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 ۱۱با تالش همیاران، همکاران و دفتر کارآفرینی مرکز فصلنامه کارآفرینی 

  . منتشر شدنیز  ۱۳۹۷ بهار" ایده تا پدیده"
  

روند تغيير و تحوالت در جامعه امروزی آن چنان سریع و شتابان شده است که پیش بینی آینده 
کت کشورها به سوی یکپارچگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و پدیده حر . مقدور نیست 

در سایع این .  جهانی شدن، بر اقتصاد و الگوهای کسب و کار در سرتاسر دنیا تاثیر گذاشته است
تغيير و تحوالت، روند استخدام و معیارهای آن نیز در کشورها در حال تغيير است؛ به طوری که 

همچنین در شرکتها . دنبال استخدام مادام العمر و دائمی در یک شغل نیستندافراد مثل گذشته به 
ماهیت تغيير و تحوالت در دنیای مشاغل و . و سازمانها نیز دیگر چنین فرصت هایی وجود ندارد

حرفه ها طوری است که نیاز مستمر به کسب دانش و مهارت جدید در هر شغلی ضروری به نظر 
هانی شدن و انتشار سریع دنش و اطالعات در عرصه اقتصاد موجب از طرف دیگر، ج. می رسد

  . رقابت بیشتر بین شرکتها شده است 
بحث کارآفرینی و طرح دیدگاهای نو و روز آمد در این باره، با توجه به جوان بودن جامعه ایران که 

  . جمعیت قابل توجهی از آن جویای کارند، ضرورتی دوچندان می یابد
لذا پیش از همه . وان منشاء همه تحوالت در جامعه، باید در این امر پیش قدم باشددانشگاه به عن

باید انتظارات، اهداف و سیاست های دانشگاه را در تربیت کارآفرین مشخص نمود تا بتوان به یک 
استراتژی منسجم جهت تربیت نیروی انسانی کارآفرین دست یافت و همچنین در دانشگاه باید 

  . وری و کارآفرینی و ضرورت رشد و شکوفایی آن به مثابه یک اصل اساسی تلقی شود خالقیت ، نوآ
از اساتید محترم، کلیه کارکنان و دانشجویان عزیز دعوت می کنیم با در اختیار گذاشتن نظرات، 

امیدواریم با کمک .پیشنهادات، تجربیات و مقاالت خود را در ارائه بهتر این مجله یاری فرمایند
  .هر فصل نشریه ای پربارتر را تقدیم عزیزان نمائیم دوستان

  
  
  
  
  
  

  سن مراديح

  كالم
 سر دبير
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چگونه 
سريع تصميم 
  بگيريم؟
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  کارآفرین ی دانشجو آقای امیر یوسفیمصاحبه با 

  تهران  ۱۱واحد فرهنگ و هنر علمی کاربردی  آموزشمرکز     
  

  
  
  

 مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری تصویر قلب سبز  
 مدیر واحد صنفی عکاسی و فیلم برداری تخت جمشید  
 دارنده گواهینامه تصویر برداری از سازمان فنی حرفه ای کشور  
  هنرمندان یا فعالیت سینماییعضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان ،روزنامه نگاران و  
 عضو افتخاری موسسه توسعه هنر های تجسمی معاصر 

 

 .تاسیس نمود ۱۳۹۱را در سال  موسسه فرهنگی هنری تصویر قلب سبزجناب آقای امیر یوسفی 
این موسسه با عقد .این موسسه در حوزه تهیه و طراحی کلیپ،تیزر و عکاسی فعالیت دارد

تهران توانسته است تعداد بیشماری از دانشجویان و دانش ۱۱ی مرکز تفاهم نامه با دفتر کارآفرین
آموختگان فعال و خالق در حوزه سینما را به کار گرفته و به پرزه های مختلف سینمایی،عکاسی 
و همچنین پروژه های تجاری از قبیل ساخت کلیپ و تیزرهای تبلیغاتی معرفی نماید و ازین رو 

جویان و دانش آموختگان رشته کارگردانی و فیلمسازی این مرکز باعث اشتغال زایی برای دانش
  .شود

  

  تهران به موسسات هنری ۱۱انگیزه شما از معرفی دانشجویان مرکز علمی کاربردی واحد
 جهت اشتغال چه بوده است؟

بنده با توجه به انگیزه و مهارتی که در دانشجویان این مرکز دیدم و شاهد فعالیت ها و پروژه 
آن بوده ام به همین دلیل جهت ارتقا آنها و همچنین تزریق نیروی فعال و خالق به  های قوی

  .این عرصه از هنر تصمیم به معرفی این عزیزان به موسسات هنری گرفتم

  

پاي صحبت 
هاي  يك 

دانشجوي كار 
  آفرين
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 از دیدگاه شما سطح علمی و مهارتی دانشجویان این رشته به چه صورت است؟ 

ظر ما دانشجویان فیلمسازی و همانطور که گفتم مهارت  دانشجویان گروه هنر که مد ن
کارگردانی است بسیار قابل تامل است چرا که اغلب افرادی که وارد این رشته شده اند مهارت و 
عالقه اولیه را داشته اند و با کسب مهارت و علوم تخصصی این رشته ها در دانشگاه توانسته 

ها را می توان از مقام هایی  که  نمود این  توانایی.اند توانایی های بلقوه را به نمایش بگذارند
  .در جشنواره های ملی و بین المللی کسب کرده اند شاهد بود

  

 چطور شد که دانشگاه علمی و کاربردی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟ 
بنده با توجه به اینکه در حوزه کاری خود ادامه تحصیل میدهم دلیل عمده انتخابم باال بردن 

