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کارآفرینیاصول : فصل اول



کارآفرینی مفاهیم وتعاریف 

ایران وجهان کارآفرینی در ریخچه تا

آموزش کارآفرینیاهمیت وضرورت 

یکارآفرینویژگی ها وصفات 

کارآفرینیجذابیت ها وعوامل انگیزشی 

کارآفرینی در مدارس  موثر ترویج فرهنگ راه های 

فهرست فصل یک 



نگاهی اجمالی به فصل 

به رآفرینی کاامروزه آموزش . امری آموزش پذیر، تقویت پذیر و پرورش پذیر استکارآفرینی 
یکی از مهمترین و گسترده ترین فعالیت های آموزشی تبدیل شده است

چون هدف از دوره های آموزشی که منجر به  بهبود و توسعه انگیزش گرایش های فردی هم
مایل به حل  تمایل به استقالل، فرصت جویی، تمایل به مخاطره پذیری، تعهد به انجام کار، ت

مشکالت ،آغازگر و منشأ ایده های جدید و لذت بردن از عدم قطعیت و ابهام می باشد



افرادی است که با آموزش کارآفرینی تربیت هدف از :بنابراین 
وکارمحلی آشنا ایفای نقش فعال اقتصادی با جو و شرایط کسب 

شده و درباره فعالیتهای خاص مورد نیاز برای راه اندازی و  
محلی دانش و مهارتهای خود را افزایش وکار مدیریت کسب 

.دهند



:اهداف آموزشی  
آشنایی با مفهوم کارآفرینی واهمیت آموزش ان برای دانش آموزان 

که صفات کارآفرینان و افرادی است آموزش کارآفرینی تربیت از هدف :اهداف رفتاری 
ویژگی های کارآفرینان را در خود تشخیص وضرورت ان را تشخیص دهد  



 مفاهیم وتعاریف کارآفرینی



کارآفرینیگر چه(Entrepreneurship)  واژه ای است که به وفور در ادبیات

عمومی جامعه به کار می رود، اما به عنوان یک حوزه مطالعاتی، نسبتاً جوان 
یک مفهوم کارآفرینی . است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است

چندوجهی است و محققان علوم مختلف اعم از اقتصاد، جامعه شناسی، 
در تئوری ها و تعاریف خود، هرکدام به یک وجه از این مفهوم... روانشناسی و

داشته اند و کارآفرینی در طول زمان تعاریف متفاوتی از آنها . پرداخته اند
متمرکزشده اندکارآفرینی هرکدام بر بعد خاصی از فرایند 





اطره است که متعهد می شود مخکارآفرین کسی : وبستر مدارس ی تعریف واژه نامه بنابـر 
.اندهـای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل 

گی به عبارت دیگر ویژ. می نامد"تخریب خالق "را فرایند کارآفرینی ( 1934) ژوزف شومپیتر
اری همانا انجام کارهای جدید و یا ابداع روشهای نوین در امور جکارآفرینی تعیین کننده در 

در هر یک از زمینه های نوآوری از نظر وی . می باشد"تخریب خالق "روش نوین همان . است
. می شودمحسوب ذیل 

ارائه کاالی جدید-1
تولید  فرایند  ارائه روش جدید در -2
گشایش بازاری جدید -3
یافتن منابع جدید -4
ایجاد هر گونه تشكیالت جدید در صنعت  -5





-ایران وجهان کارآفرینی در ریخچه تا



کارآفرینیسیر تاریخی مفهوم 

 به پنج  وان می تکارآفرینی را به طور کلی و با عنایت به موارد اشاره شده در فوق ، سیر تاریخی مفهوم
:دوره تقسیم نمود

 ین در این دوره به صاحبان پروژه های بزرگ که مسئولیت اجرایی ا( : میالدی1۶و 15قرون ) دوره اول
اگذار وآنها از سوی دولتهای محلی به . …پروژه ها همانند ساخت کلیسا، قلعه ها،  تأسیسات نظامی و 

.می شد، در تعاریف این دوره پذیرش مخاطره، لحاظ نشده استکارآفرین اطالق . گردید

 ره  این دوره همزمان با شروع انقالب صنعتی در اروپا بوده و بعد مخاط( : میالدی1۷قرن ) دوره دوم
....  عتگران وصناین دوره شامل افرادی همانند بازرگانان ، کارآفرین در شد کارآفرینی اضافه پذیری به 

.می باشد

 و سرمایهمی کند است که مخاطره کارآفرین فردی در این دوره ( : میالدی19و 1۸قرون ) دوره سوم
و (  گذارسرمایه)سرمایه کننده تأمین کارآفرین و ، بین می کندمورد نیاز خود را از طریق وام تأمین 

تعاریف این دوره تمایز وجود داردوکاردر مدیر کسب 



 ی خلق محصولشامل نوآوریدر این دوره مفهوم ( : دهه های میانی قرن بیستم میالدی) دوره چهارم
اریف جدید، ایجاد نظام توزیع جدید یا ایجاد ساختار سازمانی جدید به عنوان یک جزء اصلی به تع

.شده استکارآفرینی اضافه 

و در این دوره همزمان با موج ایجاد کسب ( : نون کتا19۷۰از اواخر دهه ) دوره پنجم، دوران معاصر
این نده کنعنوان تسریع کارآفرینی به اقتصادی و نیز مشخص شدن نقش و کارشد کوچک کارهای 

تا قبل  . چند جانبه به این موضوع صورت گرفتو کارویكرد ، جلب توجه زیادی به این مفهوم شد سازور
شناسان، بود، اما در این دوره به تدریج روانکارآفرینی معطوف از این دوره اغلب توجه اقتصاددانان به 

آفرینی توجه کارآفرینی و کارجامعه  شناسان و دانشمندان و محققین علوم مدیریت نیز به ابعاد مختلف 
.نموده ا ند



 استراندهجلو به کارآفرینی را سه موج وسیع ، موضوع 19۸۰تا دهه:

ابهای کتانتشار انفجار عمومی مطالعه و تحقیق در قالب : موج اول
جاد چگونگی ای، آنهاتاریخچه شرکتهای و انکارآفرینزندگی 

ین ا. و شیوه های سریع پولدار شدن می باشدوکارشخصی کسب 
می شودشروع 195۰موج از اواسط دهه 



بوده 19۶۰ازدهه ان این موج که شروع : موج دوم
آموزش کارآفرینی در شامل ارائه رشته های 

حوزه های مهندسی و بازرگانی است که در حال  
حاضر این حوزه ها به سایر رشته ها نیز تسری یافته 

است



قات در  این موج شامل افزایش عالقمندی دولتها به تحقی: موج سوم
 های بنگاههای کوچک، تشویق رشد شرکتکارآفرینی و زمینه 

ود  صنعتی می شنوآوری های کوچک و انجام تحقیقات در خصوص 
شده استآغاز 19۷۰که از اواخر دهه 



ایرانکارآفرینی در سابقه 

 ی در محافل حت. بودکارآفرینی نشده ، در کشور ما تا شروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجه چندانی به
بیكاری  كل مش. نیز به جز موارد بسیار نادر، فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته بودمدارس ی علمی و 

موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع  13۸۰در دهه ان و پیش بینی حادتر شدن 
. توجه قرار گیردکارآفرینی مورد توسعه 



 آموزش کارآفرینیاهمیت وضرورت



 اولین .پذیر، تقویت پذیر و پرورش پذیر استکارآفرینی امری آموزش نشان می دهد که تحقیقات
گلیس، ، انلمانهایی را انجام دادند، کشورهای آآموزش کارآفرینی فعالیت کشورهایی که در زمینه 

و ژاپن بودندامریكا 



 روند توسعه عبارتست ازآموزش کارآفرینی در ترین نقش های مهم:

1- پس اندازهای عمومی بی هدف و سرگردان می شودکارآفرینی موجب گردآوری.

2- ایجاد اشتغال در سطح وسیع می شودکارآفرینی موجب.

3- صادی در تمرکز اقتکاهش توسعه متوازن منطقه ای منجر می شود و همچنین باعث کارآفرینی به
.منطقه می شود

4- معه می و حتی قدرت سیاسی بصورت عادالنه در جادرآمد به توزیع مجدد ثروت، کارآفرینی منجر
.شود



.تحرک منابع، سرمایه ها و مهارت های بی استفاده و سرگردان جامعه می شودکارآفرینی باعث -5

زندگی را بهبود میکارآفرینی کیفیت ، لذا نوآوریانددرحال ابداع و کارآفرینی پیوسته که انجا از -۶
.بخشد

از طریق درآمد افزایش . افزایش سود اجتماعی از طریق دولت می شودکارآفرینی موجب -۷
.بهبود خدمات رسانی دولت در زمینه های اجتماعی و فرهنگی می شودکارآفرینی موجب 

و سازماندهی منابع و استفاده اثر آوری تحریک و تشویق رقابت، جمع کارآفرینی عامل همچنین -۸
و همچنین عامل تحول و تجدید حیات ملی استآنها بخش از 



کارآفرینیها وصفات ویژگی 



؟آفرین کیستکار
است که فرصتی را کشف و برای کارآفرین کسی 
.سازمان مناسبی را ایجاد می کندآن، پیگیری و تحقق 



کارآفرینصفات اشخاص 
به توفیقنیاز -1
خالقیت، ایده سازینوآوری، -2
به نفساعتماد -3
زیادپشتكار -4
گراییآرمان -5
بودنپیشقدم -۶
(بیشتر در جستجوی فرصتها هستند تا تهدیدات)گرا بودن فرصت -۷
گرا بودننتیجه -۸
کار و عمل بودناهل -9

گراییآینده -1۰



کارآفرینیویژگی های شخصیتی 

مسئولیت پذیری-1

به موفقیتاعتماد -2

به گرفتن بازخورد سریعتمایل -3

انرژی باال-4

نگریآینده -5

سازماندهیدر مهارت -۶

تحمل ابهام-۸

انعطاف پذیری-9



کارآفرینیجذابیت ها وعوامل انگیزشی -



نیاز به موفقیت

نیاز به استقالل

حساب شدهریسک های 

مرکز کنترل درونی

خالقیت و نوآوری





عوامل شکست کارآفرینی





:یادگیری دانش آموزان فعالیت های 
کارآفرینی ،مطالعه مقاالت مربوطه ودرک چیستی -1
آموزش کارآفرینی اهمیت وضرورت درک -2



:فعالیت های عملکردی 
ایجاد مشارکت در بحث های کالسی وارائه نمونه های موفق در زمینه کارآفرینی 

وقت را دارند درکالس ارایه دهند پاره کار تجربیات دانش آموزان بخواهیدچنانچه از 
انجام دهندمصاحبه های که به عنوان فعالیت یادگیری با یک فرد شاغل از دانش آموزان بخواهید 

.انندشغل را شناسایی موفق ان تا ویژگیهای افراد 



ونوآوریخالقیت : فصل دوم 



فهرست مطالب 

1- خالقیت  تعریف

2- روانشناسیتعریف خالقیت از دیدگاه

3-تعریف خالقیت از دیدگاه سازمانی

4- کارآفرینیاهمیت،ضرورت و نقش خالقیت در

5-  نقش های خالقیت

۶- خالقیتعناصر

۷- خالقیتالگوی البرت شیت در

۸- خالقیتالگوی امابلی در

9-  عوامل توسعه خالقیت

1۰- خالقیتموانع



11-تعریف نوآوری

12- ارتباط بین خالقیت و نوآوری

13- نوآوریو اهمیت خالقیت و نقش

14- های خالقیت  تكنیک

15- فكریبارش فكری یا طوفان

1۶- طوفان فكری معكوستكنیک

1۷- تیریزمفاهیم اصلی

1۸- نوآوریتریزچهل اصل

19-P.M.I)    )

2۰-تكنیک سینكتیكس

21- آبیشكوفه ی نیلوفر تكنیک

22- استخوان ماهیتكنیک



:خالقیت ونوآوری
.یکی از راه های تفکر است و مترادف هوش نیست-
یا محصولنتیجه است نه یک فرایند  یک -
به تحصیل معلومات قابل قبول بستگی دارد-
امری توسعه پذیر است-
.از تفکر واگرا ناشی میشود-
.و تمایل به دانستن و تجربه بسیاری از امور استکنجاوی -
.از طریق حساسیت و درک مسائل قابل توسعه است-
.می کندرشد دانش از طریق ازمایش،تجربه و -
.استتخیل کنترل شده شکلی از -
.به تولید چیز تازه،متفاوت و بی نظیر منجر میشود-
باتکنیک های خالقیت می توان خالقیت را توسعه داد-

:نگاهی اجمالی به فصل دوم 



خالقیت
Creativity



:تعریف خالقیت 

خالقیت عبارت است از طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه طی شده قبلی به  
طرزی نوین

خالقیت بكارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فكر یا 
مفهوم جدید است 



تعریف خالقیت از دیدگاه روانشناسی

ر اطالعات یا تغییبازگرایی تفكر عبارت است از فرایند . خالقیت یكی از جنبه های اصلی تفكر یا اندیشیدن است
.و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت

:استتفكر بر دو نوع 

همگراتفکر -1

تفکر واگرا-2



یا دوباره سازی اطالعات و نمادهای کسب شده موجود در بازگرایی تفكر همگرا عبارت است از فرایند : تفكر همگرا
حافظه درازمدت

اطالعات و نمادهای کسب شده نوگرایی تفكر واگرا عبارت است از فرایند ترکیب و : تفكر واگرا
موجود در حافظه درازمدت، خالقیت یعنی تفكر واگرا



خالقیت یعنی ارائه فكرها و طرح های نوین برای تولیدات و خدمات  
پدیده هاآن پس از غیبت ان جدید و استمرار 



تعریف خالقیت از دیدگاه سازمانی

ا خالقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت ی
دات یا کیفیت فعالیت های سازمان؛ مثالً افزایش بهره وری، افزایش تولی

خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات  
.یا خدمات جدید و غیره









.

کارآفرینیاهمیت،ضرورت و نقش خالقیت در 



ذهنی خالقیت صرفاً به توان فکری ونوآوری و دیگر برای 
به و استعداد ذاتی افراد بسنده نمی شود و توجه خاصی
.اثر آموزش و پرورش اذهان در این زمینه شده است



  زمانی خالقیت فقط در حوزه خاصی و برای قشر محدودی مثل
یاز هنرمندان و شعرا مورد نیاز بود و سایر اقشار مردم نه تنها ن

.چندانی به خالقیت نداشتند بلکه از آن دوری می کردند

امروزه در شرایط محیطی پیچیده، پویا ، نامطمئن و رقابتی ،
خالقیت و نوآوریبرای تمام حوزه های علمی، هنری، ورزشی،  

مورد نیاز بلکه از واجبات زندگی است ....فنی، صنعتی، 



خالق کارآفرینی با انگیزه، وجامعه برای پیشرفت و توسعه نیاز به 
به افرادی نیاز داردکه چهره دیگری از اینده ترسیم  دارد،همچنین 

از ای باشیم متفاوتآینده جریان خلق کردن امروز بایددر پی  .کنند
.گذشته



نقش های خالقیت  



خالقیت در افزایش رضایت شغلینقش -1

خالقیت در تقسیم فرصت های شغلینقش -2

خالقیت در ایجاد مشاغل جدیدنقش -3



:خالقیتعناصر 

موضوعمهارتهای مربوط به -الف

مهارتهای مربوط به خالقیت-ب

انگیزه و خصوصیات شخصیتی فرد-ج



: الگوی البرت شیت در خالقیت

 

 

 

                            

      



:الگوی امابلی در خالقیت

عرضه

مهارت های مربوط به 

موضوع امادگی

مهارت های مربوط به 
تحقیق ایجاد پاسخ



بهآل فرایند حل خالق مسائل در شرایط ایده (1992)«دکتر الکس،اس،اسبورن»
:می کند شرح زیر ذکر 

راه حل یابی-3ایده یابی               -2حقیقت یابی                            -1



عوامل توسعه خالقیت



انگیزه ها-الف

های بیرونیانگیزه -1

های جامعهبحران -2

توقعات جامعهسطح -3

های درونیانگیزه -4

ذاتی فرداستعداد -5

درونینیازهای -6



ابزارها-ب

اراده-
اعتماد به نفس -
کمیت-
شبیه سازی-
استمداد از دیگران-
/تشابه/مجاورت-
تغییر دادن-



موانع خالقیت



موانع خالقیت

موانع درونی یافردی

(بیرونی)موانع محیطی



عوامل فردی
دسته از عوامل  و موانعی هستند  که گاه ناشی از  آن  عوامل فردی 

ی  مشکالت وراثتویژگی های  فردی و شخصیتی یا ناشی از وجود 
و تصورات اشتباه  از محیط  و اطراف  ادرکات و یا ناشی از 

.هستند،که هر کدام به نحوی مانع بروز خالقیت در افراد میشوند



(بیرونی)موانع محیطی

موانع تاریخی-

موانع خرافی-
موانع فرهنگی-  

اجتماعیموانع -

موانع سازمانی

کالن ساختاریموانع -

موانع اقتصادی-



ع از بروز مثل تفکرات منفی که در طول تاریخ مان:موانع تاریخی-
ان که تاکید مثال وجود این عقیده در یونان باست.خالقیت در افراد شده است

افراد تصور  تامی شد به همین دلیل باعث و «می شودتاریخ تکرار »:میکرد
.خواهد بودنتیجه تالش هایشان بی انند 

ه شرح زیر بمیانند این موانع که معموال در غالب مذهب و فرهنگ ظهور :موانع خرافی-
:است

موانع خرافی در غالب مذهب مثل اعتقاد به صبر افراطی که موجب میشود افراد از تالش 
ه هر بال بردارند و بر این عقیده باشند  کزندگی،دست به و کارسیدن برای رفع مشکالت خود 

نوشت خود بسیار منفعالنه با سرنتیجه  پدیده الهی بدانند و در آنها میشود،انرا و ظلمی که به 
.وبرخورد می کنند 

آمده سوره رعد  11برعکس این عقیده اسالم اعتقاد به  تعادل جبرو اختیار دارد ودر ایه 
وندخود متغیر شانان است که خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمیدهد مگر انکه 



هِّ 11 ْن َخْلفِّ ْن بَْینِّ یََدْیهِّ َومِّ بَاٌت مِّ ْن أَْمرِّ لَُه ُمَعق ِّ ِّنَّ یَْحَفظُونَُه مِّ هللاِّ إ
َِّأن َِّقْوم َحتَّى یَُغی ِّرُوا َما ب هِّْم هللَا الَ یَُغی ِّرُ َما ب َوإَِّذا أََراَد هللُا بَِّقْوم ُفسِّ

ْن َوال   ْن ُدونِّهِّ مِّ ُسوءاً َفالَ َمَردَّ لَُه َوَما لَُهْم مِّ

نگهبانیرااوداخامربهکهشدهبرگماشتهسرپشتوروپیشازپاسبانهاکسهربرایقمشه ایالهیاستاد
قومآنخودکهزمانیتاکردنخواهددگرگونراقومیهیچحالخدا.کنند

بدیبه)راقومیکهکندارادهخداگاههرو،(شتابندبدیبهنیکیازو)دهندتغییرراحالشان
رداندبگبالآنآنکهیارایخداجزراکسهیچآنانبرایونباشددفاعیراههیچکندعقاب(اعمالشان

.نیست



جامعه،می تواندبرخی از مسائل فرهنگی در هر :فرهنگیموانع -
باشدمانعی بر سر راه بروز خالقیت 

واهد خسریعتر مسلما اگر اطرافیان مشوق شما باشند انگیزه پیشرفت در شما :موانع اجتماعی

.داشت

ت شما دو منفی یا بی تفاوت نشان دهند،بسته به روحیه و شخصیواکنش شما نوآوریهای حال اگر نسبت به 
خواهد دچار نوسانباشید،سرعت  حرکت تان اگر شخصیتی قوی داشته :اتفاق بیافتدممکن است حالت 

ت نباشید،ممکن اسشد ولی دوباره تعادل اولیه را به دست خواهید اورد و اگر از شخصیت قوی برخوردار 
.منفی بر شما چیره شود و چه بسا دچار وقفه خواهید شداحساسات 



اختیارات  مقید کردن افراد در سازمان و حذف حداقل :موانع سازمانی
و روانی روحی عقده متناسب با مسئولیتی که در سازمان بر عهده دارند باعث نوعی 

می گردد

های عدم ارتباط بنیادین علمی و صنعتی در کشور:موانع کالن ساختاری
یکی از موانع خالقیت استآنها جهان سوم و ارتباط گسسته و منقطع 

دانشگاه 
صنعت

بازار دانشگاه  صنعت بازار

درکشورهای جهان
سوم

ه درکشورهای توسعه یافت



کودکانه و کنجکاویمحدودیت های بازدارنده قوه تدبیر -14
خالقیتکارآفرینی و ناهمسو با  آموزش -1

اراتتظانارزیابی افراد بر مبنای -15 استفاده از الگوهای قالبی-2

(احساس تحت نظر بودن)نظارت و مراقبت-16 شتابزدگی در ارزیابی-3

گرایش به پاداش های بیرونی-17 داشتن اهداف متضاد-4

استفاده از رقابت به جای همکاری-18 فشارهای اجتماعی-5

عدم توجه به تفاوت های فردی-19 چاره جویی های کوتاه مدت-6

عدم پذیرش ایده های جدید-20 عدم تمایل به تغییر-7

(پیچیده و مبهمهای قعیتموبودن از یزان گر)ابهاماتاز ردانی گروی -21 انتقادازترس -8

خوپرستی و غرور-9

نفسهاعتماد بدم عمنفی نگری و 10

ترس و کمرویی-11

عدم تمرکز ذهنی و استرس-12

تالش های قبل از بلوغ برای حذف خیالبافی-13

:به عوامل زیر اشاره کردمی توان از جمله عوامل دیگری که به عنوان موانع خالقیت مطرح هستند 



نوآوری
Innovation



خالقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است، به عبارت نوآوری منظور از 
؛ یعنی اندیشه خالق تحقق یافتهنوآوری دیگر 



:نوآوری و ارتباط بین خالقیت 

صر به خالقیت به طور عام یعنی توانایی ترکیب اندیشه ها به شیوه ای منح
.فرد یا ایجاد ارتباطی غیرمعمول بین اندیشه ها

به محصول و خدمت و یا آن فرایند کسب اندیشه ای خالق و تبدیل نوآوری 
یک روش عملیاتی مفید است



-دبه تولیدی مفین و تبدیل آالهام یعنی گرفتن نوآوری . داردنوآور خالقیت نیاز به تالشی 
خالقیت یعنی یک »این گفته را به ادیسون نسبت می دهند که . خدمت یا روش انجام چیزی

، ارزشیابی کردن زمودنرا آنوآوری درصد ۹۹به عبارتی « درصد عرق ریختن۹۹درصد الهام و 
.چیزهایی تشکیل می دهد که توسط الهام دریافت شده استآزمودن آن و باز 



:به شرح زیر مورد بررسی قرار داداز سه جنبهنوآوری را می توان نقش و اهمیت خالقیت و 

کلی و عمومی ونوآوری ازجنبه نقش و اهمیت خالقیت _الف

فردیونوآوری ازجنبه نقش و اهمیت خالقیت -ب

سازمانیونوآوری ازجنبه نقش و اهمیت خالقیت -ج



تكنیک های خالقیت 
Creativity techniques



Brainstorming فكری یا طوفان فكری بارش -1
استاساسی که باید در طوفان فکری رعایت شود به شرح زیر قاعده چهار 

کمیتبر تمرکز -1
اجتناب ازانتقاد-2

غیرمعمولاز ایده های استقبال -3
و بهبود ایده هاترکیب -4



روش انجام طوفان فکری
آن  ثبت موضوع مورد نظر بر روی تخته یا هرجایی که در دید اعضای گروه باشد و توضیح در مورد ( 1

(بهتر است این موضوع چند روز زودتر به اطالع افراد برسد)کننده برای افراد توسط تسهیل 
کنندهتوسط تسهیل کنندگان شرکت برای قواعد و اصول اجرای یادآوری ( 2
در هر نوبت فقط یک ایده باید بیان گردد و در صورت عدم : ارائه ایده ها و نظرات بصورت گردشی( 3

.نوبت به دیگری واگذار می شود” بعدی“وجود ایده ای با گفتن واژه 
ثبت کلیه ایده ها توسط دبیر جلسه( 4
توسط تمام افراد” بعدی” اتمام مرحله ثبت عقاید در صورت گفتن کلمه ( 5
نتایجدسته بندی و جمع بندی ( 6



طوفان فکری معکوستکنیک -2
Reverse brainstorming technique

د نیست،  و ارزیابی نه تنها بانتقاد طوفان فكری است، با این تفاوت مهم که در این روش، تكنیک بسیار شبیه این تكنیک 
مهم این است که در ذهن . پرسیدن سؤال های مختلف استتكنیک در واقع پایه ی این . استتكنیک بلكه اساس این 

افراد این سؤال شكل بگیرد که ایده ی مطرح شده ـ در کجاها جواب نمی دهد؟
می کنند؟ـ چه مسائلی موفقیتش را تهدید 

دارد؟کارایی ـ و این که واقعاً چه قدر 
. بر پایه ی منفی بینی گذاشته شده استتكنیک در حقیقت این 



يند فرآ. گروه اسمي نام تكنيكي است كه نيز تا حدودي در صنعت رواج يافته است
:تصميم گيري متشكل از پنج مرحله است

ه هريك  اعضاء گروه در يك ميز جمع مي شوند و موضوع تصميم گيري به صورت كتبي ب
چگونگي حل مسئله را مي نويسند؛آنها از اعضا داده مي شود و 

ه به هريك از اعضا به نوبه، يك عقيده را به گروه ارائه مي دهد؛ عقايد ثبت شده در گرو
بحث گـذارده مـي شود تا مفاهيم براي ارزيابي روشن تر و كامل تر شود؛

گروه آنتصميم ؛ هر يك از اعضاء مستقالً و مخفيانه عقايد را درجه بندي مي كنند
.  تصميمي خواهد بود كه در مجموع بيشترين امتياز را به دست آورده باشد

:(NOMINAL GROUPING)گروه اسمي تكنيك -3





Delphi techniqueتكنیک دلفی 

 فان ذهنی است بسیار شبیه به تکنیک طو. توسط داکلی و هلمر معرفی شد1964این تکنیک در سال
وند و در واقع با این تفاوت که افراد هیچگاه به صورت گروه در یک جلسه و دور یک میز جمع نمی ش

کنیک طوفان  اساس و فلسفه این تکنیک این است افرادی که در ت. رویارویی مستقیم رخ نمی دهد 
گر در این روش به بعضی از ایده هایشان را مطرح نمایند؛ دینمی توانستند فکری بعلت شرم و خجالت 

م می کند و  صورت کالمی و رودر رو درگیر بحث نمی شوند؛ بلکه رئیس گروه موضوع را به همه اعال
(  دون ذکر نامبمی تواند حتی )سپس هر یک از افراد به طور جداگانه ایده هایشان را به صورت کتبی 

.برای رئیس گروه ارسال می کنند

آنها  ز سپس رئیس گروه تمام ایده های پیشنهادی را برای تک تک اعضا ارسال می کند و ا
ه نظرشان  می خواهد که نسبت به ایده های پیشنهادی دیگران فکر کنند و اگر ایده ی جدیدی ب

فن . دست آید این عمل چندین بار تکرار می شود تا در نهایت اتفاق آرا ب. اضافه کنندآنها می رسد به 
م در باره تصمیم دلفی شامل دعوت به مشورت و مقایسه ی قضاوت های بی نام چند نوبتی اعضا ی یک تی

.یا مسئله می شود 



چه موقع از فن دلفی استفاده می  شود ؟

 دن روبرو شبی آن که هنگامی که می خواهید نظر اعضای یک تیم را در مورد شخصی به دست آورید
.آنان سبب احتمال خطا در قضاوت شود

هنگامی که اعضای یک تیم در یک جا مستقر نباشند.

گاه و مسئول زمانی که الزم است اعضای تیم نسبت به تصمیمی که می گیرند و عواقب آن به طور کامل آ
.باشند

هنگامی که حضور چهره های باالدست و فشار همتایان بر تصمیم گیری اثر می گذارد.



ي  شش جنبه يا سبك فكر
را تعريف كرده و براي هر  
ه  يك كاله رنگي خاصي را ب
عنوان سمبل تعيين مي 

.كند

Technique 6 intellectual hats:كاله فكري6تكنيك -4



• :کاله سفید
بدون هیچگونه قضاوتی فقط . با موضوعات و شكل های واقعی سروکار دارد 

.واقعیت ها مورد جستجو قرار می گیرد



• :کاله سرخ
با برای بیان و جستجوی جنبه های هیجانی ،  احساسی و غیراستداللی و برای اظهار نظرات

.این کاله دلیلی خواسته نمی شود
: کاله سرخ

.ابزار مناسبی برای بیرون ریختن احساسات هیجانات، استقرارها، حدسها، درک های شهودی و اموری که احتیاج به استدالل نداشته باشد-1
رات اگر در فرآیند تفکر و صحبت ها به این گونه امور توجهی نشود آنها در پس پرده، پنهان شده و به صورت مخفی بر تمام تفکر فرد و مذاک-2

.اثر می گذارند
می پیدا نکند و بنابراین مقاومت، ستیزه جویی و سوءتفاهمات کاهشلزومیبا استفاده از این کاله پی گیری یا حدس زدن احساسات دیگران -3

.یابد و از طرف دیگر از پافشاری و وسوسه برای توجیه عواطف کاسته می شود
هنگام گفتن با کاله سرخ گوینده احساس شرم، گناه یا غیرمنطقی بودن نمی کند-4



: کاله سیاه
. (مشابه گروههای مخالف خوان)برای بیان و جستجوی جنبه های منفی، بدبینانه اما واقعی 

: کاله زرد
برای بیان و جستجوی جنبه های مثبت ،  خوش بینانه،امّا و اقعی

: کاله زرد
.معجونی است از کنجکاوی ، لذت و میل به عملی کردن چیزها-1
.فرصت دیدن موضوعاتی که به نظر دیگران تهدید می آید-2
. تالشی آگاهانه و سنجیده برای مثبت فکر کردن-3



:كاله سبز
براي بيان و جستجوي جنبه هاي جديد، خالقانه و تازه

:كاله سبز
حريك مي تو ان بسيا ري اوقات براي ت( تفكر جانبي ) با اين كاله 

.ذهن خالق ديگران ، عمداً فكرهاي غيرمنطقي بيان كنيم
ي از انجماد  اين افكار حتي اگر برانگيزنده هم نباشند، براي پيشگير

.فكرهاي ناشي از كاله سياه الزم و مفيدند



:كاله آبي
فكر مي  به اصل موضوع فكر نمي كنيم ، بلكه به سبك تفكري

.كنيم كه براي بررسي و پژوهش موضوع الزم است
آنهاتعيين مرحله هاي مختلف فكري و اولويت 

ارزيابي اولويت ها، فهرست كردن محدوديت ها، تعيين حد  
.تمركز و يا نشان دادن هدف

:كاله آبي
ستفاده  براي تنظيم و ساماندهي فرآيند برنامه ريزي براي تفكر و ا

(كاله نظارت)ازكالههايديگر 



:كاله فكري6تكنيك 
فرد در اثر تعويض كالههاي فكري، نقشش را در  -1

اين  تنوع و كثرتگروه تغيير مي دهد و نهايتاً 
.فرد مي شودرشد خالقيتتغييرها باعث 

“ من”هنگام بازي كردن نقش ها، فرد فكرش از -2
خود يا قالب هاي ذهني جدا شده و به سمت نقش  

.هدايت مي شود



:اهداف اصلي اين تكنيك
، پرداختن جداگانه به عواطف، منطق: كردن تفكرساده -1

اطالعات، اميد و خالقيت
.ش ترتفكري ساده تر،دقيق تر،شفاف تر،سريع تر و اثربخ

الگوهاي ذهنيتغيير آگاهانهفراهم كردن زمينه جهت -2
.تمامي ظرفيت هاي ذهنيبه منظور استفاده از 



:وارونه سازی مسأله-3

با ورود اطالعات به ذهن از آنجا که 
سیستم الگوساز خود سازمان  ”ذهن 

است، سعی می کند در “دهنده
کمترین زمان اطالعات ورودی را در 

ین  نزدیکترین ، شبیه ترین و آشناتر
.قالب ذهنی قرار دهد



:تكنيك وارونه سازي مسأله
ذهنچون در اين تكنيك اطالعات وارونه وارد

، احتمال اينكه وارد قالب جديدي  مي شوند
افزايش مي يابدودر نتيجه خروجي  شوند

اين درك  .گذشته تفاوت خواهد داشتقالب، با
ماده اوليه براي مراحل بعدي جديد

موجب خالقيتاست وفرآيندتفكر
.مي شود

حتيعادات جسمي و فيزيكي خود را: تمرين 
براي مدت كوتاهي به شكل معكوس يا

.متفاوت با گذشته انجام دهيد
درهم كردن دستها: مثال



: فايده وارونه سازي مسأله
استفاده از اين تكنيك كمك شاياني به شناسايي قالبهاي -1

.ذهني پنهان خود و ديگران مي كند
فرد كاهش و توان فرد براي  ترس از شكستدر ضمن -2

.فرارازنگرش به شيوة متداول افزايش مي يابد

فروشگاههاي زنجيره اي: مثال
تنش هاي رواني در منزل و محل كار



ميز مخصوص مجالت نگهدارنده كارد



بشقاب نگهدارنده جام



تنگ ماهي
صندلي درختي



صندليهاي قابل جمع شدن



: می باشدشده از حروف اول کلمات در عبارت روسی زیر تریز   برگرفته واژه 
« Teoriya Resheniya Izobrototelskikh Zadatch»  عبارت ان برابر انگلیسی که

«Theory of Inventive Problem Solving» ( با مخففTIPS)  است که به معنی نظریه
.مسئله می باشدابداعانه حل 



(تریز  TRIZ) چیست؟

می شود و متداول شدن این نام تریز شناخته این دانش در سراسر جهان تحت عنوان 
التشولردانشمند خالقیت شناس روسی ان، به این علت است که بنیانگذار 

مهم رسید که یک نظریه نتیجه در طی مطالعات خود به این التشولر .می باشد
:دارای چند ویژگی اصلی از جمله موارد زیر باشدبایستی اختراع 

.شامل یک فرایند گام به گام و نظام یافته باشد-1

راه حل ایده )بتواند از میان گستره ای از راه حل ها مستقیما به بهترین راه حل -2
.منجر گردد( یا کمالکل 

.دارای ویژگی تكرارپذیری باشد-3

.بتواند ساختاری برای دانش ابداع ارائه نماید-4



مفاهیم اصلی تریز

(کمالقانون )بودن ایده کل قانون افزایش سطح 
به این معنی که نظام های فنی همواره به سمت افزایش 

.  درجه ایده کل بودن یا کمال خود حرکت می انند
ایده کلی یا سطح ایده کل بودن عبارت از نسبت جمع  

لیه  کلیه جنبه های مثبت و مفید یک سیستم به جمع ک
.جنبه های منفی و مضر آن سیستم می باشد



ابداعیمرحله ای حل مسئله 4سیستم  ISQ ( پرسشنامه  )

((موقعیت نوآوریمثالً با استفاده از ابزار )و تحلیل مسئله شناخت -1
.بندی مسئلهفرمول -2
.مسائل قبالً حل شدهجستجوی -3
(.راه حل یا اصل ابداعی4۰)از الگوهای راه حل های کشف شده استفاده -4



نوآوریگانه حل مسئله و 5سطوح 
:سطح قرار می گیرند5به طور کلی انواع خالقیت و نوآوریدر 

راه حل های مشخص
(کوچکنوآوری های )بهبودهای کوچک 

(بزرگنوآوری های )بهبودهای بزرگ 
(خیلی بزرگنوآوری های )مفاهیم جدید 

(.تغییرات بنیادیکننده بسیار بزرگ و ایجاد نوآوری های )کشف ها بنیادی 



تحلیل ماده 
:داستفاده از این تحلیل مسائل به طور کلی به دو دسته تقسیم می شونبا 

تحت عنوان مسائل استاندارد( مانوس)آشنا مسائل 
تحت عنوان مسائل غیر استاندارد( نامانوس)ناشنا مسائل 



مفهوم تناقض و ماتریس تناقض ها

مسئله  ابداعی متمرکز می باشد و اختراع را راه حل مسئله حل نوعی از مسئله تحت عنوان تریز بر 

د و مسئله ابداعی مسئله ای است که شامل یک یا تعدادی تناقض یعنی وضعیت تضا. ابداعی می داند

گانه مانند وزن، جرم، حجم، درجه حرارت، سرعت و 39از پارامترهای )تعارض میان دو پارامتر 

مثالً در یک مسئله ابداعی، اعمال یک راه حل مستلزم تغییر در یكی از پارامترهای  . )می باشد...( 

گانه در جهت ایجاد تغییر مطلوب و حل مسئله می باشد ولی همزمان این تغییر مثبت موجب ایجاد39

منفی در همان سیستم می شود، بنابراین در نتیجه پارامتر و ایجاد 39تغییر نامطلوب در یكی دیگر از 

(.چنین حالتی وضعیت تناقضی وجود دارد



چهل اصل تریز 





















































































( )P.M.I):تكنیک

در . دنام این تکنیک بر گرفته از حروف اول سه کلمه به معنی افزودن ، کاستن و جالب می باش
ه  این روش چنین است که ابتدا فرد توجهش را به نکات مثبت موضوع یا پیشنهاد و سپس ب

ود و نکات منفی و نهایتا به نکات جالب و تازه ی ان که نه مثبت است و نه منفی، معطوف می ش
نکات  در پایان نسبت به تهیه لیست نکات مثبت یا مزایای موضوع، لیست موانع، محدودیت ها و

. منفی موضوع و لیست نکات جالب و تازه ی موضوع اقدام می نماید

(«PLUS» «MINUS» «INTRESTING»





سینكتیكستكنیک 

ردن متصل ک»و یا« فشار دادن دو چیز به یكدیگر»معنی به سینكتیكس از ریشه یونانی االصل 
گرفته شده است «چند چیز مختلف

synetikos  

می روشی است برای برانگیختن تفكر خالق در میان گروهی از افراد که گرد هم تكنیک این 
انند این روش از اعضای گروه خواسته می شود که از قیاس و استعاره استفاده آینددر 



(Synaptics) سینکتیکستکنیک  
ازبه طور کلی فرآیند به کارگیری این روش عبارت است

ور شناسایی و تعریف مشکل و تجزیه و تحلیل آن به منظ
(شناخت جوهره)رسیدن به ماهیت و جوهره آن 

ارتباط دادن جوهره به دست آمده با موضوع غیرمرتبط 
(ساختن وضعیت مشابه)

راه حل های  )کشف راه حل هایی برای موضوع مشابه 
(مشابه

تالش برای تبدیل راه حل های به دست آمده به راه حل  
های نهایی برای مشکل اصلی



استفاده از استعاره و تشبیه برای یافتن ایده خالق
برای مثال فرض کنید به دنبال ایده هایی هستید که رانندگی در

برای این منظور می توانید  . جاده های مه آلود را راحت تر کند
ارند  افراد نزدیک بینی کنید که قصد د« دیدن»موضوع را تشبیه به 

چطور این کار را می کنند؟ از دست  . راه های اطرافشان را بیابند
هایشان کمک می گیرند، به زمین جلوی پایشان نگاه می کنند، از
عینک استفاده می کنند، از عصاهای موجی استفاده می کنند یا از

به این ترتیب می توانید با الهام از هر یک. دیگران سوال می کنند
از اعمال افراد نزدیک بین، ایده های جدیدی برای موضوعتان به  

دست آورید



قیاس )ورقیاس کردن یعنی تشبه کردن چیزی به چیزی دیگر و استعاره یعنی تشبیه د
ه خیلی با ان به عبارت دیگر تشبیه چیزی به چیزی ک. یا تشبیه دو چیز غیر متشابه (دور

تفاوت داشته باشد را استعاره گویند 

:در این روش از سه نوع قیاس بیش از همه استفاده می شود که عبارتند از

:قیاس شخصی-1

مستقیمقیاس -2

متراکمتعارض -3



تیکسکارگیری سه نوع قیاس در تکنیک سینک
در این روش از سه نوع قیاس بیش از همه استفاده می 

:شود که عبارتند از
قیاس شخصی-1

در این قیاس فرد احساس می کند خود قسمتی از موضوع 
ممکن است به جای انسان، حیوان  همانندسازیاین. است

به عنوان مثال یک شیمی دان خود را به . یا اشیاء باشد
جای مولکول های در حال حرکت می گذارد و دانش  

آموزی فرض می کند به جای کتاب مورد عالقه اش قرار 
.گرفته و خود را وصف می کند

http://www.behinegi.com/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%81%da%a9%d9%86%db%8c/


قیاس مستقیم-2
در این قیاس دو موجود یا دو مفهوم که 

ا معموال شباهت و ارتباطی با هم ندارند ب
ل از یکدیگر مقایسه می شوند، به طور مثا
فرد سوال می شود پرتقال شبیه چه 

موجود زنده ای است؟ و یا زمزم نرم تر 
است یا پوست یک بچه گربه؟



متراکمتعارض -۳
توصیف یک موضوع یا مفهوم در دو کلمه متضاد را 

ننده  تعارض متراکم گویند، مثل زندگی بخش و نابودک
«  گوردن. جی. جی. دبلیو»دکتر . یا دوست و دشمن

، معتقد است با این شیوه می توان به عمق موضع تازه
مثال افراد گروه راجع به فرد مشخصی، دو . وارد شد

هر چه  . چهارچوب ذهنی متفاوت را ترکیب می کنند
نها،  آفاصله این دو چهارچوب بیشتر باشد برای ترکیب 

.انعطاف پذیری بیشتری الزم خواهد بود







آبیشكوفه ی نیلوفر تكنیک 

ی چیباسیتدر بخش تحیقات مدیریت رئیس «یاسوآماتسومورا»
وفر وی از ایده ی یک شکوفه نیل.را طراحی کردتکنیک ژاپن،این 

گلبرگ های.ابی الهام گرفت واصول  دیگری به ان اضافه کرد 
ه شکوفه ابی به دور یک هسته مرکزی خوشه می زنند و از ان نقط

ورد با ایجاد پنجره هایی مشابه با پنجره های م. گسترش می یابند
ا را بخش های از یک تابلوی ایده همپیوتری استفاده در برنامه های 

رای اصلی بمی توان به صورتی تقسیم بندی کرد که یک موضوع 
استخراج ایده ها در پنجره های جانبی مورد استفاده قرار گیرد و 

به نوبه خود مراکز مجموعه های جدید پنجره ها را تشکیل می 
:فرایند ان به صورت زیر است.دهد





؟ ....چه می شود اگرتكنیک 
به طور کلی برای خالقیت باید فکر، از قالب های ذهنی، شرایط موجود، پیش فرض ها، عادات و

شود تا بتواند موضوع را از زوایای مختلف رویت و ایده های جدیدی را تداعی  آزاد استانداردها 
ایده های اوری سازی فکر برای جمع آزاد کمک شایانی به تکنیک بر همین اساس این . اند

چه می "در این روش توصیه می شود برای یافتن ایده های جدید از سواالت . می کنندجدید 
. دکه برایتان یک عادت شوکنید را به قدری تکرار و تمرین ان و کنید استفاده "؟...شود اگر





SCAMPER تکنیک اسکمپر

ر بخشی بر پایه ایده یابی فردی طراحی شده است که می تواند به نحو بسیار اثان اصلی ربرد کاتکنیک این 
را در جهات و بعد مختلفن آقدرت تصور است تا تکنیک هدف اصلی این . برای گروه ها نیز مفید باشد

این تحریک به وسیله یک سری سواالت تیپ و ایده بر انگیز صورت می . درکوردوضروری به حرکت 
ت و در نهایت با افزایش ایده ها، کیفیند کگیرد که شخص در رابطه با مسئله مورد نظرش از خود سوال می 

واژه. ایده ها تضمین و ارتقاء می یابد SCAMPER  از ابتدای حروف واژه های سوال برانگیز گرفته شده
 .که در دستیابی ایده های نو بسیار موثر است

حرف S  کلمهبر گرفته از Substitution  به معنی جانشین سازی است
حرف C بر گرفته از کلمه Combine به معنی ترکیب کردن است. 

حرف A بر گرفته از کلمه Adapt به معنی رفاه، سازگاری و تعدیل کردن است. 
حرف M بر گرفته از کلمه Maginfy  .به معنی بزرگ سازی است

حرف P بر گرفته از کلمه Put to other uses به معنی استفاده در سایر موارد است. 
حرف E بر گرفته از کلمه Ellimination .به معنی حذف کردن است

حرف R بر گرفته از کلمه Reverse به معنی معکوس سازی است



می توانم …… جای المپ پر مصرف ازجانشین سازی به 

استفاده کنم؟
می توانم استفاده کنم؟. ……به جای بنزین از 

……های مرطوب از ترکیب دستمال :ترکیب 

……دستمال ضد عفونی کننده از ترکیب

…صندلی ماساژور از ترکیب

آب کردن گوشی های موبایل با توجه به نیاز افراد در جاهایی که رطوبت باالیی وجود داردضد :سازگاری 

سازگاری کتاب های صوتی برای کسانی که در رفت و آمد و مسافران یک ماشین هستند

چطور می توانم کسب وکار خودم را با این شرایط و نیاز مشتری سازگار بکنم؟

ساعته کنید۲۴از محصول و خدماتتان را پشتیبانی :اصالح 

یک آفر رایگان روی محصول خود اضافه کنید

مدل رفتاری خود با مشتری را اصالح کنید



تغییر
تغییر شاید یکی از مفاهیم هیجان انگیز در این مدل است، زیرا 
می تواند محصوالت و خدمات خود را با یک تغییر  به شکل جدید 

نگاهی به بازارهای فعلی که وجود دارند داشته . وارد بازار کنید
باشید و در مورد امکان ارائه پیشنهادات فعلی خود به بازارهای 

آیا می توانید یکی از اقالم . جدید در قالب دیگری فکر کنید
موجود خود را دوباره بسته بندی کنید و سپس آن را با موفقیت 

به مخاطب کامال جدید انتقال دهید؟

بین بردنحذف کردن از 
عالوه بر تفریق، یک راه معمول برای موفقیت در کسب و کار ای 
است که به جای حذف تمام محصوالت از خط خود، ایده ای برای 
از بین بردن یکی از ویژگی های خاص یا مواد قابل استفاده در 

از بین بردن یک ویژگی خسته کننده . محصول خود را حذف کنید
می تواند این مورد را در بازار جذاب تر کند یا از بین بردن یا کم 

می تواند تولید آن را .. …مثل شیر، ماست و )کردن مواد اصلی

حذف سیم میکروفن (.بهبود سود شما)ارزان تر کند 



معکوس یا وارونه کردن
نکته نهایی در این تکنیک اساسا بازنگری کامل در مورد برخی از محصوالت 

وقتی چیزی به سطح مورد انتظار شما عمل نکند، . یا خدمات شما است
.  فکر کنید که محصول را روی سر خود قرار دهید تا عملکرد بهتر را پیدا کنید

آیا چیزی در طراحی یا برنامه ریزی در مورد محصول ایجاد کرده اید که 
سبب ناامیدی آن شده است؟ امیدواریم با افتتاح ذهن خود به دیدن 

.محصول از یک منظر جدید، یک واقعیت متفاوت را در ذهن داشته باشید



استخوان ماهیتكنیک 

یکی از روش های بسیار سودمند برای شناسایی مسائل نمودار استخوان 
نیز می ایشیوا نمودار ان نمودار استخوان ماهی که گاهی به . ماهی است

هدف. توکیو طراحی شدمدارس  از ایشوا کائور گویند توسط پرفسور 
مسئله شناسایی و تهیه فهرستی از کلیه علل احتمالیتکنیک، اصلی این 

گروهی شناساییتکنیک در درجه اول یک تکنیک این . مورد نظر است
مسئله است اما توسط افراد قابل استفاده است

Fish bone Diagram





:یادگیری درکالس فعالیت 
نوآوری با  آن با خالقیت ودرک تفاوت وآشنایی  تحلیل -
نوآوریخالقیت و وموانع شناخت عوامل -



نحوه سازماندهی ساختار یک کسب وکار   



:فعالیت عملکردی 
ها خالقیت تکنیک اجرای  عملی -
ت ها خالقیت فردی وگروهی وتشخیص استفاده درستکنیک درک تفاوت -

هاجااز تکنیک وبه 



وکارمدیریت کسب : فصل سوم



:نگاهی اجمالی به فصل سوم 
حیح در واقع مدیریت ص: داردامور آن کردن کنترل هر کسب و کار رابطه نزدیکی با چگونگی صحیح موفقیت 

. میشودآن کسب و کار موجب رشد 
مدیریت واقعی در بر گیرنده هدایت . محسوب کردآکادمیک مدیریت کسب و کار را نباید صرفا یک عمل 

در حقیقت هدایت افراد، تاثیرمدیریت . قوی، رفتار مثبت، دانش کسب و کار و مهارتهای مناسب فردی است
رد و و صحیح است و مهارتهای مدیریتی را به مرور زمان میبایست کسب کبموقع گذاری بر کار و تصمیم گیری 

. به بیان دیگر کسب مهارتهای مدیریتی در واقع همانند سپرده گذاری در بانک می باشد



یش از  ب. داشته باشدمی تواند عملکردهایی است که یک فرد جالب ترین از وکاریکی شروع کسب 
بیش از سه میلیون کسب نتیجه و در کاری را اغاز می نمایند ده میلیون نفر هر ساله کسب 

هر ساله ایجاد میشودوکارکوچک 

. شودوکارموفق منجر به شروع یک کسب می تواند وکاردقیق و کارا درک ابعاد این رقابت و طرح کسب 

وکار آگاه سازد برای شروع کسب امادگی میزان این فصل می تواند دانش آموزان شما را ازسنجش 



:فهرست مطالب 

یک کسب وکار سازماندهی وساختار نحوه 

کارمراحل مدیریت کسب و 

وکارتجاریکسب 

انواع شرکت های تجاری

غیر تجاریکسب وکار  

قوانین ومقرارت ثبت شرکت

تعریف فعالیت های مالی

مراحل توسعه شرکتآشنایی با 

(قانون واردات وصادرات)با امتیاز وموقعیت های تجاری آشنایی 

ان درتوسعه کسب وکار نقش ITفناوری 



    نحوه سازماندهی وساختار یک کسب وکار



کارآفرینقابلیت و صالحیت های شغلی مدیر –الف 
کارو کسب 

های شغلیاگاهی -1
هدایت تجاری پروژه-2
الزام به کیفیت-3



های حل مشکالتقابلیت –ب 
نوآوریخالقیت -4
اطالعاتاوری جمع -5
تفکر تحلیلی-6
دوراندیشی-7



کارآفرین کسب و کارقابلیت های تاییدی مدیر –ج 
اطالعات روابط نیروی انسانی-8
بیداری سازمانی-۹

پیش بینی برخورد-10
متقابلتاثیرات کاربرد ابتکاری -11



های مدیریت نیروی انسانیقابلیت –د 
مهارت رهبری-12
مهارت های برقراری ارتباط-13
گیری دیگرانکار به -14
کنترلهدایت و -15



کارآفرین کسب و کارقابلیت ها و وظایف مدیریت –ه 
و کاراداره کسب -16
و کارهدایت گروه کسب -17
مشارکت مشتری-18
به سوی بازار-1۹



و کارمراحل مدیریت کسب 

و کاردورنمای کسب 
جزئیات برنامه ریزی

(طراحی و ساخت)اجرای طرح 
پیشرفتکنترل / نظارت 

اختتام پروژه



وکارتجاریکسب 



به تعبیری، وضعیت . استوکارخدماتی در واقع، تجارت شاخه ای از کسب 
کسب . و خدمات استکاالها شامل خرید و فروش و کار، نهایی فعالیت کسب 

تجاری را بر اساس اندازه و میزان پوشش، به دو دسته ی اصلی تقسیمو کارهای 
کنندمی 



:ظرفیتبر اساس اندازه و 
عمده فروش
خرده فروش



:بازاربر اساس میزان پوشش •
تجارت منطقه ای

تجارت ملی
تجارت بین المللی



انواع شرکت های تجاری



قانون تجارت جمهوری اسالمی ایران و  16بر اساس ماده -ثبت شرکت تجاری 
ابالغ شده در این خصوص سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مرجع ثبت  ایین نامه 

شرکت ها می باشد در این سازمان اداره کلی با نام اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت
صنعتی وجود دارد



:انواع شرکت های تجارتی
:قانون تجارت شرکت های تجارتی عبارتند از2۰بر اساس ماده 

شرکت  سهامی.1
شرکت با مسئولیت محدود.2
شرکت تضامنی.3
شرکت مختلط غیر سهامی.4
شرکت مختلط سهامی.5
شرکت نسبی.6
شرکت تعاونی تولید و مصرف. 7



(قانون اصالح موادی از قانون تجارت1ماده : )شرکت سهامی 
و به سهام تقسیم شدهان شرکتی است که سرمایه -شرکت سهامی 

آنهاستمسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام 



(قانون تجارت94ماده : ) شرکت با مسئولیت محدود
کیل شده شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تش-شرکت با مسئولیت محدود 

میزان بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تاشرکا و هر یک از 
سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند



(قانون تجارت116ماده :   )شرکت تضامنی
ند  شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چ-شرکت تضامینی 

نباشد فی اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض: نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود
برخالفشرکا هر قراری که بین . مسئول پرداخت تمام قروض شرکت استشرکا هریک از 

استیکن لم کان این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث 



(قانون تجارت141ماده :  ) شرکت مختلط غیر سهامی
تی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجار-شرکت مختلط غیر سهامی 

ت  با مسئولیشریک ضامن و یک یا چند نفر شریک مخصوص بین یک یا چند نفر 
ت  ضامن مسئول کلیه قروضی اسشریک . سهام تشکیل می شودانتشار محدود بدون 

ی با مسئولیت محدود کسشریک . عالوه بر دارایی شرکت پیدا شودممکن است که 
ستی  است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بای

امن ضشرکا اسم یکی از الاقل در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و . بگذارد
قید شود



(قانون تجارت162ماده :  ) شرکت مختلط سهامی
کا شرشرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده -شرکت مختلط سهامی 

سهامی کسانی شرکای . ضامن تشکیل می شودشریک سهامی و یک یا چند نفر 
و درآمده به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت آنها هستند که سرمایه 

ضامن کسی شریک .دارندتا میزان همان سرمایه است که در شرکت آنها مسئولیت 
ممکناست که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که 

عالوه بر دارائی شرکت پیدا شوداست 



(قانون تجارت183ماده :  ) شرکت نسبی
وص شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخص-شرکت نسبی 

رمایه ای به نسبت سشرکا بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از 
است که در شرکت گذاشته است



(تجارت.قانون1۹0ماده :  ) شرکت تعاونی تولید و مصرف
ن  شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بی-شرکت تعاونی تولیدی و مصرف  

مشاغل خود را برای تولید و فروش شرکا عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و 
.به کارمی برنداشیاء یا اجناس 

:شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود
ایجاد  شرکا را مزبور فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس 

.کرده یا خریده باشند
آنهابه نسبت خرید هر یک از شرکا تقسیم نفع و ضرر بین 



:کسب وکار  غیر تجاری 
ر  شرکت هایی هستند که جهت انجام اموری که جنبه غی

موسسات غیر انتفاعی-1تجاری دارند تشکیل می شوند مانند 
موسسات انتفاعی  -2



شرکتثبت قوانین ومقرارت 



تجاری معموال  شرکت های :تفاوت شرکت تجاری وغیر تجاری 
ه ک... برای فعالیت و موضوعات بازرگانی، ساختمانی، پیمانکاری و 

جنبه تجاری دارند شکل می گیرند و موسسات  غیرتجاری عموما 
که جنبه غیر... جهت انجام اموری چون فعالیتهای خدماتی، فرهنگی و 

تجاری دارند ثبت و استفاده می شوند



:مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص
دو برگ اظهارنامه ی تکمیل شده ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل ( 1

اظهارنامه توسط کلیه ی سهام داران
ان دو جلد اساسنامه ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات ( 2

توسط کلیه ی سهام داران
دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای ( 3

سهام داران و بازرسین رسیده باشد
منکاتخب دو نسخه صورت جلسه ی هیأت مدیره که به امضای مدیران ( 4

مجمع، رسیده باشد
برابر اصل در ) فتوکپی شناسنامه ی کلیه ی سهام داران و بازرسین ( 5

(دادگستری



:مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
دوبرگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود( 1
دوبرگ شرکت نامه( 2
دو نسخه از اساسنامه( 3
دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره(4
.و مدیران و ارائه ی مجوز از مراجع ذیصالح در صورت نیازشر فتوکپی شناسنامه ی ( 5



:مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت
یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه(1
یک نسخه ی مصدق از اساسنامه( 2
اسامی مدیر یا مدیران شرکت( 3
الاقل  نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی ( 4

آن سرمایهثلث از 



(نسخه4هر کدام در : )مدارک شرکت های تعاونی برای ثبت
صورت جلسه ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره ی ( 1

