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1ــ مقدمه
راه اندازی  کارآفرىنانه جهت  ذهنی  مدل  و  دانش  ارائه  منظور  به  وىژه ای  دبىرستان درس  دوره  در  کارآفرىنی  آموزش 
آموزش  را  خاصی  حرفه ای  و  فنی  مهارت های  که  است  دانش آموزانی  برای  دروس  ساىر  مکمل  که  می باشد  کسب   و کار 

می بىنند.
افراد  مختلف، عرضه  در سطوح  آموختگان  دانش  افزاىش  و  دولتی  بخش های  در  استخدام  فرصت های  کم شدن  با 
جوىای کار چند برابر نىاز بازار کار برای استخدام گردىده است. بنابراىن ضروری و حىاتی است که دانش آموزان به سمتی 
هداىت شوند که در آن به جای استخدام و حقوق بگىری در مسىر شغلی خود، خوىش فرماىی و کارآفرىنی براىشان هموارتر 

گردد. در اىن صورت عالوه بر تأمىن خدمات و کاالهای مورد نىاز جامعه، مشاغل مولد و درآمدزاىی نىز خواهند داشت.
در اىن کتاب سعی شده است روش های جدىد آموزشی برای مفاهىم پاىه و کلىدی کارآفرىنی ارائه گردد تا تواناىی ها و 
قابلىت های کارآفرىنی دانش آموزان همانند خوداتکاىی، اعتماد به نفس، در دانش آموزان تقوىت شده تا از کارآفرىنی به عنوان 

مسىر شغلی پاىدار در مىان ساىر مشاغل انتخابی در سبد شغلی خوىش داشته باشند.
به دانش، مهارت ها، تواناىی ها، نگرش ها، ارزش ها،  راه اندازی و مدىرىت موفقىت آمىز کسب و کار مستلزم تجهىز فرد 
پىش   آمادگی های خاص کارآفرىنانه می باشد. بنابراىن آموزش و پرورش باىستی فرصتی را فراهم نماىد که از طرىق آن دانش آموزان با 
درنظرگرفتن تواناىی ها، نقاط قوت و ضعف خوىش در شناساىی فرصت های کسب   و کار به عنوان اىفاگران نقش مهم، مسئول زندگی 

خود باشند.
دانش آموزان در اىن مسىر با مراحل مختلف کسب   و کار مانند شکل گىری اىده کارآفرىنی و شناخت نىازهای جامعه به 
کاالها ىا خدمات تا تأمىن منابع، سازماندهی محل کار، بازارىابی کاال ىا خدمات و در نهاىت تدوىن طرح کسب   و کار آشنا و هداىت 

می شوند.
در هر مرحله دانش آموز تشوىق می شود که چگونه مهارت های خوىش را کشف و جهت برآوردن نىازهای جامعه شکوفا 
سازد. در اىن برنامه استقالل طلبی از طرىق خالقىت و نوآوری تشوىق شده و مزاىای کار گروهی و تعاونی از مجرای موضوعات 

و فعالىت های گروهی منتخب نشان داده می شود.
و  دانش  بتوانند  تا  می کند  کمک  کارآفرىنی  و  کسب   و کار  مهارت های  آموزش  دبىرستان  دوره  دانش آموزان  برای 
مهارت های آموخته شده در مدرسه را به دنىای کار و بازار انتقال دهند. عالوه برآن با تقوىت و توسعه مهارت های کارآفرىنانه، 

خوداتکاىی اقتصادی در آنان افزاىش ىافته و با اىفای نقش مهم در جامعه منجر به کاهش فقر و بی عدالتی می گردد.



2ــ سخنی با همکاران گرامی
هدف عمده اىن کتاب راهنما کمک به تسهىل فراىند آموزش و ىادگىری کارآفرىنی جهت تشوىق بىشتر دانش آموزان دوره دبىرستان 
با کسب مدل  اىن اهداف، الزم است دانش آموزان  به  پاىدار می باشد. جهت رسىدن  به عنوان مسىر شغلی  به سمت و سوی کارآفرىنی 
ذهنی کارآفرىنانه، مهارت های پاىه برای راه اندازی کسب   و کار را نىز ىاد بگىرند. از شما معلمان بزرگوار در آموزش و ىادگىری اىن درس 
همانند ساىر درس های دىگر انتظار می رود که با ارائه راهنماىی های قابل توجه در موضوعات مختلف باعث ارتقا و توسعه تواناىی های 
دانش آموزان به عنوان کارآفرىنان آىنده باشىد. اىن موضوع مستلزم آن است که به آنان کمک کنىد مهارت های پنهان کارآفرىنی خود را 
شناساىی کرده، برای ىک کسب   و کار کوچک طرح و برنامه داشته و به اىن نکته پی ببرند که می توانند نقش فعال و مهمی در اقتصاد محله 
و جامعه خود داشته باشند. عالوه براىن از شما انتظار می رود از ساىر منابع و مراجع مرتبط و در دسترس در زمىنه راه اندازی و مدىرىت 

کسب   و کار برای دانش آموزان استفاده کنىد.
شما معلمان کارآفرىنی در نقش هداىت گر به دانش آموزان کمک می کنىد به اىن نکته پی ببرند که الزم است نگرش های خوىش را 
نسبت به کار و شغل تغىىر داده تا به موجب آن فعالىت های خودجوش و مستقل در کسب   و کار مرتبط با دانش و مهارتی که ىاد گرفته اند 
جهت امرار معاش خودشان استفاده کنند. بنابراىن شما باىستی فضای ارتباطی و تعاملی آزاد در کالس فراهم کرده و تأکىد نماىىد که همه 
دانش آموزان در فعالىت ها و تمرىنات ىادگىری همراه و شرىک الزم و کاملی هستند. هر دانش آموزی باىستی اىن احساس را داشته باشد 

که نقش ارزشمندی در اثربخشی درس کارآفرىنی دارد.
الزم است دانش آموزان نسبت به اىن موضوع آگاه شوند که با اىفای نقش فعال اقتصادی می توانند رهبران خوبی برای جامعه 
برای  نىاز  مورد  فعالىت های خاص  درباره  و  آشنا شده  و شراىط کسب   و کار محلی  با جو  باىستی  آنان  بنابراىن  باشند.  آىنده  در  خوىش 

راه اندازی و مدىرىت کسب   و کار محلی دانش و مهارت های خود را افزاىش دهند.
به اىن نکته نىز باىد اشاره کرد که با وجود آنکه سعی شده است در اىن کتاب راهنما شراىط و امکانات محلی و بومی مورد توجه 
واقع شود، دستورالعمل ها و رهنمودهای ذکر شده انعطاف پذىر بوده و مجموعه ای از راهنماىی هاىی است که در هر مرحله و شراىط و 
موقعىت ها، بومی و محلی گردد. موضوعات، و مواد درسی مطابق با نىازهای گروه دانش آموزان و زمىنه محلی می توان اضافه ىا کم کرد.

جهت مشارکت فعال دانش آموزان می توان از آنها درخواست کرد که گروه های 2ــ3 نفری تشکىل دهند. در اىن صورت معلم 
مزاىا و معاىب کارگروهی را نىز برای آنان بازگو می کند. در طی فراىند آموزش اىن درس دانش آموزان در گروه های مختلف ممکن است 
اىده های گوناگون کسب   و کار در قالب فردی و گروهی در آنان شکل گرفته و در طی سال تحصىلی درباره اىن اىده های مختلف با همدىگر 

بحث و بررسی نموده و در نهاىت از طرىق تدوىن طرح کسب وکار، ارزىابی و به عمل نزدىک تر گردد.
شما معلمان باىستی مطمئن باشىد که گروه های شکل گرفته در درون و بىرون هماهنگ بوده و شخصىت ها و تواناىی های مختلف 
دانش آموزان ىک گروه را تکمىل و ىادگىری را اثربخش نماىد. جهت رسىدن به هم افزاىی خالق در نتاىج می توان از نگرش های مختلف 
زندگی  با  که  دانش آموزان  تمرىنات خالقانه  در  فعال  مشارکت  و  درگىری  با  باىستی  عملی  روىکردی  چنىن  بهره جست.  دانش آموزان 
برای  ىادگىری ها  و  آموزش ها  چنىن  مده  ع مزىت  دهد.  افزاىش  آنان  در  را  عالقه  و  اشتىاق  داشت،  خواهد  ارتباط  نىز  آنان  اقتصادی 

دانش آموزان باالبردن رفاه و سطح زندگی شان خواهد بود.
مهم ترین خصوصیات و ویژگی های معلم کارآفرینی شامل چه چیزهایی است؟

معلمان کارآفرىنی در مقاىسه با معلمان ساىر دروس از تواناىی ها و قابلىت های وىژه ای باىستی برخوردار باشند که مهم ترىن آنها 



عبارتند از:
 اعتماد به نفس باال و دارای جرأت بىشتر در امور مختلف

 سرسخت و محکم در راه رسىدن به اهداف ىادگىری دانش آموزان
 مسئولىت پذىر و دارای حس تعهد درونی نسبت به دانش آموزان

 آغازگر و منشأ اىده های جدىد
 دارای پشتکار و استقامت زىاد در برابر سختی ها و مشکالت

 انجام کارها با اشتىاق و عالقه شدىد
 موفق در رسىدن به اهداف خود و سازمان

 چالش طلب و آماده مواجه با تغىىرات دائمی و مستمر
 پىوسته به دنبال ىادگىری مهارت های جدىد

 داشتن روىکرد و نگرش مثبت به کار و زندگی
 احساس نىاز به اىنکه فرهنگ کارآفرىنی را در تمام حوزه های آموزش و پرورش تروىج و انتقال دهد.

لذا از شما معلمان کارآفرىنی انتظار می رود حداقل باىستی دو مورد از اقدامات زىر را انجام دهىد:
١ــ بر تمایالت و نگرش های منفی خویش پیروز شده و همواره سعی کنید نسبت به امور کسب و کار خوش بین 

باشید. چرا که افراد بد بین نسبت به آینده معموالً کسب و کاری را شروع نمی کنند.
٢ــ با دنیای بیرونی درگیر شوید. یعنی اینکه بدانید در جامعه کسب و کار چه اتفاقی می افتد و شما نیز 

جزئی از این جامعۀ پویا باشید.
واقعی  نمونه های  معرفی  دنىای کسب  و کار ضمن  با  ارتباط  برقراری  با  انتظار می رود  معلمىن محترم  از شما  راىن  بناب

کارآفرىنی برای دانش آموزان، زمىنه انتقال تجربىات دست اول را برای ىادگىرندگان فراهم آورىد.
و همچنىن کسب  المللی  بىن  در سطوح  معلم  راهنمای  کتاب های  بررسی  و  فراوان  مطالعه  از  پس  کتاب  اىن  ار  ساخت
نقطه نظرات کارشناسان آموزشی تنظىم شده است. بنابراىن سعی شده است با ارائه الگوهای متفاوت مشارکت هر چه بىشتر 
دانش آموزان را در کالس درس فراهم نماىد. در اىنجا به شرح مختصر هرىک از عناوىن مطرح شده در اىن کتاب پرداخته 

می شود.
چگونگی استفاده از این کتاب

با  معلم  کتاب  از  بخش  هر  است.  شده  گنجانده  شاگرد  کتاب  در  که  است  موضوعاتی  کامل  شرح  شامل  معلم  کتاب 
دانستنی ها و تجربىات قبلی دانش آموزان و مقدمه کوتاهی به منظور ارائه هدف آن بخش آغاز می شود. هدف های هر بخش در 
حقىقت مفاهىمی است که دانش آموزان باىد طی دروس آن بخش دانش آموزند. اما هرگز نباىد سعی شود که دانش آموزان مفاهىم 

را به صورت جمالتی که در اىن کتاب بىان شده است به خاطر بسپارند و پاسخ پرسش های کتاب را طوطی وار ىاد بگىرند.
به منظور ىادآوری مطالب علمی و تذکر برخی از نکات روان شناسی و قادر ساختن معلم به گسترش مفاهىم و پاسخ  دادن به 
پرسش های دانش آموزان مطالبی تحت عنوان »دانستنی هایی چند برای معلم« در آغاز همه بخش ها آورده شده است. شاىسته 
است که معلم قبل از شروع به تدرىس هر بخش اىن مطالب را به دقت مطالعه کند. اىن مطالب بدان معنی نىست که معلمان از 



معلومات و مطالعه مستمر غافل شده و در جرىان، اخبار و مسائل روز کسب   و کارها و روندهای آن نباشند.
در روش تدرىس هر درس ابتدا مفاهىمی که در آن درس مورد بحث است و سپس نمونه ای از پرسش های مربوط به هر 
درس)فعالىت ها( ذکر شده است. بدىهی است که معلم نباىد خود را به نوع و تعداد اىن پرسش ها محدود کند، بلکه تا آنجا که الزم 
می داند، باىد پرسش هاىی از آن قبىل، با توجه به مفاهىم و رشته تحصىلی و محىطی که در آن قرار دارند، به عمل آورد و اطمىنان 

حاصل کند که کلىه دانش آموزان مفاهىم درس را به خوبی درک کرده اند.
همانگونه که در نمونه سؤاالت و تمرىنات ىادگىری نىز وجود دارد، در آموزش هر درس نباىد تنها به خواندن متن و طرح 
سؤال اکتفا کرد، بلکه باىد دانش آموزان را به بىان تجربىات شخصی خود و اطرافىانشان تشوىق کرد و نظرات آنان را درباره 

مفاهىم دروس به دقت گوش داد و راهنماىی الزم را ارائه نمود. 
ضمناً چون محتوای همه درس ها چه از نظر نوع و چه از نظر مقدار مطالب ىکی نىست، گاه اتفاق می افتد که مطالب 
ىک درس در ىک جلسه تمام می شود و گاهی دوىا چند جلسه برای تدرىس آن وقت الزم است. بنابراىن باىد در آغاز هر درس 

تعداد جلساتی که برای تدرىس آن درس الزم است پبش بىنی شود.
فعالیت های خارج از کالس برای یادگیری 

رفتن به گردش و بازدىدهای کسب   و کار و تهىه گزارش به عنوان ىکی از بهترىن روش ها در آموزش کارآفرىنی جهت 
افزاىش انگىزه و تأثىرگذاری پىشنهاد شده است. برای گردش علمی امکانات زىادی وجود دارد. از هر موقعىتی می توان دراىن 
باره استفاده کرد. مثالً دانش آموزان را در ىک کسب   و کار ىا شرکتی به مشاهده نحوه برخورد با مشتری، تأمىن مواد اولىه، 

فروش و غىره که مورد بحث است هداىت نمود.
فعالىت ها و گزارش های خارج از کالس باىد به قسمتی دقىق طرح رىزی شود که دانش آموزان بدانند در آن فعالىت چه 

چىزهاىی را مشاهده خواهند کرد. تجربىات خارج از کالس منجر به ىادگىری ماندگار می شود.
فعالىت ها و گزارش های خارج از کالس وقتی در آموزش و ىادگىری مؤثر واقع می شود که هر دانش آموز خود فعالىتی 
انجام دهد و ذوق خود را در گردآوری اطالعات الزم به کار اندازد. اىن مجموعه هرچند ساده و ابتداىی باشد به عنوان نقطه 

آغازی برای انجام دادن کارهای علمی و عملی به شمار می آىد.
به  شود.  داده  مناسب  پاسخ های  دانش آموزان  پرسش های  به  است  بهتر  دانش آموز:  پرسش های  به  ادن  د پاسخ 
پرسش های دانش آموزان نباىد بالفاصله و مستقىماً پاسخ داد. شاىد بعضی از معلمان برای خوشاىند دانش آموزان، به بسىاری از 
پرسش های آنان مستقىماً پاسخ دهند. چنىن روشی در پاسخ دادن مستقىم به پرسش های دانش آموزان آنان را به تجربه، مشاهده 
و تفکر در جهتی که به پاسخ مطلوب برسند برانگىزد و به دانش آموزان امکان دهد تا تواناىی خود را در ىافتن پاسخ به پرسش های 
خوىش آزماىش کنند. دانش آموزان باىد اعتقاد پىدا کنند که دامنه آموختنی های آنان محدود به مطالب کتاب نىست و در پىش 
خود نىز می توانند مطالبی بىاموزند و زمانی را که برای خودآموزی صرف می کنند به هدر نرفته است. بدىهی است که برای 
حصول به اىن منظور معلم باىد با کنجکاوی و جوىندگی دانش آموزان همگامی نشان دهد. و تالش و کوشش آنها را در جرىان 
ارزشىابی )نمره دادن( مورد نظر قرار دهد. به طوری  که دانش آموزان احساس کنند که در ارزشىابی »فعالىت های اکتشافی و 

فراىند ىادگىری« در مقاىسه با »ازبرکردن مفاهىم« نقش بىشتری دارد.
 هدف از پرسش ها و فعالىت هاىی که در کتاب دانش آموز و در پاىان هر درس آورده شده اىن است که دانش آموزان و 



معلمان با نمونه پرسش هاىی که با مفاهىم اصلی درس ارتباط دارد و می توان در آن زمىنه طرح کرد، آشنا شوند. بنابراىن به هىچ 
وجه معلمان نباىد تنها به آن پرسش ها اکتفا کنند ىا پاسخ آنها را در کالس به دانش آموزان دىکته کنند و سپس برای امتحان از 
دانش آموزان بخواهند که پاسخ ها را طوطی وار و کلمه به کلمه حفظ کنند. برعکس معلمان محترم باىد با توجه به نحوه اىن 
پرسش ها و براساس مفاهىم اصلی هر درس و فعالىت هاىی که دانش آموزان به راهنماىی کتاب و معلم در کالس درس و ىا خارج 
از آن انجام داده اند، به ابتکار خود در امتحان پرسش هاىی نظىر اىن طرح کنند. اىن روش عالوه برآنکه عالقه دانش آموزان را به 
ىادگىری و درک صحىح مفاهىم علمی افزاىش می دهد، سبب رشد و پرورش قدرت ابتکار و نوآوری آنان نىز خواهد شد. جهت 
ىادگىری عمىق در بعضی از موضوعات تمرىنات تکمىلی بىشتری در کتاب معلم آورده شده است که معلمان می توانند از آنها نىز 

در راستای ىادگىری دانش آموزان استفاده کنند.

3ــ کلیات تدریس کارآفرینی
الف( اهمیت کارآفرینی 

بطور کلی می توان گفت که مدارس دو وظىفه مهم برعهده دارند: ىکی انتقال معلومات، دانش ها، مهارت ها و بارور کردن 
استعداد دانش آموزان جهت شکوفاىی و دىگری کمک به جامعه پذىری آنها. دانش  آموزان با طی دوره های مختلف تحصىلی 
تدرىجاً صاحب مهارت ها و تخصص هاىی می گردند که حاصل اىن تخصص ها از طرفی در خدمت شخص متخصص و از طرف 
دىگر در خدمت جامعه قرار می گىرد و موجب تعالی زندگی اجتماعی خود و دىگران می گردد. آموزش ىک راهبرد بنىادی برای 
تغىىرات روان  شناختی و اجتماعی انسان ها جهت صنعتی شدن و توسعه به شمار می رود. چنانچه افراد ىک جامعه وىژگی های 
کارآفرىنی نداشته باشند و ىا اىن وىژگی ها در آنها ضعىف باشد؛ می توان از طرىق آموزش کارآفرىنی اىن موضوع را جبران نمود. 
ىادگىری کارآفرىنی از ىک طرف موجب شکوفاىی استعدادهای و خالقىت ها می شود و از طرفی دىگر با راه اندازی کسب   و کار 
و ىا توسعه کسب   و کارهای موجود و با اىجاد ارزش و رفاه موجب توسعه جوامع محلی، منطقه ای، استانی، ملی و بىن المللی 

می گردد. آموزش کارآفرىنی برای دانش  آموزان دبىرستان می تواند به خاطر دالىل زىر مهم باشد:
 توسعه اقتصادی به تکنولوژی در سطح باال وکارآفرىنی بستگی دارد. ىعنی اىنکه اقتصاد توسعه ىافته در گرو وجود 

محصوالت با فناوری باال و اىجاد کسب و کارهای جدىد است. 
 اىجاد شغل و رفاه در جامعه؛ بدىهی است که شغل منتج از کسب و کار است. ىعنی برای اىجاد شغل باىد کسب و کار 

راه اندازی نموده و ىا کسب و کارهای موجود توسعه پىدا کنند.
برای کارآفرىنی الزم و ضروری  که  فناوری و مدىران؛ مهارت هاىی  نوآوران  آىنده  توسعه مهارت های فردی نسل   

هستند در کار و زندگی عادی نىز باعث موفقىت بىشتر فرد می گردند.
 ارائه فرصتی برای اىجاد روابط قوی بىن نظام آموزشی و جامعه کسب   و کار؛ کارآفرىنی معلمان و دانش آموزان را با 

دنىای بىرون و کسب و کار بىشتر آشنا می سازد.
 فراهم آوردن فرصتی عظىم برای تأثىرگذاری بر قشر دانش آموز جهت شرکت در فعالىت های اقتصادی. آموزش 
و پرورش هر کشوری به صورت مستقىم بخش عظىمی از جمعىت و بطور غىر مستقىم تقرىباً کل جمعىت را تحت پوشش قرار 

می دهد. بنابراىن فرهنگ سازی کارآفرىنی از طرىق اىن نهاد بی بدىل است.



بنابراىن دانش آموزان باىد آموزش هاىی ببىنند که مهارت های شغلی آنها تقوىت شود و برای حرفه های گوناگون آماده 
شوند به همىن جهت جوانان ما به مهارت های خالقىت، نوآوری، کارآفرىنی، و تغىىر نگرش در مورد کار و استخدام نىازمندند. 
کارآفرىنی عالوه بر تأثىرات مستقىم و غىر مستقىم در اىجاد شغل، نقش بسزاىی در باال رفتن وضعىت اقتصادی و اجتماعی 

جامعه خواهد داشت.
ب( هدف از تدریس کارآفرینی

اهداف کلی درس کارآفرىنی تربىت دانش آموزان کارآفرىن می باشد که از طرىق آن در مسىر شغلی آىنده خوىش به جای 
اىنکه به دنبال استخدام و حقوق بگىری باشند، خودشان به عنوان راه اندازان کسب   و کار، عالوه بر اىجاد شغل برای خود و 
دىگران، رفاه و ثروت را نىز در جامعه افزاىش دهند. انتظار اىن نىست که همه دانش آموزان از طرىق اىن درس کارآفرىن شوند، 
بلکه با شناختی که از نقش و اهمىت کارآفرىنان در جامعه پىدا می کنند؛ در نقش کسانی که در آىنده نقش های متفاوتی را درجامعه 
خواهند گرفت منابع حماىتی الزم را برای آنان فراهم کنند. بر اساس اىن، برنامه درسی کارآفرىنی به دنبال تحقق چنىن اهدافی 

است که  در سه سطح قابل دستىابی است:
1ــ  اهداف شناختی

1/1ــ شناخت موفقىت و عوامل مؤثر برآن
1/2ــ کارآفرىنی به عنوان ىک شغل

1/3ــ شناخت خصوصىات و وىژگی های افراد کارآفرىن 
1/4ــ شناخت کسب   و کار و راه اندازی آن

1/5ــ شناخت نحوه اداره)مدىرىت( کسب   و کار
1/6ــ کسب دانش الزم درباره طرح کسب   و کار

2 ــ اهداف نگرشی
2/1ــ اىجاد عالقه به موفقىت و تماىل برای رسىدن به آن

2/2ــ عالقه مندی به شغل کارآفرىنی
2/3ــ عالقه مندی و تماىل به کارآفرىنان

2/4ــ اىجاد تماىل به کسب   و کار و راه اندازی آن
2/5ــ اىجاد عالقه و توجه به مدىرىت کسب   و کار

2/6ــ اىجاد عالقه به نوشتن طرح کسب   و کار
3ــ اهداف مهارتی

3/1ــ تواناىی برنامه رىزی برای موفقىت
3/2ــ تواناىی برنامه رىزی مسىر شغلی کارآفرىنی برای خود

3/3ــ تواناىی تشخىص کارآفرىنی و کارآفرىنان
3/4ــ تواناىی راه اندازی کسب   و کار

3/5ــ تواناىی اداره )مدىرىت( کسب   و کار



3/6ــ تواناىی تدوىن طرح کسب   و کار
در تدرىس کارآفرىنی نه می توان انتظار داشت و نه تدرىس، باىد اىن توهم را اىجاد کند که صرفاً حفظ مطالب کتاب و 
انجام مجموعه ای از فعالىت های روزمره و قبولی در امتحانات، غاىت و نهاىت وجود اىن ماده درسی است. دانش آموزان باىد 
اصول، ارزش ها و هنجارهای کسب   و کار را ىاد بگىرند، نه اىنکه خوب بازگو کنند، بلکه باىد قادر باشند اىن ارزش ها را درونی 
کرده و با شکل گىری نگرش کارآفرىنانه به آن عمل نماىند. برای چنىن ىادگىری ارزش مدار، عمىق و مداوم توجه به دو نکته 

ضروری است:
اوالً باىد کتاب را به عنوان ىک وسىله و نه هدف دانست. ىعنی اىنکه ما به کتاب به عنوان وسىله ای برای ىادگىری عمىق 
مفاهىم کارآفرىنی نگاه می کنىم. کتاب و موضوعات مطرح شده در آن به ما می گوىند که اىن موضوعات دارای اولوىت هستند و 
دانش آموزان باىد آنها را ىاد بگىرند. اما چگونگی دانش آموزی اىن مطالب، موضوع نکته دوم است که آن حساسىت و اهمىت 
فوق العاده زىاد نقش معلمىن است. اگر دانش آموز و کتاب را در دو طرف ىک رابطه متقابل در نظر بگىرىم، معلم عامل ارشاد 
کننده اىست که در غنی کردن اىن رابطه و تفهىم عمىق مطالب کتاب به دانش آموزان نقشی تعىىن کننده دارد. ىک معلم خوب 
اگر از روش ها و شىوه های تدرىس و ىادگىری مناسب استفاده کند و صالحىت های شخصىتی مناسب را دارا باشد، می تواند 
دانش آموزان را به خودش عالقه مند کرده و بسىاری از مفاهىم مرتبط با کسب   و کار و کارآفرىنی را بىاموزد و مطمئن باشد که 

اىن مفاهىم را عمىقاً فرا گرفته اند.
موضوعات و مفاهىم کارآفرىنی به گونه ای است که معموالً دانش آموزان با مطالب آن بالنسبه آشنا هستند و در زندگی 
روزمره خود با آنها در تماس می باشند. اما اىن آشناىی سطحی، در هم رىخته و فاقد روال منطقی است. بنابراىن جهت ىادگىری 

بىشتر اىن درس باىستی به نکاتی توجه نمود که مهم ترىن آنها به شرح ذىل است:
1ــ اىجاد انگىزه و عالقه در دانش آموزان و آماده ساختن آنها برای شناخت و مواجه شدن با دنىای کسب   و کار.

