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 فصل اول

 مقدمه

 توليد ثروت است. و توسعه اشتغال  مهمترین عامل در دنيای امروز، کارآفرینی

نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر برای موفقيت در کسب و کار و تدداوم و پيردرفت    :  کارآفرینی

 آن است.

 کارآفرینی، نو آوری، خالقيت، خودباوری، فرصت یابی و ریسک پذیری، توفيق و موفقيت قرین است.با 

 .است بدون تردید آینده از آن کارآفرینان

 مواجه هستند. بحران اشتغال و بيکاریدر حال حاضر، بخش وسيعی از فارغ التحصيالن دانرگاهی با  -

فرصت ها و مهارت های کسب و کار و آموختن دروس صدرفا  نظدری    عدم آشنایی دانرجویان بایکی از علل آن:  -

 است.

روش های متداول آموزشی در دانرگاه ها برای جذب فارغ التحصيالن به بازار کار و انجام فعاليت های اقتصادی  -

 موثر و کارساز نيست.

ورود بده فعاليدت هدای     در چنين شرایطی ترغيب و ترویج کارآفرینی و ارائه آموزش های کسدب و کدار بدرای    -

 کارآفرینانه بسيار سرنوشت ساز است.

این آموزش ها این امکان را خواهد داد تا دانرجویان با فرصت های جدید اشتغال و تبدیل ایده های خدال  بده    -

 کسب و کارهای نو آشنا شده و در سطح وسيعی ایجاد اشتغال کنند.

 ا و سرفصل های زیر آشنا شد:با سپری کردن واحد کارآفرینی باید با موضوع ه

 د معرفی فرصت های اشتغال و کارآفرینی7

 د مهارت ها، الزامات و ویژگی های کارآفرینی و کارآفرینان2

 د روش های خالقيت و نوآوری3

 د روش های تأمين منابع مالی و مدیریت آن برای ایجاد کسب و کار5

 کار جدید و ارزیابی اقتصادی و اجرایی آن(د ایده کسب و کار جدید )راهکار های تجاری کسب و 4

 د طرح کسب و کار جدید )تدوین طرح کسب و کار جدید و ارزیابی اقتصادی و اجرایی آن(6
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 د آشنایی با قوانين کسب و کار در ایران1

 د ارتباطات و مذاکره و شبکه های کارآفرینی8

 کالس های درس کارآفرینان برتر در د آشنایی با تجربه های موفق و نا موفق کارآفرینان با حضور9

 د کسب مهارت های عملی برای طراحی، ایجاد و توسعه کسب و کار در رشته تخصصی همراه با اجرای پروژه های کاربردی71

 

 است. مهم ترین فرآیند ایجاد تحول و تکامل دنيای کسب و کارکارآفرینی  در دنيای امروز،

و جمدع آوری و تددوین داندش     نی، به یکی از مباحث مهم مدیریتی تبدیل شدده بيش از یک قرن است که موضوع کارآفری

 مربوطه و علل تقویت آن در جوامع مختلف آغاز شده است.

اهميت گسترش و آموزش مفهوم کارآفرینی تا حدی است که دانرگاه های مطرح کرور های پيررفته، این بحث را به رشته 

 های تخصصی دانرگاهی تبدیل

 این امر حرکتی جدی در فراگير کردن کارآفرینی است. کرده اند و

در پرت صحنه راه اندازی هر فعاليت کارآفرینانه، تيمی مترکل از افراد مختلف قرار دارد که هر یک بده نوبده خدود و بده     

 .فراخور تخصص و توانمندی هایران، مسئوليت پيربرد بخری از کار را بر عهده دارند

 

 ارآفرینی:سواالت مطرح در موضوع ک

 یعنی چه؟ کارآفرینی

 به چه کسی کارآفرین می گویند؟

 آیا می توان کارآفرین بودن را یاد گرفت؟

 

افزایش تعداد افرادی که این سواالت را در ذهن دارند، نران دهنده توجه هرچه بيرتر ملی و بين المللی بده کدارآفرینی    -

 است.

تعریف پذیرفته شده جدامع و  می غيره منتظره باشد که بدانيد تا این لحظه این سواالت ساده به نظر می رسند اما شاید ک -

 فراگيری از کارآفرینی ارائه نرده است.
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 کارآفرین

 بوده است.« دالل»یا «  واسطه» »یک واژه فرانسوی است که ترجمه تحت اللفظی آن در قدیم،  

 

 جدول پيدایش مفاهيم نظری کارآفرینی و اصطالح کارآفرین

بازیگر و شخصی که عهده دار طرح های توليدی بزرگ است را کارآفرین می  وسطی قرون

 گویند.

 قرن هفدهم
کسی که با دولت، قراردای به قيمت ثابت می بندد و ریسک سود )ضرر( این 

 قرارداد را متحمل می شود.

 (7124ریچارد کانتيلون )
است فر  می  کسی که ریسک را می پذیرد با کسی که تامين کننده سرمایه

 کند.

 سود ناشی از کارآفرینی از سود سرمایه مجزا است. (7813جين پاپتيست سِی )

 (7816فرانسيس والکر )
بين کسانی که سرمایه را تامين می کنند و بهره می گيرند با کسانی از توانایی 

 های مدیریتی برخوردارند تفاوت وجود دارد.

 نوآور و پدید آورنده فناوری های تازه است.کارآفرین،  (7935ژوزف شومپيتر )

 کارآفرین فردی است فعال که ریسک های معمول را می پذیرد. (7967دیوید مک کلالند )

 کارآفرین فرصت ها را به حداکثر می رساند. (7965پيتر دراکر )

 (7914آلبرت شاپِرو )
اجتماعی است و کارآفرین مبتکر و سازمان دهنده چند ساز و کار اقتصادی و 

 ریسک ورشکستگی را می پذیرد.

 (7981کارل وِسپر)
کارآفرین از دید اقتصاد دانان، روانرناسان، تاجران و سياست مداران متفاوت 

 است.

 (7983گيفورد پين چات )
کارآفرین درون سازمانی، کارآفرینی در سازمانی است که قبال  تأسيس شده 

 است.

 (7984رابرت هيستریچ )

کارآفرینی عبارت است از فرآیند خلق چيزی با ارزش و متفاوت، از طریق 

اختصاص زمان و تالش کافی، همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی؛ 

 همچنين دریافت پاداش های مالی و رضایت شخصی از نتایج آن.

این  و به همين دليل برخی او را بنيانگذار تين نظریه ها را در مورد کارآفرینی عرضه کرده استخسریچارد کانتيلون یکی از ن

 واژه می دانند.

 به عقيده کانتيلون، کارآفرین فردی است که چيزی را به قيمت معلوم بخرد، به قيمت

 .نا معلوم بفروشد و این موضوع او را در معرض خطر قرار دهد
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 .پس به نظر کانتيلون، کارآفرین اهل ریسک است

 

شومپيتر، از استادان دانرگاه هاروارد و عرضه کننده نظریه توسعه اقتصادی را پدر کارآفرینی به مفهوم برخی دیگر، ژورف 

 امروزی آن ميدانند.

 کی از موثر ترین نظریه پردازان این حوزه است.او ی را وجه تمایز کارآفرینان می داند نوآوریشومپيتر، 

 رین نوآورکارآف در اواسط قرن بيستم، نظریه جدیدی با عنوان

 .پایه ریزی و تحکيم شد

وظيفه کارآفرین این است که با بهره گيری از یک اختراع یا یک امکان فنی توليدی که تداکنون امتحدان   بر طبق این نظریه 

 نرده است،

 الگوی توليد را اصالح و متحول کند،

 تا کاالهای جدیدی توليد شوند

 یا کاالهای قدیمی به روشی جدید توليد شوند

 برای ساخت کاالهای فعلی مواد و منابع جدیدی فراهم شود یا

 یا بازار های جدیدی برای محصوالت ایجاد شد.

 

 وظيفه کارآفرین نوآور

 شخصی است که چيزی جدید را آماده بهره برداری می کند.

 

 تعریف نسبتا  جامع از کارآفرینی

 .ی کارآفرینی تأکيد می کنداین تعریف بدون در نظر گرفتن زمينه کار، بر چهار جنبه اساس

 کارآفرینی مستلزم فرآیند خلق چيزی ارزشمند و جدید است. -7

 کارآفرینی وقف زمان و تالش بسيار زیادی می طلبد -2

 در نظر گرفتن ریسک های اجتناب ناپذیر -3

   :پاداش های کارآفرین -5

 احساس رضایت شخصی، 

 نياز به خودشکوفایی، 
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  های مالی نيز به اندازه کافی برای کارآفرینان مهم هستند. استقالل طلبی، عالوه بر این، پاداش

 فرآیند تصميم گيری کارآفرینانه

 فرآیند یعنی حرکت از چيزی به چيز دیگر.

 فرآیند تصميم گيری کارآفرینانه یعنی حرکت از زندگی معمول و جاری به سمت ایجاد یک کسب و کار کارآفرینانه جدید

 

ن گفت این فرآیند یعنی شما تصميم بگيرید وضعيت فعلی را رها کنيد و کدارآفرین شدویدا ایدن    شاید به زبان ساده تر بتوا

 تصميم ساده ای نيست.و  تصميم به نوعی نخستين گام در ایجاد یک فعاليت کارآفرینانه است

انرژی بسيار زیادی را تغيير شغل یا سبک زندگی و انجام چيزی جدید، متفاوت و تا حدی ناشناخته، همراه با ریسک بوده و 

 .می طلبد

 

 گام اول

 تمایل فرد

 چرا که شرط الزم قبل از انجام هر عملی، تمایل است

 

 گام دوم

 بررسی امکان ترکيل فعاليت کارآفرینانه نوپا

 

 : امکان ترکيل فعاليت کارآفرینانه نوپا

  دولت 

 الگوی نقش  

 زمينه   

 منابع مالی    

 بازاریابی

 

 دولت

 پرتيبانی از فعاليت کار آفرینانه ی نوپا مرارکت کند.دولت وظيفه دارد با تدارك زیر ساخت ها در کمک و 

 

 الگوی نقش
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دیدن موفقيت فردی دیگر، کمک می کند افراد خودشان را در فعاليتی مرابه قرار دهند و حتی موفق تر عمدل کنندد. اگدر    

 .دیگری توانسته، من هم می توانم

آغاز فعاليت جدید شان مطرح می کنندد ایدن اسدت: اگدر     یکی از رایج ترین پاسخ هایی که کارآفرینان راجع به انگيزه ی 

 دیگری توانسته، من هم می توانم.

 

 زمينه

 کارآفرین باید زمينه ی الزم را برای ایجاد فعاليت خود داشته باشد.

 تحصيالت رسمی و نيز تجربه ی قبلی باعث می شود مهارت های

 الزم برای ترکيل و مدیریت فعاليت،فراهم شود.

 

 مالیمنابع 

 منابع مالی باید در دسترس باشند.

اگر چه فرد، بخش زیادی از هزینه های مورد نياز در راه اندازی کسب و کار را از پدس اندداز شخصدی، اعتبدار، دوسدتان و      

 وابستگان تامين می کند،

 اغلب سرمایه ی اوليه ی اضافی نيز الزم است.

 

 بازاریابی

 ش حساسی دارد.در ترکيل شرکت جدید، بازاریابی نيز نق

 باید به دقت بررسی شود که فعاليت، بازاری با گنجایش کافی دارد یا خير.

 عالوه براین، کارآفرین باید سطحی از مهارت های بازاریابی را برای رسيدن به

 ترکيب محصول،    قيمت،     توزیع،    ارتقاء   و    تبليغ     داشته باشد.

 

 

  انواع کارآفرینی

  فردی -7

  سازمانی -2

 اجتماعی -3

کارآفرینی فردی، در حال حاضر موثرترین روش برقراری ارتباط بين علم و بازار است. که از طریق خلق بنگاه های جدیدد و  

عرضه محصوالت و خدمات به بازار عمل می کند. دقت کنيد که ایده راه اندازی کسب و کار باید واقع بينانه و مورد پدذیرش  

 .شکست مواجه خواهد شدبازار باشد وگرنه با 

 

 

 سرعت گيرهای کارآفرینی فردی
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نبود مهارت های مدیریتی، قابليت های بازاریابی و منابع مالی می تواند بسيار دردسر ساز باشد. به عالوه، بسياری از افدراد  

ن، سرمایه گذاران، توزیع نمی دانند چگونه باید با هر یک عوامل موجود، از قبيل بانک ها، تهيه کنندکان مواد اوليه، مرتریا

 .کنندگان و دفاتر تبليغاتی ارتباط برقرار کنند

 

 کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی درون سازمان از قبل تاسيس شده و موجود است. 

در این حالت فرد کسب و کار جدیدی خلق نمی کند بلکه ساختار های فرسوده یک سازمان در حدال فعاليدت را اصدالح و    

خالقيت و نو آوری را به سازمان تزریق می کند. به این ترتيب شيوه های توليد دگرگون شده و محصوالت بهتر متحول کرده، 

  .و جدیدتری ارائه خواهد شد

 

  سرعت گيرهای کارآفرینی سازمانی

 ساختار های اداری عموما  بر سود کوتاه مدت تاکيد کرده و مخاطرات را نمی پذیرند. 

  نعی در پذیرش خالقيت ها باشداین موضوع می تواند ما

 

 

مفهوم کارآفرینی اجتماعی در فضای کسب و کار، مفهوم جدیدی نيست بسياری تصور می کنند کارآفرینی اجتماعی محدود 

متفاوت برای ایجاد کسدب و کدار اسدت و طبدق تعریدف سدازمان هدای         به اداره سازمان های غير انتفاعی یا روشی کامال 

 .به دنبال نخواهد داشتدرآمدی غيرانتفاعی، 

 . جنبه دیگر آن،ایجاد یک کسب و کار اجتماعی جدید، یک جنبه از کار آفرینی اجتماعی است

 این است که بتوانيم بدون چرم پوشی از ماموریت اصلی فعاليت، ميزان درآمد زایی را از طریق ایجاد و

 سانيماصول و قواعد کسب و کار های انتفاعی، به حداکثر بر استفاده از

 

 کارآفرینی اجتماعی

 .ایجاد یک کسب و کار اجتماعی جدید، یک جنبه از کار آفرینی اجتماعی است

اصول  وانيم بدون چرم پوشی از ماموریت اصلی فعاليت، ميزان درآمد زایی را از طریق ایجاد و استفاده ازدر این مورد باید بت

 کسب و کار های انتفاعی، به حداکثر برسانيم

 

کدارآفرینی  ، جامعه با کاهش سرمایه گدذاری عمدومی مواجده اسدت     زبان ساده تر، وقتی پاسخ گویی به برخی نياز هایبه 

 اجتماعی به صحنه آمده و با استفاده از روش های خالقانه، موجب جذب درآمد برای ارائه این خدمات می شود.

 

 

 

 

 سرعت گير های کارآفرینی اجتماعی
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فرهنگی، سر راه کدارآفرینی اجتمداعی قدرار     به فعاليت های غير انتفاعی، می تواند به عنوان مانعینگاه غير درآمدزا بودن 

 گيرد

 .. . . . اشاره کرد  از انواع دیگر کارآفرینی می توان به کارآفرینی دولتی، اینترنتی و

 

 :بخش های مناسب اجرای کارآفرینی

 بخش خصوصی -7

 عمومیبخش   -2

 داوطلبانهبخش  -3

 

 کارآفرینانویژگی های 

 رویکرد ویژگی های شخصيتیالف ( 

 .این رویکرد به تعریف ویژگی هایی می پردازد که شخصيت کارآفرینان را از دیگران جدا می کند

 مرکز کنترل -7

 حس استقالل طلبی -2

 نياز به توفيق طلبی -3

 خالقيت و نوآوری -5

 ریسک پذیری -4

 

 ب( رویکرد رفتاری

 پيش زمينه کارآفرینان تقسيم می شود.و  پردازد و به دو دسته تجربيات میکارآفرینان مسير زندگی این رویکرد به 

 محيط خانوادگی در کودکی  -7

 تحصيالت  -2

 سن -3

 تاریخچه شغلی  -5

 انگيزش  -4
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 مراحل فرایند کارآفرینانه

 جنبه های فرآیند کارآفرینانه

شناسایی و ارزیابی  ردیف

 فرصت

 تاسيس شده بنگاهاداره  تامين منابع مورد نياز تدوین طرح تجاری

 شيوه مدیریت منابع موجود کارآفرین صفحه عنوان ایجاد و افزایش فرصت 7

ارزش حقيقی و مفهومی  2

 فرصت

فاصله بين منابع و ملزومات  فهرست مندرجات

 موجود

متغير های کليدی برای 

 موفقيت

ازده بخطر احتمالی و  3

 فرصت

شناسایی مرکالت و  دسترسی به منابع مورد نياز خالصه مدیریتی

 مرکالت بالقوه

تناسب فرصت با مهارت  5

 ها و اهداف کارآفرین

 اعمال سيستم های کنترل  تحليل صنعت

شرح فعاليت  موقعيت رقابتی 4

 اقتصادی

  

   طرح توليد  6

   طرح بازاریابی  1

   طرح سازماندهی  8

   ارزیابی مخاطره  9

   طرح مالی  71

   )مدارك(ضمائم   77

 

 فرآیند کارآفرینانه

 شناسایی و ارزیابی فرصتمرحله اول: 

 شناسایی یک فرصت خوب تجاری و ارزیابی آن یکی از مرکل ترین کارهاست.

 فرصت های خوب تجاری به صورت ناگهانی ظاهر نمی شوند، بلکه باید با هوشياری به دنبالران گرت.
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و فرصت ها هستند، تا محصول بهتری توليد کرده و فعاليت کارآفرینانه نو پایی را کارآفرینان، مدام در پی یافتن احتياجات 

 شروع کنند.

