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  :مقدمه

 که در صورتی که  دولتها نسبت به آن اهتمام  ورزند ، کارآفرینی از  آن جمله مفا هیمی است

  . چند صد ساله را در دهه اي  خواهند گذراندهر

رشد شتابان کارآفرینی در جهان چندي نیست که باعث تحول عظیم در رویدادهاي اقتصادي 

از یک طرف و افزایش شکاف و فاصله میان کشورها شده است و عدم برنامه ریزي اجرایی 

  .ر این حوزه این فاصله را بیش از پیش افزایش خواهد دادصحیح د

رشته هایی که ظاهراً نقشی در تولید ملی ندارند نادیده انگاشته می شوند و غافل از این که 

  .درصد باالیی از ارزش افزوده در همین نوع تولید داخلی قرار دارد

 ، کتاب و سایر رشته هایی که  بیادبیاوریم کشورهایی که یر روي مد، طراحی، معماري، سینما

 سرمایه گذاري نمودند و در در وهله اول به نظر می رسد چندان با کارآفرینی میانه اي ندارند

  .بدست آوردند سهم بسزایی در رفاه اقتصادي یک جامعه نتیجه

 رشته ها بخصوص رشته هاي هنري  گونهامیدواریم با هدایت و نظارت صحیح دانشجویان این

  .ساز جهش چشمگیر اقتصادي در کشور باشیم، زمینه 

  

  

  

  

  



فردي از منابع به  کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از طریق تشکیل مجموعه منحصربه :کارآفرینی

.گیري از فرصت ها منظور بهره

کارآفرین فردي است داراي ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار با بهره گیري و : کارآفرین

.دهد  همراه با مخاطره مالی، اجتماعی و حیثیتی است محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه میهماهنگی منابع که

:براي خالقیت تعاریف بسیاري شده از جمله. :خالقیت

  توانایی خلق کردن -

حلی نو براي یک مساله، روش یا ابزاري نو و یا یک  راه: توانایی ساختن و یا به وجودآوردن چیزي نو اعم از-

ي نو یا شکل هنرمندانهشیء 

ترین عنصر در یک  مهم. ها، علوم و فناوري شود هاي بزرگ در دانش، مهارت فرایندي ذهنی که موجب جهش-

  . نظیر بودن است فرایند خالق، ابداع یا بی

نوآوري ي واژه:  innovation ا هاي نو انجام کاره هاي نو، خدمات نو و یا راه  به معنی خلق ارزش از طریق ایده

.باشد می

:باشند  تبیین شده که برخی از آنها بدین شرح می"نوآوري"تعاریف متعددي از 

  عمل معرفی چیزي تازه-

.تازه هاي فنی یا کاربردهاي صنعتی عمل یا فرایند یا پدیدآوردن چیزهاي نو به ویژه، روش-



اي که به  یا اختراع بکر و نوآورينوآوري به عنوان یک ایده : توان از دو دیدگاه مد نظر قرارداد  را مینوآوري-

هایی که درون خود فرهنگ، خلق  افتد و از ایده ي تغییراتی است که در درون یک فرهنگ اتفاق می مثابه

  . گیرد شود، نشأت می گردد و در نهایت توسط آن فرهنگ، پذیرفته می می

:ویژگی هاي کارآفرین 

                                 و پشتکار دارند                          هدف.١

داشتن اطالعات تجاري                                        .٢

آمادگی روبرویی با شکست                                    .٣

به خود متکی بودن                                               .٤

                توانایی به حداقل رساندن خطرات            .٥

حل مشکالت بطور مداوم                                       .٦

دارابودن توانایی الزم                                          .٧

تمایل به مشورت باکارشناسان                              .٨

  سالمت جسمی                                                .٩

سالمت فکري وروحی                                         .١٠

شکیبایی دربرابرنامالیمات                                   .١١

توانایی ایجادارتباط                                             .١٢

  دسترسی به منابع مالی   .١٣

  استفاده ازتجارب دیگران.١۴

  مسئولیت پذیري .١۵

   نفس   اعتمادبه.١۶

  قابلیت تغییروانعطاف پذیري    .١٧



  تمایل به استقالل    .١٨

  تالش براي اجراي پروژه      .١٩

  شناخت شخصی      .٢٠

  تعهد       .٢١

  ابتکاروخالقیت       .٢٢

  دیدگاه مثبت                          .٢٣

  اطالعات فنی وخدماتی                                  .٢۴

                              عقل معاش                   .٢۵

توانایی ارائه عقایدبه دیگران.٢۶

شجاعت.٢٧

فرآیند کارآفرینی

نگاه کارآفرینانه:

ها توسط این افراد،  درك فرصت. بینند ها را می کنند و خالء ها را درك می کارآفرینان، افرادي هستند که فرصت

یا نگاه به ) در جلسات(و یا ارتباط با افراد ...) ارتباط با محیط زندگی، بازار و ( بازارگرديممکن است از طریق

یا نگاه جستجوگرانه، نگاه (حاصل شود، که به آن نگاه کارآفرینانه ... ها، شبکه اینترنت و  تلویزیون، رسانه

گفته می شود...) گرایانه، در پی شکار فرصت و فرصت .

باشد؛  اندازي کسب و کار می اي براي اقدام به راه شود و انگیزه نگاه کارآفرینانه، به خوبی دیده میخالءهاي بازار با 

با توسعه و . به عبارت بهتر، افرادي که تمایل به ایجاد کسب و کار دارند، بایستی این نگاه را در خود تقویت نمایند

ویت این نگاه که در کل منجر به نوآوري و ایجاد کسب و به تق... ها، مدارس و  ترویج این دیدگاه در درون خانواده

.کار می شود، کمک خواهد شد



ص فرصت ی تشخ–1مرحله

از ی نین مرحله اغلب زمان قابل توجهیا. شود یل واقع میمورد تحل» قبل از آغاز«  تحت عنوانيریدوره شکل گ

. ر استی سال متغ10ک ماه تا یدارد که از 

ت یر از اهمیا خین فرصت مناسب است یا اینکه آین ایی و درك ابعاد فرصت و مفهوم آن و تعقین مرحله تحقیدر ا

د از درون به کنکاش خود بپردازند تا یک کسب و کار را دارند بایجاد ی که قصد ایاشخاص.  برخوردار استيادیز

ن مرحله عقب ین معموالً از ایمخترعت غالب مردم از جمله ی را دارند؟ اکثرینی کارآفریقتاً آمادگیا حقیبدانند که آ

. کنند ی می را بررسینیکنند و امکان کارآفر ی نمینینش

بنابراین فرصت ها عبارتند از:

مجموعه شرایطی است که نیازي را براي یک محصول یا خدمت جدید بوجود می آورد .

در محیط قرار دارد  

پاسخی است براي یک مسئله  

نیازي است که باید تامین شود  

خواسته اي است که باید برآورده شود  

اي است که باید برطرف شود نگرانی  

داراي محدودیت زمانی است

 فرصت مورد نظر ي تمرکز بر رو-2مرحله

 را ی مختلفيها دهید است که آنها این مرحله، مرحله شک و تردیا.  دارد يادیت زینان اهمی کارآفرين مرحله برایا

. نندیک را برگزینند کدامدا یدر ذهن دارند و نم

ر یه گزاران خطر پذی از سرمایکی Evgene Kleine . ار مهم استیک فرصت بسی يتمرکز بر رو«: دیگو ی م

جاد نمود اما فاز اول یز ای از کسب و کار را نيگری ديها ن امکان وجود داشته باشد که شاخهیممکن است بعدها ا



قاً یبهتر است اهداف کسب و کار خود را دق»  خاص متمرکز شودتیک فعالی يقاً بر روید دقیک شرکت بایدر 

ج کامالً ی به نتای کنند وليه گذاریک فرصت واحد سرمای يرا ممکن است اشخاص مختلف بر روید زین نمائییتع

.  برسندیمتناقض

عهد ت-3مرحله

ن ی ایول. دانند ید میار جدل کسب و کار و ترك شغل روزانه خود را تعهد به کسب و کینان، تشکیاغلب کارآفر

ق و نوشتن یک فرصت و تحقیح یان تشری مياریتفاوت بس.  آغاز گردديه طرح تجارید با تهیقت بایمرحله، در حق

 از درك و يدیازمند سطح جدی نيک طرح موثر تجارینوشتن . وجود دارد) طرح کسب و کار(يک طرح تجاری

ن اگر بعد از یبرد بنا بر ا ی ساعت زمان م300 تا 200ن یند بیرآن فیا. باشد یار مین تعهد بسیمعلومات و همچن

 که معموالً یاشتباه. ابدیل ی ماه تقل12تواند به سه تا  ین مرحله مید ایز کار کنیالت آخر هفته را نیظهرها و تعط

 ی ميآورر منابع را جمع یو سپس سا. رندیگ یده می را ناديشوند آن است که طرح تجار ینان مرتکب میکارآفر

 يت مورد نظر برایکنند نقطه تمرکز فعال ی نموده و تالش ميریگیکنند و سپس پ یده مورد نظر را آغاز میند، اینما

. ندین نماییقاً تعی را دقيک کسب و کار تجاریده به یل ایتبد

 ورود به بازار – 4مرحله

 ی را با سازمانین کسب و کار کوچکیفرد کارآیفرض کن: ن مرحله هستندین کننده اییت، تعی و موفقیسود ده

ن فروش یص داده است و اولیاش تخص ياز خود را با توجه به طرح تجاریجاد نموده است، منابع مورد نیساده ا

: ن استیکند ا ین مییه تعیت کسب و کار را در همان مراحل اولی که موفقيزیچ. ز انجام شده استیمحصوالتش ن

 در نظر گرفته شده باشند و کسب و کار در راه کسب سالمت یاشد، اهداف معقولاگر مدل کسب و کار سود ده ب

ن کسب و کار یا کوچک ماندن این مرحله به رشد کسب و کار خود و یتواند در ا ین میش برود، کارآفری پياقتصاد

. ن باشد، فکر کندی قابل تأمیه شخصی که با سرمايبه حد

 کامل و رشد ي راه انداز-5 مرحله



ن ین در ایمعموالً کارآفر. دیزان رشد را انتخاب نماین میشتریک راهکار خاص با بید ین باین مرحله، کارآفریر اد

ن یچگاه از ایدهد که کسب و کار مورد نظرش کوچک بماند و ه یح می ممکن، ترجي راههایمرحله و بهنگام بررس

ک ید در حد یده جدین ایا ممکن است ایو . ماند ی میا احتماالً تنها مالک کسب و کار باقیگذرد و  یمرحله نم

ل به یت را ندارند که تبدین ظرفیا ایتوانند و  ید نمی جديها دهیت ساده بماند، که البته تمام ایکسب و کار و فعال

 رشد وجود ي در بازار برای کافين باشد که فضایع ممکن است ایل عدم رشد سریدال.  بزرگ شونديشرکتها

ن رشد ینکه ایا ای نداشته باشند و یاس خاصیت مورد نظر مقیری مديستم هایا محصوالت و سی نداشته باشد و

  . دیجاد کند که نتواند از عهده آن برآی ایت چالش بزرگیری مديع برایسر

 بلوغ و توسعه – 6مرحله

قت گسترش ی در حقک کسب و کار،ین حالت رشد یدر ا. ده استیل به رهبر بازار گردیاکنون کسب و کار شما تبد

 رشد ي، استراتژیتیری مديا ن گروه حرفهیا.  خواهد بودیتیری مديا  حرفهيق روشهایده خوب از طریک ای یعیطب

کند که  ی مياده سازیر شرکتها پیا ادغام شدن با سایالت و ی،اخذ تسهیق توسعه در سطح جهانیده را از طرین ایا

  . شود یع مش و کمبودها رفی افزاینگیق نقدین طریاز ا

 ارزش – 7مرحله

ق ی از طری مراحل قبلیجاد شده در طین مرحله ارزش ایدر ا. جه کار استی از نتيمرحله آخر مرحله بهره بردار

  . ردیگ ی قرار مي کار مورد بهره برداری خروجیابیارز

ما از .  معطوف شده است کاری به خروجید دارد و توجه کمی تأکی بر مراحل قبلینیات کارآفریمتأسفانه اغلب ادب

 ي است، چه براینی در چرخه عمر کارآفریک کسب وکار عامل مهمیم که خروج موفق از یدان ی تجربه ميرو

  .  نموده استيه گذاری که سرماي فردين وچه برایکارآفر

.  خود انجام شوندين است که کارها در جاید با آن مواجه است ایک کسب و کار جدی که ین چالشیمهمتر

ن معموالً زمان و منابع ینکه کارآفریژه ایبه و. ار مهم استی، بسيد کرد و در چه مرحله اینکه چه کار بایدانستن ا