2ــ اىجاد تواناىی های الزم در دانش آموزان برای تجزىه و تحلىل موضوعات مرتبط با کسب   و کار و کارآفرىنی
3ــ آشنا نمودن هرچه بىشتر دانش آموزان با فراىند راه اندازی کسب   و کار و کارآفرىنی و توسعه آن

مسلماً موارد باال در کتاب درسی نىز رعاىت شده است، ولی از آنجاىی که کتاب برای دانش آموزان سراسر کشور با 
وجود تفاوت های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و فناوری به صورت ىکسان تألىف شده است، لزوماً دارای محدودىت هاىی از 
نظر ارائه مطالب می باشد. درحالی  که معلمىن از اىن نقطه نظر کامالً  آزادند تا با توجه به خصوصىات محلی، منطقه ای و استانی 
از نظر اقتصادی و پتانسىل های موجود در آن موضوعات مطرح شده در کتاب را بر اساس امکانات و تواناىی های هر منطقه به 

دانش آموزان ارائه نماىند.
پىش از آنکه موضوع اصلی مورد نظر ما ىعنی روش تدرىس و ىادگىری دوعنصر مهم در آموزش و پرورش است و با 
گذشت زمان شىوه های جدىدتر، مؤثرتر و جالب تری ابداع می گردد که کار تدرىس را روان تر، سهل  تر و عمىق تر می نماىد. 
ذکر شد، وىژگی های  اما همانگونه که قبالً  به دو واژه »ىادگىری« و »تدرىس« خواهىم داشت.  به همىن دلىل مروری اجمالی 
شخصىتی معلم عاملی حتی مهم تر از انتخاب بهترىن شىوه تدرىس است، اگر ىک معلم از نظر وىژگی های شخصىتی صالحىت 
کافی نداشته باشد، تا حد تکرار کننده حرف ها و کلمات بی روح تنزل می ىابد و به کارگىری پىشرفته ترىن روش های تدرىس و 

اطالع کافی از اصول ىادگىری نىز کمکی به او نخواهد کرد.



ج( یادگیری و تدریس کارآفرینی
ىادگىری را به گونه های متفاوت تعرىف کرده اند. با جمع بندی تمام اىن تعارىف می توان گفت که: ىادگىری کسب دانش 
درباره موضوعی ىا کسب مهارتی به کمک مطالعه ىا تجربه ىا آموزش است. اگر بخواهىم به نحو تخصصی  تری ىادگىری را 

تعرىف کنىم باىد بگوىىم ىادگىری تغىىری نسبتاً دائمی در رفتار است که بر اثر تمرىن و تجربه حاصل شده باشد.
ىادگىری در حوزه  پوىش  معلم است.  ىادگىری توسط  و مهىا کردن شراىط  بردن، تسهىل  پىش  نىز  تدرىس  از  منظور 
کار آفرىنی شباهت های زىادی با ىادگىری درساىر حوزه های علمی دارد. اما می توان ىادگىری کارآفرىنانه را از ىادگىری ساىر علوم 
متفاوت دانست، زىرا موضوعات کارآفرىنی با انسان ها و محىط سر و کار دارند و بالطبع از پىچىدگی ها و قانونمندی های خاصی 
برخوردار است. عالوه برآن کارآفرىنی موضوعی بىن رشته ای است که از علوم مختلفی چون روان شناسی، جامعه شناسی، 
اقتصاد و مدىرىت بهره می گىرد. مطالعه زندگی کارآفرىنان نشان می دهد که آنها دائماً در حال ىادگىری هستند. کارآفرىنان همواره 
به دنبال اىن هستند که چگونه می توان امور کسب و کار را به بهترىن صورت انجام داد. کاوشگری و جستجوی فرصت های 
کسب و کار آنها را افرادی می سازد که به صورت مستمر ىادگىرنده هستند. به همىن دلىل در اىن درس معلمىن باىد به دنبال 

هداىت فراگىران جهت ىادگىری کارآفرىنی باشند تا اىنکه صرفاً انتقال دهنده و آموزش دهنده محتوای کتاب باشند.
وىژگی ها  اىن  آن هستند.  فاقد  بىش  و  وىژگی هاىی است که ساىر علوم کم  دارای  کارآفرىنی  باال  تفاوت های  براساس 

عبارتند از:
1ــ جامعه آزمایشگاه کارآفرینی: اگر در علوم فنی و تجربی برای پىشبرد تدرىس و اىجاد سهولت در تفهىم مطالب 
از محل های سربسته ای به نام آزماىشگاه و کارگاه و مواد آموزشی معىن و مشخصی استفاده می کنند، در کارآفرىنی جامعه و تمام 
کسب   و کارهای موجود که همواره با آنها درگىر هستىم را می توان به عنوان آزماىشگاه کارآفرىنی دانست. دانش آموز با بی نهاىت 
وساىل کمک آموزشی مواجه است، مصداق هر مفهوم کارآفرىنی را به راحتی می تواند بىابد و در واقع باىد دانش آموزان را تشوىق 
کرد تا سعی نماىند مطالبی را که در کالس فرا می گىرند، در آزماىشگاه جامعه محک بزنند و آن را با واقعىات کارآفرىنی تطبىق دهند 
و موارد صدق و احىاناً خالف آن  را درىابند و در اىن راه وساىل ارتباط جمعی و راىانه ها کمک موثری می تواند باشد )مراجعه به 

ىک فىلم و گزارش درباره کارآفرىنی، برنامه های مختلف تلوىزىونی درباره کسب و کار و ساىت های اىنترنتی(. 
نقش  کنار  در  همواره  معلمان  کارآفرینی:  تدریس  در  معلم  ویژگی های شخصیتی  و  تأثیر خصوصیات    ٢ــ
آموزشی، نقش تربىتی و الگو بودن را نىز برای دانش آموزان اىفاء می کنند. بنابراىن دانش آموزان انتظار دارند که وىژگی ها و 
خصوصىاتی که برای کارآفرىنان ذکر می گردد در معلمىن خوىش نىز ببىنند. همانگونه که قبالً نىز اشاره گردىد می توان با اندکی 

تغىىر در روىه ها و نگرش های موجود، روحىه و وىژگی کارآفرىنی را در خود افزاىش داد. 
نمی توان  ٣ــ پویایی کارآفرینی: برخالف بعضی علوم دىگر، برخی از مفاهىم و موضوعات کارآفرىنی را معموالً 
به عنوان ىک اصل متحقق و نسبتاً ثابت عرضه کرد. سرعت تغىىرات در دنىای کسب   و کار و کارآفرىنی، جابجاىی اولوىت های 
دولت ها و حساسىت بازار به گونه ای است که معلمىن باىد در جرىان تازه  ترىن تغىىرات و دگرگونی های کسب   و کار باشند، تا 
بتوانند تدرىس خود را بر واقعىات منطبق سازند. کتاب درسی کارآفرىنی گاه ممکن است از آمار، اطالعات و تغىىرات دنىای 
کسب   و کار عقب باشند. مسائلی که در کتاب مطرح می شود، حداقل ىک سال با زمان تدرىس فاصله دارد. در اىن فاصله زمانی 
ممکن است بسىاری از الگوهای کسب   و کار تغىىر ىافته باشد، شرکت های جدىدی تأسىس و ىا حذف شده باشند، آمارها عوض 



شده و ىا تحوالتی در سطح ملی و بىن المللی رخ داده باشد. در اىنجاست که معلمىن با اطالع از آخرىن تغىىرات و دگرگونی ها 
خواهند توانست اىن نقىصه کتاب را جبران نماىند.

4ــ اهداف کلی
مخاطبین: دانش آموزان دبىرستان

مدت دوره: ىک سال تحصىلی
ویژگی ها: دوره توسط معلم تدرىس شده و جلسات آموزشی و تعاملی با هداىت معلم برگزار می شود.

هدف اصلی: تجهىز دانش آموزان کاردانش جهت شناخت خود، کسب دانش و مهارت برای اىنکه خوىش فرماىی و 
صاحب کسب و کار شدن را به عنوان مسىر شغلی پاىدار برای خود در نظر بگىرند.

اهداف عمومی
1ــ آشناىی با موفقىت و راه های رسىدن به آن

٢ــ ىادگىری برنامه رىزی مسىر شغلی کسب   و کار محور
3ــ شناخت مفاهىم کسب   و کار و کارآفرىنی

4ــ شناخت مهارت هاىی که در کارآفرىنی نقش داشته و ىادگىری نحوه پرورش آنها در خود
٥ ــ شناخت ملزومات اساسی برای راه اندازی کسب    و کار 

٦ ــ ىادگىری بازارىابی و راه های توسعه کسب   و کار 
٧ــ آشناىی با امور مالی کسب و کار

٨  ــ ىادگىری مدىرىت کسب و کار
9ــ ىادگىری نحوه تدوىن طرح کسب و کار
د( انتخاب روش آموزش کارآفرینی

امروزه در ىادگىری تأکىد بر روش های فعال می باشد. ىادگىری فعال با استفاده از روش های تعلىم و تربىت ممکن می شود 
که در اىن نوع شىوه تدرىس نقش تعلىم دهنده به مثابه هداىت گر و راهنماىی شاگرد و مشارکت با او در جرىان ىادگىری است؛ برای 
مثال فراگىران طرحی عملی دربارٔه بازارىابی کسب وکارهای کوچک می گىرند ودر طی آن 1ــ مفاهىم و تئوری ها در عمل کاربرد 
دارند؛ 2ــ مفاهىم از طرىق درگىری در فعالىت هاىی مربوط به کسب   وکار، استخراج و استنباط می شوند و شکل می گىرند؛ ىعنی 
ىادگىری از طرىق انجام دادن، حل مسئله و درک و شناساىی فرصت های کسب   وکار ممکن می شود که اىن الگوی واقعی و 
طبىعی زندگی کارآفرىنانه است. اىن نوع ىادگىری، فراگىر محور است؛ به طوری که فراگىران را قادر می سازد که خودشان را 

بهتر برای اىجاد و ادارٔه کسب   وکار درشراىط عدم قطعىت و پىچىده آماده کنند.
موفقىت آمىز  و  آىنده خودکفا شده  در  اقتصادی  نظر  از  تا  می سازد  قادر  را  فراگىران  کارآفرىنانه،  اهداف  با  ىادگىری 
عمل کنند. اىن نوع ىادگىری فارغ  التحصىالنی را پرورش می دهد که می توانند در هر زمىنه ای نوآورانه عمل کنند، فرصت ها 
و  کنند  تجزىه   و تحلىل  را  کنند، مشکالت  تصمىم  اتخاذ  باشند،  کرده، خطرپذىر  اىجاد  را  فرصت ها  و حتی خود  را شناساىی 
ىافته هاىشان را به وضوح و به طور اثربخش با دىگران در مىان بگذارند. اىن مهارت ها و تواناىی ها، برای راه اندازی و توسعه 



کسب   وکار الزم و ضروری هستند؛ خواه اىن کسب   وکار برای خودشان باشد ىا اىنکه برای سازمان دىگری کار کنند. عالوه 
 براىن، امروزه کارفرماىان به دنبال و در جست وجوی افرادی هستند که تنها در دانش و مهارت خاصی مهارت ندارند، بلکه باىد 
قادر باشند به صورت فعاالنه واکنش نشان دهند و توانا باشند مسائل و مشکالت را شناساىی کنند و به طور خالقانه و مستقل به 

آن پاسخ و عکس العمل نشان دهند.
مربی در آموزش کارآفرىنی نقش آموزش دهنده و راهنماىی کننده را در فراىند ىادگىری و مشارکت اىفا می کند و اساساً 
بر ارائه آگاهی با روش های مختلف که فراگىران کارآفرىنی را درک نماىند؛ استوار است. ىک عامل مهم که موفقىت ىا شکست 
دوره  های آموزش کارآفرىنی تا حد زىادی به آن بستگی دارد، درک صحىح مربىان از تواناىی ها و مهارت های فراگىران می باشد. 
استفاده از افراد بىرون ىعنی افرادی که تجربه کارآفرىنی در کسب   وکار دارند، در آموزش کارآفرىنی خىلی مهم و اساسی است؛ 

زىرا فراگىران نىاز دارند که از تجربه افرادی که در دنىای واقعی کسب   وکار دارند به عنوان الگوی نقش، استفاده کنند.
حال، با توجه به وىژگی هاىی که ذکر شد بدىهی است که نمی توان بدون توجه به امکانات و واقعىات و با نادىده  گرفتن 
وىژگی های کارآفرىنی ىکی از شىوه های ىادگىری و تدرىس را که در کتاب های روش تدرىس ذکر شده است مانند ىک راهنمای 
آشپزی به  کار گرفت و موفق هم بود. واقعاً هدف اىن نىست که معلم به دلخواه خود و با صرف نظر از واقعىات ىکی از شىوه ها را 
برگزىند و دقىقاً  آن   را با تمام جزئىات در کالس پىاده نماىد. انتخاب و به کار بستن حساب نشده ىک شىوه تدرىس ممکن است 
منجر به تأکىد بىش از حد بر بعضی عناصر و غفلت از عناصر دىگر گردد. آنچه که فوق العاده مهم است، رعاىت وىژگی های ذکر 
شده کارآفرىنی در روش تدرىس انتخابی است. بنابراىن ىک شىوه تدرىس به تنهاىی قادر نىست اىن وىژگی ها را منعکس نماىد، 

می توان تلفىقی از چند شىوه تدرىس را به کار گرفت.
روش های تدرىس که در اىنجا معرفی می شوند، صرفاً الگوهاىی برای تدرىس بهتر هستند و همىشه می توان عناصر ىا 
بخش هاىی به آن افزود ىا از آنها کاست. به هرحال غرض اىن است که ارائه مطالب و موضوعات درسی به   نحوی انجام شود 
که بهترىن بازده را داشته باشد. اما قبل از انتخاب ىک شىوه تدرىس و قبل از شروع به کار و در ابتدای سال تحصىلی ىک 
معلم خوب باىد دانش آموزان خود را بشناسد و بداند که در کالس درس با انسان هاىی سر و کار دارد که دارای وىژگی ها و 
خصوصىاتی هستند که در برابر محرکات مشابه واکنش های متفاوتی نشان می دهند. از اىنرو ىکی از عوامل مؤثر در کىفىت 
آن هاست. جهت  و جسمی  ذهنی  قوای  نمودن  فعال  نتىجتاً  و  کاردانش  دانش آموزان  با  رتباط  ا برقراری  و  تدرىس شناخت 
برقراری ارتباط با دانش آموزان شناخت وىژگی ها و خصوصىات آن ها با توجه به سنىن و شراىطی که در آن قرار دارند الزم و 
ضرورىست. دوره نوجوانی سرشار از انرژی و پتانسىل می باشد. چنانچه اىن انرژی ها در مسىر درست هداىت نشود مقاومت ها 
به  تشوىق  و  مسئولىت  اعطای  با  باىد  معلمىن  بنابراىن  نمود.  اىجاد خواهد  ىادگىری  و  ارتباط  برقراری  برای  را  و مشکالتی 

دانش آموزان، مطالب و محتوای آموزشی را برای دانش آموزان جذاب تر نماىد.
در سطور ذىل می کوشىم با ارائه مثال هاىی از کتاب کارآفرىنی طرىقه کاربرد روش های مختلف ىادگىری و تدرىس را 
نشان دهىم. اما ذکر اىن نکته الزم به نظر می رسد که در اىنجا بحث ما پىرامون روش هاىی است که در کارآفرىنی بىش از ساىر 

رشته ها معمول و متداول هستند1.
به طور کلی از روش های مختلفی برای ىادگىری و آموزش کارآفرىنی می توان استفاده کرد. در اىنجا به مهم ترىن آنها 

1ــ در کتاب های دىگر، روش های تدرىس به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته اند.



اشاره می گردد:
 بحث و گفتگو در فراىند تدرىس و ىادگىری

 گوش دادن به سخنرانی ىک فرد در ارتباط با کسب   و کار و پرسش و پاسخ 
 ارائه سخنرانی توسط فراگىران درباره موضوعات مختلف کارآفرىنی

 تماشای فىلم و بحث و بررسی درباره آن
 کار عملی در زمىنه های مختلف کارآفرىنی

 تدوىن و نوشتن تحقىق توسط دانش آموزان
 برنامه های شبىه سازی کامپىوتری

 بررسی مطالعات موردی واقعی به صورت گروهی
 گردش و بازدىد از کسب وکار و ارائه گزارش

 اىفای بازی و نقش های مختلف کارآفرىنانه
 ارائه خدمات مشاوره ای برای فراگىران توسط افراد حرفه ای 

 کارکردن دانش آموزان در محىط واقعی کسب وکارها به صورت کارورزی 
 روش حل مسأله کسب   و کار و کارآفرىنی

 نوشتن گزارش توسط دانش آموزان درباره کارآفرىنی
در تمام روش های فوق تأکىد بر فعال بودن دانش آموزان می باشد. بنابراىن مطابق با اهداف، شراىط و مخاطب مورد 
نظر، از روش های فوق در موقعىت ىادگىری می توان استفاده نمود. در فصل های مختلف اىن کتاب متناسب با موضوع درس 

به فراىند و نحوه اجرای هرکدام از روش های تدرىس اشاره خواهد شد.

هـ( ارزشیابی
بدون شک اهداف نظام های آموزشی با توجه به شراىط فرهنگی، اجتماعی، سىاسی و اقتصادی جامعه مرتباً دستخوش 
تغىىرات بسىاری می شود که الزم است اىن اهداف متناسب با شراىط زمانی و مکانی تعدىل شوند. لذا برای دستىابی به اىن منظور 
می باىستی اىن اهداف به طور مستمر و در فواصل زمانی مشخص مورد ارزشىابی قرار گىرند تا بتوان در راستای ارتقاء کىفىت 

و برآوردن نىازهای فرد و جامعه گام های مؤثری برداشت. 
منظور از ارزشىابی دانش آموزان مشخص کردن پىشرفت تحصىلی و اندازه گىری مىزان ىادگىری آنهاست. معىار قضاوت 
هدف های  به  چه اندازه  تا  دانش آموزان  که  می کند  تعىىن  تحصىلی  پىشرفت  ارزشىابی  هستند.  آموزشی  هدف های  آنها  ارهٔ  درب
آموزشی دست ىافته اند و ىا از آن فاصله دارند. ارزشىابی با دادن بازخوردی سودمند به دانش آموزان به آنان امکان خودارزىابی 
می دهد. ارزشىابی با فراىند آموزش در هم تنىده است و در هر زمان برای هدفی مشخص طراحی و اجرا می شود. بر اىن اساس 

ارزشىابی به سه نوع تقسىم می شود:



ارزشیابی

      آغازىن )تشخىصی(            مستمر        پاىانی

هدف از ارزشىابی آغازىن آگاهی از پىش دانسته ها و نىازهای آموزشی دانش آموزان است. اىن آگاهی برای گروه بندی 
و تعىىن سىاست و چگونگی روش تدرىس، ضروری است. در ارزشىابی مستمر بازخورد فعالىت های آموزشی به دانش آموز و 
معلم باعث اىجاد انگىزه، اصالح و بهبود ىادگىری می شود. ارزشىابی پاىانی برای دادن نمره و قضاوت درباره اثربخشی برنامه 

معلم و فعالىت دانش آموز انجام می شود.
روش های ارزشیابی

در درس کارآفرىنی انتظار اىن است که به جای حفظ کردن به درک موضوع و ىافتن راه حل ها بپردازند. بنابراىن انجام 
فعالىت مستمر و ارزشىابی آن نقش مؤثری در اىن راه اىفا خواهد نمود. در ارزشىابی مستمر و پاىانی جنبه های مختلفی را 

می توان سنجىد:
حیطۀ شناختی: هدف های شناختی با آنچه فراگىر باىد بداند و بفهمد سر وکار دارد. در اىن حىطه، هدف ها از ساده ترىن 
سطوح شناخت به پىچىده ترىن و از امور ذاتی محسوس به امور معنوی و غىرمحسوس تنظىم شده است. اىن هدف ها شامل 6  سطح 

به شرح زىر است:
1ــ دانش 2ــ فهمىدن 3ــ به کاربستن 4ــ تجزىه و تحلىل  5ــ ترکىب 6ــ ارزشىابی و قضاوت.

دارند.  کار  مهارت های ذهنی سرو  و  تواناىی ها  و رشد  دانش  ىاد آوری  با  را شامل می شودکه  کلی هدف هاىی  به طور 
سنجش و ارزشىابی اىن حىطه را با سؤاالت مختلفی می توان سنجىد. نمونه ای از اىن سؤاالت در پاىان هر درس آمده است.
حیطۀ عاطفی: آن قسمت از هدف های آموزشی هستند که با نگرش ها، عواطف، عالىق و ارزش ها سر و کار دارند.

سطوح ىادگىری در اىن حىطه به پنج طبقه تقسىم می شوند: 1ــ درىافت و توجه کردن 2ــ پاسخ دادن 3ــ ارزش گذاری 
ـ  سازماندهی ارزش ها 5 ــ تبلور ارزش های سازمان ىافته در شخصىت  4ـ

هدف های اىن حىطه تغىىرات حاصل در عالقه و نگرش ها و ارزش ها، رشد ارج شناسی و سازگاری را نشان می دهد. 
به جای اىنکه  برنامه رىزی مسىر شغلی  به صورت سؤاالت غىرمستقىم مطرح می شود. مثالً در درس  ارزشىابی عالقه معموالً 
بپرسىم آىا به راه اندازی کسب و کار عالقه داری؟ باىد سؤال را به اىن صورت مطرح نماىىم: در آىنده  دوست دارد چه کاره 

شود؟
حیطۀ روانی ــ حرکتی: اىن حىطه شامل مهارت های عملی در زمىنه های برقراری ارتباط، خرىد و فروش، فنی و 

حرفه ای، امثال آنها است که سطوح زىر را در بر می گىرد:
1ــ مشاهده و تقلىد 2ــ اجرای عمل بدون کمک 3ــ دقت در عمل 4ــ هماهنگی حرکات 5 ــ عادی شدن عمل. 

پس هر فعالىتی که عالوه بر  جنبٔه روانی دارای جنبه جسمانی و مهارتی هم باشد در اىن حىطه قرار می گىرند. به عنوان 
مثال برای سنجش تواناىی فروش و بازارىابی فرد می توان نمونه محصوالتی را به وی داد و از او درخواست کرد که آنها را 



بفروشد. مهارت در برقراری ارتباط و فروش موفقىت آمىز نتىجه استفاده از تمام تواناىی های ذهنی و کالمی فروشنده است.
برنامه درسی طراحی می شوند و تا حدودی  فعالیت های خارج از کالس: فعالىت هاىی هستند که بر اساس اهداف 

پىچىده تر از تکالىف معمولی هستند و شامل موارد زىر می شوند:
جمع آوری اطالعات از طرىق مصاحبه با فرد، فروش نمونه محصول در بازار، انجام تحقىقات بازارىابی. 

