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فصل 3

انواع کسب  و کار

هدف کلی 

آشنایی با انواع کسب  و  کار

اهداف جزئی
ــشناختاهدافعمدهراهاندازیکسبوکار

ــآشناییباتقسیمبندیانواعمختلفکسبوکار
ــآشناییباکسبوکارخانگی

ــشناختاهمیتکسبوکارخانگی
ــیادگیریمزایایکسبوکارخانگینسبتبهسایرکسبوکارها

ــشناساییعواملمؤثربرموفقیتکسبوکارهایخانگی
ــعالقهمندیبهراهاندازیکسبوکارخانگی

ــتواناییراهاندازیکسبوکارخانگیبرایخود
ــآشناییباسایتهایاینترنتی

ــعالقهمندیبهراهاندازیکسبوکارهایاینترنتی

دانسته ها و تجربیات پیشین
دانشآموزانبهصورتمنظموعلمیدربارهکسبوکاردرهیچکدامازکتابهایشانآشنانشدهاندوبنابرایندربارهآن
دانشمنظمیندارند؛درحالیکهبهصورتروزمرهباانواعمختلفیازکسبوکارهاجهتخریدکاالییویااستفادهازخدمات

آنها،سروکاردارند.



٢٢

نی
فري
ارآ
ک







اهميت و نقش درس
برنامه ريزی در خصوص استخدام و مسيرهای شغلی جوانان يکی از مسائلی است که امروزه مورد توجه بيشتر برنامه ريزان و 
سياستگذاران قرار گرفته است. در وضعيت فعلی با افزايش جوانان جويای کار، نرخ بيکاری جوانان در حال افزايش است و احساس 
امنيت شغلی در افراد وجود ندارد. از نظر اقتصادی نيز مشکالت مالی کشورها روز به روز بحرانی تر می گردد. کشورها هم  اکنون 
انتخاب شغل نيز  ترتيب  بدين  افزايش است.  سازمان ها روز به روز در حال  پويائی  مشاغل جديد و  دارند که  در دوران تحولی قرار 
سخت تر و داشتن شغل مادام العمر ديگر نيز برای جوانان غير ممکن شده است. بنابراين جوانان بايد آموزش هايی ببينند که مهارت های 
و  اطالعات  حيطه  از  خارج  اقتصادی  و  فناوری  تحوالت  اينکه  به  توجه  با  شوند.  آماده  گوناگون  مشاغل  برای  و  شود  تقويت  آنها 
اختيارات برنامه ريزان و سياست گذاران مسئوالن نظام آموزشی انجام می پذيرد ولی در واقع همين تحوالت هستند که دائماً هدف ها و 
مسئوليت های جديدی را برای مدارس و مؤسسات آموزشی فراهم می سازند. می توان به واقع گفت که بسياری از وظايف و هدف های 
بيکاری  نرخ  ما  کشور  در  می گردد.  تعيين  آموزشی  نظام  مسئول  سازمان های  و  وزارتخانه ها  چارچوب  از  خارج  پرورش  و  آموزش 

باالست. اين بيکاران سه مشخصه اصلی دارند: 
۱ــ عمدتاً تحصيل کرده اند. 

۲ــ غالباً کمتر از ۳۰ سال دارند.
۳ــ درصد باالئی از بيکاران ساکن شهرها هستند.

از طرف ديگر مطالعات انجام شده در اين خصوص نشان می دهد که       مشاغل جديد توسط کسب  و کارهای کوچک ايجاد 
می شوند. بنابراين بهترين راه حل بيکاری هدايت افراد به سمت راه اندازی کسب  و کار کوچک است. پس می توان گفت که جوانان ما 

به مهارت های خاص کسب  و کار، کارآفرينی و تغيير نگرش در مورد ساختارهای مشاغل نيازمندند. 

شروع تدريس

فعاليت 1
از دانش آموزان بپرسيد که چرا کسب  و کارها وجود دارند؟

جواب: ( ايجاد درآمد، مشغول به کار شدن، ارائه خدمت، برآوردن نيازهای مشتريان، حل مشکل مراجعين)

فعاليت 2
چرا بعضی از کسب  و کارها از مراجعين و مشتريان پول نمی گيرند؟ مثال های متفاوت از دانش آموزان بخواهيد.
جواب: (۱ــ دولتی هستند. ۲ــ مشتريانشان توانايی مالی کمتری دارند. ۳ــ افراد خير و نيکوکاری هستند.)

فعاليت 3
از دانش آموزان بپرسيد که انواع مختلف کسب  و کار را نام ببرند.

جواب: (سوپرمارکت، خياطی، مطب پزشک، کارخانه خودرو سازی، تعميرگاه دوچرخه، تعميرگاه ماشين، فروشگاه موبايل، 
بانک، کافی نت و باشگاه بدن سازی)

۲
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فعالیت 4

باکمکدانشآموزانکسبوکارهایمختلفیکهذکرکردهاندرادرانواعمختلفدستهبندیبراساساندازه)کوچک،بزرگ،
متوسط(ونوعفعالیت)خدماتیــتولیدی(قراردهید.

فعالیت 5
آنها از متفاوت مثالهای کند؟ فعالیت انجام منزل در که میشناسید را وکارهایی کسب آیا که بپرسید دانشآموزان از

بخواهید.
جواب:)خیاطی،تایپ،بافندگی،ترجمهونگارش،طراحی،برنامهنویسی،منشیتلفنی،فروشگاهمجازیوپشتیبانیسایت(

فعالیت 6
ازدانشآموزانبپرسیدکهچرابعضیکسبوکارهادرخانهبهفعالیتمیپردازند؟

جواب: )هزینهراهاندازیوادارهکم،رسیدگیبهامورخانه،استفادهازامکاناتمنزل،مناسببرایافرادمعلول،کمکگرفتن
ازاعضایخانوادهوصرفهجوییدرزمان(

دانستنی های بیشتر برای معلم
یاسایرکاالوخدمتفراهم کسبوکارهافعالیتهاییهستندکهکاالویاخدمتیرادرقبالدریافتپول

میسازند.
انواعمختلفیازکسبوکارهادراقتصادمحلیومنطقهایمانقشایفامیکنندکهعبارتنداز:

ــطراحی)ساختمانها،باغها،جادهها،پوسترهاوغیره..(
ــساختوتولید)کاالهاییمشابهلباس،مبل،یاقطعاتیازکاالکهتوسطدیگرانجهتساختنوتکمیلکاال

استفادهمیشود.(
ــعرضهوتوزیع)انتقالکاالهاازتولیدکنندهبهمشتری(

ــفروش)خردهفروشی،خریدازتولیدکنندهیاسایرکسبوکارهایواسطهایوفروشآنبهمشترییاعمده
فروشــخریدازیککسبوکاروفروشآنبهسایرکسبوکارهایاخردهفروشان(
ــنصب)نصبوراهاندازیمحصولبهکسبوکاریامحلسکونتمشتریان(

ــتعمیر)اصالحکاالهایشکستهیاداراینقصوایرادجهتدرستکارکردن(
ــصنایعخدماتی)توریسم،خدماتارتباطی،واطالعاتی،فعالیتهایتفریحی،وغیره(

اینترنت و کسب  و کار اینترنتی
اینترنت: اینترنتشبکههایکامپیوتریرابههمدیگرارتباطمیدهد.جهتارتباطبااینترنتبایستیحداقل

وسایلوامکاناتذیلراداشتهباشید:
ــکامپیوتربامودماتصالبهخطتلفنیاکارتشبکهبیسیم
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ــنرمافزاریکهازطریقآنبتوانیدبهاینترنتوصلشوید.
ــدریافترمزعبورازشرکتهایارائهدهندهخدماتاینترنتی

اینترنتبهکسبوکاربهطریقذیلکمکمیکند:
ــارسالپیامالکترونیکی

ــدسترسیبهشبکهجهانیوب
ــاینترنتمعموال24ًساعتشبانهروزدردسترساست.اینبدانمعنیاستکهبرقراریارتباطدرفواصل

زمانیومناطقمختلفمیسروآسانمیباشد.
پستالکترونیکیبهشمااینامکانرامیدهدکهپیامها،تصاویر،صدا،فیلمراازکامپیوترخودارسالو
برقراری ارزانترینروش این ودریافتمیشوند. ارسال همزمان تقریباً الکترونیکی پیامهایپست کنید. دریافت

ارتباطبینمردمازنقاطمختلفدنیابودهبهطوریکههزینهآنمیتوانددرحدتماستلفنیبایکهمسایهباشد.
وبجهانگسترقسمتیازاینترنتمیباشدکهمیلیونهاصفحهاطالعاتدربخشهاییکهوبسایتها)گاهی
اوقاتصفحاتخانگی(نامیدهمیشوند.هروبسایتیاطالعاتیرابههمراهداردکهدربارهموضوعخاصیبودهو

ممکناستتوسطمیزبانیاوبمسترآنبهصورتمنظمبهروزشود.
یککسبوکارمیتوانداطالعاتمفیدیراازطریقجستجووگشتزنیدروبسایتهابدستآورد.
بعضیوبسایتهابهعنوانموتورهایجستجوگرمعروفندکهمیتوانندبهشماکمککنندکهسایروبسایتها
تا برایخودوبسایتیراهاندازیکرده پیداکنید.یککسبوکارمیتواند یااطالعاتموردعالقهخودرا و
محصوالت)کاال/خدمت(خودرادرآنتبلیغکند.تبلیغازطریقوبجهانگسترایناطمینانرامیدهدکهیک
کسبوکارمیتوانددرکلدنیاانتشارپیداکند.دراینروشحتییککسبوکارکوچکمحصوالتخویش
اطالعاتی هیچ مشتریان آن درباره که میکند نقاطجهانجذب تمام از را مشتریانی و کرده تبلیغ دنیا کل در را

نداشتهاست.
کسب  و کار اینترنتی: کسبوکاراینترنتییاالکترونیکیبهفرایندخریدوفروشبااستفادهازاینترنتباقرار
دادنکاالیاخدمتموردنظردرآنومشخصشدنروشهایپرداختیمیباشد.مشتریازطریقروشهایمختلفی
مانندپستالکترونیکیباکسبوکارموردنظربرایسفارشکاالیاخدمتوبامشخصکردنروشپرداختآن
ارتباطبرقرارمیکند.براییککسبوکارکوچکراهاندازییکوبسایتفرایندیسادهوارزانمیباشد.تبلیغ

دروبجهانگسترازنظرهزینهایبینهایتاثربخشمیباشد.
سرعتبرقراریارتباطازطریقپستالکترونیکیوجستجودرسایتهایمختلفبستگیبهکیفیتوکارائی

عرضهالکتریسیته،شبکهتلفنمحلیویااینترنتبیسیمدارد.
 

eBay پیر امیدیار ـ مؤسس 
وقتیپیرامیدیاراینسایترابهعنوانیکجورسرگرمیراهاندازیکرد،فکرشراهمنمیکردروزیصاحب
بزرگترینبازاراینترنتیجهانشودکهروزانهچهارمیلیونحراجدرآنصورتمیگیرد،هر24ساعتنیممیلیون

گزینهبرایخریددرآنواردمیشودوارزشیمعادلدهمیلیارددالرپیدامیکند.
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اینهاراکناراینقضیهبگذاریدکهامیدیارشبکههایمحلیبرایسیکشوردیگرازجملهاسترالیا،ایرلند،
Kijijiهم فرانسهوچندینوچندکشوردیگرایجادکردهوشرکتeBayاالنصاحبStubHub،PayPalو
هست.هرچندeBayدراواخر2009کارفروشاسکایپرابهقیمت75/2میلیارددالرنهاییکرد،اماهنوزهم

صاحب30%ازسهاماینشرکتمیباشد.
سختی کار »عجب میگویی: و میکنی نگاه موفق افراد دستآوردهای به وقتی میگوید امیدیار
آنها احتماالً میرسند، آسان نظر به که میکنی نگاه کارهایی به وقتی و بوده سختی کار باش مطمئن بوده!«،
است. بوده چهطور واقعاً که نمیفهمی وقت هیچ نزنی، بهکاری دست خودت وقتی بودهاند.تا سخت هم