  .  دارديمحدود



شتر یک شرکت بیجاد ی گفته است که ایی ، در جاVenture Lawس گروه یو جانسون، رئیدبل. گی کريآقا

ک درجه خطا داشته یوشک شما فقط به اندازه کمتر از اگر به هنگام پرتاب م. ه به موشک هوا کردن استیشب

کند که  ین کمک می به کارآفرینیدرك چرخه عمر کارآفر. دیر منحرف شویل از مسید ممکن است هزاران مایباش

  .ش برود و موفق شودیح پیر صحیدر مس

 

تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 

  هاي کسب و کار  بررسی فرصت

شوند؛  ها پیدا نمی فرصت. وي فرصت و سپس جست و جوي منابع مورد نیاز استکارآفرینی، شامل جست و ج

  ! گیرد، باز و سپس بسته می شود بلکه هنگامی که باد، وزیدن می. هاي فرصت، همیشه باز نیست پنجره

هایی را از یک پنجره که به صورت تصادفی  تصور کنید که شما در حال انجام یک بازي هستید که طی آن توپ

گیرید و اگر توپ به  کنید، پاداش می ي باز رد می براي هر توپی که از پنجره. کنید پرتاب می. شود ز و بسته میبا

براي این که پاداش بگیرید، باید منتظر بمانید و زمانی که پنجره شروع . شوید ي بسته اصابت کند، تنبیه می پنجره

ي کارآفرینانه، چه موقعی در  تعیین این که پنجره. اب کنیدگیري مناسب، پرت کند، توپ را با هدف به باز شدن می

  . حال باز شدن است و چه موقعی در حال بسته شدن، در بسیاري از موارد، کاري مشکل است

   

  جاد فرصت ،یا ای یی شناسا-1

 یعنین اصل کسب و کار یگاه مخاطبیکه در آن جا“ دهیا” به “ فرصت”ر یی و تغی شکل ده-2

   شود ،ین می با آن مشخص و معی ارتباطيو کانالها“ يترمش”

 خود ازجمله قدرت و يل اقتصادیزان توان و پتانسی درخصوص مي و بازنگری بازشناس-3

  ن حوزه ،یاز در ای مورد نيریسک پذیر) تیقابل(زان ی و مهمتر از همه میت مالیموقع



ر ی ، سای ، دانش فني ، تکنولوژی انسانيرویه ، نیسرما:  جستجو و کشف منابع مربوط به -4

  اب ،یا حداقل کنترل برمنابع کمیکسب و “ تای و نهاینیک سازمان کارآفریاز یمنابع مورد ن

ل آنها به ی پروسه کردن منابع و تبديزه الزم برای و انگيت ،  توانمندی از قابلي برخوردار-5

  ارزش ،

 برخورداري از هنر مدیریت قبض و بسط فرصتها ،-6

   تقسیم عادالنه سود حاصل از ارزش به حلقه هاي تولید کننده ارزش ،-7

 عدم خود باختگی درصورت کسب درآمد فوق العاده در مراحل شروع و تقویت روحیه _8

  کارآفرینی در خود و همکاران 

  . برخورداري از استراتژي پیشرو درکسب موفقیتهاي بیشتر نوآوري و اقتصادي -9

ده و ایده یابیتعریف و معرفی ای

تعریف و معرفی ایده:

خوبی است؟ چه تفاوتی ي هکنیم که اید  چرا فکر میاست و اینکهمحصول مورد نظر  شامل معرفی،شرح ایده 

کارآفرین باید با  هاي محصول چیست؟با کسب و کارهاي مشابه دارد؟ مشتریان ما چه کسانی هستند؟ ویژگی

ز شکل و نقشه، معرفی محصول را طوري بیان کند تا هرکسی که متن را هاي مناسب و حتی با استفاده اواژه

.گوید بداند که او چه می،خواندمی

  :یابی ایده

یک کارآفرین براي . هاي جدید یابی، عبارت است از پژوهش و تحقیق سیستماتیک براي پیداکردن ایده ایده

. سیاري را جمع کند و در اختیار داشته باشدهاي ب هاي مناسب و خوب، باید ایده دسترسی به تعدادي ایده

  . ي تولید محصول جدید باید به طور سیستماتیک انجام گیرد جستجو براي ایده



  :هاي خلق ایده روش

  : هاي جدید عبارتند از منابع اصلی براي به دست آوردن ایده

 یک فناوري ي یک محصول، یک نیاز، یک منبع و با تحقیق و توسعه درباره: تحقیق و توسعه-١

  . هاي جدیدي بدست آورد توان ایده می

توان به افراد با تجربه و فعال در  هاي جدید می براي به دست آوردن ایده: نظرخواهی از افراد مطلع-٢

  . طراحی، تولید، بازاریابی، فروش و تحقیقات بازار مراجعه نمود

کارآفرین . هاي آنها پی برد واستهتوان به نیازها و خ هاي مشتریان می با بررسی خواسته: مشتریان-٣

تواند با انجام تحقیقات بازار در بازار هدف و یا با تجزیه و تحلیل نظرات مشتریان در خصوص کاالهاي  می

  . هاي جدید برسد مصرفی به ایده

هاي موفق از جمله تبلیغات آنها،  توان از تجزیه و تحلیل رفتار شرکت می: هاي موفق شرکت-٤

. هاي جدیدي دست یافت ي آنها و سیاست بازاریابی آنان به ایده ق و توسعههاي تحقی اولویت

ها به دلیل نزدیکی به بازار اطالعات ارزشمندي را در اختیار  فروشندگان و واسطه: هاي توزیع کانال-٥

  . ندک هاي جدید رهنمون می هاي توزیع، کارآفرین را به ایده استفاده از تجارب افراد فعال در کانال. دارند

ي آن  دسترسی مناسب و ارزان به منابع مواد اولیه، براي محصوالت مصرف کننده: منابع مواد اولیه-٦

  . کند مواد اولیه، مزیت رقابتی ایجاد می

ها با تحوالت سریعی که دارند، جهت تغییرات در بازار محصوالت  فناوري: هاي در دسترس فناوري-٧

هاي جدید  ي موجود و بررسی ترکیبات ممکن آنها، کارآفرین را به ایدهها تحلیل فناوري. کنند را نیز تعیین می

.رساند می

هاي  ها، آژانس ها، مؤسسات پژوهشی، آزمایشگاه مجالت بازرگانی، نمایشگاه: منابع اطالعات بازار-٨

  . هاي جدید است این اطالعات منابع ایده. کنند تبلیغاتی، اطالعات زیادي را عرضه می



  اینترنت-٩

  مشاغل موجود در سایر کشورهافرهنگ -١٠

  . ي بعدي براي انتخاب بهترین ایده، ایده ها می بایست غربال شوند در مرحله

  ها  کردن ایدهغربال 

 ،در غربال کردن.  آوري شده است هاي جمع ها، به حداقل رساندن تعداد ایده هدف از غربال کردن ایده

  اي غربال کردن بر. ندشو  جدا می،هاي ضعیف هاي خوب از ایده ایده

 آنها باعث عدم فقدانابتدا شرایط و عوامل اصلی و مهم که . شود اي استفاده می ها از روش مرحله ایده

 بررسی ،ها به ترتیب اهمیت  ایدهيهشرایط و عوامل اصلی محدودکنند. گردد شود، کنترل می می موفقیت ایده

، در SWOTیکی از کاربردهاي تحلیل . شود  می حذف،شود و با بررسی هرکدام از آنها، تعدادي ایده می

هایی که در نگاه  پس از حذف ایده. شوند می ، حذفغیرممکنهاي  در این تحلیل، ایده. هاست کردن ایده غربال

در . شود  انجام می،ها تحلیل امکان سنجی محدود سند، در مورد سایر ایده ر نامناسب به نظر می،اول

هاي کلی مانند وجود مشتري، دسترسی به منابع، دسترسی به فناوري،  بهرخی جنبسنجی محدود،  امکان

 حذف ،تر هاي ضعیف  ایده،در این تحلیل. شود اي و غیره بررسی می هاي قانونی، نیاز سرمایه محدودیت

تر  ب جذا،اي است که به نظر کارآفرین ها، ایده از بهترین ایده. شوند بندي می  اولویت،هاي بهتر شوند و ایده می

  .  انتخاب می شود،است و براي تهیه و تدوین طرح کسب وکار

امکان سنجی اولیه و انتخاب ایده 

ا  قابل اجراست ی، امکان سنجی براي روشن کردن این است که آیا یک پروژه یا یک کسب و کاريمطالعه

 ارزش صرف زمان، هزینه و سایر منابع را دارد یا باید رها شود؟ ، مورد بررسیي ایده،نه؟ به عبارت دیگر

   .کندهاي بعدي را تضمین می سنجی، عدم اتالف منابع و سرمایه گذاريامکاني مطالعه

  



خالقیت

. یابند می در برابر ماقرار دارند نیز افزایش که مسائلی دگییابد، پیچی می تغییر افزایش آهنگ که همچنان کنونی در دنیاي

ما بیشتر تغییر  تغییر تندتر شود، مسائل هر چقدر آهنگ. نیازدارد بیشتري زمان آنها به تر باشند حل پیچیده هر قدر مسائل

ما  که یزمان شود، بنابراین تر می ، کوتاه کنیم می آنها ابداع ما براي که حلهایی کند و عمر راه می

ما دیگر  هاي حل راه اند که تغییر کرده آنچنان مسائل ، این یابیم می مسائلمان ازمهمترین بسیاري براي حلهایی راه

  .  مانیم تر می وعقب خود عقب از زمان در نتیجه. آیند دنیا می به ها مرده حل راه این. مفید اند و نه مربوط نه

ظهور کند،  تغییرات این تا در عمل کنیم را متحول و اعتقاداتمان ر و ایمانباید ابتدا فک با تحوالت هماهنگی براي

،  خالقیت تغییر فکر یعنی گفت توان می که. داند آنها می واعتقادي فکري تغییرات را الزمه بشري انسانها تغییر جوامع خالق

  . کند هماهنگ تحوالت با این بیشتري خود را با سرعت سازد که را توانمند می انسان خالقیت. رشد فکر

توان خالصه  نقش این سه عامل مهم را بدین ترتیب می. باشد  این امر، مستلزم خالقیت، نوآوري و کارآفرینی می

  :کرد

  .اي بکر، توسط فرد خالق منجر شود تواند به یک اختراع یا ایده  خالقیت، یک توانایی فردي است که می-

  .کند  ایده را به محصول یا خدمتی که قابل عرضه در بازار است، تبدیل می نوآوري، فرآیندي است که اختراع یا-

ي خدمت   کارآفرینی، ویژگی فردي است که با عزمی راسخ و با وجود موانع بسیار در رساندن محصول و یا ارایه-

  .کند جدیدي به بازار، فرایند نوآوري را با موفقیت هدایت می

اي از خالقیت است و همچنین در تمامی مراحل کارآفرینی، از ایجاد   نوع ویژهنظر به این که کارآفرینی، مستلزم

ي اولیه تا تامین مالی و فروش، همه مستلزم خالقیت است، لذا در این قسمت به تشریح خالقیت پرداخته  ایده

  .سپس نوآوري و کارآفرینی در ادامه بررسی می شود

  :تعریف خالقیت



القیت، یک ویژگی ذاتی و ارثی است که تنها برخی افراد خوشبخت با آن متولد بسیاري چنین می پندارند که خ

امروزه ثابت شده است که این توانایی در نوع بشر عمومیت دارد و همه در هنگام تولد، به درجات . شوند می

  . گوناگون، داراي این استعداد هستند

رو شده به  اي که با آن روبه اي براي مسئله حل تازه گیرد که فرد، راه  خالقیت، زمانی شکل می"وایزبرگ"به نظر 

ي  کننده حل براي حل اول، راه حل مسئله و دوم تازه و نو بودن راه. این تعریف، شامل دو عنصر است. کار ببرد

  .مسئله

 را کند و کلیه ابعاد خالقیت اش، دو عامل تفکر واگرا و تفکر همگرا را از یکدیگر جدا می  در نظریه"گیلفورد"

کند و براي حل مسئله به خلق  تفکر واگرا، تفکري است که به جهات مختلف سیر می. داند مشمول تفکر واگرا می

کوشد تا با ادغام اطالعات به  برعکس، در تفکر همگرا، فرد می. پردازد هاي بسیار متنوع، متفاوت و نوین می حل راه

  .روش منطقی، فقط به پاسخ صحیح برسد

ها را  ي بیشتري بخشیده و براي ایجاد رفتاري خالق، چهار دسته از مهارت م خالقیت را توسعه مفهو"کیتینگ"