ارزشیابی پایانی: ارزشىابی پاىانی در درس کارآفرىنی عالوه بر مسائل دانشی و نظری به طرح کسب و کار نىز ختم 
می شود. به طور کلی خروجی اىن دوره در کنار دانش و مفاهىمی که در ارتباط با کسب و کار ىاد گرفتند، طرح کسب و کار 
است. دانش آموزان باىستی بر اساس اىده، تواناىی، رشته تحصىلی و عالقه خود بتوانند ىک طرح کسب و کار بنوىسند که قابل 
اجرا باشد. هر چند که طرح کسب و کار در پاىان کتاب آمده است، اما می توان از اواسط ترم هم شروع کرد و از دانش آموزان 

خواست اطالعات الزم برای اجرای طرح کسب و کار را به دست آورند.
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فصل1

 موفقیت 

هدف کلی 

آشنایی با موفقیت و راه های رسیدن به آن

اهداف جزئی 
ــ نقش افراد را در مسابقه زندگی شناسایی کنند.

ــ بتوانند افراد موفق را در زمینه های مختلفی چون ورزش، هنر، فرهنگ، علم نام ببرند.
ــ بتوانند افراد ناموفق را در زمینه های گوناگون نام ببرند.

ــ دالیل شکست و موفقیت همکالسان خود را در زمینه تحصیلی شناسایی کنند.
ــ دالیل موفقیت و شکست افراد مختلف را در زمینه های گوناگون بیان کنند.

ــ خصوصیات و ویژگی های افراد موفق را شناسایی کنند.
ــ خصوصیات و ویژگی های افراد ناموفق را شناسایی کنند.

ــ میزان انگیزه پیشرفت را در خود شناسایی کنند.

اهمیت و نقش موفقیت
همه انسان ها به ویژه نوجوانان و جوانان دوست دارند که یک ستاره شوند. حتی بـرای لحظه ای گذرا، چند بار در سال یا هر 

وقت که از خط بیرونشان می اندازند و جایی راهشان نمی دهند دوست دارند که به جای هیچ کس بودن، کسی باشند. 
پس همه افراد بشر دوست دارند که دیگران آنها را بشناسند مهم تر اینکه به آنها احترام بگذارند. چنانچه استعدادهای این افراد 

در مسیر درست هدایت نشود، ممکن است از طریق مسیرهای نادرست و ناصواب این استعدادها را بروز دهد.
به  باید  روند  باال  موفقیت  نردبان  از  تا  کنند،  شروع  کم  از  که  دهیم  یاد  دانش آموزان  برای  است  مهم  که  آنچه  درس  این  در 
دانش آموزان یاد داد که نباید بنشینند و باال رفتن بقیه را از نردبان موفقیت نگاه کنند، پس دانش آموزان نیز هم باید روی نردبان موفقیت 
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برسند، چون همین شب حداقل چند سالی طول  آنچه می خواهند  به  و  رفته  ره صد ساله  می توانند یک  شبه  که  نکنند  فکر  و  باشند 
می کشد. به دست دیگران نگاه نکنند که چه دارند و چه ندارند، ببینند در دستان خودشان چیست، و برای به دست آوردن آن چیزهایی 

که ندارند تالش کنند و آرام آرام مسیرهای موفقیت را سپری نمایند. 
شناخت مهارت ها و استعدادها انسان را به خودآگاهی بیشتر می رساند. خودآگاهی و توانایی باعث ایجاد اطمینان و اعتماد 

به  نفس می شود و اعتماد به نفس باعث موفقیت می گردد.
رفتار آدمی تحت تأثیر اهداف و انگیزه ها هستند. اهداف و انگیزه به عنوان نیازهای بیرونی و درونی به همدیگر اثر متقابل داشته 

و رفتار آدمی را مشخص می کند. اهداف بلند و واال انگیزهٔ بیشتر و اهداف پایین تر و پست تر انگیزٔه کمتری را ایجاد می نمایند. 
انتخاب  پایین و پست تری را  افراد بی انگیزه اهداف  انتخاب نموده ولی  بلندتر و واالتری را  انگیزه، اهداف  با  افراد  همچنین 
می نمایند.هدف گذاری واالتر به افراد با انگیزه نیاز دارد به همین منظور توصیه می شود در افزایش روحیه و انگیزه دانش آموزان تالش 

بیشتری گردد.

راهنمای تدریس
دانسته ها و تجربیات پیشین

با توجه به عالیق و  دانش آموزان در کتاب های درسی به صورت مستقیم در رابطه با موفقیت اطالعاتی کسب ننموده اند؛ اما 
گرایش های شخصی خود در حوزه های مختلف به افراد موفق عالقه مند بوده و آنها را می شناسند. به عنوان مثال به راحتی می توانند 

فوتبالیست ها، هنرمندان سینما و افراد علمی موفق را در سطح محلی، ملی و بین المللی نام ببرند.

فعالیت1
درس را با توصیفی از اهداف کتاب شروع کنید.

فعالیت 2
از دانش آموزان بخواهید که خودشان را معرفی کرده و چنانچه تجربیات کاری پاره وقت / شاگردی کردن، کار در تعطیالت 

تابستان دارند، بیان کنند.
پاسخ:)فروشندگی در مغازه، دست فروشی، کار در مغازه، کار در مزرعه و ...(

توضیح دهید که موفقیت در این درس بستگی به تمایل آنان در مشارکت فعال و تعامل با سایرین در کالس دارد.

فعالیت 3
از فراگیران بخواهید که بگویند چه انتظاراتی از این درس دارند؟

پاسخ: )یاد بگیرند که موفق باشند، شناخت دالیل موفقیت و شکست(

فعالیت 4
میزان تالش،  نظر مهارت،  از  را  بیشتر و دیگری موفقیت کمتری داشته  را در هر زمینه که یکی موفقیت  افرادی  از  نفر  دو 

مسئولیت پذیری و برنامه روزانه با همدیگر مقایسه کنید.
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پاسخ: فرد الف}موفق{: ساعات کاری بیشتر، برخورد مناسب، دانش و اطالعات باال، مسلط به کار
فرد ب}ناموفق{: کم کار، تنبل، بد اخالق، نامنظم و بی انگیزه

فعالیت 5
این موضوع را مطرح کنید: دو کالس درسی 30 نفری الف و ب وجود دارد. در کالس الف نیمی از دانش آموزان معدل 
نمراتشان باالی 19 است و در کالس ب فقط 2 نفر میانگین نمراتشان باالی 19 می باشد. به نظر شما موفقیت تحصیلی کدام کالس 
بهتر می باشد؟ چرا؟ حاال تعداد بیشتر افراد موفق در جنبه های مختلف )اقتصادی، علمی، ورزشی، فرهنگی( در یک منطقه چه تأثیری 

می توانند در آن منطقه داشته باشند؟
پاسخ: )کالس الف، چون بیشتر دانش آموزان درسخوان هستند. اگر افراد موفق در یک منطقه بیشتر باشند باعث موفقیت و 
توسعه آن منطقه می گردند. مثال چنانچه کسب و کار و شرکت در یک منطقه ای بیشتر باشد باعث می شود که در آن منطقه تعداد افراد 

بیکار کم باشد.(

فعالیت 6
مهارت های  یادگیری  اطالعات،  و  دانش  افزایش  زمینه های  در  گذشته  به  نسبت  را  وضعیت خود  بخواهید  دانش آموزان  از 
مختلف، و در هر ویژگی دیگر که نسبت به گذشته)4ــ5 سال پیش( تغییر کرده اند مقایسه کنند)این فعالیت باعث می شود که تک تک 

دانش آموزان پی ببرند که موفق هستند(.
پاسخ: ) کتاب های بیشتری مطالعه نموده و در نتیجه سوادشان در زمینه های علوم تجربی، ریاضی، معارف اسالمی و کامپیوتر 
و زبان بیشتر شده و یا از نظر فیزیکی رشد کرده و مهارت های دیگری مثل دوچرخه سواری، اسکیت و ورزش های مختلف کسب 

نموده اند.(

فعالیت 7
از دانش آموزان بخواهید هر کدام فرد موفق در زمینه های تحصیل علم، ورزش، هنر، مذهبی، اقتصادی در سطح مدرسه، محله، 

منطقه، شهر، استان، کشور و بین المللی نام ببرند؟
پاسخ: )در سطح مدرسه، محله، شهر، منطقه و استان می توانند مثال بزنند. در سطح کشور و بین المللی نیز از افرادی نام 

ببرند.(

فعالیت 8
از دانش آموزان بپرسید که برای موفقیت در جنبه های مختلف به چه مهارت ها و دانش هایی نیاز است؟ از چه روش هایی می توان 

این مهارت ها و دانش ها را کسب کرد؟ 
پاسخ: )موفقیت در زمینه علمی نیاز به مطالعه بیشتر، عالقه و استعداد؛ موفقیت در زمینه ورزشی، استعداد و آمادگی فیزیکی، 
عالقه و تمرین؛ موفقیت در حوزه اقتصادی نیاز به تجربه، دانش و مهارت های کسب و کار است، از طریق شرکت در کالس های 

مختلف، تمرین و تالش بیشتر و مطالعه این کتاب(
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فعالیت 9

از دانش آموزان بخواهید که افراد ناموفق را در زمینه های گوناگون نام برده و دالیل عدم موفقیت را توضیح دهند.
)پس از ذکر نام چند نفر، مهم ترین دالیل ناموفقیت که البته به صورت نسبی است عبارتند از: نداشتن برنامه کامل،  پاسخ: 

بی عالقگی و تالش کمتر، نداشتن الگوی موفق، نداشتن امکانات و شرایط محیطی و ...(

فعالیت 10
از دانش آموزان بخواهید به صورت گروهی ویژگی ها و خصوصیات افراد موفق و ناموفق را شناسایی کنند.

ویژگی ها و خصوصیت افراد ناموفقویژگی ها و خصوصیت افراد موفق

با انگیزه و دارای هدف در زندگی
با برنامه و انجام کارها در زمان معین

تالش و پشتکار باال
ساعات کاری بیشتر در شبانه روز

توانایی برقراری ارتباط با افراد مختلف
دارای دانش، مهارت و تجربه باال در زمینه مربوطه

بی انگیزه و بی هدف در زندگی
بی برنامه و انجام کارها به صورت نامنظم

کم تالش و پشتکار پایین
ساعات کاری کمتر در شبانه روز و خواب و استراحت بیشتر

توانایی کمتر در برقراری ارتباط با افراد مختلف
دانش، مهارت و تجربه کم

فعالیت 11
از دانش آموزان بخواهید که درباره رویاها، اهداف بلند مدت، اهداف کوتاه مدت خویش فکر کرده و برای بقیه توضیح دهند.

پاسخ:

اهداف کوتاه مدتاهداف بلند مدترویا

کسب تجربه و مهارت الزمراه اندازی و مدیریت شرکت کوچکداشتن شرکت بزرگ1

کسب دانش و مصاحبه با مهندسانورود به دانشگاه برترمهندس موفق2

کسب دانش و تجربه در امور کشاورزیتهیه زمین و ماشین آالت مناسبکشاورز موفق3

فعالیت ها و تمرینات یادگیری بیشتر
1ــ از دانش آموزان بخواهید که به عنوان فعالیت یادگیری با یک فرد شاغل مصاحبه ای انجام دهند تا ویژگی های افراد موفق 

آن شغل را شناسایی کنند.
2ــ از دانش آموزان بخواهید که مصاحبه ای )متنی، صوتی یا تصویری( درباره یک فرد موفق )مطابق با الگوی مصاحبه با فرد 

موفق( تهیه کرده و آن را در کالس نمایش دهند. پس از نمایش می توانید درباره آن بحث کنید.
3ــ از دانش آموزان بخواهید گزارشی درباره برنامه روزانه و هفتگی دو نمونه از افراد موفق و ناموفق را تهیه کرده و باهمدیگر 

مقایسه کنند.
4ــ آزمون انگیزه پیشرفت را برای دانش آموزان اجرا کنید.
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الگوی مصاحبه با یک فرد موفق
معرفی خود 

ویژگی های روان شناختی
رویای های دوران کودکی، ویژگی ها و خصوصیات

مشخصات جمعیت شناختی)سن، تحصیالت رشته تحصیلی، سوابق کاری )در چه مشاغلی( و سن شروع فعالیت(
میزان ساعات کار در شبانه روز 

موفقیت از نگاه چه کسانی)همکاران، مشتریان، مسئولین(
چنانچه فرصتی به شما داده می شد آیا دوست داشتید همین مسیر فعلی را از نو شروع کنید؟

آزمون انگیزه پیشرفت 
نام و نام خانوادگی:                          تاریخ تولد:                                اسم مدرسه:                       تاریخ اجرا:

توضیح درباره آزمون
هدف این آزمون اندازه گیری نمره نیاز به پیشرفت شخص است. این آزمون برمبنای الگوی تکمیل جمله است که از 50 جمله 
ناقص تشکیل شده است. آزمودنی باید با گذاشتن عالمت برهریک از سه پاسخ انتخابی که دربرابر شماره سؤال در پاسخنامه آمده 
تکمیل شود. به دانش آموزان گفته می شود که چه کنند و از آنها خواسته می شود که با انتخاب یکی از پاسخ های داده شده احساس خود 
را راجع به سؤال مطرح شده با عالمت زدن در پاسخنامه بیان کنند. اعتقاد براین است که آزمودنی ضمن عالمت زدن کلیه جنبه هایی 
را در نظر بگیرد که در لحظه پاسخ مطرح است. در این صورت عالمت او بر پاسخ انتخابی نشان دهنده احساس واقعی اوست. به 
این طریق کلیه سؤاالت در کل آزمون باید عالمت زده شوند. جنبه خاص دیگر این آزمون این است که سؤاالت بیش از یکبار تکرار 
می شوند تا سطح ثبات پاسخ آزمودنی معین شود. پاسخ های مشابه به سؤاالت مشابه نشان دهنده ثبات در پاسخ به آزمون است. وقت 

معمولی مورد نیاز برای اجرای آزمون 30 دقیقه است که شامل زمان الزم برای دادن دستورالعمل به آزمودنی هم هست. 
دستورالعمل اجرایی

در صفحات زیر جمالت ناقصی داده شده که می تواند با یکی از سه مورد داده شده تکمیل شود. یکی از موارد را باید انتخاب 
کنید. این یک آزمون هوش یا مهارت نیست. جواب درست و غلط هم وجود ندارد. شما باید پاسخی را انتخاب کنید که به نظر شما 

بهتر از بقیه جمله را کامل می کند. مثالی در زیر می آید:
من دوست دارم:

الف( برای دوستانم کاری بکنم.
ب( کارهایی را بپذیرم که مهارت می خواهد.

ج( همه چیز را مرتب نگاهدارم.
ممکن است شما الف، ب یا ج را مطابق ترجیح خود انتخاب کنید دراین صورت می تواند در پاسخنامه زیر شماره سؤال زیر 
خانه الف، ب یا ج ضربدر بزنید. مطابق دستورات فوق عمل کنید. باید همه سؤاالت را جواب دهید، هیچ کدام را بدون جواب نگذارید 
محدودیت زمانی ندارید اما هرچه زودتر سؤال ها را پاسخ دهید. توجه داشته باشید که باید برحسب آنچه که واقعاً در حال حاضر دوست 
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دارید یا احساس می کنید پاسخ دهید نه آنچه که تصور می کنید باید احساس کنید یا در آینده احساس خواهید کرد. پس از اتمام کار 
لطفاً دفترچه آزمون را تحویل دهید.

1ــ آنچه بیش از همه در زندگی خود می خواهم این است که:
الف( زندگی خانوادگی دلخواهم را کسب کنم.

ب( در اجتماع آدم بی باکی باشم.
ج( چیزی را انجام دهم که کوشش می طلبد.

2ــ دوست دارم:
الف( مسائلی را که به من تجارب تازه می دهد حل کنم.

ب( مسائل اقتصادی ــ اجتماعی کشور را حل کنم.
ج( معماها و آزمون های خیلی سخت را حل کنم.

3ــ وقتی شادتر هستم که: 
الف( دیگران را خوشحال می کنم.

ب( مرکز توجه دیگران هستم.
ج( در کارم موفق هستم.

4ــ اغلب اوقات خیلی در این فکرم که:
الف( رهبر سیاسی محترمی باشم.

ب( رهبر اجتماعی مشهوری باشم.
ج( کار مهمی انجام دهم.

5 ــ هدف زندگی من این است که: 
الف( سابقه طوالنی از موفقیت داشته باشم.

ب( به مقامی باال در اجتماع برسم.
به مردم کشور کمک کنم. ج( 

6ــ دوست دارم آنهایی را تحسین کنم که: 
الف( در رشته تحصیلی خویش شهرتی یافته اند.

ب( به اصولی در زندگی خویش اعتقاد دارند.
ج( خود را وقف خدمت به بشریت کرده اند.

7ــ می خواهم بدانم:
الف( چگونه می توان در آنچه به عهده می گیرم توفیق یابم.

ب( وسایل شرافتمندانه جمع آوری مال چگونه است.
آسان ترین راه رسیدن به صلح جهانی چیست؟ ج( 

8ــ قبل از شروع یک کار سخت:
الف( مایلم جزئیات عمل را طرح کنم.

ب( راجع به مشکالت مربوط به آن فکر می کنم.
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از پیشنهادات دیگران استقبال می کنم ج( 
9ــ عادت من این است که:

الف( کارها را به خاطر دوستانم انجام دهم.
ب( کارهایی را به عهده بگیرم که مهارت بسیار می خواهند.

همه چیز را تر و تمیز نگاه دارم. ج( 
10ــ کاش می توانستم همیشه:

الف( مشتاق توفیق درکارهای سخت باشم.

ب( مشتاق همدلی با بیماران و فقیران باشم.
ج( مشتاق دیدار جاها و اشخاص و اشیای تازه باشم.

11ــ احساس ناراحتی می کنم وقتی که: 
الف( توسط افراد خانواده خودم سرزنش می شوم.

ب( مورد بی توجهی قرار می گیرم.
از نیل به هدف مطلوب باز بمانم. ج( 

12ــ می خواهم کار را:
الف( به طریقی منظم و مرتب انجام دهم.

ب( بهتر از دیگران انجام دهم.
قبل از موعد مقرر انجام دهم. ج( 

13ــ دوست دارم:
الف( داستان بخوانم و کارهای پرخطر انجام دهم.

ب( به آینده ام فکر کنم.
ج( جاهای مختلف را در جهان ببینم.

14ــ معموالً فکر می کنم که باید: 
الف( مانند یک رئیس مورد احترام قرار گیرم.

ب( کاری بزرگ و بی نظیر انجام دهم.
مراقب بیماران و مجروحان باشم. ج( 

15ــ دوست دارم:
الف( در کار خود منظم و مرتب باشم.

ب( نسبت به دوستان و همراهان وفادار باشم.
در کارها و تکالیف بهترین باشم. ج( 

16ــ من دوست دارم که: 
الف( پول به دست آورم.

ب( مهم ترین کارها را انجام دهم.
آقای خودم باشم. ج( 



8

نی
فری
ارآ
ک

17ــ من همیشه آماده ام که: 
الف( برای کارهای بزرگ و معقول مبارزه کنم.

ب( توانایی ام را افزایش و گسترش دهم.
نظام کاستی و سایر امور نامعقول را از پیش بردارم. ج( 

18ــ مطمئن هستم که طی پنج سال آینده:
الف( پول زیادی بدست می آورم.

ب( در رشته کار خود تخصص می یابم.
استقالل شخصی خواهم یافت. ج( 

19ــ می خواهم که:
الف( مدرسه ما آزادمنش  تر باشد.

ب( محیط شهر امن، آرام تر و سالم تر باشد.
ج( محیط منزل بیش از پیش به من اجازه مطالعه بدهد.

20ــ من چیزهایی را دوست دارم که: 
الف( مرا پیش از پیش ثروتمند کند.

ب( به خاطر رئیس بودن دیگران بهم احترام زیادی قائل شوند.
دیگران به سختی آن را بدست آورند. ج( 

21ــ وقتی رضایت خاطر بیشتری می یابم که:
الف( در شرکتی کار کنم که افراد مشهور در آنند.

ب( مشکل ترین کارها را انجام دهم.
دیگران را بیازمایم و راهنمایی کنم. ج( 

22ــ ترجیح می دهم که:
الف( بیشتر کار سخت انجام دهم تا کار آسان

ب( همراه افراد مسن تر و باتجربه باشم.
مورد تشویق دوستان و آشنایان قرار گیرم. ج( 

23ــ از صمیم قلب اعتقاد دارم که: 
الف( رسیدن به پایگاه باالی اجتماعی امکان دارد.

ب( رسیدن به قدرت الزم امکان دارد.
ج( رسیدن به حداکثر پیشرفت دلخواه امکان دارد.

24ــ دوست دارم که اینطور باشم:
الف( آزاد منش و مهربان نسبت به دوستان در تمام اوقات

ب( همدل نسبت به بیماران و فقیران
موفق در انجام کارهای سخت ج( 
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25ــ وقتی خوشحال ترم که:
الف( با دیگران شوخی و بذله گویی می کنم.

ب( با توفیق در انجام امور سخت کسب احترام و حیثیت کنم.
ج( فرصت کسب مقام باالیی را پیدا کنم.

26ــ احساس می کنم:
الف( ناراحت می شوم اگر با وجود سخت کشی درامتحان موفق نشوم.

ب( غمگین می شوم اگر یکی از نزدیکان یا آشنایان من فوت کند.
ج( خشمگین می شوم اگر به بعضی از دوستان من بی عدالتی شود.

27ــ معموالً اینگونه توصیف می شوم:
الف( صبور

ب( متواضع و مؤدب
ج( خوش بین

28ــ در عمق وجودم می خواهم:
الف( ثروتمندترین آدم باشم.

ب( شادترین و خوشبخت ترین آدم باشم.
به موفقیتی شگفت انگیز دست یابم. ج( 

29ــ ضمن کار در گروه مایلم که:
الف( بهتر از دیگران عمل کنم.

ب( رئیس و رهبر گروه باشم.
منظم تر از همه عمل کنم. ج( 

30ــ خود را بهتر از کسانی می دانم که:
الف( طبیعتاً غیر اجتماعی اند.

ب( احساس مسؤولیت نمی کنند.
هدفی ندارند و در تالش یافتن آن هم نیستند. ج( 

31ــ من از:
الف( مصاحبت با کودکان لذت می برم. 

ب( حل مسائل مشکل لذت می برم.
زندگی با آدم های خوش گذران لذت می برم. ج( 

32ــ به عقیده من:
الف( دوستی و عشق بهتر از عدالت است.

ب( آینده به موفقیت های جدیدی نیاز است.
ج( صمیمیت و وفاداری از شهرت بهتر است.
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33ــ معموالً من:
الف( تصمیمات دیگران را انتقاد می کنم.

ب( در رفتار مؤدب هستم.
آنقدر به کار ادامه می دهم تا با موفقیت تمام شود. ج( 

34ــ من در بیشتر موقعیت های اجتماعی:
الف( می کوشم قدیمی عمل کنم.

ب( سعی می کنم قادر به کار طبق سنت های اجتماعی باشم.
می کوشم با کار خود نظر دیگران را جلب و آنان را جذب کنم. ج( 

35ــ دوست دارم:
الف( در تجارت یا کار قدرت بزرگی شوم.
ب( کارهایم را به طریقی منظم انجام دهم.

با افراد غمگین برخورد دوستانه داشته باشم. ج( 
36ــ تمایل من اینست که:

الف( یک کار با حقوق بسیار باال داشته باشم.
ب( از برکات یک ازدواج موفق برخوردار شوم.

بر موقعیت های بزرگ دست یابم. ج( 
37ــ می خواهم آنقدر توانمند شوم که:

الف( کلماتی را به کار ببرم که هیچ کس معنی آن را نداند.
ب( تحصیالت خود را بهتر از دیگران به اتمام برسانم.

ج( کسی را که قصد آزارم داشته ببخشم.
38ــ من:

الف( می خواهم به سطحی برسم که در زمینه خود آدم بزرگی شوم.
ب( می خواهم سعی کنم در جستجوی حقیقت پابرجا باشم.

می خواهم بکوشم به نیازمندان حداکثر کمک را بنمایم. ج( 
39ــ معموالً دوست دارم:

الف( خیلی عبادت کنم.
ب( بدون توقع به بیچارگان کمک کنم.
در کارها بیش از پیش موفق باشم. ج( 

40ــ من دوری می کنم:
الف( از کسانی که خوش گذران و بی مسئولیت هستند.

ب( از موقعیت هایی که در آن رقابت نباشد.
از کسانی که خیالباف و نامنظم هستند. ج( 
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41ــ دوست دارم که دیگران مرا این گونه بدانند:
الف( زحمتکش

ب( خوش اخالق
باهوش و الیق ج( 

42ــ من احساس خوبی دارم زمانی که: 
الف( تجارب شخصی ام را با دیگران می گویم.

ب( از من می خواهند چیزی را به دیگران بفهمانم.
قرار است کار سختی را انجام دهم. ج( 

43ــ توانایی ام را با این جمله ارزشیابی می کنم:
الف( معلم های من طرفدار دیگران هستند.

