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Capitolul 1.1 Surse
Introducere
Acest capitol vă va ajuta să identificați și să explorați diferite oportunități de afaceri. Schimbarea este o parte a
vieții de zi cu zi, munca dvs. este supusă unor schimbări continue și pentru a rămâne la curent trebuie să
căutați noi modalități de lucru și de a face afaceri. By developing these skills, it will also allow you to deal with
the change and uncertainty of everyday life. This unit will show you how to identify sources of business
opportunities, and how to collaborate with potential sources including sample ways of collecting ideas from
these sources. Dezvoltând aceste abilități, vă va permite, de asemenea, să vă ocupați de schimbarea și
incertitudinea vieții de zi cu zi. Acest capitol vă va arăta cum să identificați sursele de oportunități de afaceri și
cum să colaborați cu surse potențiale, inclusiv exemple de metode de colectare a ideilor din aceste surse.

Obiectivele capitolului
La sfarsitul acestui capitol, veti fi capabil sa:
• Identificați sursele potențiale de idei din cadrul organizației dvs.
• Identificați surse potențiale de idei externe organizației dvs.
• Colectați date din surse interne pentru a identifica oportunitățile de afaceri
• Colectați date din surse externe pentru a dezvolta oportunități de afaceri
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1.1.1: Surse de oportunitati de afaceri
În mod tradițional, antreprenoriatul este preocupat de crearea de afaceri, însă Comisia Europeană și alte
organisme din sectorul public subliniază necesitatea ca oamenii să devină antreprenori în toate aspectele vieții,
căutând oportunități de îmbunătățire a vieții personale și profesionale. În acest context explorăm
oportunitățile de afaceri.
Noua lume a muncii este supusă unor schimbări continue, pentru a ține la curent avem nevoie de capacitatea
de a identifica și de a evalua validitatea oportunităților și de a realiza noi oportunități la locul de muncă. Mai
degrabă decât să ne concentrăm pe crearea de produse, servicii sau afaceri, vom examina oportunitățile din
interiorul și din afara organizației care pot îmbunătăți afacerea, fie prin sporirea reputației, prin creșterea
vânzărilor, prin reducerea costurilor sau a timpului petrecut pentru activități inutile.
Generarea de idei reprezintă punctul de plecare al ideilor noi. Koen, Ajamian, Burkart și Clamen (2001) descriu
generarea de idei ca o activitate în care ideile sunt construite progresiv, sfâșiate, rafinate, remodelate,
adaptate și avansate. Toate întreprinderile au acces la o gamă largă de cunoștințe - indiferent dacă acestea
înțeleg nevoile clienților și mediul de afaceri sau competențele și experiența personalului. Ideile de afaceri pot
veni din mai multe surse diferite, din propria organizație sau din alte organizații, cum ar fi clienții și furnizorii
dvs. Ele pot proveni și din alte surse, cum ar fi persoanele și comunitățile externe.

Idea Generation Process
New business opportunities and ideas typically emerge through a combination of converging activities.

Metoda de generare a conceptului în cinci pași
O metodă mai structurată de generare a conceptelor (prezentată în figura 1) este metoda lui Ulrich și Eppinger
în cinci pași (2008, pp. 99-100):
1. Clarificați problema.
1. Căutați concepte externe.
2. Căutați concepte pe plan intern.
3. Explorați conceptele posibile în mod sistematic.
4. Reflectați asupra soluțiilor și procesului.

Figura 1 Metoda de generare a conceptelor în cinci etape ale lui Ulrich și Eppinger
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Pasul 1: Clarificarea problemei
Clarificarea problemei implică dezvoltarea unei înțelegeri generale a problemei și ruperea acesteia în subprobleme dacă este necesar. Unele probleme ca un întreg pot fi prea complexe pentru a înțelege. De exemplu,
designul unui nou tip de fotocopiator poate fi împărțit în mai multe probleme de proiectare - designul
dispozitivului de manipulare a documentelor, alimentatorul de hârtie și dispozitivul de tipărire.
Pasul 2: Căutați concepte externe
Atunci când o organizație caută pe plan extern, poate obține informații de la o varietate de surse externe.
Există mai multe metode de generare a conceptelor în exterior.
Acestea includ:
• Intervievarea utilizatorilor principali
• Intervievarea experților în materie
• Căutarea listelor de brevete
• Căutarea literaturii publicate despre produse similare
• Benchmarking legate de produse, servicii și procese
Pasul 3: Căutați concepte pe plan intern
Căutarea internă implică utilizarea de cunoștințe personale și de echipă și un nivel ridicat de gândire creativă și
inovatoare pentru a genera concepte.
Ulrich și Eppinger (2008) sugerează patru linii directoare pentru îmbunătățirea căutării interne:

• Suspendați judecata - adică evitați critica directă a conceptelor.
• Generați o mulțime de idei.
• Idei de întâmpinare care par imposibil de realizat.
• Utilizați medii grafice și fizice, cum ar fi schițele.
Tabelul 1 prezintă câteva metode utilizate pentru generarea conceptului intern, inclusiv metoda de
brainstorming. Această metodă este discutată în detaliu mai târziu în acest capitol.
Tabelul 1 Metode de generare a conceptului intern

Metoda de generare a conceptului
intern

Descriere

Metoda galeriei

Utilizează storyboards de concepte pentru discuții simultane

Mijloacele grafice și fizice

Promovează folosirea de ajutoare pentru a comunica conceptul
sau soluția problemei; de exemplu, schițarea suprafețelor,
exemple analoge și fizice și concepte de referință

Echipe de brainstorming și schimb de
idei într-un grup

Aceasta este o modalitate practică de generare a conceptului de
grup ce poate dezvălui cele mai neașteptate concepte.

Sugestii legate și independente

Utilizează stimuli generați în contextul problemei la îndemână
(stimuli corelați) și stimuli care încurajează gândirea abstractă și
ideile noi (stimuli independenți sau aleatorii)

Imaginație prin vizualizare

Este puternica daca se foloseste pentru "modelarea mentală" a
unei soluții. Aceasta implică imaginea unui model în mintea ta ca
și cum ar exista deja. Vă puteți imagina un model de lucru sau un
utilizator care interacționează cu modelul.
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Pasul 4: Explorați conceptele posibile în mod sistematic
Ca urmare a căutărilor externe și interne, echipa va colecta soluții la problema generală și multe soluții la subprobleme. Aceste soluții trebuie explorate sistematic pentru a permite echipei să ia în considerare toate
combinațiile posibile.
Pasul 5: Reflectați asupra soluțiilor și a procesului
Ca întotdeauna, procesul trebuie revizuit. În timpul examinării, adresați-vă următoarele întrebări:
• Echipa este încredințată că soluțiile posibile au fost pe deplin explorate?
• Există modalități alternative de a decompune problema?
• S-au urmărit temeinic sursele externe?
• Au fost evaluate toate ideile propuse și fie combinate cu alte concepte, fie respinse?

Gandire laterala
Pe parcursul acestei unități, discutăm despre generarea de idei, despre sursele de informare și despre
metodele de generare a ideilor. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont și de faptul că ideile pot proveni din
lipsă de informații. În "Utilizarea gândirii laterale", Edward De Bono atribuie acest lucru "gândirii laterale", spre
deosebire de inteligența pură.

"Gândirea laterală este necesară datorita limitărilor gândirii verticale".

De Bono folosește analogia săpării unei găuri. Gândirea verticală este săparea aceleiași gauri mai adânci.
Gândirea laterală încearcă din nou în altă parte. Primul principiu al gândirii laterale este de a realiza că o idee
dominantă poate fi un obstacol în locul unui beneficiu. De Bono a definit patru principii de gândire laterală:
• Recunoașterea ideilor dominante de polarizare
• Căutarea unor modalități diferite de a privi lucrurile
• Relaxarea controlului rigid al gândirii verticale
• Utilizarea hazardului
Ideile dominante sunt în jurul nostru. Ideea că Pământul era plin este un exemplu de idee dominantă despre
gândirea polarizată de-a lungul liniilor stabilite. Ideile dominante sunt ipotezele, regulile și convențiile care
stau la baza sistemelor și influențează gândirea și atitudinile oamenilor. Odată ce o idee dominantă este în loc,
atunci orice altceva este privit într-un mod care îi sprijină. De exemplu, companiile aeriene mari au lucrat cu
convingerea că clienții doresc standarde ridicate de serviciu; că biletele sunt eliberate pentru toate zborurile;
că vânzările au loc prin intermediul agenților de voiaj și că locurile sunt alocate în avans. După cum știm,
companiile aeriene low-cost au contestat aceste credințe dominante, creând noi piețe.
Gândirea laterală implică ruperea de la modurile tradiționale de gândire și abandonarea ipotezelor, regulilor și
convențiilor care permit identificarea unor soluții și idei inovatoare care nu pot fi luate în considerare.

1.1.2: Identificarea oportunităților din surse interne
Organizația dvs. este una dintre principalele surse de idei și oportunități de afaceri. Reflectând asupra
propriilor dvs. lucrări, procese sau zone funcționale vă pot ajuta să identificați oportunități de îmbunătățire sau
de inovare. În plus, discutiile cu alți angajați vor identifica și alte oportunități.
Toate organizațiile au probleme. Problemele pot lua forma unor frustrări, neplăceri și probleme și, luate
împreună, pot fi descrise ca puncte de durere. Punctele de durere pot fi catalizatori pentru idei de afaceri
minunate. O idee de afaceri poate reprezenta soluții la problemele care fac lucrurile, mai bune, mai ușoare,
mai rapide sau mai eficiente.
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Metode de colectare a datelor din surse interne
Este important ca identificarea oportunităților din sursele interne să se realizeze printr-o metodă structurată
care să asigure că oportunitățile se bazează mai degrabă pe date obiective decât pe opinii subiective. Această
secțiune va examina metode pentru a identifica oportunitățile interne în cadrul organizației dvs.
Practici de reflecție / experiențe personale
Reflectând asupra experienței dvs. și identificând ceva care se întâmplă sau s-a întâmplat în timpul muncii dvs.,
simțiți că va provoacă frustrare. Pentru a deveni conștienți de probleme, observarea a ceea ce se întâmplă este
esențială. Solicitarea de întrebări despre problemă poate oferi o parte a capitolului si aici sunt câteva întrebări
care ar putea fi întrebuințate:
• De ce facem asta?
• Există o modalitate mai bună de a face acest lucru?
• Cât de des apare problema?
• Cum afectează problema alte domenii ale organizației?
• Ce trebuie să știu pentru a mă ajuta să înțeleg mai mult problema (ce lipsește)?
Monitorizare și observare
Observarea poate fi o modalitate foarte puternică de colectare a informațiilor care vor evidenția oportunități
de afaceri în contextul locului de muncă.
Lucrul cu alți angajați
Căutarea internă implică utilizarea de cunoștințe personale și de echipă și un nivel ridicat de gândire creativă și
inovatoare pentru a genera oportunități și idei de afaceri. Brainstorming-ul este o modalitate practică de a
găzdui o generație de idei de grup și poate dezvălui o mulțime de idei și schimb de cunoștințe.
Brainstormingul clasic
Majoritatea oamenilor vor fi observat la un moment dat că, atunci când ascultă ideile altor persoane, uneori se
gândesc la alte idei care susțin ceea ce aud. În mod alternativ, ceea ce auzi poate declanșa o idee complet
nouă. Această "freewheeling" se datorează puterii de asociere, unde un gând duce la altul din cauza unei
forme de legătură între ele. Brainstorming-ul se bazează pe natura asociativă a gândurilor sau ideilor și a dus la
o tehnică cunoscută sub numele de Brainstorming clasic.
Reguli de brainstorming
Procesul de brainstorming este delicat. Se poate rupe repede dacă oamenii critică ideile celorlalți sau dacă
există o lipsă de concentrare în sesiunea de brainstorming din cauza unei ciocniri a personalităților. Clifford
(2006) a elaborat următorul set de reguli pentru brainstorming:
1. Comunicați regulile echipei la începutul fiecărei sesiuni.
2. Recunoașteți că toată lumea are dreptul de a participa pe deplin.
3. Asigurați-vă că participanții asculta opiniile celorlalți și nu sunt întrerupți de nimeni altul decât
facilitatorul.
4. Asigurați-vă că participanții se angajează să depună eforturi persistente și deschidere completă.
5. Folosiți eșecurile anterioare ca experiență de învățare și respingeți criticile personale ale eșecurilor
anterioare.
6. Folosiți o judecată amânată pentru a vă ajuta să vă permiteți libera circulație a ideilor.
Procedura de brainstorming
Clifford (2006) a subliniat următoarea procedură pentru brainstormingul clasic, prezentată în Figura 3:


Atribuiți un facilitator din personal sau angajați un facilitator adecvat. Un bun facilitator este
important pentru a se asigura că procesul nu se sfârșește atunci când ajungeți la sfârșitul primei faze a
ideilor. Majoritatea echipelor nu reușesc deoarece nu așteaptă cea de-a doua runda de idei.
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• Pregătiți spațiul de creativitate. Aceasta poate fi o sală de întâlniri la fața locului sau o locație din afara
locației unde va avea loc sesiunea de generare a ideilor. Acest pas presupune plasarea de hărți în locații
diferite, în funcție de numărul de participanți. Aveți la dispoziție markeri și postere.
• Formati o echipă multidisciplinară. Se recomandă șase până la doisprezece persoane pe sesiune. Grupul
devine din ce în ce mai dificil de gestionat.
• Adunați echipa și programați două ore pentru sesiunea de brainstorming. Dacă sesiunea pare să progreseze
bine, permiteți-i să continue să dezvolte cât mai multe idei posibil. Ideile apar în general în două faze. Există
"primă grămadă" din ceea ce știți deja și ideile pe care le aveți deja în cap. Apoi, există o pauză, care poate
dura 10-15 minute și duce în cele din urmă la o altă runda. Acesta este cel de-al doilea și, de obicei, mai
imaginativ val de idei.
• Explicați procesul complet. Freewheeling necesită încredere. Încurajați darea de idei, mai ales atunci când
sunt sălbatice, ciudate și minunate. Acestea acționează ca marii declanșatori ai ideilor noi.
• Înregistrați rapid ideile și scrieți-le pe clape. Participanții pot scrie idei pe postere și le pot lipi pe flipchart.
Acest lucru le va permite să mute ideile în jurul lor. Ideile ar trebui să fie scrise cu markere si toți participanții
care folosesc flipchartul ar trebui să poată citi toate ideile.
• Adăugați ideile generate în timpul sesiunii într-o listă de idei principale și numărați-le succesiv. Este
important să păstrați o istorie a ideilor generate, deoarece aceste idei pot acționa ca declanșatoare pentru idei
noi în viitor. În cazul în care unele idei nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic la momentul respectiv,
acestea pot fi fezabile în viitor, după evoluțiile tehnologice ulterioare.
• Țineți o sesiune de urmărire. Incubați ideile pentru o zi și o noapte și repetați exercițiul folosind ideile deja
generate pentru a declanșa alte idei în timpul sesiunii de urmărire.