  :داند ضروري می

ي وسیعی از ابعاد و زوایاي مختلف  هاي بسیار متفاوت، دامنه حل توانایی تفکر واگرا در فرد که با خلق راه-١

  .گیرد یک مسئله را در نظر می

ي خالقیت مفید در زمینهي  داشتن معلومات وسیع و تجربه-٢

توانایی برقراري ارتباط با دیگران به منظور تبادل تجربیات و معلومات-٣

گیري خالقیت و به دلیل  توانمندي فرد براي تجزیه و تحلیل انتقادي، زیرا فرد در جریان شکل-٤

، ضروري رسد که در این راه، داشتن قدرت قضاوت و نقادي دقیق هاي دیگري می حل انگیزي به راه ذهن

.است

هایی  در اکثر تعاریفی که از خالقیت شده بر ضعیف بودن نقش وراثتی و ذاتی خالقیت تاکید شده است و به توانایی

بنابراین، خالقیت، قابل تعمیم به تمام افراد . توان آنها را افزایش داد شود که قابل پرورش بوده و می اشاره می

  . القیت برخوردارندباشد و همگی از درجاتی از خ جامعه می



امروزه دیگر، بحثی راجع به این که خالقیت، ذاتی است و یا اکتسابی، وجود ندارد، بلکه دنیاي امروز تالش 

هاي مدیریت  شناسی و علوم تربیتی و چه در زمینه ي روان کند، خالقیت و مباحث مرتبط با آن را چه در زمینه می

  .ف آن را توسعه دهدکسب وکار به درستی بشناسد و ابعاد مختل

محیط مناسب، والدین آگاه، مربیان شایسته، . فردي، نیازمند است فردي و میان خالقیت به عوامل متعدد درون

  .کوشی از جمله لوازم خالقیت هستند هاي فردي و سخت هاي آموزش، تفاوت برنامه

  

  :عناصر خالقیت

ي بازرگانی  هاي دانشکده رییس مرکز پژوهش "آمابلی". خالقیت، متشکل از عناصر و اجزاي مختلفی است

هاي مربوط به خالقیت و انگیزه را  هاي مربوط به قلمرو یا موضوع، مهارت دانشگاه هاروارد، سه عنصر مهارت

  .داند اجزاي اصلی خالقیت می

  

  :هاي مربوط به موضوع مهارت

ق، اصول و نظریات آن موضوع، که از هاي مربوط به موضوع، عبارتند از دانش و شناخت ما نسبت به حقای مهارت

کامالً واضح است که انسان، قبل از آن که در . آید این طریق، استعداد، تجربه و آموزش در آن حوزه به دست می

چه کسی شنیده است که . گیریم یک زمینه، خالق شود، باید داراي مهارت باشد که اکثر ما آن را نادیده می

   بتواند در این زمینه، کار خالقی انجام دهد؟دانشمندي بدون فراگیري شیمی

هاي آن، اطالع ندارند، بهتر از  ها و پیچیدگی شوند و از سختی اگر چه افرادي که به تازگی وارد یک موضوع می

هایمان است نه  اي معتقدند که بیشترین مانع خالقیت، دانسته حتی عده. توانند ایده بدهند افراد آگاه می

هاي مربوط به موضوع افزایش یابد، آیا  شود و آن این که اگر مهارت  پس این جا چالشی مطرح میهایمان، ندانسته

هایمان بیشتر شود، قید و بندهایمان نسبت به موضوع و  یابد یا افزایش؟ زیرا هر چه دانسته خالقیت کاهش می

  .شود ترسمان نسبت به مسایل جدید، بیشتر می



داند، حتی اگر این یادگیري، متضمن ابطال  القیت را یادگیري مطالب تازه می، شرط الزم براي خ"دیوید بوهم"

بنابراین براي رفع چالش فوق، باید . رسند ها و پندارهایی باشد که براي فرد، ارزشمند و بدیهی به نظر می ایده

 موضوعی شکسته هاي هاي ذهنی ناشی از آگاهی هایی که به خالقیت کمک می کند تا قید و بندها و قالب مهارت

هاي فردي،  ي این ترکیب است که دیگر از افزایش دانسته تنها در سایه. هاي موضوعی همراه کرد شود را با مهارت

هاي خالقیت، قید و بندهاي موضوع را رها کند و  ترسی به وجود نخواهد آمد، زیرا فرد، قادر خواهد بود با مهارت

  .هاي جدید به وجود آورد ایده

  :ي مربوط به خالقیتمهارت ها

بهره باشد، هرگز قادر  اگر فردي از باالترین حد مهارت نسبت به موضوع برخوردار باشد، اما از مهارت خالقیت بی

ترین مانع خالقیت خواهد بود، ولی اگر  هاي موضوعی او بزرگ به انجام کار خالقی نخواهد بود؛ بلکه مهارت

واند از مهارت موضوعی در راه جدیدي استفاده نماید و یا آنها را فزایش ت هاي خالقیت را به دست آورد، می مهارت

  .هاي بهتري براي به کارگیري آنها اتخاذ کند داده و شیوه

  :کند هاي خالقیت را تقویت می هاي فکري زیر، مهارت ارزش

عویق انداختن هاي جدید، به ت هاي فکري و عملی پیشین و استفاده از روش شکستن عادت، کنار گذاشتن شیوه

  .اي که در ابتدا ممکن است جالب و مفید به نظر نیاید ها براي جلوگیري از ضایع شدن ایده قضاوت و ارزیابی ایده

اي که قبال به آن توجه نشده است، وسعت فکر و برقراري ارتباط  ي تازه ي امور به شیوه درك مسایل و مشاهده

  .هاي متفاوت میان ایده

سازي این ارزش هاي فکري وجود دارد که  هاي خالقیت و پیاده ر خصوص تقویت مهارتهاي متعددي د تکنیک

  .پردازیم در ادامه به آنها می

  :انگیزه

بدیهی . بخش خواهد بود ترین اجزاي خالقیت، انگیزه است که با وجود آن، کار براي افراد جالب و لذت کی از مهمی

ه وضعیت ذهنی انسانی بستگی دارد نه به یک استعداد ذاتی و است توانایی یادگیري موضوعات جدید در کل، ب



اي کامل و  دهد، عالقه رسد که فرد نسبت به آنچه انجام می خدادادي، و این توانایی یادگیري، هنگامی به اوج می

قت اگر به د. دهد اي که کودك در حین یادگیري راه رفتن نشان می قید و شرط داشته باشد؛ درست مانند عالقه بی

اي است که  فقط در پرتو چنین عالقه. گیرد بینیم که او تمام وجودش را براي راه رفتن به کار می نگاه کنیم، می

  .آید انرژي ذهنی الزم براي درك موضوعات نو و متفاوت پدید می

طور مثال، به . ي وافري به کسب و کار خود دارند این انگیزه در افراد کارآفرین، بسیار است، زیرا آنها عالقه

ي عشقی بین بیل گیتز با کامپیوتر، او  رابطه«: نویسد می) گیتز ي بیل کسب و کار به شیوه( در کتاب خود"دیرالو"

دهد لذت ببرد و کار  را در صف مقدم نگه داشته است؛ زیرا بیل گیتز معتقد است که باید از آن چه هر روز انجام می

  ».گوید که بهترین شغل را دارد او همواره میروي مسایل جدید براي او لذت بخش است و 

ترین نقش را در  ي درونی، مهم  تحقیق دریافتم که انگیزه12 سال و با انجام 12من طی «: گوید  می"آمابلی"

اگر افراد از ابتدا به کار عالقه داشته باشند و بدون فشارهاي خارجی و با لذت و رضایت، کار . کند خالقیت ایفا می

  ».توانند خالقیت بیشتري از خود نشان دهند نند، میرا شروع ک

ي درونیِ خالقیت تاکید دارد، ولی در یک طرح جامع پژوهشی   در نظریات خود بر اصلِ انگیزه"آمابلی"اگر چه 

تواند در  ي بیرونی می اي از انگیزه درباره حمایت از خالقیت کارآفرینان، وي به این نتیجه رسیده است که نوع ویژه

ي درونی قرار گیرد، به این شکل که هر نوع عامل بیرونی که احساس کفایت فرد را حمایت کند،  دمت انگیزهخ

هایی که  بدون ان که احساس خودمختاري وي را تحلیل برد به انگیزه ي درونی خواهد افزود؛ همچنین پاداش

هاي بیرونی، موثر  تواند به عنوان انگیزه د، میکفایت فرد را افزایش دهد و یا فرد را قادر به انجام کارهاي جالبی کن

  . باشد

ي  ي چگونگی برخورد با کار، انگیزه زند زیرا اعطاي آزادي در زمینه استقالل در فرایند کار نیز به خالقیت، دامن می

  .افزاید درونی کارکنان و احساس مالکیت آنها را می



: هاي افراد خالق ویژگی

بعضی از صفات افراد خالق . ها بیشتر مستعد تفکرِ خالق هستند خی از شخصیت معتقد است که بر"آمابلی"

خود نظمی زیاد، پشتکار، مواجهه با مشکالت و شکست، استقالل، تحمل بهام، تحمل شکست، : عبارت است از

توان   باشد، میها به طور طبیعی در افراد وجود نداشته اگر این ویژگی... . تمایل به پذیرفتن خطر، اعتماد به نفس و

  .آنها را پرورش داد

این افراد از . کنند اي از وقت وانرژي خود را صرف توجه دقیق به اطراف خود می افراد خالق، بخش عمده

ي جدید، ناشناخته و عجیب  اي برخوردارند وهمیشه در جستجوي موضوعات پیچیده کنجکاوي فوق العاده

هاي بیشتر و  دي که از توانایی خالقیت کمتري برخوردارند، پرسشبه همین علت در مقایسه با افرا. باشند می

ي بکر و بدیع، آمادگی  حل و اندیشه ي راه افراد خالق، انعطاف پذیرند و در عرضه. کنند تري مطرح می پیچیده

هاي  هحل مشکالت از را یابی به راه آنها با استفاده از همین ویژگی، داراي توانایی تعقیب ودست. بسیاري دارند

  .مختلف هستند

افراد خالق به استقالل تمایل دارند و از دستورهایی که برخالف میل آنها و مورد انتقادشان است، سرپیچی 

افراد خالق، . کنند؛ به این سبب، اعمال مدیریت سنتی در مورد افراد خالق در سازمان، بسیار دشوار است می

. کوشند حل آنها می ي بسیاري براي یافتن راه دهند و با عالقه  میمسایل بسیار پیچیده را به مسایل ساده، ترجیح

شود  هاي افراد تحریک می هاي فکري و رویکردهاي گوناگون تشکیل شود؛ ایده وقتی یک تیم از افرادي با زمینه

  :وردار باشندگرایی باید برخ ها از سه ویژگی دیگر نیز عالو بر تنوع این تیم. آمیزد هاي سودمند، درهم می وبه شیوه

  .اعضاي یک تیم باید در ایجاد هیجان و افزایش انگیزه در رسیدن به هدف مورد نظر، سهیم باشند: نخست

ي همکاري و تعاون در بین گروه وجود داشته  افراد نسبت به کمک به دیگر اعضا، تمایل نشان دهند و روحیه: دوم

  .باشد

  .آورند دریابد و ارج نهد را که دیگران به میان میهر یک از اعضا باید دانش منحصر به فردي : سوم

  .هاي تفکر خالق نیز می افزاید کند، بلکه به تخصص و مهارت ي درونی را بیشتر می این عوامل، نه تنها انگیزه

  



  کنند؟ افراد خالق، چگونه فکر می

 کلید خالقیت را در تفکر "گیلفورد". ي فکر کردن افراد خالق، مورد توجه دانشمندان بوده است همواره، نحوه

کارگیري هر دو تفکر واگرا و همگرا دارند و براي  اي معتقدند که کارآفرینان، مهارت خوبی در به عده. داند واگرا می

ي ابعاد موضوع است  تفکر واگرا براي تجزیه و باز کردن مشکل و دیدن همه. برند حل مسایل از هر دو، بهره می

کند و تفکر همگرا که  ابعاد وزوایاي مختلف مسئله را آشکار می» راجع به چیست؟«د هایی مانن که با طرح سوال

تر تقسیم  مسئله را به اجزاي کوچک» چرا«هایی مانند  رود، با طرح سوال حل نهایی به کار می براي رسیدن به راه

  .نماید می

: محیط خالق

هاي مهم متبلور کردن خالقیت، ایجاد فضاي محرك مستعد و به طور   معتقد است که یکی از روش"رنست ویلا"

ي  ترین عامل براي عرضه او براین باور است که به وجود آوردن محیط خالق و نوآور، مهم. کلی خالق است

افراد براي ابراز تفکر جدید وخالق محیط مناسب براي بروز خالقیت، انگیزش را در . هاي جدید و بکر است اندیشه