ب( هر نمره ای گرفته ام به مقدار کوشش خودم بوده است.
نمره ای که گرفته ام کمتر از حد زحمت من بوده است. ج( 

44ــ این: 
الف( تجارب شخصی ام را با دیگران می گویم.

ب( از من می خواهند چیزی را به دیگران بفهمانم.
قرار است کار سختی را انجام دهم. ج( 

45ــ من این  طور هستم:
الف( اخالق خوبی دارم.

ب( در رسیدن به اهداف عالی مصمم هستم.
ج( کسانی را که می کوشند به من صدمه بزنند تحمل می کنم.

46ــ من مضطرب هستم به خاطر:
الف( دانستن نقایص خود تا اینکه آنها را رفع کنم.

ب( انجام کار مهم  تر
مرکز توجه همکالسی ها قرار گرفتن ج( 

47ــ من ناراحتی ها را تحمل می کنم چون: 
الف( هیچ کس نباید از من دلگیر شود.

ب( نمی خواهم شکوه های دیگران را بشنوم.
می خواهم مشکالت را حل کرده موفق شوم. ج( 

48ــ من:
الف( شجاع هستم، اما از خطرات غیر ضروری پرهیز می کنم.

ب( وقت شناس هستم و هیچوقت در مدرسه دیر نمی کنم.
در هر کاری که انجام می دهم کامالً مرتب و منظم هستم. ج( 
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49ــ معتقدم که برای شادی و خوشبختی باید:
الف( سازگاری های الزم را در زندگی به دست آورد.

ب( سوابق موفقیت های خود را زیادتر کرد.
کار خیر انجام داد. ج( 

50 ــ می خواهم هر کاری را که به عهده می گیرم:
الف( به بهترین وجه انجام دهم.

ب( مسئولیت کامل آن را بپذیرم.
با نقشه قبلی انجام دهم. ج( 

پاسخنامه آزمون انگیزه پیشرفت

جبالفشماره سؤالجبالفشماره سؤالجبالفشماره سؤال

11835

21936

32037

42138

52239

62340

72441

82542

92643

102744

112845

122946

133047

143148

153249

163350

1734
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نمره گذاری
شیوه نمره گذاری آسان است و با کمک کلید آن انجام می شود. هر سؤال که انگیزش پیشرفت را نشان می دهد نمره 1 می گیرد 

و کل نمرات نمره نیاز به پیشرفت فرد را نشان می دهد.

کلید نمره گذاری برای آزمون انگیزه پیشرفت

جبالفشماره سؤالجبالفشماره سؤالجبالفشماره سؤال

1R18R35R
2R19R36R
3R20R37R
4R21R38R
5R22R39R
6R23R40R
7R24R41R
8R25R42R
9R26R43R

10R27R44R
11R28R45R
12R29R46R
13R30R47R
14R31R48R
15R32R49R
16R33R50R
17R34R
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51ــ تفسیر آزمون    
 

نمراتطبقه

باال
دخترانپسران

23 و باالتر23 و باالتر

22ــ2220ــ19باالتر از متوسط

19ــ1817ــ17متوسط

16ــ1514ــ14پایین تر از متوسط

13ــ1411ــ11پایین

تفسیر نتایج
طبقه پایین: نشان دهنده عملکرد بسیار پایین تر از حد معمول است.

پایین تر از متوسط: عملکرد کمی پایین تر از حد معمول است.
متوسط: عملکرد در حد متوسط که قابل ذکر نیست.

باالتر از متوسط: عملکرد باالتر از متوسط که تا حدودی قابل توجه است.
باال: عملکرد فوق العاده که قابل توجه است.

در یک جامعه نرمال عملکردهای افراد در آزمون پیشرفت فوق به صورت نرمال خواهد بود. بنابراین شما معلمان گرامی بایستی 
نتیجه آزمون هر فرد را فقط به خودش انعکاس داده و راهکارهایی را برای افزایش انگیزه پیشرفت ارائه نمایید. مهم ترین راه حل برای 
ایجاد و افزایش انگیزه پیشرفت آن است که به دانش آموزان اجازه دهیم طعم موفقیت را بچشند. یعنی با توجه به توانایی هر فرد می توان 

مسئولیت ها و کارهایی را واگذار نموده و در نتیجه از وی انتظار داشت که امور محوله را به بهترین وجه انجام دهد.
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فصل2

برنامه ریزی مسیر شغلی

هدف کلی 

 یادگیری برنامه ریزی مسیر شغلی کسب   و  کار محور

اهداف جزئی 
ــ شناخت اهمیت تعیین اهداف شغلی
ــ تدوین برنامه شغلی کوتاه و بلند مدت

ــ شناخت مشاغل دوران مختلف
ــ شناخت مزایای راه اندازی کسب   و کار برای خود

ــ یادگیری مسائلی که در راه اندازی کسب   و کار باید به آن توجه نمود.
ــ ترسیم درخت تصمیم گیری شغلی برای خود

دانسته ها و تجربیات پیشین
دانش آموزان درباره برنامه ریزی تحصیلی و شغلی در طی دوره راهنمایی و سال اول دبیرستان به صورت کلی آشنا شده اند و به 
صورت عملی نیز معموالً برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه در امر تحصیل علم تجربه دارند. مثالً می دانند که برای موفقیت در 

یکسال تحصیلی بایستی برنامه های تحصیلی مدرسه را رعایت کنند.

فعالیت 1
از دانش آموزان بپرسید که درآینده می خواهند چه کاره شوند؟ و برای ورود به آن شغل به چه چیزهایی نیاز دارند؟

جواب: 1ــ مغازه دار ــ تجربه نگهداری کاالها و خرید و فروش، سرمایه و مکان مناسب
ـ قبولی در دانشگاه و اتمام موفقیت آمیز تحصیالت دانشگاهی و آزمون های مربوطه )مثل نظام مهندسی( 2ــ مهندس ساختمانـ 
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3ــ راننده ــ قبولی در آزمون راهنمایی و رانندگی
4ــ تاجر ــ تجربه خرید و فروش، توانایی برقراری ارتباط و جلب اطمینان و سرمایه کافی

5ــ کارآفرین ــ کسب دانش و مهارت الزم، بسیج منابع مالی و انسانی

فعالیت 2 
 از دانش آموزان بپرسید که چه مشاغلی ممکن است درآینده ایجاد شده و یا مشاغل موجود بیشتر توسعه یابند؟

جواب: )کارشناس گردشگری فضایی، کارشناس شبکه های اجتماعی، بازاریاب اینترنتی و مهندس طراح ساختمان با گرایش 
کسب و کار خانگی(.

فعالیت 3
از تک تک دانش آموزان بپرسید که چطور می توانند شغل )استخدامی( آینده خود را تبدیل به کسب   و کار برای خود کنند.

جواب: )کار در یک شرکت، آشنایی با فنون کسب و کار، راه اندازی شرکت(. 

دانستنی های بیشتر برای معلم
اهمیت و نقش برنامه ریزی مسیر شغلی

و  شغل  او  آیا  می فرمود:  می آمد،  خوشش  او  از  و  می افتاد  نگاهش  مردی  به  هرگاه  )ص(:  محمد  حضرت 
حرفه ای دارد؟ پس اگر می گفتند: نه، می فرمود: او از چشم من افتاد.

 گفته می شد: چرا یا رسول الله؟ 
ایشان پاسخ می داد: چون مؤمن اگر شغلی نداشته باشد، با )خرج کردن ( دینش زندگی می کند و از دینش مایه 

می گذارد. )بحار االنوار جلد 103 صفحه 5 حدیث 18(
انسان ها معموالً برنامه ریزی نمی کنند که شکست بخورند، بلکه در برنامه ریزی کردن شکست می خورند. کامالً 
واضح است که راه انداختن یک مراسم بدون برنامه ریزی فاجعه آمیز است. اما در مورد زندگی چه؟ انسان ها سه راه را 
می توانند انتخاب کنند، یا خودشان باعث روی دادن اتفاقات زندگی شوند، یا کنار بایستند و پیش آمدن آن اتفاقات را 
نظاره کنند، یا از اتفاق افتادن آنها گیج و مبهوت بمانند. اگر واقعاً بخواهند که هماهنگ با رویاها و امیال خود زندگی 
کنند، باید جزء آن دسته از افراد باشند که خود باعث پیش آمدن اتفاقات در مسیر شغلی می شوند. برای موفقیت و 

رسیدن به آنچه که در زندگی شغلی خویش می خواهند، باید برنامه ریزی مسیر شغلی داشته باشند. 
عمر ما انسان ها محدود است. ما یک بار فرصت زندگی کردن داریم. امروزه طبق محاسبات انجام شده، یک 
انسان با امید به زندگی طوالنی، حداکثر 200/000 ساعت از زمان را، به عنوان وقت قابل استفاده، در اختیار دارد. 
یکی از تفاوت های اساسی میان انسان و حیوان این است که حیوان فقط در زمان حال زندگی می کند و انسان در 
سه زمان: گذشته، حال و آینده. گذشته محمل تجارب است، حال منزلگاه تصمیم گیری است، و آینده سکوی رشد و 
ارتقاء. انسان با تجزیه و تحلیل رویدادهای گذشته، دست به برنامه ریزی زمان حال می زند و آینده را رقم می زند. سرمایه 
عمر آسان به کف نیامده است، که آسان از دست رود. برنامه ریزی کمک می کند که به فعالیت های خویش، نظام  یافته 
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بنگریم و این نکته را مد نظر داشته باشیم که: 

»زمان در عصر ما، ساعت ها و روزها و هفته ها نیست؛ بلکه زمان، با دقیقه و ثانیه و لحظه مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته و فعالیت ها در قالب آن تعریف می شوند«، حال اینکه در جامعه ما، دیدگاه ساعتی به زمان هم کمیاب است. 

برنامه ریزی مسیر شغلی به انسان ها کمک می کند با تعیین اهداف شغلی برای خود، تمرکز داشته باشند و تصمیم 
بگیرند که در زندگی چه می خواهند بکنند. این هدف آنها را هدایت کرده و انگیزه می دهد، و به آنها کمک می کند به 
آنچه که می خواهند برسند. هدف شغلی می تواند یک شغل خاص باشد ــ مثالً کارمند یا معلم ــ می تواند زمینه خاصی 
در کسب   و کار باشد که دوست دارند در آن فعالیت کرده و کار کنند مثل داشتن کسب   و کار در زمینه رشته تحصیلی 

خویش.
به  توانایی های خود را کشف کنند و  به دانش آموزان کمک می کند که استعدادها و  برنامه ریزی مسیر شغلی 
مهارت هایی در خودشان پی ببرند که فکرش را هم نمی کردند. در هر شغلی که انتخاب می کنید، امکانات مختلفی وجود 

دارد. هدف شغلی در راه رسیدن به چیزی که از زندگی می خواهند آنها را راهنمایی و هدایت می کند.
به  باید خیلی خوب درمورد قدم هایی که می توانند در مسیر رسیدن  افراد وقتی یک شغل را انتخاب کردند، 
مهارت های  یادگیری  با  اما  پیش بینی است.  و غیرقابل  نامطمئن  آینده مشاغل مختلف  کنند.  فکر  بردارند،  هدفشان 

کسب   و کار می توان در زندگی کاری خود کسب   و کار مطمئن و بی پایانی داشته و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرد.
اگر انسان، کار و فعالیتی را که انجام می دهد مورد عالقه اش نباشد و با انگیزه، شور و نشاط و اشتیاق به آن 
نپردازد، پس از چندی خود را محبوس شده در یک کار تکراری بیهوده می بیند و زندگی برایش بی معنا می شود. حال 
فردی با این شرایط، مسلماًً بازده کاری باالیی ارائه نمی دهد. هم از نظر اهداف فردی )آرامش و موفقیت( هم اهداف 
اجتماعی )بازده نامناسب( که در شروع بحث به آن اشاره شد و هم خودش و هم جامعه را دچار مشکل می سازد، لذا 
ضروری است که اهمیت این موضوع هم برای دانش آموزان عزیز و هم برای معلمان بزرگوار تبیین شود که انشاءالله 

فرد و جامعه از آسیب جدی در امان بمانند.
فرض کنیم که فردی یک زمینه کاری را انتخاب می کند. برنامه ریزی این نیست که فقط در یک برهه از زمان 
برای آن کار طرح ریزی کند، این یک روند مداوم است؛ در واقع، می توان آن  را یک روند دائم العمر دانست. ما همیشه 
در حال رشد و یادگیری هستیم و به این طریق، عالیق و نیازهای ما نیز تغییر می کنند. برنامه ریزی شغلی فقط برنامه 
ریختن برای به دست آوردن شغل دلخواهتان نیست، این کار به شما کمک می کند در طول زندگی و در مسیر این 

آموختن ها، تغییر و تعدیل های الزم در زندگیتان را ایجاد کنید.
در برنامه ریزی شغلی فرد همه مراحل الزم برای رسیدن به اهداف خویش را پیش بینی کرده و محاسبه می کند. 
در این روند، همیشه در حال انتخاب کردن می باشد. وقتی چیزی را به چیز دیگری ترجیح می دهد و آن   را جایگزین 
می کند، به آن ارزش و بهای فرصت گفته می شود. افرادی که زندگی شغلی موفقی دارند می دانند بازی کار را چطور 
باید بازی کنند. همانطور که مالحظه می شود، برنامه ریزی شغلی چیزی فراتر از این است که فقط به فرصت های شغلی 

مختلف نگاه کردن و سخت کار کردن می باشد.
تعیین هدف روندی است که نیاز به مهارت دارد. ما هدف های ساده و کوتاه مدت را در ذهنمان ایجاد می کنیم 
اما اهداف بزرگ و طوالنی مدت را باید بنویسیم، ارزیابی کنیم و هر چند وقت یکبار کنترل کنیم. هرچه رسیدن به هدف 
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زمان بیشتری ببرد، با مشکالت، تغییرات و خستگی های بیشتری روبه رو خواهید بود.
هدف  یابی به همان اندازه که یک علم است، نوعی هنر است. هرچه بیشتر این روند را بفهمید و مهارت های 
بیشتری کسب کنید، تغییراتی که در راه رسیدن به آن هدف ایجاد می کنید، بهتر خواهند بود. با دنبال کردن هدفتان 

می توانید در خود عزت و اعتماد به نفس ایجاد کنید.
دنبال کردن هدف افراد را رشد می دهد و وقتی هدفشان را تعریف می کنند، دیگر آن هدف است که افراد را 

تعریف می کند.
در طول زندگی اتفاقات و پیشامدهای غیر منتظره زیادی برای ما اتفاق می افتد، به همین دلیل وقتی هدفی را برای 

خود انتخاب می کنیم، باید درک کنیم که ممکن است موانع زیادی در راه رسیدن به آن هدف در مسیرمان قرار گیرد.
بدهند.  از دست  را  انعطاف خود  قابلیت  نوشتن هدف هایشان روی کاغذ،  با  که  افراد فکر می کنند  از  خیلی 
اهداف سخت و محکم نیستند که وقتی نوشته شوند دیگر نتوان آنها را تغییر داد. هیچ کس نمی داند در آینده چه پیش 

می آید. چیزی که امروز برنامه می ریزید ممکن است در آینده به کلی تغییر کند.
اما هدفی که خوب روی آن فکر شده باشد می تواند خیلی از موانع و مشکالت ممکن را پیش بینی کند. موانعی 
که سر راه افراد قرار می گیرند، باعث می شود افراد دست از آن هدف بکشند. مثل این می ماند که به سمت یک دیوار 

شروع به دویدن کنند و یکباره مسیرتان را تغییر داده و از آن دور شوند.
خیلی از افراد از کار و شغلی که دارند راضی نیستند. برنامه ریزی شغلی به انسان ها کمک می کند قدرت و 

توانایی های بالقوه تان را به حداکثر رسانده و از کارهایشان رضایت کامل پیدا کنند.
داشتن یک برنامه شغلی فرد را روی کارشان متمرکز می کند و به آنها انگیزه می دهد و کمک می کند مشکالت و 
موانعی که سر راهشان ممکن است قرار بگیرد را از قبل پیش بینی کنند و ناتوانی ها و ضعف هایشان را بشناسند و در 

راه بهبود آنها بکوشند.
برنامه ریزی شغلی اعتماد به نفس الزم را برای متعهد شدن به کارها در افراد ایجاد می کند و آن موقع است که 

به آنها توانایی تصمیم گیری می دهد و در راه رسیدن به اهدافشان یاری می کند.
تا به حال برای مسافرت، میهمانی یا یک مراسم خاص برنامه ریزی کرده باشید، می دانید که چه کارهای  اگر 
زیادی باید انجام دهید. برنامه ریختن، چک کردن، تنظیم کردن، و دوباره برنامه ریختن، همه و همه را باید برای رسیدن 
به نتیجٔه دلخواه انجام دهید. افراد زیادی از اهمیت برنامه ریزی برای رویدادها و اتفاقات مهم زندگی آگاه هستند، اما 

کمتر کسی پیدا می شود که از اهمیت برنامه ریزی شغلی برای کل زندگی خود آگاه باشد.
بین هدف گذاری و برنامه ریزی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. برنامه بدون هدف اثر بخشی نداشته و هدف بدون 
فرایندی است که  برنامه ریزی  و  امه ریزی است  برن نیست . هدف گذاری جزء الینفک  بیش  برنامه، خیال و رویایی 
چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ) هدف ( را مشخص می نماید. برنامه ریزی خود هدف نیست بلکه 
وسیله و ابزاری برای تحقق اهداف است. برای موفقیت و بهبود فردی دانش آموزان، هدف گذاری خوب شرط الزم 

و برنامه ریزی مناسب شرط کافی است.
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فعالیت 4

از دانش آموزان بپرسید که برای موفق شدن در آینده و داشتن شغلی پایدار چه باید کرد؟
جواب: )  کسب دانش و مهارت به روز و چندگانه، یادگیری مستمر، کسب تجربه عملی در حوزه تخصصی خود(

فعالیت 5 
از دانش آموزان بپرسید که برای برنامه ریزی شغلی خویش از چه کسانی می توانند کمک بگیرند؟

جواب: )معلمان، والدین، افراد باتجربه و ....(

فعالیت 6   )درخت تصمیم گیری شغلی(
از تک تک دانش آموزان بخواهید تا سال های آتی زندگی خویش را 5 سال به 5 سال )حداقل تا 40 سالگی( تقسیم کرده و 

مشخص کنند در هر کدام از آن سال ها می خواهند به چه اهدافی برسند؟
جواب:

2025303540

فرد 1
)آقا(

اخذ دیپلم و اتمام 
سربازی 

تکنسین در یک شرکت
خروج از شرکت و 

راه اندازی شرکت برای خود
توسعه شرکت خود

افزایش سهم بازار و تنوع 
در محصول و خدمات

ادامه شغل دولتیادامه شغل دولتیادامه شغل دولتیاستخدام در سازمان دولتیاخذ مدرک فوق دیپلمفرد 2

فرد 3
اخذ دیپلم و ادامه 
تحصیل در دانشگاه

ایجاد شرکت های اقماریتوسعه شرکتراه اندازی شرکت برای خوداخذ مدرک کارشناسی

فعالیت 7
خواهند  نیاز  کمک هایی  و  چیزها  چه  به  مختلف  سال های  در  فوق  موقعیت های  و  اهداف  به  رسیدن  برای  بپرسید  آنها  از 

داشت؟
جواب: )استفاده از تجربیات دیگران، سرمایه کافی، پشتیبانی حقوقی و قانونی، حمایت دولت، دانش و فناوری به روز(

چطور این کمک ها و امکانات مورد نیاز تأمین خواهد شد؟
جواب: )جذب و برقراری ارتباط با افراد موفق، پس انداز کافی، استفاده از وکیل، درخواست حمایت، مطالعه و استفاده از 

نظرات افراد خبره(
مشکالت احتمالی در راه رسیدن به اهداف مذکور در سال های مختلف چه چیزهایی خواهد بود؟

کمبود افراد خبره و متخصص، نداشتن سرمایه کافی، عدم حمایت کافی دولت، نداشتن سواد، برقراری ارتباط بین المللی و 
استفاده از فناوری روز
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فعالیت8

از دانش آموزان بخواهید که دو نفر از بستگان خویش را که یکی شغل کارمندی و دیگری شغل کسب    و کار آزاد دارد با همدیگر 
از جنبه های مختلف )توانایی مالی، داشتن استقالل و غیره...( با همدیگر مقایسه کنند. 

جواب:

کاسبکارمند

درآمد کم
وابسته به رئیس و اداره خود

حقوق بخور و نمیر
کار یکنواخت 

تعطیالت = استراحت

درآمد باال
مستقل و رئیس و آقای خود

خطر کم شدن درآمد
کار چالش زا

تعطیالت هم به فکر و دنبال کسب و کارش است

فعالیت 9
از دانش آموزان بخواهید که مصاحبه ای با افراد باالی 50 سال انجام داده و از وی بپرسند که در طی مسیر شغلی خویش چه 

مشاغلی را بر عهده داشته اند؟

الگوی مصاحبه با یک فرد باالی 50 سال
معرفی خود 

مشاغلی که از ابتدا تا به حال داشته
دالیل تعویض شغل ها

محاسن هر کدام از مشاغل
مشکالت و معایب هر کدام از مشاغل

چه توصیه هایی برای افراد نوجوان دارند؟
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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.
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اهمیت و نقش درس
برنامهریزیدرخصوصاستخدامومسیرهایشغلیجوانانیکیازمسائلیاستکهامروزهموردتوجهبیشتربرنامهریزانو
سیاستگذارانقرارگرفتهاست.دروضعیتفعلیباافزایشجوانانجویایکار،نرخبیکاریجواناندرحالافزایشاستواحساس
امنیتشغلیدرافرادوجودندارد.ازنظراقتصادینیزمشکالتمالیکشورهاروزبهروزبحرانیترمیگردد.کشورهاهماکنون
دردورانتحولیقراردارندکهمشاغلجدیدوپویائیسازمانهاروزبهروزدرحالافزایشاست.بدینترتیبانتخابشغلنیز
سختتروداشتنشغلمادامالعمردیگرنیزبرایجوانانغیرممکنشدهاست.بنابراینجوانانبایدآموزشهاییببینندکهمهارتهای
و اطالعات ازحیطه اقتصادیخارج و فناوری تحوالت اینکه به توجه با آمادهشوند. گوناگون برایمشاغل و تقویتشود آنها
اختیاراتبرنامهریزانوسیاستگذارانمسئوالننظامآموزشیانجاممیپذیردولیدرواقعهمینتحوالتهستندکهدائماًهدفهاو
مسئولیتهایجدیدیرابرایمدارسومؤسساتآموزشیفراهممیسازند.میتوانبهواقعگفتکهبسیاریازوظایفوهدفهای
بیکاری نرخ ما تعیینمیگردد.درکشور آموزشی نظام وسازمانهایمسئول ازچارچوبوزارتخانهها پرورشخارج و آموزش

باالست.اینبیکارانسهمشخصهاصلیدارند:
1ــعمدتاًتحصیلکردهاند.

2ــغالباًکمتراز30سالدارند.
3ــدرصدباالئیازبیکارانساکنشهرهاهستند.

ازطرفدیگرمطالعاتانجامشدهدراینخصوصنشانمیدهدکهمشاغلجدیدتوسطکسبوکارهایکوچکایجاد
میشوند.بنابراینبهترینراهحلبیکاریهدایتافرادبهسمتراهاندازیکسبوکارکوچکاست.پسمیتوانگفتکهجوانانما

بهمهارتهایخاصکسبوکار،کارآفرینیوتغییرنگرشدرموردساختارهایمشاغلنیازمندند.

شروع تدریس

فعالیت 1
ازدانشآموزانبپرسیدکهچراکسبوکارهاوجوددارند؟

جواب:)ایجاددرآمد،مشغولبهکارشدن،ارائهخدمت،برآوردننیازهایمشتریان،حلمشکلمراجعین(

فعالیت 2
چرابعضیازکسبوکارهاازمراجعینومشتریانپولنمیگیرند؟مثالهایمتفاوتازدانشآموزانبخواهید.
جواب: )1ــدولتیهستند.2ــمشتریانشانتواناییمالیکمتریدارند.3ــافرادخیرونیکوکاریهستند.(

فعالیت 3
ازدانشآموزانبپرسیدکهانواعمختلفکسبوکاررانامببرند.