اماامیدیارچطوراینکارراکرده؟خودشمیگویدمنبهدنبالچیزیبودمکهازانجامدادنشلذتمیبردم.درواقع
عالقهخودمرادنبالمیکردم.اگرازکارلذتببرید،دیگرکارحسابنمیشود.برایمنکهاینطوربود.همیشه
دوستداشتمباکامپیوترهاسروکارداشتهباشم.مثلخیلیازنرمافزاریها،اینکاربرایمنهمانعشقوعالقهام
بودهاست.محرکوانگیزهمناینبودکهبتوانمنرمافزاریایجادکنمکهبرایآدمهاسودداشتهباشدوبررویآنها

تأثیربگذارد.
پیرامیدیارکیست؟

وقتی خود ایرانی مادر و پدر با که است فرانسه متولد ایرانیآمریکاییهای از یکی امیدیار مراد پیر 
و مؤسس حال عین در و مشهور َخِیر و اقتصاددان او است. کرده مهاجرت آمریکا به داشته سال شش که
تأسیس را امیدیار« »شبکه 2004 سال در همسرش و او است. eBay اینترنتی حراج سایت مدیره هیات رییس
دهند. گسترش درآمدزایی به غیرانتفاعی حالت از خیریه، امور زمینه در را تالشهایشان بتوانند تا کردند
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اپل کامپیوتری شعبههای از یکی در بعد مدتی شد. کامپیوتر« »علوم رشته التحصیل فارغ 1988 سال در وی
اپلمکاینتاش سیستمهای در ترسیم )برنامه MacDraw برنامهنویسی در و شد کار به مشغول کلریس نام به
Ink Development دوستانش، از نفر سه و او ،1991 سال در داشت. دست هم )1984 در شده توزیع
پرداخت. الکترونیک تجارت زمینه در فعالیت به eShop نام به بعدها شرکت این کردند. تأسیس را
امیدیارتاپایانسال1994بهعنوانمهندسنرمافزاردرeShopکارکردوبعدازآندرGeneralMagic)یکیاز
شرکتهایتولیدنرمافزارزیرساختارتباطاتهمراه(بهبرنامهنویسیادامهداد.هرچندمایکروسافت،درسال1996
eShopراخرید،اماامیدیارهمچنانشیفتهاکتشافونوآوریدرزمینههایفنیوبرنامهنویسیبرایتجارتبرخطبود.
درآنروزهاامیدیاردرمنطقهخلیجسانفرانسیسکو)BayArea(زندگیوکارمیکردوماجرایeBayنیزازهمانجا
آغازشد.همسرامیدیار،مثلخیلیها،اززمانقدیمظرفشکالتراجمعآوریمیکرد.خیلیازاینمحفظههابهشکل
شخصیتهایکارتونیساختهشدهبودندومثلهرمجموعهدیگری،طرفدارانوجمعکنندههایشان،آنهاراباهممبادله
میکردند.وقتیامیدیاربهمسألهازدیدخودشنگاهکرد،شیفتهحلچالشفنیراهاندازییکبازاراینترنتیبرایحراجشد.
سپتامبر 4 روز شــد. ــروع ش  بــود، ساله 28 امیدیار وقتی تعطیل روز یک از eBay روی بر کــار
نام بــه ــود ب سایتی ،eBay ــزرگ ــدرب پ ــود. ب امیدیار اینترنتی ــراج ح سایت ــار ک روز اولــیــن ،1995
شد ــه ارائ رایگان به ابتدا در سایت این خدمات نداشت. هم مستقلی میزبان حتی که Auction Web
شود. دریافت کمیسیون حراج هر از تا شد قرار اینترنتی، میزبان هزینههای تأمین برای مدتی از پس و

تعدادوحجممعاملههای بارشدبسیارسریع افتتاحشدو بهصورتعمومی eBayماهسپتامبر1998،سایت در
صورتگرفته،امیدیاروشرکایشرامیلیاردرکرد.تاجاییکهطبقگزارشفوربز)Forbes(درمارس2009،پیر
امیدیارچهلویکسالهباثروتشخصیمعادل6/٣میلیارددالر،رتبهصدوپنجاهوششمرادرفهرستثروتمندان

جهانداردوبرخیاوراثروتمندترینایرانیجهانمیدانند.
 eBay  روش

بار چندین سایت ،1999 سال در آورد. وجود به سایت برای هم بحرانهایی ترافیک، سریع رشد
گرفتن پس باز فکر به امیدیار اما انجامید. طول به ساعت 22 آنها از یکی که شد خدماتدهی در وقفه دچار
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آنها از سایت، اصلی کاربران با تلفنی تماس 10،000 برقراری با شرکت روز آن در بود. کاربران اعتماد
فعالیتهای همین با میگردد. باز طبیعی وضع به سرعت به چیز همه که داد اطمینان آنها به و کرد عذرخواهی
است. رشد حال در همچنان و مانده باقی eBay اما رفتند، و آمدند حراج سایتهای دیگر که بود امیدیار
سال1998وقتیeBayافتتاحشد،مؤسساصلیآن،یعنیپیرامیدیار،بالفاصلهبهیکیازثروتمندترین31سالههای
تاریخبدلشد.گفتهمیشدکهاوهیچوقتتشنهثروتوشهرتبهنظرنمیرسیدوازهمینروبابهدستآوردناینهمه
ثروتوشهرتدستپاچهشدهبود.اووهمسرشپم،بیشترثروتبهدستآمدهازاینموقعیتراصرفخیریهکردند.
»شبکهامیدیار«یکشبکهانتفاعیخیریهاستکهامیدیاروهمسرشآنراتأسیسکردند.تابهامروزشبکهامیدیار
بیشاز290میلیوندالرهزینهصرفشرکتهایتجاریومؤسسههایغیرتجاریکردهاست.هدفاینعملافزایش
رشداقتصادیوتشویقمشارکتهایفردیدرعرصههایسرمایهگذاریمختلفاست.ازجملهعرصههاییکهشبکه
امیدیاربهتقویتآنهاپرداخته،میتوانبهسرمایهگذاریخرد،حقوقمالکیتمعنویورسانههایجمعیاشارهکرد.
همسرش همراه به است امیدیار بنیاد و سانتافه انستیتوی ،)Tufts( تافتز دانشگاه امنای هیأت جزو که امیدیار
دیگر و خیریه امور صرف را آن درصد یک جز به خود ثروت تمام آینده، سال 20 ظرف که گرفتهاند تصمیم
مبلغ به هدیهای که کردند اعالم همسرش و امیدیار ،2005 سال نوامبر ماه در کنند. خود انسانی دغدغههای
دارایی این گرفتهاند. درنظر تافتز سرمایهگذاریامیدیار مجموعه دارایی افزایش برای را دالر میلیون 100
کشورهای در کارآفرینی در سرمایهگذاری برای است، تافتز دانشگاه امنای هیأت عهده بر آن هزینه مدیریت که
بزرگترین هدیه این است. شده اعالم فقر از کشورها این نجات آن از هدف و میشود استفاده توسعه حال در
میشود. محسوب کوچک داراییهای امور در سرمایهگذاری بزرگترین و تافتز دانشگاه تاریخ در هدیه
بهگفتهخیلیها،تفکریکهeBayبرمبنایآنبناشد،اعتماد،صداقتوتساویبود.بهقولامیدیار:»مابراینباوریم
کهمردمدرذاتخوبهستند.مافکرمیکنیمکههمهانسانهاچیزیبرایمشارکتدارندویکمحیطصادقانهوباز
میتواندرویمردمتأثیرخوبیبگذارد.«وبهطورخالصهیکیازاصولeBayصداقتداشتنوعملبهتعهداتاست.
درآمدی eBay است. رفته فراتر دالر میلیارد 8 از eBay طریق از سرمایه گردش حجم حاضر، حال در
کاربران کل دارد. شده ثبت کاربر میلیون نیم از بیش آمریکا در تنها و است داشته دالر میلیارد 2 حدود
دارد. کارمند نفر 155،000 باالی حاضر حال در شرکت این و میروند فراتر نفر میلیون 95 از eBay
پیرامیدیار،بهتازگیوبسایتیخاصبانامPeerNewsبهراهانداختهکهنوعیخبرگزاریباشیوهادارهایخاص
است.خبرگزاریخاصیکهنهخبرنگارداردونهمقالههایششبیهمقاالتمعمولخبرگزاریهایدیگرخواهدبود.
بهعالوهنهنظراتگمنامرویآنقبولمیشودونهدرآمدشازراهگرفتنآگهیاست.جداازموفقیتیاشکستاین

پروژهجدید،امیدیارحداقلباردیگرتوانستهاستکهدنیایرسانههاراتسخیرکند.

فعالیت 7
ازدانشآموزانبپرسیدکهچهنوعیازکسبوکارهادرمحلهیامنطقهخویشوجوددارند؟

جواب )احتمالی(:)تولیدی،خدماتی،اینترنتیوخانگی(
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8 فعاليت
از دانش آموزان بخواهيد که برای هريک از کسب و کارهای فهرست شده در باال مثال هايی را ارائه دهند.

جواب: (توليدی: مرغداری، توليد کفش، جوراب بافی، مجسمه سازی)
(خدماتی: دفتر وکالت، مخابرات، تعميرگاه و درمانگاه)

فعاليت 9
در سايت گوگل عبارت «فروشگاه اينترنتی کتاب» را تايپ و جستجو نماييد. پس از باز شدن جواب های آن به وب سايت يکی 

از اين فروشگاه ها رفته و به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
۱ــ آدرس اينترنتی سايت چيست؟

۲ــ محل فيزيکی فروشگاه در کجا قرار دارد؟
۳ــ نحوه سفارش و خريد چگونه است؟

۴ــ نحوه پرداخت چگونه است؟
۵ــ محصول چند روزه به دست مشتری می رسد؟

۶ــ قيمت آن محصول با قيمت بازار چقدر تفاوت دارد؟

تمرينات تكميلى
ــ از فراگيران بخواهيد که با توجه به آشنايی شان با اينترنت و امکانات در دسترس خود تمريناتی را در زمينه کسب  و کار اينترنتی 

انجام دهند (از جمله راه اندازی سايت اينترنتی، انتخاب سايت ها برای تبليغ و نحوه فروش در اينترنت و غيره...).
ارائه  کالس  در  آن  محصول  و  فعاليت  نحوه  از  گزارشی  و  کرده  شناسايی  خانگی  کسب  و کار  که  بخواهيد  دانش آموزان  از  ــ 

دهند.
چگونه  و  دارد؟  وجود  کسب  و کارها  ساير  با  خانگی  کسب  و کار  بين  تفاوتی  چه  کنند  تحقيق  که  بخواهيد  آموزان  دانش  از  ــ 

محصوالت خانگی فروش و بازاريابی می شوند؟
ــ از دانش آموزان بخواهيد که چه ايده هايی برای کسب  و کارهای خانگی می توان ارائه کرد؟

ــ از دانش آموزان بخواهيد که هر کدام ۱۰ سايت اينترنتی ايرانی و خارجی پيدا کنند که در آن خريد و فروش انجام می شود. 
گزارشی از نحوه انجام فروش و تحويل کاال در کالس ارائه دهند.
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فصل 4

کارآفرینی

اهداف کلی

شناخت کارآفرینی و اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی

اهداف جزئی
ــیادگیریمفهومکارآفرینیوعالقهمندیبهآن

ــشناساییافرادکارآفرین
ــشناساییفعالیتهاییکهکارآفرینانانجاممیدهند.

ــیادگیریانواعکارآفرینی
ــشناساییویژگیهایمهمافرادکارآفرین

ــیادگیریعواملمهمتأثیرگذاربرکارآفرینان

اهمیت و نقش درس
یافتهاست.مفاهیموکاربردهایاینانقالبدرقرنبیستویکم کارآفرینیمانندانقالبوجنبشدرسرتاسردنیاگسترش
فرایند الینفک جزء کارآفرینان گشت. پدیدار نوزدهم قرن در صنعتی انقالب اثرات همانطوریکه است؛ شده مؤثرتر و سودمند
نوآفرینیهستندکهدراقتصادنویننفوذوگسترشمییابند.کارآفرینیحیاتیترینواصلیترینمنابعبرایرشدوپیشرفتاقتصادی
دراکثرکشورهابهحسابمیآید.فعالیتهایکارآفرینانهدرتمامبخشهاوسطوحجامعه،بخصوصدرارتباطبانوآوری)درارائه
نقشهای مهمترین کلی بهطور میگذارد. تأثیر وشکلگیریصنعتجدید ایجادشغل ثروت، تولید بهرهوری، رقابت، محصول(،

کارآفرینانعبارتنداز:
ــعاملایجادوتوزیعثروت؛برانگیزندهتوسعهاقتصادیجامعهیابهعبارتیموتوررشدوتوسعهاقتصادی.