دارندد و  اکثر کارآفرینان برای شناسایی فرصت های تجاری، سازوکار استاندارد و نظام مندی ندارند، ولی نگداه تيدز بيندی    

 فرصت ها را استخراج می کنند.

 ان هستند.یکی از این منابع مفيد، مصرف کنندگ

همين جمله می تواند جرقه راه انددازی یدک   . . . «  اگر محصولی بود که»تا به حال چند بار شنيده اید که شخصی می گوید: 

 فعاليت اقتصادی جدید باشد.

 

 :جهت ارزیابی فرصت ابتدا به سوال های زیر پاسخ دهيم

 نيازی در بازار است؟ی بر این فرصت، پاسخ دهنده چه تند فعاليت های کارآفرینانه مب7

 د مراهدات شخصی فرد درباره این نياز در بازار چه چيزهایی بوده است؟2

 د شرایط اجتماعی حاکم بر این نياز کدام است؟3

 د چه حق ثبت هایی برای تحقق این نياز الزم است؟5

 د چه رقابتی در این بازار وجود دارد؟4

 د بازار بين المللی چه وضعيتی دارد؟6

 بت بين المللی چه وضعيتی دارد؟د رقا1

 د هزینه اجرای این فعاليت از کجا تامين می شود؟8

 

 مرحله دوم: تدوین طرح تجاری

 حاال اگر با تمام ارزیابی های انجام شده، فرصت خوبی پيدا کرده اید، وارد مرحله دوم می شوید.

 رکل ترین قسمت در روند کارآفرینی باشد.در این مرحله باید برای فعاليت تان نقره بکريد. شاید این مرحله م

 

 عبارت است از شرح سمت و سوی فعاليت اقتصادی:   طرح تجاری
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 تعيين منابع مورد نيازمرحله سوم: 

 منابع مورد نياز برای ایجاد فعاليت نيز باید مرخص شود. -

 این فرآیند با برآورد منابع فعلی کارآفرین آغاز می شود. -

 منابع حساس و حياتی از منابعی که فقط کمک کننده اند، متمایز شود.در ابتدا باید  -

کارآفرین باید کوشش کند تا جای ممکن موقعيت مالکيت خود بر شرکت را حفظ کند، این موضوع خصوصا  در مرحله آغاز  -

 کار بسيار مهم است.

 

 مر حله چهارم: اداره بنگاه

 .تجاری هم دارید و برای اجرای طرح باید منابع را به کار ببندیدحاال منابع مورد نياز جمع شده است. طرح 

 بنابراین به اداره بنگاه، می رسيم.

 باید ساختار مناسب، متغير های کليدی رسيدن به موفقيت و شيوه مدیریتتان را تعریف کنيد.

 است.در اداره بنگاه به سيستم کنترل نيز نياز 

 مه.یعنی پيدا کردن نقاط انحراف از برنا

 

 کارآفرینی سازمانی و علل تمایل به آن

 .یکی از ویژگيهای محيط های  کار امروزی این است که افراد دوست دارند کار ها را به روش خودشان انجام دهند 

    افرادی که استعداد خود را باور دارند بيرتر اوقات عالقه به خلق چيزی جدید دارند و داوطلبانه مسديوليت هدا را

 می پذیرند.

  حتی در بعضی از موارد، وقتی در داخل سازمان، منظور اشخاص تامين نمی شود، برای ارضای نياز ها و پيدا کردن

 خود واقعی شان سازمان را ترك می کنند.

  ،به سازمان های رقيب می پيوندد و یا خود، سازمانی را ایجاد کرده و این فرد به عنوان یک نيروی خال  و کارآمد

 ابقش می شود.رقيب سازمان س

  ،مطمئن ترین راه است.به هر حال برای جلوگيری از نارضایتی های کارکنان، ایجاد کارآفرینی سازمانی 
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 کارآفرینی سازمانی

که بجای ترك سازمان در خود آن سازمان دست  یعنی آنکه در درون سازمان فضایی را برای کارمندان کارآفرین ایجاد کنيم

 به کارآفرینی بزنند.

 رآفرینی سازمانی یک ضرورت استکا

 :تالش های کارآفرینانه سازمانی، شامل چهار عنصر کليدی است

 اقدام به فعاليت های کارآفرینانه اقتصادی نوپا  -7

به خلق یک فعاليت اقتصادی نوپا در  )فعاليت کارآفرینانه بنگاه( اقدام به فعاليت های کارآفرینانه و نوپای اقتصادی 

 .موجود اشاره دارددرون سازمان 

 ابداع و نوآوری  -2

 خلق چيزی نو و با ارزش، بهبود در کاال و بازاریابی جدید برای عرضه کاال  

  نوسازی خویرتن  -3

 با ایدهای جدید می توان ساختار سازمانی و راهبردها را بهبود داد.

 تاثير گذاری  -5

ابتکار بده خدرج دهندد و در پيگيدری فرصدتها       -کنندسازمانهای تاثير گذار تمایل دارند با انجام تجربياتی ریسک 

 جسارت و شجاعت دارند.

 فرهنگ سازمانی در برابر فرهنگ کارآفرینی سازمانی

 عصر کارآفرینی  تغيير شرایط جامعه و تجارت، عصر جدیدی در فعاليت های اقتصادی ایجاد کرده است:

 فرهنگ سنتی سازمانی

 ندارند و تصميماتران به دور از ریسک های احتمالی و محافظه کارانه است.مدیران سنتی، سمت و سوی کارآفرینانه 

 :اصول هدایت کننده در فرهنگ سازمانی سنتی عبارت است از

 د طبق دستورالعمل داده شده عمل کنيد.

 د هرگونه خطا و اشتباهی ممنوع است.

 د شکست نخورید.

 باشيد.د داخل حوزه خود باقی بمانيد و مراقب جوانب کار 

 د منتظر دستورالعمل بعدی باشيد.

 

 فرهنگ کارآفرینی سازمانی
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 :در فرهنگ کارآفرینی سازمانی

 آزمایش و تجربه کردن ترویق می شود. -

 از ایده ها و پيرنهادات استقبال می شود. -

 نگاه دائمی نسبت به توسعه و توليدات جدید وجود دارد -

 .شرکت را از آن خود بدانند تا با انگيزه بيرتری فعاليت کنند ،سعی می شود افراد -

 شبکه ای و تيمی کار می کنند. –محيط سازمانهای کارآفرینانه ساختار سلسله مراتبی ندارد و افراد در ساختارهای مسطح 

 

 و مدیران سنتی کارآفرینان سازمان   - مقایسه کارآفرینان جدول 

 کارآفرینان سازمانی کارآفرینان مدیران سنتی 

 انگيزه اوليه

ترفيع و دیگر پاداش های سنتی 

شرکت همانند دفتر کار، کارمند و 

 قدرت

استقالل، فرصتی برای 

 آفرینش، و پول

استقالل و توانایی پيربرد 

 کتیرپاداش های ش

 توجيه زمانی

کوتاه مدت برآورده کردن سهميه 

افق برنامه ریزی  -ها و بودجه ها

 ماهيانه فصلی و ساالنههفتگی، 

تا  4دستيابی و ماندگاری 

سال رشد در فعاليت  71

 اقتتصادی

بين مدیران سنتی و کارآفرینان 

بسته به فوریت برطرف ساختن 

 کار خود و برنامه زمانی شرکت.

 فعاليت
اختيار دادن و نظارت بيرتر از 

 درگيری مستقيم
 درگيری مستقيم

درگيری مستقيم بيش از اختيار 

 دادن

 ریسک پذیری متعادل ریسک پذیری متعادل با احتياط ریسک

 نگران نماد های موقعيتی موفقيت
بی توجه به نماد های 

 موقعيتی

بی توجه به نماد های موقعيتی 

 سنتی عالقه مند به استقالل

شکست و 

 اشتباه

سعی در اجتناب از اشتباه و اعمال 

 غافلگيرانه
 درگير با اشتباه و شکست

در پنهان کردن طرح های سعی 

مخاطره دار از انظار تا آماده 

 شدن آن
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 و مدیران سنتی کارآفرینان سازمان   - مقایسه کارآفرینان جدول 

 تصميم گيری ها

معموال  موافق با آنهایی که 

در موقعيت های مدیریتی 

 باالتر قرار دارند.

 پيروی از کمال مطلوب در تصميم

 گيری ها

دیگران در کمک به جلب موافقت 

 دستيابی به کمال مطلوب

عهده دار انجام 

 وظایف
 مرتریان و خود کارآفرین دیگران

خود کارآفرین، مرتریان و سهام 

داران و گروه های ذی نفع در 

 سازمان

 تاریخچه خانوادگی
همکاری اعضای خانواده 

 با سازمان های بزرگ

فعاليت اقتصادی کوچک 

با پس کارآفرینانه، حرفه ای یا 

 زمينه کراورزی

فعاليت اقتصادی کوچک 

کارآفرینانه، حرفه ای یا با پس زمينه 

 زراعی

 ارتباط با دیگران
بر پایه ارتباط سلسله 

 مراتب
 بر پایه معامله و داد و ستد

داد و ستد در چهارچوب سلسله 

 مراتب

 

 :محيط کارآفرینانه سازمانی

 

 د عملکرد سازمان در محدوده فناوری

 ایده های جدید د ترویق

 د ترغيب آزمون و خطا

 د مجال شکست

 د نبود مانع بر سر راه فرصت

 د در دسترس بودن و مهيا بودن منابع

 د روش چند گانه کار گروهی

 د افق بلند مدت

 د روح داوطلبانه

 د سيستم پاداش مناسب

 د وجود سهام داران و گروه های ذی نفع در سازمان و پرتيبانان

 رده باال د حمایت مدیران
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 خصوصيات رهبری در کارآفرینی سازمانی

 رهبری یک فعاليت کارآفرینانه ویژگی ها و خصوصيات خاصی را می طلبد.

 

 آشنایی با محيط 

 دوراندیری و انعطاف پذیری 

 خلق اختيارات مدیریت 

 ترغيب کارگروهی 

 ترویق به بحث آزاد 

 ترکيل ائتالفی از پرتيبانان 

 سماجت و پایداری 
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 فصل دوم

 Creativity   خالقيت

 

 مفهوم خالقيت

تعبيدر مدی    "خالقيدت "نگاه کردن متفاوت به مسئله و رسيدن به یک راه حل جدید، همان چيزی است که عموما  از آن به 

 شود.

 خالقيت را می توانيد به راحتی در زندگی روزانه حس کنيد.

 می کنيم: این تعاریف را با هم مرور تعریف های متفاوتی از خالقيت وجود دارد، تعدادی از

 د خالقيت یعنی دیدن به نوعی متفاوت

 د خالقيت یعنی رهایی از عادت های ذهنی

 د خالقيت یعنی نگاه به چيزهای پيش پا افتاده و دیدن چيزهای فو  العاده و غير عادی در آنها

 د خالقيت یعنی وصل کردن دو شاخه به پریز خورشيدا

 انایی دیدن روابط خاص بين اشياء، انسانها، فرایندها و. . . که دیگران از دیدن آنها غافلند.د خالقيت یعنی تو

 د خالقيت، صحبت کردن و گوش دادن به یک گربه استا

 

 خالقيت خارج شدن از چارچوب های ذهنی، حساس شدن نسبت به کاستی ها، ناهماهنگی ها و دشواری مسائل  د

 راه حل های جدید برای آنها و یا بهبود وضعيت موجود است.موجود، تالش برای پيدا کردن 
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 د خالقيت یعنی دست دادن با آیندها 

 

 برای خالقانه ناميدن یک اثر، باید آن اثر در نتيجه اقدامات مبتنی بر هدف یابی پدید آمده باشد.

 

 ایده

 به وقوع خواهد پيوست.جرقه ای است که در ذهن زده می شود و نران دهنده ی عملی است که در واقعيت 

 خيلی از افراد ابداع، اختراع، نو آوری و. . . را مترادف با هم می دانند. امّا هر یک از این کلمات، تعریف خاص خود را دارند.

 

 ابداع

ابداع به معنی خلق چيزی از صفر یا هيچ، فقط مخصوص خداوند است. فقط خداست که همه ی خلقت را بدون الگوی قبلی 

 است. آفریده

وقتی که از خالقيت صحبت می شود، منظور یک فرایند ذهنی برای خلق ایده و حداکثر، ساخت نمونه ی واقعی از آن است. 

 قرار می گيرد. "مخترعين"خالقيت عرصه ی آزمایرگاه ها و کارگاه هاست. بنابراین در حوزه ی عمل 

 

 نوآور

د و یا حتی نحوه ی کسب و کار جدیدی را به بازار عرضده مدی   کسی است که محصولی جدید یا روش توليدی جدی "نوآور"

 کند.

نوآوری به زبان ساده، تبدیل ایده ی خالقانه به محصولی است که مردم به عندوان مردتری حاضدر باشدند آن را بخرندد و      

 استفاده کنند.
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 :خلق ایده - فکر کردن به چيزهای جدید    خالقيت 

 :تبدیل ایده به محصول  -انجام چيزی جدید   نوآوری 

 :توليد ثروت و افزایش سطح رفاه جامعه  کارافرینی 

 

 

 موانع خالقيت

 د چيزهایی که از قبل آموخته می شوند، یکی از موانع اصلی بر سر راه خالقيت هستند.7

 جدی ترین مانع خالقيت، همان دانسته های ماست، نه چيزهایی که نمی دانيم.

 ها د ترس از اشتباهات و شکست2

 د پرهيز از ابهام3

 د بيش از حد منطقی بودن5

 د پيروی کورکورانه از قواعد و قانون ها4

 د ترس از احمق جلوه کردن6

 د جستجو برای یافتن تنها یک جواب درست1

 د اضافه کردن مفروضات نادرست به مفروضات مسئله8

 د تکيه بر کليره ها9

 د فرار روانی ناشی از باورها71

 ی و . . .د تفکر منف77

 

 مانع اول:

بسياری از مواقع وقتی برای یک مرکل پاسخی پيدا می شود و یا وقتی کاری از یک روش جاری انجام می شود، کسدی بده   

دنبال راه ها و روش های دیگر نمی گردد. این شاید یکی از مهم ترین دالیلی است که خالقيت های شگفت آور بدروز نمدی   

 کند. تفکر خال  یعنی همين.

 یعنی همواره از خودمان سئوال کنيم که آیا راه حل بهتری وجود ندارد؟

 

 مانع دوم:

 .که ما در حل مسایل به مفروضات واقعی مسئله اضافه می کنيم“ مفروضات اضافی"

 

 مانع سوم:

 است. "ترس از اشتباه و شکست"یکی از موانع خالقيت، 

 است :یکی از دانرمندان حوزه ی کارآفرینی معتقد  کوراکتو

 " هر آنچه شما را نکرد، باعث می شود قوی تر شوید."
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 مانع چهارم:

است. قواعد باعث می شود که ما اطرافمان را آن طور که هسدت   "دنبال کردن کورکورانه ی قواعد  "یکی از موانع خالقيت 

 نبينيم، بلکه آن طور ببينيم که عادت کرده ایم.

 

 

 مانع پنجم:

با ارزشی از فرایند خالقيت است. به خصوص هنگامی که ایده های مختلف ارزشيابی و ترکيب می منطق و استدالل، قسمت 

 شوند. ولی در ابتدای تصور و خيال، نگرانی برای منطقی بودن یا نبودن ایده، خالقيت را محدود می کند.

یکدی از مواندع   ر داشدته باشدند.   اجازه بدهيد که ایده هایتان حتی اگر به ظاهر غير منطقی به نظر می رسند، فرصت ظهدو 

 است "بيش از حد منطقی بودن  "خالقيت 

 

 مانع شرم:

 یک رفتار سرزنده و شوخ، اساس تفکر خال  است.

 کرف وجود داردا "آهان "شوخی  و  "هاها  "یادتان باشد که یک رابطه ی بسيار نزدیک، بين 

 

 مانع هفتم:

 ا"من خال  نيستم  "است که یکی دیگر از موانع خالقيت گمان به این موضوع 

 

 مانع هرتم:

 تفکر خال  جای پيروی از رسوم نيست. ایده های جدید کمتر در فضای سنتی و عادی پيدا می شوند.

 امّا از ترس اینکه احمق تصور شویم، هرگز جرات ابراز آنها را نداریم.

 

 مانع نهم:

یکی از مواندع  « پرهيز از ابهام»اگر توانایی تحمل ابهام را دارید، یکی از مهم ترین موانع خالقيت را از بين برده اید چرا که: 

 خالقيت است.

اگر چه وضعيت مبهم برای یک کارآفرین وضعيت مطلوبی نيست امّا وضعيت با ارزشی است که باعث جستجوی او برای ایده 

 های خال  می شود

 

 ع دهم:مان

 تفکر خال ، داشتن نگاه زیبابين است.