  .دهد افزایش می

هاي خالق  کند از استعدادها وایده پذیري محیط به قدري باالست که شخص احساس می در محیط خالق، انعطاف

هاي نوین، هدر  هاي جدید و روش هاي خالق او در ایجاد اندیشه شود و توانایی و مهارت ي صحیح می او، استفاده

  .گیرد د تشویق و ترغیب قرار میرود ومور نمی

  

:فرایند خالقیت

شود و فرآیند بررسی مسئله را از زوایاي مختلف دنبال  وقتی ذهن شخص، نسبت به یک مسئله، کامال درگیر می

شود که دیگران  شود و متوجه حوادثی می کند نسبت به آن مسئله، حساس می کند و همیشه به آن فکر می می

بنابراین درست است که یکی از مراحل خالقیت، الهام یا همان اتفاق خوشایند . توجهی ندارندبینند یا به آن  نمی



قدر ذهن آماده  هاي متعددي را که در خالقیت موثرند، پرورش داد تا آن توان استعدادها و مهارت است، ولی می

اید و ضمیر ناخوداگاه او تحریک سازي نم یابی و ایده شود که فرد از اتفاقات اطراف خود در ذهنش شروع به ایده

  .اي در ذهن او پدیدار شود شده و جرقه

گیرد؟ براي فرآیند خالقیت الگوهاي مختلفی  اما مراحل خالقیت چیست و چگونه یک ایده در ذهن فرد شکل می

حل  هگیري یک ایده و یا را ي نحوه شکل ارایه شده است که دانستن آنها عالوه بر این که اطالعاتی در زمینه

هاي  کند تا مراحل خالقیت را در کارهاي خود بازسازي نموده و بتواند به ایده دهد به او کمک می خالق به فرد می

  .خالق دست یابد

  :الگوي آلبرشیت

جذب اطالعات، الهام، :  معتقد است که خالقیت، پنج مرحله دارد که این مراحل به ترتیب عبارتند از"آلبرشیت"

کند و براي بررسی مسایل  شخص خالق، اطالعات فردي خود را جذب می: گوید او می. رضهآزمون، پاالیش و ع

در این هنگام، ذهن فرد خالق با استفاده از اطالعات خام به . پردازد هاي مختلف می به بررسی و جست و جوي راه

 براي مسئله عرضه حلی کند و پس از تجزیه، تحلیل و ترکیب اطالعات، راه طور غیرمحسوس آغاز به کار می

  .کند می

پس . حل قابل اجرایی دست یافته است کند که به راه شود، فرد خالق احساس می اي که الهام نامیده می در مرحله

دراین . گذارد تا موفقیت یا عدم موفقیت را مشاهده کند حل جدید، فرد خالق آن را به آزمون می از پیدا کردن راه

پذیر،  از این رو باید با نگرش و تفکري انعطاف. حل نیز بهبودي حاصل شود اهمرحله، ممکن است در کیفیت ر

زمانی که آزمون انجام گرفت و عملی بودن و قابل اجرا بودن طرح، . هاي راه حل را پذیرفت امتیازات و کاستی

رین مرحله، آخ. حل بررسی شود تایید شد، ممکن است به پاالیش نیاز باشد؛ به این معنی که بهینه کردن راه

اي عرضه شود که بتوان آن را به سادگی و  ي جدید به گونه ي خالق است؛ بدین ترتیب که اندیشه ي اندیشه عرضه

  .شود که پذیرش اندیشه انجام پذیرد وقتی مراحل خالقیت با موفقیت طی می. به طور عملی، ارایه نمود

  



  :موانع خالقیت

  :به خالقیت آسیب می رسانندعوامل و دالیل مختلفی از جمله موارد زیر 

  : آموزش ناهمسو با کارآفرینی و  خالقیت-1

آید از داشتن کارها و وظایف خالقانه، احساس  بسیاري از افراد به دلیل این که تفکر خالق، دشوار به نظر می

ه جاي آن ها همگی ب شود که تحصیالت و آموزش کنند؛ اما ناراحتی آنها بیشتر از آن جا ناشی می ناخشنودي می

هاي  خالقیت، عموما براي نظام. که تفکر را بهبود بخشند، به بهبود بخشیدن مهارت،هاي تفکر تحلیل، توجه دارند

آموزشی، ناخوشایند است؛ بنابراین مانند دوران تحصیل مایلیم که جواب صحیح را به دست آوریم و به فرآیندي که 

  .کنیم نمییابیم، توجه  از طریق آن به جواب صحیح دست می

  : استفاده از الگوهاي قالبی-2

این موضوع به طور آشکار در تمامی . ي ریاضی به داشتن دانش ریاضیات نیاز داریم براي حل یک مسئله

هاي معین باشد، صادق  کارگیري در مسایل و وضعیت هایی که شاید قابل به ها و توانایی هاي دانش، مهارت محدوده

اي، آن را از  آید که هنگام رویارویی با مسئله یک زمینه، این تمایل در ما به وجود میبا تجربیات زیاد در . است

  .هاي قبلی، حل کنیم حل طریق راه

  : شتابزدگی در ارزیابی-3

اي از  ي اکید، آن است که تا هنگامی که سلسله ها بخشی از تفکر خالق است، ولی توصیه با آن که ارزیابی ایده

  .ها دوري کرد اند، باید از ارزیابی ایده جاد نشدههاي قدرتمند ای ایده

  : تاکید بر مفروضات قبلی-4

. انگاریم کنند که آنها را حقیقی می هاي ما، آموزش و تجارب مفاهیم قاطع و اصولی را در ما ایجاد می زمینه پیش

  .شوند هاي نو و خالقانه می ایدهي  گذارند و گاهی مانع  عرضه هاي ما اثر می ي خود بر تفکرات و ایده اینها به نوبه

  :فشارهاي اجتماعی-5



یکی از آثار بسیار منفی، این است . گذارند اي کلی از این فشارها در زمان و شرایط متفاوت بر ما تاثیر می محدوده

هاي  که از نادان جلوه کردن در نظر همتایان خود نگران شویم، بدین ترتیب، هنجارهاي رفتاري و عملکرد گروه

  .هاي زیاد در افراد معین شود هاي خاص یا ایده وجود ، ممکن است مانع ابراز ایدهم

  :مدت هاي کوتاه چاره جویی-٦

مدت، تحت فشار هستیم  اغلب ما به طور معمول در محیط کاري خود براي کارهاي روزمره و جاري و نتایج کوتاه

ر این زمان، اگر دقت نکنیم، بیشتر اوقات کار د. شوند اغلب نیازمند واکنش فوري هستند و مسایلی که بیان می

کنیم و هرگز قادر نخواهیم بود، فضاي تنفسی الزم را براي تفکر خالق  خود را صرف کارها و خطاهاي کوچک می

  .حداقل مزیت آگاهی از این موانع، چاره جویی و تالش در برطرف کردن آنهاست. ایجاد کنیم

  : عدم تمایل به تغییر-7

: گوید بزرگی می. بلکه اصل، بر حفظ وضعیت موجود است. ها تمایلی براي تغییر وجود ندارد ز سازماندر بعضی ا

ها محکوم به فنا  این سازمان» !مادام که احساس کردي احتیاج به پیشرفت نداري، تابوت خود را فراهم کرده اي«

  . هستند و بعد از مدتی از بین خواهند رفت

  :توان به موارد زیر اشاره نمود ي خالقیت میهمچنین از جمله موانع فرد

  ي زیاد و درگیري بیش از حد با مسئله مشغله.1

  داشتن اهداف متضاد.2

  نداشتن استراحت کافی.3

  ترس از انتقاد.4

  عدم تمرکز ذهنی و وجود استرس.5

  خودپرستی و غرور.6

  زدگی عادت.7

  منفی نگري و عدم اعتماد به نفس.8

  



کارآفرینان نقش

 اقتصاديي  موتور رشد و توسعه اقتصادي جامعه یا به عبارتیي  توسعهي  عامل ایجاد و توزیع ثروت، برانگیزنده-

زایی  عامل اشتغال-

 عامل انتقال تکنولوژي-

گذاري  عامل ترغیب و تشویق سرمایه-

 عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارهاي جدید-

 عامل تعادل در اقتصاد پویا-

 و مشوق کاهش پشت میزنشینی( عامل کاهش بوروکراسی اداري - عامل تحول و تجدید حیات ملی و محلی-

 )…گرایی و  عمل

 عامل نوآوري و روان کننده تغییر-

… به عنوان یکی از عوامل تولید، مثل زمین، سرمایه، انسان و -

 عامل تحریک و تشویق حس رقابت-

 عامل تحریک، ترکیب و مهیا کردن عوامل تولید-

 عامل ساماندهی منابع و استفاده اثربخش از آنها-

رتباط بازارها عامل یکپارچگی و ا-

ها و تنگناهاي بازار و اجتماع  عامل رفع خلل، شکاف-

 

  

  

  



  :یک کارآفرین تسلیم نمی شود

  . با خودتان خلوت کنید و تمدد اعصابی داشته باشید.1

ساعات کاري را تقلیل دهید و به خود بپردازید.2

هاي سبکی انجام دهید هر روز و به شکل مرتب ورزش.3

کنید و بر دم و  ها فقط به آرامش فکر می هایی آرام که در آن نفس. چند نفس عمیق بکشید.4

. بازدم خود تمرکز خواهید کرد

.برید، توجه کنید کنند و از آنها لذت می به چیزهایی که خوشحالتان می.5

کنید شوید، میدان را خالی نمی به خودتان بگویید که تسلیم نمی.6

گیرند ها الهام می از کتاب.7

اما این ثروت و شهرت  اند ندهاي ثروت جهان هم بارها و بارها شکست خوردهبدانید که ابرقدرتم.8

.کنونی رامدیونهمین استقامت و سرسختی خود هستند

  ترین ولی بدترین راه است ترك میدان مسابقه آسان.9

  

  :هوش هیجانی، حلقه گم شده کارآفرینی

  مبانی نظري 

 غیر شناختی، توانش ها و مهارتهایی تعریف کرده اي از توانایی هاي  هوش هیجانی را مجموعه- اون-بار

است که بر توانایی رویارویی موفقیت امیز با خواسته ها، مقتضیات و فشارهاي محیطی تاثیر می گذارد 

   ).1383به نقل ازسیاروچی وهمکاران،ترجمه نوري ونصیري،(

رفتار، افکار، ارتباط  هوش هیجانی را هوش به کارگیري عاطفه و احساس در جهت هدایت -وي سینگر



موثر با همکاران، سرپرستان، مشتریان و استفاده از زمان در چگونگی انجام دادن کار براي ارتقاي نتایج 

  تعریف می کند

  : کارآفرینی و ویژگیهاي کارآفرین ذکر شده که عبارتند از

  .کارآفرینی منبع تضاد هیجانی است) 1

  .کارآفرین نیاز به حمایت دیگران دارد) 2

  .ریسک پذیري از جمله ضرورتهاي کارآفرینی است) 3

  .کند کارآفرین بین حس استقالل طلبی و نیاز به وابستگی تعادل ایجاد می) 4

  .انگیزه هاي کارآفرینانه عموما ماهیت عاطفی دارند) 5

  . توان تحمل شکست و ناکامی دارد) 6

  . کارآفرین خالق است) 7

  .ر استاز قابلی تهاي رهبري برخوردا) 8

  .تواند ابهامات را تحمل کند می) 9

  .از درك شهودي برخوردار است ) 10

  .امیدوار است) 11

  .بین است خوش) 12

  .شود در کار غرق می) 13

  .خود انگیز است ) 14

  .مایل است وضعیت موجود را تغییر دهد) 15

  .اندازد ر به تعویق میهاي باالت ها و کامیابی ها را براي بدست اوردن لذت ها وکامیابی  لذت)16

  .قادر است میان اضداد وحدت ایجاد کند) 17

  .صادق است) 18



  .در کار قاطع است) 19

  . توانایی تفویض اختیار و مسئولیت را دارد) 20

  .انگیزه پیشرفت در او باالست) 21

  .پذیر است مسئولیت) 22

  . انعطاف پذیري دارد) 23

  . خوداگاه است)24

  دورز بخود عشق می) 25

  :  اون-مولفه هاي هوش هیجانی بر اساس دیدگاه بار

  خود اگاهی هیجانی) 1

  جرات ورزي) 2

   عزت نفس)3

  خود شکوفایی) 4

  استقالل) 5

  همدلی) 6

  روابط میان فردي) 7

   مسئولیت پذیري اجتماعی)8

  حل مساله) 9

  واقعیت سنجی) 10

  انعطاف پذیري) 11

  تحمل تنش) 12

  کنترل تکانه) 13



  نیخوش بی) 14

  نشاط ) 15

  