ــعاملاشتغالزایی؛شغلبستگیبهکسبوکاردارد.هرچقدرکسبوکارهابیشتروتوسعهیافتهترباشند،افرادبیشتری
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ازجامعهدرآنکسبوکارهامشغولمیشوند.
ــعاملانتقالتکنولوژی؛کارآفرینانباعثمیشوندکهفناوریهایروزواردزندگیمردمشدهومورداستفادهودسترس

همگانقرارگیرد.
ــعاملترغیبوتشویقسرمایهگذاری؛کارآفرینانباجذبسرمایههادرامورمولدمیشوند.

ــعاملشناخت؛ایجادوگسترشبازارهایجدید؛کارآفرینانبهبازارهایموجودراضینیستندبلکههموارهبهدنبالایجاد
بازارهستند.

ــعاملکاهشبوروکراسیاداری)کاهشپشتمیزنشینیومشوقعملگراییو…(
ــعاملنوآوریوروانکنندهتغییر.

ــبهعنوانیکیازعواملتولیدمثلزمین؛سرمایه؛انسانو…
ــعاملتحریکوتشویقحسرقابت.

ــعاملتحریک؛ترکیبومهیاکردنعواملتولید.
ــعاملساماندهیمنابعواستفادهاثربخشازآنها.

ــعاملیکپارچگیوارتباطبازارها.
ــعاملرفعخلل؛شکافهاوتنگناهایبازارواجتماع.

ــعاملتعادلدراقتصادپویا.
ــعاملتحولوتجدیدحیاتملیومحلی)کارآفرینیفراترازشغلوحرفهاست.یکشیوهزندگیاست(

وجودکارآفریندراقتصاددانشمدارامروزیضروریوحیاتیاستوبارهاتوسطصاحبنظرانمختلفاینضرورت
تادانشگاه ابتدایی از بهشکلهایمختلفودرسطوحتحصیلیگستردهای بههمینسببآموزشکارآفرینی تصدیقشدهاست.
افزایشیافتهاست.بنابرایننظامآموزشیدراینروشبایدباتوجهبهنیازهایجاریجامعهپاسخدهد.هدفاینفصلفراهمکردن
تصویریمثبتازفعالیتهایکسبوکاروتوسعهمهارتهایکلیدیآندردانشآموزانجهتراهاندازیکسبوکاربرایخود

میباشد.
ازطریق بلکه نیست؛ تنهادانشومهارتدررشتهتحصیلیخویشکافی که بایستیفکرکنند ایندیدگاهدانشآموزان از
یادگیریمهارتهایکسبوکاروکارآفرینانهمیتوانندنیازهایجامعهخویشراازطریقارائهخدماتوتولیدکاالتأمیننمودهودر

قبالآندرآمدیرابدستآورند.

دانسته ها و تجربیات قبلی
خوشبختانهباتحولیکهکارآفریناندرسطحبینالمللیوملیایجادکردهاند؛دولتها،مراجعقانونگذاری،مؤسساتآموزشی
ورسانههایمختلفبهنقشواهمیتآنهابیشازپیشپیبردهوبرایمخاطبینبرنامههایمختلفیطراحیکردهاند.بنابراینازنظر
لغویتقریباًبرایدانشآموزانعبارتکارآفرینیزیادغریبهنیستوقبالًاینعبارتبهگوششانخوردهاست.مطالبیکهتابهحال
دربارهموفقیت،برنامهریزیمسیرشغلیوکسبوکاردربخشهایقبلیکتابارائهگردید،پیشزمینهایبرایورودبهکارآفرینیبود

تادانشآموزاناینمفهومرابهتردرککنند.
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فعالیت 1

عبارتکارآفرینرادرتختهسیاه/سفیدنوشتهازدانشآموزانبخواهیدبدوناینکهکتابرابازکنندتوضیحبدهندکهاین
عبارتچیست؟

جواب )های ممکن دانش آموزان(:)کسیکهکاردرستمیکند،کسیکهکارمیآفریندو....(
جواب درست:)کسیکهکسبوکارجدیدیراراهاندازیویاکسبوکارموجودراتوسعهمیدهد(

فعالیت 2
ازدانشآموزانبپرسیدتوضیحدهندکسبوکارجدیدچیستومثالیذکرکنند؟

جواب:)کسبوکاریکهقبالًوجودنداشتهاست؛مثلکسیکهبرایباراولسایتخریدوفروشاینترنتیراهاندازیکرده
است(

فعالیت 3
ازدانشآموزانبپرسیدازفردیمثالبزنندکهکسبوکاریراکهقبالًوجودداشتهتوسعهدادهباشد.

جواب:)مغازهایبرایسالهایطوالنیکاالهایموردنیازیکمحلهکوچک)تعدادمشتریاندرحد50نفر(راتوسطیک
نفرتهیهمیکردهاست.اماباجایگزینیفردجدیدبهجایفردقبلی،تعدادکارکنانآن5نفرشدهومحلههایبیشتریراتحتپوشش

قراردادهوتعدادمشتریانآنبهبیشاز1000نفررسیدهاست.

فعالیت 4
ازفراگیرانبخواهیدکهمهارتهایخودشانرابهترتیبازقویترینآنهافهرستکنند.

برخورد،خوش بهجزئیات،چیرهدست،خوشسلیقه،خوش توجه منظم،وقتشناس، والیبالیست، )فوتبالیست، جواب:
پوش،برقکار،مسلطبهنرمافزارهایتلفنهمراه،مسلطبهزبانخارجی،شناختانواعماشینهایسواریوآشناییباچندنرمافزار

رایانهای...(
مطمئنباشیدکهآنهادامنهمختلفیازمهارتهاازجملهمهارتهایبرنامهریزیشخصی،ایمنیوسالمتبههمراهمهارتهای

فنیفهرستکردهاند.

فعالیت 5
سپسنیازهاییکهدانشآموزاندرجامعهمشاهدهمیکنندرافهرستکردهومشخصنمایندبرایرفعآنهاچنینمهارتهایی

نیازاست.
جواب:)مکانیک،آرایشگر،عکاس،فیلمبردار،ورزشکار،ارائهدهندهخدماتتلفنهمراه،ارائهدهندهخدماترایانه،و…(
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فعاليت 6
از فراگيران بخواهيد که مهارت های خويش را با نيازهای جامعه از طريق کشيدن خط بين آنها به هم ارتباط دهند.

ممکن است فراگيران نيازهايی را در جامعه شناسايی نمايند که در حال حاضر فردی برای رفع آن نياز مهارتی نداشته باشد. 
بنابراين می توانند در زمينه هايی که نياز هست سرمايه گذاری کنند و مهارت مورد نظر را ياد بگيرند.

فعاليت 7
از دانش آموزان بپرسيد که چند تا محصول جديد نام ببرند که قبالً (مثالً ۱۰ سال پيش) وجود نداشته است. اين محصول(ات) 

توسط چه شرکت(های)ی به بازار ارائه شده است؟ بنيانگذار آن شرکت (ها) کيست؟
اخطار  نشستن  نحوه  درباره  کاربر  به  که  رايانه ای  انگشت  اثر  از  استفاده  با  و  کارت  به  نياز  بدون  بانک  (خودپرداز  جواب: 

می دهد).
برای اطالعات بيشتر می توانيد در سايت گوگل عبارات "new Business Idea" را جستجو نمايند.

فعاليت 8  آزمون خطرپذيرى مالى 
از دانش آموزان بخواهيد که درباره اين موضوع تصميم گيری کنند.

مسأله: هر کدام از دانش آموزان مقداری پول در اختيار دارند و سه نوع فرصت سرمايه گذاری برای آنان وجود دارد؛ از تک 
تک آنها بخواهيد که کداميک را انتخاب می کنند:

١ــ افتتاح حساب بانکی در بانک و واريز آن در حساب مربوطه و دريافت سود ساالنه 
٢ــ سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار که پس از گذشت مدتی (حدودًا ۶ ماه) مقدار سرمايه شان احتماالً ۲ برابر شده و يا 

به نصف کاهش يابد.
۵ برابر شده و يا به طور کلی ورشکسته  ٣ــ راه اندازی کسب وکار که بعد از حدود ۳ــ۴ سال ميزان سرمايه خويش احتماالً 

شوند.
توجه: هر دانش آموز تنها يک گزينه را می تواند انتخاب کند و نتايج هر انتخاب همان چيزی است که در مقابل هر انتخاب ذکر 

شده است.
با توجه به پاسخ های آنان می توان ميزان خطرپذيری و عاليق آنان را شناسايی کرد.

تفسير آزمون 
دانش آموزانی که گزينه اول را انتخاب کرده اند افرادی هستند که خطر پذير نيستند و به درآمد اندک و پايدار قانع هستند. اين 

افراد به موفقيت های مالی بااليی دست پيدا نمی کنند و زندگی کارمندی را انتخاب می کنند.
افرادی که گزينه دوم را انتخاب کرده اند خطر پذير در حد متوسط هستند. اين افراد در زندگی شغلی از کار يکنواخت و درآمد 

ثابت خسته شده و سعی می کنند با ورود به فعاليت های کسب و کار آزاد به موفقيت هايی دست يابند.
افرادی که گزينه سوم را انتخاب می کنند؛ تمايل بااليی به خطرپذيری دارند که برای کسب و کار مناسب نيستند.
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دانستنی های بیشتر برای معلم
هریکازمادارایمهارتهاییهستیمکهدرزندگیروزمرهخویشازآناستفادهمیکنیم.مابااستفادهاز

اینمهارتهامیتوانیمکسبوکاریپایدارراهاندازیکنیم.
انواعمختلفیازمهارتهاوجوددارند:

ــمهارتهایفکری)خالقیت،حلمسألهوتصمیمگیریو...(
ــمهارتهایمرتبطومؤثردررفتارفردی)اعتقادی،مدیریتزندگی،مسئولیتپذیریو...(

نژادی، مختلف گروههای از افراد پذیرش و افراد سایر با )کارکردن مردم با تعامل با مرتبط مهارتهای ــ
موقعیتاجتماعیواقلیتها(

بیماریهایواگیردار،حفظخود،کمکهایاولیه، باسالمتیوامنیت)جلوگیریاز ــمهارتهایمرتبط
پیشگیریازاعتیاد(

ــتواناییانجامدادن)تعمیردوچرخه،آشپزی،کارخاصیرابلدبودن،آوازخواندنوغیره...(
مهارتهاییکهبرایمادرراهاندازیومدیریتکسبوکارمفیدخواهندبودترکیبیازمهارتهایشخصی

کارآفرینانهودانشوتخصصفنیکهدرمدرسهیادمیگیریممیباشد.
کارآفرینکسیاستکهکسبوکارمخاطرهآمیزیراشروعوادارهکردهومسئولیتآنرابرعهدهمیگیرد.

ویکاالهایاخدماتیرابهسایرافرادیاسایرکسبوکارهادرقبالدریافتپولفراهممیآورد.

کاال و / یا خدمت           کارآفرین                      مشتری  

خصوصیاتوویژگیهایزیادیبرایکارآفرینانذکرشدهاستکهبهبعضیآنهادرکتابدانشآموزپرداخته
شدهاست.بههرحالبعضیازاینویژگیهایشخصیتیافرادکارآفرینعبارتنداز:

ــکنجکاویوخالقیت
ــباانگیزهواعتمادبهنفسباال

ــتمایلبهقبولمخاطره
ــمشتاقبهیادگیری

ــتواناییهمکاریومشارکتبادیگران
ــتواناییشناختفرصتها

ــتوانایینوآوری)انجامچیزیکهقبالًکسیانجامندادهاست(ورهبری
ــتواناییغلبهبرموانع)هیچوقت»جوابنه«برایپاسخوجودندارد.(
ــتوانایییادگیریازاشتباهاتیکهتوسطخودودیگرانرخدادهاست.

ــتحملابهام
ــاستقاللطلب

اینویژگیهاوتواناییهابهکارآفرینانکمکمیکندکهفکرکنند،تجزیهوتحلیلکرده،مشکالتراحلنموده
واقداماتیراانجامدهند.
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فعالیت 9
بهدانشآموزانکمککنیدکهبتوانندبرایافرادخالق،مخترع،نوآور،سرمایهگذارومدیرمثالبزنند.