 از موانع مهم خالقيت است« تفکر منفی»بنابراین 

 

 مانع یازدهم:

 یکی از موانع خالقيت این است که نتوانيد شکل اصلی را از زمينه آن جدا کنيد.
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 سن باال، باور ها و تعصبات، بسيار زیاد،تخصص  عالوه بر موانع گفته شده، موانع دیگری مانند: فرار های روانی، روزمرگی ها،

 و . . نيز می توانند از موانع خالقيت شمرده شوند غرور، ترس

 

 

 انواع تفکر منفی :

 نمونه ها واژه معرف

 عيب جویی و خرده گيری از دیگران، منفی بافی عيب جویی

 شکایت از روزگار، بنا بر عادت غرولند کردن غرولند

 کارها و بی نظمی در لوازم شخصی و. . .بی نظمی در  بی نظمی

 طعنه زدن، مدارا نکردن، سرزنش کردن دیگران سرزنش کردن

 به کاربردن واژه های اهانت آميز، بی احترامی )حتی بدون ابزار شفاهی( به دیگران بی احترامی

 احساس ترس، غم، بدبينی و یأس ناتوانی

 استهزاء واقع کردن خود، تصور ارزیابی منفی توسط دیگرانسرزنش شدن از طرف دیگران و مورد  بی ارزشی

 نا اميدی
تصور داشتن زندگی بی معنا، بی آرمانی، نداشتن هدف مثبت و نداشتن اميد، احساس مداوم 

 مواجه شدن با بن بست

 

 موانع تفکر خال 

 د صرفا  به دنبال یک راه حل صحيح گرتن 

 د اضافه کردن مفروضات نادرست به مسئله 

 ترس از اشتباه و شکست د 

 د دنبال کردن کور کورانه قواعد 

 د بيش از حد منطقی بودن 

 د بيهوده انگاشتن بازی کردن 
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  من خال  نيستم»د گمان به اینکه» 

 د ترس از احمق جلوه کردن 

 د پرهيز از ابهام 

 د تفکر منفی 

 د عدم توانایی جدا کردن سوژه اصلی از زمينه 

 

 فرآیند خالقیت

توجه کنيم، می توان از مراحلی که باعث شکل گيری خالقيت در ذهن ميرود، )تفکر خال ( اگر با دقت به فرآیند خالقيت 

 یک تقسيم بندی ارائه کرد:

 

 

 

 

 (Preparation)آماده سازی ذهن  -7

 در مورد همه چيز بخوانيد

 .برای خال  بودن باید مطالعه داشت 

  داشته باشد.یادگيری فرآیندی نيست که انتها 

 .رویارویی با هر موقعيتی می تواند فرصت جدیدی را برای یادگيری فراهم کند 

 .توصيه می کنيم که دامنه مطالعات تان را گسترش دهيد و به زمينه های مختلفی از دانش بپردازید 
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 این کار باعث می شود ذهنتان آماده ترکيب کردن اطالعات حوزه های مختلف با یکدیگر شود.

 

 سایر عوامل موثر در آماده سازی ذهن برای خالقيت:

 .زمانی را برای تبادل نظر با دیگران قرار دهيد 

 .سفر کنيد  

 .در جلسات تخصصی رشته تان شرکت کنيد 

 

 

 (Investigation)مطالعه و بررسی   -2

 متمرکز شوید

 یکی از الزمه های خال  بودن، داشتن درك باال و قدرت تحليل مسائل است.

 برای ایده پردازی در رابطه با هر زمينه ای الزم است در ابتدا اصل مسئله، اجزا و جوانب آن به خوبی درك شود.

 در رابطه با موضوع می تواند شناخت آن را آسان تر کند.« مطالعه تخصصی»

 

عه کدار هدای دیگدران را    در این مرحله فرد باید مانند محققين مطالعات و تحقيقات سيستماتيک علمی رفتار کرده و مجمو

 جمع آوری و مطالعه کند.

 گفته می شود« مرور ادبيات»به این کار در اصطالح، 

 

 (Transformation)تغيير و دگرگونی   -3

 تفکرتان را انعطاف پذیر نگه دارید

 يم.در این مرحله مجموعه ای اطالعات جمع آوری شده از کارهای دیگران را بررسی کرده و به هم متصل می کن

اختالف نظر ها و نکات مترابهی که در مطالب دیگران است به ما کمک می کند تا داستان های مختلف را با سناریوی خدود  

 بيان کنيم و مدل جدیدی ارائه دهيم که مطالب جمع آوری شده را نيز پوشش دهد.

ا به وجود می آورند که تفکر واگرا و مرخص کردن ترابهات و اختالفات موجود در اطالعات جمع آوری شده، دو نوع تفکر ر

 تفکر همگرا نام دارند.

 

 تفکر واگرا : توانایی دیدن تفاوتها ميان داده ها ی مختلف

 متفکران واگرا در حل مسائل بدون اینکه روی مسئله اصلی تمرکز کنند، از تکنيک طوفان فکری استفاده می کنند.

 ط ميان داده های مختلفتفکر همگرا : توانایی دیدن شباهت ها و ارتبا

 متفکران همگرا با تمرکز بر روی مسئله  بهترین و موثرترین مسيرهایی که منجر به حل مسئله می شود را می یابند.

 

 (Incubation)کمون یا دوره انتظار، خوابيدن روی مسئله  -5

 به ذهنتان زنگ تفریح دهيد
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 ذهن انسان دو بخش آگاه و ناخودآگاه دارد.

ذهن همان است که همواره، در فعاليت های روزانه به کار گرفته می شود. این فعاليت ها، اثراتی را بر روی بخدش  بخش آگاه 

 دیگر ذهن، یعنی ناخودآگاه می گذارد.

گاهی برخی از آموخته هایی که به سبب فعاليت بخش آگاه ذهن ایجاد شده اند، پس از مدتی فراموش می شوند اما اثر ایدن  

 ر بخش ناخودآگاه همواره باقی می ماند.آموخته ها ب

 ذهن ناخودآگاه بدون آنکه تفاوتی ميان اندیره افکار خوب و بد قائل شود، هر چيزی را به طور کامل دریافت می کند

 

 

 بخری از ذهن که ما به آن دسترسی داریم همان ذهن  آگاه است.

 يقا  در آن چه می گذرد.اما ذهن ناخودآگاه ما غير قابل دسترس بوده و نمی دانيم دق

 در اینکه بسياری از تصميمات ما ناشی از اطالعات ذهن ناخودآگاه  است شکی نيست.

 الزم است پس از جمع آوری اطالعات مسئله به عمد کنار گذاشته شده؛

 ذهن آگاه را در آرامش قرار داده و به ذهن ناخودآگاه فرصت عمل بدهيد.

 

 (Illumination)جرقه  -4

 ا روشن می شوندچراغ ه

سال طول  4دقيقه تا  4این مرحله پيررفت خود به خودی و روشن شدن مسئله است که ممکن است تا رسيدن به آن، از  -

 بکردا

 به ذهن ناخودآگاه، زمانی برای تجزیه و تحليل و فعاليت این بخش فراهم می شود.با سپردن موضوع مورد نظر  -

راه حل شده یدا جرقده   باشيد چرا که ممکن است در یک لحظه و به طور ناگهانی متوجه در این دوران باید گوش به زنگ  -

 خلق ایده در ذهنتان زده می شود.

 

 

 (Verification)تایيد و اثبات   -6

 ایده تان را با شرایط واقعی تنظيم کنيد

نتيجه قابل قبولی داشته باشدد، امدا    برخی از مواقع ممکن است یک ایده جدید تنها در مرحله آزمایرگاهی و بر روی کاغذ

 هنگامی که در شرایط واقعی اجرا می شود بی معنی و ناکارآمد باشد.

این مرحله مرخص می کند که آیا ایده جدید عملی است و می توان آن را با قيمت معقولی که برای کارآفرین سود آور است 

 توليد کرد یا خير؟

 

 (Implementation)اجراء  -1

 هدف، آتشآماده، 

 بسياری از افراد هستند که ایده های جدیدی خلق می کنند اما بيرتر آنها هرگز ایده ای خود را عملی نمی کنند.

 را از افراد معمولی متمایز می کند عملی کردن ایده هایران است. آنچه که کارآفرینان
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 ی می گویند، که گامی فراتر از خالقيت است.تبدیل ایده به عمل را نوآوراما همان طور که در ابتدای مبحث گفته شد، 

 پس منظور از عملی کردن ایده در آخرین مرحله از فرآیند خالقيت، توليد و ارائه آن به بازار نيست.

 

 (Implementation)اجراء 

 فاکتور مورد نظر در این مرحله:

 ایده در حد یک نمونه آزمایرگاهی ساخته و آزمایش می شود.

 رد مرحله توليد انبوه شده که خارج از فرایند خالقيت و در قلمرو نوآوری می باشد.اگر موفق بود وا

 

 تکنيک ها و روش های افزایش خالقيت

 این تکنيک ها را بر اساس شيوه استفاده، می توان به سه دسته تقسيم کرد:

 

 ورد استفاده قرار گيرد.قابل اجرا هستند و نمی توانند به صورت گروهی م« فردی»د تکنيک هایی که به صورت 7

 ، تصویر سازی خال ، و  . . . .DO ITمانند تکنيک 

 قابل اجرا بوده و نمی توان از آنها به صورت فردی استفاده کرد.« گروهی»د تکنيک هایی که به صورت 2

 مانند: تکنيک طوفان فکری، دلفی، طوفان فکری معکوس، گوردن، تلفيق نامتجانس ها و  . . .

 قابل استفاده هستند.« گروهی»و « فردی»ایی که به هر دو صوررت د تکنيک ه3

 ، فهرست خصوصيات، شکوفه نيلوفر آبی،SCAMPERمانند: ارتباطات اجباری، 

 دفتر چه یادداشت و . . .

 

 د خلق طوفانی از ایده های جدید (Brainstorming) طوفان فکری 

 دکتر الکس اس اسبورن تعریف شد.توسط  7943این تکنيک نوعی ایده یابی گروهی و سازمان یافته است، که در سال  -

 امروزه این تکنيک چنان در آمریکا رواج یافته که می توان گفت جزئی از زندگی مردم شده است.

وع یا مرکلی را مطرح کرده و افراد حاضدر  جلسه ای است که در ابتدای آن، مدیر جلسه موض)ذهن انگيزی(، طوفان فکری 

 در جلسه، در رابطه با آن موضوع یا برای حل مرکل اقدام به ارائه ایده می کنند.

 

جلسات طوفان فکری بسيار جذاب، پر سرعت، طوفانی، پرنراط و خالقانه است. هدف این تکنيک جمع آوری ایدها و یافتن 

 بهترین آنها برای موضوع مطرح شده است.

 

 برای برگزاری صحيح و لذت بخش جلسات طوفان فکری، چهار اصل مهم را به خاطر بسپارید:

 بهتر اصل اول: هرچه بيرتر، 

 کميت ایده ها مهم است نه کيفيت آنها

 

 اصل دوم: مسخره کردن ممنوع



26 
 

 نقد، ارزیابی و قضاوت های عجوالنه در مورد ایده ها ممنوع

 

 اصل سوم: گل + آبی = گالبیا

یده ممکن است جرقه خلق ایده جدیدی باشد لذا هر فرد می تواند با توجه ویژه به ایده دیگران و ترکيب دو ایده، ایدده  هر ا

 تازه ای ارائه کند.

 

 

 اصل چهارم: هم افزایی ناشی از نراط

این امر در گرو آن است  پيرنهاد می کنند،  ایده های ارائه شده در گروه بهتر و بيرتر از ایده هایی است که افراد به تنهایی

 را آزاد بگذارند و جلسه پرنراط و خنده دار و شاد باشد. که افراد یکدیگر

 

 نفر 74الی  72تعداد نفرات مناسب برای جلسه: 

 دقيقه 21تا  74مدت زمان برگزای جلسه: 

 مدیر جلسه به عنوان هدایت کننده و کنترل کننده جلسهنقش 

 

DO IT  خالقيت د یک فرآیند ساده برای 

 

 

 : تعریف مرکل(D)مرحله اول 

 مرکل را به مرکالت کوچکتر تبدیل کرده

 کلمه بيان کرد. 3تا  2و هر مرکل کوچک را حداکثر در 

 

 : باز کردن ذهن(O)مرحله دوم 

 فرد با ذهن باز به دنبال راه حلهایی برای مرکل می گردد.

 نگاه به موضوع از زوایای مختلف

 

DOIT د یک فرآیند ساده برای خالقيت 
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 : شناسایی بهترین راه حل(I)مرحله سوم 

 ایده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحليل و ارزیابی قرارمی گيرد

 

 : تبدیل تئوری به عمل(T)مرحله چهارم 

 ایده انتخابی هنگامی راه گرای مرکل خواهد بود که عملی شود.

 فکر کند فرد باید به راههای عملی شدن ایده

 

 

 Method  Collective Notebook دفترچه یادداشت  

 محيط شخصی برای ایده های کودکانه

و به سرعت از یاد می  گاهی در موقعيتهای بسيار غير منتظره ایده ها به صورت ناگهانی به ذهن خطور کرده و جرقه می زنند

 روند.

 طبقه بندی شوند. ع آوری شده،دفترچه یادداشت این امکان را ميدهد که این ایده ها جم

 

این تکنيک بسيار شبيه تکنيک طوفان فکری است با این تفاوت که در جلسه طوفان فکری، ابتددا موضدوع و یدا مردکلی     

اما در طوفان فکری معکوس،  مطرح شده سپس در جهت بهبود یا حل مرکل ایده پردازی شده تا راه حل مناسبی پيدا شود.

 ایده پردازی می شود مطرح شده و سپس به دنبال یافتن مرکالت یا ایرادات آن ایده، ابتدا محصول یا وضعيتی

 

 .در این تکنيک مهمترین اصل طوفان فکری یعنی انتقاد نقض می گردد 

   در این روش وضعيت قابل قبول فعلی توضيح داده شده و از افراد خواسته می شود آن را نقد و نقاط ضدعف آن را

 پيدا کنند.
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 فصل سوم

 

 Teamwork    کار تيمی
 

استعداد هایران کارهای بزرگ  نوشتن فهرستی از اسامی تک ستاره هایی که در گذشته توانسته اند با تکيه بر توانایی ها و 

 انجام دهند، کار ساده ای به نظر می رسد. 

  ابو علی سينا، شيخ بهایی، جابربن حيان، ادیسون، لئوناردو داوینچی، نيوتن و.... 

 

  همان طور که متوجه شده اید ذکر نام تک ستارههای دنيای امروز کار مرکلی خواهد بود.

اما علت این دشواری چيست؟ آیا ما در دنيای امروز، به اندازه گذشته، اختراعات، اکترافات و خلق چيز های جدید نداریم و 

 این موضوع باعث کاهش قابل توجه تعداد تک ستاره ها شده است؟ مسلما  این طور نيست. 

لمدی گسدترده و اندواع و اقسدام ندو آوری هدا و       ما هر روز با تولد محصوالت جدید، کرف ترکيبات تازه، نتایج تحقيقات ع

 ابتکارات مواجه می شویم. 

 به اطرافتان نگاه کنيد. 

 آیا مخترع تلفن همراه را می شناسيد؟ 

 نرم افزار گوگل ارس ساخته و پرداخته چه کسی است؟

 کيست؟  Aکاشف واکسن آنفوالنزای نوع  
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 هآیا می دانيد چه کسی کرف کرد که می توان با استفاد

 اجا  خوراك پزی ساخت؟ و...  از حرارت نوری، 

 

 اهميت کار تيمی :

کار تيمی موضوعی نيست که تازه مطرح شده باشد. اما در زمان ما، نياز بيرتری به استفاده از آن در جنبده هدای مختلدف    

  زندگی د به ویژه در کسب و کار ها د احساس می شود.

ن امکان را فراهم می کند که از ظرفيت ها و توانایی های متفاوت افراد مختلف، در کنار زیرا انجام کار ها در قالب یک تيم، ای

 هم و در تعامل با هم استفاده شود. 

  کار باعث باال رفتن ميزان بهره وری و رضایت بيرتر در افراد خواهد شد. این

 

د که برای فائق آمدن بر آنها، الزم است دانش، کارآفرینان برای موفقيت در کسب و کار، با چالش های زیادی رو به رو هستن

 )یک تيم کاری، یک سازمان و به طور کلی یک کسب و کار(، مهارت ها، تجربه ها و دیدگاه های تمامی کارکنان فعاليت نوپا 

  در کنار هم قرار گرفته و با هم ترکيب شوند. 

 

ترکيل تيم های کاری موثر برای مقابله با چالش های کسب و کار، ضروری و مهم است. این امر، اهميت روز افزون کار تيمی 

 را نران می دهد. 

 

به خاطر بسپارید که دور هم جمع شدن چند نفر برای انجام یک کار مرترك، لزوما  به معنی ترکيل یک تيم  نکته مهم:

 کاری نيست. 

 بگذاریم، اما تيم بودن، شرایط خاصی را می طلبد.  م نام چنين جمعی را گروهشاید بتواني

 

 تفاوت های کار تيمی و کار گروهی :

 برای انجام کار مرترکی در کنار هم قرار می گيرند.  مجموعه ای از افراد را تصور کنيد که

 س عهده دار انجام کار مرخصی می شود. مسئوليت ها و وظایف، به طور کامال  دقيق بين شان تقسيم شده است و هر ک

در بين اعضای این مجموعه، چيزی به نام مسئوليت هماهنگی وجود ندارد و هر کس به تنهایی، بدون توجه به ارتباطش با 

 دیگران و با حداقل تعامل، به وظایف خود عمل می کند. 

تنها بين اعضایی خواهد بود که مسئوليت هایران،  معدود تعامالتی که در مجموعه انجام می شود نيز، به صورت فيزیکی و

 به طور مستقيم با یکدیگر در ارتباط است. 

بنابراین، علی رغم اینکه کار، در نهایت، توسط مجموعه ای از افراد انجام خواهد شد، روح گروهی و تعامالت جمعی وجود 

 انجام می دهند.  ندارد. در واقع، چند نفر عنصر مستقل، در کنار هم، کار مرترکی را

 

  .شما یک گروه را تصور کرده اید 
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 برای انجام کار مرترکی در کنار هم قرار می گيرند.  حاال، مجموعه ای از افراد را تصور کنيد که

 مسئوليت ها به طور دقيق و خط کری شده، بين شان تقسيم نرده

  دارد.هر کس عالوه بر مسئوليت های فردی، مسئوليت تيمی هم بر عهده 

 یک نفر مسئول هماهنگی بين اعضاء، اهداف و روند انجام کارها است. 

 چرا که این موضوع، باعث بهتر شدن کيفيت انجام کار و باال رفتن سطح بهره وری می شود. 