د دارد که به صورت بودو کمتر دانشگاهی در کشور وجو ینادرگر اک و امنیسسطح مهارتم در  
آکادمیک به این رشته پرداخته باشد لذا  در دانشگاه جامع علمی کاربردی بود ثبت نام 

  .کردم

  
  به عنوان یک جوان موفق اگر بخواهید غیر کلیشه ای و عملی چند کالمی برای

 مخاطبین صحبت کنید چه پیشنهاداتی دارید ؟
کند  بخش است که خدا تو را انتخاب می خیلی لذت .کند کمک می نیت که درست باشد، خدا نیز

 عالوه بر این به مال و سرمایه خودت نیز برکت. برای کسب درآمد دیگران باشی ای تا وسیله
دهد که  نمی ای قدرت خدا اجازه اطمینان دارم چون به عنوان وسیله انتخاب شده. دهد می

  .زمین بخوری
حتی اگر  من. دهد گیرد و سپس درس می معلمی است که ابتدا سخت امتحان می تجربه، تنها

بهتر و محکمتر شروع  پس این بار مطمئنا. هایم را دارم همه چیز را از دست بدهم تجربه
 .کنم می
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 تکنیک چرا؟  

ر کودکی است که کودکان برای گسترش فهم خود از تکنیک چرا دقیقا مثل چراهای مکر
اما با این تفاوت که در بزرگسالی باید یاد گرفته .دنیای اطرافشان از والدین می پرسند 

سادگی این تکنیک باعث شده است،بسیاری از مردم متوجه .هایمان را زیر سوال ببریم 
به عنوان .ردازی به کار می روداین تکنیک برای ایده یابی و ایده پ.اهمیت و نقش آن نشوند

مثال برای شناسایی و تعریف درست و کامل مسئله می توان از این تکنیک استفاده کرد و 
در حین پرسش و پاسخ نیزمیتوان ایده های جدیدی در رابطه با موضوع به دست 

باید توجه داشت که سواالت تا آنجا ادامه پیدا می کند که به یک بصیرت و بینش .آورد
حتی اگر به جواب مفیدی رسیدیم و یا به رویکرد جدید و اثر بخشی دست یافتیم . رسیمب

،باید مسئله را به شکلی دیگر دیگر از نو مطرح نموده و فرآیند پرسش و پاسخ را ادامه 
  .دهیم

  
 

 تکنیک توهم خالق 

 واقعیت ها با پنج. خیلی اوقات آنچه راکه فکر می کنیم واقعیت است ،واقعیت نیست 
فرض بر این است که حواس پنج گانه گزارشدقیق و درستی از .حس انسان درک می شوند

همه افراد در همه مواقع درک یکسانی از یک موضوع .محیط اطراف به انسان می دهند 

  

كنيك ها ي ت
  خالقيت
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حتی .ندارندو ارتباط ادراکی چشم و مغز همیشه منجر به درکی منسجم از واقعیت نمی شود
  .ستندگاهی این دو با هم در تضاد ه

منظور و هدف این تکنیک این است که شما بتوانید با قدرت توهم بعضی از اوقات با 
خطاهای عمدی طور دیگری به مسایل نگاه کرده تا بدین وسیله اصل و واقعیت موضوع را 

  .دریابید

،آزاد شده  های عصبیاین سعی باعث می شود مقداری اطالعات از شکاف موجود در بافت
یوند با اطالعات قبلی ،الگوی ذهنی جدیدی ساخته شود و یا موضوع از الگوی و به وسیله پ

ذهنی قبلی به الگوی دیگری انتقال یابد و نهایتا این فعل و انفعاالت موجب الهام یا بصیرت 
  .و کشف ناگهانی و غیر منتظره ای شود 

حل های جدیدی برای بنابراین برای اینکه بتوانیم خالقانه با موضوعات برخورد کنیم یا راه 
مسائلمان پیدا کنیم ،گاهی احتیاج است به وسیله قدرت خیال و توهم موضوع را از زوایای 

به همین دلیل بسیاری از .دیگری ببینیم،هرچند که دیدن از آن زاویه اشتباه به نظر می آید
  .افراد خالق کارهایی می کنند که در ابتدا احمقانه به نظر می رسد

  

 تکنیک DO IT 

به معنی  Openبه معنی تعریف کردن  Defineنام این تکنیک از حروف اول چهار کلمه ی 
به معنی تبدیل کردن ،تشکیل شده   Transformبه معنی شناسایی و   Identifyباز کردن 
منظور از انتخاب این واژگان این است که برای حل مشکل الزم است ابتدا موضوع و .است

سپس ذهن را برای راه حل ها و شقوق مختلف باز .مشخص نمودمسئله را دقیق تعریف و 
  .نگه داشت تا بهترین راه حل شناسایی و در نهایت آن را به عمل تبدیل کرد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رینی ، مهندس مهدی سعیدی کیا ، انتشارات کیا و مبانی کارآف اصول: منبع
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  ل
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رت غیر مست

  ور

خط تولید آن 
  ؟

شده که در پن
شاید داستان

 یک یا دو 
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.  