جواب:)سوپرمارکت،خیاطی،مطبپزشک،کارخانهخودروسازی،تعمیرگاهدوچرخه،تعمیرگاهماشین،فروشگاهموبایل،
بانک،کافینتوباشگاهبدنسازی(

2
٣
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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 مام ت 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، کاری به 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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فعالیت 8

ازدانشآموزانبخواهیدکهبرایهریکازکسبوکارهایفهرستشدهدرباالمثالهاییراارائهدهند.
جواب:)تولیدی:مرغداری،تولیدکفش،جوراببافی،مجسمهسازی(

)خدماتی:دفتروکالت،مخابرات،تعمیرگاهودرمانگاه(

فعالیت 9
درسایتگوگلعبارت»فروشگاهاینترنتیکتاب«راتایپوجستجونمایید.پسازبازشدنجوابهایآنبهوبسایتیکی

ازاینفروشگاههارفتهوبهسؤاالتزیرپاسخدهید:
1ــآدرساینترنتیسایتچیست؟

2ــمحلفیزیکیفروشگاهدرکجاقراردارد؟
3ــنحوهسفارشوخریدچگونهاست؟

4ــنحوهپرداختچگونهاست؟
5ــمحصولچندروزهبهدستمشتریمیرسد؟

6ــقیمتآنمحصولباقیمتبازارچقدرتفاوتدارد؟

تمرینات تکمیلی
ــازفراگیرانبخواهیدکهباتوجهبهآشناییشانبااینترنتوامکاناتدردسترسخودتمریناتیرادرزمینهکسبوکاراینترنتی

انجامدهند)ازجملهراهاندازیسایتاینترنتی،انتخابسایتهابرایتبلیغونحوهفروشدراینترنتوغیره...(.
ــازدانشآموزانبخواهیدکهکسبوکارخانگیشناساییکردهوگزارشیازنحوهفعالیتومحصولآندرکالسارائه

دهند.
ــازدانشآموزانبخواهیدکهتحقیقکنندچهتفاوتیبینکسبوکارخانگیباسایرکسبوکارهاوجوددارد؟وچگونه

محصوالتخانگیفروشوبازاریابیمیشوند؟
ــازدانشآموزانبخواهیدکهچهایدههاییبرایکسبوکارهایخانگیمیتوانارائهکرد؟

ــازدانشآموزانبخواهیدکههرکدام10سایتاینترنتیایرانیوخارجیپیداکنندکهدرآنخریدوفروشانجاممیشود.
گزارشیازنحوهانجامفروشوتحویلکاالدرکالسارائهدهند.



29

نی
فری
ارآ
ک

٤ ل
فص

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
بهطورکلیمهمتریننقشهای تأثیرمیگذارد. ایجادشغلوشکلگیریصنعتجدید ثروت، تولید بهرهوری، محصول(،رقابت،

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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فعالیت 6
ازفراگیرانبخواهیدکهمهارتهایخویشرابانیازهایجامعهازطریقکشیدنخطبینآنهابههمارتباطدهند.

ممکناستفراگیراننیازهاییرادرجامعهشناسایینمایندکهدرحالحاضرفردیبرایرفعآننیازمهارتینداشتهباشد.
بنابراینمیتواننددرزمینههاییکهنیازهستسرمایهگذاریکنندومهارتموردنظررایادبگیرند.

فعالیت 7
ازدانشآموزانبپرسیدکهچندتامحصولجدیدنامببرندکهقبالً)مثال10ًسالپیش(وجودنداشتهاست.اینمحصول)ات(

توسطچهشرکت)های(یبهبازارارائهشدهاست؟بنیانگذارآنشرکت)ها(کیست؟
اخطار نشستن نحوه درباره کاربر به که ای رایانه انگشت اثر از استفاده با و کارت به نیاز بدون بانک جواب:)خودپرداز

میدهد(.
برایاطالعاتبیشترمیتوانیددرسایتگوگلعبارات"newBusinessIdea"راجستجونمایند.

فعالیت 8  آزمون خطرپذیری مالی 
ازدانشآموزانبخواهیدکهدربارهاینموضوعتصمیمگیریکنند.

مسأله:هرکدامازدانشآموزانمقداریپولدراختیاردارندوسهنوعفرصتسرمایهگذاریبرایآنانوجوددارد؛ازتک
تکآنهابخواهیدکهکدامیکراانتخابمیکنند:

1ــافتتاححساببانکیدربانکوواریزآندرحسابمربوطهودریافتسودساالنه
2ــسرمایهگذاریدربورساوراقبهادارکهپسازگذشتمدتی)حدودًا6ماه(مقدارسرمایهشاناحتماال2ًبرابرشدهویا

بهنصفکاهشیابد.
٣ــراهاندازیکسبوکارکهبعدازحدود3ــ4سالمیزانسرمایهخویشاحتماال5ًبرابرشدهویابهطورکلیورشکسته

شوند.
توجه:هردانشآموزتنهایکگزینهرامیتواندانتخابکندونتایجهرانتخابهمانچیزیاستکهدرمقابلهرانتخابذکر

شدهاست.
باتوجهبهپاسخهایآنانمیتوانمیزانخطرپذیریوعالیقآنانراشناساییکرد.

تفسیر آزمون 
دانشآموزانیکهگزینهاولراانتخابکردهاندافرادیهستندکهخطرپذیرنیستندوبهدرآمداندکوپایدارقانعهستند.این

افرادبهموفقیتهایمالیباالییدستپیدانمیکنندوزندگیکارمندیراانتخابمیکنند.
افرادیکهگزینهدومراانتخابکردهاندخطرپذیردرحدمتوسطهستند.اینافراددرزندگیشغلیازکاریکنواختودرآمد

ثابتخستهشدهوسعیمیکنندباورودبهفعالیتهایکسبوکارآزادبهموفقیتهاییدستیابند.
افرادیکهگزینهسومراانتخابمیکنند؛تمایلباالییبهخطرپذیریدارندکهبرایکسبوکارمناسبنیستند.
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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. های نگرش ارائه در پیشقدم و میپردازند جدید های مدل 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   ه   بی باکان و  اقدام  جدی   ــ   5
حفظمنابعخودازترغیبچشماندازشانچشمپوشیکنند.آنهادرانجامدادنکارهایشانباحداقلمنابعوجذب
حداقلمنابعازدیگران،مهارتخاصیدارند.آنانازمنابعکمیاببهطورکارااستفادهمیکنندومنابعمحدودخودرا
ازطریقاشتراکمساعیبادیگرانوشرکایخودتأمینمیکنند.آنهاهمهمنابعراباسرشتبشردوستانهبرایکارهای
تجاریخودجستجومیکنندوازطریقهنجارهایاسنتهایموجوددرخصوصبخششهاوکمکهایداوطلبانه
محدودنمیشوند.آنانخطراتومسائلآیندهراازطریقکاهشزیانهاییکهبهشکستمنجرمیشوندراتخمین

میزنند.تحملمیزانریسکپذیریسهامدارانشانرادرکوشناساییمیکنند.
6 ــ ارائه  حس  بلندپروازانه  پاسخگویی  به  مؤسسات  و پیامدهای  حاصله:ازآنجاکهانضباطبازار
بهطورخودکارمخاطراتاجتماعیغیرکاراراپاکسازیمیکند،کارآفریناناجتماعیگامهاییرابرایاطمیناناز
اینکهآنهاارزشایجادمیکنندرابرمیدارند.آنانایناطمینانرادارندکهبهطوردقیقنیازهاوارزشهایافراد
ارزیابیمیشودوقصددارندبافعالیتهاییکهانجاممیدهندبهجوامعخدمتکنند.آنانانتظاراتوارزشهایدیگر
مخترعانونوآورانرادرکمیکنند.آنانپیشرفتهایاجتماعیرابرایمزیتهاییکهبهجوامعبشریداردجستجو
میکنندوبرگشتهایاجتماعیومالیآنرانیزدرنظرمیگیرند.کارآفریناناجتماعیسازوکارهایبازخوربرای
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 اندازی راه 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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دستگاههابهصورتشخصیتقریباًغیرممکناست.شماهمیشهبهافرادینیازداریدتالولهکشیمنزلشماراکنترل
کنند،کسانیکهتلویزیونشماراسرویسکنندویاافرادیکهبایدسیستمهایکامپیوتریشماراموردبازبینیقرار

دهند.پستازمانیکهاینوسایلوجوددارندوجودتعمیرکاراننیزنیازاست.
سوپرمارکت داری

امروزهمفهومداشتنیکسوپرمارکتویابهزبانسنتیایرانیان»بقالی«ایناستکهشمااجناسیرابهفروشمیرسانید
کهموردنیازاولیهوروزمرهاست.موادخوراکیوشویندههاازجملهبیشترینموادیهستندکهدراینمغازههابهفروش
میرسند.پستازمانیکهمردمیهستندکهنیازبهاینموادووسایلدارندبایداینگونهازمغازههانیزوجودداشتهباشند.

مشاغل مرتبط به انرژی
انرژییکیازحساسترینمسائلامروزدنیامااست.ازسوختهایفسیلیمثلنفتوبنزینگرفتهتامبحث
انرژیهاینوهمهوهمهباعثشدهاستتااینقرنبهنوعیبهزمانیبرایرقابتبینانرژیهایمختلفتبدیلشود.
دراینرقابتهمشرکتهایزیادیازنقاطمختلفدنیادرحالتالشبرایجذبمشتریبیشترهستند.مسلماست

کهاینرقابتحساسونفسگیربهانسانهایزیادیدرردههایمختلفنیازدارید.
صنایع سرگرمی

انسانهادرطولزندگیخودحجمزیادیاززمانرابهتفریحمیپردازند.حضورسیستمهایبازیدرمنازل
وهمچنینپیشرفتهایبهوجودآمدهدرصنعتسینماباعثشدهاستتاهمهسالهتقاضابرایاینسرگرمیهابیشتر
باشد.پسبایدگفتکهاینتجارتنیزازجملهکارهاییاستکهطرفدارانبسیاریداردودرعینسودآوریدرنقاط

بسیاریازدنیاافرادزیادیرابهکارگرفتهاست.
صنایع غذایی و رستوران داری

احساسگرسنگیوسعیدربرطرفکردنآنبهصورتهرروزهیکیازاصلیتریننیازهایبشرتبدیلشده
است.دردنیایامروزکهسرعتحرفاولرامیزندوانسانهابرایهمهچیزعجلهدارندوجودمغازههاییکهبتوان
درآنآرامشراتجربهکنیم.امروزهاکثررستورانداراندرجهاندرزمرهافرادیهستندکههمیشهدارایبیشترین

مشتریهستندودراصطالحمعروفکسبوکارشانسکهاست.

فعالیت5
ازدانشآموزانبخواهیدکهپرسشنامهایراتدوینکنندکهدرآنتقاضابرایمحصول)کاال/خدمت(ازدیدگاهمشتریانمورد

ارزیابیقرارگیرد.
جواب:)پرسشنامهزیردرارتباطباسنجشنیازبهدریافتسرویسخریدوتحویلکاالدرمحلسکونتاست.(

نام و نام خانوادگی:                     سن:                            شغل:               درآمد ماهانه:          
1ــکاالهایضروریخودراازکجاتهیهمیکنید؟

2ــمیزانفاصلهتافروشگاهچقدراست؟
٣ــروزانهیاهفتهایچندساعتوقتخویشرابهآناختصاصمیدهید؟

4ــمقدارهزینهایکهصرفرفتوآمدوهزینههایجانبیخرید)هزینههاییکهعالوهبرقیمتکاالمیپردازید(
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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
برنامهریزیواقدامی نبایددربارهامورکسبوکار نیازگفتهمیشود.قبلازشناساییوارزیابیتقاضا تشخیص

صورتگیرد.
بااشارهبهنیازهایشناساییشدهدرجامعهازدانشآموزانکالسبخواهیدفهرستیازروشهاومعیارهاییکه

جهتارزیابیتقاضابرایکاالیاخدمتبکارمیبرند،تهیهکنند.نمونهایازآنهاعبارتنداز:
ــتوجهوگوشکردنبهشکایتهایمردمیدربارهنیازهایجامعه

ــتحقیقاتغیررسمیدربازار
ــتحقیقاتپستی/پرسشنامهای

1ــتاملیدرزبانآذریبهمعنیخوشمزهاست.



45

کار
 و 

سب
ی ک

داز
ه ان

ل را
صو

ا
5 صل

ف
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 اندازهکسبوکارومقدارکاالها به 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
بنیانگذار میوهموردعالقهاستیوجابزمؤسسو
شرکتاپل،سیببودوبنابرایناسمشرکتشرانیزاپل
این لوگوی در جالب ه نکت 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 الکترونیکی پست دهندگان سرویس از یکی سایت این
وسیلهصفحاتوباست.هنگامیکهمدیرپروژهبرنامهمیخواست
نامیبرایاینسایتانتخابکندعالقهمندبودتانامانتخابشده
mailبهکلمه الکترونیک مانندسایرسرویسدهندگانپست اوالً
ختمشدهوثانیاًبررویوبیبودنآننیزتأکیدشودHtmlبنابراین

ایننامراانتخابکرد.
Microsoft

MICROcomputerSOFTware
نامشرکتابتدابهصورتباالنوشتهمیشدولیبهمرورزمان
بهصورتفعلیدرآمدکهمخففاست.دلیلنامگذاریشرکتبه
باهدف بیلگیتسمؤسسشرکتآنرا نیزآناستکه ایناسم

نوشتنوتوسعهنرمافزارهایمیکروکامپیوترهاتأسیسکرد.
Intel

INTegratedElectronics
ازآنجاییکهاینشرکتازبدوتأسیسباتأکیدرویساخت
INTELمختصر طور به یا را آن نام شد ایجاد مجتمع مدارات

نهادند.
Oracle

اوتس باب و الیسون لری یعنی اوراکل شرکت مؤسسین
میکردند. کار CIAبرای پروژهای روی شرکت تأسیس از قبل
زیادی مقادیر باداشتن تا بود بنا نامداشت اوراکل که پروژه این
اطالعاتبتواندجوابتمامسؤالهایپرسیدهشدهتوسطاپراتور
رابامراجعهبهمخزناطالعاتبدهد.اوراکلدراساطیریونانیالهه
الهاماست.ایندونفرپسازپایاناینپروژهشرکتیتأسیسکرده

وآنرابههمیناسمنامگذاریکردند.
Motorola

رادیوی و بیسیم باهدفدرستکردن شرکتموتوروال
آنجاییکهمشهورترینسازنده از اتومبیلکارخودراآغازکرد.
بود victoria شرکت زمان آن در اتومبیل رادیوهای و سیم بی
را شرکتش اسم نیز کالوین پال آقای یعنی شرکت این س مؤس
موتوروالگذاشتتاعالوهبرداشتنمشابهتاسمیکلمهموتورنیز

بهنوعیدراسمشرکتشوجودداشتهباشد.
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Xerox
کلمهXerدرزبانیونانیبهمعنایخشکاستواین
کپی اکثرًا که زمانی در کردنخشک کپی تکنولوژی برای
العاده فوق میگرفت انجام فتوشیمیایی روشهای به کردن

حائزاهمیتبود.
Yahoo

گالیور سفرهای کتاب در بار اولین برای کلمه این
مورداستفادهقرارگرفتهوبهمعنیشخصیاستکهدارای
یانگ جری سایت مؤسسین است. زننده رفتاری و ظاهر
فکر چون گذاشتند Yahoo را سایتشان نام فیلو دیوید و

میکردندخودشانهماینطوریهستند.


دانستنی های معلم 
انواع شرکت  و روش ثبت آنها

با سهامیخاص، عام، )سهامی گانه هشت تجاری ازشرکتهای مختصری معرفی به قسمتابتدا این در
مسئولیتمحدود،تضامنی،مختلطغیرسهامی،مختلطسهامی،نسبیوتعاونی(پرداخته،سپسمدارکموردنیاز

جهتثبتهرشرکترانامبردهوبعدازآنرویٔهعملیمراحلثبتبهطورکلیتوضیحدادهمیشود.
1ــ تعریف شرکت سهامی عام : شرکتسهامیعام،شرکتیاستبازرگانی)ولواینکهموضوععملیاتآن،
اموربازرگانینباشد(کهسرمایٔهآنبهسهام،تقسیمشدهکهبخشیازاینسرمایهازطریقفروشسهامبهمردمتأمین
میشود.درشرکتسهامیعام،تعدادسهامداراننبایدازسهنفرکمترباشدومسئولیتسهامداران،محدودبهمبلغ
اسمیسهامآنهاست.دراینشرکت،عبارت»شرکتسهامیعام«بایدقبلازنامشرکتبابعدازآن،بدونفاصلهبا

نامشرکتدرکلیٔهاوراقواطالعیههاوآگهیهایشرکتبهطورروشنوخواناقیدشود.
مدارک شرکت سهامی عام برای ثبت

ثبت ازمرجع تأسیس، حال در سهامیعام شرکت پذیرهنویسی اجازٔه کسب جهت الزم الف(مدارک
شرکتها:

1ــدونسخهطرحاظهارنامٔهشرکتسهامیعام
2ــدونسخهطرحاساسنامٔهشرکتسهامیعام

3ــدونسخهطرحاعالمیٔهپذیرهنویسی
4ــگواهیبانکیمبنیبرواریزحداقل35%سرمایه،تعهدتوسطمؤسسین

5ــفتوکپیشناسنامٔهمؤسسین
ب(مدارکالزمجهتتأسیس:

1ــدونسخهاظهارنامه
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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.
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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
باامضای اینکهاعضایمدیر به تعهدآورشرکت،تصریح اسناد تعییِندارندگاِنحقامضای آنها، ومدتمدیریت
صورتجلسٔهمذکور،قبولِسمتمینمایند؛تصریحبهمبلغسرمایٔهشرکتوپرداختآنازطرفکلیٔهشرکاوتحویل
آنتوسطمدیرعاملواقرارمدیرعاملبهوصولسرمایٔهشرکت،تعیینشخصیبرایانجامکارهایالزمبرایثبت

شرکت.
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بازاریابی

اهداف کلی
بازاریابی دانش آموزان می باشد که از طریق آن در کسب و  اهداف کلی این درس  تربیت مهارت های 
کارهای آینده خویش موفق باشند. انتظار این است که دانش آموزان با شناختی که از نقش و اهمیت 
بازاریابی در توسعه کسب و کار پیدا می کنند؛ در نقش کسانی که در آینده نقش های متفاوتی را درجامعه 
خواهند گرفت، می توانند منابع حمایتی الزم را برای کسب و کارها فراهم کنند. بر اساس این، برنامه 
درسی بازاریابی به دنبال تحقق چنین اهدافی است که در سطوح مختلف یادگیری قابل دستیابی است:

اهداف جزئی
ــ مفهوم بازاریابی را درک کنند.

ــ عناصر مهم که در شناخت بازاریابی مؤثر هستند را نام برده و توضیح دهند.
ــ بخش های مختلف بازار را بشناسند.

ــ روش های مختلف تحقیق بازاریابی را یاد بگیرند.
ــ پرسشنامه ای به منظور انجام تحقیقات بازاریابی طراحی کنند.

ــ چهار قانون طالیی محصول را نام برده و منحنی عمر محصول را  ترسیم کنند.
ــ عرضه، تقاضا و نقطه تعادل را یادگرفته و نمودار آن را  ترسیم کنند.

ــ استراتژی های قیمت گذاری را یاد گرفته و انواع مختلف قیمت گذاری بازار محور را درک کنند.
ــ دالیل مهم انجام تبلیغات برای توسعه محصول را یاد بگیرند.
ــ با مزایا و معایب هرکدام از رسانه های مهم تبلیغی آشنا شوند.

ــ روش های مهم توسعه محصول در محل را یاد بگیرند. 
ــ با کانال های مختلف توزیع محصول آشنا شده و مزایا و معایب هرکدام را یاد بگیرند.

ــ با فراگیری مطالب این درس به بازاریابی عالقه مند شده و بتوانند راه های مختلفی جهت توسعه محصول ارائه دهند.
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دانسته ها و تجربیات پیشین
پیش نیاز این موضوع دانش و مهارت های راه اندازی کسب و کار است که در دروس پیشین با آن آشنا شده اند. دانش آموزان با 
توجه به سنی که در آن قرار دارند، به صورت نامنظم در معرض فعالیت های بازاریابی کسب و کارهای مختلف قرار گرفته اند. به عنوان 

مثال هر روز در معرض تبلیغات رسانه های مختلف دیداری ــ شنیداری واقع هستند.

اهمیت و نقش درس
در دنیای امروز، دگرگونی های بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه های متنوع، به ویژه در بازارها، مشاهده می شود. تغییر، 
واژه آشنایی است که توأم با فرصت ها و تهدیدهایی برای جوامع و زمینه های شغلی مختلف، گاهی عامل رشد و توسعه و زمانی علل نگرانی 
و تحیر و واماندگی می شود. کشورها و شرکت هایی که پویایی را هدف خود قرار داده اند، سازندگی و توسعه را در تغییر می یابند و گروهی 
که فقط متقاضی برکت بدون حرکت هستند، از ایجاد هرگونه تغییر در وضع موجود نگران بوده، مقاومت شدیدی دربرابر آن نشان می دهند، 
تا روزی که مجبور به پذیرش آن گردند. استفاده از بازاریابی برای همه کسب  وکارها و سازمان هایی که درصدد هستند بدون تسلیم دربرابر 
تغییر، حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند ضرورت دارد. آنها باید تالش کنند تا با بازارگرایی، بازارشناسی، بازارگردی و بازاریابی، 
سهم بازار و فرصت مناسبی برای خود بدست آورند و با عرضه محصولی خوب با قیمتی مناسب، بکارگیری روش های مطلوب توزیع، 
استفاده از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی رقبا، فرصت ها و تهدیدهای محیطی، سهم بازار و فرصت خود را افزایش دهند و 
با خالقیت، ابتکار، انعطاف پذیری، و تطبیق منابع با نیازها و خواسته های مشتریان داخلی و خارجی، عالوه بر افزایش سهم بازار و فرصت 
خود، مشتریانشان را نیز حفظ نمایند. بنابراین دانش آموزان یاد می گیرند که تنها، راه اندازی کسب و کار مهم نیست، بلکه بایستی به دنبال 
توسعه آن باشند تا بتوانند در دنیای کسب و کار رقابت کنند. پس از راه اندازی کسب و کار باید به دنبال این بود که چگونه و از چه راه هایی 
می توان در بازار پر رقابت امروزی ماندگار شده و محصول یا خدمات خود را گسترش و توسعه داد. چرا که اگر به دنبال توسعه کاال یا 
خدمات خود در بازار نباشید، به احتمال زیاد در کسب و کار خود موفق نخواهید شد. مطالبی که در درس بازاریابی اشاره می گردد چه 
برای کسانی که می خواهند وارد کسب و کار شوند و چه برای افراد عادی که نمی خواهند خودشان کسب  وکار راه اندازی کنند؛ می تواند 

خیلی جذاب و سودمند باشد. در این درس دانش آموزان، بازاریابی و راه های مختلف توسعه کسب و کار را یاد می گیرند.

فعالیت 1
معلم در آغاز این درس می تواند با پرسش از مباحث پیشین، ضمن مرور مطالب آموخته شده، زمینٔه ارائٔه درس جدید را نیز 

فراهم آورد. عالوه بر آن از دانش آموزان  سؤاالتی مانند سؤاالت زیر بپرسد که جهت ارائه درس بازاریابی الزم و ضروری هستند:
ــ چند نمونه از محصوالتی که هر روز مصرف می کنید نام ببرید.

ــ چند نمونه از محصوالتی که در زمان های خاصی مصرف می کنید نام ببرید.
ــ این محصوالت را از کجا خرید می کنید؟

ــ آیا محصوالت مشابه و یا جایگزین برای آنها وجود دارد؟
ــ چرا شما این محصول خاص را می خرید؟

ــ قیمت و کیفیت آن در مقایسه با سایر محصوالت چگونه است؟
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ــ این محصوالت در کجا تولید می شوند؟
ــ چگونه این محصوالت به دست شما می رسند؟

ــ آیا قیمت این محصوالت در زمان های خاصی دچار تغییر می شود؟ چرا؟
ــ آیا تغییر این قیمت تأثیری در میزان خرید شما دارد؟

ــ چه تبلیغاتی در رابطه با این محصوالت در جاهای مختلف دیده اید؟
مطالب و محتوای تعیین شده برای آموزش بازاریابی آمیخته ای از مفاهیم و مهارت های عملی می باشد. به اقتضای هر موضوع 
تمرینات عملی مرتبط با آن پیش بینی می شود که دانش آموزان مطالب مورد نظر را لمس نمایند. آمیخته بودن کسب و کار و بازاریابی 
با زندگی روزمرٔه ما انسان ها باعث می شود که دانش آموزانی که در هر رشته نظری مشغول به تحصیل باشند؛ بتوانند دنیای بازاریابی و 

کسب و کار را درک کرده و نسبت به آن عالقه  مند شوند.

فعالیت 2
از دانش آموزان بپرسید که از چه نوع کفشی برای راه رفتن استفاده می کنند؟

فعالیت ٣
قیمت این کفش چقدر است؟

فعالیت ٤
چگونه از وجود این نوع کفش اطالع پیدا کرده اند و اقدام به خرید آن نموده اند؟

فعالیت ٥
از کجا این کفش را خریده اند؟

فعالیت 6
از هر دانش آموزی بخواهید که 5 محصول نام برده و مشخص نمایند برای خرید هر کدام از آنها به کجا مراجعه می کنند.

جواب:

محل خریدنام محصول

نانوایی، سوپرمارکتنان

داروخانهدارو

مغازه/ بازار تلفن همراهگوشی تلفن همراه

آژانس مسافرتیبلیط سفر

لباس فروشی لباس
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البته خیلی از محصوالت فوق را می توان بصورت اینترنتی هم خرید کرد.