 هيچ کس به تنهایی عمل نکرده و افراد مجموعه، کارها را در تعامل با یکدیگر انجام می دهند. 

  عامالت اطالعاتی و هم تعامالت فيزیکی را شامل می شود.این تعامالت، هم ت

در نهایت، کار توسط مجموعه افرادی انجام خواهد شد که بين شان به شدت، روح فرد واحد و بزرگی را به وجود آورده اند 

 که بسيار کاراتر از تک تک شان عمل می کند. 

 

 

 

 

 

  .شما یک تيم را تصور کرده اید 

 

 افراد تيم:  افراد گروه: 

 . دارند وابستگی متقابل نسبت به کار مستقل کار می کنند. 

در هدف گذاری ها سهيم نبوده و ممکن است اهدافران در 

 تضاد با یکدیگر باشد. 

 در هدف گذاری ها سهيم بوده و اهداف واحد دارند. 

 عمل دارند.  آزادیو  در انجام کارها، ابتکار . کنند کارچه  دقيقا شود  به آنها گفته می

 به بيان عقاید و نظرات مخالف ترویق می شوند.   بيان عقاید مخالف نوعی دشمنی محسوب می شود.

در تصميم گيری ها شرکت کرده و تالش می کنند تا هویت  به طور جدی در تصميمات گروه شرکت نمی کنند. 

 و ماهيت تيم را کرف و آشکار کنند. 

به هم اعتماد و اطمينان داشته و ارتباطات شان باز و   تر از دستيابی به نتایج مثبت است.همرنگی با جماعت، مهم 

 صادقانه است. 

معموال  دارای آرمان مرترك نبوده و ممکن است هر یک با 

 انگيزه و دالیل مختلفی به گروه پيوسته باشند. 

آرمان مرترك داشته، همه به آن اعتقاد دارند و نسبت به 

 تيم احساس تعلق و تعهد می کنند. 
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حاصل کارشان، حاصل جمع کار تک تک افراد یا کمتر از آن 

  است.

وجود دارد. به این معنی که  خاصيت هم افزایی در کارشان

حاصل کارشان، بيش از حاصل جمع کار تک تک شان 

 است. 

 

افراد تيم، از روز اول چنين ویژگی هایی را نخواهد داشت. این ویژگی ها در حين فعاليت های تيم و با تالش زیاد، شکل البته 

  خواهند گرفت

 :مثال

در یک تيم فوتبال، مجموعه ای از افراد، با توانایی ها و استعداد های متفاوت فردی در کنار هم جمع می شوند. تعدادی 

انند و تعدادی تکنيک های دفاعی را، افرادی ممکن است بتوانند ضربات سر قوی بزنند یا با پای چپ روش های حمله را ميد

بازی کنند و فرد خاصی هم وجود دارد که معموال  هيچ کدام از این مهارت ها را نداشته اما در عوض، می تواند از چار چوب 

  دروازه محافظت کند.

  تمایز تيم و گروه استهم افزایی یکی از مهم ترین وجوه 

خواهد بود. اما این هم افزایی، فقط در تيم های توانمند اتفا  می  2، به مراتب بيرتر از 7و  7با وجود هم افزایی، حاصل جمع 

 افتد. 

 تيم هایی که به خوبی با مهارت های کار کردن در کنار هم آشنا باشند. 

 

 

ت های یکدیگر نداشته باشند، برای هماهنگ شدن با هم تمرین کافی نکنند، اگر افراد تيم فوتبال، شناخت درستی از قابلي

بين شان درگيری و جار و جنجال وجود داشته باشد و در عين حال بخواهند به صورت تيمی بازی کنند، ممکن است نتيجه 

 ی بدتری را نسبت به زمانی که به صورت فردی بازی می کنند، به دست بياورند. 

و از تمام  کند می ایجاد منفی سينرژیدر اصطالح  بلکهندارد،  مثبتی تاثيرافراد نه تنها  کردن کار تيمی حالت، در این

 نيز، استفاده نخواهد شد. افراد  فردی های تواناییها و  ظرفيت

جز  چيزیحاصل،  کهاست  بدیهیا کنند بازیدهند و بدون تعامل با هم  ترکيلفوتبال  بازیکنان، گروه حاال تصور کنيد

 خنده دار نخواهد بود.  نتایجو  بيهوده های تکروی

 

 مزایای کار تيمی :

 مزیتهای اصلی کار تيمی نسبت به کار گروهی:

 در کار تيمی است.  که بخش عمده آن ناشی از خاصيت هم افزایی کارآیی و اثر بخری باالی آن بوده 

به عبارت دیگر، کار تيمی بر خالف کار کار های بزرگ انجام دهند.  تيم ها می توانند بدون در اختيار داشتن افراد بزرگ،

 . گروهی، متکی به فرد خاصی نيست

 داشته که به آن ایمان و اعتقاد دارند.  افراد تيم، آرمان مرترکی

 . افراد تيم در هدف گذاری ها و تصميم گيری ها نيز سهيم اند
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  علق کرده و انگيزه باالیی برای انجام هر چه بهتر کارها داشته باشند.این ویژگی ها باعث می شود نسبت به تيم احساس ت

 

 . برای موفقيت آميز بودن فعاليت های یک تيم، باید در طراحی آنها، مسایل بسيار زیادی مد نظر قرار گيرد

رای مقابله و فائق آمدن در غير این صورت تيم ها در مسير کاری خود، با چالش هایی رو به رو خواهند شد که توانایی الزم ب

 بر آنها را ندارند. 

 

 به طور مثال:

چرا که درگيری بين اعضا، یا عدم توافق آنها در رابطه با چگونگی اداره تيم، می تواند . ترکيب اعضای تيم بسيار مهم است

 فعاليت های تيم را مختل کند. 

مرکل است اما    می توان با آموزش های مناسب، این که مهارت های کار تيمی داشته باشند،  پيدا کردن افراد مناسبی

 مهارت را در افراد مختلف ایجاد و تقویت کرد.

  

الزم در زمينه تيم سازی و رهبری تيم، بسياری از تيم ها )خصوصا  در دراز مدت(، کارایی  در صورت عدم وجود آموزش های

 به می کنندرا تجر هم افزایی منفیو اثر بخری خود را از دست داده و  

 این مسئله باعث ایجاد نوعی عدم اطمينان نسبت به تيم ها می شود. 

 

 

 : تيم سازی

 جو اعتماد، ساخته می شود.و  یک تيم پویا و هم افزا بر پایه وجود یک آرمان مرترك

 استفاده از بازی های تيمی نيز در بستر سازی ساخت تيم نقش بسيار مهمی دارد.  

 

  آرمان مرترك

افرادی که می خواهند یک تيم ترکيل دهند، باید آرمان مرترکی داشته باشند. زیرا تا وقتی که هدف مرترکی وجود 

ندارد، فعاليت ها در جهت های متفاوتی شکل گرفته و حتی ممکن است یکدیگر را خنثی کرده و هم افزایی منفی ایجاد 

 کند. 

 . هت داده و از هرز رفتن انرژی تيم جلوگيری می کندوجود یک آرمان مرترك به فعاليت ها و تالش ها ج

 

  ایجاد  اعتماد

 است.  ایجاد اعتماد در بين تيم بسيار مهم بوده و شرط اصلی تيم سازی

 اگر چه اعضای تيم نقش مهمی در شکل گيری اعتماد دارند،

  ایجاد کند.در نهایت این رهبر تيم است که باید فضای اعتماد را بين افراد  

 

 ستفاده از بازی ها ا
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 ادامه فعاليت ها، بسيار موثر است.و هم در  مراحل اوليه ساخت تيماستفاده از بازی های تيمی و تيم سازی، هم در  -

 تمرین آرمان مرترك و ایجاد حس اعتماد بيرتر بين اعضای تيم دارند. بازی ها نقش مهمی در  - 

بين افراد تيم و ایجاد اعتماد، می  شکستن  یخ ها، گرم شدن روابط از هم، در ابتدای ترکيل تيم، برای شناخت بيرتر افراد

 در خالل کار تيمی، برای منظورهای مختلفی از جمله: وتوان از این بازی ها بهره برد  

 ایجاد محيط کاری اثر بخش،  - 

 ، ترویق همکاری و حمایت بين افراد تيم -

 رسيدن به بهره وری باال،  -

 ، بر تيم از طریق تفویض اختيار به اعضاکمک به ره -

 تحریک خالقيت و نوآوری،  -

 افزایش مهارت های ارتباطی کالمی و غير کالمی تيم، -

  می توان از بازی ها استفاده کرد.کاهش استرس و شاد کردن محيط کاری،  - 

 

 نقش ها و وظایف :

  اعضاء تيم و وظایف آنها:

 

 رهبر تيم  -7

  یک رهبر دارد.هر تيم نياز به 

 

 اعضای تيم از رهبر خود انتظاراتی دارند:

 ،رفتار منصفانه ای با اعضا داشته باشد 

  .نسبت به آنها بی طرف باشد 

  .نسبت به ایده های جدید با دید باز عمل کرده و حتی خود زمينه را برای بروز ایده های جدید ایجاد کند 

  رهبر تيم باید فرصت های چالش دار در اختيار افراد قرار دهد تا آنها بتوانند توانایی های فردی خود را توسعه

 دهند. 

 .در تيم های کارآفرین، رهبر توسط خود اعضا انتخاب و معرفی می شود 

  توسط مدیران  می کنند، معموال  رهبر تيمموجود که یک تيم جدید را برای هدف خاصی ایجاد  سازمان هایدر

  سازمان انتخاب می شود.

 

رهبر تيم عالوه بر نقش یک رهبر سنتی چهار  نقش اصلی دیگر را نيز دارد که هر کدام از این نقش ها برای موفقيت تيم 

 : حائز اهميت است

 آغاز گر  

 نقش الگو  

  مذاکره کننده 
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 نقش مربی  

  ویژگی های رهبر موثر

  .به افراد تيم قدرت تصميم گيری می دهد 

  .رهبری را به صورت چرخری به تمام افراد تيم واگذار می کند 

   .نقش افراد تيم را در یک مسير همساز و هماهنگ با هم قرار می دهد 

  .در گوش دادن به افراد، مهارت کافی را دارد 

   .برای انجام وظایف و فعاليت ها از خود رغبت نران می دهد 

   

 اعضای تيم  -2

 هستند.  اعضای تيمقلب هر تيم و موتور واقعی آن 

 یک مدیر خوب می تواند منابع را تامين کند 

 یک رهبر خوب می تواند انگيزه کافی در کارکنان ایجاد کند. 

 را انجام می دهند. در نتيجه جمع آوری افراد مناسب و ماهر بسيار مهم است. اما این اعضای تيم هستند که اکثر کارها -

 در فعاليت کارآفرینانه نيز تيم کارآفرین، شامل هسته مرکزی اوليه است  

 ولی در ادامه کار، تيم های مختلفی ترکيل می شود 

 که هر کدام وظایف خاص خود را دارند. 

 

 فرد تسهيل گر -3

 .معموال  رهبر تيم یا افرادی مانند روانرناس و مراور سازمان یا پرسنل منابع انسانی بر عهده می گيرندنقش تسهيل گر را 

 وظایف تسهيل گران:

 بهينه کردن روابط بين افراد،  •

 خود شناسی افراد تيم،  •

 ایجاد اعتماد به نفس،   •

 توانایی شناخت احساسات و درك خصوصيات اعضا به شکل متقابل،  •

 ذاکره،آموزش فن م •

 ایجاد مهارت های ارتباطی،   •

 ایجاد حس ریسک پذیری و انتقال برخی آموزش ها به تيم  •

 

 مراحل ساخت تيم 

 تيم ها با اهداف مختلفی ترکيل می شوند. 
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گاهی یک مجری، مدیر یا موسس، چند نفر را برای ارضای یک نياز و هدف سازمانی دور هم جمع کرده و تيم تردکيل مدی   

 دهد. 

  در طی شکل گيری و فعاليت، پنج مرحله را طی می کند: یک تيم

 

 مرحله اول: شکل گيری 

افراد به دور هم جمع می شوند و سواالت زیادی در مورد علت شکل گيری تيم مطرح می شود. در این مرحلده، رهبدر تديم    

 نقش بسيار حساس و مهمی دارد. 

 صورت گيرد.  اعتماد سازییکدیگر است باید اولين برخورد اعضای تيم با  به دليل اینکه این مرحله

 اعضا باید بگونه ای راهنمایی شوند که هر یک نقش خود را در تيم پيدا کنند. 

  در این مرحله چرم انداز تيم تدوین خواهد شد

 

 مرحله دوم : بروز تعارضات 

 به این مرحله، اصطالحا  مرحله طوفانی تيم گفته می شود. 

 در این مرحله تضادهای مختلفی بين اعضای تيم با هم و با رهبر تيم، به وجود خواهد آمد. 

 از جمله عواملی که موجب این تضادها می شوند شامل:

 اهداف 

 نقش ها 

 ارتباطات کالمی و غير کالمی 

   مسئوليت ها و مهارت های بين فردی 

  .پيش خواهد بوداگر این تضادها مانع ادامه کار نرود مرحله بعدی در  

 ضابطه مندی  مرحله سوم:

 در این مرحله طوفان تمام شده و اعضای تيم تا حدی یکدیگر را شناخته و از بودن در کنار هم احساس راحتی می کنند. 

 اعضا عالقه مند به حل مرکالت و دانستن استانداردهای کار بوده و با هم بحث و تبادل نظر می کنند.

 چيزهایی قابل پذیرش نيست.آنها سعی دارند بفهمند چه چيزهایی در بين شان قابل پذیرش بوده و چه  

 در این مرحله، شناخت و تعيين هدف ها بسيار اهميت دارد.  

 . کم کم نقش رهبر تيم، شکل دیگری به خود گرفته و به نوعی ميان اعضای تيم پخش می شود

 

  مرحله چهارم: عملکرد

 این مرحله بسيار فعال است و انگيزه پيررفت و اشتيا  برای همکاری بسيار باالست. تيم در 

اعتماد و اطمينان به یکدیگر افزایش می یابد و افراد به خاطر اعتماد، عالقه و شناختی که نسبت به هم دارند، در جهت رشد 

 یکدیگر تالش می کنند. 

 اعضای تيم در این مرحله به فکر ارتقا و افزایش کيفيت کارهای تيم هستند. 

 

 مرحله پنجم: تغيير شکل )گذار( 
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. ممکن است ماموریت آن به پایان رسيده و منحل شود و یا ممکن است با گذشت زمان، تيم رشد یافته و تکامل پيدا می کند

  دهد. فعاليت خود را با شيوه و سازماندهی جدیدتر ادامه

 

 مهارت های الزم برای کار تيمی 

برای انجام موثر و هم افزایی کار تيمی، افراد باید مجهز به مهارت هایی بوده و آن ها را در راستای تحقق اهداف تيم به کدار  

کلی و هدم بده   این ابتکار و خالقيت، باید هم به طور  گيرند. یکی از مهم ترین این مهارت ها، توانایی ابتکار و خالقيت است.

 طور خاص در زمينه ی تخصصی فعاليت تيم وجود داشته باشد. 

 

 چالش های کار تيمی 

در فرآیند کار تيمی، چالش هایی وجود دارد که آشنایی رهبر و اعضای تيم با آنها، مهارت های افراد در کار تيمی را باال می 

  برد.  برخی از این چالش ها عبارتند از:

  نقش های رهبر تيم -7

 رهبری مناسب یکی از مولفه های اصلی موفقيت تيم است. 

 عدم ایفای مناسب عملکرد از سوی رهبر به عنوان یکی از چالش های اصلی پيش روی کار تيمی محسوب شود. 

 ایجاد اعتماد  -2

 اعتماد شالوده ی کار تيمی است. 

 کنند و به راحتی با هم حرف بزنند. بنابراین مهم ترین آسيب تيم این است که اعضا نتوانند یکدیگر را درك

 اعضای تيم های موثر از آشکار شدن عيب و نقص شان نمی ترسند.

 آنها بدون ترس از تالفی و انتقام جویی دیگران، لغزش ها، ضعف ها و نگرانی های خود را قبول می کنند.   

  بلکه به معنی شفاف بودن روابط استکنند، البته این بدان معنا نيست که افراد تيم باید همه رازهای خود را آشکار 

 

 هویت تيمی  -3

 هویت تيمی حکم دلبستگی افراد تيم را دارد و خدشه دار شدنش بسيار خطرناك است. 

 بدون هویت تيمی، ساخت یک تيم موثر و هم افزا امکان پذیر نيست. 

 نتایج به دست آمده مسئول ببينند.  وجود یک هویت مرترك، افراد را ترویق می کند تا خود را به طور متقابل در

وقتی افراد احساس کنند که همگی مسئول نتيجه کل عملکرد تيم هستند، از یکدیگر کمک می گيرند و به هم کمدک مدی   

 کنند. 

 از دیگر مزایای داشتن هویت تيمی، کاهش استرس ها و لذت بردن از کار است.

ها، پيش داوری ها، الگو های متفاوت، وجود تنوع فکری د فرهنگی و...  آفت هدف مرترك، می تواند تفاوت ها، سوء تعبير  

 باشد. 

  آفت الگوی تفکر گروهی -5

 خطر تفکر گروهی ممکن است هر تيم منسجم و با هویت مرترکی را تهدید کند. 

    اروینگ جانيس، روانرناس دانرگاه یيل برای اولين بار، آفت الگوی تفکر گروهی را تعریف کرد:
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اعضای یک گروه به شدت از لحاظ فکری مرابه و دچار وابستگی به یکدیگر می شوند، بيرتر از اینکه دنبال راه حدل  وقتی 

 های گوناگون و چاره ساز باشند،

  به دنبال هماهنگی و یکسان سازی عقيده و فکر خواهند بود. 