  :هفت قانون براي کارآفرین نوپا 

   قانون اول ▪

کنید، پاداش یا  دهید و هر ساعتی که صرف کاري می  باید سعی کنید در قبال هر کاري که انجام می

  هایی به دست آورید پاداش

  : قانون دوم▪

  . هایی ارزشمندند  اشتباهات هدیه

  : قانون سوم▪

   . براي توقف طرح آماده باشید

   قانون چهارم ▪

  با کوچکترین دگرگونی، تغییرات مثبت زیادي به وجود آورد

   قانون پنجم ▪

  .  تصمیم بگیرید که چه کارهایی را، چطور و چه وقت باید انجام دهید

   قانون ششم ▪

  ها نیستند ترین راه هاي مفید و با ارزش همیشه دشوارترین و پیچیده حل راه

   قانون هفتم ▪

  توان انکار کرد، نتایج و حاصل برآمده از یک کار است گز نمیچه که هر آن

  



  :هفت عامل قدرت شخصی کارآفرین ها 

  قدرت شخصی.1

اشتیاق.2

شایستگی.3

آمادگی همه جانبه.4

نگاه روشن.5

ایجاد انگیزه در دیگران.6

کار گروهی و حفظ آرامش.7

  :هفت حوزه ضروري تمرکز کارآفرین ها 

  تمرکز بر مشتري هاي سود ده) 1

  مرکز بر جریان وجوه نقدت) 2

  تمرکز بر زمان مولد) 3

  تمرکز بر تقاضاي بازار) 4

   تمرکز بر ارایه خدمات به مشتري)5

  تمرکز بر استخدام بهترین نیروي کار ) 6

  تمرکز بر کیفیت نه کمیت) 7



  :وجوه تمایز کارآفرینان موفق و ناموفق

  اجبار یا توان

نیل به هدفتحقق وظایف یا

ات یا به کار بستن آنهاکسب اطالع

تفکیک یا تلفیق

فقط کار یا کار همراه با تفریح

حمایت ساختار یا کل فضاي کاري

تغییر رفتار یا تحول

بینی بدبینی یا خوش

ارج نهادن به جایگاه خود یا توجه به کمبودها

  

  :مفاهیم و کلیات کارآفرینی 

  

مشتق شده که در اصل از زبان ) هد شدنبه معناي متع (Entrepreneurواژه کارآفرین از کلمه

  .است ها راه یافته  فرانسه به دیگر زبان

 ماجراجو، متعهد و کارفرما را در مورد کارآفرین به کار :هاي ها سه اصطالح با نام  انگلیسی

  .بردند می

دهی، هاي یک فعالیت اقتصادي را سازمان شود مخاطره  از نظر آنها، کارآفرین کسی است که متعهد می

  .و تقبل کند اداره



تواند در ارائه یک  این نوآوري می.  نوآوري خاص داشته باشد:در واقع کارآفرین کسی است که

... محصول جدید، ارائه یک خدمت جدید، در طراحی یک فرآیند نوین و یا نوآوري در رضایت مشتري و

  .باشد

وي مشخصه کارآفرین را . تصادي استنیروي محرکه و موتور توسعه اق کارآفرین : »شومیتر«از نظر 

معتقد است که کارآفرین فردي است که باعث خلق بینشی » جفري تیمونز«همچنین . داند نوآوري می

  .شود ارزشمند از هیچ می

  

  :کارآفرینی

فرآیندي که بتواند با استفاده از خالقیت، چیز نویی را همراه با ارزش جدید با استفاده از زمان، منابع، 

  و به کارگیري همراهان بوجود آورد کارآفرینی گویندریسک 

  : کارآفرینی عبارت است از» ارتورکول«به عقیده 

فعالیت هدفمند که شامل یک سري تصمیمات منسجم فرد یا گروهی از افراد براي ایجاد، توسعه یا 

ارضاي نیازها ها،  کارآفرینی را قبول مخاطره، تعقیب فرصت» روبرت نشتات«. حفظ واحد اقتصادي است

  . داند کار می و  از طریق نوآوري و تأسیس یک کسب 

هاي مدیریتی،  باشد و در واقع بکاربردن مفاهیم و تکنیک  کارآفرینی یک رفتار می:از نظر پیتر دراکر

  .باشد استانداردسازي محصول، بنا نهادن کار بر پایه آموزش می

  

  عوامل کلیدي کارآفرینی

  : کارآفرینی وجود دارد که عبارتند ازشش عامل کلیدي در مورد

   شناخت هدف. 1



   داشتن افق. 2

  هاي ذهنی  بکارگیري خالقیت. 3

  پذیر بودن گرا و جامعه  جامعه. 4

  پذیر بودن  شهامت، ابتکار، امیدوار و ریسک. 5

  ها ها و فرصت بینانه برخورد کردن با تفاوت بین خالقیت  واقع. 6

  

  هاي کارآفرینان  ویژگی 

هاي عمومی در آنها وجود دارد که  ه کارآفرینان در صفات فردي یکسان نیستند اما ویژگیهم

  :عبارتند از

 سخت کوشی -

کنجکاوي و اشتیاق به آموختن -

برقراري ارتباط اجتماعی -

رشد شخصیت -

خالقیت -

به خودمسوولیت پذیري و اتکا -

آرامش -

زندگی در زمان حال -

بصیرت -

ورياقدام ف -

رویکرد مثبت -



استقامت - 

  

  خالقیت و نوآوري -

  گرایی ـ هدف

  پذیري  ـ ریسک

  شناسی گرایی و فرصت ـ فرصت

  نگري و دوراندیشی ـ آینده

  پذیري ـ انعطاف

  ـ اهل کار و عمل

  ـ اعتماد به نفس و خودباوري

  بینی ـ واقع

  

  مزایا و منافع کارآفرینی 

  .یه گذاري استـ کارآفرینی عامل ترغیب و تشویق سرما

  .ـ کارآفرینی عامل تحریک و تشویق حس رقابت است

  .ـ کارآفرینی عامل تغییر و نوآوري است

  .شود ـ کارآفرینی باعث ایجاد اشتغال می

  .بخشد ـ کارآفرینی کیفیت زندگی را بهبود می

  شود ـ کارآفرینی موجب توزیع مناسب درآمد می

  



  

  

  : تامپسون نظر از ده نکته اساسی راجع به کارآفرینی

  .سازند کارآفرینان افرادي هستند که خود را از دیگران متمایز می)1

  .هاست کارآفرینی موضع یابی و بهره برداري از فرصت) 2

  .یابند ها را می  کارآفرینان منابع مورد نیاز براي بهره برداري از فرصت)3

  .کنند  کارآفرینان ارزش افزوده ایجاد می)4

  .ه سازان اجتماعی و مالی خوبی هستندکارآفرینان شبک)5

  .کارآفرینان دانش عملی هستند)6

  .کارآفرینان سرمایه مالی، اجتماعی و هنري خلق می کنند) 7

  .کارآفرینان مدیریت ریسک دارند) 8

  .کارآفرینان در مواجهه با نامالیمات داراي قاطعیت و اراده هستند) 9

  . می شودکارآفرینی، خالقیت و نوآوري را شامل) 10

  :ده قدم تا اعتماد به نفس

  .سرشار از عشق به خود و عشق به دیگران باشید ) 1

هنگام مواجه شدن با یک تصمیم مشکل یا قرار گرفتن بر سر دوراهی، آن را سخت جلوه ندهید  ) 2

  .گدار به آب نزنید کنید و بی و با افرادي که در آن زمینه تجربه دارند مشورت 

زندگی . کنید نه ضعف ف خود آگاه باشید و همیشه از موضع قدرت استفاده به نقاط ضع ) 3

  .کنید به هدفتان برسید هدفمند داشته باشید و تالش 

  .گیري شک و دو دلی نداشته باشید شوید و هنگام تصمیم هر روز با شوق از خواب بیدار ) 4



هاي  طراف خودتان هم آدمکنید و در ا همیشه نیمه پر لیوان را ببینید یعنی مثبت فکر ) 5

  .کنید اندیش را براي دوستی انتخاب  مثبت

هاي  هاي ارتباطی را یاد بگیرید و قبل از هر گونه اظهارنظر به دقت و با حوصله به حرف مهارت) 6

  .کنید مشکل خود را با لحنی شیوا و موثر بیان. کنید دیگران گوش 

کنید، خوب معرفی کنید،  می  آن زندگی کنید خود را در اجتماع و محیطی که در سعی ) 7

آید حتی اگر مد روز باشد  هایی که به شما نمی هاي مرتب و تمیز بپوشید و از خرید لباس لباس

  .خودداري کنید

بیشتر اهل . با بیانی آرام و منطقی حق خود را بگیرید. در صورت لزوم با قاطعیت رفتار کنید) 8

  .سازش و مصالحه باشید نه مخالفت

انگیزي آرامش را  قبل از هر حادثه هیجان. احساسات خود را کامال کنترل کنید حتی در ناامیدي) 9

  .کنید تمرین 

کنید از خوردن غذاهاي چاق کننده و مواد ناسالم پرهیز کنید و  خوب غذا بخورید و سعی ) 10

  دارید محیط اطراف خود را همیشه تمیز و پاکیزه نگه 

  

   وکارهاي کوچک و جدید در کارآفرینی  نکته الزم براي کسبده

  قبل ازشروع تاآنجاکه ممکن است پول پس اندازکنید ) 1

  ازبندکفش آغازکنید ) 2

  ازدارایی هاي شخصی خودمحافظت کنید) 3

  ببینیدکه چگونه می خواهیدپول دربیاورید) 4

  یک طرح کسب وکارتهیه کنید،هرچندکه کوچک باشد) 5



  ید و آنرا ادامه دهید یک حاشیه رقابتی پیدا کن) 6

  کلیه توافقنامه هارامستندومکتوب سازید) 7

  اشخاص شایسته رااستخدام کرده وبدرستی ازآنهانگهداري کنید ) 8

  به وضعیت حقوقی کارکنانتان توجه کنید) 9

  بپردازید صورتحساب ها ومالیات هاي خودراسرموعد) 10

  

   کلید براي ورود به حوزه کارآفرینی پنج

  . شدن از کار روزانه دلیل خوبی براي ایجاد یک شغل نیستخسته ) 1

  تان را ترك نکیند  کار فعلی از همان ابتدا،) 2

  .  تصمیم به شروع آن بگیرید پذیري در ذهن دارید، ي شغلی امکان  اگر یک برنامه▪

  .  جاي مناسب و هدف خود را در بازار بیابید▪

  . تی را براي شغل خود پیدا کنیدهاي دول هاي ممکن براي جذب پشتوانه  راه▪

  . ي بازاریابی مناسب و قدرتمند ایجاد کنید  یک برنامه▪

  .  با کارآفرینان دیگر در ارتباط باشید▪

  . اي کار خود را آغاز کنید هاي حرفه هاي کارآفرینی شرکت کنید و با مربی  در کالس▪

  !!! کارآفرین باشید) 3

  . ریزي داشته باشید رنامهبراي انتقال خود به شغل جدید ب) 4

  : اند  ها در تربیت و پیشرفت جوانان در تکمیل اهدافشان به نتایج زیر دست یافته آمریکایی) 5

  . شوند  موفق می%25گیرند که به هدفی برسند   از بین افرادي که به طور قاطع تصمیم می▪

  . شوند  موفق می%40. ا پیاده کنندي خود ر کنند که در چه زمانی برنامه  از بین افرادي که مشخص می▪



  . شوند  موفق می%50کنند،  ریزي می  از بین افرادي که براي نحوه انجام کارشان برنامه▪

توانید روح کارآفرین خود را به سرمایه  ي کارآفرینی، شما می گیري براي وارد شدن به حوزه  با تصمیم▪

  . هاي مالی برسید  به پاداشتبدیل کنید و در نتیجه به رضایتمندي شخصی، و حتی

  

  "ست که بزرگ باشید تا بتوانید شروع کنید، باید شروع کنید تا بزرگ شویدنینیازي "

  

  : نکته مفید براي کارآفرینی نه

  به کار مورد عالقه تان. 1

   طرح تجاري خود را بنویسید. 2 

  رب کنید  زمان و سرمایه اي که براي شروع کار در نظر دارید در دو یا سه ض. 3 

   بازار ویژه هدف را تا ممکن است محدود کنید . 4

   از ایده هاي موثر و کارآمدي استفاده کنید که منحصر به فرد باشند . 5

   همه کارها را خودتان انجام ندهید . 6

مهم ترین عنصر کسب و کارتان هستید خود را بشناسید و فکر » شما« به خاطر داشته باشید . 7