ن شرکت و ب
می د ها را یا

ستگاه در سال
زار شرکت قط
  عه سازی
ه صور نفر ب
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ایرانی که خط
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فقط  ۱۳۷۱ 
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قطعا نام
عنوان بز
نوآوری ا
شرکت ا
 .می کرد

پیش فر(
  

این موف 
همه جانب

افزایش.۱
ایجاد .۲
سرمایه.۳
ایجاد .۴

صنعت خ
ایجاد .۵
طراحی.۶

تجر
موفق

كار



 

 11كارآفريني   ١٢

 

  و به کارگیری آن در خطوط تولیداتوماسیون فرایند تولید و ساخت روبات های ایرانی .۷
  رسیدگی به رفاه و امور معیشتی کارکنان و ایجاد رضایت شغلی در آنان.۸
  ارتقای کیفیت خودرو داخلی و تالش هر روزه برای بهتر شدن آن.۹
  تالش برای عرضه ی خدمات بهتر به مشتری برای جلب رضایت بیشتر مشتریان.۱۰
  است محترم جمهوردریافت نشان کار و تولید از ری.۱۱

  

ایرانی می تواند و باید در سطح جهانی خودرو ساز  زباور مدیران صنعت خودرو این است که مغ
ایران خودرو ،سایپا و بقیه خودرو سازان داخلی برای جهانی شدن خودرو سازی ایران .باشد

 .تالش می کنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ریزی آموزشی؛ محمد عزیزی، سازمان پژوهش و برنامهکتاب کارآفرینی، دکتر محمود احمدپور داریانی: منبع
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شتغال و کارآفرینی در ایران اکنـون بـه گفتمـان روز تبـدیل شـده ا

اما توجه این گفتمان عموما معطوف به سمت تولید اسـت، . است
تصور بیش تر مسئوالن این است کـه اگـر چـرخ . نه سمت فروش

  . تولید راه بیفتد اقتصاد شکوفا می شود
عد مساله را ساده می کنند به این که اگر از نظر مالی به تولید کننده کمک کنـیم و مـثال بـه او ب

اما واقعیت این است که امروزه هـر محصـولی را . یارانه یا وام کم بهره بدهیم مشکل حل است
گیـریم . چـالش اصـلی بـازار اسـت. با هر کیفیتی در هر نقطه ای از جهان می توان تولید کـرد

لی را تولید کردیم، کیست که آن را بخرد؟ این بازار کجا شناسایی شـده و تضـمین شـده محصو
  می خوریم؟  است که ما برای تولیدش غصه

کشـورهای در حـال پیشـرفت انتقـال داده و  امروزه ملل جهان پیشـرفته عمومـا تولیـد را بـه 
گر بازار نباشد برند چه معنا ا . جان برند به بازار است. خودشان به مدیریت برند و بازار مشغولند

دارد؟ در سراسر تاریخ، حاکمان و صاحبان قدرت و سرمایه، پیوسته در اندیشه فتح بازارها بوده 
اند، خواه با فتوحات نظامی، خواه استعمار، خواه دیپلماسی، خواه اشاعه ایدئولوژی، خواه مد، و 

دن در بازار و رشـد و توسـعه آن معمـوال ولی مان. خواه تبلیغات خیابانی و تلویزیونی و اینترنتی
جـوزف . دشوارتر از مرحله فتح است و نقش مدیریت هم در همین جا اهمیـت پیـدا مـی کنـد

شومپیتر اقتصاددان بلندپایه معتقد بود در فراینـد مـدرن رشـد اقتصـادی، نقـش محـوری بـا 
کوشـش مـداوم، بنگـاه در عمده موارد، چندین نسل از کارآفرینان و مدیران، با . کارآفرین است

مـد  صنعت. در برند خودشان نقشی ماندگار برجای گذاشته اند های پیشگامی برپا کرده اند که
  .ستیکی از اینها  یو پوشاک امروز 

 لیـونآید در قرن شانزدهم در شـهر  به حساب می مدتوسعه  مهددر فرانسه که به صورت سنتی 
  .پا گرفتواردات ابریشم از ایتالیا  با

  

كارآفريني 
 ابريشمي
 

کارآفرینان لیـون چنـان جاذبـه ای بـرای 
شهر فراهم آوردند که بافنـدگان ابریشـم 
کار ایتالیایی راغب به مهاجرت و زنـدگی 

این صنعت با مدیریت . درآن شهر شدند
کـه شد  برخورداری درشچنان مناسب از 

نزدیـک بـه در آغاز انقالب کبیـر فرانسـه 
 مــاهر ابریشــم  صــنعتگرســی هــزار نفــر 

  . داشت ختیارا
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ه شوشتر بـه راه افتـاد ایـن پارچـه صدر خوزستان خوا حریربافیرین کارگاه های نهاده شد مهمت
 .سخت مورد عالقه اعراب ثروتمند بود

کـارآفرینی  به یک زیرساخت پایدار بـرای ستتوان شد می اگر بازار محصوالتشان مدیریت می که
نگـاری و  لـدو جنقاشی  در کشور تبدیل شود دستمایه کار ایشان هم مینیاتور و تذهیب و فاخر

 خمسـهبوسـتان و گلسـتان سـعدی و  مجلسی مانند شاهنامه فردوسی و فاخرساخت کتابهای 
 ادب فارسی بود فراوان دیگر مربوط به شعر و کتابنظامی و 

عمده این آثار اکنون در موزه های شهر های مهـم دنیـا در معـرض نمـایش مـردم قـرار دارد و 
شـود شـاهکار آخـرین نسـل  ریستی دسـت بـه دسـت میهای ک شماری از آنها هنوز در حراجی

از شـاهنامه طهماسـبی سـت بـا سرنوشـتی دورودراز و حیـرت انگیـز کـه  عصـر هنرمندان این
داستانش در این نوشته کوتاه نمی گنجد اینها هم زمان هستند با لشکر بزرگ هنرمندان ایتالیـا 

عمـومی و  رونقهای آنها   اوت که کارگاهرافائل و میکل آنژ با این تف ،به رهبری لئوناردو داوینچی
 .بلندمدت پیدا کرد

. برای ایرانیان در حوزه تولید انبوه امکان رقابت با غولهایی مثل چین و کره و تایوان وجود ندارد
  . کندکارهای خاص می. سفارشی ساز است. ایرانی تکساز است

ی مـا نمونـه ای اسـت از ایـن میراث تاریخی و فرهنگ. کار خاص هم بازار خاص خودش را دارد
دست نگهداری از اینها و زمینه سازی برای این که جهانیان بتوانند به تماشای این مراکز بیاینـد 