Figura 2 Procedura de brainstorming (Clifford, 2006)
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1.1.3: Identificarea oportunităților din surse externe
Atunci când o organizație caută oportunități externe, poate obține informații de la o varietate de surse,
inclusiv clienții, furnizorii și concurenții săi.

Clientii
Audierea, înțelegerea și răspunsul la feedback-ul clienților cu privire la nevoile și așteptările lor sunt cerințe
esențiale pentru orice companie care dorește să-și înțeleagă clienții și să creeze o organizație centrata pe
client. Multe organizații au funcții oficiale pentru serviciul clienți, însă majoritatea companiilor nu au un proces
de a asculta activ clienții pentru a analiza și a acționa în baza informațiilor primite. Dezvoltarea unei abordări
sistematice pentru a asculta clienții și pentru a răspunde la ceea ce comunică este esențială pentru ca orice
organizație să încorporeze o cultură cu adevărat orientată spre client.

Furnizorii
Ascultarea furnizorilor dvs. poate oferi idei de afaceri și oportunități de îmbunătățire. Solicitarea feedback-ului
și a ideilor furnizorului poate fi realizată utilizând metoda VOC care este prezentată în secțiunea următoare.

Concurenții și cunoașterea pieței
Urmăriți evoluțiile din sectorul dvs. Cum acționează concurenții dvs.? Cât de mult se încarcă? Există noi intrați
pe piață? Au fost lansate produse noi semnificative? Expozițiile și conferințele comerciale vă pot oferi o
modalitate ușoară de a afla ce fac concurenții dvs. și de a vedea cele mai recente inovații din sectorul dvs.
Asociațiile profesionale și organismele comerciale reprezintă o altă sursă externă de oportunități de afaceri.
Acestea includ publicații de asociații profesionale, publicații academice, publicații guvernamentale, rapoarte
din partea organismelor de cercetare, reviste comerciale și tehnice.

Metode de colectare a datelor din surse externe
Vocea clientului (VOC)
Vocea clientului (VOC) este o metodă de captare a nevoilor și așteptărilor clienților declarate și nestartate.
Oferă organizațiilor posibilitatea de a adopta o perspectivă "în afara" în ceea ce privește performanța lor în
afaceri și abilitatea de a satisface sau depăși așteptările clienților.
Implementarea unui proces formal de VOC furnizează mijloacele necesare pentru a strânge inteligența
clienților într-un mod structurat. Informațiile și datele se referă nu numai la feedback-ul satisfacției clienților
cu privire la ofertele și produsele actuale; dar pot furniza, de asemenea, informații utile și detaliate cu privire la
dezvoltarea viitoare a produselor și oportunități de creștere potențială - cum ar fi identificarea oportunităților
potențiale de adăugare a unei valori suplimentare pentru clienți prin modificarea sau crearea de oferte
suplimentare în jurul serviciilor sau produselor existente.
VOC poate furniza informații suplimentare valoroase, inclusiv sugestii de îmbunătățire ale clienților, referitoare
la produse sau servicii existente; calitatea percepută într-o serie de criterii; zonele de nemulțumire care se
referă nu numai la produse, ci și la suportul clienților, capacitatea de reacție etc .; caracteristici și idei pentru
încorporarea în modelele viitoare.
Există diferite moduri de colectare a datelor despre VOC și acestea pot fi grupate în trei categorii largi:
1. Active - Sondaje, focus grupuri, vizite la fața locului, interviuri în profunzime etc.
2. Receptiv - plângeri ale clienților, returnări de produse, reclamații de garanție etc.
3. Masuri indirecte - bazate pe client, repetarea afacerii etc.
Tehnicile utilizate pentru colectarea informațiilor formale privind VOC vor depinde de natura relației existente
între companie și client. În cazul în care există o relație de afaceri directă, organizația poate avea ocazia de a se
întâlni periodic cu clienții sau cu reprezentanții acestora; aceste întâlniri ar trebui să fie folosite pentru a capta
feedback-ul clientului cu privire la performanța furnizorilor și a produselor, precum și pentru a obține
informații despre noile idei / dezvoltări de produse sau servicii. De asemenea, VOC ar trebui să fie obținută,
dacă este posibil, de la diferiți actori din organizația de clienți - un cumpărător va defini valoarea diferită de un
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designer sau de inginer de calitate care, la rândul său, nu poate avea aceeași perspectivă de valoare ca un
operator care utilizează produsul sau serviciul din propria lui organizație.
Multe companii au o relație indirectă cu clienții lor si pot exista prea mulți clienți de care să se ocupe direct,
sau există distribuitori sau alți intermediari între companie și client. Cu toate acestea, date fiabile și utile
privind VOC pot fi obținute utilizând o varietate de tehnici - cum ar fi anchete, focus grupuri, cercetare de
piață, departamente de servicii pentru clienți etc.
Sondaje în rândul clienților
Sondajele pentru clienți sunt folosite pentru a obține date despre calitate, serviciu și performanță prin
solicitarea unui set standard de întrebări. Acestea sunt trimise fie către clienți, fie completate și returnate, fie
administrate de un intervievator.
Grupurile de interes
Grupurile de interes sunt grupuri mici de clienți invitați la o întâlnire și au cerut gândurile și opiniile lor cu
privire la întrebări specifice.
Interviuri fata in fata
Interviurile față-în-față sunt efectuate de un intervievator cu clienți individuali sau clienți potențiali care sunt
întrebați despre experiența lor cu anumite produse sau servicii.
Monitorizare pe internet și ascultare socială
Monitorizarea pe Internet necesită vizitarea forumurilor, blogurilor și rețelelor sociale care conțin produsele
companiei dvs. Social media este o resursă excelentă pentru colectarea online a datelor despre VOC. Mesajele
clienților dvs. care descriu interacțiuni pozitive sau partajarea reclamațiilor cu compania dvs. vă oferă o
perspectivă excelentă asupra așteptărilor acestora și asupra modului în care le furnizați în prezent.
Inteligența pe teren
Orice angajat care intră în contact direct cu clienții, cum ar fi vânzători, tehnicieni de reparații, operatori de
telefonie și recepționeri, poate obține informații utile doar prin implicarea în conversație și ascultarea
clienților.
Analiza plângerilor
Reclamațiile, deși nu sunt de dorit din punct de vedere al serviciilor, pot fi o sursă esențială de informare a
clienților. Plângerile permit unei organizații să învețe despre eșecurile produselor și problemele de serviciu, în
special lacunele dintre așteptări și performanță.
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1.1.4: Identificarea oportunităților din perspectiva națională și internațională
Globalizarea va afecta atât IMM-urile, cât și antreprenorii în diferite tipuri de economii din perspectivă
națională și regională. Toate tipurile de organizații în viitor vor fi actori pe piața mondială. Cu siguranță, noua
tehnologie înseamnă că chiar și firmele locale foarte mici au o astfel de posibilitate și oportunități de luat în
considerare.
Toate organizațiile trebuie să abordeze schimbările care au apărut sau pot fi prezise în cadrul mediului de
afaceri operațional. Astfel de schimbări apar constant, iar organizațiile ar trebui să identifice și să răspundă
acestor schimbări, care pot fi privite și ca oportunități de afaceri. Există mai multe abordări care pot fi utilizate
pentru a investiga mediul de afaceri la nivel global, iar abordările cele mai frecvent utilizate includ analiza
PESTLE.
Fiecare afacere este afectată de numeroși factori externi. Dezvoltarea în politică, economie, tehnologie,
societate și mediu împreună cu transformarea digitală vă vor afecta organizația și vă vor oferi oportunități de
afaceri, deci trebuie să vă informați.

Analiza PESTLE
Acesta este un mod de a privi o afacere dintr-o perspectivă externă și vă permite să luați în considerare
influențele cheie și implicațiile. Încheiata corect, o analiză PESTLE poate testa sensibilitățile afacerii dvs. față de
mediul de afaceri. Fiecare dintre literele din termenul PESTLE reprezintă un factor:
•

•
•
•

•

•

Politică - aceasta poate acoperi evoluțiile la nivel național și internațional de piețe și comportamentele
clienților. Stabilitatea guvernului, reglementarea și ethosul politic se numără printre numeroși factori care
pot afecta o afacere. O alegere iminentă, de exemplu, ar putea crea incertitudine și o scădere a încrederii
consumatorilor.
Economice - politicile privind monedele, inflația și o serie de alți factori au consecințe importante. De
exemplu, o creștere a ratei inflației ar însemna că prețurile produselor sau serviciilor ar trebui să crească.
Trebuie să fie luate în considerare aspectele socio-demografice, comportamentale și atitudinile. Un
exemplu ar putea fi modul în care o afacere se poate adapta la o îmbătrânire a populației.
Schimbările tehnologice - rapide în adoptarea tehnologiei, precum și creșterea automatizării, oportunități
actuale (o șansă de a scoate costurile dintr-o afacere), precum și provocări (așteptările clienților pot fi mai
mari).
Juridic - din domeniul resurselor umane și al respectării reglementărilor în materie de sănătate și siguranță
și protecție a datelor, există o serie de legi care afectează întreprinderile și afectează operațiunile de zi cu
zi ale afacerilor.
Mediul - schimbările climatice, poluarea și gestionarea deșeurilor se numără printre cei mai mulți factori
care influențează modul în care funcționează întreprinderile.

Cum se utilizează o tehnică de analiză PESTLE
Tehnica de analiză PESTLE este folosită de obicei într-o întâlnire sau într-un atelier unde se pot căuta mai multe
idei și opinii. Trebuie să fie prezenți reprezentanți dintr-o serie de funcții, astfel încât să poată oferi informații
de specialitate. Atunci când folosim tehnica PESTLE, este important să recunoaștem că căutăm factori care se
potrivesc cu două criterii: sunt în afara sferei de influență (adică a controlului) organizației și vor avea un
anumit impact asupra ei.
Afișarea unui PESTLE
Un model simplu pentru afișarea unei analize PESTLE este prezentat în Figura 3. Rețineți că, în timp ce în
fiecare categorie sunt indicați trei factori, nu există o limită superioară sau inferioară pentru o analiză PESTLE.
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Figura 3 Model de analiză PESTLE
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Rezumatul capitolului
În acest capitol, ați analizat identificarea diferitelor surse de oportunități de afaceri atât în interiorul cât și în
afara organizației dvs. Acest capitol a identificat, de asemenea, cum să se colaboreze cu surse potențiale,
inclusiv exemple de metode de colectare a ideilor din aceste surse.

Activitățile capitolului
Activitatea 1: Oportunități de afaceri de succes
Scopul activității
Identificați oportunități de afaceri de succes în organizația dvs. și reflectați de ce au avut succes.
Detalii despre sarcină
Postați în forumul de discuții
• În ce industrie se află compania dvs.
• O idee de afaceri de succes în organizația dvs.
• De unde a venit sursa ideii?
• De ce a avut succes?
• Ce implicații a avut asupra viitorului organizației dvs.?
• Cum s-au schimbat oportunitățile de afaceri în legătură cu strategiile digitale si cu locul de
muncă ?
Raspuns
Răspundeți cel puțin unei persoane care detaliază ceea ce ați învățat și cum poate fi aplicat
organizației dvs. și în special la locul de muncă.