هرکارآفرینیتمامویژگیهایذکرشدهدرباالوسایرخصوصیاتیکهدرکتابهایدیگراشارهشدهاستراندارد.بسیاری
ازاینویژگیهادرمانهفتهبودهوممکناستازوجودآنهابیخبرباشیم.عالوهبراینویژگیهاییادگیریازطریقفرایندیادگیری

قابلکسبهستند.

فعالیت 10
ازدانشآموزانبخواهیدکهویژگیهایکارآفرینیخویشرافهرستکنند.

ازدانشآموزانبخواهیدکهسایرویژگیهایکارآفرینیراکهفکرمیکنندبرایکارآفرینشدنالزماستفهرستکنند.

فعالیت 11
ازدانشآموزانبپرسیدکهچطورویژگیهایکارآفرینیبهکارآفرینانکمکمیکند؟

جواب: )اینویژگیهابهکارآفرینانکمکمیکندتادربارهآیندهکسبوکارخودخوشبینبودهوتصمیماتدرستیاتخاذ
کنند،همهتالشهایشاندراینراستابودهوباروحیهشکستناپذیریکهدارند،بهآرزوهایخودبااستفادهازامکاناتدستیابند.(

دانستنی های معلم
مفهوم  و معنای  کارآفرینان  اجتماعی

مفهومکارآفرینیاجتماعیازتعامالتانسانیوکنشوواکنشبشرینشأتگرفتهاست.کارآفرینیاجتماعی
اینکه به توجه با میدارد. بیان اجتماعی وابستگی و نوآوری انضباط، از تصویری با را اجتماعی مؤسسه منفعت
اکثرمؤسساتاجتماعیبابازدهیپایینوعدمکاراییمواجهاندوبسیاریازفعالیتهایبشردوستانهازانتظاراتو
برنامههایدولتبهدورماندهاندضروریاستکهکارآفرینانبهمسائلاجتماعیتوجهبیشتریداشتهباشند؛کارآفرینان
اجتماعینیازمندبهتوسعهوگسترشطرحهاومدلهایجدیدبرایقرنحاضرهستند.کارآفرینیاجتماعیپدیده
نووجدیدینیستبلکهکارآفرینیاززمانپیدایشمؤسساتوبنگاههاییکهبهرسمیتشناختهشدهاندمطرحشدهو
کارآفرینانروشهایکارآمدومؤثریرابرایاجرایماموریتهایاجتماعیخودجستجومیکنند.اکثرکارآفرینان
اجتماعیباسازمانهایغیرانتفاعیجهتکسبسودودرآمدشروعبهکارمیکنندوصاحبانکاروسرمایهنیزبا
زمینهمطرح این در که میکنند.سوالهایی واگذار اجتماعی کارآفرینان به را اجتماعیخود آنانمسئولیت جذب
میشودایناستکه:کارآفریناجتماعیچگونهفردیاست؟کارآفریناجتماعیتمایلبهچهکاریدارد؟کارآفرین

اجتماعیچهمفهومیدارد؟
کارآفریناناجتماعیافرادیهستندکهتغییراتیرادرخدماتاجتماعیازطریقمواردذیلجهتدستیابیبه

ارزشاجتماعیبهوجودمیآورند.
همراه نوآوری با که عملیاتی فرد منحصربه یاروشهای تولیدات فرایندهایجدیدخدمات، تعریف و تبیین

است؛
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ایجادظرفیتهاییبرایماندگاریوگسترشفعالیت؛
توجهبهایجادسرمایهوارزشاجتماعی؛

بهکارگیرینگرشهایبازارمداربرایحلمسائلاجتماعی؛
نیروهای توسط نشده حمایت زمینههای یا سودآور غیر مأموریت برای جدید فرصتهای و بازارها یافتن

بازار.
کارآفریناجتماعیخلقکنندهارزشاجتماعیاستولیتوجیهاینکهمنابعمورداستفادهکارآفریندرایجاد
آنارزش،مناسببودهیاخیر،کارمشکلیاستوتعهداجتماعیشاخصمناسبوقویبرایبررسیکاراییو
اثربخشیاموراجتماعینیست.کارآفریناناجتماعیدربازارکارمیکنندامااینبازارهاداراینظموانضباطمعینی
نیستند.خیلیازسازمانهایهدفداراجتماعیبرایبعضیازخدماتخودحقالزحمهمطالبهمیکنند،آنهاهمچنین
دردریافتبخششها،کمکهایداوطلبانهوانواعدیگریازپشتیبانیهارقابتمیکنند.کارآفریناناجتماعیدارای

خصوصیاتمشترکیهستندکهاینویژگیهاعبارتنداز:
تفکربیشازحدودیدنفرصتهاییکهدیگراننمیبینند؛

مخاطرهپذیریوتشویقبهقضاوتوتعقل؛
مشکلگشایی؛

ایجادچشماندازهایعملیبهوسیلهعقایدشانکهباعثبهبودزندگیافرادمیشود؛
ساعتکاریچرخشی)منعطف(باترغیببهسویهدفاجتماعی.

عناصر کارآفرینی  اجتماعی 
کارآفرینیاجتماعیازششجزءتشکیلشدهکهاینعناصربهتفصیلعبارتنداز:

ـ عامالن  تغییر در بخش  اجتماعی:کارآفریناناجتماعیاصالحگروتحولگرابایکمأموریتاجتماعی 1ـ 
بهوجودمیآورندوچشماندازشان باکارهاییکهانجاممیدهند آنهاتغییراتاساسیرادربخشاجتماعی هستند،
جسورانهاستوبهموارداصولیومشکالتاساسیتأکیدمیکنندوبهعالئمسادهرفتاریتوجهندارند.آنهااغلب
نیازهاراکاهشمیدهندبهجایاینکهدقیقاًآنهارابرآوردسازندودرجستجویتغییراتمنظموپیشرفتهایقابل
قبولیهستند،اگرچهممکناستبهصورتمحلیفعالیتکنندفعالیتهایشانتواناییبرانگیختنپیشرفتهایهمگانی
درمناطقانتخابشدهرادارد.درهرحالفعالیتهایآنهادرزمینهآموزش،مراقبتهایجسمی،بهبوداقتصادی،

هنروبخشاجتماعیاست.
2ــ پذیرش  مأموریت  برای  ایجاد و بقا ارزش  اجتماعی:اینمرکزثقلیاستکهکارآفریناناجتماعیرا
ازکارآفریناناقتصادیمتمایزمیسازد،حتیازآنانیکهبهطوراجتماعیمسئولفعالیتهایبازرگانیهستند.برای
کارآفریناناجتماعی،مأموریتاجتماعیاساسیوبنیادیاست.نقشکارآفرینیاجتماعیدرتوسعهاجتماعیاین
استکهنمیتواندمزایایخصوصیایجادشدهبرایافرادراکاهشدهد.سودآوری،ایجادثروتوپاسخبهتمایالت
مشتریانبخشیازاینمدلاست.ولیاینعواملابزاریبراینیلبهاهدافاجتماعیاست.سودآوریمعیارایجاد
ارزشورضایتمشترینیستبلکهمعیاریبرایمیزانتأثیراتاجتماعیاست.کارآفریناناجتماعییکبرگشت
طوالنیدرسرمایهگذاریراجستجومیکنند،آنانازطریقواکنشسریعمیخواهندپیشرفتهایدرازمدتراایجاد

کنندوهمیشهدرموردماندگاریتأثیراجتماعیفعالیتخودمیاندیشند.
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3ــ شناسایی  و ترغیب  سرسختانه  فرصت های  جدید:درجاییکهدیگرانمسائلومشکالترامیبینند
کارآفرینانفرصتهاراشناساییمیکنند.کارآفریناناجتماعیبهسادگیبهسویدرکنیازهایاجتماعیسوقپیدا
نمیکننددرعوضآناندرزمینهاینکهبهپیشرفتیدستپیداکننددیدگاهوبینشجدیدیدارندوچشماندازکاریخود
رامعینمیسازند.آنانمدلهاییراتوسعهدادهوقادرندبهآنچهکهانجاممیدهندنائلشوند،همچنینآنانیادمیگیرند
چهچیزیراانجامدهندیاندهند.جزءاصلیکارآناناصراروپافشاریبرایپیشبینیوقضاوتاست.آنانزمانی
کهبایکمانعمواجهمیشوندبیشترفعالیتمیکنند.سؤالکارآفرینانایناستکه:چگونهمیتوانبراینموانعفائق
آمد؟چگونهمیتواناینکارراانجامداد؟جوابآناستکهآنانباشناساییفرصتهایجدیدوپافشاریواصرار

درآنوترغیبهدفخودقادرندبهموانعموجودغلبهکنند.
4ــ به کارگیری  فرایند مستمر نوآوری، سازگاری  و یادگیری:کارآفرینانمبتکرونوآورند،آنانبهانجام
شومپیتر گفته به باتوجه جدیدند. نگرشهای ارائه در پیشقدم و میپردازند جدید مدلهای توسعه و تازه کارهای
نداشته اختراعچیزهایجدید به نیازی و بگیرد بهخود بسیاری اشکال میتواند نوآوری ،)SCHUMPETER(
باشدوبهسادگیمیتواندباایدهجدید،روشجدیدوبایکموقعیتجدیدهمراهباشد.کارآفریناننیازینیستکه
جزءمخترعانباشندبلکهآنهابهسادگینیازدیگرانراجهتابداع،ازطریقآفرینشایدههایجدیدبرطرفمیکنند.
آنان یاکیفیتمنابعدردسترسپدیدارشود. برنامههایاصلی آنانممکناستازطریقچگونگیساختار نوآوری
روشهاینوآوریرابرایاطمینانازمخاطراتجستجومیکنندکهازآنطریقبهمنابعدرطولزماندستخواهند
یافتوارزشاجتماعیایجادخواهندکرد.تمایلبهنوآوریبخشیازروشکارمؤثرکارآفریناناستوآناندرصدد
کاهشفعالیتخودنیستندبلکهگرایشبهتحملباالییازابهامویادگیریمدیریتریسکبرایخودودیگرانرا
دارند.آنانشکستدریکپروژهویابرنامهرانهبهعنوانتراژدی)نمایش(شخصیبلکهتجربهیادگیریمیدانند.

بهواسطه نمیدهند اجازه اجتماعی کارآفرینان منابع  دردسترس: به وسیله   بی باکانه   و  اقدام  جدی   ــ   5
حفظمنابعخودازترغیبچشماندازشانچشمپوشیکنند.آنهادرانجامدادنکارهایشانباحداقلمنابعوجذب
حداقلمنابعازدیگران،مهارتخاصیدارند.آنانازمنابعکمیاببهطورکارااستفادهمیکنندومنابعمحدودخودرا
ازطریقاشتراکمساعیبادیگرانوشرکایخودتأمینمیکنند.آنهاهمهمنابعراباسرشتبشردوستانهبرایکارهای
تجاریخودجستجومیکنندوازطریقهنجارهایاسنتهایموجوددرخصوصبخششهاوکمکهایداوطلبانه
بهشکستمنجرمیشوندراتخمین آیندهراازطریقکاهشزیانهاییکه آنانخطراتومسائل محدودنمیشوند.

میزنند.تحملمیزانریسکپذیریسهامدارانشانرادرکوشناساییمیکنند.
6 ــ ارائه  حس  بلندپروازانه  پاسخگویی  به  مؤسسات  و پیامدهای  حاصله:ازآنجاکهانضباطبازار
بهطورخودکارمخاطراتاجتماعیغیرکاراراپاکسازیمیکند،کارآفریناناجتماعیگامهاییرابرایاطمیناناز
نیازهاوارزشهایافراد بهطوردقیق آنانایناطمینانرادارندکه آنهاارزشایجادمیکنندرابرمیدارند. اینکه
ارزیابیمیشودوقصددارندبافعالیتهاییکهانجاممیدهندبهجوامعخدمتکنند.آنانانتظاراتوارزشهایدیگر
مخترعانونوآورانرادرکمیکنند.آنانپیشرفتهایاجتماعیرابرایمزیتهاییکهبهجوامعبشریداردجستجو
برای بازخور نیزدرنظرمیگیرند.کارآفریناناجتماعیسازوکارهای میکنندوبرگشتهایاجتماعیومالیآنرا
تقویتپاسخگوییاجتماعیرابهوجودمیآورند.آنانپیشرفتهایخودرابامعیارهایهمچوناجتماعی،مالیو

پیامدهایمدیریتیارزیابیمیکنند.
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فعالیت 12

بهدانشآموزانکمککنیدکهبرایانواعکارآفرینیمثالبزنند.
باتوضیحاتیکهدر یااجتماعیوجودنداشتهباشد؛اما جواب:)ممکناستدرسطحمحلیکارآفرینفردی،سازمانیو

ارتباطباانواعکارآفرینیمیدهیدبتوانندمفهومآنانرادرککردهومصداقهاییبرایآنپیداکنند(.