  مدیریت خالقيت تيم -4

 خالقيت عامل مهمی در انجام کارهای تيمی است.

 بسياری از ابتکارات و اختراعات در قالب تيم های موفق صورت گرفته است.  

 ایده های گوناگون، فکرهای متفاوت ایجاد می کند.

با رهبری صحيح خالقيت های تيم، می توان از تضادها و تهدیدها به عنوان فرصت های عالی برای دستيابی به اهداف، سود  

ین با چالش های جدی مواجه شده و با وجود رقبای نوآور نمی تواند خيلدی دوام داشدته   در غير این صورت، تيم کارآفربرد. 

  باشد.

 جمع اضداد  -6

 گاهی در جریان بروز افکار مبتکرانه در تيم، تناقض هایی دیده می شود.

  يط کاری است.پذیرش ترکيب برخی از ویژگی های به ظاهر متناقض در محبرای ایجاد محيط خال  و مبتکرانه، اولين قدم:  

 توجه داشته باشيد که پذیرش ترکيب این ویژگی ها برای مدیرانی که خطی فکر می کنند بسيار مرکل است. 

 برخی از این ویژگی های متناقض عبارتند از : 

  ذهن آغاز گر د تجربه -7

 آزادی عمل د نظم و انضباط  -2

 ای بودن سر زندگی، شوخ طبعی و نراط د استادی، مهارت و حرفه  -3

 ابتکار و نو آوری د طرح ریزی کار مطابق برنامه ای از پيش تعيين شده  -5

 

 

 تفکر واگرا و همگرا  -1

 مهم است    همگراو  واگرا   محيط کار تيمی، هر دو نوع تفکر  در

 هدف گرایی و منطق رسيدن به هدف، از طریق اطالعات موجود و آزمون شده انجام می گيرد. در تفکر همگرا:

در تفکر واگرا: هدف گرایی وجود دارد ولی اصل نيست، بلکه تنوع و ارائه راه حل ها و نمایش راه های متعددد رسديدن بده    

 هدف، اصل و اساس کار است. 

  هسته مرکزی خالقيت، تفکر واگرا است

 سواری مجانی  -8

را به طور مناسب ایفا کرده باشدند، از   سواری مجانی در کارتيمی به مواردی اطال  می شود که: افراد بدون اینکه نقش خود

 نتایج کار دیگر اعضا سود می برند. 

 . در اغلب مواردی که ماهيت کار اجازه ارزیابی فردی را نمی دهد، این حالت پيش می آید

 

  بازی
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کارتيمی نياز به افرادی دارد که بتوانند تيمی و سيستمی فکر کنند، اما همان طور که پيش از این هم اشاره شد، در دسترس 

 نبودن این افراد یکی از معایب کار تيمی است که با آموزش های صحيح رفع می شود. 

می تواند تاثير بسزایی در افزایش اثر بخری    این آموزش ها خصوصا  اگر در قالب یک سری بازی های هدفدار انجام گيرد،  

 و کارایی تيم ها داشته باشد. 

 بازی ها می توانند روحيه افراد تيم را باال ببرند. -

 بازی ها کمک می کنند تا اعضای تيم انعطاف پذیرتر و سازگارتر باشند.  -

 ارب ایجاد می کند. بازی کردن، فرصتی برای به اشتراك گذاشتن دیدگاه ها، احساسات و تج -

 بازی های تيمی است.  درك و اعتماد متقابل بيرتر نسبت به اعضا نيز از نتایج فرعی و با ارزش -

 

 بازی های تيم سازی :

 بازی های تيم سازی معموال  با اهداف زیر  انجام می شود: 

 ابط بين افراد تيم و شکستن یخ هاگرم شدن رو 

 فزااد محيط کاری اثر بخش و هم اایج 

 ری و حمایت اعضای تيم از یکدیگرترویق همکا 

 رسيدن به بهره وری باال 

  تفویض اختيار به افراد تيم و ایجاد توانایی انجام آنها 

  افزایش مهارت های ارتباطی کالمی و غير کالمی افراد تيم 

 

 بازی های تيمی خالقيت :

خالقيت و نو آوری افراد تيم برگزار می شود و تداثير زیدادی در بده    این دسته از بازی ها با هدف ترویق و باال بردن روحيه 

  کارگيری خالقيت های افراد در انجام فعاليت هایران دارد.

 

 بازی های رهبری تيم :

 این دسته از بازی ها بيرتر برای رهبر تيم ضروری است.

انجام این بازی ها منجر به تقویت رهبری توسط تيم می شود و به افراد تيم  کمک می کند شناخت بيرتری در مورد رهبدر  

 تيم و وظایفش پيدا کنند. 

 

 بازی بزرگ شبيه سازی کسب و کار :

 و کار آشنا شوند.  هدف از بازی تيمی شبيه سازی کسب و کار این است که افراد از طریق شبيه سازی با واقعيت بازار کسب

مثال  در نوعی از این بازی ها، خرید قطعات اتومبيل از قطعه سازان توسط سازمان های بزرگ خصوصی و دولتی شبيه سازی 

 می شود. 

(. سفارش ساخت قطعه را از طریق گروه های واسطه )تيم های گروه Dبرای این کار، سازمان های بزرگ و شاید دولتی )گروه 

Bتيم های گروه  (، به قطعه( سازانA داده و قطعه سازان نيز پس از ساخت قطعات، محصوالت خود را به واسطه ها فروخته )

و آنها محصوالت خریداری شده را به خریداران نهایی )سازمان های بزرگ( می فروشند. در این ميدان عدده ای بده عندوان     
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، به آنها وام می دهند. در پایان بدازی،  Bو  Aهای گروه های  سرمایه گذار ریسک پذیر با دریافت و بررسی طرح تجاری تيم

 تيم برنده ی هر گروه، بر اساس باالترین ميزان سود حاصله تعيين می شود.

در این بازی عالوه بر تيم های اصلی، تيم های اجرایی خاصی شامل فروشندگان مواد اوليده، خریدداران نهدایی، تبليغدات،     

 ن و بانک مرکزی نيز وجود دارند. پليس، گروه قضایی، مراورا

 . تمامی این گروه ها مانند بازار واقعی کسب و کار، در هر لحظه می توانند شرایط بازسی را تغيير دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 

 Business Plan  طرح تجاری

 

 : مقدمه ای بر طرح تجاری

می شود. ایدده   های جدید و جالب، ذهن با سرعت زیادی پر از ایدهشاید شما هم تجربه کرده باشيد که در برخورد با سوژه 

 های عجيب و غریب، ساده، خنده دار، منطقی و حتی گاهی به ظاهر غير ممکن. 

 . این روند تا مدتی ادامه پيدا می کند و کم کم با گذشت زمان، تعدادی از ایده ها در البه الی افکار مختلف گم می شوند
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 . سردرگمی و سنگينی خواهيد کرد.نتيجه اینکه علی رغم عالقه ی شما به اصل سوژه، احساس 

 

در چنين مواقعی با سماجت و پا فراری، با ایده ها و موضوع کلنجار می روید و گره ای را که به دست باز می شده است را به 

وع را رها کرده، به کارهای دیگر می پردازید و طدوری  دندان می گيرید که نتيجه اش در نهایت موفقيت آميز است و یا موض

  وانمود می کنيد که انگار از اول هم برایتان سوژه جالبی نبوده است.

 

  معجزه ای به نام نوشتن  ما برای جلوگيری از این وضعيت، یک پيرنهاد جادویی برایتان داریم

 

 تر، روشن تر، و پخته تر می شود.  با به روی کاغذ آمدن ایده های به هم ریخته، همه چيز منظم

 هدف چيست؟ به کجا می خواهيم برویم؟ 

 و برای رسيدن به آن چه برنامه هایی داریم؟ 

 

 طرح تجاری همان نقره ی راه است. 

 

 می شود ترخيص داد که قابل اجرا هستند یا خير.  رویاهایمان واقعی تر می شوند و به راحتی  با تنظيم طرح تجاری

کم کم به یک نقرده   نگاه کنيد خواهيد دید که با چيدن و تنظيم کردن آن افکار و ایده های پراکنده، در کنار هم، اگر دقيق

 راه برای دستيابی به هدفتان رسيده اید.

 . ما به این نقره راه، طرح تجاری یا برنامه کسب و کار می گویيم 

 را از فعاليت های تجاری تان دریغ نکنيد.  تاثيرات معجزه ی نوشتنپس در همين ابتدای کار، قلم جادویی تان را بردارید و 

 در رابطه با ضرورت نوشتن طرح تجاری بحث های زیادی مطرح است: 

آن را عاملی محددود کنندده مدی    و  تمایلی به برنامه ریزی نداشتهاز طرفی کارآفرینان، به دليل ویژگی های خاص خود،  -7

 ان کسب و کارها، کارایی الزم را ندارد و سخت و هزینه بر است.دانند که در شرایط عدم اطمين

 تجربه نران داده است که مزایای نوشتن طرح تجاری بر معایب آن برتری دارد. -

 نوشتن طرح تجاری ضمانتی برای موفقيت کسب و کار نيست، اما ابزار خوبی برای افزایش شانس موفقيت است. -

 

 در مراحل ابتدایی راه اندازی کسب و کار حائز اهميت است. برخی معتقدند نوشتن طرح تجاری -2

 کسب و کار طرح تجاری پر اهميت است.  برخالف این عقيده تجربه نران می دهد که در تمام مراحل -

 فراموش نرود که همواره باید آن را مطابق با شرایط و تغييرات روند کار، به روز رسانی کرد.   -

 

رات سریع، جزء جدا نردنی دنيای امروز است و اگر کارآفرین و کسب و کارش با روند سریع این باید به خاطر داشت که تغيي

 تغييرات همگام نرود، از پيررفت در مسير خود باز مانده و شکست خواهند خورد.

  

  به بيان ساده

 یک طرح تجاری، تالش کارآفرین برای به روی کاغذ آوردن رویای خود است. 
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 ان از قابل اجرا بودن رویا مطمئن شد. با این روش می تو

 

سال فعاليت خدود،   درصد از  کسب و کارهای نوپایی که طرح تجاری نيز داشته اند. قبل از رسيدن به پنجمين 81می گویند 

 .از بين می روند 

 

 مهم ترین علت این موضوع این است که هنگام نوشتن طرح تجاری، ارزیابی واقع بينانه ای از بازار بالقوه انجام نرده  

 

کارآفرین را از واقعيت هدای اجرایدی   و تاکيد بيش از حد  بر ایده،   ای تبدیل طرح تجاری به کسب و کاراصرار کورکورانه بر

   ب و کار خواهد شد. نردن آن غافل کرده، منجر به شکست کس

 

 طرح تجاری چيست؟ 

 طرح تجاری معموال  مجموعه ای از بخش های کاربردی مانند:

 بخش های بازار یابی، مالی، توليدی و منابع انسانی است. 

 طرح تجاری در واقع همان نقره ی راه است که به سواالتی از قبل: اکنون کجا هستيم؟     

 به کجا می رویم؟      

 ر باید به مقصد برسيم؟ و چطو

  پاسخ می دهد.

 

 .کارآفرین در روند فعاليت کارآفرینانه خود، تا حدی بر مسائلی مانند: توليد، ميزان فروش، کارمندان و .. کنترل دارد 

 

 

 اما عوامل خارجی و غير قابل کنترلی مانند:

سالیق مصرف کننده، ظهور فناوری های جدیدد و ... نيدز   فعاليت های رقبا، قوانين جدید، تغييرات اجتماعی، تغيير نيازها و 

وجود خواهد داشت و کارآفرین برای این که آمادگی برخورد مناسب را داشته باشد، باید آنها را در طرح تجاری خود مدورد  

  توجه قرار دهد.

 

 در یک فعاليت اقتصادی، کار برنامه ریزی پایان ندارد. 

ابتدایی هر فعاليت کارآفرینانه مهم است، بلکه زمانی که فعاليت از مراحل اوليه به یک تجارت برنامه ریزی نه تنها در مراحل 

 کامل می رسد، 

کوتاه مدت و بلند مدت، نقری پر رندگ و ادامده دار    برنامه ریزی به عنوان ابزاری مدیریتی جهت رسيدن به اهداف تجاری

 خواهد داشت. 

 

 چرا طرح تجاری الزم است؟ 

 حياتی و معقول است که کارآفرین باید قبل از آغاز نوشتن طرح تجاری، از خود بپرسد.  این سوالی
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 . باید هدف از نوشتن طرح تجاری و مخاطبان آن، مرخص باشد

 

 دارد:  مختلفی نوشتن طرح تجاری علل

را تدوین کرده و مطابق آن او با نوشتن طرح تجاری، برنامه اجرایی  خود است.  کارآفرین خودمهم ترین دليل نوشتن آن  -7

  وارد عمل می شود.

 

عوامل متعددی در راه اندازی موفق یک کسب و کار دخيل اند، اما می توان پول را مهم ترین این عوامل دانست، زیدرا ایدن   

  پول است که به کارآفرین فرصت آزمایش ایده اش را می دهد.

  الزم جهت آغاز فعاليت است. پول مهيا کردندليل مهم دیگر برای نوشتن طرح تجاری،  -2

 

سرمایه گذاران فعاليت های کارآفرینانه مانند بانک ها و.... مایل اند کسب و کار کارآفرین را به صورت مکتوب ببينند تا  -الف

 را داشته باشند.  تصویری روشن از هدف و احتمال موفقيت کسب و کار در آینده

سال نخست فعاليت را در بر دارد که شامل اهداف، استراتژی ها، رویه هدا و   3طرح تجاری نکات عمده کسب و کار در   -

 ... است. 

اگر سرمایه گذار احساس کند طرح تجاری به موضوعات مورد عالقه و توجه او نپرداخته است، مسلما  از آن حمایت نخواهدد  

 کرد. 

 گذاران را برای حمایت مالی متقاعد کند:  عاملی که می تواند سرمایه -ب 

      

 کارآفرینان توانایی تحقيق ایده ی کسب و کار را دارد. 

یک طرح تجاری خوب حرفه ای بودن کارآفرین و آشنایی او با بازار را آشکار کرده و احساس عدم اطميندان و ریسدک       -

 می دهد. سرمایه گذار را کاهش 

 نيازهای بازار آینده را نيز در بر داشته و برای رویارویی با چالش های آن برنامه دارد. تجاری برنده، عالوه بر این یک طرح  -3

 

 چه کسانی طرح تجاری را می نویسند؟ 

 . در نوشتن طرح تجاری، خود کارآفرین نقش اساسی را ایفا می کند -

 چرا که بيش از دیگران با ماهيت ایده اش آشناست. 

تا احساس تعلق آنها را  است طرح تجاری توسط کل افراد تيم مدیریتی و اجرایی کسب و کار نوشته شود با این وجود، بهتر

 به کار افزایش داده و اطالعات الزم را به آنها منتقل کند. 

 

اما در نهایت الزم است یک هر فرد بر اساس تخصصی که دارد مطالب بخش مربوط به خود را از طرح تجاری تهيه می کند،  -

 نفر مسئوليت هماهنگ کردن کل مجموعه، نوشتن و ویراستاری نسخه ی نهایی طرح را بر عهده بگيرد. 

 

 می توان در نوشتن هر بخش، از مراوره متخصصين نيز استفاده کرد. 
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مهارت هدایی دارد و در چده    برای اینکه مرخص شود وجود یک مراور الزم است یا خير، کارآفرین باید تعيين کند که چه

 مهارت هایی و به چه ميزان دچار کمبود است. 

 

 چه کسانی طرح تجاری را می خوانند؟ 

طرح تجاری کارآفرین ممکن است توسط کارمندان، سرمایه گذاران، بانکداران، تدامين کننددگان، خریدداران و مرداوران     

 خوانده شوند. 

 می تواند بر حد و مرز، عمق و جزئيات طرح تجاری اثر بگذارد. اینکه چه کسی قرار است طرح را بخواند، 

 از آنجایی که هر یک از این گروه ها، با هدف متفاوتی طرح تجاری را می خوانند، کارآفرین باید مهيای پاسخگویی

 به تمام مسائل و مرکالت مخاطبان مختلف باشد. 

 

ميزان ارزش سهام و مهم تر از همه توان و چگونگی بازپرداخت بدهی سرمایه گذار به دنبال چگونگی پيررفت کار، باال رفتن 

 ها یا حتی وثيقه ای که کارآفرین در قبال وام در اختيار او می گذارد، است. 

بنابراین برای جذب سرمایه گذار باید ویرایش خاصی از طرح تجاری تهيه شود که در آن به بخش مالی و جزئيات آن، بيش از 

 پرداخته شده است. بخش های دیگر 

 

 برای جذب یک مهندس توانا، وجود بخش مالی بسيار دقيق و پر جزئيات در طرح تجاری، ضرورتی ندارد. 

 زیرا برای یک مهندس، مسائل فنی کسب و کار، بيش از مسائل مالی حائز اهميت است. 

 ه شود.پس در ویرایش خاص او باید بخش فنی نسبتا  دقيق و بخش مالی بسيار کلی آورد

البته این نکته مهم است که طرح تجاری نباید آن قدر کامل و با جزئيات فنی باشد که هر فرد دیگری با خواندن طرح بتواند  

  محصول یا خدمت مورد نظر کارآفرین را ارائه کند.

 

 

 در نوشتن طرح تجاری، توجه به بازار بسيار مهم است. 

در واقع یک طرح تجاری باید بتواند فواید ویژه کسب و کار برای مصرف کنندگان را بيان کرده، اطالعات مربوط به مرتریان 

 بالقوه و بازارهای فعلی موجود را ارائه دهد.  -فعلی

 

طرح تجاری کارآفرین باید برای تمامی ذی نفعانی که می توانند از کسب و کار حمایت کنند، مفيد باشد و مورد استفاده قرار  

 گيرد. 