  . بستر ارزنده ای برای کارآفرینی است

دانـش و هنـر . خـودش را داردصنایع دستی و تاریخی ما کاالی خاص است و مشتریان خاص 
اما مدیریت این بازار . جوانان ما در صنعت نرم افزار و فیلم و موسیقی و تئاتر کاالی خاص است

ساالنه در جهان بـالغ . مدیریت این بازار در گرو پژوهش بی وقفه است. را نباید سرسری بگیریم
ما باید به . ن روند عمال صفر استسهم ما از ای. بر پنجاه میلیارد دالر صرف بازارپژوهی می شود

           بازار پژوهي بها بدهیم و با شناسایی دیگرانی کـه در حـوزه فعالیـت مـا در صـحنه جهـان کـار 
  .می کنند ارتباط برقرار کنیم

وقتی سرگذشت ملل رها شده از شوروی سابق، کشورهایی چون لهستان، رومانی، بلغار، چـک،  
می کنیم می بینیم هرکدام بر پایه نقاط قوت تاریخی شان کوشـیده انـد و مانند اینها را مطالعه 
  .شبکه های کوچک و بزرگ تجارت، به جامعه جهانی متصل کنند خودشان را از طریق

  
  ۱۳۹۷، فروردین ۲۰۰ویژه نامه مدیریت در ایران ، سال نوزدهم ، شماره : منبع 
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پارت الستیک کـه .میلیون ریال بود،از محل فروش منزل مسکونی و امالکی دیگر تامین شد۱۰حدود 
نفر نیروی کارآغاز کرده بود،هم اکنون به یکی از بزرگترین مجموعه هـای قطعـه ۱۰فعالیت خود را با 

در حال حاضر ،گـروه کارخانجـات پـارت السـتیک ،شـامل .است سازی خودرو در کشور تبدیل شده
  .کارخانه ای اقماری است

بخشی از این اعتقاد در تالش های .ایرج یزدان بخش به کارآمدی بخش خصوصی اعتقاد راسخ داد
  .او در جهت سازماندهی و توسعه ی سازمان های بخش خصوصی نمودار شده است

همچنـین اعتقـاد دارد کـه .ز عوامل موفقیـت خـود مـی دانـدوی تالش ،تفکر و مثبت اندیشی را ا
عنصر حتمی در دنیای ماست و کسی می تواند به موفقیت برسـد کـه اصـل تغييـر را درک » تغيير«

  .کرده ،خود را برای مواجهه با آن مهیا کند
 ۱۵در منطقه چاهشک مشهد ،واقـع در کیلـومتر  ۱۳۶۳شرکت پارت الستیک فعالیت خود را از سال 

در آغـاز . این شرکت در زمینه ی تولید قطعات السـتیکی فعـال اسـت .دقوچان آغاز کر-اده مشهدج
  .مترمربع و تعداد کارکنان ده نفر بود۸۰۰؛مساحت شرکت دوهزار مترمربع ،مساحت ساختمان ها 

این شرکت در .پارت الستیک فعالیت خود را با تولید محصوالت ساده ای نظیر پاشنه کفش آغاز کرد
،تولید قطعات خودرو را در برنامه ی کاری خـود قـرار داد و بـه تـدریج فعالیـت شـرکت  ۱۳۶۹ل سا

با کاهش حجم فروش ،افزایش قیمـت ارز و  ۱۳۷۳و اوایل سال  ۱۳۷۲در اواخر سال .گسترش یافت
به نحوی که در عمل به سیاست هـای انقباضـی روی  مواد اولیه ،شرکت با مشکل جدی مواجه شد،

با شکوفایی صـنعت .ن دوره ،یک نوبت کاری از مجموع سه نوبت کاری شرکت حذف شددر ای.آورد
  .شرکت دوباره روندرو رشد خود را آغاز کرد ۱۳۷۴خودرو سازی در سال 

این شرکت با برخورداری از نیروی انسانی تحصیل کرده،نرم افزار های رایانه ای مناسـب و ماشـین 
  .ب سازی و ماشین سازی در استان خراسان استآالت پیشرفته ،از شرکت های ممتاز قال

 STANDARD COOPERگروه کارخانجات پارت الستیک ،همکاری علمی و فنی گسترده ای با شرکت 
یک شرکت بین المللـی بـا مرکزیـت فرانسـه اسـت و از  STANDARD COOPER .برقرار کرده است

  . ی آیدبزرگترین تولید کنندگان قطعات الستیکی خودرو جهان به شمار م
با توجه به اهمیتی که گروه کارخانجات پارت الستیک برای آموزش نیروی انسانی قائل است ،تعداد 
قابل توجهی از کارشناسان این شـرکت برایآشـنایی بـا فنـاوری روز دنیـا ،دوره هـای آموزشـی را در 

STANDARD COOPER اندگذرانده.  
کـل مسـاحت . رت الستیک مشغول بـه کارنـد نفر در گروه کارخانجات پا۲۲۰۰در حال حاضر حدود 

گـروه کارخانجـات .هزار متر مربع است۸۰هزار مترمربع و مساحت ساختمان ها  ۱۵۳مجموعه حدود
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کند  بیان می ”steal like an artist“ آستین کلئون در کتاب
ردن، کاری است شبیه به نوشتن زندگی نامه ی که نصیحت ک

دهیم در  پندهایی که می”وی مدعی است . شخصی خودمان
واقع همان چیزهایی است که دوست داشتیم هنگامی که 

  “ .شد جوان بودیم به ما گفته می

 :کنیم نفر از آنها اشاره می ۱۷در ادامه به پاسخ 

از قلبت پیروی . س به جز خودت توجه نکنبه سخن هیچک”: گوید می توسان سوریا کومار -۱
 ”.کن