  .ستید و در چه حوزه هایی کنید چه کسی ه

  . روابطی قوي ایجاد کنید .8

  . گروهی براي همکاري تشکیل .9

  

  :کارآفرینی شومپیتر داراي سه ویژگی است 



توان با به کار بردن قوانین معمولی و استنباط از حقایق   اما نمی کارآفرینی قابل درك است،)０

  . بینی کرد موجود به طور عملی آن را پیش

هاي  هاي مطلوب و موقعیت دهد تا موقعیت نی رویدادهاو نتایج بلند مدت را شکل میکارآفری) 2

  . اقتصادي و اجتماعی را تغییر دهد

کثرت و تکرار رویدادهاي کارآفرینانه به کیفیت نسبی نیروها، تصمیمات فرد، اقدامات و ) 3

.الگوهاي رفتاري بستگی دارد

  

   : تامپسون  از نظر کارآفرینی نکته اساسی را درباره کارآفرینان و ده

  . سازند کارآفرینان افرادي هستند که خود را از دیگران متمایز می) 1

  . هاست برداري از فرصت یابی و بهره کارآفرینی موضع) 2

  . یابند ها می برداري از فرصت کارآفرینان منابع مورد نیاز را براي بهره) 3

  . دکنن کارآفرینان ارزش افزوده ایجاد می) 4

  . خوبی هستند) اجتماعی و مالی(سازان  کارآفرینان شبکه) 5

  . کارآفرینان داراي دانش کاربردي هستند) 6

  . کنند خلق می)  اجتماعی و هنري مالی،(کارآفرینان سرمایه ) 7

  . پذیر دارند کارآفرینان مدیریت ریسک) 8

  . هستندکارآفرینان در مواجهه با نامالیمات داراي قاطعیت و اراده ) 9

  . شود کارآفرینی شامل خالقیت و نوآوري می) 10

  

  :آنچه یک کارآفرین پس از موفقیت نباید انجام دهد 



  از قدرت اقتصادي خود علیه رقابت آزاد استفاده نکنید ) 1

  به دنبال استفاده از یارانه و کمک هاي دولتی نباشید ) 2

  پشیزي کمک نکنید به دشمنان بازار آزاد که دشمن شما نیز هستند، ) 3

  فروتنی را از یاد نبرید ) 4

  : ، از جمله  و مراقب عالیمی باشید

  .  خیلی زود عصبانی می شوید -

  .  با کارمندان خود تندي و پرخاش می کنید -

  .  با افراد خدماتی با عصبانیت برخورد می کنید -

  .  به زیردستان بی اعتنایی می کنید -

  .  ولخرجی می کنید -

  . راي هیچ کس وقت ندارید ب -

  . بر مبناي تحت تاثیر قرار دادن مردم، تصمیم می گیرید -

  .  با صداي بلند حرف می زنید تا دیگران سخنان شما را بشنوند و این گونه خودنمایی می کنید -

  .  الف می زنید -

  .  اتفاق خوب را به حساب خود می نویسید -

  . د از اعتبار دیگران ناراحت می شوی -

  .  از قدرت خود به روش زورمندانه استفاده می کنید -

  .  از مردم انتظار احترام دارید و به چاپلوسان پاداش می دهید -

  .  از تعریف و تمجید بیش از حد خوشتتان می آید -

  .  افراد خوبی را که با شما مخالف اند، از خود می رانید -

  پرهیزیداز واکنش هاي تند نسبت به انتقادها ب) 5



  از اظهارنظر درباره آنچه نمی دانید، بپرهیزید ) 6

  

  :کارآفرین چه ویژگیهایی دارد 

    انگیزشی خود▪

   نیاز به انجام دادن و بدست آوردن ▪

   استفاده از نهایت بهره وري ▪

   تحمل ریسک ▪

  .  آنها شکارچی فرصت ها هستند▪

   نیاز به پیشرفت ▪

  . نترل خود دارد کارآفرین توانایی باالیی در ک▪

   دارند آنها همواره تمرکز بر هدف▪

  .  کارآفرین توانایی تشخصی اولویت ها را دارد▪

  .  خوش بینی از ویژگیهاي مهم و بارز یک کارآفرین است▪

  .  شجاعت از دیگر ویژگی هاي یک کارآفرین می باشد▪

  .  قدرت تحمل باالیی دارد" کارآفرین معموال▪

  اخلی باالیی براي انجام کار دارد کارآفرین انگیزه د▪

  

  :صفات و خصوصیات یک کارآفرین موفق

  . انگیزه قوي از نظر فلسفی و اعتقادي براي شروع یک فعالیت اقتصادي داشته باشد-０

  . اعتماد به نفس داشته و خودباور باشد -2



  . اعتقاد به اینکه خوش شانسی و بدشانسی خرافه است -3

  . ي و شکست علت دارد و عمده آن به خود انسان وابسته استاعتقاد به اینکه پیروز -4

  . داراي استقالل رأي باشد -5

  . اعتقاد به مشورت با صاحبنظران و متخصصان و عمل به آن داشته باشد -6

  . گیري با توجه به شرایط مکانی وزمانی را دارا باشد توان تصمیم -7

  . بین و امیدوار باشد خوش -8

  . ت الزم براي مقاومت در برابر مشکالت را دارا باشدصبر و استقام -9

  . کوشی و تالش مداوم براي تحقق اهداف داشته باشد روحیه سخت -10

  . در اثر شکست ناامید نشود -11

  . از هر شکست براي اصالح امور و دیدگاههاي خود درس بگیرد -12

  . داراي تفکر و توان برنامه ریزي باشد -13

هاي اقتصادي مانند خرید و فروش، تولید، بازار،  می الزم براي انجام فعالیت اطالعات عمو-14

  . امورمالی و حسابداري را دارا باشد

  . پذیري را پذیرا باشد خطرپذیري توأم با استدالل و محاسبات علمی و ریسک -15

  . شوق به کار و تالش داشته باشد -16

  . ي بزرگ بر اساس عقل و منطق باشدداراي طبع بلند و اشتیاق به انجام کارها -17

  . داشتن اراده و آمادگی الزم براي ایثار وفداکاري تا رسیدن به هدف -18

  . بینی وضع اقتصاد و بازار را دارا باشد  قدرت پیش-19

  . قدرت ظرفیت، نوآوري و ایجاد روشهاي نوین را داشته باشد -20

  .  مسئله را داشته باشدیابی و تشخیص تنگناها و قدرت حل توان مشکل -21

  . حسن تدبیر و مدیریت خالق داشته باشد -22



  .  روحیه انتقاد پذیري داشته باشد-23

  . توجه به سالمت جسمی، فکري، روحی و بهداشت روانی در محیط کار را مدنظر قرار دهد -24

  . انعطاف پذیر باشد -25

  . توان و قدرت الزم ارزشیابی کارها را داشته باشد -26

  . اعتقاد و عالقه به مطالعه و تحقیق الزم قبل از شروع هر کار جدید را داشته باشد -27

  . روحیه پیروي از استانداردها در او وجود داشته باشد -28

  . پذیر باشد مسؤولیت -29

  . داشتن روحیه تقسیم کار و تفویض اختیار -30

  .  و پذیرش مسؤولیتداشتن توان ایجاد انگیزه در افراد براي انجام کار -31

  . طرفی و عدالت را دارا باشد توان قضاوت با رعایت بی -32

  . نگرش سیستمی داشته باشد -33

  . وفاي به عهد تالش در انجام تعهدات داشته باشد -34

  . روحیه ا حترام به رسوم و عقاید دیگران در او وجود داشته باشد-35

  . باشدروحیه انجام کار گروهی داشته  -36       

توان برقراري سیستم اطالعاتی براي دستیابی به اطالعات منابع مالی و دانش فنی قابل  -37

  . استفاده را داشته باشد

  . ور داشته باشد تفکر بهره -38

  . با روش هاي تبلیغاتی و بازاریابی آشنا باشد -39

  . کالتداشتن روحیه شجاعت و تهور الزم براي شروع کارها و مواجهه با مش -40

  . هاي خود و دیگران داشتن توان استفاده از تجارب و توانایی -41

  . روحیه توجه به رفاه کارکنان داشته باشد -42



  . داشتن روحیه احترام به قانون و مقررات -43

  .شناسی داشتن توان مدیریت زمان و وقت -44

  . داشتن روحیه رعایت نظم و انضباط -45

  . شخصیت و شأن علمی و اجتماعی آنان رفتار متناسب داشته باشدبا افراد، متناسب با  -46

  . داشتن برنامه مشخص براي فردا -47

داشتن برنامه براي باالبردن توان افراد از طریق آموزش و سپردن مسؤولیت بر اساس استعداد  -48

  . آنها

  . اعمال شیوه صحیح تشویق و تنبیه در سیستم مدیریت -49

  . دان باشدخداترس و باوج -50

  . دقت در زیباسازي محیط کار و زیباي ي محصوالت -51

  .توان ایجاد روحیه و حس همکاري و فداکاري در افراد را دارا باشد -52

  . گیري داشته باشد توان اداره جلسات و نتیجه -53

  . وري اعم از اطالعات، تجهیزات و روشها باشد نوگرا با رعایت اصول بهره -54

  .معی را بر منابع شخصی ترجیح دهدمنافع ج -55

  . داشتن روحیه و توان دفاع از کارکنان زیردست -56

  . سیستم عادالنه پرداخت و ارتقاي حقوق و دستمزد براساس شایستگی را برقرار نماید -57

  . قدرت تجسم دوراندیشی و آینده نگري -58

  . گیري مشارکت دهد افراد را در تصمیم -59

  واند روابط انسانی برقرار کندبا دیگران بت -60



   : وظایفی که کارآفرینان بر عهده می گیرندکارآفرین 

  . شود از موقعیت هاي محیطی آگاه می -1

  . شود ها پذیراي ریسک می براي استفاده از این موقعیت -2

  . کند گذاري می سرمایه -3

  . کند نوآوري می -4

  . بخشد کار و تولید را نظم می -5

  .  گیرد ی تصمیم م -6

  . کند ریزي می براي آینده برنامه -7

  فروشد سود خود را با سود می -8

  :مسیرهاي کارآفرینانه 

  توسعه کسب و کارهاي خانگی ) 1

  حرکت در جهت ارائه خدمات اطالعاتی ) 2

  افزایش برون سپاري ) 3

  ایجاد اتحادهاي استراتژیک جدید ) 4

  حرکت به سوي جهانی شدن ) 5

  خدام هاي جدید در راستاي توسعه کار آفرینی عدم است) 6

  بازسازي کسب و کارهاي آغاز شده ) 7

  افزایش کسب و کارهاي با مالکیت زنان و اقلیت ها ) 8

  توسعه کسب و کار هاي با اهداف غیر انتفاعی و توسع کار آفرینی اجتماعی ) 9

  : انواع نو آوري 



   جدید بودن محصول یا خدمت در دنیا ▪

  بودن محصول یا خدمت در بازار کشور  جدید ▪

   جدید بودن محصول یا خدمت موسسه در صورتی که حد اقل یک رقیب داشته باشد ▪

   اضافه کردن به خط تولید محصول یا خدمت موسسه ▪

   بهبود تولید و خدمت اصالح شامل کار برد ویژگیهاي جدید انتخاب یا تغییرات جدید ▪

  صوالت موجود شامل یه که گیري برایبخش جدیدي از بازار  کاربرد جدید از خدمت یا مح▪

   استقرار دوباره خدمت یا محصول موجود ▪

   بهبود فرایندها که منجر به ایجاد ارزش براي مشتري شود افزایش بهره وري و کاهش هزینه شود ▪

   اجراي سیستم یا رویه جدید ▪

   ساختار یا شکل سازمانی جدید ▪

   روش تولید جدید ▪

  رویکرد فروش یا بازاریابی جدید  ▪

   برنامه حمایت از مشتري جدید ▪

   کانال و روش توزیع جدید ▪

   رویکرد استراتژیک جدید ▪

   روش جدید تامین منابع مالی▪

   رویکرد جدید قیمت گذراي ▪

   تکنیک جدید خرید ▪

  مراحل فرایند کارآفرینی 

  اي قدیمی توسعه یک ایده جدید یا گسترش ایده :  مرحله اول ▪



  مطالعه و بررسی ایده ها :  مرحله دوم ▪

  آماده کردن یک طرح شغلی طرح بازاریابی و امکان سنجی :  مرحله سوم ▪

  جست و جوي منابع مالی :  مرحله چهار ▪

  اجراي طرحها :  مرحله پنج ▪

  

  : پاسخ دادن به سواالت زیر حیاتیست 

   درصد افزایش دهد؟ 50اند درآمدم را تو کنم می آیا روندي که در حال حاضر طی می) 1

احساسم راجع به این اهداف چگونه است؟ مضطرب و نگرانم یا این که از وجود منابع کافی براي نیل ) 2