 

 کارآفرین باید به فراخور هر مخاطب نسخه متفاوتی از طرح تجاری داشته باشد. 

 در ارائه نيازهای کسب و کار متفاوت هستند.این ویرایش های متفاوت در واقع در اصول اساسی تفاوتی ندارند بلکه 

  

به طور مثال یک کارآفرین می تواند به سرمایه گذار توضيح دهد که از پول برای رشد سریع استفاده خواهد کرد در حالی که 

 بگوید از پول قرض گرفته شده برای بهبود کيفيت و بهره وری استفاده می کند. بانکدار  به
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  یی یکسانی دارند اما به زبان های متفاوتی گفته شده اند.هر دو جمله بار معنا

 یکی دیگر از مزایای طرح تجاری این است که می توان فعاليت کارآفرینانه را قبل از صرف هزینه و زمان بيرتر متوقف کرد. 

 

  آنچه باید قبل از نوشتن طرح تجاری دانست

وین طرح تجاری فعاليت های بزرگ و پيچيده ی اقتصدادی، معمدوال    برای جلوگيری از اتالف وقت و هزینه، به خصوص در تد

 گفته می شود.  که به آنها امکان سنجی ح تجاری بررسی هایی صورت می گيردقبل از نوشتن طر

امکان سنجی ها کلی تر از بررسی های معمول بوده و مرکالت احتمالی را شناسایی می کنند، تا در صورت وجود مردکلی  

  ابل حل، قبل از شروع نوشتن طرح تجاری، عمليات متوقف شود.جدی و غير ق

 

  می باشد: امکان سنجی یک طرح مستلزم بررسی کسب و کار در چهار حوزه

 محصول / خدمات  

 صنعت  

  بازار/ مرتری 

  تامين مالی 

 

  امکان سنجی طرح در حوزه:

 

  محصول / خدمات

 منافع و مزایای حاصل از این کاال و خدمات چيست؟  -7

 نوع عمليات و زمان الزم برای توليد محصول؟  -2

 آیا امکان بهره مندی از حقو  معنوی وجود دارد؟ -3

  بازار چيست؟تفاوت این محصول/خدمات با محصول/خدمات مرابه موجود در  -5

 

  صنعت

 مرحله حياتش چگونه است؟ویژگيهای جمعيت شناسی و تمایالت صنعت و وضعيت آن از نظر  -7

 آیا موانعی برای ورود به آن صنعت وجود دارد؟ نوع موانع؟ -2

 حجم هزینه های فناوری و تحقيق و توسعه آن چقدر است؟ -3

 حاشيه سود معمول صنعت چقدر است؟ -5

  ورده فروشان و ... تماس داشته اید؟ نظر آنها چيست؟آیا با توضيع کنندگان، رقبا، خ -4

 

 بازار/ مرتری 

 ویژگيهای جمعيت شناختی بازار هدف چيست؟ -7

 مرتری کيست و چه ویژگی هایی دارد؟ -2

 آیا تا به حال با مرتری صحبت کرده اید؟ -3

 رقبا چه کسانی هستند و چگونه از آنها متمایز می شوید؟ -5
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 رای کانال توذیع وجود دارند؟چه گزینه هایی ب -4

 

 تامين مالی 

 سرمایه مورد نياز برای راه اندازی کسب و کار چقدر است؟ -7

 سرمایه در گردش )فعال( مورد نياز چقدر است؟ -2

 چه هزینه های ثابتی داریم؟ -3

 زمان الزم برای مثبت شدن سود شرکت؟ -5

 نقطه ی سر به سر کسب و کار کجاست؟ -4

 

قابل اجدرا   شود، در نهایت به تخمين خوبی از نمی ن سنجی با وجود اینکه از اطالعات مفصل و دقيقی استفادهدر بخش امکا

  نبودن کسب و کار می رسيم.یا  بودن

 

 برنامده به اجرایی بودن طرح خود پی برد، باید برای آغاز کسب و کار خدود   پس از اینکه در مرحله امکان سنجی  کارآفرین

 نوشتن طرح تجاری آغاز می شود.  اینجاست کهکند و  ریزی

 

 

 

 

 

 

 پنجمفصل 

 طرح تجاری یک صفحه ای

 

 طرح تجاری یک صفحه ای چيست و چرا تدوین آن الزم است؟

بسيار اتفا  می افتد که در جمع ها و ميهمانی های دوستانه، افرادی پيدا می شوند که با شور و هيجان، از ایده ها و برنامده  

ازانه شان صحبت می کنند. اگر دقت کنيد متوجه خواهيد شد که بسياری از این افراد، علی رغم ظاهر مصدمم  های بلند پرو

شان، سر درگم هستندا دقيقاض نمی دانند چه می خواهند و قصد انجام چه کاری را دارند.گفته های امروزشدان بدا دیدروز    

ک نوبت می زنند نيز، قابل جمع شدن در کنار هم نيستا تطابق چندانی ندارد و حتی گاهی مجموعه ی حرف هایی که در ی

بعضی وقت ها خودشان هم فراموش می کنند که چه گفته اند، اما با سماجت عجيبی از دیگران می خواهند در رابطه با ایده 
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و متغيدر حيداط   های آن ها نظر دهندا شاید شما هم یکی از این افراد باشيد. به این فکر کنيد که بتوان حرف های پراکنده 

دانرکده، ميهمانی های خانوادگی و سفرهای دسته جمعی را دقيق تر و منظم تر، تدوین کرد و یک حا نوشت. اگدر چندين   

شود همه چيز در دسترس و سازمان یافته خواهد شد و اولين و مهم ترین نتيجه ی آن این است که خودتان از شر بده هدم   

ه بر آن، حاال با در دست داشتن خالصه ی کاملی از آنچه در سر دارید. می توانيد با ریختگی های ذهن خالص شده اید.  عالو

دیگران صحبت کرده و نظرات آن ها را به کلکسيون ایده هایتان اضافه کنيد. طرح تجاری یک صفحه ای،دقيقا  برای به روی 

راه حل هيجدان انگيدزی    "نخواهد داشت. تا طرحی نوشته نرود، وجود"کاغذ آمدن این  حرف ها نوشته می شود. چرا که: 

است امت ذو  زده نروید و دقت کنيد: طرح تجاری یک صفحه ای یعنی دنيایی از رویاها و ایده ها تنها در یک صفحها مدا  

هميره دوست داریم رویاهایمان را به تفصيل برای دیگران توضيح دهيم و حاال اگر قرار باشد همه ی آن حرف هدا در یدک   

بگيرد، کار نوشتن، کمی سخت می شود. جمالت باید روشن کوتاه و دقيق نوشته شوند تا منظور نویسدنده را بده   صفحه جا 

 . طور مؤثری منتقل کنند

بله، ما هم می دانيم که نوشتن متنی مفصل در رابطه به موضوع مورد نظر، بسيار ساده تر است. اما فرموش نکنيد کده زیداد   

زدن است. به این معنا که گاهی رشته ی کالم از دستتان خارج می شود، بدی ربدط و حتدی    نوشتن درست مانند زیاد حرف 

گاهی متناقض می نویسيد و دوباره دچار همان سردرگمی ها خواهيد شد. اما چارچوب یک صفحه، خطر هدر گونده اضدافه    

  گویی و دور شدن از بحث اصلی را از بين می برد.

  کار مهمی است که ارزش یاد گرفتن را دارد. هدف این فصل، آموزش این مهم استهنر نوشتن طرح تجاری در یک صفحه، 

 

  نوشتن طرح تجاری یک صفحه ای چيز عجيبی نيست.

  اول: باید رویاپردازی کنيد. �

  دوم: اهداف خود را مرخص کنيد. �

  سوم: استراتژی های مناسب را پيدا کرده و بنویسيد �

  ی تان، برای رسيدن به اهداف برنامه ریزی کنيد.چهارم: بر طبق استراتژی های انتخاب �

هر مجسمه ساز، معمار، فيلم ساز و مخترعی، در ابتدا یک مدل کوچک از آنچه که می خواهد بسازد را تهيه می کندد. ایدن   

  .مدل می تواند در اندازه و شکل های مختلف ساخته شود. مدل ساختن، اولين گام در نزدیک کردن ایده به واقعيت است

 

هزینه زیاد، سختی کار و اینکه ممکن است ایده به مرحله توليد نرسد، کارآفرین را وادار می کند برای ایدده هدایش مددل    

بسازد تا مطمئن شود ایده ی مناسبی است و ارزش صرف زمان، انرژی و پول را دارد. طرح تجاری یک صفحه ای، یک مددل  

مرخص کرده، افق آرزوهای کارآفرین را ترسيم می کند و درسدت مثدل یدک    کوچک از کسب و کار است. چارچوب کار را 

نقره، نران می دهد با تهيه ی چه مقدماتی، از کجا و از چه مسيری باید رفت. طرح تجاری یک صفحه ای ابزار خوبی بدرای  

کسب و کار جدید نبوده  انتقال ذهنيات و اجرایی کردن آن ها است. این طرح تنها مختص به مراحل راه اندازی و شروع یک

و در کسب و کارهای موجود نيز، ابزاری کاربردی برای شرکا، کارمندان، سهامداران، سرمایه گذاران و... است. چرا که افراد با 

  مطالعه ی طرح تجاری یک صفجه ای، در زمان کوتاهی با کسب و کار و اهداف آن به خوبی آشنا می شوند.

 

  ای پنج بخش است:طرح تجاری یک صفحه ای دار

 چرم انداز 
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  مأموریت 

  اهداف 

  استراتژی ها 

  برنامه ها 

 

یک طرح تجاری یک صفحه ای خوب، با یک بار مطالعه ی دقيق قابل فهم بوده و به صورت مختصر و مفيد، تمدام اطالعدات   

  مورد نياز در پنج بخش زیر را بيان می کند:

�  .چرم انداز آن به صورت دورنگر و آرمانی ترسيم می شود  

�  .مأموریت های آن تأثير گذار، محرك و مرتری گراست  

�  .اهداف آن با توجه به چرم انداز و مأموریت، به صورت واضح، صيح و قابل اندازه گيری تدوین شده است  

�  .استراتژی های آن حساب شده است  

�   قابل اجرا هستند.برنامه هایش کاربردی و  

 

 : تدوین طرح تجاری یک صفحه ای محاسن متعددی دارد که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد

�  .موضوعات پيچيده را به شکل ساده و روان بيان می کند  

�  .خواندن و درك  آن آسان است  

�  .به دليل اینکه بر نکات کليدی و مهم تمرکز دارد، کاربردی و مفيد است  

�   محدود بودن فضای نگارش در طرح تجاری یک صفحه ای باعث می شود برای بيان هر موضوع، با دقت و تمرکز

  ن کند.زیاد، بهترین کلمات و عبارت ها استفاده شود و نویسنده به خالصه ترین حالت ممکن منظور  خود را بيا

�  

در نوشتن طرح تجاری یک صفحه ای، وجود انسجام ميان مطالب بسيار مهم است. کلمات باید به دقت  مورد استفاده قدرار  

گيرند و مفهوم هر یک از بخش  ها به صورت واضح و روشن بيان شود. این طرح مرجع مناسبی برای تصميم گيریها، خصوصا  

يد که راه اندازی هر کسب و کار مانند یک سفر است. بنابراین همه ی لوازم ضدروری  تصميمات مالی است. به یاد داشته باش

  تان را بردارید.

 

هر سفر با یک چرم انداز وسيع شروع می شود. آرزوی اینکه سفر تا کجا باشد؟ چه اندازه طول بکرد؟ و به کجا ختم شود. 

از آغاز کرد که پس از دور زدن زمين، به هند برسد. همه ی سال ها پيش کریستف کلمب سفر طوالنی خود را با این چرم اند

سفر ها مأموریتی دارند که منظور از سفر را مرخص می کند. کریستف کلمب قصد داشت با سفرش نران دهد که زمين گرد 

 است. 

نمایدد، هددف   انسان را در کره ی مداه پيداده    7961سفرها هدف مرخصی دارند. جان. اف. کندی می خواست تا پایان سال 

تعيين شده توسط او، باعث شد افراد زیادی نيرویران را صرف کنند تا این کار به موقع انجام شود.  معنی دار کردن کارهدا،  

  دقيقا  همان چيزی است که از یک هدف خوب انتظار می رود.

نجام او را بده جدایی کده مدی     در سفر استراتژی ها، مسير را مخص می کنند. فرد را در جهت هدف های رهبری کرده و سرا

  خواهد، می رسانند. کریستف کلمب راه غرب را پيش گرفت و به نتيجه رسيد.



48 
 

هر سفرطوالنی برای آن که با موفقيت همراه شود نيازمند برنامه است تا کليه ی فرآیندها و کارهایی که باید در طول سدفر  

  انجام شود مرخص شده و سازماندهی شود.

�  

 چرم انداز

  آینده ی نه چندان نزدیک کارتان، چه تصور رویا گونه ای دارید؟از 

تدوین چرم انداز، اولين و مهم ترین بخش در فرآیند طراحی طرح تجاری یک صفحه ای است. در اینجا فرد بيان می کندد  

  چه تصوری از کار خود دارد.

نوشته شود که ذهن خواننده را تحریک کرده، او را سر  چرم انداز باید مفصل، پر محتوا و آرمانی باشد، الزم است به گونه ای

  ذو  بياورد و در عين حال از کار تصویر روشن و واضحی به او بدهد. باید شور و هيجان ایده ی خالقانه را در خود تکرار کند.

 

می دارد. اگر شدما بده   معموال  خواندن چرم اندازهای مفصل، سرگرم کننده است و خواننده را احساساتی کرده به غليان وا 

دنبال یک سرمایه گذار هستيد، چرم انداز مفصل و مناسبی بنویسيد به وسيله ی یک چرم انداز مفصل، تصویر واضحی از 

  آنچه در افق نگاهتان است را ارائه می دهيد و در واقع از دیگران می خواهيد ظرایفی که احتماال  شما ندیده اید را ببينند.

 

ا بلند پروازانه بنویسيد اما مراقب باشيد محتوایی اغرا  گونه و غير ممکن پيدا نکند. مثال  اگر کسی چردم  چرم اندازتان ر

انداز این را داشته باشد که روزی بزرگ ترین یا موفق ترین شرکت آسيا در صنعت خود باشد، بی پروایی شيرینی است. اما 

نعت در آسيا باشد، نگاهی اغرا  گونه و غير ممکن دارد. پس چردم  اگر چرم اندازش این باشد که صرفا  تنها شرکت این ص

. "ارزش رویا بيش تر از واقعيت است"انداز را رویایی ولی قابل باور بنویسيد. سرمایه گذاران بزرگ و حرفه ای معتقدند که 

زمين های دور را ندارندد و  کسانی که صرفا  بر واقعيت پافراری می کنند، آدم های منطقی ای هستند که شانس پرواز به سر

آدم هایی که به شدت رویایی هستند تصور می کنند که در حال اوج گرفتن اند در حالی که قدمی به جلو نخواهندد رفدت.   

  کارآفرینان واقعی بزرگ بزرگ و بلند بلند فکر می کنند و کوتاه کوتاه قدم بر می دارند.

 

 چگونه یک چرم انداز خوب بنویسيم؟

چرم انداز، خوسانسوری نکنيد و اجازه دهيد همه چيز، پر هيجان باقی بماند. رمز رسيدن به یک تصویر خدوب،  در نوشتن 

آزاد گذاشتن ذهن است. جلوی هيچ فکری را نگيرید و از هر چه به ذهنتان می رسد، استفاده کنيد. از صفت های جدذاب و  

. چرا که همين عناصر هستند که شما را سدر ذو  آورده و در  تند استفاده کنيد. عناصر شخصی تصویرتان را فراموش نکنيد

  مواقع سختی و نااميدی به یاریتان می آیند.

چرم انداز شما با گذشت زمان ثابت نمی ماند و رشد خواهد کرد. به همين دليل اجازه ندهيد ایده هایی که  ممکن است بعدا  

  ا که اکنون می بينيد شرح دهيد.به ذهن تان برسد، مانع نوشتن تان شود. همان چيزی ر

 

پاسخ دادن به سؤاالت زیر، به شما کمک می کند تا یک چرم انداز  خوب بنویسيد. هر چه پاسخ هایتدان کوتداه تدر و پدر     

محتواتر باشد، کار شما در جمع بندی مطالب راحت تر خواهد بود. فراموش نکنيد گزیده گویی، یک اصل در نوشدتن طدرح   

  ی است.تجاری یک صفحه ا

�  چه چيز؟  

  چه چيز قرار است توليد کنيد؟ کاال؟ و یا هر دو؟ - �
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  سه ویژگی کاال یا خدمت تان را بيان کنيد. - �

  سه ویژگی ای که کاال و یا خدمت شما قرار نيست داشته باشد، نام ببرید. - �

  مایليد شرکت شما چه تصویری را ایجاد کرده و با آن شناخته شود؟ - �

�  کجا؟  

  کار شما در چه سطحی خواهد بود؟ محلی، منطقه ای، ملی یا بين المللی؟ - �

  مرتریان شما در کدام شهرها، استان ها، کرورها و مناطق زندگی می کنند؟ - �

 دفاتر و شعب شرکت در چه پهنه ی جغرافيایی گسترده خواهد شد؟  - �

�  چه کسانی؟ 

  مرتریان شما چه کسانی هستند؟ - �

  مرتریان فعلی و یا احتمالی را بيان کنيد. سه ویژگی بهترین - �

  سه ویژگی کسانی که ترجيح می دهيد مرتری شما نباشند را ذکر کنيد. - �

  همکاران استراتژیک شما چه کسانی خواهند بود؟ - �

  با چه کسانی شریک خواهيد شد؟ - �

  و صحيح به شما کمک کنند؟چه کسانی می توانند نظرات تخصصی و استراتژیک به شما داده، و در رشد سریع  - �

�  چه زمانی؟  

  زمان آغاز به حرکت این فعاليت اقتصادی چه زمانی است؟ - �

  چه زمانی به فضای اداری، توليدی و یا توزیعی نياز خواهيد داشت؟ - �

  سيستم ها و تجهيزات چه زمانی باید انتخاب، تهيه، آزمایش و قابل استفاده شود؟ - �

 

 

� چرا؟  

  راه اندازی این کسب و کار چيست؟هدف شما از  - �

  مرتریان شما چرا کاال و یا خدمات شما را خریداری می کنند؟ - �

  چرا سرمایه گذاران باید بر روی این کار سرمایه گذاری کرده و یا به آن  وام دهند؟ - �

�  چگونه؟  

  سرمایه ی این کار از کجا تأمين خواهد شد؟ - �

  ندگان و مرتریان خود چگونه رفتار کنيد؟تصميم دارید با کارمندان، فروش - �

 اعتقادات شخصی شما چه تأثيری بر روی کسب و کارتان خواهد گذاشت؟ - �

�  :محيط کارتان را ترسيم کنيد  

سه ویژگی یک کسب و کار موفق، که آن را تحسين می کنيد و دوست دارید کار شما نيز مانند او باشد، را ذکدر   - �

  کنيد.