 ”.یک به یک سراغ حل مسائل و مشکالت برو”: کند بیان می تایلر کوران -۲

به حرف همه گوش کن، به خانه برگرد، کسب و کار ”: کند اینطور نصیحت می سوراب چاوال -۳
مورد اطالعاتی که  ای را یادداشت کن، در خودت را بررسی کن، چیزهایی که در طول روز شنیده

حاال . ی اطالعات را دور بریز کنی به نفع کسب و کارت است تصمیم نهایی را بگیر، بقیه فکر می
 ”.گوید، هماهنگ کن اطالعات را با آنچه قلبت می

ای متمرکز باش که  بلکه بر مسئله! بر روی محصول تمرکز نکن”: گوید می سارا اونیل -۴
درصد از کارهایی که  ۹۹٫۹ . ه چیزها خودش درست خواهد شدخواهی آن را حل کنی و بقی می

دهی نباید فقط به خاطر خودت باشد؛ بلکه باید برای بازار و ارزش بخشیدن به خودت  انجام می
 ”.باشد

از آن استفاده کرده و هرچه به شما ! به مغز خود اطمینان کنید“:گوید  می مانیراهو پاسکال -۵
 ”.گوید عمل کنید می

ی مشکالتی که  برای همه. تمام مشکالت کسب و کار خود را شناسایی کنید”: گوید می راک -۶
حاال تصور کنید شخصی با چوب بیسبال از پشت . توانید به آنها فکر کنید، یک راه حل بیابید می
در . افتد این همان چیزی است که در کسب و کار اتفاق می. خواهد به سر شما ضربه بزند می

 ”.ها محکم و استوار باشید و به استقبال آینده بروید ختهبرابر ناشنا

یابی به اهداف، توانایی تصور کردن  اولین گام در دست“ :نصیحت می کند پیتر فیشرینگ -۷
این بدان معناست که بتوانید خودتان را در حال انجام فعالیتی که . خودتان در آن جایگاه است

  نكته  17
درس آموز از 

كارآفرينان 
 بزرگ
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آرزوی آن
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ماند که آدم  ای به نظر بیاید اما به نظر من مثل این می شاید کلیشه. البته در جهت عکس دارد
 ”.تواند رخ دهد را بداند بدترین سناریویی که می

کنید که جواب را  وقتی فکر می. توانید تحقیق کنید تا می”: دهد هشدار می کریستوفر وایت -۱۳
 ”.دانید، بیشتر تحقیق کنید می

: من به یک جمله اعتقاد قلبی دارم و آن این است”: توضیح می دهد ریچارد هورتون -۱۴
 ”!نترس”

 ”!ناامید نشو”: کند ای را بیان می موضوع ساده نویزنبرگ برایان ون -۱۵

به کار خود عالقه و اشتیاق داشته باشید و فقط به ”: بیان می کند واتیزمن شیر دیالن جی -۱۶
تغيير . به یاد داشته باشید که افراد، خریدار ارزش هستند نه محصول. کنیدخاطر پول کار ن

 ”.همیشگی است، از اخراج کردن نترسید

 ”.روز تالش کن ۱۰۰۰حداقل . به راهت ادامه بده”: توضیح می دهد جاگریتی چادهاری -۱۷
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 از ايده  تا
راه اندازي  

 كسب و كار 

ی شما چقدر منحصر به فرد است؟ ایده  
کند؟ آیا چالشی واقعی را حل می  

تان همان طور که انتظارش را دارید اجرا خواهد شد؟ ی جذاب آیا ایده  
ای  ایده زده شوید و زمان و منابع خود را روی هر قبل از اینکه خیلی هیجان

گذاری کنید، ببینید آیا نیاز واقعی برای این ایده وجود دارد؟ سرمایه  
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اگر در یک جلسه تجـاری بـه همـراه همکارانتـان باشـید و ناگهـان فکـر 
دارتهای کائوچویی مثل برق از ذهنتان بگذرد چه خواهید کرد؟ خـوب، در 
. گروههای مرکز کنفرانس و آموزش کلیولند باید این اتفـاق افتـاده باشـد

آقایان راولين و فرانسـیس گیـرارد یـک گردهمـایی را بـه راه انداختنـد، 
  . انی که شش سال پیش اتاقهای جلسات را فراهم می آوردامک

بسیاری از شرکت های تجاری در خصوص این امکان که فقط اتاقهای میز گرد را آماده مینمـود، نـه 
امـا در حـال حاضـر ایـن . مـردد بودنـد) همانند آنچه که هتلها انجام می دهنـد(اتاقهای خواب را 

شـرکت بـزرگ و شـرکت هـای  ۵۰۰قهای جلسـاتش توسـط کارمند دارد و همیشه اتا ۲۰گردهمایی 
این دو کارآفرین تصـمیم گرفتنـد کـه . رمز موفقیت این امر خالقیت است .کوچکتر رزرو شده است

یکی از کارهایی که آنها کردند این است کـه یـک جعبـه . خالقانه به نیازهای مشتریانشان فکر کنند
ایـن . وپهای فوتبال و بشقاب پرنـده فـراهم نمودنـداسباب بازی محتوی تفنگهای با گلوله پرتابی ت

آقـای فرانسـیس گیـرارد مـدعی . اسباب بازیها برای تسهیل جلسات راهبرد خانگی به کار می رونـد
مـراجعین . است که بعضی از بهترین ایده هایمان زمانی که دارتها در حال پروازند ظهور پیدا میکند

در . یکنند تا شکوفا شوند و جریانی از ایده ها را بیافرینـدمعتقدند که اسباب بازیها به مردم کمک م
خالقیـت در حرفـه . های جلسات پخش و پـال مـی باشـند انتهای روز، اسباب بازیها در سرتاسر اتاق