فعالیت 13
ازدانشآموزانبپرسیدکهچندنمونهافرادخیرمثالبزنندواینافرادازکجاسرمایهخویشراتأمینمیکنند؟

جواب:)خیرمحلیــافرادخیرمعموالًخودشاندرآمدمکفیدارندوبخشیازدرآمدهایشانراصرفکمکبهنیازمندان
مینمایندوعالوهبرآنبانفوذواعتباریکهدربینمردمدارندمیتوانندسرمایههایزیادیراجذبکنند(.

فعالیت 14
باتوجهبهالگویزیربهدانشآموزانکمککنیدتاکارآفرینیراشناساییکردهوباویمصاحبهنمایند.

توجه:حداقلشرایطالزمبرایکارآفرینبودنآناستکهدارایکسبوکاربودهوآنکسبوکاردرمقایسهباسایرکسب
وکارهایمشابهسهمبیشتریدربازارداشتهباشد.

الگوی سؤاالت مصاحبه با کارآفرین
1ــلطفاًمختصریاززندگینامهخودتانبگویید.)تاریختولد،محلتولد،موقعیتاقتصادیخانوادهایکهبه

دنیاآمدید؛شغلپدر،تحصیالتو.....(
2ــازآرزوهاورویاهایدورانکودکیخودبگویید،دوستداشتیدمثلچهکسیباشید.

٣ــسوابقومسیرشغلیخودراتوضیحدهید)اولینسنپولدرآوردن،شغلهاییکهتابهحالداشتیدو…(
4ــنوعفعالیتکسبوکارخودراتوضیحدهید)نوآوریهاازنظرنوعمحصول،کیفیتیاقیمتآندر
مقایسهباکسبوکارهایمشابهرقبا،سهممحصولدربازارداخلیواحتماالًخارجی،تعدادافرادیکهبهصورت

مستقیمیاغیرمستقیمدرنتیجهکسبوکارشمامشغولبهکارشدند(.
5ــچگونهبهایدهکسبوکارتانرسیدیدتااینکهدراینزمینهفعالیتکنید؟برداشتاولیهشماازکسبو

کاریراکهقصدراهاندازیآنراداشتیدچهبودهاست؟
6ــمشکالتیکهدرراهفعالیتهایکسبوکارتانبودهشاملچهچیزهاییبوده؟

٧ــموفقیتخودراناشیازچهعواملیمیبینید؟
8ــچقدرازوقتخودرابهکسبوکارخویشاختصاصمیدهید؟

9ــآیندهکسبوکارخودراچگونهمیبینید؟
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فعالیت 15

ازدانشآموزانبپرسیدکهویژگیهایکارآفرینانباعثمیشودکهچهرفتارهاییراانجامدهند؟
جواب:)ساعاتبیشتریازشبانهروزرابهفعالیتهایکسبوکارخوداختصاصدهند؛فعالیتهایروزانهشاندرراستای

رسیدنبهرویاهایشاناست؛درراهاجرایایدهخودایثارمیکنندو...(

فعالیت 16
ازدانشآموزانبپرسیدکههدفانواعکارآفرینانچیست؟

جواب:معموالًاهدافزیادیمیتوانبرایکارآفرینانمختلفذکرکرد،مهمترینآنهابهعنواننمونهعبارتنداز:
کارآفرینی فردی:ایجادسودبیشتر،نفوذدربازار،توسعهکسبوکارخوددرجهتارائهتولیدوخدمتبیشتربهمردم

کارآفرینی سازمانی:استفادهبهینهازمنابعموجودجهتتوسعهسازمان
کارآفرینی اجتماعی:ارائهکمکوحمایتبهاقشارنیازمندومحروموتوسعهاجتماعیوفرهنگی

فعالیت 17
ازدانشآموزانبپرسیدکهموفقیتیاشکستهرکسیدرزندگیبهچهچیزهاییبستگیدارد؟سرنوشتچهنقشیدراین

زمینهدارد؟
جواب:)موفقیتوشکستهرفردیدرزندگیتابعیازایدهها،اهدافوبرنامههایفرداست.هرچقدرتالشکندهمانقدر

بهموفقیتدستمییابد.انسانهابدینگونهدرسرنوشتخودنقشایفامیکنند(.

تمرین بیشتر
بهویژگیهایکارآفرینان،مثالهاییازآنانرادرافرادمختلفصاحبکسبوکار باتوجه ــازدانشآموزانبخواهیدکه

شناساییکنند.
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فصل 5

اصول راه اندازی کسب و کار

اهداف کلی

هدف کلی این فصل شناخت اصول راه اندازی کسب و کار می باشد 
تا با استفاده از این اصول میزان موفقیت در کسب و کار را باال برد.

اهداف جزئی
ــمهارتهاوتواناییهایالزمبرایراهاندازیکسبوکاررابشناسد.

ــراههاوروشهاییکهازطریقآنهامیتوانبهایدهکسبوکارپیبردشناساییکند.
ــبتوانندخودشانایدهکسبوکاربیافرینند.

ــراههایتأمینمنابعمالیکسبوکاررایادبگیرند.
ــعواملمهمدرتعیینمحلکسبوکاررایادبگیرد.

ــبرایکسبوکارموردنظرخویشمنابعفیزیکیموردنیازراشناساییکند.
ــباشکلهایمختلفکسبوکارآشناشوند.

اهمیت و نقش درس
ازآنجاییکهبرایراهاندازیکسبوکارالزماستآشناییبانوعکسبوکارداشتهباشیم،دلیلنوعکسبوکارکامالًبرای
دانشآموزانبایدروشنشودچراکهپسازآنکهایدهکسبوکارخودراتعیینکردندبرایدریافتمجوزالزماستبداندبهکدامیک

ازمراکزمراجعهنمایند.
ازآنجاییکهراهاندازیکسبوکارنیازبهسرمایهداردلذاراههایتأمینسرمایهبرایدانشآموزانبایدروشنشودهمچنین
قوانینومواردیکهبرایتعیینمکانکسبوکاردرنظراسترعایتشوددرنظرگرفتهشود.آنچهکهدارایاهمیتزیادیاست
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راهاندازیکسبوکارنیازبهایدهدارد.راههایایدهپردازیوتوجهبهنیازهاوهمچنینآشنانمودندانشآموزانبهتواناییهای
خودشانکهمیتواندبهعنوانیککسبوکارمطرحشودازنکاتضروریاستکهدراینفصلبایدبهآنپرداخت.

هدفاینفصلآناستکهازطریقآشناییبااصولکسبوکاربهدانشآموزانکمکشودتاباایجادانگیزهدردانشآموزان
ایدهپایدارکسبوکاردرآنانشکلگرفتهوبتوانندآنراباموفقیتبهعملتبدیلکنند.اینبدانمعنیاستکهنیازهایجامعهمحلی
شناساییشدهوبااستفادهازمهارتهایکسبشدهدرمدرسهبتواننیازآنجامعهرابرآوردهکردهوازطریقآنپاداشمادیومعنوی

الزمرانیزبدستآورد.

دانسته ها و تجربیات پیشین
دانشآموزانتااینجادربارهموفقیتونحوهبرنامهریزیبرایرسیدنبهآنیادگرفتهوسپسباتعییناهدافشغلیبارویکردی

کسبوکارگرایانهدرجهتشناختمفاهیمکسبوکاروانواعآنگامبرداشتهاند.
مقدمه

درابتدایتدریسبهتراستازدانشآموزاندالیلشانرابرایراهاندازیکسبوکارسؤالکنید،افرادجامعهبادالیلمختلف
اقدامبهراهاندازیکسبوکارمینمایندکهدانشآموزانهمازاینگروهمستثنینیستندمیتوانبهنمونههاییازاینمواردکهدربین

اغلبمردمباسلیقههایمتفاوتمشترکاستاشارهکنید:
ــبهچهدلیلمیخواهیدکسبوکارراهاندازیکنید؟

ــآیاترجیحمیدهیدرییسخودتانباشید؟
ــآیاتمایلبهاستقاللمالیدارید؟

ــآیاتمایلداریدخالقیتهایخودراآزادانهدرکارتاناستفادهکنید؟
باپاسخبهاینسؤاالتبرایاینکهبتوانیدکسبوکاریراراهاندازیکنیدبایدایدهداشتهباشید،ازدانشآموزانبخواهیدبرای

چندلحظهایچشمانخودراببندندوکسبوکاریرابرایخودتصورکنند.سؤاالتزیرراازآنانبپرسید.
ــآیاکسبوکارمناسبیراتوانستهایدتصورکنید؟

ــآیامیتوانیدآنراراهاندازیکنید؟
ــآیاعالقهداریدآنراراهاندازیکنید؟

ــآیاازانجامآنلذتمیبرید؟

فعالیت 1
ازدانشآموزانبپرسیدکهآیاافرادیرامیشناسندکهکهکسبوکاریراهاندازیکردهوپسازمدتیورشکستهشوند؟دالیل

ورشکستگیاینافرادچهعواملیبودهاست؟
جواب: )نداشتندانشوتجربهالزمدرآنزمینه،نداشتنبرنامهوطرحکسبوکار،عدمتوجهبهبازارو...(

فعالیت 2
ازدانشآموزانبپرسیدکهبرایراهاندازیکسبوکارچهچیزهاییرابایددرنظرداشتهوعملکنند؟
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جواب: )انتخابمحل،تأمینسرمایه،بازاریابی،انتخابنام،اخذمجوزو....(
و دیدن ایده شناسایی مهم راههای از یکی باشید، داشته ایده باید کنید راهاندازی را کاری و کسب بتوانید آنکه برای
بهوجود افراد برای جامعه سطح در که مسائلی و نیازها کمبودها، یا و شخصی مشکالت از اعم است مشکالت به کردن دقت

میآید،بسیارازکسبوکارهایمهمدرنتیجهشناساییمشکالتتوسطافرادکارآفرینبودهاست.

فعالیت 3
ازدانشآموزانبخواهیدازسرگرمیهاومهارتهاوعالیقخودشانفهرستیتهیهکنند.برایآنهامثالهاییازنحوهتبدیل
اینفهرستبهفرصتهایشغلیبزنید.)الزماستبهآنهایادآوریکنیدالزاماًتمامیفهرستهاییکهآنهاتهیهکردهاند،ممکناست

بهفرصتشغلیتبدیلنشود.(
مثال

فرصت های شغلی:تایپانواعجزواتمقالههاو...   توانایی: مهارتتایپ
فرصت های شغلی:تهیهانواعتابلوهایخط،آموزشگاهو...    عالیق: خوشنویسی

فرصت های شغلی:راهاندازیباشگاهورزشی،مربیورزشو... سرگرمی:انجامانواعفعالیتهایورزشی
پسازآنکهایدههارابهفرصتشغلیتبدیلکردندتوجهآنانرابهسؤاالتزیرجلبنمایید:

1ــآیااینایدهبرایمشتریانجذاباست؟
2ــآیاتواناییومهارتهاومنابعالزمبرایایجادکسبوکاررادارید؟

٣ــاگرتواناییومهارتویامنابعالزمرانداریدآیاشخصیرامیشناسیدکهدرانجامآنشمارایاریکند؟
4ــآیااینایدهدرمحیطزندگیشماموردنیازاست؟

5ــآیااینایدهدرمحیطشماموفقخواهدشد؟
6ــآیااینایدهرامیتوانمبهیککسبوکارسودمندتبدیلکنم؟

فعالیت 4
بهنیازهایخود،خانواده،دوستان،همکالسی،محله،شهرو...توجهکنیدایننیازهامیتواندبهشمادرایجادیککسبوکار
کمککندبهطورمثالدریکشهرکجدیدمسکونیچهنیازهاییوجوددارد؟همکالسیهایشماچگونهوسایلموردنیازتحصیلشان

راتهیهمیکنند؟آیادرمحلهشمانانواییوجوددارد؟آیااینامکانبرایهمهوجودداردکهسرسفرهنانداغداشتهباشند؟و...