  را که به هيچ عنوان نمی خواهيد مانند ان باشيد را بيان کنيد. سه ویژگی تجارتی - �

یک تمرین خوب برای تدوین چرم انداز مطالعه و استخراج چرم انداز شرکت های موفق است چرم اندداز ایدن    �

  شرکت ها را استخراج کرده و سعی کنيد آن ها را بهبود داده و بازنویسی کنيد.
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�  

  چند نمونه چرم انداز:

می خواهيم بزرگ ترین و محبوب ترین عرضه کننده ی قهوه ی تازه، با کيفيت و استاندارد جهانی و متناسدب بدا ذائقده ی     

مردم، در کل  خاورميانه باشيم. محيط زیبا، مفرح و مدرن، برخورد شاد و صميمی کارکنان، تحویل دقيق و سریع سفارشات 

خدمت، قهوه ی الميز را به  مکان سومی عالوه بر خانه و محل کار تبدیل کرده  همراه با نوآوری دائم در ارائه ی محصوالت و

  که تصویر زندگی بدون آن برای شهروندان ایران دشوار خواهد بود.

 

( معامالت فناوری در منطقه ی خاورميانه خواهد بود. صاحبان ایده، Hub، نرریه ی فن بازار بزرگ ترین مرجع )7518در افق 

، سرمایه گذاران و سایر متقاضيان و عرضه کنندگان فناوری، نرریه را قابل اعتمدادترین و در دسدترس تدرین    کار آفرینان

گزینه ی ممکن برای دستيابی به راه حل های فناورانه خواهند دانست. خدمات مراوره ای نرریه کده توسدط کارشناسدان    

  خاطر طرفين معامالت فناوری را تضمين می کند. خبره انتقال فناوری در سراسر منطقه قابل ارائه است، اطمينان

تحویل نسخه های دارویی و ارائه ی اطالعات مربوطه به متقاضيان و بيماران ایرانی در سریع ترین زمان و بدون واسدطه در   

یرانيان بده  هر موقع از شبانه روز در بستری امن و مبتنی بر امکانات الکترونيکی و اینترنتی به شکلی که دسترسی همه ی ا

  آن با کمترین هزینه مقدور باشد.

ایجاد یک محيط آموزشی زبان و فرهنگ که جزو یکی از ده آموزشگاه برتر زبان خارجی خاورميانه باشدد و بتواندد ضدمن     

 ایجاد روش های نوین زبان آموزی به عنوان پایگاهی برای تبادل فرهنگ ایران و سایر کرورهای جهان مطرح باشد. 

 موریتشرح مأ

  چرا یک فعاليت اقتصادی شکل می گيرد؟

  "چرا مرتریان این کاال یا خدمت را می خرند؟"در واقع شرح مأموریت پاسخی به این سؤال کليدی است: 

شرح مأموریت باید مؤثر، کوتاه، دقيق و واضح بوده و جلب توجه کند. جمالت شرح مأموریت، تنها با چندد لغدت مختصدر و    

کوتاه، می توانند ماهيت و حيطه ی کار یک فعاليت را بيان کنند. با اینکه شرح مأموریت بيش تر شبيه جمالت تبليغاتی یدا  

 يم زیادی را در بر دارد. شعار گونه به نظر می رسد، اطالعات و مفاه

شرح  مأموریت، تعهد و وفاداری فرد به کار را نران می دهد. پاسخ دادن به سؤاالتی مانند آنچه در زیر آمده کمک بزرگی در 

  راستای تدوین شرح مأموریت است:

�  شرکت چه ارزشی برای مرتریان تان ایجاد خواهد کرد؟  

�  ی خواهد شد؟تحت چه شرایطی از مرتریان عذر  خواه  

� برای جلب نظر مرتریان چه می کنيد؟  

� ...و  

  با پاسخ دادن به چنين سؤاالتی متوجه خواهيد شد که چرا تعدادی از کسب و کارها فعال و مؤثر هستند؟ �

�  

کردن این یک فعاليت اقتصادی مؤثر، فعاليتی است که بتواند بين نيازهای مرتریان و نيازهای خود تعاول بر قرار کند. برقرار 

تعادل، کار سخت و حساسی است، اما برای موفقيت بسيار الزم است عدم شناخت صحيح نيازهای مرتری، می تواند یدک  

  کسب و کار را در شرایط شکست قرار دهد.
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 در شرح مأموریت، حرفی از مسایل مالی نيست. مقاصد مالی در چرم انداز ذکر شده و در اهداف، اعداد و مقادیرشان آورده

خواهد شد. شرح مأموریت باید بتواند از یک سو چرم انداز کسب و کار را تأیيد کرده و از سوی دیگر شو  و تعهد صاحبان 

  فعاليت را منعکس کند.

 

 چگونه یک شرح مأموریت خوب بنویسيم؟

ی توانيد چندين  پاسخ سؤاالت زیر، به شما کمک می کند متوجه شوید که کسب و کار موفق در نظر شما چيست و چگونه م

کسب و کاری را راه اندازی کنيد. این درست همان چيزی است که برای تدوین یک شرح مأموریت مناسب به آن نياز دارید. 

سعی کنيد از کلمات کليدی و جمالت کوتاه برای پاسخ دادن استفاده کنيد.دقت کنيد که پاسدخ هایتدان، مأموریدت شدما     

  که ذهن شما را برای تدوین یک شرح مأموریت خوب، آماده می کند.نيست. بلکه موارد مورد نيازی است 

�  کاالها و خدمات شما چه هستند و چه تفاوتی با کاال و خدمات رقبایتان دارند؟  

 

 مرتری ایده ال کيست؟

�    چرا مرتریان کاال و خدمات شما را خریداری می کنند؟ این کاال و یا خدمت چه ارزشی برای آن ها ایجاد می کندد؟

  مرتری چه سودی از خرید کاال و خدمات شما خواهد برد؟

�     با شروع این کسب و کار چه نياز و شوقی در درون شما ارضا خواهد شد؟ در این کار چه ارزش هایی را دنبدال مدی

  کنيد؟ حداکثر چه مقدار از این کسب و کار سود خواهيد برد؟

�  نظر شما در مورد کار و فعاليت کسانی که بر کسب و کار اثر گذار هستند چيست؟  

�  انش چه تعهداتی دارد و به آنها چه وعده هایی می دهد؟شرکت شما در قبال مرتری  

حاال با تو.جه به پاسخ هایی که داده ای، شرح مأموریت کسب و کارتان را تدوین کنيد. ممکن است بار اول، یک شدرح   �

ا مأموریت چند جمله ای بنویسيد، اما در نهایت، سعی کنيد شرح مأموریت تان مختصر و مفيد بوده و در یک جمله جد 

یک تمدرین خدوب    شود. برای این کار شاید الزم باشد بارها آن را بازنویسی کرده و افعال و لغات آن را جابه جا کنيد.

برای تدوین شرح مأموریت، جستجوی شرح مأموریت دیگران است. به کسب و کارهای موفق اطرافتدان نگداه کدرده،    

توانيد به شعارهای تبليغاتی و بروشدورهایی کده شدرکت هدا     سعی کنيد مأموریت آن ها را دریابيد. برای این کار می 

 منترر می کنند مراجعه کنيد و یا مستقيم به سراغ مدیران آن شرکت ها رفته و مأموریت  شان را پرس و جو کنيد 

�  

  چند نمونه شرح مأموریت خوب:

�  .ما آمده ایم تا شما را از شر پخت و پزهای وقت گير خالص کنيم  

�  ال موفقيت هستيد، انتخاب کارمندان تان را به ما بسپارید.اگر به دنب  

�   ما برآنيم که بر پایه ی اصول و فرهنگ ایرانی و تکنيک های علمی جهانی، لحظاتی شاد و با نراط را برای مردم

  ایران به ارمغان آوریم.

�   با ارائه ی خددمات دارویدی، در   به عنوان عضوی از جامعه ای که به آن تعلق داریم، وظيفه ی خود می دانيم تا

  پيرگيری و درمان سهيم باشيم.

�  تسهيل معامالت فناوری  

�  .برای ایرانيان صبحانه های سالم، سریع و ایرانی تدارك می بينيم  
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�  .فرهنگ گوارای نوشيدن قهوه را به ایران زمين باز می گردانيم  

�  ی امالك نجات دهيم. ما آمده ایم تا شما را از شر فرآیند زمان بر جستجو 

 

 اهداف چه هستند؟

  موفقيت را در این کار چگونه تعریف می کند؟ �

اهداف به شکل مقاصد دقيق، ویژه، قابل رسيدگی و قابل اندازه گيری تعریف شده و آن چيزی را که کسب و کدار   �

  در یک دوره زمانی در پی تحقق آن است را بيان می کند.

در شرایط خاص می دانند چه می خواهند و برای رسيدن به مقاصدد خدود از    اشخاص هدفمند کسانی هستند که �

برنامه های از پيش تعيين شده کمک می گيرند. اشخاصی که ایده هایران مبهم و گنگ است و ضرب العجلی برای 

  فعاليت هایران معلوم نمی کنند، هرگز به خط پایان نمی رسند.

 

ح مأموریت، کوتاه، اثر گذار و مرتری گرا است؛ اهداف نيز مرخص می کنند که برای چرم انداز جامع و آرمان گرایانه و شر

رسيدن به یک نتيجه ی خاص، باید از چه منابعی کمک گرفت. اهداف در ظرف زمانی برنامه، تعریف می شوند. مثال  اگر دوره 

نيز ممکن است به صورت چندین برابر آن یعنی  ساله باشد، مأموریت نگاهی بسيار طوالنی تر دارد. چرم انداز 3تا  2یبرنامه 

ساله طراحدی مدی شدوند. اهدداف اندواع       3تا  2ساله یا حتی بيرتر نوشته شود، اما اهداف برای انتهای دوره  21تا  74مثال  

اطر داشته مختلفی دارند. در بسياری از فعاليت های اقتصادی، اهداف مالی و بازاریابی، دو بخش اصلی برنامه ها هستند. به خ

باشيد عالوه بر اینکه باید همه ی ابعاد فعاليت، در بيان اهداف پوشش داده شوند، الزم است که بر روی مقاصد مهم تر تأکيد 

بيرتری شود. از آنجایی که اهداف مهم ترین ابزار اندازه گيری مسئوليت ها و موفقيت هاست، الزم است تا در مورد نوشتن 

  عمل کنيد.آن ها حساب شده و دقيق 

 

هدف نوشته می شدود.  9تا  1عدد استاندارد و ایدئالی برای تعداد اهداف وجود ندارد، ولی معموال  در یک طرح تجاری حدود 

برای مثال اگر یک هدف برای سود دهی و دو یا سه هدف برای بازاریابی تعيين شود، آن گاه چهار یا پنج هدف برای توليدد،  

مهم دیگر باقی خواهد ماند. هدف های مهم و مرخص هيچ گاه معنای خود را از دست نخواهدد   عمليات، کارمندان و مقاصد

داد. از آنجایی که در طرح تجاری یک صفحه ای جای زیادی برای نوشتن ندارید، باید به صورت مختصر و مفيد، بده اهدداف   

  مهم تر پرداخته و اهداف کم اهميت تر را حذف کنيد.

 

 ین کنيم؟چگونه اهداف را تدو

مطالب این قسمت به شما کمک خواهد کرد تا اهداف مهم را شناخته و از فراز و نريب های کار آگاه شدوید. بدرای تددوین    

اهداف مناسب الزم است تا در ابتدا تعدادی هدف قابل اندازه گيری تعيين کرده و سپس نتيجه ی آن ها را در طول دوره ی 

اگر می خواهيد اهداف خوبی تدوین کنيد، می توانيد به سؤاالت زیر فکر کرده و بده آن   ساله بسنجيد. 3تا  2برنامه مستند 

  ها پاسخ دهيد:

�    موفقيت را در چه می بينيد؟ فکر کرده و سه مورد از موفقيت هایی را که دوست دارید در پایان امسال و سدال

  خواهيد گفت؟بعد جسن بگيرید، بنویسيد، فکر می کنيد در چرن پایان سال شرکت چه 
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�     موفقيت از کجا ناشی می شود و چه شکلی دارد؟ به تجربيات گذشته ی خود فکر کنيد، از آن ها چده آموختده

 اید؟ 

 

  سپس به موفقيت های آینده ی خود فکر کنيد.

  موفقيت های شما در گذشته چه بوده اند؟  - �

  اشتباه های شما در گذشته چه بوده اند؟ - �

  چه چيزی آموخته اید؟ از این اشتباه ها - �

  کدام ایده هایتان را عملی کرده اید؟ - �

 چه ایده هایی داشته اید که عملی نکرده اید؟  - �

 

�   مقصدتان چيست؟ می توانيد اهدافتان را مانند زیر طبقه بندی کرده و در هر بخش مواردی را که برای موفقيت

  در کارتان ضروری تر است انتخاب کنيد.

  )فروش، سود، سود ناخالص، جریان نقدینگی، موجودی کاال، حقو  و مزایا، بدهی و ...(امور مالی  - �

فروش و بازاریابی )وجهه ی عمومی، سهم بازار، تعداد مرتریان، تعداد مرتری های جدید، تبليغات، توی چرم  - �

  بودن و...(

ن عرضده ی محصدول، خددمات بده     نحوه ی اداره ی شرکت )ساعت کار، تعداد مراکز و شعب، فروشندگان، زما - �

  مرتریان، تجهيزات و...(

 منابع انسانی )حقو  و مزایا، امنيت، روحيه، محيط  کار، اضافه کار، استفاده از پيمانکار و...(  - �

 تحقيق و توسعه )محصوالت جدید، زمان عرضه، کارکرد، محيط، قابليت طراحی، بهبود کاال و...(  - �

 

ليد به ازای هزینه، ظرفيت توليد، کيفيت توليد، ایمنی، کارآیی نيرویی کار، زمان توقف توليد )تعداد واحدهای تو - �

  عمليات، موجودی کاال و...(

  اهداف شخصی )نقش شما در شرکت، مزایا، نياز به خالقيت، یادگيری، رشد شخصی، شرکت در امور خيریه و....( - �

  ت، جامعه، محيط زیست و...(سایر موارد )سرمایه گذاری ها، عرضه کنندگان، دول - �

بعد از آن که با کمک سؤال های باال، مهم ترین اهداف خود را برای درج در طرح تجاری یدک صدفحه ای انتخداب     �

  کردید، در مورد هر کدام از آن ها به سه سؤال زیر پاسخ دهيد:

�  چه نوع کاری باید انجام شود؟  

�  چه زمانی باید چه اتفاقی رخ دهد؟  

�  ثيری بر مسایل مالی خواهد داشت؟ چه تأ 

با کمک آنچه که در پاسخ به سؤاالت باال یادداشت می کنيد، خواهيد توانست اهدافی با معنی  و در راستای چرم  �

  انداز و مأموریت کسب و کارتان بنویسيد

  چند نمونه هدف با معنا و مناسب:

�   ميليارد تومان  9و  7397ميليارد تومان تا سال  1، 7391ميليارد تومان بتا سال  4/4افزایش فروشنده ساالنه به

  7392تا سال 
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�   7391محصول جدید در سال  74معرفی  

�   7391درصد فروش تا خرداد  3کاهش هزینه ی حمل کاال به  

�   درصد آن 93اداره موجودی انبار طبق بودجه بندی و فعال نگه داشتن  

�   روز. 3درصد سفارشات در عرض  711درصد سفارشات در همان روز و  98ارسال  

�   سهم بازار توزیع دارو )داروخانه های( تهران طی سه سال. %31به دست آوردن  

�   دقيقه و در مراکز استان ها به یک روز طی دو سال. 51رساندن ميانگين زمان تحویل دارو در تهران به ميانگين  

�   شماره ی ماهانه 25نسخه پس از انترار  711،111دستيابی به تيراژ  

�   آگهی عرضه و تقاضای فناوری در هر شماره 411جذب  

 

 استراتژی ها

  چگونه کسب و کار را اداره کرده و آن را توسعه دهيم؟

کنندد. از سدوی دیگدر مرزهدا و     استراتژی ها جهت، فلسفه، معيارها و روش های ایجاد و اداره ی کسب و کار را تنظيم می 

مسيرهایی که توسعه استراتژی ها مرخص می شود،کمک می کنند تا تصميمات به درستی ارزشيابی شوند. برای دسدتيابی  

  به اهداف، الزم است که استراتژی های از پيش تعيين شده دنبال گردند.