  .گیرارد مفهوم تجارت را به اندازه خلق قدرت تجاری جادویی دربر می گیرد

  
میگویـد پتانسـیل بـرای خالقیـت در هـر  ضربه ای به آن طرف سـره«راجر ون اچ، نویسنده کتاب 

تجارت نیازمند این است که در هرکاری که انجام مـی دهـد خـالق . تجارتی و هر شغلی وجود دارد
تولید باید خالقانه باشد، تحویل باید خالقانه صورت بگیرد، بازاریابی باید به صورتی خالقانـه . باشد

  

   تيقالخ
 امعم ديلك
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این حقیقت کـه خالقیـت در ایـده هـای . نه باشدانجام شود و تعامل با مشتری نیز می باید خالقا
اما بدون توجـه بـه . کوچک قرار دارد و نه در ایده های فقط بزرگ و برجسته نیز حائز اهمیت است

اندازه یک ایده، ون اچ معتقد است که خالقیت یک مهارت حیاتی برای تجارت اسـت و بـدون آن 
  .ایستایی و سکون حتمی است

ون اچ عقیـده دارد هرکسـی . اورند که خالق بودن کاری بـس دشـوار اسـتبعضی از مردم بر این ب
برنامـه (چنین به نظر می آید، ما یک ونس رئیس سـابق دانشـگاه دیسـنی . خالق به دنیا می آید

و مدیر کنونی مؤسسه تفکر خـالق آمریکـا، میدانـد کـه چـرا فراینـد ) آموزشی شرکت والت دیسنی
او به منظـور گسـترش روحیـه خالقیـت در درون سـازمانها، بـا  .خالقیت تا این اندازه مشکل است

شرکت هایی از قبیل اپل و جی ای همکاری کرد و دریافت که تکنیکهای موجود در بسیاری از کتابها 
بنابراین ونس پیشنهادات خودش را در خصوص چگـونگی بـاالبردن . خالقیت را افزایش نمی دهند

  .خالقیت ارائه میدهد
اول اینکه واقـع بینانـه فکـر . برای افزایش خالقیت در محل کار پیشنهاد می دهد ونس پنج توصیه

هـیچ چیـز را . این پرسش که وضعیت واقعی چیست می بایست صادقانه پاسخ داده شـود. کنید
وی عنوان می دارد که این امر به خالقیت . تولید، رقبا، با تقاضای مشتریان. دست باال برآورد نکنید

دوم اینکه محیطی بیافریند کـه در آن . توهم زدگی رهنمون می سازد دد ولی ما را بهمنتهی نمی گر
هماهنگی . افراد بتوانند نظرات و تفکراتشان را بیان کنند حتی اگر این مسأله منجر به درگیری شود

سومین پیشنهاد این است که برای ایجـاد ایـده .بیش از حد می تواند فرایند خالقیت را تهدید کند
غالب اوقات آنچه که باعث می شود تا بخندیم دیدن . ا از شوخ طبعی و بذله گویی استفاده کنیده

انجام کارها به شیوه ای غلط و نادرست و سپس دیدن راهی است که می توانیم آن را درست کنیم 
او می گوید چهارمین توصیه این است که هر تجارتی محتاج به داشتن فضا به همراه لـوازم . است

این لوازم می تواند هر آنچه که خالقیت را برانگیـزد بـه . طراحی شده برای پروراندن خالقیت است
مبارزه طلبیدن وضعیت موجود است بنا به گفته ونس، فرایند خالقیت تا وقتـی کـه آنچـه درسـت 

همرنگی بـا جماعـت مـانع . تلقی می شود خالی از هرگونه تعقلی دانسته شود نمی تواند آغاز شود
الن، پرفسوری از دانشگاه کالیفرنیـای جنـوبی تعـدادی شـیوه هـای . آر. کاترین. القیت می گرددخ

کاربرد پندهای ذیل می تواند به ایده های . ملموس تر برای افزایش و ترویج خالقیت ارائه می دهد
مانی ایده ها می توانند در هر ز. و همیشه یک دفترچه همراه داشته باشید. قابل توجهی منجر شود

  .کنید، آنها به خاطر خواهید آورد اگر آنها را یادداشت. ظاهر شوند
 پرسشگری در خصوص آنچه . به همه چیز توجه کنید. به شیوه ای فرصت طلبانه فکر کنید

 علت آن را آغاز کنید که می بینید و



 

 11كارآفريني   ٢٨

 

 افراد جدید را مالقات کنید و با آنان صحبت کنید. شبکه . • 
  هایی را  گاهی اوقات فرصتها یا ایده. ر ایدهای یک ایده متضاد دارده. به تضادها فکر کنید

 .در آن می توان یافت 
  به روشهایی فکر کنید که رویه ها یا خدمات سنتی را مطلوبتر و . چرخها را بازآفرینی کنید

استفاده غیر قابل انتظار از  ۵۰یک محصول را درنظر بگیرید و فهرستی از . گردانید مطبوع تر
ممکن است این فرایند به خلق ایده هایی کامال جدید برای بعضی چیزها  .تهیه کنیدآن 

  . منتهی شود
  روش انجام کارها را تغيير دهید. شیوه خسته کننده و ثابت زندگیتان را به مبارزه بطلبيد. 
 ایستگاه رادیویی را که گوش می دهید عوض کنید یا در . چیزهای جدیدی را تجربه کنید

  . گوناگون غذا بخورید هایرستوران
آلن خاطر نشان می کند که ممکن است خالقیت از این توصیه ها به تنهایی ناشی نشود لیکن می 

  .توان ایده های بزرگ را از ترکیب آنها خلق کرد

  
. بنابراین به محض اینکه ایده ها ایجاد شدند گام بعدی تبدیل آنها به فرصتهای عملی تجاری است

هر ایده خوبی را برای . تست واقعیت) ۱. ثر ایده های خوب دو تاکتیک پیشنهاد میکندآلن برای اک
) ۲. بازخوردها را از دوستان و خریداران بالقوه جمع آوری کنید. مناسب بازار بودن آن تست کنید

در  با. ایده ها را نقد و بررسی کنید و راههای بهتر کردن آنها را بیابید. بهبود مستمر را حفظ کنید
این اسطوره که افراد یا . نظر گرفتن تمام این پیشنهادات، رمز خالقیت تمرین و ممارست است

به کمک این پیشنهادات و اندکی . کژاندیشی است خالق زاده می شوند یا نه فقط و فقط یک
و خالقیت می تواند کلیدی برای باز . تمرین، خالقیت می تواند میان همه ما بسط و گسترش یابد

  .دن درها به سوی ایده ها و فرصتها باشدکر
  

   دهشم یسودرف هاگشناد تاراشتنا ،یبارحم لماع میهاربا :مجرتم ؛ وکتاروک ؛فا دلناد ،رصاعم ینیرفآراک باتگ : عبنم



 

 11كارآفريني   ٢٩

 

  

  

  

  

  

فرض کنید ایده ای به ذهن شما خطور کرده است که باعث صرفه جویی در زمان و پول رها کـردن 
سازمان شما برای رسیدگی به شکایات مشـتریان مـی شـود . کارها و گوش دادن به ایده شما ندارد

  .رها کردن کارها و گوش دادن به ایده شما ندارد .. سرپرست شما مشغله فراوان دارد و عالقه ای به
  

تمامی راهکارهای مربوط به نیمکره چپ مغز را که در خصوص این شکل ظرف پنج دقیقـه   .۱
  .می رسد، بنویسید به نظرتان

تمامی راهکارهای مربوط به نیمکره راست مغز را که در خصوص این شکل ظرف پنج دقیقه  .۲
  .می رسد، بنویسید به نظرتان

ن دو لیست را مقایسه کنید و دو یا چند راهکار از هر دو لیست را باهم ترکیب کنیـد کـه ای  .۳
 . منحصر به فرد و نوآورانه برای حل این مشکل منجر گردد به یک شیوه

را برای مشکلی که هم اکنون در محل کار یا منـزل بـا آن دسـت بـه گریبـان  ۳تا  ۱مراحل   .۴
 .هستید، تکرار کنید

 
دهای تحصیلی آن به افرادی که در توسـعه مهارتهـای منطقـی، تحلیلـی و تـوجیهی جامعه ما و نها

ولی بر کار و استفاده از مهارتهای نیمکره راسـت . نیمکره چپ خود موفق بوده اند، پاداش می دهد
  . مغز کمتر تأکید شده است

  
  
  
  
  
  

  

 نيرمت كي
 تيقالخ
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  شیوه های تقویت مهارتهای مربوط به نیمکره راست و نیمکره چپ مغز
  مهارتهای نیمکره چپ  مهارتهای نیمکره راست

استفاده از استعارات و همانندیها برای توصـیف  .۱
  اشیاه و  افراد در نوشته ها و مکالمات

 هنگامی که کار نمیکنیددرآوردن ساعت مچی به  .۲
تعلیق درآوردن قضاوتهای اولیـه در خصـوص به  .۳

ایده ها، فیلمها، برنامه های تلویزیـون جدیـد و 
  غیره

ثبت ایده ها، احساسات و ادراکـات و محاسـبه  .۴
  میزان صحت آنها

  رویاپردازی و تجسم وضعیتهای آینده .۵
  ها، کاریکاتورها و مناظر رسم چهره .۶

فعالیتهـای طرح ریزی مرحله بـه مرحلـه  - ۱
  زندگی و کاری

خوانــدن فلســفه هــای باســتانی، قــرون  -۲
وسطایی و اسکوالسـتیک، پرونـده هـای 

  قانونی و کتب منطقی
ــه  - ۳ ــرای کلی ــانی ب ــداول زم ــل ج ــابر ك بن

  فعالیتهای خودتان
  استفاده از برنامه های کامپیوتر -۴

  
  افکار پریشان حذف

برآورد شده است حذف افکار . شوند خالقه میتعداد از عادتهای ذهنی وجود دارند که مانع اندیشه 
پتانسیل خالقه خود را به کار می برند بـرای مثـال،  ٪۱۰ تا ۲که افراد بزرگسال بین  ےپریشان تعداد ن

 یک. هستند تا به سرعت درباره اشیاء، افراد با ایده های جدید قضاوت نمایند بسیاری از افراد مایل
ریشـه در نـاراحتی  منفی ایده های جدید یا متفاوت است که اینتمایل دیگر، اشاره به مؤلفه های 
که خالقیت و نوآوری را مانع مـی  برخی عادتهای ذهنی متداول| .روانشناختی مرتبط با تغيير است

الگوسازی، اندیشـه احتمـاالتی، ایـن عادتهـا باعـث پریشـانی  یا این یا آناه«شوند، عبارتنداز تفکر 
 ی شوند و فرایند اندیشه متفـاوتی را بایـد بـرای بهبـود بخشـیدن بـهخالقه م فرایندهای اندیشه

نوین، زندگی اشخاص  به خاطر سرعت تغيير در جهان. یا آن/ تفکر با این . اندیشه خالقه به کار برد
مقادیر غیـر منطقـی از قطعیـت در زنـدگی  مردم غالبا درگیر. آکنده است از ابهامات و عدم قطعيتها