دانستنی های معلم 
کسب و کارهای بی پایان

امروزهدردنیامشکلبیکاریورکودمشاغلبهیکیازبزرگترینمشکالتتبدیلشدهاست.صحبتدرمورد
دالیلاینمسئلهوراههایبرونرفتآنمطلبیاستکهازحوصلهاینمکانخارجاست.دراینمطلبقصدبراین

استتاباتعدادیازمشاغلضدرکودآشناشویم.
تعمیرکاران

حجموسایلالکترونیکیومکانیکیپیشرفتهدرزندگیامروزماآنقدرزیادشدهاستکهامکانتعمیراین
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دستگاه ها به صورت شخصی تقريباً غير ممکن است. شما هميشه به افرادی نياز داريد تا لوله کشی منزل شما را کنترل 
کنند، کسانی که تلويزيون شما را سرويس کنند و يا افرادی که بايد سيستم های کامپيوتری شما را مورد بازبينی قرار 

دهند. پس تا زمانی که اين وسايل وجود دارند وجود تعميرکاران نيز نياز است.
سوپرمارکت داری

امروزه  مفهوم داشتن  يک سوپرمارکت و يا به زبان سنتی ايرانيان «بقالی» اين است که شما اجناسی را به فروش می رسانيد 
که مورد نياز اوليه و روزمره است. مواد خوراکی و شوينده ها از جمله بيشترين موادی هستند که در اين مغازه ها به فروش 
می رسند. پس تا زمانی که مردمی هستند که نياز به اين مواد و وسايل دارند بايد اين گونه از مغازه ها نيز وجود داشته باشند.

           مشاغل مرتبط به انرژی
انرژی يکی از حساسترين مسائل امروز دنيا ما است. از سوخت های فسيلی مثل نفت و بنزين گرفته تا مبحث 
انرژی های نو همه و همه باعث شده است تا اين قرن به نوعی به زمانی برای رقابت بين انرژی های مختلف تبديل شود. 
در اين رقابت هم شرکت های زيادی از نقاط مختلف دنيا در حال تالش برای جذب مشتری بيشتر هستند. مسلم است 

که اين رقابت حساس و نفس گير به انسان های زيادی در رده های مختلف نياز داريد.
صنايع سرگرمی

انسان ها در طول زندگی خود حجم زيادی از زمان را به تفريح می پردازند. حضور سيستم های بازی در منازل 
و همچنين پيشرفت های به وجود آمده در صنعت سينما باعث شده است تا همه ساله تقاضا برای اين سرگرمی ها بيشتر 
باشد. پس بايد گفت که اين تجارت نيز از جمله کارهايی است که طرفداران بسياری دارد و در عين سودآوری در نقاط 

بسياری از دنيا افراد زيادی را به کار گرفته است.
صنايع غذايی و رستوران داری

احساس گرسنگی و سعی در برطرف کردن آن به صورت هر روزه يکی از اصلی ترين نيازهای بشر تبديل شده 
است. در دنيای امروز که سرعت حرف اول را می زند و انسان ها برای همه چيز عجله دارند وجود مغازه هايی که بتوان 
در آن آرامش را تجربه کنيم. امروزه اکثر رستوران داران در جهان در زمره افرادی هستند که هميشه دارای بيشترين 

مشتری هستند و در اصطالح معروف کسب و کارشان سکه است.

فعاليت5
از دانش آموزان بخواهيد که پرسشنامه ای را تدوين کنند که در آن تقاضا برای محصول (کاال / خدمت) از ديدگاه مشتريان مورد 

ارزيابی قرار گيرد.
جواب: (پرسشنامه زير در ارتباط با سنجش نياز به دريافت سرويس خريد و تحويل کاال در محل سکونت است.)

نام و نام خانوادگی:                     سن:                            شغل:               درآمد ماهانه:                                       
١ــ کاالهای ضروری خود را از کجا تهيه می کنيد؟

٢ــ ميزان فاصله تا فروشگاه چقدر است؟
٣ــ روزانه يا هفته ای چند ساعت وقت خويش را به آن اختصاص می دهيد؟

٤ــ مقدار هزينه ای که صرف رفت و آمد و هزينه های جانبی خريد(هزينه هايی که عالوه بر قيمت کاال می پردازيد) 
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چقدراست؟
5ــدوستداریدفعالیتهایخریدرابهدیگرانواگذارکنید؟

هنگامیکهاطالعاتجمعآوریشدازدانشآموزانبخواهیدکهآنرابررسیوتجزیهوتحلیلکردهوبهگروههایجمعیتی
به جامعه از بخشی چه بیشتر که گردد مشخص تا و...( درآمدی، موقعیت شغل، جنس، سن، )مانند کنند دستهبندی متعددی

محصول)کاال/خدمت(آنهااحتیاجدارد.
نیازدیگریراانتخابکردهوفرایندفوقراتکرارکنید.

فعالیت 6
ازدانشآموزانکالسبخواهیدکهکاالیاخدمتیراانتخابکنند.

ازدونفرازدانشآموزانبخواهیدکهبهعنوانمشتریوصاحبکسبوکارنقشبازیکنند.
جواب:)مشتریبایستیدربارهنیازهایشتوضیحدهدکهتوسطمحصوالتفعلیتأمیننمیشود.صاحبکسبوکارنیز
بانیازهایمشتریبودهوآنراتأمین بایستیدربارهکاالیاخدمتخویشتوضیحدادهوشرحدهدکهچگونهمحصولاومطابق

خواهدکرد.(
ازدانشآموزاندیگربخواهیدکهنقاطقوتوضعفمکالمهبینآندوراشناساییکردهوبیانکنندکهچگونهمیتواننقاط

ضعفراازبینبرد.
کاالیاخدمتدیگریراانتخابکنیدوفرایندفوقراتکرارنمایید.

فعالیت 7
ازفراگیرانبخواهیداقالموملزوماتموردنیازبرایکسبوکارشانرافهرستکنند.

انواعآنهاکدامند؟
مقدارموردنیازچقدراست؟

ازکجامیتوانتهیهکرد؟
بهیادداشتهباشیدکهانتقالموادواقالمموردنیازازمسافتهایدوربهمحلکسبوکارشماگرانبودهومعموالًقابل

اطمیناننیست.
چگونهفراگیرانحساباقالمخریداریشدهراپرداختخواهندنمود؟

ملزومات مورد نیاز برای کسب و کار خدمات رایانه ای
5دستگاهرایانهبالوازممرتبط

2دستگاهتکثیر
2دستگاهچاپگر

خطاینترنتپرسرعت
2خطتلفن
میزکامپیوتر

موادمصرفیازقبیل:سی.دی،دی.وی.دی،فلش،کاغذوسایرلوازم
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فعالیت 8
ازدانشآموزانبخواهیدکهمکانهایمطلوبونامطلوبرابرایکسبوکارخویشفهرستکنند.

مثال:مکانهایخوبوبدبرایکسبوکارآرایشیوبهداشتی

مکان های بدمکان های خوب

میدانها، بزرگ، فروشگاههای تجاری، مجتمع
خیابانهایاصلیوپررفتوآمدعابرینو...

دردسترسبودنبرایمشتریانباتواناییمالیباال

دوربودنازمشتریانبالقوه
مجاورتکسبوکارهای:آهنگری،ماهیفروشی،
قصابی،مرغفروشی،تعمیرگاهوکمرفتوآمدو...

فعالیت 9 
ازدانشآموزانبخواهیدباتوجهبهویژگیهاییکهبرایانتخابمحلکسبوکاردرکتابدرسیمطرحشدهاست،برروی

کسبوکارهایموجوددرمحلخویشتحقیقکنندوجستجوکنندکهکدامیکازآنهارعایتشدهاست؟

فعالیت 10 
ازدانشآموزانبپرسیدکهاسمچندتاازکسبوکارهاییراکهمیشناسندنامببرند.کدامیکازویژگیهاییکهدرانتخاب

اسمبایدرعایتگردددرآنهارعایتشدهاست؟
جواب:)کافینتداتکام،تهیهغذایتاملی1،شرکتمسافرتیراهپیماو...(

فعالیت 11
ازدانشآموزانبخواهیدکهبرایجلسهبعدباصاحبکسبوکاریمصاحبهایانجامدهندودرآننحوهرسیدنبهایده

کسبوکاروراهاندازیآنتحقیقکنند.

دانستنی های معلم
اولینمرحلهدرشروعوراهاندازیکسبوکار،شناسایینیازجامعهمیباشد.بهتخمینوبرآورداندازهنیاز
اقدامی برنامهریزیو نبایددربارهامورکسبوکار تقاضا نیازگفتهمیشود.قبلازشناساییوارزیابی تشخیص

صورتگیرد.
بااشارهبهنیازهایشناساییشدهدرجامعهازدانشآموزانکالسبخواهیدفهرستیازروشهاومعیارهاییکه

جهتارزیابیتقاضابرایکاالیاخدمتبکارمیبرند،تهیهکنند.نمونهایازآنهاعبارتنداز:
ــتوجهوگوشکردنبهشکایتهایمردمیدربارهنیازهایجامعه

ــتحقیقاتغیررسمیدربازار
ــتحقیقاتپستی/پرسشنامهای

1ــتاملیدرزبانآذریبهمعنیخوشمزهاست.
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ــنیازیکهدررسانههایمحلیمثلروزنامه/هفتهنامهپررنگنشاندادهشدهاست.

ــگروههایکانونیمحلیوغیره
مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز

شروعوراهاندازیکسبوکاربهمواداولیه،تجهیزات،وملزوماتادارینیازدارد.اینتجهیزاتوملزومات
ومواداولیهبستگیبهماهیتفعالیت)کاالیاخدماتارائهشده(واندازهکسبوکار)تعدادافرادیکهدرآنمشغول

بودهوهمچنینتعدادمشتریانیکهبرایآنهاکاالیاخدمتارائهمیگردد.(دارد.
یککارآفرینبایستیبهدقتبررسینمایدکهچهاقالمیاانواعیازموادوملزوماتموردنیازجهتراهاندازی

کسبوکاربهبهترینصورتوباچهمقدارینیازدارد؟
یککسبوکاربهدونوعازاقالموملزوماتنیازدارد:

1ــاقالموملزوماتیکهکسبوکارراقادرمیسازدکاالتولیدشدهویاخدمتارائهگردد.
2ــاقالموملزوماتیکهجهتمدیریتواحداداریکسبوکارالزماستمانندلوازمالتحریر،ماشینحساب،

میزوصندلی،رایانهو....
به ارائهشده تولیدو یاخدمات بهاندازهکسبوکارومقدارکاالها نیازبستگی میزانومقداراقالممورد

مشتریاندارد.
بعضیازاقالمموردنیازفقطیکباربرایچندسالخریداریمیگردنددرحالیکهاقالممصرفیالزماست
دائماًخریداریگردند.بهعنوانمثالدریکرستورانبعدازخریدمجموعهایازظروفولیوانفقطدرمواقع
شکستهشدنیاخرابشدنآنهانیازبهخریدمیباشددرحالیکهخریدموادتازهغذاییازجملهگوشت،شیروغیره

بصورتدائمیوروزمرهاتفاقمیافتد.
پسازمشخصشدناقالمموردنیازومقدارآنهابایستینسبتبهدردسترسبودنآنهااقدامالزمبهعمل

آورد.معموالًاقالموکاالهایموردنیازبرایراهاندازیکسبوکارازمنابعذیلتأمینمیشوند:
ــکشاورزان

ــسایرکسبوکارها
ــمراکزدولتی

مواداولیهواقالمموردنیازچنانچهازمسافتهایطوالنیتهیهشوند،قیمتباالییبایدپرداختگردد.در
صورتامکانبهتراستازجوامعمحلیومحیطاطرافتهیهشوند.