علومات عمومی به حسداب آمدده و از آن هدا علندا     استراتژی ها، آشکار و قابل دسترس هستند و در هر صنعتی به عنوان م

استفاده می شود. کافی است نرریه ای مربوط به صنعت مورد نظرتان را ور  بزنيد تا با تعداد زیادی از فرصت ها و شيوه ی 

 بهره گيری آن ها، مرکالت و راه حل هایی که مدیران آن صنعت از آن ها استفاده می کنند، آشنا شوید. 

 

صنایع، فعاليت های اقتصادی، از چهار تا شش استراتژی پایه ای پيروی می کنند. این استراتژی ها با گذشت زمدان  در اکثر 

  تغيير زیادی نکرده، فهم شان ساده و آسان است.

استراتژی خوب استراتژی ای است که در ضمن کلی بودن، متمرکز باشد. یک استراتژی خوب و مناسب برای یدک کسدب و   

سالی ثابت بوده و تغيير کلی نخواهد کرد. زمانی که کسب و کار پيررفت چرمگيری داشته یا یک تغيير اساسدی  کار، چند 

  در آن ایجاد شود، الزم است که استراتژی ها بازبينی شود.

 

 استراتژی ها دو نوع هستند:

�  و قوت کسب و کدار از   استراتژی های متمرکز بر عوامل داخلی کسب وکار: استراتژی های داخلی به نقاط ضعف

  ابعاد گوناگون مانند بعد فرهنگی، توانایی های موجود، کارآیی، سوددهی و... می پردازند.

�   استراتژی های متمرکز بر عوامل خارجی مؤثر برکسب  و کار: هدف این استراتژی ها استفاده از فرصت ها برای

  رشد کسب و کار و همچنين غلبه بر تهدیدهای خارجی است.

  چگونه استراتژی های  مناسبی برای دستيابی به برنامه ها تدوین کنيم؟ �

  مراحل زیر به شما کمک می کند تا استراتژی های مناسبی برای کسب و کارتان تعيين کنيد. �

 

 

 عوامل مهم در ایجاد فعاليت اقتصادی را معين کنيد:
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مؤثر هستند را یادداشت کنيد. می توانيد آن ها را از بين عواملی که تصور می کنيد در رشد و بهبود عملکرد کسب و کارتان 

  موارد زیر انتخاب کنيد:

 

 

 داشتن بازار  

 کارمندان  

 مراکز توزیع  

 شرکا  

 خدمات پرتيبانی  

 قيمت کاال  

 عالمت تجاری و حق ثبت  

 خدمات مرتریان  

 مراوران  

 مدیریت زمان  

 جریان نقدینگی  

 تصویر شرکت و حسن شهرت  

 مرتریان ویژه  

 کيفيت  

 سرمایه  

 موقعيت مکانی  

 تکنولوژی و تجهيزات  

 دانش فنی  

 

 

 تعيين استراتژی های مناسب:

یافتن استراتژی یا استراتژی های مناسب کار سختی نيست و اکثر اطالعات مورد نياز را می توان به صورت رایگان و یدا بدا   

  حداقل هزینه کسب کرد.

مقاالت در بهترین نقطه ی آغاز، مجالت تجاری و روزنامه های تخصصی صنعت  مورد نظرتان است. در این نرریه ها، آخرین 

خصوص روش هایی که صنعت در قلمروی بازاریابی، جذب سرمایه و عمليات در پيش می گيرد، چاپ می شود. مقاله هدایی  

مفيدتر خواهد بود  که توسط متخصصان صنعت نوشته شده و در آن ها مرکالت و راه حل هایی که صنعت با آن ها درگيدر  

ی آخر این نرریات، به شما این امکان را می دهد که بدانيد شرکت هدای   است، مطرح شده باشد. مرور فهرست چند شماره

  رقيبتان برای آینده ی خود چه برنامه ای دارند

 

 

  سعی کنيد پس از مطالعه ی این نرریات به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:

�  چه فرصت هایی وجود دارند؟  

�  جگونه می توانيد از این فرصت های استفاده کنيد؟  

�  هدیدهایی وجود دارند؟چه ت  

�  چگونه می توانيد این تهدیدها را به حداقل برسانيد و یا حتی آن ها را به فرصت تبدیل کنيد؟  

  مرتریان شما چه کسانی هستند؟ �

سه گروه از بهترین مرتریانتان را توصيف کنيد و در موردشان توضيح دهيد. می توانيد برای توصيف آن ها از ویژگی هایی 

ن، جنسيت، درآمد، شغل، تحصيالت، زبان، تعداد افراد خانواده، کرورها، شهرستان ها، وسدعت شدهرها، طبقده ی    مانند س

اجتماعی، شيوه زندگی، شخصيت، تعداد دفعات خرید، هدف از  خرید، وفاداری به عالمت تجاری، سرگرمی ها و... اسدتفاده  

 کنيد.

 

  خدمتتان را به فروش برسانيد؟ چه طور می خواهيد تبليغات انجام دهيد و کاال یا
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در ابتدا بررسی کنيد که در حال حاضر مرتریان تان کجا و چگونه محصول شما را خریداری می کنند و چه برنامه ای بدرای  

مه تبليغ کاال یا خدمتتان دارید؟ برای بيان برنامه ی آینده ی تبليغاتتان می توانيد از امکاناتی مانند کارگاه، گردهمایی، روزنا

ها، مکاتبه، نمایندگی ها، مراجع، شراکت، اینترنت، فروشندگان محلی، تلویزیون، رادیو، بازاریابی تلفنی، مؤسسات دولتدی،  

  مجالت تجاری و... استفاده کنيد.

 

 ؟چه عواملی بر فعاليت شما اثر گذارند

رآمدی و یا ناکارآمدی شرکتتان تدأثير  در صورتی که کسب و کارتان در حال حاضر فعال است، فهرستی از عواملی که در کا

  گذار هستند، تهيه کنيد. سؤاالت زیر، برای انجام این کار به شما کمک خواهند کرد:

�  در حال حاضر چه عواملی بر کسب و کار شما تأثير مثبت دارند؟  

�  چگونه می توان این عوامل مثبت را تقویت کرد؟  

�  چه عواملی کارآمدی کسب و کارتان را کاهش می دهد؟  

�  چه راه حل هایی برای برطرف کردن این مرکالت دارید؟  

�  

اکنون با توجه به مرحله ی قبل، سه مورد از مهم ترین عواملی که مانع رشد، سوددهی یا کارآمدی کسب وکدار شماسدت را   

داده، و دریابيد که برای یک تغيير مؤثر و کوتاه مددت چده بایدد    انتخاب کرده، سپس سعی کنيد علل ریره ای را ترخيص 

کرد؟ برای رسيدن به این مقصود، در مورد هر یک از عوامل معين کنيد که علت ریره ای وقوع آن چيست، چه مواردی برای 

  اصالح آن باید تغيير کند و چگونه می توان بهبود آن را ارزیابی کرد؟

توانيد حداکثر پنج زمينه ای اصلی کار شرکت تان را انتخاب کرده و برای هر یدک اسدتراتژی   حاال با کمک مراحل قبل می 

مقدماتی بنویسيد. به یاد داشته باشيد که استارتژی هایتان باید چگونگی ترکيل و اداره ی شدرکت، نحدوه ی اسدتفاده از    

مفهوم ساده ای داشته باشد، با زمدان تغييدر    فرصت های بازار و راه حل مرکالت اصلی را توضيح دهند. هر استراتژی باید

نکند، مورد استفاده ی توليد کنندگان پر مرتری باشد و در نهایت، سبب رشد و سوددهی شود. در ضمن حواستان باشد که 

  استراتژی ها، اهداف و برنامه ها باید در یک راستا قرار بگيرند.

 

 چند نمدونه استراتژی:

�  ار گيرید و آن ها را در این فعاليت اقتصادی سهيم کنيد.بهترین کارمندها را به ک  

�  .سریع عمل کنيد  

�  تمرکز بر کارهایی که در آن ها خبره هستيم و برون سپاری سایر موارد  

�  توسعه ی فعاليت ها به کل ایران  

�  تمرکز ویژه بر دانرجویان، افراد باز نرسته و زنان خانه دار  

�  )فعال سازی سيستم توزیع از طریق شرکت های ارائه دهنده ی سرویس های پخش موتوری )پيک  

 

�  .جذب مرتری از طریق تبليغات اینترنتی و معرفی به موتورهای جستجو  

�  .همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی از جمله وزارت بهداشت  

�  يوسک ها و ارسال آن برای مخاطبات عامتمرکز بر مخاطبان خاص و پرهيز از توزیع نرریه در ک  
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�  توزیع رایگان نسخه ی الکترونيکی نرریه همراه با نسخه ی چاپی آن به منظور ترویج سایت اینترنتی  

�  توسعه ی بازار محصوالت از طریق پایين آوردن قيمت محصول و تنوع محصول  

�  ن، جهت فروش مناسب محصوالت. جلب اعتماد توزیع کنندگان جهت حفظ پيوستگی ميان ما و ایرا 

 

 برنامه ها

  برای رسيدن به مقاصدتان دقيقا  چه کار می کنيد؟

برنامه وسيله ی دستيابی به اهداف بوده و هر یک از برنامه ها یک پروژه است. برنامه های یا دستورالعمل ها باید معندی دار  

یدئال، برنامه ها باید بر مبنای هدف و استراتژی هدا طراحدی   باشند و اهميت و ميزان رشد فعاليت را نران دهند. در حالت ا

شوند. برنامه ها ضمن اینکه هر یک از فعاليت ها را ترحری کرده و سر رسيد زمانی آن ها را مرخص می کنند، جهت گيری 

  کار را نيز نران خواهند داد.

ه رو هستند که باید عملی شوند، همه مدی دانندد چده    اکثر مدیران فعلی و یا بالقوه با فهرستی طوالنی از فعاليت هایی رو ب

  کاری باید انجام شود اما مسئله این است که چگونه باید همه این فعاليت ها انجام شود؟

 

  طرح تجاری یک صفحه ای کمک می کند تا روی مهم ترین کارها و نه لزوما  فوری ترین آنها متمرکز شویم.

می گوید: ما به راحتی هر روز روی کارهای دم دست تر متمرکز می شویم و هيچ وقت به  استوین کاوی در کتاب اول اولين ها

چيزهایی که واقعا  سبب رشد کارمان می شوند،  نمی رسيم. برای اینکه از عهده ی راه اندازی فعاليدت تدان برآیيدد، بایدد     

  کارهایتان را واضح، جداگانه و به صورت دستورالعمل بنویسيد.

 

 

 

  نامه های کاربردی بنویسيم؟چگونه بر

برای طراحی برنامه های مفيد و کاربردی الزم است دریابيد که هر کدام از فعاليت ها، بر امور مالی و عملياتی کسب و کارتان 

  چگونه اثر گذار بوده و تا چه حد در راستای اهداف و چرم انداز شرکت تان قرار دارند.

 

واره زمان بندی و جدول هزینه  های هر پروژه را از قبل آماده کنيد. برنامه هایتان را بدا  توصيه می کنيم در برنامه ریزی، هم

دقت نوشته و هنگام اجرای آن ها به محدودیت های بودجه و زمان بندی توجه ویژه داشته باشديد و نتدایج را بده صدورت     

  مستمر بررسی کنيد.

اگر شرکت شما کارمندان یا پيمانکاران مستقل دارد و یا از افرادی خارج از شرکت برای کامدل کدردن کدادر تخصصدی اش     

 استفاده می کند، باید در برنامه ها با دقت مسئوليت های کاری مرخص شود. 

 

 مراحل زیر به شما کمک می کند تا برنامه هایی مفيد و کاربردی بنویسيد.

 

�  وژه هایی، که ممکن است در فعاليت شما تغيير اساسی ایجاد نمایند تهيه کنيد. سپس هر کدام از فهرستی از پر

  آن ها را به یک هدف یا استراتژی خاص ربط داده، برای هر پروژه به سؤال های زیر پاسخ دهيد.
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  اتمام پروژه چه اثری بر کسب و کار خواهد گذاشت؟ - �

  ی کنيد؟چگونه می خواهيد نتایج را ارزیاب - �

  سه گام بعدی کدام اند؟ - �

�       ،از ميان پروژه های فو  پنج پروژه ی زیر بنایی را انتخاب کرده و برای هر کدام اسدتراتژی یدا هددف مربوطده

  شخص مسئول و تاریخ اتمام را مرخص کنيد.

�  ی مناسب بنویسيد. اکنون با جمع بندی پاسخ های مرحله ی قبل، برنامه های خود را با عبارت ها یا  جمله ها 

 

 چند نمونه از برنامه ها

�   جهت معرفی شرکت به مرتریان. 89شرکت در نمایرگاه بين المللی تهران اردیبهرت  

�   7389بررسی و مطالعه ی بازار تأمين کنندگان برای راه اندازی سایت اینترنتی تا دی ماه  

�   به مسئوليت مدیر کارپردازی 21/7/89تأمين کننده تا  5عقد قرار داد با هر  

�   نفر نيروی انسانی مورد نياز طی سه ماه. این کار به مسئوليت خانم خوشرو دقيق انجام می شود. 94تأمين  

�  ثبت سفارش و خریذد کلبه ی تجهيزات مخابراتی طی چهار ماه  

�  زیدر نظدر مددیر     7389ه از مناسب ترین برنامه نویسان تا انتهای مدرداد مداه   طراحی مناسب سایت با استفاد

  انفورماتيک

�   نمونه از طرح تجداری   ماه 6اجرای برنامه ی تبليغ در ستون امالك روزنامه ی همرهری به صورت روزانه برای

  یک صفحه ای

 

 

 

 

 چرم انداز

اداری در ایران و کرورهای حاشيه ی دریای خزر باشديم.  ما می خواهيم معروف ترین شرکت توليد کننده مبلمان  �

ميليارد تومان که در ميان سایر شرکت های بزرگ به کيفيت کاال، خدمات، و  خدمات  41شرکتی با ارزشی باالتر از 

پس از فروش شناخته شود. در مهم ترین سالن های اداری و دفاتر مردان و زنان بدزرگ، آرم و اجنداس اسدتوار و    

  واز ما به شکل خيره کننده ای حضور خواهند داشت.چرم ن

  مأموریت �

  ما فضای کاری متفاوتی  خلق می کنيم. �

 

 اهداف

�   رشدد در   %21سال آینده، به نحوی که نسبت توليدات سال جاری عدالوه بدر    2ميليارد تومان کاال در  74توليد

آن در سدال   %51این محصوالت جدید بوده که  %31کاهش هزینه را در برداشته باشد و حدذاقل  %74حجم توليد، 

  باقی مانده در سال دوم به بازار عرضه شدند. %61اول، 

�   تا انتهای سال دوم %33به  %28افزایش سود ناخالص از  
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�   روز در سال دوم 54روز به  61کاهش مهلت پرداخت بدهی از  

�   سال از طریق آن به فدروش   2توليدات در خالل  %41راه اندازی یک دفتر جدید در خارج از ایران، به نحوی که

استان تحت پوشش فروش و خدمات  24برسد. و راه اندازی و تکميل دفاتر استانی به نحوی که تا انتهای سال دوم 

  قرار گيرد.

�   کاالی تمام شدده در شدرکت هدای     %41نحوی که حداقل حرکت به سمت برون سپاری فعاليت های شرکت، به

  استانداردهای تدوین شده را اخذ کند. %91پيمانکار دیگر ساخته شده و از نظر کيفيت 

 

 استراتژی

�  تمرکز روی شرکت های در حال رشد در سطح کرور  

�  .مؤسسه های مالی، بيمه و شرکت های کامپيوتری، مهم ترین بازارهای هدف ما هستند  

�  تهيه و جمع آوری محصوالت نوآور رقبای جهان، به منظور مهندسی مجدد، اصالح، و ساخت آن در ایران  

�     ،برون سپاری همه فعاليت هایی که امکان برون سپاری آن وجود دارد و تمرکز بر روی مسائل کليددی سداخت

  کنترل کيفيت، و بازاریابی

 

 برنامه ها

�  بی و ارسال به مرتریان فعلی از طریق اینترنت، تا پایان شهریور ماه سال جاری، تکميل دفترچه راهنمای بازاریا

  با مسئوليت معاونت فروش

�   محصول بدا مسدئوليت آقدای     31شرکت در نمایرگاه بين المللی اکراین در تابستان سال آتی با عرضه حداقل

  کامبيز...

�   سال جاری، با نظارت مدیر واحد انفورماتيکشهریور  74طراحی دوباره وب سایت و بانک اطالعاتی تا  

�  کارخانه، زیر نظر مدیر عامل تا پایان سال جاری -انبار -خرید و نصب سيستم به هم پيوسته مالی  

�   ماه 5اجرای پروژه ی تحقيقاتی روش های بازاریابی مبلمان در ایران، توسط دکتر مرتری در طول  

�   ح استان تهران و استان های اطراف، به منظور استفاده از توان توليدد و  پيمانکار جدید در سط 21جذب حداقل

  ظرفيت توليد آن ها، تا پایان سال

�  

  باالخره تمام شدا

�  

حاال یک طرح یک صفحه ای در دست دارید که خودتان آن را نوشته اید، به طرح تان نگاه دقيقی بيندازید. به نظر می 

درآمده و روی بخش هایی باید بيرتر کار کنيد. این خيلی عدادی اسدت. اصدالحيه و    آید که قسمت هایی از آن خوب 

تکميل طرح تجاری یک صفحه ای می تواند یک کار مستمر باشد. چه چيز خوبی به دست آمد، بایدد تبریدک گفدت و    

  جرن گرفت.

 

 بهاری باشيد ...              �

 

 ميرجليلی محمد آرزومند موفقيت شما دکتر                                                    �


