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چرا کارآفرینی کماندویی
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تعریف کارآفرینی
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هایویژگیوصفاتداشتنباگروهی،یاشخصکهبعدیچندمفهومی•
بولقبابالقوه،فرصتهایازاستفادهبانوآوری،بانیاز،موردشخصی

دفیهبهتامی شوددست به کارزیادبسیارتالشباومتعددریسکهای
کندخلقراارزش هاییوکندایجادتغییریبرسد،

یاوشدهشناختهموجودنیازهایرفعبرایحلیراهارائهکارآفرینی•
.استنشدهشناختهکهنیازهایی

خودوهمکارانمشتریان،برایجانبهچندصورتبهحلراهاین•
.کندمیخلقارزشکارآفرینان

یستمسوشودمیارائهوخلقکاروکسبسیستمیکطریقازکهارزشی•
.کندمیفعالیتمحیطیکبستردرکهکاریوکسب

.دارداصالتچیزهمهبرکهمحیطی•
(بیرونیفرصت+درونیقوت)•



ویژگی کماندوها7
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هستندسبک و هوابرد نیروهایی •

دارنداستقرار سریع قابلیت •

هستندنفراتی آموزش دیده و سازماندهی شده •

دارندقابلیت انجام عملیات در شرایط سخت و محیطهای پیچیده را •

تندهسنیروی تقویتی و یا عملیات برای پشتیبانی برای سایر نیروها •

اندآمیختهتوان نظامی و نخبه بودن را در هم •

هستندالعاده ارزشمند متمرکز بر اهداف معدود و فوق•



شرایط پیچیده و عدم قطعیت
تغییر پارادایم•

پیچیدگی محیط •

ریسک یا  عدم قطعیت•

شناخت و اقدامنیاز به چارچوب •

.چیزهایی که می دانیم نمی توانند آسیب چندانی به ما بزنند
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چارچوب کانوین
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چارچوب کانوین
محیط شفاف -1•

قوانین ثابت•

روابط علی و معلولی مشخص است•

می دانیم که می دانیم•

شناخت، دسته بندی، پاسخ•

انتظار بهترین نتیجه بر اساس تجربیات قبلی•
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چارچوب کانوین
محیط سخت و بغرنج -2•

شناخت روابط علی و معلولی نیازمند •

.و تحلیل استتجزیه 

می دانیم که نمی دانیم•

شناخت، تجزیه و تحلیل، پاسخ•

راههای گوناگون ممکن است•

به دنبال نتیجه خوب•
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چارچوب کانوین
محیط پیچیده-3•

حجم ناشناخته ها بیش از شناخته ها•

شناخت روابط علی و معلولی به صورت پس بینانه•

نمی دانیم که نمی دانیم•

کاوش، دریافت، پاسخ•

اقدامات ظهوری و بروزی برای مسئله•

ورود و اجرای آهسته•
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چارچوب کانوین
محیط آشوبناک-4•

روابط علی و معلولی به صورت ناشناخته•

اقدام، دریافت، پاسخ•

اقدامات بدیع و بی سابقه •

با هدف تثبیت اوضاع برای بقا•
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چارچوب کانوین
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کانویننتیجه گیری از چارچوب 
الگوهای محیطهای گوناگون برای یکدیگر قابل استفاده نیستند•

الگوی ویژه اقدام برای شرایط عدم قطعیت•

حرکت خفاش گونه•

اصالت بر یادگیری و فهم سریع واقعیتهای محیط•

سریعفرضیه سازی سریع، آزمایش •

تفکر جدید، کوچکی، چابکی، انعطاف پذیری•
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پیشنهادات کارآفرینی کماندویی
تعادل؟عدمیاتعادل•
بودن؟بعدیچندیاتخصص•
تدریجی؟یاانقالبیاجرای•
ای؟پروژهآتشینتمرکزیافرآیندیصورتبهثابتبرنامهاجرای•
تنوع؟یاتمرکز•
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برخی از اصول اجرایی
استنابودگربحراندرتمرکزتمرکز؛جایبهتنوع•
داروینچارلز•
تکاملیافرگشتنظریه•
تنوع. 1
تنازع. 2
بقا. 3

.باشیدکردنهرسوکاشتنحالدرباغبانی

www.barayandbooks.ir 15



برخی از اصول اجرایی
همیشگیومستمربهبود•
کوچکوتدریجیبهبود•
هیجانیوانفجاریوانقالبیهایفعالیتبهتوجهعدم•
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برخی از اصول اجرایی
آرامریزیخون•

انفجاروانقالبجایبه•

شکستبرایبندیبودجه•

کوچکهایشکستازایزنجیره•

استالزمموفقیتبرای
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برخی از اصول اجرایی
!روزدرکیلومتر20رژه•
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برخی از اصول اجرایی
دبیاوریدوامفقطبایدکند،میکفایتروپیشکوتاهمسافتدیدن•
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برخی از اصول اجرایی
دهیدکاهشرامحیطباتعاملوتمرکزدامنهآشوبدروبحرانهنگامدر•
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برخی از اصول اجرایی
تقارنعدمبهگوییآمدخوش•
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برخی از اصول اجرایی
.استانتظارماندرچیزیچهدانیمنمیکامالگاههیچ•
.دانستخواهیمراچیزیچهدانیمنمی•
.داشتخواهیمراچیزیچهدانیمنمی•
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برخی از اصول اجرایی
سراییداستانجایبهآزمودن•
باشیدابطالدنبالبهاثباتازبیش•
کنیدزندگیعامنظریهبدون•
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برخی از اصول اجرایی
!کنیداستفادهبلنددمازتوانیدمی•
ریسکتوزیع•
شبکهقدرتبهتوجه•
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برخی از اصول اجرایی
توسعهازمهمتربقا•
درونزاتوسعه•
بزرگبهکوچکاز•
بازاریکبهورود•

قبلیبازارفتحازپستنها
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برخی از اصول اجرایی
موقعیتیاقدامهمیشگی،آمادگی•
موردبیدرگیریازپرهیز•
پیوستهوکوچکاقدامات•
برایفقطاقتضاییبزرگاقدامات•

ارزشمندومحدوداهدافبهدستیابی
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با تشکر از توجه شما دوستان عزیز

پرسش و پاسخ
نظرات
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علی خادم الرضا
معلم، مؤلف و مشاور کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

Personal Contact :

Website : www.Alikhademoreza.ir

Aparat : apparat.com/Alikhademoreza

Telegram: @Anan_Ke_midanand

Twitter : @Ali-khademoreza

Linkedin : Ali-Khademoreza

Instagram : @kasbokar_movafagh

(

www.barayandbooks.ir 28