فعالیت ٧
از دانش آموزان بخواهید که محصوالت متناسب برای سنین مختلف افراد را نام ببرند.

جواب:
گروه سنینام محصول

کودکاناسباب بازی

کودکان و نوجوانانبازی های رایانه ای

جوانان در آستانٔه ازدواجلوازم خانگی

سالخوردگانعصا

فعالیت ٨
از دانش آموزان بخواهید که مشخص کنند چه محصوالتی متناسب با فرهنگ ما وجود دارد که در فرهنگ های دیگر یافت 

نمی شود.
جواب: )چادر زنانه، تسبیح، نوشیدنی و خوراکی حالل، لباس های متناسب با پوشش اسالمی(

تحقیقات بازار
در این بخش باید به دانش آموزان این نکته را متذکر شوید که بدون سنجش نیاز و گرایش بازار، امکان موفقیت در کسب و کار 
وجود ندارد. همان گونه که در راه اندازی کسب و کار هم اشاره شد، راه اندازی کسب و کار باید بازار محور باشد. صاحبان کسب و 

کارهای پیشرو همواره انجام تحقیقات بازاریابی را از اولویت های راهبردی خود می دانند.

فعالیت ٩
پرسشنامه زیر را در اختیار دانش آموزان قرار دهید تا تکمیل نمایند.

نمونه پرسشنامه بازاریابی آژانس مسافرتی
سن:                            شغل:                               تعداد مسافرت در هفته:                   میزان هزینه هر سفر:

مقصد:                      هدف از سفر)تجاری/ تفریحی(              عالیق و سرگرمی در سفر:
مدت اقامت در هر سفر:                                                        اولویت ها و نکات مهم در سفر:

با جواب های مخاطبین می توان درباره برنامه سفر آنها، طوری برنامه ریزی کرد که خواسته ها و رضایتشان در طول سفر  سنجیده 
و تأمین شود.
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دانستنی های معلم
برآورد اندازه بازار

بازاریابی موضوعی میان رشته ای است که برای تعیین محتوا و نحوه آموزش آن از صاحب نظران علوم مختلف 
از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت می  توان استفاده کرد. اثربخش ترین روش آموزشی، آن است که باعث 

تغییر و نگرش فراگیران به سوی فعالیت های بازاریابی جهت توسعه کسب و کار گردد.
مردمانی که در جامعه به محصول ما نیاز داشته و تمایل دارند برای داشتن آن پول بپردازند در بازار قرار دارند. 
به جامعه جهت  بتوانند آن را بدست آورند. کمک  یا خدمت آگاه بوده و  بایستی از در دسترس بودن کاال  مشتریان 
بازاریابی می گویند. برای یک کسب و کار منطقی است که  شناخت محصول و نحوه بدست آوردن آن را، راهبرد 

راهبرد بازاریابی اثربخشی داشته باشند. در راهبرد بازاریابی بایستی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
ــ محل کسب و کار

ــ تبلیغات
ــ بسته بندی

ــ نیاز به ارتباطات خوب با سایر کسب و کارها
ــ شهرت و اعتبار در جامعه)کلمه و عبارتی که با شنیدن آن کسب و کار به ذهن می آید.(

ــ قیمت های رقیبان
یک کارآفرین بایستی کاالها یا خدماتش را براساس خواسته ها و نیازهای مشتریانش تولید و ارائه دهد. یک 
محصول جدید در زمان ورود به بازار، معمواًل تقاضای باالیی دارد. به هرحال ممکن است به نقطه اشباع نیز رسیده 
و تقاضا ثابت مانده و یا کاهش یابد. بازار پایدار یک محصول جایی است که تقاضا همواره در حال افزایش بوده و یا 

با نرخ یکسانی در ثبات بماند.
تخمین هزینه و قیمت

یک محصول ممکن است در برابر دریافت پول و یا معاوضه با محصول دیگر به فروش برسد. صاحبان کسب و 
کارها می خواهند که در برابر فروش کاال و خدمت خویش سود به دست آورند. سود، تفاوت بین قیمت هزینه و قیمت 
فروش می باشد. قسمتی از سود می تواند مجددًا سرمایه گذاری شده و یا برای توسعه کسب و کار مورد استفاده قرار 

گیرد.
در تعیین قیمت فروش محصول بایستی موارد زیر را مورد توجه قرار داد:

ــ هزینه تولید)شامل هزینه حقوق خود نیز می شود(
ــ هزینه های اداری / باالسری

ــ سود
بنابراین مهم است که هرکدام از اینها را به دقت حساب کرده تا قیمت فروش نهایی واقعی گردد.

هزینه تولید + هزینه های اداری/باالسری + سود = قیمت فروش
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هزینه تولید و باالسری
هریک از هزینه های بخش های مختلف تولید یا ارائه خدمت و باالسری را به دقت حساب کرده و باهم جمع 

کنید.
هزینه نیروی کار و استهالک ماشین آالت و دستگاه ها )کاهش ارزش دستگاه در طی زمان( را نیز محاسبه کنید. 
یک کارآفرین در محاسبه حقوق و دستمزد نیروی کار، متناسب با شایستگی، تجارب، و سهم آنها در ارائه محصول و 

همچنین با در نظرگرفتن قوانین و مقررات اداره کار عمل می کند.
کاهش  به  منجر  می تواند  کلی  طور  به  تولید  هزینه  آوردن  یین  پا یا  و  اولیه  مواد  برای  تر  پایین  قیمت  پرداخت 

هزینه های تولید و کاهش قیمت فروش گردد.
سود

یک کارآفرین در تعیین سطح سود ناشی از فروش کاال یا خدمت به دقت مطابق با قوانین عرضه و تقاضا عمل 
می کند. چنانچه تقاضا برای محصول از جانب خریداران بیشتر شود قیمت )و متعاقب آن سود( افزایش می یابد. اما در 
صورتی که عرضه محصول توسط تولیدکنندگان زیاد شود و مردم کمتری آن را بخرند قیمت آن محصول پایین می آید. 
هنگامی که قیمت کاالیی بیش از حد باال رود سود نهایی نیز بیشتر خواهد شد. با این وجود مشتریان محصول به خاطر 

افزایش قیمت محصول، کمتر می شوند.
محصولی را انتخاب کنید. از دانش آموزان بخواهید هزینه تولید، باالسری )الکتریسیته و غیره( همانند عواملی 
چون دستمزد نیروی کار، استهالک دستگاه ها و ماشین آالت، را محاسبه کنند. از آنان بخواهید که قیمت فروش و 

سود نهایی را نیز محاسبه کنند.
به دانش آموزان یادآوری کنید که تمام سودی که در کسب و کار بدست می آید خالص نیست. برای کسب و کار 

شاید الزم باشد که به دولت یا مراجع محلی مالیات پرداخت کنند.

فعالیت 10

 سخنرانی یک بازاریاب
در ابتدا یک بازاریاب و یا کسی که برای کسب و کاری بازاریابی می کند برای ارائه سخنرانی درباره نحوه بازاریابی کسب وکار 
خود دعوت شده است، داستان موفقیت خویش را برای دانش آموزان بیان می کند و سپس معلم مطابق با الگوی مصاحبه با فرد سخنران 
سؤاالت مورد نظر را مطرح کرده و آن فرد پاسخ می دهد. دانش آموزان نیز می توانند درباره نحوه بازاریابی سؤال کرده و پاسخ های الزم 

را کسب کنند.
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نمونه پرسشنامه مصاحبه با یک بازاریاب
١ــ لطفًا مختصری از زندگی نامه خودتان بگویید. )تاریخ تولد، محل تولد، موقعیت اقتصادی خانواده ای که 

در آن به دنیا آمده اید؛ شغل پدر، تحصیالت و … ( 
٢ــ از آرزوها و رویاهای دوران کودکی خود بگویید. دوست داشتید مثل چه کسی باشید؟ 

٣ــ سوابق و مسیر شغلی خود را توضیح دهید )اولین سن پول درآوردن، شغل هایی که تا به حال داشتید و …( 
٤ــ نوع فعالیت و نوآوری های بازاریابی خود را توضیح دهید )نوآوری ها از نظر کانال توزیع، کیفیت، سرعت 
بازار داخلی و احتمااًل خارجی،  با کسب و کارهای مشابه رقبا، سهم محصول در  یا قیمت محصوالت در مقایسه 

کانال های تبلیغاتی و …( 
٥ــ مشکالتی که در راه فعالیت های بازاریابی کسب و کارتان بوده شامل چه چیزهایی است؟ 

٦ــ موفقیت خود را در بازاریابی ناشی از چه عواملی می بینید؟ 
٧ــ چقدر از وقت خود را در شبانه روز و چه نسبتی از فروش محصوالت را به بازاریابی اختصاص می دهید؟ 

٨ــ آینده بازاریابی را چگونه می بینید؟

فعالیت 11
از دانش آموزان بخواهید سؤاالتی را طراحی کنند و در آن میزان رضایت و عالقه خریداران را بسنجند.

)جواب: میزان رضایت از نظر کیفیت، دوام، زیبایی، استفاده راحت، جدید و...(

فعالیت 12
از دانش آموزان بخواهید که هر کدام 5 نوع تبلیغات جالب )متنی، صدا، عکس و فیلم در رسانه های مختلف( انتخاب کرده و 

در کالس برای بقیه نشان دهند.

فعالیت 1٣
از دانش آموزان بخواهید که درباره 5 محصول تحقیق کنند که از کجا به دستشان رسیده است.

فعالیت 1٤

 گردش و بازدید از کسب وکار و ارائه گزارش
این روش هم می  تواند به صورت فردی و هم گروهی انجام شود. معلم قبل از بازدید، مجموعه  ای از سؤاالت مرتبط با بازاریابی 
را مطرح می نماید. از دانش آموزان می خواهد که برای سؤاالت پاسخ های الزم را از کسب  وکاری که بازدید می شود، به دست آورند. 

معلم از دانش آموزان می خواهد که گزارش خود را برای سایر هم کالسی های خود نیز ارائه دهند.
بازاریابی کارآفرینانه می تواند یک سبک و هنر خاصی برای تدریس باشد که مربی بایستی در شرایط متفاوت از آنها استفاده کند. 

بنابراین آن چه که مهم است، حرکت از تدریس علم بازاریابی محض، به سوی تدریس هنر و عمل بازاریابی کارآفرینانه است. 
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نمونه سؤاالت مرتبط با گزارش بازاریابی
نام شرکت/ کسب و کار

مدت فعالیت
نسبت محصوالت این کسب و کار در مقایسه با سایر کسب و کارها در بازار

کانال های توزیع محصول
رسانه ها و روش های تبلیغاتی

تعداد محصول جدید در هر سال

فعالیت 1٥
از دانش آموزان بخواهید که برای محصوالت کسب و کار خویش در طی دوره زمانی مختلف، اندازه بازار را پیش بینی کنند. 

چه عواملی می توانند در تقاضا تأثیر داشته باشند.

فعالیت 16 
از دانش آموزان بخواهید که برای محصول خویش، روش بازاریابی مشخص و طراحی کنند.

تمرینات بیشتر
سؤاالتی که در ابتدای درس از دانش آموزان جهت آماده کردن ذهن آنان جهت ورود به درس پرسیده شد می توانند پایه ای 
برای انجام تحقیقات و ارائه گزارش توسط دانش آموزان گردند. به هرحال فعالیت های زیر جهت تعمیق یادگیری می توانند مفید واقع 

شوند:
ــ از هر دانش آموزی بخواهید که درباره شکل ظاهری و قیمت محصولی که در طی زمان های مختلف تغییر پیدا کرده تحقیق 

نموده و در کالس برای بقیه گزارش دهد.
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فصل ٧

خالقیت

هدف کلی 
توسعه خالقیت در دانش آموزان

اهداف جزئی 
ــ شناخت خالقیت و اهمیت و ضرورت آن در زندگی و کسب و کار

ــ توانایی تشخیص خالقیت با سایر مفاهیم مشابه
ــ شناخت و تمرین فنون افزایش خالقیت

ــ افزایش ویژگی های خالقیت و نوآوری در دانش آموزان
ــ شناسایی راه های رسیدن به ایده محصول

ــ مورد آزمون قرار دادن ایده های کسب و کار.

چرا خالقیت در کسب و کار مهم است؟
اگر ما تخیل خود را پرورش دهیم و از مرحله رویاهای بیداری گذشته، به مرحله تخیل خالق برسیم قادر خواهیم بود مشکالت 
را دقیق تر تحلیل کنیم و برای این مشکالت راه حل های اثربخش تری را پیدا کنیم. شاید مهمترین پیام این باشد که به علت مواجهه 
جوامع بشری با مسائل ناهمگونی فزاینده وابستگی متقابل بین کشورها، تحلیل رفتن منابع طبیعی،  سرعت فزاینده تغییرات و مسائل 
متعدد دیگر، نیاز به خالقیت اجتناب ناپذیر است. از سویی یافتن تصویری هر چه جامع تر، غنی تر و دقیق تر از آینده برای هر جامعه از 
ضروریات است. تورنس چنین استدالل می کند که چنین تصاویری از آینده در افراد جامعه، انگیزه الزم را برای رسیدن به باالترین 

سطح تفکر و خالقیت بوجود می آورد.
خالقیت مبحث مهمی از تفاوت های فردی به شمار می آید، با نگاهی به تاریخ گذشته درمی یابیم که جهان ما به دست افراد معدودی 
که در تفکر خود جهش های خالقی به پیش داشته اند تغییراتی بنیادی کرده است. گالیله، داروین و اینشتین در درک دنیایی که در آن 
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زندگی می کنیم نقش بسیار ارزنده ای ایفا کرده اند.
اختراعات نیز نشانگر همین نکته اند. ماشین بخار، تلفن، ماشین های حساب و... که وجودشان برای ما عادی شده است به 
دست کسانی طراحی و ساخته شده اند که ما آنها را خالق می نامیم. در عالم هنر نیز طی قرن ها، کتاب ها، شعرها و... که جهان ما را غنی 

کرده اند به وسیله افرادی بسیار خالق بوجود آمده اند. در طی دهه گذشته خالقیت در تعلیم و تربیت، بازار بسیار گرمی داشته است.
ما در دنیایی با تغییرات متالطم زندگی می کنیم، داده ها و اطالعات جدید، مردم جدید، فناوری جدید و مشکالت تازه همواره 
پدیدار گشته و هر روز در معرض بمباران چیزهای نو وتازه هستیم. واقعیت ها سریعتر از آنچه که بتوانیم با آن سر و کار داشته باشیم 
تغییر پیدا می کنند. در این دنیای پرتالطم، روش های قدیمی حل مسئله در تمام موقعیت ها پاسخگو و اثربخش نیستند. رویکردهای 
تحلیلی و عادی که در دوران صنعتی برای بررسی و حل مسائل همواره مطلوب و ایده آل بودند، االن دیگر پاسخگو نیستند. در 
مقابل بایستی به دنبال روش های جدیدی جهت مواجه شدن با تغییرات باشیم. از طریق خالقیت می توانیم در هر موقعیتی پاسخ و 

راه حل متناسب با آن ارائه دهیم. به طور کلی در شرایط کنونی الزم است انتخاب ها و راه حل های جدیدی داشته باشیم.
در بسیاری از مدارس، دانشگاه ها و سازمان ها، دروس و دوره های آموزش روش های ایده یابی و خالقیت ارائه می شود. پیامد 
و نتیجه چنین آموزش هایی بلند مدت بوده و زندگی فردی و شغلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین آموزش روش های خالقیت، 
پیشرفت ها و دستاوردهای تازه ای را برای زندگی بشر به ارمغان خواهد آورد. نظر به اینکه موضوع کارآفرینی ارتباط تنگاتنگی با 
خالقیت دارد و در واقع خالقیت از مهمترین پیش شرط های کارآفرینی و جزء الینفکی از عوامل و شرایط ظهور آن می باشد. لذا 
در این فصل سعی می شود با ارائه و معرفی روش ها و فنون خالقیت، دانش آموزان را به سمت و سوی خالقیت و کارآفرینی بیشتر 

رهنمون سازیم.

فعالیت فردی

فعالیت 1 
از دانش آموزان بخواهید که هر کدام 5 محصول جدید نام ببرند که 10 سال پیش وجود نداشته است.

جواب: ) تلفن همراه با قابلیت های امروزی، نرم افزارهای مختلف، پنیر با طعم گردو، دوغ با طعم نعنا، چیپس با طعم ماهی(.

فعالیت 2
با اتکاء به تجربه خرید دانش آموزان تفاوت های موجود در استفاده از خدمات کسب و کارها را فهرست کنید. به عنوان مثال 
وقتی به رستوران، ساندویچی، مراکز تفریحی و مغازه ای رفته اند چه ویژگی های خاصی در ارائه خدمات وجود داشته که در جای 

دیگر وجود ندارد.
جواب: )مثال در رستوران این امکان وجود دارد که غذای باقیمانده از سفارش غذا را در ظرف مناسبی ریخت و با خود برد(. 

فعالیت ٣
از دانش آموزان بخواهید که هر کدام 5 ایده جدید برای کسب وکارهای مختلف پیدا کنند. از آنان بخواهید در کالس برای بقیه 

توضیح دهند که چگونه به این ایده ها رسیده اند؟
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مثال: )١ــ گردشگری با دوچرخه برای کسب و کارهای خدمات گردشگری )به خاطر کم هزینه بودن و آسیب نرساندن به محیط 
زیست(، ٢ــ تبلیغات در آسانسور برای شرکت های تبلیغاتی) آزاد بودن وقت افراد در آسانسور(و....

دانستنی هایی برای معلم
ارائه  آن  از خصوصیات  که  تعریف می کنند  از حل مشکل  به عنوان شکلی  را  معمواًل خالقیت  روانشناسان 

راه حل های بدیع، نو و جدید برای مشکالت هنری، علمی و عملی است.
خالقیت یعنی ترکیب مجدد عقاید، اندیشه ها، افکار،  تصورات و انگاره هایی که قباًل  برای فرد شناخته شده است، 

اما به شیوه ای جدید و متفاوت از قبل.
خالقیت از مسائلی بوده که همواره ذهن اندیشمندان و محققان را متوجه خود ساخته است بطوری که نظریات 

متعددی در ارتباط با آن از سوی محققان و روانشناسان ارائه گردیده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرآیند و مراحل خالقیت
١ــ به گفته افراد خالق، مشخصه تفکر خالق در آنان مکالمه ای درونی است. فروید گفته این مکالمه بین خود 

آگاه و ناخودآگاه صورت می گیرد.
٢ــ در بسیاری از موارد افراد در یک حالت نیمه هوشیار و رویا و یا هنگامی که انسان بدون وجود احساس یا 

حضور ذهن به کاری اشتغال دارد، به بینش های بسیاری دست یافته اند.
٣ــ گاهی متفکران چنین گفته اند که در مراحل ابتدایی، یعنی هنگامی که  اندیشه ها در حال شکل گیری هستند، 
از به کار بردن واژه ها و منطق متعارف اجتناب می ورزند و در عوض به تخیالت و انتزاع های مبهم روی می آورند و 

سپس اندیشه های خود را در قالب کلمات می ریزند.
٤ــ سرانجام،  کار خالق مستلزم تمرکز شدید فکری، پشتکار و صرف انرژی فراوان است به ویژه در مرحله ای 

که مقدمات پیدایش اندیشه خالق فراهم می شود.
آنچه در زیر آمده است ،  مراحل مختلف فرآیندی است که به وسیله آن ذهن متفکر و درگیر و تخیل خالق باید از 

آن بگذرد تا به افکار، عقاید و برنامه های جدید دست یابد.
١ــ آمادگی:  باید مشکل یا طرحی را که قادر به حل آن هستید، مشخص سازید. برای این منظور حافظه، 
توانایی و مهارت های ذهنی دیگر خود را به کار گیرید تا مشکل خود را به دقت تعریف کنید، در رابطه با آن اطالعات 
مفید و واقعیت ها را جمع آوری کنید و قبل از اقدام به هر عملی این اطالعات را به بخش های قابل فهم، تقسیم و آن 

را تجزیه و تحلیل کنید.
٢ــ خلق اندیشه:  اندیشه های خالق و حیاتی به ذهن می رسد و این احتمال که درنهایت مشکل شما حل 
شود،  افزایش می یابد. در این مرحله می توانید راه حل های گوناگون را در نظر بگیرید. وقتی دربارٔه راه حل ها به 
قضاوت می پردازید در نظر داشته باشید که جریان اندیشه قطع می شود. در این صورت مراقب باشید که قضاوت درباره 

راه حل ها مانع از فرآیند خالق ذهن شما نشود.
٣ــ بازپیدایی: در این مرحله از فراوانی اندیشه های گوناگون که به ذهن می آید کاسته می شود و اندیشه تازه دیگر 
به ذهن نمی رسد. در این مرحله می توان راه حل هایی که ظاهرًا غیرعملی صرف به نظر می رسد حذف کرد. اندیشه های 
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مشابه را کنار هم بگذارید و به اندیشه ای که برای روشن تر ساختن آن به اطالعات یا به تفکر بیشتر نیاز دارید توجه زیادتر 
نشان دهید. در این مرحله می توانید نتایج مرحله ای را که طی آن خالقیت و نوآوری فکری داشته اید منظم کنید.

٤ــ قضاوت: در این مرحله همه توان خود را برای نقد و بررسی افکار خود به کار گیرید و فهرست اندیشه هایی 
را که به ذهن شما رسیده است با دقت مورد آزمایش قرار دهید. اندیشه هایی که به نظر می رسد ناکافی هستند کنار هم 
بگذارید تا بهترین اندیشٔه شما که امکان عملی شدن آن وجود دارد و شما می توانید از آن برای حل مشکل خود یا نیل 

به هدف های مورد نظرتان استفاده کنید در فهرست اندیشه هایتان باقی بماند.
به یاد داشته باشید که برای دستیابی به تفکر خالق نمی توان راه حل چهارگانه این فرآیند را کوتاه تر کرد. در این 
مورد باید گفت که هر چند ذهن آدمی غالبًا با ظرافت بسیار از یک مرحله به مرحله دیگر وارد می شود و معمواًل فرد 
متوجه این مراحل نمی شود، اما خلق اندیشه های بدیع و بکر که در مرحله دوم انجام می گیرد، باعث می شود تفاوت بین 

یک فرد نابغه و فرد دیگری که فقط باهوش است با تفاوت بین یک فرد موفق و یک فرد ناموفق مشخص گردد.

مشخصات افراد خالق
باشد ضرورتًا  بسیار خالق  فرد  اینکه  برای  اما  برخوردارند  متوسط  از  باالتر  هوش  از  افراد خالق  چند  هر 
 نباید نابغه باشد. افراد خالق تازگی و بدیع بودن را  ترجیح می دهند. پیچیدگی مسائل توجه آنان را جلب می کند و به 
قضاوت های مستقل می پردازند. عالوه بر آن، توانایی تمام کردن، کامل کردن و یکی کردن افکار گوناگون در این افراد 
بیش از دیگران است. افراد خالق در یکی کردن تفکر کالمی  با تفکر بصری و تفکر منطقی و مبتنی بر واقعیت با تفکر 
غیرمنطقی و تخیلی، سرآمد تر از افراد غیر خالق هستند. افراد خالق بیشتر بوسیله عالئق درونی خود نسبت به کارهای 
خالق برانگیخته می شوند تا عوامل بیرونی نظیر شهوت،  پول یا تأیید دیگران. در واقع،  وقتی دالیل بیرونی باعث انجام 
کارهایی می شود که ذاتًا جزو کارهای فکری خالق به حساب می آید، ممکن است شخص انگیزه خود را برای انجام 

آن از دست بدهد.
مطالعات انجام شده درباره ویژگی های افراد آفریننده نشان می دهد که افراد آفریننده دارای ویژگی های زیر هستند:
1ــ انگیزه پیشرفت سطح باال، 2ــ کنجکاوی فراوان، 3ــ عالقه مندی زیاد به نظم و ترتیب در کارها، 4ــ قدرت 
ابراز وجود و خودکفایی، 5ــ شخصیت غیرمتعارف و کامروا، 6ــ پشتکار و انضباط درکارها، 7ــ استقالل، 8ــ طرز 
فکر انتقادی، 9ــ انگیزه زیاد و دانش وسیع، 10ــ اشتیاق و احساس سرشار، 11ــ زیباپسندی و عالقه مندی به آثار 
هنری، 12ــ عالقه کم به روابط اجتماعی و حساسیت زیاد نسبت به مسائل اجتماعی، 13ــ تفکر شهودی، 14ــ قدرت 

تأثیر گذاری بر دیگران.

موانع موجود در برابر خالقیت
موانعی در برابر خالقیت نوجوانان و جوانان معرفی شده اند که تعدادی از آنها به شرح زیر می باشد.