چنانچهاقالمموردنیازدرکسبوکاربهآسانیوباقیمتمعقولیدردسترسنباشند،شایدالزمباشددرطرح
کسبوکارتغییراتیاعمالنمودتاکارآفرینبدونآناقالمیاباجایگزینیآنبااقالممشابهبهاهدافکسبوکاردست

یابد.
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دانستنی های معلم 
نام شرکت های بزرگ از کجا آمده است؟

درطولروزنامبرخیازکمپانیهایتولیدفناوریبارهاوبارهابهگوشتانمیخورد.اماتاکنونبهاینکهاین
نامهایجالبازکجاآمدهاندفکرکردهاید؟

      apple
میوهموردعالقهاستیوجابزمؤسسوبنیانگذار
شرکتاپل،سیببودوبنابرایناسمشرکتشرانیزاپل
این لوگوی در جالب نکته گذاشت. سیب( معنی )به
شرکت،گاززدگیسیباستکهبهمعنایبایتدردنیای

نرمافزاراست.

Adobe
آن، مؤسس منزل پشت از که رودخانهای اسم

جانوارناک،عبورمیکند.

Google
گوگلدرریاضینامعددبزرگیاستکهتشکیل
شدهاستازعددیکباصدتاصفرجلویآن.مؤسسین
سایتوموتورجستجویگوگلبهشوخیادعامیکنند
کهاینموتورجستجومیتوانداینتعداداطالعات)یعنی

یکگوگلاطالعات(راموردپردازشقراردهد.

Cisco
مخففشدهکلمهسانفرانسیسکواستکهیکی

ازبزرگترینشهرهایامریکااست.

HP
بیل بهنامهای نفر دو توسط شرکتبزرگ این
هیولتودیوپاکاردتأسیسشد.ایندونفربرایاینکه
شرکتهیولدپاکاردیاپاکاردهیولتنامیدهشودمجبور
بهاستفادهازروشقدیمیشیریاخطشدندونتیجههیولد

پاکاردازآبدرآمد.
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Hotmail
به  الکترونيکی  پست  دهندگان  سرويس  از  يکی  سايت  اين 
وسيله صفحات وب است. هنگامی که مدير پروژه برنامه می خواست 
نامی برای اين سايت انتخاب کند عالقه مند بود تا نام انتخاب شده 
 mail کلمه به  الکترونيک  پست  دهندگان  سرويس  ساير  مانند  اوالً 
برروی وبی بودن آن نيز تأکيد شود Html بنابراين  ختم شده و ثانياً 

اين نام را انتخاب کرد.
Microsoft

MICROcomputer SOFTware
نام شرکت ابتدا به صورت باال نوشته می شد ولی به مرور زمان 
به صورت فعلی در آمد  که مخفف است. دليل نام گذاری شرکت به 
هدف  با  را  آن  شرکت  مؤسس  گيتس  بيل  که  است  آن  نيز  اسم  اين 

نوشتن و توسعه نرم افزارهای ميکروکامپيوتر ها تأسيس کرد.
Intel

INTegrated Electronics
از آنجايی که اين شرکت از بدو تأسيس با تأکيد روی ساخت 
 INTEL مختصر  طور  به  يا  را  آن  نام  شد  ايجاد  مجتمع  مدارات 

نهادند.
Oracle

اوتس  باب  و  اليسون  لری  يعنی  اوراکل  شرکت  مؤسسين 
می کردند.  کار   CIA برای  پروژه ای  روی  شرکت  تأسيس  از  قبل 
زيادی  مقادير  داشتن  با  تا  بود  بنا  داشت  نام  اوراکل  که  پروژه  اين 
اطالعات بتواند جواب تمام سؤال های پرسيده شده توسط اپراتور 
را با مراجعه به مخزن اطالعات بدهد. اوراکل در اساطير يونانی الهه 
الهام است. اين دو نفر پس از پايان اين پروژه شرکتی تأسيس کرده 

و آن را به همين اسم نام گذاری کردند.
Motorola

راديوی  و  سيم  بی  کردن  درست  هدف  با  موتوروال  شرکت 
سازنده  مشهورترين  که  آنجايی  از  کرد.  آغاز  را  خود  کار  اتومبيل 
بود   victoria شرکت  زمان  آن  در  اتومبيل  راديو های  و  بی سيم 
را  شرکتش  اسم  نيز  کالوين  پال  آقای  يعنی  شرکت  اين  مؤسس 
موتوروال گذاشت تا عالوه بر داشتن مشابهت اسمی کلمه موتور نيز 

به نوعی در اسم شرکتش وجود داشته باشد.
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Xerox
کلمه Xer در زبان يونانی به معنای خشک است و اين 
کپی  اکثرًا  که  زمانی  در  خشک  کردن  کپی  تکنولوژی  برای 
العاده  فوق  می گرفت  انجام  فتوشيميايی  روش های  به  کردن 

حائز اهميت بود.
Yahoo 

گاليور  سفرهای  کتاب  در  بار  اولين  برای  کلمه  اين 
مورد استفاده قرار گرفته و به معنی شخصی است که دارای 
يانگ  جری  سايت  مؤسسين  است.  زننده  رفتاری  و  ظاهر 
فکر  چون  گذاشتند   Yahoo را  سايتشان  نام  فيلو  ديويد  و 

می کردند خودشان هم اين طوری هستند.
 

دانستنى هاى معلم 
انواع شرکت  و روش ثبت آنها

با  خاص،  سهامی  عام ،  (سهامی  گانه  هشت   تجاری  شرکت های  از  مختصری  معرفی  به  قسمت  ابتدا  اين  در 
غيرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نياز  مسئوليت محدود، تضامنی، مختلط 

جهت ثبت هر شرکت را نام برده و بعد از آن روئه عملی مراحل ثبت به طورکلی توضيح داده می شود.
۱ــ تعريف شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی ( ولو اينکه موضوع عمليات آن، 
امور بازرگانی نباشد) که سرمائه آن به سهام، تقسيم شده که بخشی از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين  
می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهام داران نبايد از سه نفر کمتر باشد و مسئوليت سهام داران، محدود به مبلغ 
اسمی سهام آنهاست. در اين شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» بايد قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با 

نام شرکت در کلئه اوراق و اطالعيه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قيد شود. 
مدارک شرکت سهامی عام برای ثبت

ثبت  از     مرجع  تأسيس،  حال  در  سهامی عام  شرکت  پذيره نويسی  اجازٔه  کسب  جهت  الزم  الف)  مدارک 
شرکت ها:

۱ــ دو نسخه طرح اظهارنامٔه شرکت سهامی عام
۲ــ دونسخه طرح اساسنامٔه شرکت سهامی عام

۳ــ دو نسخه طرح اعالمئه پذيره نويسی
۴ــ گواهی بانکی مبنی بر واريز حداقل ۳۵٪  سرمايه، تعهد توسط مؤسسين

۵ــ فتوکپی شناسنامٔه مؤسسين
ب) مدارک الزم جهت تأسيس:

۱ــ دو نسخه اظهارنامه
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2ــدونسخهاساسنامه

3ــدونسخهصورتجلسٔهمجمععمومیمؤسسین
4ــدونسخهصورتجلسٔههیأتمدیره)تعدادمدیران،حداقلپنجنفرمیباشد.(

5ــآگهیدعوتمجمعمؤسسیندرروزنامٔهتعیینشده
6ــفتوکپیشناسنامٔهمدیران)درمورداشخاصحقوقی،ارائٔهبرگنمایندگی،الزامیاست.(

7ــگواهیبانکمبنیبرواریز35%سرمایٔهشرکت
8ــارائٔهمجوزیاموافقتاصولییامجوزازمراجعذیصالحدرصورتنیاز

2ــ تعریف شرکت سهامی خاص:شرکتیاستبازرگانی)ولواینکهموضوععملیاتآن،اموربازرگانی
نباشد(کهتمامسرمایٔهآنمنحصرًاتوسطمؤسسین،تأمینگردیدهوسرمایٔهآنبهسهام،تقسیمشدهومسئولیتصاحبان
باشدوعنوان»شرکتسهامی نفرکمتر ازسه نباید تعدادسهامداران آنهاست. مبلغاسمیسهام به سهام،محدود

خاص«بایدقبلازنامشرکتیابعدازآنبدونفاصلهبانامشرکت،بهطورروشنوخواناقیدشود.
مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت

1ــدوبرگاظهارنامٔهتکمیلشدهٔشرکتسهامیخاصوامضاذیلاظهارنامهتوسطکلیٔهسهامداران
2ــدوجلداساسنامٔهشرکتسهامیخاصوامضاذیلتمامصفحاتآنتوسطکلیٔهسهامداران

3ــدونسخهصورتجلسٔهمجمععمومیمؤسسینکهبهامضایسهامدارانوبازرسینرسیدهباشد
4ــدونسخهصورتجلسٔههیأتمدیرهکهبهامضایمدیرانمنتخبمجمع،رسیدهباشد

5ــفتوکپیشناسنامٔهکلیٔهسهامدارانوبازرسین)برابراصلدردادگستری(
6ــارائٔهگواهیپرداختحداقل35%سرمایٔهشرکتازبانکیکهحسابشرکتدرحاِلتأسیسدرآنجاباز

شدهاست.
تذکر:درصورتیکهمقداریازسرمایٔهشرکت،آوردٔهغیرنقدیباشد)اموالمنقولوغیرمنقول(ارائٔهتقویمــ
نامٔهکارشناسرسمیدادگستری،الزامیاستودرصورتیکهاموالغیرمنقول،جزءسرمایٔهشرکتقراردادهشود؛

ارائٔهاصلسندمالکیت،ضروریاست.
7ــارائٔهمجوزدرصورتنیاز،بنابهاعالمکارشناسادارٔهثبتشرکتها.

3ــ تعریف شرکت با مسئولیت محدود:شرکتبامسئولیتمحدود،شرکتیاستکهبیندویاچندنفر
برایامورتجاریتشکیلشدهوهریکازشرکابدوناینکهسرمایهبهسهامیاقطعاتسهامتقسیمشدهباشد؛فقط
بایدعبارت»بامسئولیتمحدود«قید نامشرکت بهمیزانسرمایٔهخودمسئولقروضوتعهداتشرکتاست.در

شود.
مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت

1ــدوبرگتقاضانامٔهثبتشرکتهابامسئولیتمحدود
2ــدوبرگشرکتنامه

3ــدونسخهازاساسنامه
4ــدونسخهصورتجلسٔهمجمععمومیمؤسسینوهیأتمدیره

5ــفتوکپیشناسنامٔهشرکاومدیرانوارائٔهمجوزازمراجعذیصالحدرصورتنیاز.



50

نی
فری

ارآ
ک

4ــ تعریف شرکت تضامنی:شرکتتضامنی،شرکتیاستکهتحتناممخصوصبرایامورتجاریبین
دویاچندنفربامسئولیتتضامنیتشکیلمیشود.اگرداراییشرکتبرایتأدیٔهتمامقروضکافینباشد؛هریکاز
شرکامسئولپرداختتمامقروضشرکتاست.هرقراریکهبینشرکابرخالفاین،ترتیبدادهشدهباشددرمقابل
اشخاصثالث،کانلمیکنخواهدبود.درنامشرکتتضامنیبایدعبارت»شرکتتضامنی«والاقلاسمیکنفراز

شرکاذکرشود.
مدارک شرکت تضامنی برای ثبت

1ــدوبرگتقاضانامه
2ــدوبرگشرکتنامه
3ــدونسخهاساسنامه

4ــفتوکپیشناسنامٔهشرکا
5ــمجوزازمراجعذیصالحدرصورتنیاز.

تجاری امور برای که 5ــ تعریف شرکت مختلط غیرسهامی:شرکتمختلطغیرسهامی،شرکتیاست
تحتناممخصوصیبینیکیاچندنفرشریکضامنویکیاچندنفرشریکبامسئولیتمحدود،بدونانتشار
سهام،تشکیلمیشود.شریکضامن،مسئولکلیٔهقروضیاستکهممکناستعالوهبرداراییشرکتپیداشود.
شریکبامسئولیتمحدود،کسیاستکهمسئولیتاوفقطبهمیزانسرمایهایاستکهدرشرکتگذاردهویابایستی

بگذارد.دراسمشرکتبایدعبارت»شرکتمختلط«والاقلاسمیکیازشرکایضامن،قیدشود.
مدارک شرکت مختلط غیرسهامی برای ثبت:

1ــیکنسخٔهمصدقازشرکتنامه
2ــیکنسخٔهمصدقازاساسنامه)اگرباشد(

3ــاسامیشرکتیاشرکایضامنکهسمتمدیریتدارند.
6ــ تعریف شرکت مختلط سهامی:شرکتمختلطسهامی،شرکتیاستکهتحتناممخصوصبینیک
عدهشرکایسهامیویکیاچندنفرشریکضامنتشکیلمیشود.شرکایسهامیکسانیهستندکهسرمایٔهآنها
بهصورتسهامیاقطعاتسهاممتساویالقیمهدرآمدهومسئولیتآنهاتامیزانهمانسرمایهایاستکهدرشرکت
دارند.شریکضامنکسیاستکهسرمایٔهاوبهصورتسهامدرنیامدهومسئولکلیٔهقروضیاستکهممکناست
عالوهبرداراییشرکتپیداشود.درصورتتعددشریکضامن،مسئولیتآنهادرمقابلطلبکارانوروابطآنهابا
یکدیگر،تابعمقرراتشرکتتضامنیخواهدبود.درنامشرکتبایدعبارت»شرکتمختلط«والاقلاسمیکیاز

شرکایضامنقیدشود.
مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت

1ــیکنسخٔهمصدقازشرکتنامه
2ــیکنسخٔهمصدقازاساسنامه
3ــاسامیمدیریامدیرانشرکت

4ــنوشتهایباامضایمدیرشرکت،حاکیازتعهدپرداختتمامسرمایهوپرداختواقعیالاقلثلثازآن
سرمایه
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5ــسوابقمصدقازتصمیماتمجمععمومیدرمواردمذکوردرمواد41،40و44

6ــنوشتهایباامضایمدیرشرکت،حاکیازپرداختتمامسرمایٔهنقدیشرکایضامنوتسلیمتمامسرمایٔه
غیرنقدیباتعیینقیمتحصههایغیرنقدی

7ــ تعریف شرکت نسبی:شرکتنسبیشرکتیاستکهبرایامورتجاری،تحتناممخصوصبیندویا
چندنفرتشکیلمیشودومسئولیتهریکازشرکابهنسبتسرمایهایاستکهدرشرکتگذاشتهاست.دراسم
شرکتنسبیعبارت»شرکتنسبی«والاقلاسمیکیازشرکابایدذکرشود؛درصورتیکهاسمشرکتمشتملبر
اسامیتمامشرکانباشد؛بعدازاسمشریکیاشرکاییکهذکرشدهعبارتیازقبیل»وشرکا«و»وبرادران«ضروری

است.
مدارک شرکت نسبی برای ثبت

1ــیکنسخٔهمصدقازشرکتنامه
2ــیکنسخٔهمصدقازاساسنامه)اگرباشد(

تعاونی، ایران،»شرکت قانونتجارتجمهوریاسالمی مادٔه17 بهموجب 8ــ تعریف شرکت تعاونی:
شرکتیاستکهتمامیاحداقل51%سرمایٔهآنبهوسیلٔهاعضادراختیارشرکتتعاونیقرارگیردووزارتخانهها،
اسالمی شوراهای شهرداریها، بانکها، دولت، پوشش تحت و دولت به وابسته و دولتی شرکتهای سازمانها،
کشوری،بنیادمستضعفانوسایرنهادهایعمومیمیتوانندجهتاجرایبند2اصل43ازراهوامبدونبهرهیا
هرراهمشروعدیگرازقبیلمشارکت،مضاربه،مزارعه،مساقات،اجاره،اجارهبهشرطتملیک،بیعشرط،فروش

اقساطیوصلح،اقدامبهکمکدرتأمینیاافزایشسرمایٔهشرکتهایتعاونینمایند؛بدونآنکهعضوباشند.
باموافقت تعاونی،شریکمیشوند؛ظرفمدتیکه تأسیس تبصره:درمواردیکهدستگاههایدولتیدر
طرفیندرضمنعقدشرکت،تعیینخواهدشد؛سهمسرمایهگذاریدولتبهتدریجبازپرداختوصددرصدسرمایه
بهتعاونیتعلقخواهدگرفت.مطابقمادٔه26همانقانون:»تعاونیهایتولیدی،شاملتعاونیهاییاستکهدرامور
مربوطبهکشاورزی،دامداری،دامپروری،پرورشوصیدماهی،شیالت،صنعت،معدن،عمرانشهریوروستاییو
نظایراینهافعالیتمینمایند«وبهموجبمادٔه27:»تعاونیهایتوزیع،عبارتندازتعاونیهاییکهنیازمشاغلتولیدیو
یامصرفکنندگانعضوخودرادرچهارچوبمصالحعمومیوبهمنظورکاهشهزینههاوقیمتهاتأمینمینمایند«.
تبصرٔهمادٔه28:»تعاونیهایموضوعاینقانونبارعایتقوانینومقرراتمیتوانندبهامرصادراتووارداتدر

موضوعخودبپردازند«.
مدارک شرکت های تعاونی برای ثبت )هرکدامدر4نسخه(

1ــصورتجلسٔهتشکیلمجمعمؤسسواولینمجمععمومیعادیواسامیاعضاوهیأتمدیرٔهمنتخبو
بازرسانومدیرعاملشرکت

2ــاساسنامٔهمصوبمجمععمومی
3ــدرخواستکتبیثبت

4ــطرحپیشنهادیوارائٔهمجوزوزارتتعاون
5ــرسیدپرداختمقدارالزمالتأدیٔهسرمایه

6ــمدارکدعوتتشکیلاولینجلسٔهمجمععمومیعادی)موضوعبند2مادٔه32(
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7ــموافقتنامٔهتشکیلشرکتیااتحادیه)تبصرٔهمادٔه51(
8ــمجوزثبتشرکتیااتحادیه)بند28مادٔه66وبند4مادٔه51(

ــاولینهیأتمدیرٔهمنتخبشرکتتعاونی،مکلفاستپسازاعالمقبولیباانجامتشریفاتمقررنسبتبه
ثبتتعاونیاقدامنماید.

ــالزمبهتذکراستکهبهموجبمقرراتوزارتتعاون،سرمایٔهتأمینیاتعهدشدهازطرفاعضادرمرحلٔه
تأسیسشرکت،نبایدکمتراز51درصدکلسرمایٔهشرکتباشدوهرتعاونیوقتیثبتوتشکیلمیگرددکهحداقل
یکسومسرمایٔهآنتأدیهودرصورتیکهبهصورتنقدیوجنسیباشد؛تقدیموتسلیمشدهباشد.اعضایتعاونینیز

مکلفندمبلغپرداختنشدهٔسهمخودراظرفمدتمقرردراساسنامهتأدیهنمایند.)مادٔه21(

رویۀ عملی مراحل ثبت
درادارٔهثبتشرکتها،فرمنمونٔهاسنادفوقالذکر،موجوداست.میتواناینفرمهاینمونهراازادارٔهمذکور
تهیهوتکمیلکردهوذیلتماماوراقبایدتوسطهمٔهشرکا)مؤسسین(امضاشود.سپسهزینهایبابتتعییننامشرکت
بهبانکواریزکردهوچندنام،کهواژٔهبیگانهنبوده،فاقدسابقٔهثبتبودهودارایمعناومطابقبافرهنگاسالمیباشد؛
انتخابکردهوبه»واحدتعییننام«ادارٔهمذکور،معرفیوموافقتآنواحدرادربارٔهنامتعیینشدهاخذکرده،سپس
همٔهمدارکبه»قسمتپذیرشمدارک«ادارٔهمزبور،تحویلورسیددریافتمیشودوموعدیبرایگرفتننتیجه
تعیینمیشود.الزمبهتذکراستکهامرتعییننام،فقطدرتهرانانجاممیشودوشرکتهاییکهدرسایرشهرهاثبت
میشوند؛نیزجهتتعییننامبهتهرانمعرفیمیشوند.درصورتکاملبودنمدارکتقدیمی،کارشناسادارٔهثبت
شرکتهااقدامبهتهیٔهپیشنویسآگهیثبتنمودهوبهمتقاضیانثبتیایکیازشرکایاوکیلرسمیشرکتتحویل
میشود.جهتتعیینحقالدرجآگهیبایدبه»نمایندگیروابطعمومی«مراجعهکرد.الزمبهذکراستدرصورتیکه
کارشناساداره،موضوعشرکترانیازمندکسبمجوزازمرجعخاصیبداندازمرجعمزبور،استعالممینماید.
بابتحقالثبتوحقالدرجآگهی،معینمیشود؛بهبانکوحسابتعیینشده،واریز بایدمبلغیکه سپسمتقاضی
کندوپسازآنفیشپرداختحقالثبتوحقآگهیرابه»واحدحسابداری«اداره،تحویلوواحدمذکور،اینامر
رادرذیلبرگٔهتقاضانامه،درجمیکندوبعدمدارکبه»واحدثبتتأسیسوتغییرات«ادارٔهثبتشرکتهاتحویلو
شرکت،ثبتمیشودوامضاییدالبر»برابربودنثبتباسند«ازشرکایاوکیلرسمیشرکت،اخذمیگردد.سپسدو
نسخهآگهیبهامضایرئیسادارهرسیدهویکنسخهازتمامیمدارکدرپروندٔهشرکت،ضبطونسخٔهدومجهت
نگهداریدرشرکتبهمتقاضیدادهمیشودواینسند»سندثبتشرکت«است.درنهایت،متقاضی،بایدیکنسخه
ازآگهیرابه»واحدروابطعمومی«مستقردرادارٔهکلثبتشرکتهاومالکیتصنعتیونسخٔهدیگررابهدفتریک
روزنامٔهرسمیجمهوریاسالمیایرانواقعدرتهران،تسلیمکند.باتوجهبهمادٔه6نظامنامٔهقانونتجارتوزارت
عدلیهومادٔه197قانونتجارتدرظرفمدتیکماهازتاریخثبتشرکت،بایدخالصٔهشرکتنامهومنضماتآن،
توسطادارٔهثبتدرروزنامٔهرسمیجمهوریاسالمیایرانویکیازجرایدکثیراالنتشارمرکزاصلیشرکتبهخرج

خودشرکت،منتشرشود.
تذکر1:اظهارنامٔهثبتشرکتازاوراقبهاداربودهکهبایدازادارٔهثبتشرکتهاتهیهشود.برایدریافت

اظهارنامٔهمزبوربایدتقاضانامهایدایربرقصدتأسیسشرکت،تنظیمشود.
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تذکر2:مرجعثبتشرکتهادرتهران»ادارٔهثبتشرکتهاومالکیتصنعتی«کهازدوایرادارٔهثبتاسنادو
امالکاست؛میباشدودرخارجازتهران»ادارٔهثبتاسنادوامالک«مرکزاصلیشرکتونقاطیکهادارهیادایرٔه
ثبتاسنادوجودندارد؛دفترخانٔهاسنادرسمیواگرمرجعمذکور،وجودنداشتهباشد؛دفتردادگاِهمحلاست.در
صورتاخیربایدتاسهماهپسازتأسیسادارهیاشعبٔهاسناددرمحلمذکور،شرکترادردفترثبتاسناد،بهثبت

رساند.)تبصرهومادٔه2نظامنامٔهقانونتجارتوزارتعدلیه(
تذکر3:شرکتنامٔهمذکوربایدبهصورترسمیباشد.شرکتنامهنیزحاویاطالعاتمذکوردرفرمتقاضانامه
است.بهموجبمادٔه5قانونطرحاصالحیآییننامٔهثبتشرکتهامصوبشهریورماه1340،ادارٔهثبتشرکتها
درتهرانودوایرثبتشرکتهادرشهرستانها،درثبتشرکتنامه،قائممقامدفترخانههایاسنادرسمیهستندواز

اینروبرایتنظیمشرکتنامٔهرسمی،نیازبهمراجعهبهدفترخانٔهاسنادرسمینیست.
تذکر4:درصورتجلسٔهمذکور،نکاتذیلدرجمیگردد:زمانتشکیلجلسه،تصریحبهاینکهاساسنامه،
اظهارنامهوشرکتنامهبهتصویبوامضایکلیٔهشرکایشرکترسیدهاست؛تعیینوتصریحاعضایهیأتمدیره
امضای با مدیر اینکهاعضای به تعهدآورشرکت،تصریح اسناد امضای دارندگاِنحق تعییِن آنها، مدیریت ومدت
صورتجلسٔهمذکور،قبولِسمتمینمایند؛تصریحبهمبلغسرمایٔهشرکتوپرداختآنازطرفکلیٔهشرکاوتحویل
آنتوسطمدیرعاملواقرارمدیرعاملبهوصولسرمایٔهشرکت،تعیینشخصیبرایانجامکارهایالزمبرایثبت

شرکت.