Activitatea 2: Identificarea surselor de idei
Scopul activității
Identificați sursele potențiale de idei din organizația dvs. și planificați cum puteți colabora cu aceste
surse.
Detalii despre sarcină
Postați în forumul de discuții:
• O listă cu potențiale surse de idei de afaceri. De ce sunt surse bune
• Identificați o sursă cu care doriți să lucrați
• Detaliile despre cum veți lucra cu ei pentru a identifica oportunitățile
• Evidențiați dificultățile pe care le aveți și cum să le depășiți
Raspuns
Răspundeți cel puțin unui individ care sugerează modul în care acestea ar putea depăși unele dintre
dificultățile pe care le prevăd

Întrebări de autoevaluare a capitolului
Intrebarea 1
Descrieți metoda de cinci etape pentru generarea de concepte.
Intrebarea 2
Descrieți procesul de brainstorming.
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Raspunsurile la întrebările de autoevaluare a capitolului
Raspunsul 1
Metoda în cinci pași pentru generarea de concepte este următoarea:
1. Clarificați problema.
2. Căutați concepte externe.
3. Căutați concepte pe plan intern.
4. Explorați conceptele posibile în mod sistematic.
5. Reflectați asupra soluțiilor și procesului.
Raspunsul 2
Procedura pentru brainstormingul clasic este următoarea:
1. Desemnați un facilitator din personal sau angajați un facilitator adecvat.
2. Pregătiți spațiul creativității.
3. Formati o echipă multidisciplinară.
4. Adunați echipa împreună și programați două ore pentru sesiune. Dacă sesiunea pare să progreseze bine,
permiteți-i să continue să dezvolte cât mai multe idei posibil.
5. Explicați procesul pe deplin și încurajați darea de idei, mai ales atunci când sunt sălbatice, ciudate și
minunate.
6. Înregistrați rapid ideile și scrieți-le pe flip-chart-uri.
7. Adăugați ideile generate în timpul sesiunii într-o listă de idei principale și numărați-le succesiv.
8. Incubați ideile pentru o zi și pentru o noapte și repetați exercițiul folosind ideile deja generate pentru a
declanșa alte idei într-o sesiune de urmărire.

Resurse suplimentare pentru capitol
Link 1: Unde vin idei bune | Steven Johnson | TED Global 2010
Detalii
Oamenii cred adesea în ideile individuale ;"Eureka!" momente. Dar Steven Johnson arată cum istoria
spune o poveste diferită. Turneul său fascinant ne duce de la "rețelele lichide" ale cafenelelor din
Londra până la lunga și lentă a lui Charles Darwin, de astăzi.
Link-ul
https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from?utm_campaign=tedspr
ead&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

Link 2: Cum să vii cu idei bune Mark Rober | TEDxYouth @ ColumbiaSC
Detalii
Mark Rober este un YouTuber și fostul inginer NASA s-a transformat în inventator / antreprenor. A
obținut diploma de licență în inginerie mecanică de la BYU și de masterat la UC. A lucrat timp de 9 ani
la laboratorul de propulsie Jet al NASA, dintre care 7 au lucrat la Curiozitatea Rover care este acum pe
Marte. În 2011, și-a încărcat costumul de Halloween pe YouTube, care a prezentat 2 iPads folosind
chat-ul FaceTime, astfel încât să pară că avea o gaură în corp. Videoclipul a devenit vizibil peste
noapte cu vizualizări 3M și a decis să înceapă să posteze videoclipuri lunare despre creativitate, știință
și design și are acum peste 77 de milioane de vizionări totale și 350.000 de abonați.
Link-ul
https://youtu.be/L1kbrlZRDvU
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Capitolul 1.2 Inovarea
Introducere
Funcționarea cu succes în afaceri astăzi necesită și cere inovare. Datorită piețelor dinamice și globale pe care
organizațiile le operează în prezent, trebuie să creeze noi produse și servicii și să adopte tehnologia de ultimă
oră dacă doresc să concureze cu succes. Scopul acestei unități este de a explora complexitatea în jurul
conceptului de inovare.
Prima secțiune a unității evidențiază importanța creativității și a inovării în succesul organizațional. După ce a
identificat importanța inovației, următoarea secțiune se îndreaptă spre examinarea modului în care inovația
este stimulată și cultivată de fapt în cadrul organizațiilor. Organizațiile pot stimula și hrani inovația prin
trecerea la o structură mai flexibilă și o comunicare mai deschisă. Inovația poate fi, de asemenea, cultivată întro cultură relaxată, susține ideile noi, încurajează monitorizarea mediului și are oameni creativi care sunt bine
instruiți, posedă cunoștințe actuale în domeniile lor de competență și care sunt sigure în locul de muncă.
Există videoclipuri detaliate, text și diapozitive pentru a susține acest capitol. În cadrul fiecărui subiect, puteți
primi materiale suplimentare de referință pentru citirea ulterioară, care trebuie studiate. Vor exista, de
asemenea, sarcini de completat în unele subiecte pentru a vă oferi oportunități de a aplica ceea ce ați învățat.
La sfârșitul acestei unități, va exista o sarcină pe care să o finalizați, care este legată de ceea ce ați învățat.

Obiectivele unității
După ce ați finalizat cu succes acest capitol, veți putea sa:
• Diferențiați între creativitate și inovație
• Explicați diferitele tipuri și variabile de inovare
• Evaluati diferitele bariere în calea inovării care există
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1.2.1: Creativitatea față de inovație
Creativitatea se referă la capacitatea de a combina idei și de a face asocieri neobișnuite între aceste idei. O
organizație care stimulează creativitatea dezvoltă modalități unice de lucru sau soluții noi la probleme.

Inovația este introducerea de noi bunuri, servicii sau noi modalități de lucru.

O organizație trebuie să se adapteze schimbărilor cererilor consumatorilor și ale noilor concurenți. Ca și alte
surse de avantaj competitiv, inovarea provine de la oameni. Inovația este procesul de luare a unei idei creative
și de transformare a acesteia într-un produs, serviciu sau metodă de lucru utilă. Prin urmare, organizația
inovatoare se caracterizează prin capacitatea sa de a canaliza creativitatea în rezultate utile.
Când managementul vorbește despre schimbarea structurii unei organizații pentru a o face mai creativă,
înseamnă că ei doresc să stimuleze inovația. Sony și Intel sunt deseori descrise ca organizații de inovare,
deoarece iau idei noi și le transformă în produse și metode de lucru profitabile.
Cu toate acestea, inovarea nu este legată doar de industriile de înaltă tehnologie. De asemenea, inovația este
mai mult decât simpla "idee mare" sau produsul final care rezultă din aceasta. Inovația este mai precis definită
ca un proces prin care cunoașterea poate fi tradusă în noi produse, noi servicii sau o creștere a productivității
prin noile metode de producție.
Succesul oricărui produs nou, serviciu nou sau o nouă metodă de producție depinde de disponibilitatea unui
sistem complet de interacțiuni între inovator și acei indivizi și organizații care pot ajuta la mutarea inovației de
la etapa ideii la cercetare și dezvoltare și comercializare. Elementele unui astfel de "sistem de inovare" pot fi
grupate astfel:
• Infrastructură de cunoștințe, inclusiv capacitatea de cercetare și dezvoltare și aspecte de proiectare
și prototip
• Infrastructura de resurse umane, incluzând atât educația, cât și formarea
• climatul de afaceri, inclusiv aspectele legate de finanțe, reglementare și infrastructura de afaceri
• legăturile cu piețele primare prin comercializare, inclusiv sprijin pentru demonstrație
• Linkuri către piețele globale, inclusiv informații de piață și suport pentru export

Antreprenoriat
Rădăcinile avantajului competitiv susținut se află în capacitatea unei organizații de a fi proactiv.
Antreprenoriatul este un proces prin care un individ sau un grup de indivizi utilizează eforturi și mijloace
organizate pentru a urmări oportunități de a crea valoare și creștere prin îndeplinirea dorințelor și nevoilor
prin inovație și unicitate, indiferent de resursele care sunt în prezent controlate.
Antreprenoriatul implică descoperirea oportunităților și a resurselor pentru a le exploata. Spiritul inovației care
îl motivează pe un antreprenor să înceapă o nouă afacere intră adesea în fiecare aspect al organizației, de la
produsele și serviciile sale la cultura corporativă și chiar în publicitatea sa.
Există trei elemente-cheie ale antreprenoriatului:
1.
2.

3.

Primul este urmărirea oportunităților: aceasta implică urmărirea tendințelor și schimbărilor de mediu pe
care nimeni altcineva nu le-a văzut sau nu le-a acordat atenție.
Cel de-al doilea element-cheie este cel al inovării: Antreprenoriatul încorporează schimbarea,
revoluționarea, transformarea și introducerea de noi abordări - adică noi produse sau servicii sau noi
modalități de a face afaceri. Întreprinderile antreprenoriale acționează ca "agenți ai schimbării" oferind o
sursă esențială de idei noi și unice, care altfel ar putea fi neexploatate.
Elementul final al spiritului antreprenorial este o creștere: Antreprenorii doresc ca afacerile lor să crească
și să depună eforturi pentru a-și continua creșterea, căutând continuu tendințe noi și continuând să
inoveze noi produse și noi abordări.
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Există patru etape în procesul antreprenorial, după cum urmează:
1.

2.

3.

4.

Explorarea contextului antreprenorial: contextul include realitățile noii economii, legile și reglementările
care compun mediul juridic și realitățile din lumea schimbătoare a muncii. Este esențial să analizăm
contextul antreprenorial, deoarece determină regulile jocului și ce decizii și acțiuni sunt susceptibile să
întâmpine succesul.
Identificarea oportunităților și a posibilelor avantaje competitive: Prin explorarea contextului
antreprenorial, apar potențiale avantaje competitive. Acești factori vor determina dacă această afacere
merită să fie continuată.
Începerea Venture: Dacă factorii din etapa a doua indică un avantaj competitiv, atunci următoarea etapă
este de a începe afacerea. Această etapă implică cercetarea fezabilității proiectului, planificarea activității,
organizarea și lansarea activității.
Gestionarea întreprinderii: Aceasta este etapa finală a procesului antreprenorial. Include procesele de
administrare, gestionarea oamenilor și gestionarea creșterii.

Variabilele de inovare
Pentru ca inovarea să aibă loc în cadrul organizațiilor, nu este suficient să ai oameni creativi. Este nevoie de
mediul potrivit pentru ca procesul de inovare să se mențină și să prospere. Există trei seturi de variabile de
mediu care s-au dovedit a stimula inovația în cadrul organizațiilor. Acestea sunt: structura organizației, cultura
și practicile de gestionare a resurselor umane.
Variabile structurale
Variabilele structurale pot fi împărțite în trei subcategorii:
• Structurile organice influențează pozitiv inovația, deoarece acest tip de organizație are un nivel scăzut de
formalizare, centralizare și specializare în muncă. Structurile organice facilitează, de asemenea,
flexibilitatea, adaptabilitatea și fertilizarea încrucișată necesare inovării.
• Disponibilitatea resurselor abundente oferă o bază solidă pentru inovare. Cu o cantitate mare de
resurse, managementul își poate permite să cumpere inovații, să își poată permite costul instituirii de
inovații și poate absorbi eșecuri.
• Un nivel ridicat de comunicare între unități poate contribui la eliminarea barierelor potențiale în calea
inovării. Echipele inter-funcționale, forțele de lucru și alte astfel de desene organizaționale facilitează
interacțiunea între liniile departamentale și sunt utilizate pe scară largă în organizații inovatoare.
Variabilele culturale
Organizațiile inovatoare tind să aibă culturi unice. Ele încurajează experimentarea, recompensează atât
succesele, cât și eșecurile, pentru a identifica cu succes greșelile.
Este probabil ca o cultură inovatoare să aibă următoarele caracteristici:
Acceptarea ambiguității - prea mult accent pe obiectivitate și specificitate poate constrânge creativitatea.
Toleranța celor nepracticoși - angajații care au prezentat sugestii impracticabile și chiar prostești nu ar trebui
să fie supuși eforturilor lor. Ceea ce la început pare impractic ar putea duce la soluții inovatoare prin
brainstorming și gândire creativă. Ceea ce părea mai degrabă proast se poate dovedi a fi scânteia care
luminează calea inovării.
Controale externe scăzute
Regulile, reglementările, politicile și alte controale organizaționale ar trebui să fie reduse la minimum, pentru a
evita sufocarea gândirii creative.
Acceptarea riscurilor
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Angajații sunt încurajați să experimenteze fără să se teamă de consecințe dacă nu reușesc. Greșelile sunt
tratate ca oportunități de învățare.
Concentrați-vă pe "Ends" mai degrabă decât pe "Means"
Obiectivele ar trebui să fie identificate și clarificate pentru angajați și acestia ar trebui încurajați să ia în
considerare căi alternative pentru îndeplinirea obiectivelor. Concentrarea asupra scopurilor sugerează
angajaților că ar putea exista mai multe soluții corecte pentru o anumită problemă.
Toleranța conflictului
Ar trebui încurajată diversitatea opiniilor. Armonizarea și acordul dintre angajați nu trebuie neapărat să fie
legațe în mod pozitiv de performanțele ridicate. Diversitatea opiniilor poate stimula gândirea pozitivă și de
perspectivă care poate duce la gândirea creativă.
Sistem de focalizare deschis
Conducerea trebuie să monitorizeze îndeaproape mediul în care operează organizația și ar trebui să răspundă
în mod proactiv schimbărilor în momentul în care acestea apar.
Variabilele Managementului Resurselor Umane
Organizațiile inovatoare tind să promoveze în mod activ formarea și dezvoltarea angajaților lor, astfel încât
cunoștințele lor să rămână la zi. Aceste organizații tind, de asemenea, să ofere un nivel ridicat de securitate a
locului de muncă pentru a reduce teama de a face greșeli și pentru a promova conceptul de angajați devenind
"campioni" ai schimbării. Campionii de idei sprijină activ și entuziast ideile noi, construiesc sprijin, depășesc
rezistența și asigură implementarea inovațiilor. Campionii de idei inspiră și energizează alți angajați cu viziunea
lor și prin convingerea lor puternică și angajamentul față de inovație. Campionii de idei au în mod obișnuit
roluri în cadrul organizației care permit un nivel considerabil de luare a deciziilor. Această autonomie le
permite să introducă și să implementeze inovații.

Bariere în calea inovării
Inovația constantă a devenit o strategie pentru supraviețuirea afacerilor. Viabilitatea unei organizații pe
termen lung poate fi asigurată printr-o analiză consecventă și o dorință de inițiere a schimbării. Supraviețuirea
necesită un răspuns la această analiză, inclusiv investiții în noi oportunități. Cu o strategie atât de puternică și
simplă, de ce multe organizații se luptă să supraviețuiască? Nu este neobișnuit să vezi energia frenetică într-o
afacere care nu reușește să obțină decât concedieri continue. Într-o economie lentă, chiar conducătorii
industriei nu reușesc să recunoască nevoia de schimbare sau nu reușesc să se schimbe în direcția corectă,
având în vedere presiunile și constrângerile predominante. Nu este puțină surpriză atunci când aceste
companii se orientează sau se micșorează.
Multe întreprinderi recunosc nevoia de inovare și îmbrățișează conceptul, dar se străduiesc să o pună în
practică. În astfel de organizații, inovarea este adesea abordată într-un mod tradițional, prin încercări înguste
concentrate asupra rezolvării problemelor de afaceri foarte vizibile. Această abordare pierde adesea
oportunități mai mari și nu reușește să obțină cele mai bune rezultate. Succesul efortului inovativ al unei
organizații poate depinde de depășirea celor patru bariere specifice ale inovării prezentate mai jos.
Problema copleșitoare
Este neobișnuit pentru majoritatea întreprinderilor ca să recunoască și să îmbrățișeze nevoia de inovare
continuă. Cel mai adesea, organizațiile văd nevoia de idei noi atunci când sunt în dificultate - când există o
problemă urgentă cu care se confruntă organizația sau industria. Aceste probleme copleșitoare duc, în general,
la încercări de inovare care sunt prea mici și prea târziu. Acest lucru poate duce la o panică în cadrul
organizației. O problemă copleșitoare poate fi atât amenințarea cu existența pe termen lung a organizației, cât
și afectarea gravă a sănătății actuale a afacerii. În acest stadiu avansat, adesea singurele soluții viabile implică
restructurare organizațională sau investiții semnificative. Ambele opțiuni pot necesita mult timp și pot duce la
incertitudine în cadrul organizației. Atunci când încercăm să rezolvăm o problemă copleșitoare, opțiunile
inovatoare sunt reduse drastic într-un mediu stresat, cu o capacitate limitată de a fi proactiv, de a-și asuma
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riscuri sau de a face noi investiții. Deși multe organizații pot reacționa în mod adecvat la probleme
copleșitoare, secretul real al abordării acestor probleme este de a le evita în primul rând.
Supra-Concentare
Unele organizații investesc în planificarea strategică în curs de desfășurare și în cercetare și dezvoltare pentru a
introduce inovația și a evita surpriza problemelor copleșitoare. Pentru aceste organizații, inovarea este, de
obicei, concentrată în mare măsură pe un număr predeterminat de controale active sau zone de luare a
deciziilor. Acest lucru permite organizațiilor care pot rezista în mod normal schimbării să fie dinamice și
inovatoare în anumite domenii ale afacerii lor. Această metodă de inovare funcționează bine atunci când se
identifică vizibil o schimbare a industriei, mediului sau economiei. Cu toate acestea, în mod frecvent, aceste
probleme se schimbă în moduri diferite și în direcții diferite care nu se pretează la o soluție inovatoare
generală; sau, mai rău, organizația nu recunoaște o posibilă problemă sau o oportunitate dacă nu se
încadrează în aria de expertiză a unui grup. Aceasta este ceea ce se numește supra-focalizare.
Agendele consilierilor
O soluție potențială de a nu continua să cedeze atât problemelor copleșitoare, cât și supra-concentrării este de
a solicita asistența unor profesioniști externi unei organizații care are o gamă largă de expertiză și o varietate
de cunoștințe de afaceri. Pentru ca aceasta să funcționeze, o organizație are nevoie de servicii profesionale
contractuale cu mult înainte de recunoașterea unor probleme de afaceri specifice. Se creează o relație de
consilier și liderii unei afaceri se bazează pe consilierea permanentă a acestor consultanți pentru a recunoaște
oportunitățile și provocările în care o companie concentrată nu poate activa. Cu toate acestea, consilierii de
consultanță ridică posibilitatea unor alte obstacole în calea inovării. Acest lucru se datorează faptului că lumea
consultanților generează venituri prin petrecerea timpului pe problemele unui client, astfel încât se poate
imagina motivația pe care o poate avea un consilier pentru a descoperi preocupările care necesită o atenție
imediată. Există o etichetă de preț pentru fiecare problemă, în special dacă consultantul este gata să rezolve
anumite tipuri de probleme. Datorită acestei atitudini părtinire a consilierului, devine dificilă încrederea în
validitatea problemelor de afaceri prezentate.
Orientarea Solutiilor
Cea mai mare barieră unică pentru inovarea cu succes este că încercările se fac, de obicei, numai din contextul
unei singure probleme bine definite. Această orientare a soluției direcționează 100% din energia creatoare a
unui inovator, obținând răspunsul cel mai potrivit la o singură întrebare. Aceste probleme bine definite și
cerințe stricte de soluționare exclud anumite căi creative, bogate cu recompense potențiale. Căile de creație
aplică tehnici inovatoare pentru a găsi probleme mai degrabă cu posibilități decât soluții la o problemă deja
recunoscută. Dacă un inovator este abordat doar cu probleme, nu există niciodată șansa de a merge la
vânătoare de oportunități. Aceasta îi obligă pe inovatorul tradițional să se bazeze pe alții pentru a descoperi și
a evalua problemele. Inovația orientată spre soluții lărgește ariile mari de oportunități complet neexplorate.

Depășirea barierelor
Organizațiile recunosc acum aceste bariere semnificative de inovare. Nu mai este suficient să căutăm soluții
inovatoare la mari probleme atunci când apar. Pentru a face ca inovarea să funcționeze împotriva problemelor
la scară largă, organizațiile trebuie să anticipeze devreme problemele din lumea reală, să înțeleagă impactul
potențial asupra afacerii lor și să acționeze la timp pentru a realiza schimbări pozitive.
Pentru a-și realiza preocupările și pentru a captura oportunitățile timpurii, organizațiile trebuie să abordeze
inovația, folosind o echipă de diverși profesioniști cu capacități în diverse discipline și cu experiență în mai
multe industrii. Acești profesioniști trebuie să se concentreze în primul rând pe generarea unei înțelegeri
creative și ar trebui să depună eforturi pentru a expune părtinirea potențială în identificarea problemelor și
restricționarea soluțiilor. În cele din urmă, pentru a surprinde cele mai bune oportunități de schimbare,
inovatorii trebuie să devină solicitanți de probleme, venerând oportunități de inovare dificil de recunoscut, în
afară de rezolvarea cererilor specifice de rezolvare a problemelor. Există un impact imediat și valoros al punerii
în aplicare a acestor tehnici pentru a depăși barierele în calea inovării. Inovatorii ar trebui să se aștepte să
ofere o perspectivă asupra potențialelor probleme și oportunități, în timp ce există încă timp și resurse pentru
a le aborda în mod proactiv, pentru a expune soluții și idei imparțiale și nerestricționate de schimbare și pentru
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a descoperi posibilitățile de rezolvare a problemelor care nu sunt posibile atunci când se confruntă cu cele
patru bariere aplicate tradițional inovare.
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1.2.2: Tipuri de inovare
Inovația poate fi implementarea unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit (de exemplu, schimbarea
proprietăților produsului), a procesului (de exemplu, metodele de livrare modificate), a metodei de
introducere pe piață (de exemplu, a unui ambalaj nou) sau a metodei organizaționale (de ex. organizarea
locului de muncă sau relațiile externe. Inovarea permite organizațiilor să răspundă mai bine nevoilor
consumatorilor, să rămână în fața concurenței, să valorifice oportunitățile strategice de piață și să alinieze
punctele forte organizatorice cu oportunitățile de piață (Rujirawanich et al., 2011).

Obiectivul inovației
Inovația poate afecta performanța organizației în sine, adică produsul sau serviciul, dar și structurile de
furnizare a serviciului. Prima clasificare este astfel obiectul inovației.
• Inovarea produselor: furnizarea unui produs sau a unui serviciu complet nou (orientat extern)
• Inovarea procesului: inovația este în modul în care produsul / serviciul este creat / construit mai
degrabă decât schimbând oferta (orientată spre interior).
• Inovarea în platformă: crearea de inovații utilizând aceeași abordare sau platformă fundamentală.
• Inovarea inversă: dezvoltarea unei inovații în țările în curs de dezvoltare / economiile emergente,
înainte de introducerea în lumea industrializată tradițională - inovație "în picioare", mai degrabă decât
"în jos".
• Inovarea digitală: aplicarea noilor tehnologii la problemele sau procesele de afaceri existente.

Gradele de inovare
O altă clasificare frecvent utilizată pentru inovare este în funcție de amploarea schimbării:
• Inovarea incrementală este definită ca o îmbunătățire treptată a unui produs sau serviciu existent.
Inovațiile inovatoare apar la intervale regulate, chiar și în mod continuu, implicând de obicei mai puțin
risc, dar pot duce la recompensă.
• O inovație radicală este o inovație, care implică o organizație care abandonează modelul de afaceri
existent sau se angajează să furnizeze un produs sau un serviciu complet nou. Inovațiile radicale au
tendința să apară neregulat, sunt cu risc mai mare, dar cu potențial mare recompensă. Cele mai
radicale inovații tind să fie cu adevărat perturbatoare.

Inovație perturbatoare
Clayton Christensen a introdus termenul "Disruptive Innovation" în 1995. El a definit noțiunea de inovație
perturbatoare ca o inovație care creează noi piețe și valori și întrerupe și suplimentează o piață existentă,
distrugând astfel vechile modalități de a crea valoare. Exemplele includ PC-ul și mașina de scris; industria
feroviară și expresul de ponei; iar alta este călătoria cu avionul și căile de navigație oceanică. Inovațiile
incomplete încep încet, apoi creaza atât de multă tracțiune încât vechile modalități de a face lucrurile devin
irelevante.
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1.2.3: Abordări ale inovării
Susținerea inovației
Păstrarea inovației continue se referă la îmbunătățirea inovațiilor existente, similare cu cele inovatoare. Acest
tip de inovare se concentrează pe clienții actuali și pe nevoile acestora.

Învățarea activată de utilizator
La sfârșitul anilor 1970, Von Hippel a propus ca utilizatorii să fie la fel de importanți, dacă nu chiar mai mult,
decât producătorii ca surse de inovare. "Inovarea utilizatorilor" este un termen umbrelă folosit pentru a defini
inovațiile generate de utilizatori. Principiul inovării utilizatorului oferă metode utile pentru ca firmele să se
angajeze, să acceseze și să atingă inovațiile create de utilizatori și de utilizatori.

Surse de oportunitate de inovare
Peter F. Drucker a identificat șapte surse de oportunități inovatoare, enumerate mai jos, în care primele patru
surse sunt cele care sunt vizibile în primul rând în cadrul industriei, în timp ce celelalte trei implică schimbări
externe în industrie (1985):
1. Succese neașteptate: Analiza succeselor neașteptate oferă oportunități bogate pentru oportunități de
succes în materie de inovare.
2. Eșecuri neașteptate: Eșecurile rareori merg neobservate și pot fi văzute ca simptome de oportunitate, în
măsura în care ele indică adesea schimbarea care stă la baza și cu care vine oportunitatea.
3. Neconcordanțe: Discrepanță între ceea ce este și ce ar trebui să fie, de ex. Facebook a observat ceea ce
Myspace (jucătorul dominant) a fost față de ce ar trebui să fie și a continuat să construiască acea
platformă.
4. Necesitatea de proces: aceasta implică identificarea organizațiilor dvs. pentru procesarea punctelor
slabe și corectarea sau reproiectarea acestora. Această sursă de inovare provine din capacitățile și
modalitățile de desfășurare a afacerilor existente.
5. Schimbările demografice: acordarea atenției datelor demografice reprezintă o sursă puternică de
oportunități de inovare, deoarece populațiile, nivelul veniturilor, educația și vârstele variază în mod
constant.
6. Modificări în sens și percepție: În timp populațiile și oamenii se schimbă. Modul în care privim viața și
unde luăm în considerare sensul schimbărilor. Modul în care simțim lucrurile se schimbă de-a lungul
timpului. Organizațiile trebuie să acorde atenție acestui lucru pentru a valorifica și a rămâne actuale. Un
exemplu este în timp. Oamenii se uită la anii 50 ca fiind 40. Industriile au răspuns la această schimbare, în
special în industria cosmetică, care oferă acum o mulțime de soluții pentru a ajuta acești oameni să arate
mai tineri.
7. Noile cunoștințe: Pe măsură ce viteza revoluției tehnologice crește, va exista un număr tot mai mare de
oportunități care se vor deschide. Internetul este probabil cel mai notabil, dar au apărut multe alte
industrii și oportunități ca urmare a acestei revoluții tehnologice. Noile cunoștințe nu se referă numai la
tehnologie, ci găsirea de modalități mai bune de a face lucruri și de a îmbunătăți procesele și de a căuta
noi cunoștințe pentru a îmbunătăți treptat

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Module 1 | Using research to identify future opportunities

Page 24 of 45

Rezumatul capitolului
Prima organizație care valorifică o inovație se bucură de cele mai mari recompense și de cele mai mari marje
de exploatare. Cu toate acestea, atunci când concurenții încep să utilizeze aceleași tehnologii, avantajul
competitiv al unei organizații este în pericol. În acest moment, este momentul să treceți la următoarea idee
creativă. Prin urmare, inovarea este un proces continuu. După cum ați văzut în acest capitol, nu este suficient
să aveți oameni creativi în cadrul organizației. Acest lucru nu va facilita un avantaj competitiv susținut. Este
nevoie de mediul potrivit pentru ca procesul de inovare să se mențină și să prospere. Acest capitol a subliniat
diferitele variabile de mediu pentru inovare. Apoi, au fost discutate diferitele bariere în calea inovării, precum
și modalitățile posibile de depășire a acestor bariere de către organizații.

Activitatile capitolului
Activitatea 1: Identificarea barierelor în calea inovării
Scopul activitatii
Identify potential barriers to innovation in your organisation and plan how you could overcome them.
Detalii despre sarcină
Postați în forumul de discuții:
• O listă cu obstacole potențiale în calea inovării în cadrul organizației dvs.
• Evidențiați dificultățile pe care le aveți și cum să le depășiți
Raspuns
Răspundeți cel puțin unei persoane care sugerează modul în care acestea ar putea depăși barierele de inovare
pe care le prevăd

Întrebări de autoevaluare a capitolului
Intrebarea 1
Puteți descrie, în propriile cuvinte, cum diferă creativitatea de inovare?
Intrebarea 2
"Nu este suficient să ai oameni creativi. Este nevoie de mediul potrivit pentru ca procesul de inovare să se
mențină și să prospere ". Puteți să vă subliniați, în propriile cuvinte, variabilele care oferă mediul potrivit
pentru inovare?
Intrebarea 3
Descrieți, prin propriile cuvinte, cum pot fi depășite diferitele bariere în calea inovării prezentate în această
unitate?

Capitolul răspunde la întrebările de autoevaluare
Raspuns 1
Creativitatea se referă la capacitatea de a combina ideile într-un mod unic sau de a crea asociații neobișnuite
între idei. O organizație care stimulează creativitatea dezvoltă modalități unice de lucru sau soluții noi la
probleme.
Inovația este introducerea de noi bunuri și servicii sau noi modalități de lucru. Inovația este procesul de luare a
unei idei creative și de transformare a acesteia într-un produs, serviciu sau metodă de lucru utilă. Prin urmare,
organizația inovatoare se caracterizează prin capacitatea sa de a canaliza creativitatea în rezultate utile.
Inovația nu este legată numai de industriile de înaltă tehnologie. De asemenea, inovarea este mai mult decât
pur și simplu "ideea mare" inițială sau produsul final sau serviciul care rezultă din aceasta. Inovația este mai
precis definită ca un proces prin care cunoașterea poate fi tradusă în noi produse, noi servicii sau o creștere a
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productivității prin noile metode de producție. Succesul oricarui produs nou, noul serviciu sau noua metoda de
productie depinde de disponibilității unui sistem complet de interacțiuni între inovator și acei indivizi și
organizații care pot ajuta la mutarea inovării de la etapa ideii la cercetare și dezvoltare și, în final, la
comercializare.
Raspuns 2
Există trei seturi de variabile de mediu care s-au dovedit a stimula inovația în cadrul organizațiilor:
1. Variabile structurale: variabilele structurale pot fi împărțite în trei subcategorii. În primul rând,
structurile organice influențează în mod pozitiv inovația, deoarece acest tip de organizație are slabă
formalizare, centralizare și specializare în muncă. Structurile organice facilitează, de asemenea,
flexibilitatea, adaptabilitatea și fertilizarea încrucișată necesare inovării. În al doilea rând,
disponibilitatea resurselor abundente oferă o bază solidă pentru inovare. În al treilea rând, un nivel
ridicat de comunicare între unități poate contribui la eliminarea barierelor potențiale în calea inovării.
Echipele inter-funcționale, forțele de lucru și alte astfel de desene organizaționale facilitează
interacțiunea între liniile departamentale și sunt utilizate pe scară largă în organizații inovatoare.
2. Variabile culturale: Organizațiile inovatoare tind să aibă culturi similare. Ele încurajează experimentarea,
recompensează atât succesele, cât și eșecurile și celebrează greșelile. Este probabil ca o cultură
inovatoare să aibă următoarele caracteristici:
• Acceptarea ambiguității
• Toleranța celor nepractici
• Comenzi externe scăzute
• Acceptarea riscului
• Concentrați-vă mai degrabă pe scopuri decât pe mijloace
• Toleranța conflictului
• Focalizare sistem deschis
3. Variabilele de management al resurselor umane: Organizațiile inovatoare tind să promoveze în mod
activ instruirea și dezvoltarea angajaților lor astfel încât cunoștințele lor să rămână la zi. Aceste organizații
tind, de asemenea, să ofere niveluri înalte de securitate a locurilor de muncă pentru a reduce teama de a
fi pedepsiți pentru greșeli și pentru a promova conceptul de angajați devenind "campioni" ai schimbării.
Raspuns 3
Organizațiile recunosc acum aceste bariere semnificative de inovare. Nu mai este suficient să căutăm soluții
inovatoare la mari probleme atunci când apar. Pentru a face ca inovarea să funcționeze împotriva problemelor
la scară largă, organizațiile trebuie să anticipeze devreme problemele din lumea reală, să înțeleagă impactul
potențial asupra afacerii lor și să acționeze la timp pentru a realiza schimbări pozitive. Pentru a-și realiza
preocupările și pentru a captura oportunitățile timpurii, organizațiile trebuie să abordeze inovația, folosind o
echipă de diverși profesioniști cu capacități în diverse discipline și cu experiență în mai multe industrii. Acești
profesioniști trebuie să se concentreze în primul rând pe generarea unei înțelegeri creative și ar trebui să
depună eforturi pentru a expune părtinirea potențială în identificarea problemelor și restricționarea soluțiilor.
Și în cele din urmă, pentru a capta cele mai bune oportunități de schimbare, inovatorii trebuie să devină
solicitanți de probleme, urmărind oportunități de inovare dificil de recunoscut, mai degrabă decât să se
concentreze asupra unor solicitări specifice de soluționare a problemelor.
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Resursele suplimentare ale capitolului
Link 1: portal de inovare Joe Tidd și John Bessant
Detalii
Site-ul portalului Inovare conține o varietate de resurse deschise, inclusiv: studii de caz; clipuri media,
video și audio; instrumente și instrumente de inovare pentru persoane și grupuri pentru a ajuta la
explorarea aspectelor legate de gestionarea inovației
Link-ul
http://www.innovation-portal.info/

Referintele capitolului
Robbins and Coulter, (2002). Management. 7th Edition. Prentice hall.
Drucker, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship: Practice and principles. New York: Harper & Row.
Rujirawanich, P., Addison, R., & Smallman, C. (2011). The effects of cultural factors on innovation in a Thai
SME. Management Research Review, 34(12), 1264-1279.
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Capitolul 1.3 Abordări de cercetare
Introducere
Această unitate se concentrează asupra abordărilor de cercetare pentru evaluarea noilor oportunități de
afaceri și a fezabilității lor comerciale. Această unitate include, de asemenea, dezvoltarea unei propuneri de
cercetare.
Subiectele din cadrul acestui capitol sunt:



1.3.1. Abordări de cercetare pentru a evalua oportunitățile de afaceri noi, inclusiv considerente etice.
1.3.2. Elaborarea unei propuneri de cercetare

Obiectivele capitolului
La sfârșitul acestui capitol, veți putea sa:





Listati metode utilizate pentru selectarea oportunităților de afaceri
Identificați factorii care trebuie luați în considerare atunci când considerați atractivitatea pieței drept
criteriu de selecție
Descrieți procesul de șase etape pentru screening-ul conceptului și scorul de concept
Elaborati o propunere de cercetare care să urmărească o oportunitate de afaceri
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1.3.1: Metode de cercetare pentru a evalua noi oportunități de afaceri
După ce ați generat o listă de noi potențiale oportunități de afaceri și idei, următorul pas este să decideți ce
idei să cercetați și să urmăriți și pe care să le eliminați. Aceste idei și oportunități trebuie evaluate și selectate
în mod corespunzător, iar acest proces este adesea descris ca un screening de idei. Scenariul de idei urmărește
să identifice cele mai bune oportunități și ideile cele mai promițătoare din grupul de idei care au fost generate.

Gandirea convergenta
Când avem suficiente idei sau când ne-am epuizat procesul creativ, folosim gândirea convergentă pentru a
selecta cele mai bune idei. Acum putem fi critici și analitici. Comparăm ideile cu criterii clare și facem aprecieri
cu privire la cele care vor reuși și cele care nu vor reusi.

Metode pentru alegerea conceptelor
Toate echipele folosesc o anumită formă de metodă atunci când decid ce idei și concepte trebuie dezvoltate.
Următoarele sunt câteva exemple de metode:








Matricele de decizie: Echipa evaluează fiecare idee în funcție de criteriile de selecție definite și decide
cu care să procedeze.
Intuiție: Criteriile subiective sunt folosite pentru a decide care este cel mai bun concept.
Multi-vot: Membrii echipei votează pentru favoritul lor și conceptul cu cele mai multe voturi este
selectat.
Argumente pro și contra: Echipa enumeră punctele tari și punctele slabe și decide pe baza opiniilor.
Campion de produse: un membru influent al echipei alege conceptul pe baza propriei preferințe.
Decizie externă: Conceptele sunt stabilite de clienți, clienți sau alte părți externe.
Prototip și testare: Echipa construiește și testează mai multe prototipuri și decide pe baza
rezultatelor.

Conceptul și atractivitatea pieței
"Selectarea conceptului este procesul de evaluare a conceptelor cu privire la nevoile
clienților și la alte criterii, comparând punctele forte și punctele slabe ale conceptelor și
selectând unul sau mai multe concepte pentru investigații, teste sau dezvoltare
ulterioare".
(Ulrich și Eppinger, 2008).
Atragerea pe piață este un criteriu cheie de selecție. Atunci când analizați atractivitatea pieței, trebuie să luați
în considerare:
•Potențial de piață; care este dimensiunea, creșterea și nevoia
• Situația competitivă; adică concurența bazată pe prețuri, concurența intensivă care duce la saturația
pieței și puncte forte competitive principale, cum ar fi forța de vânzări, serviciile și produsele
• Potențial de vânzări estimat
Prin stabilirea criteriilor de selecție a conceptului către viabilitatea comercială, creșteți șansele ca conceptul să
se transforme într-un produs de succes și să devină o soluție reală la o problemă reală a clientului.

Pâlnie de dezvoltare a conceptului
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Pâlnia de dezvoltare a conceptului (vezi Figura 1) ilustrează etapele procesului de ideație și poziția de generare
a conceptului. Pâlnia funcționează ca un filtru. Fiecare etapă a ideației este ilustrată prin numeroase concepte.
generate și filtrate până când conceptul final este testat și selectat.

Figura 4 Pâlnia de dezvoltare a conceptului (Ulrich & Eppinger 2008, p.128)

Procesul de selecție este împărțit în două activități principale; conturarea conceptelor și notarea conceptelor.
Pâlnia de dezvoltare a conceptului este o formă de filtru. Fiecare etapă a procesului de ideație este ilustrată
prin generarea și filtrarea numeroaselor concepte și idei până când se selectează și se testează conceptul final.
Această unitate va descrie un proces de selectare a conceptului de eșantionare bazat pe aceste principii.
Scoring Metodologi și Matricea de selecție
Ulrich și Eppinger (2008) oferă o metodologie de punctare și propun o matrice de selecție pentru concepte.
Următorii pași se aplică atât etapelor de selectare a conceptelor, cât și etapei de notare a conceptelor din
procesul de selecție:
1. Pregătiți matricea de selecție.
2. Evaluați conceptele.
3. Clasificați conceptele.
4. Combinați sau îmbunătățiți conceptele.
5. Selectați unul sau mai multe concepte.
6. Reflectați asupra procesului.
În secțiunile următoare, veți afla modul în care acești pași se aplică scenariului de concepție și scorului
conceptului.

Concepția de screening
Pasul 1: Pregătiți matricea de selecție
Intrările pentru acest pas sunt conceptele înseși și criteriile pe baza cărora sunt măsurate. Conceptele sunt
afișate în partea de sus a matricei și criteriile de selecție sunt afișate în partea stângă a matricei. Un concept
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este ales drept referință sau concept de referință în raport cu care toate celelalte concepte sunt evaluate. Un
exemplu de concept de referință este un produs sau un serviciu similar de la un concurent, un alt exemplu este
cazul în care linia de bază este sistemul care este în vigoare în prezent.
Criterii de evaluare a ideilor
Pentru idei de îmbunătățire incrementală, criteriile de evaluare pot include:
• Ideea se încadrează în prioritățile actuale ale organizației?
• Care este potențialul de afaceri al ideii?
• Care este efortul sau costul implementării ideii?
• Avem echipa și resursele necesare pentru implementarea ideii?
• Este posibil din punct de vedere tehnic să se efectueze?
• Este mai bine pentru clienți?
• Este mai simplu pentru personal?
• Poate fi implementat într-un interval de timp dorit?
Selecția conceptului și atractivitatea pieței
Atragerea pe piață este un criteriu cheie de selecție. Atunci când analizați atractivitatea pieței, trebuie să luați
în considerare:
• Potențialul de piață; care este dimensiunea, creșterea și nevoia
• Situația competitivă; adică concurența bazată pe prețuri, concurența intensivă care duce la saturația
pieței și puncte forte competitive principale, cum ar fi forța de vânzări, serviciile și produsele
• Potențialul de vânzări estimate
Prin stabilirea criteriilor de selecție a conceptului către viabilitatea comercială, creșteți șansele ca conceptul să
se transforme într-un produs de succes și să devină o soluție reală la o problemă reală a clientului.
Consideratii etice
Ce valori etice sunt asociate cu această industrie? Există orientări etice pentru industrie? Cum poți să fii
proactiv și să dezvolți un set de norme și comportamente etice în această afacere? Există preocupări percepute
de clienți sau de alții din industrie despre comportamentul etic ?.
Pasul 2: Evaluați conceptele.
Un scor relativ este plasat în fiecare celulă al matricei pentru a reprezenta modul în care fiecare concept se
compară cu conceptul de referință pentru fiecare dintre criteriile date.