١ــ موانع بیولوژیکی ــ فیزیولوژیکی
بدون تردید عوامل ارثی و امور طبیعی و فرهنگی همه در پیدایش استعداد و رشد خالقیت تأثیر دارند. نویسندگان 
بزرگ، ریاضیدان های معروف و مخترعین، اغلب در دوران کودکی آثار نبوغ و خالقیت از خود ظاهر ساخته اند. افراد 
بیشماری در محیط های مساعد پرورش یافته اند ولی همه آنها موجب فکر و اندیشه تازه نشدند. با اینکه عامل ارثی 
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پیدایش استعداد و خالقیت را در افراد ممکن می سازد ولی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد.
٢ــ موانع محیطی ــ اجتماعی

باید فرزندان خود را به صورت موجوداتی کاماًل  ویژه و یکتا و بی مانند بنگریم و آنها را تشویق کنیم. در برخورد 
با هر مسئله ای سعی کنید تا آنجا که امکان دارد از ضمیر و فکر بی مانند خود کمک بگیرید. انسان خالق کسی است که 

کاماًل مستقل عمل می کند. چنین شخصی نه می تواند و نه اجازه می دهد دیگری به جای او فکر یا عمل کند.
تعدادی از عوامل خانوادگی که در رشد خالقیت مؤثرند عبارتند از:

ــ زمینه تحصیالتی عالی در خانواده    
ــ کمی فشار به همانند سازی در رشته های تحصیلی

ــ راهنمایی والدین به استقالل و تحمل رفتار مستقل
ــ اعتماد به کودک

ــ نبودن رابطه عاطفی قوی بین والدین و کودک
ــ تشویق و تقویت مداوم رفتار خالق

شرایط نامساعد خانه که ممکن است مانع رشد خالقیت شوند از این قرارند:
ــ تشویق نکردن کاوش و پرسش کودک

ــ ندادن وقت آزاد به کودک
ــ تشویق به با هم بودن خانواده و محروم ساختن کودک از تنهایی و خلوت

ــ تشویق نکردن خیال پردازی و آن را مذموم شمردن
عوامل محیطی نه تنها سبب پرورش استعدادهای مختلف افراد می شود بلکه موجباتی برای تحریک و تشویق 
افراد به خلق اندیشه و طرق تازه فراهم می سازد. از جمله شرایط نامساعد مدرسه برای رشد خالقیت می توان شرایط 

زیر را نام برد.
ــ تأکید بر روی حفظ و از بر کردن 

ــ تشویق نکردن هر چیزی که خارج از الگوی مدرسه است
ــ برنامه درسی و جدول ساعات غیر قابل انعطاف برای فعالیت های کالس

ــ انضباط سخت و زورمدارانه
ــ اعتقاد معلمان به اینکه محصالن خالق را نمی توان به راحتی اداره کرد.

٣ــ موانع فردی
در جهت پرورش خالقیت موانع مختلف وجود دارند که تعدادی از آنها به خود فرد مربوط است. از جمله 

موانع فردی در برابر خالقیت می توان موارد زیر را عنوان کرد:
ــ خویشتن پذیری: کسانی که خود را کمتر از آنچه که هستند به حساب می آورند و به دیگران نشان می دهند و 
نیز کسانی که خود را بیشتر از آنچه هستند می خواهند به دیگران نشان دهند، در زندگی اجتماعی موفق نیستند. و این 
دو گروه در روابط انسانی به طور دائم با مشکالتی مواجه هستند. اضطراب، یکی از عوامل بازدارنده جریان خالقیت 
است. هراندازه میزان خویشتن پذیری در کودکان پایین تر باشد، به همان اندازه مضطرب تر هستند و این عامل است که 

در سازش یافتگی آنها و بازده تحصیلی و خالقیت آنان اثر سوء می گذارد.
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که  موقعی  است.  انسان  در  خالقیت  جریان  اندازنده  کار  به  و  محرک  نیروی  واقع  در  انگیزش  انگیزش: 
فهمیدن و عمل کردن آسان باشد و درواقع عملی از روی عادت انجام گیرد، خالقیت در کار نیست ولی به محض اینکه 
مسأله ای پیش آمد جریان خالقیت به کار می افتد. همچنین او معتقد است در  ترغیب و افزایش خالقیت و به خصوص 
خالقیت کودکان انگیزه کنجکاوی است. کنجکاوی در واقع عشق به دانستن است، عشق به کسب اطالعات جدید و 
عشق به افزایش ظرفیت و توانایی در شخص است. این انگیزه در کودکان بیش از دیگران است. و هر اندازه محیط 

زیست کودک از نظر منابع اطالعاتی قوی تر باشد این انگیزه بیشتر از قوه به تخیل در می آید.

روش های پرورشی خالقیت 
امروز محققان و اندیشمندان روش ها و زمینه های مختلفی را برای پرورش خالقیت عنوان نموده اند که می توان 

به موارد زیر اشاره نمود:
ــ مواردی وجود دارد که تعداد اختراعاتی که بوسیله مخترعین خالق بوجود آمده با افزایش سن آنان رو به 
کاهش گذاشته است. لیکن به احتمال قوی توضیح علت این امر مربوط به نیروی محرک نسبی است. از لحاظ انسانی 
غیر قابل اجتناب است که بعضی از افراد پس از کسب موفقیت های متعدد از کوشش بازایستند. بدین ترتیب پیشرفت 
جامعه به سوی رفاه فردی ممکن است آن جامعه را از خالقیت هایی که با کوشش افراد مسن تر امکان پذیر است محروم 
نماید. حتی اگر استعداد ذاتی ما رشد نیابد قدرت خالقیت ما می تواند سال به سال با سعی و کوشش که در آن زمینه به 

کار می بریم به رشد خود ادامه دهد.
آزمایش های علمی  بر اساس  بر خالقیت چنین دیدگاهی وجود دارد:  تأثیر دانش  با چگونگی  ارتباط  ــ در 
حقیقت  در  ارد.  د وجود  غیردانشگاهی  و  دیده  دانشگاه  همسن  افراد  بین  کمی  تفاوت  خالقیت،  استعداد  ورد  م در 

تحصیالت، عامل اساسی نمی باشند و بسیاری از افراد با تحصیالت باال از لحاظ خالقیت بی بار هستند.
ــ یادداشت برداری حین مطالعه، تمرین خالقیت بسیار بهتری بوجود می آورد. وجود یک آزمایشگاه فیزیک 
یا شیمی  و داشتن روش غیر متمرکز در تدریس و استفاده از کتابخانه ای غنی تر به مراتب مؤثرتر از وجود یک کتاب 

درسی است که پر از آخرین اطالعات علمی باشد.
ــ نظام آموزشی که عالقه مند به تربیت جامعه ای خالق و جوشان است از انجام سه کار سخت پرهیز می کند:

1ــ محدود کردن شاگردان به کتاب درسی و گفته معلم
2ــ استفاده از روش های سنتی متکی بر تکرار و تقلید و آموزش

3ــ جلوگیری از شک و بروز عقاید
در ارتباط با اهمیت مطالعه کتب غیردرسی درپرورش خالقیت کودکان و نوجوانان نکاتی را می توان بشرح زیر 

بیان کرد:
1ــ مطالعه کتب غیردرسی در هر زمینه و موضوعی که باشد بر تجربه های کودکان و نوجوانان می افزاید.

2ــ مطالعه کتب غیردرسی اطالعات بیشتری را در اختیار نونهاالن می گذارد و طبیعتًا آنها را در یافتن راه حل های 
الزم برای برخورد با مشکالت مجهزتر می کند.

3ــ مطالعه کتب غیردرسی افراد را در معرض انواع افکار و عقاید قرار می دهد و او را از خطر تعصب مصون 
می دارد.
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4ــ مطالعه کتب غیردرسی کودک و نوجوان را با بار عظیم تمدن بشری در خارج از هر برنامه و قیدی آشنا می کند.
5ــ مطالعه کتب غیردرسی به فرزندان ما می آموزد که دانش و هنر، دریای بیکرانی است که همواره در حال 

تالطم و تغییر است و هر فرد می تواند با برخورداری از امواج موجود، موجی نو و کارساز ایجاد کند.
اطالعات یکی از عوامل اساسی خالقیت و ماده خام آن است. بعضی از بازی ها به پرورش قدرت تصور کمک 
می کند. همچنین خالقیت به مقدار زیادی بستگی به نحوه بازی دارد، بدین معنی که به جای بازی کردن بر طبق عادت 
به کار برند. همچنین کارهای دستی برای ما از  می کوشند روش های جدید و جسورانه ای را برای رسیدن به هدف 
نظر خالقیت دارای اثر بیشتری خواهد بود، در صورتی که خود، هم طرح را بوجود آوریم و هم آن را اجرا کنیم. ما 

می توانیم قدرت تصور خود را با سعی در ابداع سرگرمی های جدید افزایش دهیم.

تمایزهای تفکر همگرا و تفکر واگرا از  جمله مباحثی در روان شناسی است  که  آغازگر آن گیلفورد  بود. گیلفورد  درتمایز با 
هوش، به مفهوم  خالقیت توجه کرد. تفکر واگرا، خالق تر است. در جدول زیر تمایز دو نوع تفکر همگرا  و  واگرا نشان داده شده 

است:

تفکر  واگراتفکر  همگرا

گزینه های محدود
آجر چیست؟

 پاسخ: از مهمترین مصالح ساختمانی است که....

گزینه های نامحدود و سیال
با آجر چه کارهایی می توان کرد؟

پاسخ های متفاوت بر حسب شدت واگرایی:
1.ساختن خانه /  ساختن مدرسه/ ساختن اجاق

2. زدن به حیوانی که به ما حمله می کند / کوفتن به میخ / درست کردن دروازه های فوتبال

حل مسأله
اگر وزارت نیرو اطالعیه بدهد که فردا آب های منطقه شما 

دوساعت قطعی خواهد داشت، چه می کنید؟

طرح مسأله وتکثیر مسأله
اگر همه آب های ورودی شهر شما قطع بشود چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟

پاسخ های منظم و چارچوب بندی
پسری  1000 تومان پول داشت آن را به بقالی داد و دو 

آب نبات 300 تومانی خرید، چقدر باید پس بگیرد؟
پاسخ: 400 تومان

پرسش افکنی
الف.پسری  1000 تومان پول داشت آن را به بقالی داد و دو آب نبات 300 تومانی خرید، 

چقدر باید پس بگیرد؟
پاسخ: شاید قبال ً هم بدهکار بوده است.

 ب. چند عمل مختلف هست که پاسخش 400 باشد

راه های متعارف
فلسفٔه سیاسی، پاسخی به این سؤال است که چه کسی باید 

حکومت بکند؟
 شاهان، اشراف، مردان الهی، حکما،....

راه های نرفته )سنت شکنی(
سؤال اصلی  فلسفه سیاسی این سؤال نیست که چه کسی باید حکومت بکند، بلکه این است 

که چه روشی از حکومت رضایت بخش تر وپایدار تر است.

امور مربوط
کدام نوع از انواع اسب، باالترین قدرت را دارد؟

پاسخ: اسب تازی، اسب ترکمن،....

امور نامربوط
کدام نوع از انواع اسب، باالترین قدرت را دارد؟

پاسخ: اسب بخار
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فعالیت های گروهی: رهنمودهایی جهت کارگروهی دانش آموزان در ایده یابی و خالقیت
 قبل از یادگیری درباره فعالیت های گروهی خالقیت الزم است درباره نحوه تعامل با گروه جهت ایجاد ایده آشنا شوید. بنابراین 

الزم است مسائل زیر را در نظر داشته باشید:
تعداد اعضای گروه بین 4ــ5 نفر باشد. گروه هایی با تعداد کم و یا بیشتر از این مقدار اثربخشی کمتری دارند.

پایه ای »زود قضاوت نکردن درباره نظر دیگران« را رعایت کنند.  باشید که تمام اعضای گروه ها مقررات اساسی و  مطمئن 
سعی کنید شرایط و محیط جذابی را برای دانش آموزان فراهم کنید. شوخی و بذله گویی را تشویق نمایید. تحقیقات نشان می دهد که 

گروه هایی که در آن خنده و بذله گویی است در مقایسه با گروه هایی که اعضا کمتر به شوخی و بذله می پردازند، ایده بیشتری تولید می کنند.
هرچقدر می توانید بهتر است در یک زمان فعالیت بیشتری انجام دهید. فعالیت های مختلف با توجه به شخصیت ها و تجربیات 

اعضای گروه دانش آموزان می تواند منجر به جرقه ایده های گوناگونی شود.
مهم تر از همه در همه جلسات ایده یابی به فراگیران آموزش دهید که از این قانون پایه پیروی کنند:

در هنگام ایده یابی تمام قضاوت ها را کنار بگذارند
این قانون در ایده یابی اساسی بوده و شما بایستی فراگیران را تشویق کنید هنگامی که با یکدیگر در تعامل هستند مطابق با آن 
عمل کنند. تأکید کنید که هرچقدر ایده های بیشتری فهرست کنند، مزیت بیشتری برای حل مسأله خواهند داشت. هنگامی که فرصتی 
را برای انتقاد و ارزیابی ایده اختصاص بدهند، ایده های زیادی تولید نخواهد شد. آنها ارزشیابی ایده ها را بایستی بعد از فهرست کردن 

تمام ایده ها انجام دهند. شاید شما از دانش آموزان بخواهید عبارت زیر را پنج مرتبه بطور پیاپی با صدای بلند تکرار کنند:
در ایده یابی قضاوت نیست.
در ایده یابی قضاوت نیست.
در ایده یابی قضاوت نیست.
در ایده یابی قضاوت نیست.
در ایده یابی قضاوت نیست.

این  نمونه  نمایید.  استفاده  یابی  ایده  برای  فنون مختلف خالقیت می توانید  و  تکنیک ها  از  از هموار کردن مقدمات فوق  بعد 
تکنیک ها در کتاب نیز اشاره شده است. فنون زیر نمونه هایی از روش های آموزش خالقیت می باشند:

الف( روش فوران اندیشه: واژه فوران اندیشه چنین تعریف شده است: »اجرای یک فن گردهمایی که از طریق آن، گروهی 
می کوشند راه حلی برای یک مسأله بخصوص با انباشتن تمام ایده هایی که به وسیله اعضا ارائه می شود، بیابند.« با استفاده از این روش 

می توان استعداد عقلی و ذهنی افراد را رشد داد چنانکه افراد بتوانند بیشترین بهره را از توانایی های فکری خویش بگیرند.
 قوانین حاکم بر جلسات فوران اندیشه: 

برای اینکه بتوان از جلسات گروهی فوران اندیشه بهره کافی گرفت حتما الزم است چهار قانون مهم به دقت رعایت گردد:
١ــ انتقاد ممنوع است.

آید  فراهم  کافی  ایده  که   زمانی  تا  است  بنابراین الزم  گردد.  ارزش  با  اندیشه های  در جهت  مانعی  می تواند  انتقاد  و  قضاوت 
هیچگونه قضاوتی به عمل نیاید.

٢ــ چرخش آزاد مطلوب است.
هر چه اندیشه ها بیشتر جسورانه و غیر معمول باشد بهتر است. زیرا این ایده ها موجب می شود با روش تازه، راه حل های جدیدی 
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برای مسائل بیابیم.
٣ــ کمیت بیشتر بهتر است. 

ارائه هر چه بیشتر افکار موجب می گردد راه حل ها و ایده های بیشتری طرح شود و دامنه انتخاب وسیع تر گردد.
٤ــ ترکیب و اصالح ایده ها مهم است. 

وقتی دو یا چند چیز با هم ترکیب شوند، نتیجه حاصله چیزی بیش از هر کدام از اجزا است.
ب( روش فهرست خصوصیات: در این روش به جای اینکه به موضوع به شکل کلی بنگریم، آن را به اجزایی کوچک تر 
تقسیم می کنیم و به هر جزء مستقاًل می پردازیم. در این روش فرد فهرستی از صفات مختلف یک شئ یا ایده را آماده می کند و سپس 
هر صفت را جداگانه بررسی می کند. این روش را می توان هم در مسائل ساده و هم پیچیده بکار برد و همچنین از اشیاء گرفته تا مسائل 
انتزاعی را دربرمی گیرد. آنگاه با تمرکز بر هر خصوصیت، راه هایی که بتوان آن خصوصیت را اصالح کرد یا تغییر داد را جستجو کرد 
و مشخص نمود. در اینجا نیز اجزاء مسأله را مشخص نموده و سپس برای هر جزء فهرستی از خصوصیات تهیه کرده و سپس راه 
حل ها و ایده هایی را که می تواند جهت بهبود موقعیت مؤثر باشد یادداشت می نماییم. در این مرحله می توان از جلسه فوران اندیشه نیز 

بهره گرفت و کار را تکمیل نمود.
ج( روش فهرست سؤاالت: در این روش فهرستی از سؤاالت تهیه می شود تا موجب برانگیختن قدرت تفکر و تصور فرد 
گردد. سؤاالت آن گونه تنظیم می شوند که  ایده برانگیز باشند.این روش می تواند با شکل فردی و گروهی مورد استفاده قرار گیرد. 

سؤاالت عبارتند از: 
١ــ کاربردهای دیگر: آیا می توان از این وسایل استفاده دیگری نمود؟ چگونه می توان آن را تغییر داد تا کاربرد دیگری داشته 

باشد؟ 
٢ــ اقتباس: چه روش دیگری می توان برای این کار اقتباس کرد؟ چه چیز دیگری شبیه این وسیله است؟ چه  ایده دیگری 

می توان از آن برداشت نمود؟ 
٣ــ تعدیل و تغییر: چگونه می توان در ویژگی های شیء تغییر به وجود آورد؟ با چه تغییری می توان آن را مناسب تر ساخت؟ 
٤ــ جانشین سازی: چه چیزی را می توان جانشین ساخت؟ چه کسی را می توان به جای آن به کار گرفت؟ چه احساسی را 

می توان جانشین نمود؟
٥ــ بزرگ سازی: چه چیزی می توان به آن افزود؟ آیا باید قوی تر باشد؟ اگر به آن اجزائی اضافه شود چه می شود؟ اگر بزرگ تر 

گردد، چه؟  
راه های شناسایی ایده در کسب و کار

عالوه بر موارد فوق می توان از روش های زیر جهت تولید محصول و ارائه آن بهره گرفت:
ــ توجه به نیازها جهت ایجاد محصوالت یا فرآیندهای  بهتر، ارزان تر، سریع تر، کم خطرتر، سبک تر، سنگین تر، بزرگ تر،کوچک تر، 

قوی تر، کم مصرف تر، کم صداتر و کم مطلوب تر برای محیط زیست.
ــ توجه به پدیده ها )سیب نیوتن و...(

ــ توجه به مشاهدات تصادفی
ــ انتخاب ارادی و تصادفی موضوع مورد اختراع

ــ تبادل قابلیت های محصوالت با یکدیگر
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ــ تعبیه قابلیت های طبیعی در محصوالت.
مرحله جمع بندی فعالیت های ایده یابی

به جمع بندی و  پیدا کنید، در اینجا  به ایده های گوناگون و متفاوتی دست  یابی ممکن است  ایده  نتیجه فعالیت های مختلف  در 
شناسایی ایده های مهم پرداخته می شود.

1ــ ایده های ابراز شده را مرور کنید.
2ــ برای ایده ها رأی گیری کنید و تعداد ایده های مورد نظررا محدود کنید.

3ــ ملزومات و محدودیت ها را بررسی کنید.
4ــ پنج تا ده  ایدٔه برتر را برگزینید.
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فصل ٨

جایگاه مشتری در ذهن فروشنده

اهداف کلی 

شناسایی  و  مشتری  جایگاه  با  آموزان  دانش  آشنایی  درس  این  کلی  اهداف 
ویژگی های الزم برای فروشندگی است. لذا الزم است دانش آموزان در این 

خصوص قواعد فروشندگی را بدانند و با اصول جذب مشتری آشنا شوند.

اهداف جزئی
ــ جایگاه مشتری را بشناسد و مشتریان مهم خود را شناسایی کند.

ــ قواعد فروشندگی را بداند و به ضرورت های آن پی ببرد.
ــ با توجه به شناخت مشتری و اصول و فنون فروشندگی با نحوه جلب رضایت و خشنودی مشتری 

آشنا شود.
ــ دانش آموزان یاد بگیرند که به طرز مؤثری مشتریان احتمالی خود را پیدا کنند و به آنها فروش کنند.

ــ راه برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان بالقوه را یاد بگیرد.
ــ با نحوه پاسخگویی به شکایات مشتریان آشنا بشود و بتواند جوابگوی شکایات آنها باشد.

خرید  جهت  نیز  را  دیگران  خود،  عالوه بر  مجددًا  مشتریان  تا  کند  درست  مشتریان  شبکه  د  بتوان ــ 
محصوالت تشویق نمایند. 

دانسته ها و تجربیات پیشین
دانش آموزان در مباحث بازاریابی با قیمت گذاری و گروه های مختلف مردم جهت فروش بهتر آشنا شده اند. از دیدگاه عملی نیز 

هر فردی تجربه خرید محصولی را دارد. بنابراین در این درس با اتکاء به تجربیات دانش آموزان می توانید درس را بهتر یاد دهید.
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اهمیت و نقش درس
یکی از عوامل مهم ورشکستگی شرکت ها ناموفق بودن آنها در امر فروش و فرهنگ فروش است. امروزه بهترین شرکت ها، 
شرکت هایی هستند که بهترین فروشنده ها را دراختیار دارند و مدیران عامل بسیاری از شرکت ها از بین فروشنده ها انتخاب می شوند. 

لذا در زمینه فروش الزم است که شرکت ها و افرادی که ایجاد کسب و کار می نمایند موارد زیر را باور داشته باشند:
١ــ باور به تخصصی بودن فروش و تبلیغات و هنری بودن و جنبه حیاتی داشتن آن

٢ــ باور به اهمیت دادن به مشتری
٣ــ باور به شناخت بازار و تحقیق در آن

شب و روز ما در حال فروش هستیم. ما همه فروشنده هستیم، بعضی کاال، بعضی خدمات و بعضی فکر می فروشند. در واقع ما 
همه به نوعی فروشنده هستیم. لذا ضرورت دارد که به این امر مهم پرداخته شود. به گونه ای که در علم روانشناسی در این خصوص 

تحت عنوان روانشناسی فروش فعالیت های علمی صورت گرفته شده است.

دانستنی های معلم

مفهوم مشتری
بطور کلی دو گونه تعریف از مشتری مطرح است:

١ــ تعاریف ساده
مشتری کسی است که چیزی از ما می خرد.

مشتری کسی است که ما به او چیزی می فروشیم.
مشتری کسی است که به ما مراجعه می کند.

مشتری کسی است که برای او کاری انجام می دهیم.
مشتری کسی است که اگر نباشد ما شغلی نداریم.
مشتری کسی است که ما به خاطر او کار می کنیم.

٢ــ تعریف پیچیده
مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که خواستار یا خریدار کاال و یا خدمتی است.

شخصیت حقیقی: هر فردی که در جامعه حضور دارد و مستقاًل به شرکت مراجعه می کند.
یا سازمان هایی هستند که می توانند مشتری  یا شرکت ها  یافته  شخصیت حقوقی: منظور، گروه های سازمان 

سازمان های دیگر باشند.
خواستار: منظور آن مشتری ای است که خواهان کاال یا خدمات ما هست ولی تاکنون از آن بهره مند نشده 

است و ممکن است در آینده از کاال و یا خدمات سازمان ما استفاده کند.
خریدار: منظور کسی است که تاکنون حداقل یک بار از کاال و یا خدمات ما استفاده کرده است.
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فعالیت 1

در آغاز تدریس، معلم از شاگردان سؤال کند که نحوه برخورد فروشنده را در خرید پوشاک، کفش و یا درصورتی که اقدام به 
خرید لوازم خانگی نموده اند را به یاد آورند و سپس معلم اقدام به پرسش سؤاالت زیر نماید:

١ــ چگونگی برخورد فروشنده زمانی که وارد مغازه شدید؟
٢ــ آیا فروشنده توضیحات الزم را در مورد کاال به شما داد؟

٣ــ آیا فروشنده اطالعات الزم را در مورد کاال داشت؟
٤ــ به نظر شما آیا عالقه به کارش داشت؟

٥ــ آیا حوصله الزم را در پاسخ گویی و برخورد با مراجعین داشت؟
٦ــ آیا رفتار وی توأم با ادب بود؟

٧ــ آیا روش جدیدی در ارائه محصول و فروش مشاهده نمودید؟
٨ ــ آیا لباس مرتب متناسب با نوع کسب و کار داشت؟

٩ــ آیا برخورد فروشنده درخرید شما مؤثر بود؟
١٠ــ آیا به آشنایان خرید از این فروشگاه را توصیه می کنید؟

فعالیت 2
دو نفر از دانش آموزان را انتخاب کنید که یکی در نقش فروشنده و دیگری در نقش خریدار برای خرید و فروش کاالیی )مثل 
ساعت، خودکار و...( ایفای نقش نمایند. از بقیه دانش آموزان هم بخواهید نکات مثبت و منفی فروشنده را با توجه به معیارهای فوق 

فهرست کنند.