که مقداری منطقی از ابهـام را در زنـدگی و کـار خـود  ص خالقی فرا می گیردولی شخ. خود هستند
بسیاری از افراد خالق استثنایی در محیطی بدون قطعیت به سر می برند و آن  در واقع،. پذیرا باشد

  .هیجان انگیز می یابند را
 

  امنیت شکار
در این راه آنان بـر . کنند بسیاری از افراد می کوشند تا همواره تصمیم درست بگیرند و درست عمل 

گرچـه ایـن . حداقل رساندن خطـرات تکیـه مـی کننـد میانگینها، الگوها و نظریه احتماالت برای به
ایـن گـاهی . فرا می رسد که فرد خالق بـا نـوآور بایـد خطـر کنـد راهبرد غالبا مناسب است، زمانی

در  با این حـال، وی بـا. خطارفتن فرد نوآور و ارتکاب اشتباه از جانب وی می شود خطرات منجر به
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مـی گیـرد و بـه سـمت  نظر گرفتن این نکته به عنوان بخشی از بازی نوآوری خود از اشتباهات پند
جو بـه دانیم توماس ادیسون هنگـام جسـت همه ما می. خلق چیزهای بزرگتر و بهتر گام بر می دارد
  . المپهای الکتریکی به دفعات فراوان شکست خورد دنبال ماده مناسب جهت استفاده در داخل

  
  الگوسازی

سـال سـن و یـک متـر و  ۳۸توانید فرض کنید که خانه دار متوسط، مؤنث اسـت،  برای مثال، می 
سـال  ۱۴.۵و  دارد کیلوگرم وزن دارد؛ دو فرزند دارد، یک کار نیمه وقت ۵۴سانتیمتر قد دارد؛  شصت

توصـیفات بگنجـد، احتمـال  ولی اگر کسی کو شش کند فردی را بیابد کـه در ایـن. تحصیالت دارد
انتزاع توصیفی تر باشد، کمتر به واقعیت  به طور خالصه، هرچه الگو یا. موفقیت وی بسیار کم است

فـرد بـر اسـاس الگوها و میانگینها می تواند باعث شـود تـا  انجام عملیات بر اساس. نزدیک است
 مهم تر آنکه، تکیه بر این انتزاعـات مـی توانـد ادراک فـرد از. واقعیت عمل کند تصویر نادرستی از

باید این طرز تفکر  ادوارد دو بونو استدالل می کند که افراد. نهادهای حقیقی جهان را محدود سازد
ه است که منجر بـه ایـده هـا و جدید اندیش تنها الگوهای. را تغيير دهند تا خالقیت آنها بهبود یابد

  .نوآوریهای جدید می شود
 

  احتماالتی اندیشه
اتخاذ تصـمیمات خـود بـر نظریـه  بسیاری از مردم در کوشش برای دستیابی به امنیت بیشتر برای

براین نظریه می تواند واقعیتها را وارونه جلوه دهـد  ولی تکیه بیش از حد. احتماالت تکیه می کنند
یرفتن ریسکهای محاسبه شده که ممکن است به تالش های خالقانه بینجامد، بـاز شخص را از پذ و

 می دارد
کارشناسان علم احتماالت چنین گزارش می کنند که قدرت پیش بینی نظریه احتمـاالت بـا افـزایش 

را بـه  ۳اگر فـردی بخواهـد احتمـال آوردن عـدد . تعا۔اد دفعات تکرار یک رویداد افزایش می یابد
. ختن یک تاس به تعداد دفعات معین بداند، نظریه احتماالت بسیار مفید واقع مـی شـودهنگام ری

را با تنها یک بار ریختن تاس بداند، توانایی پیش بینـی  ۴ولی اگر شخص بخواهیا۔ احتمال آوردن 
در بازی خالقیت، فرد غالبا به فرصت یـا وضـعیتی . احتماالتی به مراتب ارزش کمتری خواهد یافت

در یـک وضـعیت تـک رویـداد، . دارد که ممکن است تنها یک بار در طـول زنـدگی رخ دهـدتوجه 
حدسیات هوشمندانه و آموخته شده اگر مفید تر از منهلـق و احتمـاالت نباشـند بـه همـان انـدازه 

زندگی به / یک راه افزایش ظرفیتهای شما تمرین برای نگریستن به برخی فرصتها . سودمند هستند
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به عالوه تمرینات زیر که در . و سپس شروع به پذیرفتن برخی ریسکهاست ۵۰/  ۵۰ عنوان یک بازی
  .آنها حل یک مشکل فرض شده است برای کمک به حذف افکار پریشان طراحی شده است

  تمرین پذیرفتن ریسکهای کوچک در زندگی روزمره و محل کار با تکیه بـر ادراک و احسـاس
 خود

 از صحت و پیامد آنها  ثبت این ریسکها و رسم نگاره ای 
 صحبت با فردی که فکر میکنید با یک الگوی پذیرفته شده همگانی مطابقت دارد . 
  برعهده گرفتن چند پروژه پیچیده در محل کار و منزل که مناسب نتایج تضمین شده و قابل

ه بـه شـیو. خود را قانع کنید که با میزان قابل کنترلی از ابهام سـر کنیـد. نباشند پیش بینی
  .واکنش خود به ابهامات توجه کنید

  هنگامی که ایده ای به شما ارائه شد، ابتدا به تمام جنبه های مثبت آن سپس به تمام جنبه
 .سرانجام به کلیه جنبه های جالب آن ایده فکر کنید های منفی آن و

  هنگام گوش کردن به سخنان دیگران، از قضاوت زودهنگام دربـاره آنـان، ایـده هایشـان و
  . . بپرهیزید و فقط گوش کنید اطالعات

 یعنی نگذارید سوابق شخصی یا برآوردهای شما از آینده . سعی کنید در حال تصمیم بگیرید
  .فرایند تصمیم گیری شما غالب آید بر
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