و بازرسان و مدیرعامل شرکتمنتتخب 
اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی( 2
درخواست کتبی ثبت( 3
طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون( 4
رسید پرداخت مقدار الزم التأدیه ی سرمایه( 5
(32ماده ی 2موضوع بند )مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی (6
(51تبصره ی ماده ی ) موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( 7
(51ماده ی 4و بند 66ماده ی 28بند ) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( 8
تشریفاتشرکت تعاونی، مکلف است پس از اعالم قبولی با انجام منتخب اولین هیأت مدیره ی -

مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید



:آشنایی با مقرارت تاسیس واداره شرکت یاکارگاه

آشنایی با قانون کار-1

ضوابط بیمه تامین اجتماعی -2

قرارداد روشرایط اساسی انعقد ان -3

عالمت تجاری ونام تجاری -4

جواز تاسیس وضوابط کسب وکار  -5



تعریف فعالیت های مالی  



اسناد و مدارک مالی که در یک موسسه یا شرکت مورد استفاده قرار مهمترین از جمله 
اطالعات مربوط به مبادالت از  . استرا در ان ثبت سوابق و معامالت و سوابق گیرد،  می 

اطالعات مربوط به وضعیت  . میشونددفتر حسابداری استخراج و در گزارشی خالصه 
این نظام را نظام  . شودمی استخراج ونگهداری  مالی شرکت  نیز از دفتر حسابداری 

.را اسناد و مدارک حسابداری می گویندان و خروجی های حسابداری  



:اسناد ومدارک مالی 

دفاتر حسابداری-1

اظهارنامه های مالی-2



توسعه شرکتآشنایی با مراحل 

، رشد، پایداری و آغازینتوسعه شرکت جدید، فعالیت های : این مراحل شامل
.افول استنوآوری یا 





قانون واردات وصادرات●
برای و واردات از جمله مواردی که در قوانین مربوط به صادرات 

به سپردن کننده به الزام صادر است،می توان کارآفرینی مشکل کارآفرین 
پیمان ارزی،اخذ مجوزهای الزم از سازمان های مربوطه نظیربانک 

مرکزی،گمرگ ،دارایی،صنایع ثبت سفارش دروزارت 
بازرگانی،ناپایداری وتغییرات  مداوم درمقرارت صادرات 

ارزواردات،نوسانات نرخ 
الزم است یک کارآفرین توجه ویژه ای به این دستورالعمل ها داشته باشد



:المللیبین امتیاز ها وموقعیت های 
{مبادالت بدون سرمایه -2

صادرات-1

سرمایه گذاری مستقیم خارجی-3
تجارت وصادرات 



نقش ان درتوسعه کسب وکار   ITفناوری 



در عصر حاضر است به طوری که کارها کسب و کارایی اطالعات مهم ترین عامل پیشرفت بهره برداری کارآمداز 
اطالعات، سرنوشت شکست و یا بقای یک شرکت یا  کاربرد اطالعات، مدیریت کوری جمع و روش چگونگی 

رکن اساسی ترین الت به امروزه اطالعات فراتر از مواد اولیه، سرمایه، نیروی انسانی و ماشین آ. سازمان را رقم می زند
ع است که اطالعات را به عنوان منبو کاری کسب وکارموفق کسب وکارموفق در تولید تبدیل شده است و کسب 

ری می و مدیریت بهینه اطالعات را برای فعالیت ها ضروکند و سرنوشت ساز در تصمیم گیری تلقی می . کنندتعیین 
داند 



مزایای فناوری اطالعات  برای توسعه کسب و کار
افزایش سرعت(1

دقتافزایش (2
اطالعات اندازه فیزیکی مخازن کاهش (3
اداریرفع برخی از فسادهای (4
دسترسی تمام وقت ایجاد (5
.سیستم کاهش هزینه های ( 6



:فعالیت عملکردی 
کارها ومنابع کسب وکار  زمان بندی آزمایشی  طراحی -

جدید
طراحی آزمایشی  برآورد سرمایه واحدکار–



:فعالیت های یادگیری 
نامه های شرکت های تجاری وغیر تجاری وآیین مطالعه دقیق دستورالعمل ها 



کارآفرینیفرهنگ  و : چهارمفصل 



اد ید « عصر عدم تدداوم »بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران از دنیای امروز به عنوان 
ه برای حلهای گذشتو راه به این معناست که دیگر تجارب « عصر عدم تداوم».  انندمی 

اندیشدید و  نیستند و بداید به شیوه ای دیگربشری رهگشا جوامع آینده مسایل جاری و 
نه و بدا  را با حداقل هزیخدمات جدید با ساختارهای نوین بود تا بتوان راههای به دنبال 

ابتی جهدانی را  که بازارهای شدیداً رقانگونه کیفیت برتر متناسب با نیازها و سلیقه ها د 
رویکدرد نیداز   با ایدن .کردتسخیر کرده و در این مسابقه بزرگ پیروزمند باشیم، د تولید 

ی کدام   دانش آموزانکه موتور محرکه نسل بعدی هستند نیاز دارندبا فرهند  کدارآفرین  
آشنا شوند 



ت که اسسو، نتایج کارآفرینی از یک . از دو سو قابل بحث استفرهنگ، و کارآفرینی میان ازسوی دیگرارتباط 
است که هم متاثر ازان و فرهنگ حاکم بر فرایند کارآفرینی خود دیگر، بر جامعه تاثیر می گذارد و از سوی 

. تحوالت اساسی ایجاد کندان مبانی فرهنگ جامعه است و هم می تواند در 
ساسی پیش زمینه ای ااقتصادی، با ایجاد فرصت های شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط سو، کارآفرینی از یک 

الی تر  زمینه برای بروز نیازهای عمعیشتی، نیازهای اولیه برکورده شدن با . برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است
و جامعه می انجامدانسانها به شکوفایی و تعالی شود، انسانی فراهم می شود که اگر در مسیری درست هدایت 



نقش آموزش در توسعه فرهنگ کارآفرینی  



:تعریف فرهنگ 
باورها، آیین ها، اندیشه ها، آداب و را می توان مجموعه ای از “ فرهنگ

و ارزش های حاکم بر یک جامعه دانستروسوم، 



کارآفرینیفرهنگ 
نوآوری مجموعه ا ی ازخالقیت و کارآفرینی، فرهنگ 

کارآفرین را افراد هویت است و رفتارهایى ارزش ها، نگر ش ها، هنجارها 
کارآفرینافراد . می دهدتشکیل 

نوع متمایز نگاهشان بهمی کنندبا و خالق سعى 
پدیده هاى اطراف و شیو ه ی متفاوت رفتارشان در مواجه

با پدیده هاى پیرامون خود، دست به فعالیت های
بزنند و محصول و خدمت جدیدى به جامعهکارآفرینانه 
.ارایه نمایند 



فرهنگ به مفهوم مجموعه ی ارز شها،انجایی که از 
هویت یککه است و رفتارهایى نگرش ها، هنجارها 

عنوان بخشىکارآفرینی به جامعه را تشکیل می دهند؛ 
شها، نگر ش ها،مجموعهء ارز از جامعه پیرامونى، از 

که می توانمتمایزى برخوردارند و کارفتارهاى هنجارها 
.اطالق نمود کارآفرینی خرده فرهنگ ان به 



فرهنگخرده دیگر نیز برآموزش عواملى است 
:کارآفرینی تاثیر دارد 

عقاید اجتماعى •
هنجارها •
پاداش رفتارها •
هاى فردى و ملىآرمان  •
دینىمکاتب  •



کارآفرینیقسمت اعظم فرهنگ که گفت می توان بنابراین 
متأثر از نهادینه شدن فرهنگ علم درکنونى در جوامع 

اقتصادمدیریت علمى، : واژه هایى مانند . جامعه است 
... و نوآوری مبتنى بر دانش، خالقیت در صنعت، 

درکارآفرینی گواه این ادعا است که فرهنگ همه اینها 
انهنجارهاى غالب بر که محیطى امکا ن پذیر است 

علم رارو محیط، ارزش ها و باورهاى فرهنگ 
.تقویت نمایند 



:کارآفرینی درمدارس  موثر ترویج فرهنگ راههای 



توجه به مشكل اشتغال در کشور التحصیل مدارس ها  با در نگرش فارغ تغبیر -1

سازی و ایجاد امنیت بستر -2

و خدمات تسهیالت -3

های کوچک ترغیب رگاه -4

کارآفرینی کردن موانع توسعه برطرف -5



: هدف از تربیت پرورش فرهنگ کارآفرینی در ایران
فرهنگ عمومى و اعتقادات دینى با وجود باورهایىدر 

همچون بى اعتنایى به مال دنیا، زشت شمردن انگیزه هاى  
ا و کفایت  مادى، تقبیح رفتار سودطلبانه، تأکید بر بى وفایى دنی

ر و تالش فوق العاده  توان انکاتظار حداقل معیشت، نمی 
داشتهمچون کشورهاى پیشرفته 

ا



همچنین جریان نوسانات اقتصادى در دور های گذشته و دست  
در جریان این تغییرات، موجب بادآورده یافتن افراد به پول هاى 

ناخته ش(کارتبلوریافته )شد، پول که در مباحث اقتصادی به عنوان 
آن که دستیابی به آید می شودبه صورت کاالوغنیمتی در می 

ه لزومابه انجام کار همراه نیست اینکه پول به عنوان ارزش فی نفس
ت وبیشتر وابسته به شانس واقبال در جه(مستقل ازکار)وتاحدی 
نی می کارآفریفرهنگ کارآفرینی عمل اندباعث تضعیف تضعیف 

شود



:کارمفهوم 
ار که بین انسان و طبیعت برقرازفرایندی کار عبارت است »:می گویدمارکس 

خود فرد بیشتر بیشتر کار خواهد کرد و از شغل:مزلو و هرزبرگ می گویند.است
و « .احساس رضایت خواهد نمود مشروط برانکه ان کار بامعنا و هدف دار باشد

ان یکسکنترل عوامل و کارضایت،هردو تحتاین دو عقیده داشتند که عملکرد 
یعنی انگیزها و محرک ها می باشند 



فرهنگ کار در غرب



د را بهتر از امروز باشند و خومی توانند بیشتر امریکاییان عقیده دارند که فردا 
د مسئول می دانند که برای ساخت اینده ای بهتر هرکاری که از دستشان برمی ای

.را انجام بدهند
پیروان مکتب >رابرت هیوز استرالیایی می گوید که ارزش های پاکدینان

ر در رگ و پی جمع عظیمی از امریکاییان تزریق شده است انان بذ<کالونیست
اخالق کار و تقدم مذهب را در حدی که جز در دنیای اسالم سابقه نداشت در 

بودن و می گوید که پاکدینان مفهوم نو«هیوز». بستر زندگی امریکایی ها کاشتند
.تا به امروز ادامه یافته استکه نوشدن را در امریکا اختراع کردند 



فرهنگ کار در ژاپن



ه  ب.می کندتالش و کوشش در فرهنگ ژاپنی،نقش اساسی را ایفا 
بیتی  طوریکه یکی از عوامل موفقیت اقتصادی ژاپن،تاکید نظام تر

ت  رایج اسژاپنی ها این عقیده در بین . بر تالش و پشتکار استآن 
که از عنصر وجدان کاری وپشتکار در رفتار کودکان و جوانان 

.آنهاستژاپنی، راز موفقیت اقتصادی 



در خانواده های امریکایی توانایی دلیل برموفقیت است
ت  ولی خانواده های ژاپنی خواستن و پشتکار را رمز موفقی

بهره وریژاپن نیز بیش از همه مدیون پیشرفت .می دانند
است که در سایه تالش زیاد و احساس مسولیت کار 