+ (mai bun decat)
0 (la fel ca)
- (mai rau decat)

Pasul 3: Poziționați conceptele
După evaluarea conceptelor, echipa poate însuma numărul de scoruri "mai bune decât", "aceleași" și "mai
puține decât". Prin calcularea unui scor net pentru fiecare concept, pot fi clasificate.
Pasul 4: Combinați sau îmbunătățiți conceptele
Având evaluarea și clasarea fiecăruia dintre concepte, echipa poate analiza rezultatele. Dacă un concept nu
îndeplinește un anumit criteriu în acest stadiu, acesta poate fi îmbunătățit sau combinat cu alte concepte.
Pasul 5: Selectați unul sau mai multe concepte
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Atunci când membrii echipei sunt mulțumiți de calitatea relativă a fiecărui concept, ei pot decide ce concepte
să aleagă pentru o analiză ulterioară. Echipa poate decide să facă o nouă rundă de examinare sau să aplice
metoda de notare a conceptului.
Tabelul 1 prezintă o matrice de screening concept care compară patru concepte diferite pentru un tip de
seringă. După cum puteți vedea, decizia finală este de a ucide Conceptul C și de a continua cu celelalte trei
concepte.
Tabelul 1 Matricea de screening a conceptului pentru ideea de produs nou (Adapted from Ulrich și Eppinger 2008)

Conceptul A

Conceptul B

Usor de manipulat
Usor de folosit
Lizibilitatea setărilor
Acuratete
Durabilitate
Ușurința de fabricație
Portabilitate

0
0
0
0
0
+
+

0
0
0
0
+
+

Conceptul C
(Reference)
0
0
0
0
0
0
0

Suma de +
Suma de 0
Suma de –

2
5
0

2
4
1

0
7
0

Scor net
Rang (grad)
Continuare

2
1
yes

1
2
yes

0
3
yes

Criteriul de selectie

Tabelul 2 prezintă o matrice de screening concept care ar putea fi utilizată atunci când se analizează idei de
îmbunătățire pentru un sistem curent. Linia de bază este sistemul care este în vigoare la momentul respectiv,
care este notat ca 0 în funcție de criterii.
Tabelul 2 Conceptul Matrix Screening pentru idei de imbunatatire (Adaptat Ulrich și EPPINGER 2008)

De bază
(Sistemul
existent)

Conceptul A

Conceptul B

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0
0

0
-

0

0

+

+

Suma de +
Suma de 0
Suma de –

0
6
0

3
2
1

2
3
1

Scor net
Rang (grad)
Continuare

0
0
yes

2
1
yes

1
2
yes

Criterii de selectie
Beneficiul financiar
pentru afacere
Beneficii strategice
pentru afacere
Implementare
Resurse
Riscul de implementare
Timpul de implementare
Impact asupra
performanței
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Pasul 6: Reflectați asupra rezultatelor procesului
Pentru a îmbunătăți procesul în încercările ulterioare, echipa ar trebui să reflecte întotdeauna asupra
procesului și asupra rezultatelor acestuia.

Conceptul Scoring
Utilizați scorul de concepție atunci când rezoluția crescută vă va permite să diferențiați mai bine conceptele. În
această etapă, echipa cântărește importanța relativă a criteriilor de selecție. Aceleași șase pași utilizați în etapa
de screening a conceptelor sunt folosite și aici.
Pasul 1: Pregătiți matricea de selecție
Ca și în etapa de screening, echipa dezvoltă o matrice și selectează un concept de referință. Conceptele sunt
listate din nou în partea superioară a matricei, iar criteriile sunt listate de-a lungul părții din stânga. De această
dată, echipa evaluează criteriile pentru a determina importanța lor relativă. În acest scop, ele împart 100 de
puncte printre criterii. Procesul de stabilire a ponderilor corespunzătoare poate fi puțin subiectiv. Trebuie să
aveți grijă atunci când decideți cu privire la ponderi, deoarece acestea influențează în mod semnificativ
clasamentul.
Pasul 2: Evaluați conceptele
Apoi, evaluați conceptele prin compararea lor cu conceptul de referință. Este recomandată o scală de la 1 la 5,
similară celei din tabelul 3.
Tabelul 3 Evaluări relative ale performanței (Adaptat de la Ulrich și Eppinger 2008)

Performanță relativă
Mult mai rău decât referința
Mai rău decât referința
La fel ca referinta
Mai bine decât referința
Mult mai bine decât referința

Evaluare
1
2
3
4
5

Pasul 3: Poziționați conceptele
După ce introduceți evaluările pentru fiecare dintre concepte, calculați scorurile ponderate prin înmulțirea
scorului cu greutățile criteriilor. Scorul net este suma scorurilor ponderate. Ordonați fiecare concept
corespunzător scorului său net.
Pasul 4: Combinați sau îmbunătățiți conceptual
Dacă un concept nu îndeplinește un anumit criteriu în acest stadiu, acesta poate fi îmbunătățit sau combinat
cu alte concepte.
Pasul 5: Selectați unul sau mai multe concepte.
Atunci când membrii echipei sunt mulțumiți de calitatea relativă a fiecărui concept, ei decid ce concepte să
aleagă pentru o analiză ulterioară. Conceptele selectate pot continua să fie dezvoltate în prototipuri și testate
pe clienți pentru a obține feedbackul lor.
Pasul 6: Reflectați asupra procesului
Ca ultim pas, membrii echipei revizuiesc procesul și rezultatul acestuia pentru a îmbunătăți situația și pentru a
asigura că conceptele selectate sunt cele care au cel mai mare potențial.
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1.3.2: Elaborarea unei propuneri de cercetare
Cercetarea poate fi descrisă ca un efort sistematic și organizat pentru a investiga o problemă, care are nevoie
de o soluție. Ea cuprinde o serie de pași concepuți cu scopul de a găsi răspunsuri la problemele care ne
preocupă și de a ne crește înțelegerea. Cercetarea ne oferă informațiile și cunoștințele necesare pentru
rezolvarea problemelor și luarea deciziilor. Cercetarea are o abordare sistematică a generării de cunoștințe și
poate fi văzută ca o serie de activități legate între ele, de la un început până la capăt. A se vedea figura 2.

Figura 5 Activități în procesul de cercetare

Procesul de cercetare începe cu identificarea unei probleme sau a unei oportunități. Următorul pas al
procesului de cercetare este o revizuire a literaturii pentru a determina ce este deja cunoscut despre problema
sau oportunitatea pe care ați identificat-o. Aceasta este urmată de formularea chestiunii de cercetare și a
obiectivelor de cercetare. Elaborarea propunerii de cercetare este apoi urmată și acest pas prezintă planul,
inclusiv informațiile care trebuie colectate, modul în care acesta va fi colectat și modul în care acesta va fi
analizat pentru a răspunde la întrebarea de cercetare. Etapele finale ale procesului de cercetare sunt cele
privind colectarea datelor, analiza datelor și determinarea constatărilor.
Ați explorat anterior identificarea problemelor sau a oportunităților din Modulul 1, Capitolul 1, Surse și ați
examinat abordările de cercetare pentru a examina și selectați din aceste idei Modulul 1,Capitolul 3, Metode
de cercetare pentru a evalua noi oportunități de afaceri, ducând la identificarea problema sau oportunitatea
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pe care doriți să o urmăriți. Următoarea fază a procesului de cercetare este de a determina obiectivele
cercetării și de a efectua o revizuire a literaturii.

Obiectivele cercetării
Obiectivele specifice de cercetare definesc obiectivul proiectului dvs. de cercetare și identifică ce va fi măsurat.
Obiectivele de cercetare ar trebui să fie strâns legate de problema sau oportunitatea pe care ați identificat-o și
ar trebui să rezumați ceea ce sperați să realizați. Cel mai bine este să precizați obiectivele de cercetare
utilizând verbele de acțiune care sunt măsurabile, de exemplu: de a calcula, de a evalua, de a verifica, de a
compara etc. Obiectivele bine scrise vor răspunde întotdeauna la următoarea întrebare:

Cine va merge la ce, când și în ce măsură?

SMART
SMART (inteligent) este un instrument bine stabilit pe care îl puteți utiliza pentru a vă asigura că obiectivele
dvs. de cercetare sunt bine scrise. Deși există o serie de interpretări ale semnificației acronimului, cea mai
comună este aceea că obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, realizabile, relevante și legate de timp.
1. Specifice
Obiectivele dvs. de cercetare ar trebui să fie clare și specifice, altfel nu veți putea să vă concentrați eforturile
sau să vă simțiți cu adevărat motivați să o atingeți. La redactarea obiectivului, încercați să răspundeți la cele
cinci întrebări "W":
• Ce vreau să realizez?
• De ce este important acest lucru?
• Cine va fi implicat?
• Unde se va întâmpla?
• Care sunt resursele sau limitele?
2. Measurabile
Obținerea unui obiectiv măsurabil este vitală; deoarece vă va permite să vă monitorizați progresul și să știți că
obiectivul a fost atins.
• Ce indicatori veți căuta pentru a măsura progresul și succesul?
• Sunt disponibile datele disponibile pentru a vă măsura progresul și succesul? Pe de altă parte, va
trebui să dezvoltați noi măsuri, de ex. sondaje, focus grupuri etc?
3.Realizabile
Obiectivul dvs. trebuie, de asemenea, să fie realist și realizabil pentru a avea succes. În timp ce obiectivele ar
trebui să fie provocatoare și să vă extindă abilitățile, acestea ar trebui să rămână posibile. Când stabiliți un
obiectiv realizabil, este posibil să identificați oportunitățile sau resursele care au fost trecute cu vederea
înainte sau care vă pot aduce mai aproape de acestea. Un obiectiv realizabil va răspunde de regulă la întrebări
precum:
• Pot realiza acest obiectiv în intervalul de timp propus cu resursele și sprijinul pe care îl am la dispoziție?
4. Relevante
Acest pas vizează asigurarea faptului că obiectivul dvs. are legătură cu dvs. și că este aliniat la prioritățile
organizației dvs. Un obiectiv relevant poate răspunde "da" la aceste întrebări:
• Merită?
• Este momentul potrivit?
• Acest lucru se potrivește cu alte eforturi și nevoi?
• Are o valoare adăugată organizației?
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• Sunt persoana potrivită pentru a atinge acest obiectiv?
5. Termen limită
Obiectivele dvs. de cercetare trebuie să aibă o durată fixă prin care rezultatul va fi atins.

Analiza literaturii de specialitate
O căutare in literatura este o căutare metodică pentru toată literatura publicată pe un subiect. Căutarea
eficientă a literaturii se poate face rapid, însă necesită o abordare organizată și sistematică, astfel că este
important să se țină evidența căutărilor efectuate și a informațiilor găsite.
Pasul 1: Planificați-vă strategia de căutare
Pentru a căuta informații online, este important să elaborați strategia de căutare corectă. Cuvintele pe care le
alegeți să căutați informații pot avea un impact semnificativ asupra rezultatelor obținute. Pentru fiecare nevoie
de informații, este important să identificați termenii cheie și cuvintele alternative care ar putea fi utilizate.
Identificati cuvintele cheie si sinonimele
Cuvintele cheie descriu domenii și având un set bun de cuvinte cheie vă vor ajuta să minimalizați numărul de
returnări irelevante. Multe surse vă pot ajuta să identificați cuvintele cheie pentru căutarea dvs. Acestea
includ; folosind dicționare, manuale și note de curs.
Sinonimele
Sinonimele sunt cuvinte care au același înțeles sau același sens. Autori folosesc cuvinte și fraze diferite pentru
a descrie domenii. Va trebui să vă asigurați că includeți toate sinonimele și cuvintele cheie în strategia dvs. de
căutare, astfel încât să nu pierdeți documente potențial relevante.
Tehnici de cautare
Caracterele de înlocuire
Operatorii Wildcard acționează ca un substitut al unui caracter într-un cuvânt. Utilizați această metodă atunci
când încercați să permiteți să răspundeți la variante de ortografie, de exemplu behavio? R = comportament și
comportament..
Trunchierea
Căutarea prin trunchiere vă permite să preluați referințele care conțin variații pe un termen de căutare. Când
utilizați o căutare de trunchiere, introduceți primele câteva litere (stem) ale cuvântului cheie urmate de un
asterisc (*). Rezultatele căutării vor include toate terminalele potențiale ale acelei tulpini. De exemplu
interacționează * = interacționează, interacționează, interacționează și interacționează.
Ghilimele.
Ghilimelele reprezintă o altă modalitate utilă de căutare, deoarece acestea vă permit să căutați expresii
specifice. De exemplu, căutarea pentru "închiderea casei de îngrijire" va returna rezultatele care conțin
această expresie exactă.
Operatori booleeni
Aveți posibilitatea să utilizați operatori booleani AND, OR și NOT pentru a vă îmbunătăți căutările. Utilizați AND
pentru a restrânge rezultatele căutării, SAU pentru a extinde și NU pentru a exclude termenii selectați.
Căutarea frazelor
Atunci când căutați o expresie, cum ar fi atac de cord, puteți îmbunătăți rezultatele căutării prin plasarea de
ghilimele în jurul frazei, adică "atac de cord". Aceasta va obliga baza de date să caute acele cuvinte în ordinea
respectivă.
Pasul 2: Găsiți informații
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Acum că ați identificat strategiile dvs. de căutare, este timpul să găsiți informații. Există atât de multe
informații disponibile pentru dvs. Puteți căuta online, reviste științifice, cărți, reviste, ziare, dicționare,
enciclopedii și așa mai departe prin biblioteca universității.
Internetul oferă o resursă vastă. Un cuvânt de precauție, totuși; din cauza imensității internetului, asigurați-vă
că informațiile pe care le furnizați provin dintr-o sursă reputațională. Citiți selectiv. Nu aveți timp să citiți totul.
Concentrați-vă pe problema dvs. / întrebarea de cercetare și treceți prin materialul de lectură căutând
răspunsuri relevante pentru întrebarea dvs. și nu vă deranjează să citiți ceva irelevant. Prima etapă este
căutarea unor informații despre ceea ce sa făcut deja în ceea ce privește problema sau oportunitatea de
afaceri și satisfacerea necesităților dvs. de informare cât mai mult posibil prin utilizarea datelor deja existente.
Există o serie de locuri în care puteți găsi aceste informații și unde căutarea va depinde în mare măsură de
nevoile de informare pe care le-ați identificat, vezi Tabelul 4 pentru unele posibilități.
Tabelul 4 Locuri sugerate pentru a găsi informații
Categorie