  به اهدافم مطمئن هستم؟ 

  ام ؟  آیا هرچه در دست دارم و همگی منابعم را براي طی کردن این مسیر به کار گرفته) 3

  توانم از او کمک بگیرم ؟  ش از من تجربه دارد ؟ آیا میچه کسی در این خصوص بی) 4

ام و ممکن  ها توجه نکرده ام ؟ چه نکاتی هستند که به آن آیا همه نکات و جوانب را در نظر گرفته) 5

ام ولی ممکن است  است در آینده روي دهند ؟ در همین برنامه کنونی هم ظرایفی را در در نظر گرفته

   ؟ نکات ریزتري هم باشند

  ام ؟  من چقدر به اهداف هر هفته توجه کرده) 6

به قدر . توانند براي افزایش پنجاه درصدي درآمد وضع نظام و سیستم فروش چگونه است ؟ آیا می) 7

  کافی مفید و موثر باشند ؟ 

  ام ؟  اي تنظیم کرده ریزي جداگانه آیا براي رسیدن به تک تک اهداف برنامه) 8

توانند در این برنامه پاسخگو باشند و هنوز حذفشان  تژیهاي فکري هستند که نمیچه الگوها و استرا) 9

  ام ؟  نکرده



توانم تعادل بین کار و  آیا این برنامه در جهت تحقق اهدافم پیش خواهد رفت و آیا با این رویه می) 10

  ام را حفظ کنم ؟  زندگی خانواده

  دم و پشتکار من در این راه کمک خواهند کرد ؟ چه الگوها و محرك هایی در برنامه به ثبات ق) 11

  ام ؟ هدف نهایی یا موانع احتمالی پیش رو ؟  چه چیزي را بیشتر مورد توجه قرار داده)12

  

  :تفاوت کارآفرین و اشتغالزا

کارآفرین، یک شغل را ایجاد می کند، در حالی که اشتغالزا براي شغل ایجاد شده، جذب نیرو و ) 1

  .  کندتکمیل ظرفیت می

کارآفرینی بیشتر مربوط به بخش خصوصی است، اما اشتغالزایی در بخش دولتی هم می تواند صورت ) 2

در . چرا که شاخصه اصلی کارآفرین پذیرش ریسک و تامین سرمایه به امید منفعت زیاد است. پذیرد

ري براي مدیر حالی که در مشاغل دولتی سرمایه گذاري و ریسک مشاغل لزوماً درآمد و منافع سرشا

  . دولت بیشتر می تواند مشوق و زمینه ساز کارآفرینی باشد. نخواهد داشت

در حالی که اشتغالزایی لزوماً با . کارآفرینی، عرضه کاال یا خدمتی نوین از لحاظ زمانی و مکانی است) 3

  . نوآوري همراه نیست

به نفع خود و جامعه است، در حالی که کارآفرینی درك و بهره گیري از فرصتهاي حال یا آینده بازار ) 4

  . منافع اشتغالزایی ممکن است فقط متوجه جامعه باشد

خلق (اشتغالزایی به توزیع ثروتهاي موجود کمک می کند اما کارآفرینی یک منبع ثروت جدید ایجاد) 5

  . می کند) ارزش

نسانی و فیزیکی است که  هنر کارآفرین گردآوري و در کنار هم قرار دادن مجموعه اي از منابع ا)6

در حالی که اشتغالزایی همیشه با بهره وري همراه . ارزش مجموعه جدید نسبت به گذشته افزون شود



  . نیست

  

  : کارآفرینی پیشبرنده سه موج در 

  .  سه موج وسیع، کارآفرینی را به جلو هدایت کرده است1980تا دهه 

    موج اول▪

لب انتشار کتابهاي زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهاي آنها، انفجار عمومی مطالعه و تحقیق در قا

  .  شروع شد1950چگونگی ایجاد کسب وکار شخصی و شیوه هاي سریع خلق ثروت که از اواسط دهه 

   موج دوم ▪

این موج شامل ارائه رشته هاي آموزش کارآفرینی در حوزه هاي مهندسی و بازرگانی است که از دهه 

  . پا شد  به1960

   موج سوم ▪

مندي دولتها به تحقیقات وسیعتر در زمینه کارآفرینی و بنگاههاي کوچک،  این موج شامل افزایش عالقه

هاي دیگر علوم اقتصادي، روانشـناسی و مدیریتی، تشویق رشد شرکتهاي کوچک  نشر آموزشها به شاخه

  . آغاز شد1980و انجام تحقیقات در خصوص نوآوریهاي صنعتی است که از اوائل دهه 

  

  :گرایشهایی را که افراد کارآفرین از خود بروز می دهند 

  .همیشه به دنبال استقالل است)1

  .به دنبال ثروت می روند)2

همیشه به دنبال فرصت است و حتی االمکان خود فرصت ها را ایجاد می کند و هیچ گاه منتظر )3

  .پیدایش فرصت نمی ماند



  . این نیرو در زمینه هاي گوناگون استفاده می کنداز نیروي ابتکار مدد جسته و از)4

  .همیشه به دنبال پیدایش بازار معامله است)5

خطرات ناشی از ابتکار و خالقیت و تخریب خالق و ریسک را می پذیرد، یعنی به دنبال قبول )6

  .مخاطرات و تحمل ابهام است و در فعالیت هاي مخاطره آمیز سرمایه گذاري می کند

  .رك مستقیم یا درك آنی استداراي د)7

  :افراد غیر کارآفرین چگونه رفتاري از خود بروز می دهند

  .افراد غیر کار آفرین به دنبال وابستگی هستند، همیشه به دیگران تکیه می کنند) 1

  .به جاي این که به دنبال ثروت باشند، به دنبال امرار معاش هستند) 2

  .ه دنبال شانس می روند و معتقد به شانس و بخت هستندبه جاي این که فرصت را در یابند ب) 3

  .افراد غیر مبتکر و کاهل می باشند) 4

مخالف معامله کردن هستند و هیچ گاه نمی خواهند در عوض چیزي که به دست می آورند، بهاي ) 5

  .آن را بپردازند

در کنج سالمت از ریسک کردن پرهیز می کنند و مخالف مخاطره هستند و همیشه می خواهند ) 6

  .بخزند

  همیشه به دنبال تحلیل هستند) 7

  

  :زندگی کارآفرینانه

   حداقل برخی از کارها را بهتر از دیگران انجام دهند، ▪

   خود را با موقعیت هاي تازه و افراد جدید انطباق دهند، ▪

   در کارهایی که ابتدا دشوار به نظر می رسد ، مهارت پیدا کنند ، ▪



  اطالعات کافی وجود ندارد تصمیم گیري کنند،  در شرایطی که ▪

   به دیگران کمک کنند و از آنها حمایت نمایند، ▪

  .  اگر فعالیت هاي گذشته شان مطابق انتظارشان نباشد آنها به طور موثري اصالح کنند▪

  

  :سیر توسعه نظریه هاي کارآفرینی

:هجدهمقرن

Richard Canutillon ) ههددر کارآفرینمیالالدي1700اولهاي کانتیلونریچارد (

  .بردبکارمتعهدشدنمعنايبهرا

   :میالالدي1700آخرهايدهه

نظارتکند،میسازماندهیکند،میریزيبرنامهکند،می تحملراخطرپذیريکارآفرین

.استتولیدعواملصاحبوکندمی

: نوزدهمقرن

سیباتیستژان ( Jean Babtiste Say ) کردبیانمیالالدي1800اولهايدههرد

کهاستقرديمختصکارآفرینی . استسهامصاحبانسودازجدايکارآفرینیسودکه

ووريبهرهدارايحوزهیکبه پایینسودووريبهرهدارايحوزهیکازرااقتصاديبعمنا

  .کندمیمنتقلباالالترسود

  :میالدي1800آخرهايدهه

افراديآنوکنندمیکسبسودوکنندمیعرضهمالی وجوهکهافراديآنبینتمایزي

  .شد ایجادکنندمیکسبمدیریتیهايتواناییطریقازراسود  که



: بیستمقرن

نوآورکهکسیعنوانبهراکارآفرین  ( Schumpeter )شومپیترجوزف1934سالدر

. دادتوضیحدهد،میانجامراقالختخریبکه کسیواست

کهاستکسیکارآفرینکه:کرد بیان1964سالدر ( Peter Drucker) دراکر پیتر

  .رساندمیحداکثر بهرافرصتها

):علم میان رشته اي( حوزه هاي چندگانه کارآفرینی

مدیریت.1

  شناسیجامعه.2

روانشناسی.3

  داقتصا.4

هنر.5

  : مفاهیم زیر را به ذهن متبادر میسازدکارآفرینی امروزه واژه

اجتماعی, ایجادیاتجدید ساختار یک واحد اقتصادي ,مخاطره پذیري  ,نوآوري

کارآفرین ایده اي را یافته و آن را تبدیل به رضایت شخصی و استقالل طلبی

  .فرصتی اقتصادي می کند

  

  . داردتجاري شدنقابلیت  است که فکر نویی, فرصت,  کسب و کارفضاي در 

  



باتالش و , عبارت است از فرآیند نوآوري و بهره گیري از فرصت هاکارآفرینی

روانی و اجتماعی که باانگیزه , پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک هاي مالی

رضایت شخصی و استقالل صورت ,توفیق طلبی ,کسب سود مالی

  )1985,هیسریچ(پذیرد

  

. ، ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینندمردان شجاع فرصت می آفرینند

  گوته

:Entrepreneurshipکارآفرینی  دیگرتعاریف 

:دراکرپیتر

همراهارزش،خلقفرآیندکارآفرینی .فرصتهاستازبرداري بهرهویابی موقعیتکارآفرینی

. استفرصتیکازبرداريبهرهجهتفردمنحصربهمنابعیبا

   :شومپیتر

نتایجبهدستیابیبرايفرصتهاازدائم بطورکهاستمدیریتیتاريرفکارآفرینی

  ..یکندبرداریمبهرهافرادظرفیتهايمافوق

  

  

:شاملکارآفرینی



جدیدکاالییارائه

تولیدفرایندجدیددرروشیارائه

تازهبازاريگشایش

جدیدمنابعیافتن

صنعتدرتشکیالتهرگونهایجاد

استبیشترثروتایجادپویايفرایندکارآفرینی

  

:تعریف جامع عمومیت یافته

منابعازمناسبگیريبهرهباومحیطی فرصتهايشناختباکهاستکسیآفرینکار

جدیدکارهايوکسبایجادونوآوریها وابتکاراتبهخطرآمیزوابهامپرشرایطدر بتواند

  .بزند دست

  

.:تعاریف آکادمیک کارآفرینی

 . کندمیدرتولیدایجادراجدیديترکیباتکهاستفرديکارآفرین:رشومپیت.1

الزمۀکهخالقانهتخریبفرآیندکهاست ناپایدارنیرويیککارآفرینی بنابراین

.کندمیآغازرااست اقتصادي توسعه

 هايفرصتدنبال بهدهند،میافزایش رارقابتهستندکهافراديکارآفرینان :وسپر.2

 عقایدکنند،برآوردهرانشدهبرآورده نیازهايبازارمحیطدرتادهستنمناسبی

.نماینداجراءوخلقرايجدید



: نکات کلیدي تعاریف کارآفرینی

نشدهکشففرصتهايازبرداريبهره.1

هیچازارزشمندچیزيایجادوخلقتوانایی.2

هامحدودیتگرفتننظردربدونهافرصتگیريپی.3

تولیديجدیدترکیباتایجاد.4

  افرادهايظرفیتحداکثرازاستفاده.5

یتخالق  +  ينوآور  + کارآفرین   =کارآفرینانهفعالیت

  

  :نکات برجسته فعالیت کارآفرینانه

  می یابند،راهاازفرصتبرداريي بهرهنیازبراموردمنابع-

کند،می ایجادافزودهارزش-

هستند عملیدانشداراي-

هستندمالی خوبیوسازان اجتماعیشبکه-

کنندمیهنري خلقومالی،اجتماعیسرمایه-

کننداشتغال میایجاد-

می شوندتوسعه اقتصاديورشدباعث-

گردندجامعه میدررفاه عمومیایجادباعث-



.سازندمیبرآوردهنشده راارضاءنیازهاي-

   