کار فراتر از وسیله ی معاش آنها برای .حاصل شده است
.است



فرهنگ کار در ایران



های دین مبین اسالم،توصیه ها و گذاری علی رغم ارزش 
،ارسفارشهای ائمه معصومین و پیامبر بزرگوار اسالم به ک

اشرافه گری،تجمل گرایی، رفاه ولیکن وجود ارزش های 
ی  طلبی و مصرف گرایی در فرهنگ مرتبط با نظام سیاس

موروثی سبب مرگ خالقیت و تولد و مصرف زدگی 
که علت عمده ی این معضل را باید در وجود . شده است

ثروت های ملی و استفاده های نادرست و غیر مدیرانه از 
.ان جست و جو کرد



جامعه، بخصوص ارز ش هاىکالن و سطح کلى در ساختار 
اکتسابىموبوط به نظام سیاسى، ارز شهاى غالب بطور عمده 

وکنند ه کار تقویت اکتسابى که بوده است و ارز شهاى 
نداشتهبه عنوان ارزش فى نفسه است جایى نوآوری خالقیت و 

ونسبت اشغال مناصب و تخصیص منابع، اهمیت . یا جایگاهى محدود به خود اختصاص داده است 
بهره مندى از منابع کمیاب، غلبه ارزش وابستگى و وفادارى

شخصى بر لیاقت و کاردانى، که جوهر ه ی نظام سیاسى موروثى
کالندر سطح که ایران را تشکیل مى دهد؛ از عواملى است در 

به عنوان ارزش فى نفسه، در تعارضکار جامعه و فرهنگ با 
ردهرا تضعیف کنوآوری خالقیت و کارآفرینی و بوده و 

است



فرهنگ کار دراسالم  



هستکه هر چهمی کنند اسالم همواره بشر را متوجه این نکته 

یکاین. سرنوشت انسان را عمل او تشکیل مى دهد. عمل است

.بیعت است طرز تفکر واقع بینانه و منطقى و منطبق با قوانین ط

رسا وکریم راجع به عمل، بسیار تأکید دارد و با تعبیرقرآن 

ه کوشش کانچه براى بشر جز : )زیبایى در این خصوص مى فرماید
( .کرده است هیچ چیز وجود ندارد

ملع. در اسالم سعادت و شقاوت فرد به عمل او بستگى دارد 

در. انسان به چیزى جز خواست و اراد ه ی خود او بستگى ندارد

ردار وانسان یک موجود متکى به خود و متکى به کنکاتیجه 

ی شخصیت خود مى شود که این امر عامل بیدارى، بینایى وتوانای
است



قرآندر توکل اما . توکل کنند اسالم مى خواهد مردم مسلمان به خدا 
که قرآنیعنى هر جا . یک مفهوم زنده، پویا و حماسى دارد

را ازبیم ها و ترس ها و اند مى خواهد بشر را وادار به عمل 
و به خدانترس از شکست که مى شود متذکر انسان بگیرد،مدام 

توکلولى دیدگاه ما نسبت به . تکیه ات به خدا باشدتوکل کند، 
را به تعویقمی خواهیم کارى وقتى . مفهومى وارونه دارد

خوب فکر و تفحص و جستجو نکنیم،آن به و راجع بیاندازیم 
بهکه توکل کردن در صورتى . توکل می کنیممى گوییم،به خدا 

خدا در مفهوم واقعى یعنى پذیرفتن مخاطرات و تحمل ابهام به
کهاین باعث مى شود . به یک قدرت الیتناهى کردن منظور تکیه 

باشد و با دوراندیشى و درایت، شجاعانهریسک پذیر فرد بسیار 
.را پیش ببردکار 



دیدگاه اسالم درباره ی زهد 



یکی قدرت روحی و دیگری قدرت : اسالم طرفدار دو قدرت است 
اقتصادی ، قدرت روحی یعنی فرد آنقدر قوی و نیرومند باشد که  

داد  را از دستآنها و اگر همه . نسبت به دنیا و متعلقاتش بی اعتنا باشد 
و از اشتباهات خود عبرت اند از لحاظ روحی بتواند شکست را تحمل 

کار و بگیرد و با پافشاری و دور اندیشی به دنبال فرصتی دیگر برای
ات  نداشتن تعلقات دنیایی می تواند در پذیرفتن مخاطر. تالش باشد 

یه اقتصادی بسیار موثر باشد ، زیرا در این صورت با از دست دادن سرما
خود چیزی را از دست نداده بلکه بلکه تجربه گرانبهایی را بدست

. آورده است و مسیری از راه موفقیت را به جلو پیموده است 



آن ها: ، می فرمایند انند وقتی خصوصیات برخی از متقین را بیان می ( ع)امیر المومنین 
پرهیزکارانی هستند که هم نعمت دنیا را برده اند و هم نعمت آخرت را ، در دنیا در بهترین

گزیده اند ، بهترین غذاها را خورده اند و در عین حال به نعمت عقبی هم  مکان ها سکنی 
. رسیده اند 

زهد در اسالم یعنی انسان از امور مورد طبع خودش به خاطر هدفی بزرگتر و آرمانی دست  
. بردارد 

ضیلت اما ف. البته باید دانست که زهد واجب نیست بلکه یک فضیلت و یک کمال است 
. و کمالی که هدفش اعراض داشتن فرد از لذت دنیایی نیست 



:فعالیت یادگیری
مطالعه مقاالت در مورد فرهنگ کار درژاپن

مطالعه مقاالت در مورد فرهنگ کار درغرب 
مطالعه مقاالت در مورد فرهنگ کار درایران



:فعالیت های عملكردی 

بررسی فرهنگ کار در اسالم 

راههای بهبود فرهنگ کار درایران 

بررسی آیات و روایات در مورد کارآفرینی 



فهرست فصل پنجم 

 ایطرح تجاری یک صفحه

اندازچشم ( الف

ماموریت( ب

اهداف( ج

هااستراتژی ( د

هابرنامه ( ه

(طرح تجاری )آشنایی با جزییات طرح کسب وکار



نگاهی اجمالی به فصل 

 ادی را تا تمام زوایای پروژه اقتصکند طرح تجاری کار آفرین را مجبور می
بنابر  . گیردو برای مشکالت احتمالی، راه کارهای مناسبی در نظر بکند تحلیل 

ت رهایی یابدتا از شکسمی کنند این برنامه ریزی تجاری به کار آفرین کمک 



 لی طرح تجاری برنامه مفص. کار سخت و مهمی است« طرح تجاری»نوشتن
ور است که نشان می دهد یک کسب و کار جدید، چه بخش هایی دارد و چط

ریابی،  در طرح تجاری فصل هایی به برنامه تولید، برنامه بازا. اداره می شود
هر در کارآفرینبرنامه ی مالی و بقیه مسائل کار اختصاص داده می شود و 

و در بخش، مفصل به استراتژی های شرکت و نحوه انجام کار ها می پردازد
.می کندآخر هزینه ها درآمد ها را پیش بینی  



«و کار نوشتن مهمترین چیزی است که برای شروع یک کسب« طرح تجاری
اما . اه استنقشه رکارآفرین یک برای « طرح تجاری»به قولی. باید تهیه کرد

ه خود  ک« جیم هوران»برای نوشتن یک طرح تجاری باید از کجا شروع کرد؟ 
ود و وقت، داند، معتقد است که کار، پیچیده، منابع، محدکارآفرین می را یک 
0نداردجایی برای اشتباهات بزرگ وجود . طالست



مدل بوم کسب وکار













طرح تجاری یک صفحه ای



وع اولین کار طرح تجاری یک صفحه ای این است که یک موض
همیدن  چون یک صفحه است، خواندن و ف. می کنندپیچیده را آسان 
طرح تجاری یک صفحه ای روی چیز های مهم  . آن راحت است
.متمرکز می شود

ایده طرح تجاری یک صفحه ای برای منظم کردن و منسجم کردن
.آن به دیگران ابزار خوبی استانتقال های ذهن شما و 

 بات و پر با ثکند وقتی کاری بتواند خالقیت صاحب کار را ارضا
.محتوا خواهد بود



ار را طرح تجاری یک صفحه ای نشان خواهد داد که چطور باید چشم انداز ک
ییت  ماموریت طرح را مشخص کرده و موقعیت ها و اهداف را تب. ترسیم کرد

کرد و بعد  های استراتژیک جهت رسیدن به این موقعیت را تعیینو کاراه نمود 
داف  این اهداف، چشم انداز و ماموریت ها را تلفیق کرده و برای رسیدن به اه

.چگونه برنامه ریزی نمود
بنابر این طرح تجاری یک صفحه ای شامل موارد زیر می باشد:
«چشم انداز، ماموریت، اهداف، استراتژی، برنامه»



چشم انداز

 می کنید ؟فعالیتتان را چطور تصور : کلیدیسوال

 سر ه را خوانند، اندچشم انداز باید مفصل، پر محتوا و آرمانی باشد؛ باید ذهن را تحریک
ا  چشم اندازها فعالیت ها ر. ذوق بیاورد و در عین حال تصویر واضحی از کار ارائه دهد

ود  در چشم انداز ها نمی ش. حرف میزنند« نهاز چه می شود، اگر و چراکه »و میانند معرفی 
ن طوری، ای. باید چشم انداز پر هیجان بماند. چشم انداز را نباید سانسور نمود. مبالغه کرد

ه و در این قسمت از کار نباید تجزی. این شانس وجود دارد که بتوان از رویا ها حرف زد
وق زده نمی ، کار آفرین برای فعالیت ذکنندهبا چشم اندازی خسته و محدود . تحلیل کرد

قه را  عمق عالنتوان موفقیت داشت؛ زیرا اگر انتظار نمی توان شود و بدون ذوق و شوق 
.نمایددیگران را جذب خود نمی توان منعکس نمود، 



ماموریت

 چرا یک فعالیت اقتصادی شکل می گیرد؟: کلیدیسوال

 غت، حیطه  این جمالت تنها با چند ل. کنندهای موثر، کوتاه هستند و جلب توجه می ماموریت شرح
چرا :) تنددر واقع شرح ماموریت ها پاسخ به این سواالت کلیدی هس. می کنندکار شمارا مشخص 

(می کنند؟مشتریان از این محصول یا خدمت استفاده 

ده چه  باید از خود پرسید شرکت متعهد ش. شرح ماموریت، تعهد وفاداری به کار را نشان می دهد
خواهی عذر د تحت چه شرایطی از مشتریان خومی کنند؟ چیزی برای مشتریان و طرفدارانش تولید 

می کنند؟ و برای جلب رضایت آن ها چه می کنند؟

پویا و خالق و  به احتمال زیاد با پاسخ به این سوال ها می توان فهمید که چرا یک فعالیت اقتصادی ،
.موفق است بنابر این باید با دقت پاسخ داد



اهداف

 کلیدی موفقیت در این کار چگونه تعریف می شود؟سوال

قاصد  اشخاص هدفمند کسانی هستند که در شرایط خاص می دانند چه می خواهند و برای رسیدن به م
.خود از اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده کمک می گیرند

ر این کار اهداف را به شكل مقاصد ویژه و قابل اندازه گیری می نویسیم اینطوری معلوم می شود که ما د
اندازه برای این که این اهداف تاثیر گذار باشند، الزم است آن ها دقیق و قابل. به دنبال چه هستیم

.گیری تعریف کرد



استراتژی ها

 چگونه این فعالیت رشد یافته و اداره می شود؟: کلیدیسوال
 تنظیم  های ایجاد و اداره فعالیت کار آفرینان راو کاروش استراتژی ها جهت، معیار