Conținut / Scop

Locație

Informatii
generale

Căutare pe Web pentru
informații generale despre
un subiect

www.google.com

Site-uri
academice

Identifică cercetarea
academică efectuată în zona
dvs. specificată, căutând de
asemenea brevete

https://scholar.google.com/

Biblioteca
academica

Vă permite să căutați
cercetări academice
efectuate în zona dvs. de
interes

https://login.proxy.lib.ul.ie/login

Resursele
educaționale

Instituțiile de învățământ
superior fac unele dintre
cursurile lor disponibile
online

www.moocs-list.com
www.oercommons.org

Baze de date
de afaceri

Există companii care
furnizează informații de
afaceri și sfătuiesc
companiile

Site-uri ale
membrilor

Often associations provide
report and support to direct
you to relevant sources of
information

• Bile de afaceri - aceasta este o resursă gratuită de
instruire online pentru managerii de afaceri
www.businessballs.com
• Lumea IBIS - acest site oferă consultanță și rapoarte
de piață pentru companii. Puteți vizualiza un
instantaneu de rapoarte și puteți avea o demonstrație
gratuită. Există un model de abonament personalizat
pentru diferite companii pentru rapoarte complete de
îndată ce perioada de demonstrație a crescut.
http://www.ibisworld.com/
• Grupul Gartner - acesta oferă cercetare și informații
de piață pentru firmele de tehnologie a informației.
Are acces liber pentru unele publicații.
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
• International Data Corporation - oferă rapoarte de
piață și rapoarte de afaceri pentru firmele de
tehnologie. Există o încercare gratuită disponibilă.
http://www.idc.com/
• Farmacie de cercetare – in această companie sunt
analiști de cercetare în industria de retail. Puteți
descărca un raport de probă gratuit și consultați
rezumate pentru freehttp:
//www.researchfarm.co.uk/
•
Marketing – Chartered institute of marketing
www.cim.co.uk
•
Finance – Association of chartered certified
accountants www.accaglobal.com/
•
Supply chain – Association for professionals in
supply chain http://www.apics.org/sites/apicssupply-chain-council
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Sfaturi
Utilizați strategiile de
căutare pe care le-ați
identificat pentru a
face căutarea dvs.
mai exactă

Dacă sunteți înscris la
o universitate, veți
avea acces la baza de
date cu documente și
resurse

Adesea se percepe o
taxă pentru acest
serviciu, însă este
posibil să puteți
obține o încercare
gratuită sau o
prezentare generală a
unor rapoarte care vă
pot ajuta să rezolvați
problema
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•
Manufacturing – Association for manufacturing
excellence - www.ame.org/
•
Sales – Association of professional sales http://associationofprofessionalsales.com/
•
HR and training – Society for Human resources
management www.shrm.org or Continuing and
professional development https://www.cipd.co.uk/cpd
•
Engineering – Irish institute for Engineers https://www.engineersireland.ie/
•
Management – Irish management institute –
http://www.imi.ie/
•
Distribution – Chartered institute of Logistics and
transport - www.ciltinternational.org
•
Purchasing – Charted institute of procurement
and supply - www.cips.org
•
Insurance – Chartered insurance institute www.cii.co.uk. The international insurance
professionals organisation allows you to download
guides and best practices in the insurance industry
http://www.internationalinsuranceprofessionals.org/
•
Retail – The retail industry leader’s association
http://www.rila.org
1202/5000
• Marketing - Institutul autorizat de marketing
www.cim.co.uk
• Finanțe - Asociația contabililor autorizați autorizați
www.accaglobal.com/
• lanțul de aprovizionare - Asociația profesioniștilor
din lanțul de aprovizionare
http://www.apics.org/sites/apics-supply-chain-council
• Fabricație - Asociația pentru excelență în fabricație www.ame.org/
• Vânzări - Asociația de vânzări profesionale http://associationofprofessionalsales.com/
• HR și formare - Societatea pentru managementul
resurselor umane www.shrm.org sau Dezvoltarea
continuă și profesională - https://www.cipd.co.uk/cpd
• Inginerie - Institutul irlandez de ingineri https://www.engineersireland.ie/
• Management - institut irlandez de management http://www.imi.ie/
• Distribuție - Institutul Chartered de Logistică și
Transport - www.ciltinternational.org
• Aprovizionare - Instalație de achiziții și furnizare www.cips.org
• Asigurări - Institutul de asigurări - www.cii.co.uk.
Organizația internațională de profesioniști în asigurări
vă permite să descărcați ghiduri și cele mai bune
practici în industria asigurărilor
http://www.internationalinsuranceprofessionals.org/
• Retail - Asociația liderului industriei de comerț cu
amănuntul http://www.rila.org
Organizațiile
guvernament
ale și factorii
de decizie
politică

Aceste site-uri conțin adesea
informații despre piața unei
anumite industrii și despre
eforturile depuse pentru
promovarea și susținerea
creșterii economice

OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OECD) - www.oecd.org

Worldcat este un site web care vă permite să căutați cărți
de acces în alte biblioteci din întreaga lume.
https://www.worldcat.org/
Carti

Cărțile Google vă permit să căutați conținut similar unui
catalog de bibliotecă. În funcție de acordul cu editorul,
cărțile Google vă vor permite să citiți o întreagă carte sau
pagini selectate. https://books.google.com/
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Google Cărți este de
asemenea asociat cu
WorldCat. Așadar,
direct din Google
Cărți puteți să faceți
clic pe "Găsiți într-o
bibliotecă" și veți
primi o listă de
biblioteci care au
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În unele cazuri, oamenii au pus cărți sau capitole de cărți
online pentru a accesa aceste subiecte, cum ar fi numele de
subiect și fișierul pdf în Google, de ex. managementul
lanțului de aprovizionare pdf
Acestea pot fi informații în rapoartele companiei, proceduri
de operare, manuale de formare, date metrice de proces în
baze de date sau în sisteme informatice. Deoarece datele
sunt interne, ar trebui să vă fie mai ușor de accesat.

Arhivele
companiei

cartea.

Pasul 3: Evaluați informațiile
Există o mulțime de informații pe web, însă este un loc în care oricine este liber să încarce conținut, iar unele
informații ar putea să nu fie întotdeauna corecte. Prin urmare, este necesar ca cursantul să evalueze
informațiile pentru a se asigura că este corect, astfel încât să poată lua deciziile corecte de rezolvare a
problemei. În general, informațiile sunt evaluate utilizând următoarele criterii:
• Autoritatea: credibilitatea sursei, care a creat informațiile, este respectată, sunt experți, de fapt
experți, de la un guvern, o universitate sau un site de membru
• Moneda: Când au fost scrise informațiile scrise, ce evenimente au avut loc în acest timp și ar fi putut
afecta informațiile în orice mod, pentru site-urile web la care au fost vizitate, create și actualizate.
• Relevanța: cât de aproape de întrebarea / subiectul dvs., este la nivelul potrivit
• Bias: de ce a fost scris scrisori pentru a informa, vinde sau convinge?
• Stilul de limbă: este rezonabil sau exagerat
• Completitudinea: cât de mult a fost răspuns la întrebarea de cercetare, termeni de ex. cercetări
suplimentare, limitări
• Precizia: autorul analizează argumente contrare, se uită la alte surse de informație și le
menționează? Informațiile de bază sunt corecte? Ce dovezi folosesc autorii pentru a-și susține
argumentul sau este opinia lor?
O listă de întrebări pe care ați putea cere să le evaluați ar putea fi:
• Care este sursa articolului, este de reputație?
• În ce mod contribuie această carte sau articol la înțelegerea noastră a problemei studiate și în ce
mod este utilă pentru practică?
• Care sunt punctele forte și limitele?
• Ar putea fi abordată problema mai eficient dintr-o altă perspectivă?
• Autorul a evaluat literatura relevantă pentru problemă?
• Autorul include literatura care ia poziții care nu convin?
• Cât de semnificativ a fost studiul: Cine au fost subiecții de cercetare ai autorilor? Cât de mulți
participanți la cercetare au fost?
• Când a fost scris articolul? Ce evenimente majore au avut loc în acest moment care ar putea
influența studiul de cercetare?
Pasul 4: Analizați literatura
Când ați colectat suficiente informații secundare pentru a vă satisface nevoile de informare, trebuie să
determinați orice lacune de informații. Sintetizați informațiile și identificați asemănările și diferențele, relațiile
cheie, controversele și punctele slabe. Trebuie să criticați ceea ce ați citit și să adăugați vocea proprie.
Pasul 5: Rezumați recenzia
Revizuirea literaturii ar trebui să fie bine organizată și structurată. Trebuie să includă o introducere care să
precizeze ce subiecte sunt acoperite, principalele secțiuni care discută despre sursele de literatură și concluziile
dvs. care se bazează pe ceea ce ați găsit în lectură. Deși există multe motive pentru a realiza o literatură,
rezultatul cheie este starea actuală a cercetării în zona pe care ați examinat - ceea ce este deja cunoscut
despre subiect.
Referire
O parte importantă a oricărui proiect de cercetare sau de atribuire este de referință. Referirea este o
recunoaștere formală a sursei de informație / idee / concept / diagramă / faptă / figura / teorie pe care o
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utilizați în scris. Există multe stiluri diferite de referință: APA, APSA, MLA, IEEE Harvard și multe altele. Stilul
special pe care acest curs îl cere este stilul Harvard.
De ce referință?
1. Este esențial să menționați toate informațiile pe care le-ați furnizat. Iată câteva motive pentru asta
Referindu-vă la sursa de informații vă permite să acordați credit autorului ale cărui idei le folosiți.
2. Referirea permite cititorului să acceseze pe deplin și cu precizie informațiile pe care le citeți în munca
dvs., dacă cititorul dorește să facă acest lucru.
3. Referirea vă permite să evitați plagiatul: înseamnă că nu vă prefaceți că ideea pe care o utilizați este a
ta. Copierea ideilor, opiniilor, comentariilor și constatărilor celorlalți oameni fără a le recunoaște este
plagiat, o formă de furt intelectual, care este inacceptabil din punct de vedere moral și legal. Plagiatul
poate lua forma copierii opiniilor sau comentariilor altei persoane, în mod verbală, fără a le
recunoaște sau pentru a folosi ideile unei alte persoane fără a le recunoaște. Plagiatul poate fi
intenționat și / sau neintenționat.
4. Referirea adaugă credibilității tale ca scriitor.
5. Referințele afișează revizuirea riguroasă a literaturii pe care ați făcut-o.
Cum te referi?
O broșură online furnizată de Universitatea din Limerick este resursa principală pentru stilul de referință
Harvard și pentru crearea listelor de referință / bibliografii este inclusă în lista de lectură recomandată
http://libguides.ul.ie/citeitright. Puteți consulta această broșură în timp ce pregătiți listele de referință pentru
sarcinile și rapoartele de proiect.
Software de management de referință
Softul de gestionare a referințelor vă poate ajuta să colectați referințe în mod automat din baze de date;
documente de format și citări instantaneu într-o varietate de stiluri; generarea bibliografiilor; și să creați o
bază de date personală cu referințe și PDF-uri. Opțiunile software includ, printre altele, EndNote; Mendeley
(software bibliografic gratuit pentru desktop și web); și Zotero (software de bibliografie desktop și web open
source).
Plagiat
Plagiatul este folosirea ideilor sau a muncii unei alte persoane fără o referire adecvată la idee sau la muncă,
apare atunci când nu dați o recunoaștere sau un credit adecvat persoanei ale cărei idei le folosiți. Indiferent
dacă plagiatul este intenționat (lipsa deliberată de recunoaștere a muncii altcuiva) sau neintenționată (lipsa
veritabilă a înțelegerii cerințelor de referință), este o încălcare a regulilor universității și este privită ca o
problemă gravă care poate duce la pierderea mărcilor, comisia disciplinară a universității și eventuala
excludere de la curs sau de la universitate. Este o situație pe care ar trebui să o evitați cu orice preț.
Considerații cheie în evitarea plagiatului
Recunoașteți ideile, opiniile sau teoriile unei alte persoane.
• Recunoașteți toate faptele, statisticile, graficele, desenele sau orice informații care rezultă din
munca efectuată de altcineva decât de dvs.
• Recunoașteți citatele.
• Recunoașterea parafrazelor.
• Învățați să rezumați efectiv propriile cuvinte.
• Învățați să faceți note în mod eficient cuvintele dvs.
• Învățați să parafrazați cu propriile cuvinte în mod eficient.
• Țineți întotdeauna o evidență a surselor de informații pe care le utilizați. Faceți-o imediat, în
momentul în care începeți să compilați note, să descărcați materiale sau să rezumați. Nu așteptați
până după aceea, deoarece nu vă veți putea relua sursele și astfel veți cădea probabil în capcana de
plagiat.
(Unele) acțiuni care pot duce la plagiat
Rețineți că această listă nu este exhaustivă.
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• Copierea și lipirea bucăților de materiale din surse electronice fără a se menționa sursa.
• Copierea bucăților de materiale din cărți, reviste și așa mai departe, fără a menționa sursa.
• A face alți oameni să lucreze pentru dvs. și să le transmită ca pe alții (de asemenea, puteți avea
puțin control asupra rigorii de referință a oamenilor care lucrează).
• Inventarea surselor și referințelor, furnizând astfel informații inexacte.
• Să rezumăm ideile altcuiva și să nu menționăm sursa, împărțind astfel ideile ca ale tale.
• Utilizarea de statistici, fapte, cifre, diagrame, citate etc., fără a se menționa sursa.