  :ویژگی هاي دیگري از کارآفرین

)پیروزي یا شکست کردن قبول(درونی کنترل داشتن

)شود انجام عملی چه زمانی چه در(شناسی فرصت

)گریزند مسولیت و تبنیل بعضی و پذیر مسولیت ذاتاّ انسانها بعضی(پذیري مسولیت

)جدید و نو جدید،مطالب نو،محیط کارهاي دنبال به(جویی نو

)بشر نوع به کمک احساس داشتن(دوستی نوع

)ایده پردازش دنبال به(خالقیت

)دادن را شکست نکردن،احتمال خطر اندازه از متعادل،بیش کردن ریسک(پذیري ریسک

)باشد داشته اعتماد خودش علم بپذیرد،به را خودش فرد(نفس به اعتماد

ثروت کسب به میل

)راه بهترین فهمیدن و داشتن تحمل و صبر و گرفتن قرار راهی دو سر بر(ابهام تحمل

طلبی استقالل

)رساندن اتمام به را کار(باال کار پشت

وفقیتم به نیاز

    بودن گرا هدف

  :خالقیت

  : تعاریف خالقیت



توانائی نگاه جدیدومتفاوت به یک موضوع  :ورت هایمر-

رج شدن از جهان مرسوم و رد شدن از تله تکرارودوباره مرتب اتوانائی خ :واین من-

  کردن طبقه ها

  

  فرآیند خالقیت؛الگوي البرشیت

جذب اطالعات-1

  الهام-2

  آزمون-3

  پاالیش-4

  عرضه-5

  

  

:موانع خالقیت

 آموزش در جهت خالف خالقیت-1

   استفاده از الگوهاي غالبی-2

   شتابزدگی در ارزیابی-3

   فشارهاي اجتماعی-4



   تاکید بر مفروضات قبلی-5

   چاره جوئی کوتاه مدت-6

:عوامل پرورش خالقیت

 اجتناب از قضاوت فوري-1

   درك اصل مطلب-2

   شک وتردید-3

   تجسم قوي-4

   تخیل قوي-5

   نگرش جدید-6

   تمرین تکنیک هاي خالقیت-7

  

       خصایص افراد خالق 

   روانی فکر-1

  پذیري قواي فکري   انعطاف-2

  گیري  اصالت اندیشه و تصمیم-3

  .کنند  و از عرف و عادت پیروي نمیاین افراد در فکر و عمل با دیگران تفاوت دارند

  

    فرایند فکري خالقیت 

  ناخودآگاه، تصادفی و بدون ارتباط با واقعیت:  فرایند اولیه-1



  منطقی، هدفمند، در ارتباط با واقعیت:  فرایند ثانویه-2

  .کم و بیش همگان دارند : خالقیت

  .خالقیتی که باعث کارهاي بزرگ می شود که در همگان نیست: نبوغ

رابطه تحصیالت و خالقیت   

  .اند  درصد کارآفرینان تحصیالت دانشگاهی نداشته50

  دهد تحصیالت ریسک پذیري را کاهش می

  .اند  باشند کمتر کارآفرینی کردههر چه افراد تحصیالت باالتري داشته

  .یست که همه چیز قابل کنترل باشدکار آزاد مانند کار در آزمایشگاه ن

گرا بار  تحلیل ایش قدرت تجزیه و تحلیل شده و افراد راتحصیالت باعث افز

  .دهند ها را از دست می  لذا فرصتآورد، می

تحصیالت نه شرط الزم است براي کارآفرینی و نه به تنهایی کافی است

                           :نوآوري

                            عمل و فعل                                                                    

                      نوآوري       خالقیت                            ایده الهام                                   

  

  ضرورت نوآوري    

رحم رقابت فشرده و بی  - 1  

   کاهش منابع طبیعی - 2  

  یت نهایی کاال     تنوع طلبی و کاهش زمان مطلوب - 3 



   اقتصاد جهان - 4 

  اقتصاد تنوع - 5

     تکامل انسان و مقام خلیفه الهی   - 6

  

  

:تعریف طرح کسب و کار

برنامه عملی است که در آن نقشه و مسیر حرکت را بسوي غایت نهایی طرح مورد نظر جهت 

ساختار نقشه و ) ددمج(کسب موفقیت نشان داده و به صاحبان ایده امکان مهندسی نمودن

  .مسیر را جهت بهبود مکرر حتی در میانه راه را نیز فراهم می نماید

:انواع طرح کسب و کار

طرح کسب و کار خالصه -الف

   طرح کسب و کار کامل-ب

   طرح کسب و کار عملیاتی-ج

   طرح کسب و کار وام-د

   طرح کسب و کار توصیفی-ه

   طرح کسب و کار مالی-و

  ار فروش طرح کسب و ک-ي



گام هاي بنیادین در تهیه طرح کسب و کار

جمع آوري داده هاي صحیح -الف

   تشریح دقیق و جز به جز طرح-ب

   تعیین نوع طرح-ج

   تخصیص دادن مسئولیت ها-د

  

:یک طرح کسب و کار داراي مراحل زیر است

خالصه مدیریتی

توصیف کسب و کار و استراتژي

  تیم مدیریت و سازماندهی

  ازار و رقباتحلیل ب

محصول یا خدمات

بازاریابی و فروش

  اطالعات مالی 

  ضمائم

  

 برنامه کسب و کارخصوصیات یک

انداز دار ولی منطقی چشم



پذیر به لحاظ مالی مطمئن ولی انعطاف

شود ولی سه تا پنج سال آینده را نیز در برداشته باشد براي امروز نوشته می

قابل خواندن یک برنامه رسمی ولی به سادگی 

  کند خالقانه ولی از اصول پیروي می 

  

  

: باید داشته باشد  کسب و کاریک طرح که نکاتی

خالصه، مستقیم و داراي جزییات.1

 سر اصل موضوع برودسریعاً.2

 به نتیجه اشاره نمایدسریعاً.3

 چه خواهد بودارائه شده بیان نماید که کسب و کار فوراً.4

می شوددرآمدزاییکسب و کاري   مدلاز چه  بیان نمایدکهفوراً.5

بر روي مشتریان متمرکز شود.6

 را بیان نمایدکسب و کارویژگی ممتاز .7

الزامات را به روشنی بیان نماید.8

 باشدانهبین واقع.9

شود گذاري می که با این برنامه کسب و کار بر روي آینده سرمایهشودفراموش ن.10

 نماید سال بیان5 تا 3اهداف بلندمدت را براي .11

سه تا چهار استراتژي اصلی را بیان نماید.12



  هاي توزیع متمرکز شود بر روي مدل فروش و کانال.13

تا حد امکان استراتژي کسب و کار الکترونیکی را بیان نماید.14

شودانگیز و آینده نگر تهیه  بینانه ولی هیجان برنامه واقع.15

میزان نیاز به منابع مالی به درستی بیان شود.16

ف منابع مالی در پروژه به خوبی بیان شودروش مصر.17

شودبیان شرکت به روشنی استراتژي خروج .18

رعایت شودهاي برنامه کسب و کار استاندارد و پذیرفته شده  رمتف.19

در انحراف خواننده نشودسعی  .20

متمرکز شودنیز  بر روي آینده شته نشود بلکهفقط در مورد گذشته نو.21

ي خودتان متمرکز نشویدآور فقط  بر روي خودتان و فن.22

دیاز اصطالحات خیلی فنی استفاده ننمای.23

دیتحقیق عینی در مورد مشتریان را فراموش ننمای.24

دانید محقق نخواهد شد در برنامه نیاورید هایی که می درآمد.25

هاي خیلی جزیی در برنامه نیاورید بودجه.26

ادعاهاي غیر قابل باور در برنامه نیاورید.27

  :برخی تعاریف

  :یمتق

مصرف کننده براي تملک محصول شما حاضر به / ارزشی خاص که بنا به برآورد شما مشتري

  .پرداخت آن می باشد



  :قیمت گذاري

 روند شکل گیري ارزش گذاري بر روي یک محصول که گاه می تواند از هیچ یک از منطقهاي 

  .و چارچوبهاي مشخص و متداول حسابداري و مالی پیروي نکند

  :وانه کسبجواز یا پر

سندي که به موجب آن یک مرجع قانونی به فعالیتی جهت حضور قانونی در بازار قانوي مجوز 

  .می دهد

  :سخنرانی و ارائه

  تسلط به موضوع و حواشی آن.1

.مخاطبین را شناسایی کنید.2

.عالئق جامعه مخاطبین را بشناسید.3

.زمان مخاطبین را درك کنید.4

.هدف مخاطبین را درك کنید.5

. و یا جمله طالیی مشخص داشته باشیدیک پیام.6

)چندرسانه اي/جهت سخنرانی هاي مالتی مدیا(براي هر تصویر متنی داشته باشید.7

.مفاهیم و مطالب خاص را برجسته نمایید.8

تمرین، تمرین و تمرین البته قبل از جلسه.9

.ساختار محتوایی ارائه هدفمند و اثر بخش باشد.10

.یدمحکم و با وقار شروع و ادامه ده.11

.همه تیز هوش نیستند.12

.از نمودارها و چارتها استفاده کنید.13



.آغاز و پایانی شکوهمند داشته باشید.14

.خیره نشوید و اجازه بدهید چشمانتان همه را ببیند.15

)محل و تجهیزات(همه چیز و همه جا را از قبل چک کنید.16

.احیاناً شما مرکز توجه هستید.17

.بهتر است همه وارد بحث شوند.18

. کردن نپرهیزیداز شوخی.19

.لوس هم نشوید.20

.زیر آواز نزنید.21

.خدا را شکر کنید.22

  

  :برندینگ و فرایند آن

  :نام تجاري

 بخش یا تمام یک عالمت تجاري و یا نوعی وابستگی مفهومی به عالمت تجاري یک ارائه 

 ارائه کننده می باشد که هدف آن هویت بخشیدن به یک ویژگی برتر یک محصول می یا

  .کننده آن می باشد

الزم به ذکر می باشد که در دنیاي امروزي نیازي نیست تا ارائه کننده یا تولید کننده یک (

  )شخصیت واحد باشند

  

  :عالمت تجاري



اسم، اصطالح، عالمت، نشان ، طرح یا ترکیبی از همه اینها با : عالمت تجاري عبارتست از

  .نسبت به محصوالت دیگر) خدمات/ کاال( محصولهدف ارائه ویژگیهاي منحصر به فرد یک

  

  :برخی از مزایاي دارابودن نام و عالمت تجاري

هویت بخشی به محصول یا ارائه کننده و ارائه تصویر جذاب به مشتري به -1

  منظور تصویر سازي مشتریان

حمایت معنوي، مادي و توسعه اي از محصول یا ارائه کننده-2

زایا و دستاوردهاي حال و آتی محصول یا ارائه حفاظت و پشتیبانی حقوق از م-3

.کننده

کمک به خریداران یا مصرف کنندگان جهت انتخاب و مصرف-4

احساس عالقه و بستر احساسی به مصرف کنندگان یا خریداران که منجر به -5

.وفاداري احتمالی مشتریان گردد

ایجاد امکان پیگیري روند توسعه محصول از طرف مشتریان-6

ن پیگیري و سنجش میزان رضایت مشتریانایجاد امکا-7

ایجاد سهولت در یافتن و ارائه سفارش از سوي مشتریان یا خرده فروشان-8

سهولت زمینه سازي براي تقسیم بندي بازار و طراحی استراتژي هاي مختلف -9

هر سهم و منطقه از بازار

شتریانبرقراري ارتباط بیشتر با مشتریان از طریق ارائه اطالعات تکمیلی به م-10

  ) مزیت برتر و اصلی براي نام و عالئم تجاري مطرح نموده اند400صاحبنظران بیش از (



  

  :ویژگی هاي مناسب یک نام تجاري

  عدم دارابودن ظاهر و مفهوم منفی-

.  مشخصه آرمان یا ویژگی برتر ذاتی یا حاصل از مصرف محصول باشد-

.منحصر به فرد باشد-

.ساده و کوتاه باشد-

.ر در تمامی زبانها داراي بار معنایی منفی نباشدحتی المقدو-

.قابل ثبت وقانونی شدن باشد-

  

):مهم(برندینگفرایند 

1. Decide

2. Research

3. Position

4. Define

5. Identify

6. Launch

7. Manage

8. Realign

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :برخی جمالت شاید انگیزاننده

  

  

ت کهنه مانع آن اشتباه مانع یادگیري شناخت علمی نیست بلکه پایداري شناخ

  .است

شجاعت یعنی ظرفیت دوباره آغاز کردن در آن زمان که همه چیز برخالف میل 

  .به جریان می افتد

اندیشیدن منطقی در جهت عملکرد خالق برراي دستیابی به : پیشرفت و ترقی

  هدف



  توکل نگاه توست به رزاق و توقع نگاه توست به رزق

  دور ریختبراي خالق بودن باید ترس از خطا را 

  بیداري چیزي نیست جز برعهده گرفتن کامل  مسئولیت زندگی

  

  

  

  :برخی تعاریف ساده از کارآفرینی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  