کمک د، می کننعالوه بر این مرز ها و مسیر هایی که استرتژی ها مشخص . می کنند
ر از دست برای این که حساب کا. می نماید تا تصمیمات به خوبی ارزشیابی شود

.کرددنبال نرود باید یک سری استراتژی هایی از پیش تعیین شده را 
  یک راه درک استراتژی ها این است که آن ها را با دید رسوم و عادات معمول هر

ر  هر صنعتی رهبران، موافقان و مخالفان خود را دارد و باز، ه. صنعت نگاه کرد
ی باید کار های موفق در کار. صنعت برای موفقیت روش های خاص خود را دارد

.گرفتکه انجام داده می شود بررسی نمود تا درس های بیشتری 



برنامه ها

 برای رسیدن به مقاصدتان دقیقا چه کار می کنند؟: کلیدیسوال
تور  دسبرنامه ها یا . به وسیله برنامه ها می توان به اهداف خود دست یافت

در . دهندمعنی دار باشند و اهمیت و میزان رشد فعالیت رانشانکه باید العمل 
ا به  ایده ها این است که برنامه ه. واقع هر یک از برنامه ها یک پروژه هستند

ن می دهد  برنامه ها، جهت گیری کار را نشا. هدف و استراتژی نیز مربوط باشد
ر برنامه  سر رسید هر فعالیت نیز د. و هر یک از فعالیت ها را توضیح می دهند

.ها مشخص می شود



(طرح تجاری)آشنایی با جزییات طرح کسب وکار

1-  معرفیبخش

2-خالصه مدیریتی

3-تحلیل صنعت

4- شرح فعالیت کارآفرینانه

5-  طرح تولید یا طرح عملیاتی

۶- بازاریابی(برنامه )طرح

۷- طرح سازمانی

۸- ارزیابی ریسک

9- طرح مالی

1۰- ضمیمه



بخش معرفی

 و نشانی فعالیت اقتصادینام

نام و نشانی مدیران

ماهیت فعالیت اقتصادی

بیان مبالغ مالی مورد نیاز

بیان میزان محرمانه بودن گزارش



صفحة .این بخش، صفحه ای است که برای فراهم کردن خالصة کوچكی از طرح  تجاری، تنظیم می شود
:معرفی باید مطالب زیر را در برداشته باشد

نام و نشانی کسب وکار

 آنهایا کارآفرینان و آدرس و شمارة تلفن ( کارآفرین)نام بنیانگذار

توضیح مختصری در مورد کسب  و کار و اساس کار آن

  میزان نیازهای مالی

معرفی محصول تولیدی یا خدمات قابل ارائه



:  خالصه مدیریتی

 این بخش، خالصه ای از کل طرح تجاری در دو یا سه صفحه خالصه می شوددر



 کهمی کنند خالصه مدیریتی بیان:

کسب و کار شما چیست؟

راهبرد و چشم انداز شما چیست؟

مدل کسب و کار شما چیست؟

بازار شما چیست؟

چه قدر پول می خواهید و آن را چه خواهید کرد؟

مزیت رقابتی پایدار شما چیست؟

چه برنامه ای برای رشد و توسعه در آینده دارید؟



 می شودتدوین این قسمت از طرح پس از پایان یافتن تدوین طرح تجاری.

خالصة مدیریتی باید حدود دو تا سه صفحه باشد و بتواند عالقه سرمایه گذاران را جلب نماید.

 خیر؟رسد که کل طرح تجاری ارزش خواندن دارد یانتیجه  می با خواندن این خالصه، سرمایه گذار یا حمایت کننده به این

خالصه مدیریتی باید:

منطقی

روشن

هیجان انگیز

خالصه مدیریتی شبیه یک رزومه است.

 را جلب نماید بقیه گزارش نیز خوانده خواهد شدخواننده کننده اگر بتواند توجه.



:صنعتتحلیل 

 رقیبانتحلیل

بخش بندی بازار

پیش بینی صنعت



 شده استخراج کردمنتشر میزان تقاضای مرتبط با صنعت را معموالً می توان از منابع .

گان از اطالع از رشد یا پسروی بازار، تعداد رقیبان جدید، و تغییرات ممكن در نیازهای مصرف کنند
نانة نوپاست  جمله موضوع های مهمی است که به منظور تحقق کسب وکار بالقوه که حاصل فعالیت کارآفری

. باید لحاظ شوند



:ندسئواالتی که می تواند به تحلیل بهتر رقبا کمک ک

رقبای اصلی ما در بازارهای مختلف چه کسانی هستند؟

مزیت های شرکت شما نسبت به سایر رقباء چیست؟

  قوت و ضعف های رقباء

  اندازه و ابعاد رقبا از لحاظ تعداد کارمندان و سهم بازار  در چه حد است؟

رقبا درکدام بخش های بازار متمرکز هستند؟

آیا راهبرد رقبا بازار محور یا محصول محور است؟

آیا بر روی قیمت و یا ویژگی های محصول متمرکز هستند؟

 چقدر است؟آنها تنوع محصوالت

آیا در فنّاوری پیش رو هستند و یا آن را خریداری می نمایند؟

 نسبت به رقبا چیستکننده برداشت بازار و یا مصرف



:کارآفرینانهشرح فعالیت 

کاالها

خدمات

اندازه فعالیت اقتصادی

 کارآنانتجهیزات دفتری و

پیشینه کارآفرینان



وظایف فعالیت کارافرینانه ی نوپای شما چیست ؟

دالیل شروع به کارتان چیست ؟

چرا دراین کار موفق خواهید شد ؟

تولید یا خدمات شما چیست ؟

محل فعالیت اقتصادی کجاست ؟



:تولیدطرح 

 تولیدفرآیند

کارخانه فیزیكی

تجهیزات و ماشین آالت

 مواد اولیهتامین کنندگان نام



 فناوری و کار تولید مناسب چگونه است

 نمودار فرایند تولید را تهیه نمایید

 برنامه کنترل کیفیت چگونه است

  برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

 پیش بینی تولید وفروش محصول



:بازاریابیطرح 

قیمت گذاری

توزیع

تبلیغ

پیش بینی تولید

کنترل ها



در این بخش استراتژیها ی بازاریابی مشخص می شوند.

مود، طرح بازاریابی مشخص می کند که کاالها یا خدمات را چگونه باید توزیع کرد، قیمت گذاری ن
.تبلیغ کرد و خدمات پس از فروش ارائه کرد

شاید بتوان گفت حیاتی ترین  بخش طرح، بخش بازاریابی است.



قبل از تهیه طرح بازاریابی الزم است کارآفرین بازار را مورد مطالعه قرار دهد.

-ت کاال یا در این مطالعه باید اطالعاتی در مورد خریداران بالفعل و بالقوة محصول، اندازة بازار، قیم

.آوری شودتبلیغاتی، ابزار تبلیغات جمعشرکت های خدمت، شبكة توزیع، استراتژیهای تبلیغات، 

-م دهدتحقیقات بازار یابی را ممكن است خود کارآفرین یا یک مشاور تحقیقات بازار یابی انجا.



ای سوالت زیر با تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده با استفاده از تحقیقات بازاریابی می بایست بر
:پاسخهایی مناسب ارائه نمود

1 .خرند و استفاده کنندگان چه کسانی اند، کجا مستقرند، چه میزان خرید می کنند، از چه کسی می
چرا ؟

2 .چگونه از تبلیغات و آگهی استفاده می شود و کدام رویکرد مؤثرتر بوده است ؟

3 .تحوالت قیمت در بازار کدامند و چه کسی این تحوالت را به وجود آورده است و چرا؟

4.از دید بازار چه محصوالتی رقباتی اند؟

5 .کدام شبکة توزیع کاال نیاز مصرف کنندگان را تأمین و چگونه عمل    می کند؟

6 .معایبی دارند؟/ رقابت کنندگان چه کسانی اند، کجا مستقر شده اند، چه مزایا

7 .ور؟ موفق ترین رقیبان از چه شیوه های بازار یابی ای استفاده می کنند؟ رقیبان نا موفق چه ط

8 .اهداف کلی شرکت برای سال آتی و پنج سال بعدی چیست؟

9 .تواناییهای شرکت کدامند؟ ضعفهای آن کدامند؟



:سازمانیطرح 

 سازمانی و نوع مالكیتشكل

 یا سهامداران عمدهشریكان شناسایی

میزان اقتدار مدیران

پیشینه مدیریت گروه

نقش و مسوولیت اعضای سازمانی



در این بخش به سواالت کلیدی زیر باید پاسخ داده می شود:

1 .نوع مالكیت سازمان چگونه است؟

2 .اگر سازمانی شراکتی است، شرکا چه کسانی اند و مدت این توافق چقدر است؟

3 .اگر سازمان سهامی است، سهامداران اصلی چه کسانی اند و چقدر سهم دارند؟

4 .چه نوع وچه تعداد سهم از سهام قابل رأی و غیر قابل رأی صادر شده است؟

 و....



زمان بندیبرنامه 

اییدبرای عملیات و فعالیت هایی نظیر موارد زیر پیش بینی زمانی و هزینه های الزم را مشخص نم:

 عملیات ساختمانی و محوطه سازی

 تكنولوژیانتقال انعقاد قرارداد

اجرای تأسیسات الكتریكی و مكانیكی

خرید دستگاه های تأسیساتی

خرید ماشین آالت و تجهیزات تولیدی ساخت خارج

خرید ماشین  آالت و تجهیزات تولیدی ساخت داخل و مواردی از این قبیل

تهیه مواد اولیه

راه اندازی آزمایشی

راه اندازی تجاری



ارزیابی ریسک

 ضعف فعالیت اقتصادیارزیابی

فناوری های جدید

طرح های احتمالی



بی مشخص در واقع در این بخش باید به خو. در این بخش باید خطرات را پیش  از وقوع پیش بینی کنید
:داریدغیرمنتظره را خطرات کنترل کنید که توانایی پیش بینی و 

کاهش قیمت از طرف رقیبان

 هزینه های طراحی و تولید  غیرمنكاتظرة افزایش

خطرپذیری از دست دادن سرمایه

 لو کارفتن فنّ آوریخطرپذیری

 جدید داخلی و خارجیخطرپذیری ورود رقبای

خطرپذیری از دست دادن پرسنل کلیدی

 تكنولوژیحاصل از تغییرات ریسک های



:مالیطرح 

 سود و زیانپیش نویس

برآورد جریان نقدینگی

پیش نویس ترازنامه

تحلیل نقطه سربه سر

منابع و موارد استفاده وجوه



-برآورد مجموع درآمد ها

با توجه به اطالعات به دست آمده از بازار، مجموع درآمد بدست می آید.

2-برآورد هزینه ها

برای اجرای طرح بایستی میزان سرمایه گذاری محاسبه و پیش بینی انجام شود:

1- (سرمایه ثابت)مرحله اجرای طرح

2- (  سرمایه در گردش)مرحله بهره برداری از طرح



پیش بینی درآمدها

 پیش بینی هزینه ها

پیش بینی منابع تامین سرمایه

پیش بینی ترازنامه

پیش بینی صورت حساب سود و زیان

پیش بینی صورت جریان نقدی

تجزیه و تحلیل مالی



:ضمیمه

نامه ها

داده های تحقیق بازار

اجاره نامه ها یا قراردادها

 تامین کنندگانفهرست های قیمت



 فعالیت عملكردی:

 (چشم انداز ،ماموریت ،اهداف ،استراتژی ،برنامه ها)نحوه نوشتن یک طرح تجاری یک صفحه ای

  آشنایی  با جزئیات طرح شغلی و نوشتن یک طرح شغلی



 با بهترین آروزها

 دکتر مجید شعبانی فرد