Propunerea de cercetare
Înainte de a se întreprinde orice proiect de cercetare, ar trebui să existe un acord între persoana care
autorizează proiectul (sponsorul proiectului) și cercetătorul cu privire la problema ce urmează să fie
investigată, metodologia care trebuie utilizată, durata studiului și costul acestuia. Acest lucru este de obicei
realizat printr-o propunere de cercetare și o prezentare.
O propunere de cercetare este menită să convingă pe alții că aveți un proiect de cercetare valoroasă și că aveți
competența și planul de lucru pentru a-l completa. În general, propunerea de cercetare trebuie să abordeze
următoarele întrebări, indiferent de domeniul dvs. de cercetare și metodologia pe care o alegeți: ce
intenționați să realizați, de ce doriți să faceți acest lucru și cum veți proceda.
O propunere de cercetare este un document relativ scurt, care conține un plan de schiță pentru un proiect de
cercetare. Se produce la începutul procesului de cercetare înainte de colectarea datelor. O propunere de
cercetare bine construită oferă un plan pentru cercetarea care arată cum arată părțile și cum se vor potrivi
împreună. Ea descrie ce se va face, explică modul în care se va face acest lucru și justifică motivul pentru care
ar trebui efectuată cercetarea.
Scopul unei propuneri de cercetare este de a furniza un plan detaliat sau un plan detaliat al cercetării propuse,
care se concentrează pe o problemă de cercetare și pe modalitățile practice în care ar trebui să se efectueze
studiul. Există mai mulți pași implicați în crearea unei propuneri de cercetare și acest subiect vă va oferi
indicații sistematice privind modul în care ar trebui să se realizeze procesul de propunere de cercetare.
Pasul 1: Faceți o sortare preliminară a ideilor
Primul pas în procesul de propunere de cercetare este de a face o sortare preliminară a ideilor. Trebuie să vă
petreceți suficient timp pentru a afla despre o problemă sau o oportunitate, care vă încântă și pe care doriți să
o faceți.
Diagrama Lotus
O Diagramă Lotus este un proces structurat de brainstorming care vă permite să vă extindeți gândirea în jurul
unui singur subiect sau întrebare, idei de hartă a minții, planificați la un număr de niveluri pe un subiect sau
reflectați asupra unui număr de activități. Procesul presupune plasarea întrebării, subiectului sau temei în
centrul lotusului și brainstorming până la 8 subcomponente, sarcini sau domenii de investigare în acest punct.
Apoi, transferați cele opt idei în grila proprie separată pe lotus. Pentru fiecare subcomponent, extindeți-vă
asupra problemelor, sarcinilor, activităților sau întrebărilor care trebuie urmărite.
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Figura 6 Model de diagramă Lotus

Clustering
Clustering-ul este o tehnică vizuală care vă va ajuta să explorați ideile și să le extindeți, ajutându-vă să vedeți
diferite unghiuri ale ideii. Pentru a începe gruparea, scrieți subiectul sau ideea principală într-unul sau câteva
cuvinte din centrul paginii. Apoi continuați să scrieți una sau două descrieri de cuvinte ale diferitelor aspecte
sau caracteristici ale ideii dvs. principale. Desenați cercuri în jurul acestor elemente și apoi le conectați la ideea
principală. Păstrați clădirile spre exterior, făcând "clustere" ale ideii principale în timp ce mergeți. În cele din
urmă, ar trebui să obțineți o grupare de clustere care arată ceva asemănător ilustrației capturate în Figura 4.
Clustering-ul este o tehnică utilă și permite minții să rătăcească linii de gândire similare atâta timp cât vă place.
Ideile stimulează ideile și conexiunile pe care le facem ne împiedică să uităm ideea cu care am început.

Figura 7 Ilustrație clustering (Wasko, 2014)

Pasul 2: Selecția temelor și începutul propunerii
Din cercetarea dvs., identificați întrebările fără răspuns și zonele neexplorate pe care le puteți avea. Explorați
adânc în aceste întrebări și domenii, care vă vor ajuta să identificați un subiect.
Pasul 3: Organizați-vă ideile, întrebările și structura
După alegerea unui subiect specific pentru propunerea de cercetare, trebuie să abordați trei întrebări
fundamentale înainte de a trece la elementele comune ale propunerii. Aceste întrebări sunt "ce", "de ce" și
"cum" de cercetare. În acestea, "ce" din cercetarea dvs. indică problema particulară pe care o va aborda
cercetarea dumneavoastră; "motivul" cercetării dvs. se referă la beneficiile sau valoarea pe care le va produce
cercetarea (de ce doriți să o faceți?); și "cum" de cercetare vă denumește tehnicile pe care le veți utiliza pentru
a colecta, examina și interpreta datele dvs
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Va trebui să adresați aceste trei întrebări principale pentru a vă aproba propunerea de cercetare. Aceste trei
elemente esențiale, care trebuie să se regăsească în cadrul propunerii, sunt prezentate în Figura 5. Propunerea
reunește, de asemenea, o problemă și un proiect de cercetare pentru îmbunătățirea unui răspuns existent sau
pentru a ajunge mai aproape de găsirea unui răspuns la problemă și creșterea cunoștințelor despre problemă.

Figura 8 Propunerea de cercetare Elemente esențiale

Pasul 4: Scrieți propunerea
După ce ați organizat ideile dvs. și ați răspuns la întrebările fundamentale ale cercetării, următorul pas este să
pregătiți propunerea transformând ideile și structura dvs. într-un text curat și conectat. În general, propunerile
de cercetare au în comun elemente comune, cum ar fi titlul, obiectivele și obiectivele cercetării, revizuirea
literaturii, metodologia, calendarul și rezultatele proiectului, care sunt descrise acum:
Titlu
Un titlu clar de lucru pentru proiectul dvs. de cercetare, care ar trebui să fie scurt și să descrie despre ce este
vorba cercetarea.
Scopul și obiectivele cercetării
Această secțiune ar trebui să fie concisă. Scopul cercetării este o declarație care reflectă scopul cercetării dvs.,
și anume ceea ce doriți să realizați. Obiectivele de cercetare descriu etapele pe care le veți lua, adică cum veți
atinge scopul cercetării. Obiectivele de cercetare clar prezentate vor ajuta la înțelegerea a ceea ce trebuie să
descoperiți și să furnizeze mijloacele prin care se poate determina succesul proiectului de cercetare.
Trecere în revistă a literaturii de specialitate
Citiți literatura din zonă, discutați principalele concluzii și concluzii și descrieți modul în care acest lucru are
impact asupra subiectului dvs. de cercetare ales. Trebuie să arătați că ați analizat cu atenție subiectul și ați
identificat principalele probleme și întrebări.
Abordarea Metodologică
Odată ce ați izolat întrebarea dvs. de cercetare și obiectivele dvs. de cercetare trebuie să vă gândiți cum veți
colecta datele de care aveți nevoie. Cum se colectează datele este cunoscută în mod formal drept metodologia
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de cercetare (sau proiectarea cercetării). Metodologia de cercetare este un plan al sarcinilor dvs. de cercetare
care specifică modul în care veți răspunde la întrebările dvs. de cercetare. Acesta include metodele de
eșantionare, colectare și analiză a datelor pe care le veți utiliza pentru a colecta ce fel de date din care surse.
Această secțiune ar trebui să răspundă la întrebarea cum vă veți colecta datele. De exemplu, veți colecta date
prin cercetare de birou sau veți efectua un studiu? În cazul unui sondaj, cum veți alege populația țintă? Dacă
este vorba de un proiect de inginerie, cum te descurci? De exemplu, dacă vi s-a cerut să proiectați un concasor
de mere capabil să zdrobească douăsprezece mere în fiecare minut, ce metodă ați folosit pentru a vedea cât
de multă forță este necesară pentru a zdrobi un măr? Vreți să extrageți statistici dintr-o sursă cunoscută, de
exemplu, Baza de date de diseminare Eurostat (care furnizează statistici oficiale privind Uniunea Europeană)?
Veți efectua interviuri sau veți efectua observații?
Obiectivul general în selectarea unei metode de colectare a cercetării este obținerea informațiilor cele mai
utile în modul cel mai rentabil (în termeni de timp și bani) și realist. Există o serie de abordări metodologice
disponibile pentru dvs., de exemplu, Metode calitative, Metode cantitative, Metode comparative, Cercetare de
acțiune, Cercetare anchetă, Cercetare experimentală, Cercetare de studiu de caz, Cercetare fundamentată de
studiu și Etnografie.
O serie de surse, enumerate în lista de lectură recomandată, vor explica exact ce implică fiecare metodă de
cercetare enumerată mai sus și există resurse extinse pe Internet despre aceste moduri diferite de cercetare.
Înainte de a decide cu privire la metoda dvs. de cercetare, ar trebui să fie clar cu privire la ceea ce exact de
cercetare implică în ceea ce privește modul în care ar trebui să colecteze date. Dacă utilizați o combinație de
metode, sau este cazul, de exemplu, exact ceea ce aveți nevoie în ceea ce privește o metodă care vă va
permite să obțineți informațiile de care aveți nevoie? În ceea ce privește studiul de caz, în cazul în care publicul
țintă implicat va completa chestionarele cu atenție, se va angaja în interviuri sau grupuri de discuții, vă va
examina documentația etc., atunci probabil că aceasta este alegerea potrivită pentru dvs.
Planul de lucru și termenul de timp
Prezentați planul de lucru al cercetării, subliniind principalele sarcini de cercetare și calendarul care pot fi
prezentate în mai multe moduri, cum ar fi o diagramă Gantt.
Project outcome Rezultatul proiectului
Care este rezultatul așteptat al proiectului dvs. și ce beneficii vor fi realizate pentru organizație.

Rezumatul capitolului
Acest capitol vă oferă procesul de evaluare a oportunităților de afaceri și procesul de selecție împărțit în două
activități principale; conturarea conceptelor și notarea conceptelor. Această unitate a analizat, de asemenea,
detaliat pașii implicați în elaborarea unei propuneri de cercetare care include obiective de cercetare, revizuirea
literaturii și metodologiile de cercetare.

Activitatile capitolului
Activitatea 1: Adună ideile tale
Scopul activitatii
Pentru a vă gândi la cercetarea dvs. și pentru a vă capta ideile pe hârtie, arătând în același timp modul
în care fiecare idee se referă la alții..
Sarcină
Completați fie o diagramă a lotusului, fie o diagrama de grupare a ideii dvs., salvați-o ca o imagine și
inserați imaginea în forumul de discuții pentru idei utilizând pictograma "inserați / editați imaginea"
din editorul Moodle.
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Activitatea 2: Căutarea metodologiei de cercetare
Scopul activitatii
Deoarece alegerea metodologiei trebuie să se potrivească obiectivelor cercetării și să respecte cele
mai bune practici din acel domeniu de cercetare, această activitate vă va ajuta să începeți să vă
gândiți la o metodologie adecvată pentru propria cercetare.
Sarcină
Introduceți acești termeni de căutare și răsfoiți o serie de site-uri pentru a vă familiariza cu ceea ce
este implicat în diferitele metodologii de cercetare.







Metode calitative
Metode cantitative
Metode comparative
Cercetare de acțiune
Studiul cercetării
Cercetare experimentală

Activitatea 3: Referințe
Sarcină
a) Organizați următoarele informații de referință ale cărții în ordinea și formatul corect, așa cum le-ați
introduce într-o listă de referințe:
Titlu: Chimia organică 1 ca a doua limbă: traducerea conceptelor de bază
Locul publicării: New York
Autor: D R Klein
Distribuitor: Wiley
Anul: 2003
b) Faceți o citare în text pentru aceasta, ca și cum ați fi citat-o într-o piesă de scriere academică.

Resursele suplimentare ale capitolului
Link 1: Thinking Tools Lotus Diagram | Don Collins | vimeo
Detalii
Videoclip scurt prezentând tehnica diagramei lotusului.
Link-ul
https://vimeo.com/28799678

Link 2: Cautare de literatura| Biblioteca Elsevier’s Connect
Detalii
Un ghid la îndemână oferit de Biblioteca Elsevier Connect
Link-ul
https://libraryconnect.elsevier.com/sites/default/files/ELS_Webb-LC_litsearch_handout.pdf
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Referintele capitolului
Ulrich, K. and Eppinger, S. (2008). Product Design and Development (4th ed.). McGraw Hill.
Wasko, B. (2014) ‘3 Simple Prewriting Strategies available at:
http://blog.writeathome.com/index.php/2014/01/3-simple-prewriting-strategies/ (Accessed: 01 May 2019).
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