دانستنی های معلم
زبان بدن/ ارتباطات غیر کالمی

زبان بدن و ارتباطات غیر کالمی عبارت است از کلیه پیام هایی که افراد عالوه بر خود کالم، آنها را نیز مبادله 
پوشیدن و...  لباس  ایستادن، حرکات، چهره ها و چشم ها، لحن صدا، طرز  قرار گرفتن، راه رفتن،  می کنند. طرز 
جملگی نشانه های ارتباطات غیرکالمی هستند. بنابراین توجه به کلیه موارد فوق می تواند در نحوه ارتباط با مشتری 
و جذب وی مؤثر واقع شود. مشتری در بدو ورود به محل کار شما با دیدن نشانه های غیرکالمی در مورد شخصیت 
شما قضاوت می کند. لذا باید تالش نماییم تا شخصیتی مثبت در ذهن مشتری از خود به جا بگذاریم تا در مورد شما 

قضاوت خوبی داشته باشد.
آنچه که در فروش بسیار مهم است نحوه برقراری ارتباط با مشتری است. لذا توصیه می شود معلمین با زبان 

بدن نیز در این خصوص آشنا شوند و تا حدودی آن را به دانش آموزان معرفی نمایند.
 تحقیقات در این خصوص نشان داده است 70% آنچه که در ارتباط رد وبدل می شود غیرکالمی بوده و یا به 
عبارتی زبان بدن است. بخش کالمی گفتگو یک سوم کل پیام را شامل می شود که در دنیای تجارت امروزه در دنیا به 

آن بسیار توجه شده است.
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زبان تن طریقه ای است برای »دیدن« آنچه دیگران فکر می کنند. بسیاری از حرکات بدنی اشخاص نشان دهنده 

حاالت روحی و نگرش هاست.
همه به زبان تن سخن می گویند اما تعبیر و تفسیر و درک آن تنها در اختیار کسانی است که اوقاتی را صرف 
آموختن این زبان کرده باشند. به منظور اینکه دانش آموزان انگیزه برای دنبال کردن این موضوع پیدا نمایند از آنها 

بخواهید:
١ــ وقتی در افکار و حاالت روحی متفاوتی هستند حاالت بدنی و رفتار خود را مشاهده نمایند و این سؤاالت 

را از خود بپرسند.
ــ زبان تن من چه می گوید؟

ــ دست های من کجا قرار دارد؟
ــ آیا متمایل به جلو هستم یا عقب؟

ــ آیا چانه ام باالست؟
ــ آیا سرم به جلو متمایل است؟

ــ چه احساسی دارم؟
2ــ زبان تن دیگران را مشاهده کنید. کنترل زبان تن خود را یاد بگیرید.

3ــ یاد بگیرید چطور پیامی را که از نشانه ها دریافت می کنید با پیامی کالمی ادغام کنید.
پس از آشنایی با زبان بدن برقراری ارتباط مؤثر از مباحث مهم دیگری است که عالوه بر این که درکسب و کار 

الزم و ضروری است در زندگی روزمره و ارتباطاتی که داریم نیز مفید است.
اگر در برقرای ارتباط، مؤثر عمل نکنیم زندگی مان ناقص خواهد بود. و در این راستا الزم است مهارت های 

پایه زیر را فراگیریم:
ــ گوش دادن فعال که یکی از مهارت های بنیادی برای ایجاد و حفظ ارتباط است.

ــ نحؤه بیان مشاهدات، احساسات، نیازها و افکار

دانستنی های معلم
آیا می دانید؟

1ــ اگر 20 مشتری از خدمات شما ناراضی باشند 19 نفر از آنها این موضوع را به شما نخواهند گفت و 14 
نفر از بین 20 نفر به فروشندگان دیگری مراجعه می کنند.

2ــ هر مشتری ناراضی به طور متوسط به 10 نفر دیگر تجربٔه نا خوشایندش را می گوید و هر مشتری راضی 
به طور متوسط به 5 نفر دیگر می گوید.

٣ــ هزینٔه بازاریابی برای مشتریان جدید 7 برابر بیشتر از مشتریان قدیمی می باشد.
4ــ تا 90% مشتریان ناراضی دیگر از شما خرید نمی کنند و علت آن را به شما نمی گویند.

5ــ 95% از مشتریان ناراضی اگر با سرعت و به خوبی به شکایت شان رسیدگی شود مشتریان وفادار خواهند شد.
6ــ طبق نظر ریچهلد افزایش میزان 5 % وفاداری در مشتری بین 25 % تا 125 % افزایش فروش برای شما به 

ارمغان می آورد. 
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دانستنی های معلم

نحوۀ برخورد صحیح با مشتریان
برخورد با مشتری کار ساده ای نیست چون خیلی از آنها تندخو و بی صبر هستند. تکنیک من این است که آنها 
را با مهربانی مطیع خود می کنم. فقط کافی است که تا جایی که از عهده تان برمی آید به آنها کمک کنید و برخوردی 
مثبت و دوستانه داشته باشید. تا زمانی که این کارها را انجام دهید، هیچ مشکلی برایتان پیش نخواهد آمد. نباید اجازه 
دهید که یک مشتری گستاخ و بی ادب روزتان را خراب کند. باید یک طوری با او کنار بیایید چون مشتری بعدی ممکن 

است مثل قبلی نباشد.
وقتی ساعات کارتان طوالنی باشد، برخورد با مشتری ها سخت تر هم می شود. می دانم که ممکن است خسته و 
بی حوصله شوید اما نباید آن را به رو بیاورید. نباید اجازه دهید که مشتریان بفهمند که شما خسته اید و دوست دارید به 
خانه برگردید. این طور کار کردن اصاًل خوب نیست. مشتریان دوست دارند که به یک محیط دوستانه قدم بگذارند و با 
کارمندان خوش برخورد روبه رو شوند. اگر خسته هستید باید سعی کنید که آن را پنهان کنید. اگر حوصله ندارید باید 

لبخند بزنید. خیلی زود آن روز هم تمام می شود.
در زیر به برخی از بایدها و نبایدها در برخورد با مشتری اشاره می کنیم.

بایدها
1ــ سریع و به نوبت به مشتری های خود رسیدگی کنید.

2ــ اگر تعداد مشتری ها باال رفت از همکارانتان کمک بگیرید.
3ــ باید اطالع کافی از محصوالت شرکت داشته باشید. همچنین باید بدانید که هر محصول کجا گذاشته شده 

است.
4ــ همیشه با لبخند به مشتری ها خوشامدگویی کنید.

5ــ یادتان باشد که حق همیشه با مشتری است حتی وقتی حق با آنها نباشد.
6ــ همیشه از مشتری سؤال کنید که به کمک شما نیاز دارند یا خیر.

7ــ همیشه بهترین محصوالت خود را به مشتری پیشنهاد کنید.
8ــ درمقابل مشتری های سالخورده یا ناتوان جسمی توجه بیشتری نشان دهید.

9ــ اگر پاسخی برای سؤال مشتری ندارید، یک پاسخ پیدا کنید. از اینکه پاسخ را از مدیرتان بپرسید واهمه 
نداشته باشید.

10ــ سخت کار کنید و همیشه لبخند بر لب داشته باشید.
نبایدها

1ــ هیچ وقت با مشتری وارد بحث نشوید.
2ــ هیچ وقت مشتری را آزرده خاطر نکنید.

3ــ هیچ وقت به مشتری ها دروغ نگویید. حتی اگر یک دروغ کوچک باشد.
4ــ هیچ وقت به مشتری ها نخندید و مسخره شان نکنید.

5ــ با محصوالت بازی نکنید.
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6ــ مشتری را زیاد معطل نگذارید چون ممکن است صبرش تمام شود. اگر نیاز به کمک داشتید، حتمًا کمک 

بگیرید.
7ــ درمقابل مشتری ها با همکارانتان غیبت نکنید و خنده راه نیندازید.

8ــ با مشتریان سالخورده یا ناتوان جسمی بدرفتاری نکنید.
9ــ مشکالت شخصیتان را وارد کار نکنید.

10ــ به مشتری بی محلی نکنید.
االن 5 سال است که من در حرفه خرده فروشی مشغول به کار هستم. یک سال به عنوان صندوقدار در یک 
شرکت کفش کار می کردم و االن چهار سال است که در یک خواربار فروشی مشغولم. شاید فکر کنید که تجربه زیادی 
در این حرفه ندارم چون فقط 5 سال در این زمینه کار کرده ام اما به حرفم اعتماد کنید. من در این 5 سال با انواع  و 
اقسام مشتری ها برخورد داشته ام. همه عمرم هم مشتری بوده ام و این مقدار تجربه برای من کافی است. از فروشندگی 
چیزهای زیادی یاد گرفته ام. درمورد آدم ها خیلی چیزها فهمیده ام. یاد گرفته ام که اکثر ما صبح ها که از خواب بیدار 
می شویم سرحال و خوش خلق نیستیم. یاد گرفته ام که آدم ها عجول و بی صبر هستند. یاد گرفته ام که اکثر ما نمی توانیم 
روی یک چیزی تصمیم بگیریم. این را هم فهمیده ام که بیشتر نژاد انسان ها صبور، دوست داشتنی، صادق، مهربان، 

مفید و سخاوتمند هستند. همه این چیزها را از فروشندگی آموخته ام.
اگر شما هم شغلی در فروشگاه داشته باشید، حال چه به عنوان فروشنده، مدیر، انباردار یا...، احتمااًل می دانید 
اول  دلیل  کنند.  را تضمین می  که موفقیت شرکت شما  به مشتری است. مشتری ها هستند  اول شما کمک  کار  که 
برخورد مسئولین  و  رفتار  دوم  دلیل  قیمت هاست.  د،  رون می  فروشگاه خاص  به یک  برای خرید  مردم  اینکه  برای 
فروشگاه است. اگر فروشگاه شما به داشتن فروشنده ها و مسئولین بی ادب معروف باشد، دیگر هیچ کسی از شما خرید 
نخواهد کرد. مردم دوست ندارند در فروشگاهی خرید بکنند که کارکنان آن بی توجهی می کنند، بحث می کنند و دروغ 
می گویند. مردم دوست دارند در فروشگاهی خرید کنند که مسئولین آن با محبت و خوش برخورد باشند و با دقت 
و سرعت به نیازهای آنها پاسخ گویند. کارهایی اضافه بر سازمان انجام دهید تا مشتری ها متوجه شوند که برای آنها 
اهمیت قائلید. محیط کارتان را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید. فروشگاه باید همیشه مملو از جنس های جدید باشد 
و هیچ کم و کسری در محصوالت مشاهده نشود. به جایی که در آن کار می کنید افتخار کنید و با مشتریانتان طوری 

برخورد کنید که دوست دارید با شما برخورد شود.
نحوه صحبت کردن با مشتری

آمار نشان می دهد که تأثیر اولیه که شخصی روی شما می گذارد عبارت است از:
55% غیرکالمی است: ظاهر و زبان بدن

38% تن صدا
7% کالمی است: کلماتی که به زبان می آورید.

کلمات تأثیر عمیقی روی افراد دارد. کلمات 7% تأثیر شما را روی کسی که برای اولین بار با او مالقات می کنید 
تشکیل می دهد. مطمئنًا همه ما می دانیم که حتی با یکی دو کلمه می توان به سادگی دل کسی را شکست یا برعکس 

احساسی به طرف مقابل داد که انگار مهمترین انسان روی زمین است.
و  شما  بین  شوند،  استفاده  درستی  به  کار  در  اگر  که  بیندازیم  کلمات  طبقه بندی های  به  نگاهی  ید  بده زه  اجا
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مشتری هایتان رابطه خوبی ایجاد می کنند.
کلمات شاهانه: وقتی به درستی استفاده شوند باعث می شوند فرد احساس خاص بودن کند.

»اجازه دارم؟«
از مشتری هایتان اجازه بگیرید. اینکار باعث می شود احساس خاص بودن کنند.

»همانطور که می دانید...«
این چند کلمه اگر در ابتدای حرفی به زبان آید نشان می دهد که مشتری شما اطالعات و دانش کافی درمورد 

محصول یا خدمات شما دارد و شما فقط آن نکات را برای او یادآور می شوید.
»متشکر می شوم اگر...«

این کلمات را می توانید زمانی استفاده کنید که می خواهید مشتری برایتان کاری انجام دهد که می تواند مفید 
باشد مثاًل »متشکر می شوم اگر دفعٔه بعد که به ما سر زدید آگاه مان کنید که دختر خانم تان این دستبند را دوست داشته 

است یا نه...«
»خواهش می کنم.«

اگر نمی دانید کی از این اصطالح استفاده کنید، از مادرتان بپرسید!
»باعث افتخار است که...«

اجازه بدهید مشتریتان بداند که حاضرید برای رفاه حال او فراتر از مسئولیت تان هم خدمت کنید.
»متشکرم«

این کلمه را از ته قلب به زبان آورید نه طوطی وار.
کلمات نیرومند: کلماتی که با احساسات ما ارتباط برقرار می کند.

این کلمات به مشتری کمک می کند تصاویر ذهنی از احساسات خوب بسازد، برای مشکالت راه حل پیشنهاد 
کند و خود را درگیر جریان کند. هریک از کلمات زیر را می توانید به راحتی به لغت نامه خود اضافه کنید.

جدید، ساده، مجانی، اصالح شده، صرفه جویی کردن، مطمئن، راحت، اثبات شده، ارزش، شما، عشق
با تبلیغات جدید آشنا شوید و ببینید این کلمات چقدر در آنها استفاده می شوند. این کلمات را به مکالمات خود 

با مشتری ها اضافه کنید و ببینید که فروشتان چطور باال می رود.
کلمات عاشقانه

عالی، زیبنده، فوق العاده، بی نظیر، فریبنده، ملیح، کالسیک، مد روز، باحال، خیره کننده، ظریف، باسلیقه، 
برازنده، استثنایی، مهیج، بدیع، دلپسند، خارق العاده، شگفت آور، مجلل، مطبوع، خوش تیپ، پرابهت، گیرا، پرجلوه، 

پر زرق و برق، باشکوه، یادآوردنی، درخشان، نادر، شیک، باذوق، تک، خاص.
این کلمات معمواًل موقع فروش اجناس گرانبها و تجملی مثل جواهرآالت، لباس های گران قیمت یا اتومبیل های 

شیک به کار می روند. اما حتی در فروش چیزهای خیلی ساده و ابتدایی هم می توانید از این کلمات استفاده کنید.
خوشامد  برای  جالب  و  ید  د ج راه  یک  توانید  می  کنید؟  می  چه  هایتان  مشتری  با  برخورد  برای  حاال  خوب، 

مشتری هایتان خلق کنید.

هر یک از مواردی که ذکر شد، الزم است به صورت عملی از دانش آموزان بخواهیم تا مطالب ارائه شده را بصورت نمایش در 
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کالس اجرا نمایند. آنچه که مهم است در زمینه های زیر به دانش آموزان آموزش داده شود:

 شناسایی مشتریان احتمالی،
 ایجاد ارتباط مؤثر،

 شناخت نیازها،
 پاسخگویی به اعتراضات و قطعی کردن فروش. 

 لذا الزم است مهارت های الزم را در این خصوص کسب کرد.

دانستنی های معلم
تبدیل مشتری به فروشنده

این  به خوبی عمل کنید.  اید  بیان کرده  تعهداتی که  به  تا زمانی که شما  یک مشتری فقط یک مشتری است، 
مشتری یک مشتری راضی است که به احتمال خیلی زیاد خریدش را تکرار می کند.

یک مشتری می تواند یک پیک تبلیغاتی چاپی باشد، زمانی که شما کمی و فقط کمی بیشتر از تعهداتی که به زبان 
آورده اید به او خدمت کنید. در این صورت این مشتری به چند نفر از نزدیکان خود موضوع خوش خدمتی شما را 

انتقال می دهد و شما می توانید روی چند مشتری تازه هم حساب باز کنید.
یک مشتری می تواند به یکی از فروشندگان شما تبدیل شود، وقتی که شما ارزش و منفعتی بیشتر از آنچه که 
گفته اید را به او ارائه بدهید. در این حالت مشتری از اینکه از شما خرید کرده است و پولش را به کس دیگری نداده 
است خوشحال است. خیلی خوشحال است. چون هم نیازش را رفع کرده است و هم از خریدش راضی است و هم 
ارزش بیشتری دریافت کرده است و هم منفعت بیشتری برده است. در این حالت مشتری شما همانند یک فروشندٔه 

نیمه وقت برای شما کار می کند. حقوقش را چگونه می پردازید؟
یک مثال: فرض کنید ظهر یک روز برای رفع گرسنگی به یک رستوران می روید. ظاهر رستوران خوب و تمیز 
است. از شما با یک لبخند استقبال می شود. محترمانه به شما خوش آمد می گویند. از شما می خواهند که سر جای 
مناسبی بنشینید. لیست غذا با قیمت های مشخص را به شما تقدیم می کنند. شما غذای خود را سفارش می دهید. مثاًل 
یک برگر. وقتی غذا را برای شما می آورند، می بینید که مقدار قابل توجهی سیب زمینی سرخ شده هم شانه به شانٔه غذای 
شما ارائه می شود. شما این سیب زمینی های سرخ شده را سفارش نداده اید، اما همٔه آنها مال شماست. طعم و کیفیت غذا 
عالی است. شما مطمئنید که دوباره به این رستوران خواهید آمد. رفتار محترمانٔه خدمتکار رستوران باعث می شود که 
به کسی که با شما تماس گرفته است، با افتخار بگویید که در کدام رستوران مشغول غذا خوردن اید. غذایتان که صرف 
شد، هنگام خروج از درب رستوران لبخند بدرقه راهتان است و جمله ای که با صداقت تمام به شما می گوید: به امید دیدار 
مجدد، شما را بیش از پیش خوشنود می کند. وقتی از رستوران بیرون می روید و در ذهن تان مقایسه ای می کنید میان پولی 

که داده اید و غذایی که خورده اید، نام و آدرس این رستوران را در باالترین پلکان ذهن تان ثبت می کنید.
چند روز بعد

پس از یک روز کاری خسته کننده می خواهید با جمعی از دوستانتان شام را در بیرون از منزل صرف کنید. در 
مسیر حرکت وقتی این سؤال مطرح می شود که: خوب، کجا بریم؟ شما بی درنگ پاسخ می دهید: یه جای فوق العاده 

خوب بلدم که... .
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فصل٩

 امور مالی کسب و کار

مقدمه
با توسعه روش ها، فرم ها و نرم افزارهای مختلف حسابداری به روش ها و محاسبات قدیمی در عمل احتیاجی نیست. اما الزم 

است دانش آموزان جهت درک فعالیت های مالی کسب و کار با مفاهیم آن آشنا شوند.

اهداف کلی

اهداف کلی این درس آشنایی با امور مالی کسب و کار و توانایی انجام محاسبات 
آن است. براساس این، برنامه درسی امور مالی کسب و کار به دنبال تحقق چنین 

اهدافی است که در سطوح مختلف یادگیری قابل دستیابی است.

اهداف جزئی
ــ آشنایی با حسابداری و معادله آن

ــ تهیٔه صورت های مالی یک واحد کسب و کار
ــ یادگیری قواعد بدهکار و بستانکار کردن

ــ یادگیری نحوه ثبت مبادالت در دفاتر روزنامه و کل
ــ تهیه تراز آزمایشی 

ــ ارزیابی مالی یک واحد کسب و کار

فعالیت 1
کسب و کاری را در نظر گرفته و انتخاب کنید. برای این کسب و کار الزم است اطالعات یک ساله زیر را بدست آورید:

ــ تعداد خریدها و مقدار پولی که پرداخت می شود.
ــ میزان پرداخت ها و مواردی که برای آنها پرداخت صورت می گیرد )خرید کاال، خرید ماشین آالت و دستگاه، خرید خدمات، 
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پرداخت حقوق و...(.
ــ میزان فروش

ــ بدهی ها
از فرم هایی که در این زمینه وجود دارد جهت تکمیل اطالعات بیشتر می توانید استفاده کنید.

 از دانش آموزان بخواهید که میزان درآمد این کسب و کار را حساب کرده و بیان کنند.

دانستنی های معلم

صورتحساب جریان نقدینگی
در  را  در دسترس  پول جاری  مقدار  که  است  مهم  نظر  این  از  کارآفرین  برای  نقدینگی  صورتحساب جریان 
کسب و کار در هر زمان مشخص می کند. صورتحساب جریان نقدینگی از طریق ثبت تمام درآمدهای بدست آمده برای 
کسب و کار از یک طرف و تمام هزینه های صرف شده در آن از طرف دیگر بدست می آید. تفاوت بین این دو شاخص 

مثبت و منفی بودن وضعیت جریان نقدینگی در کسب و کار در زمان و دوره مشخصی را نشان می دهد.
از فراگیران بخواهید که صورتحساب جریان نقدینگی را برای کسب و کار خود تهیه نمایند.

ترازنامه
یک کسب وکار الزم دارد که ترازنامه خویش را به عنوان شاخصی از عملکرد کسب و کار تهیه کند. این 
اطالعات نه تنها مورد عالقه کارآفرین بلکه مورد توجه گروه ها و نهادهایی مانند سرمایه گذاران، مؤسسات وام دهنده، 

عرضه کنندگان مواد اولیه، کارکنان و غیره می باشد.
یک ترازنامه خالصه ای از دارائی های کسب و کار، بدهی ها و سرمایه می باشد:

دارائی ها عبارتند از: امالک، مواد اولیه، تجهیزات و دستگاه ها، موجودی کاالی در کسب و کار می باشد.
بدهی ها تعهدات مالی کسب و کار مانند اجاره امالک، بازپرداخت های وام و غیره می باشد.

سرمایه تفاوت بین ارزش پولی دارائی ها و بدهی ها می باشد.
از فراگیران بخواهید که ترازنامه را تکمیل کنند.

صورتحساب جریان نقدینگی

معوقه های آخرسالجمع سال123456789101112ماه

فروش های نقدی

سایر درآمدها

جمع درآمد

مخارج/ هزینه ها

هزینه های مواد اولیه
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هزینه های نیروی کار

باالسری

هزینه های بازاریابی

پرداخت های وام

مالیات ها

جمع هزینه ها

ارزش جریان نقدینگی

جمع

جریان نقدینگی

ترازنامه
دارائی ها

دارائی های جاری
تنخواه 

جمع درآمدها 
موجودی کاال در انبار 

دارائی های بلند مدت
تجهیزات 

دارائی 
جمع دارائی ها 

بدهی ها
بدهی های جاری
بدهی های معوقه 

هزینه اصالح بدهی ها 
مالیات ها 

بدهی های بلند مدت
اوراق بهادار قابل پرداخت 

رهن 
جمع بدهی ها 

دارائی 
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مثال: نمونه  تراز 
تراز آزمایشی 29 اسفند 1391

نام حسابشماره حساب
مانده حساب

بستانکاربدهکار

 101
 102

 103
 104

 105
 106

 111
 112

 201
 202

 301
 302

 303

 401
 402

 403

 501
 502

 503

نقد و بانک
حساب های دریافتنی

موجودی کاال
موجودی ملزومات

پیش پرداخت اجاره
پیش پرداخت بیمه

اثاثه
وسایط نقلیه

حساب های پرداختنی
وام پرداختنی

سرمایه آقای بهنام پور
برداشت

خالصه سود و زیان
فروش کاال

برگشت از فروش و تخفیفات
تخفیفات نقدی فروش

خرید کاال
برگشت از خرید و تخفیفات

هزینه حمل کاالی خریداری شده
 

تخفیفات نقدی خرید
هزینه حقوق کارکنان

هزینه اجاره
هزینه آب و برق و تلفن

هزینه پذیرایی
هزینه بیمه وسایط نقلیه
هزینه ملزومات مصرفی

هزینه آگهی و تبلیغات
هزینه حمل کاالی فروش رفته

هزینه متفرقه

1850000
3750000
3389000
361200

1760000
169500

8274000
40800000

 
 

3709000
4345000

 

282000
615000

21500000
 

530000
 
 

7945000
2080000
920000
362500
56500

358800
890000
 541000
128200

1300000
9100000

41480000
 

3389000
48540000

 

 
322700

 
  

480000

104616700104616700جمع
 

فعالیت ها و تمرینات بیشتر
از دانش آموزان بخواهید که گزارش مالی یک ساله یک کسب و کار را تهیه کرده و برای بقیه کالس ارائه نمایند. این گزارش 

ممکن است از یک کسب و کار واقعی و یا فرضی باشد.
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مدیریتکسبوکار

اهداف کلی

و  کسب   و کار  مدیریت  با  آشنایی  درس  این  کلی  اهداف 
توسعه مهارت های مدیریتی دانش آموزان است. بر اساس 
این، اهداف جزئی متناسب با آن در نظر گرفته شده است.

اهدافجزئی
ــ اجزای سازمان و مدیریت آن را بشناسند.

ــ با وظایف مدیر آشنا شوند.
ــ با نیازها و انگیزه های انسان ها آشنا شده و در راستای رسیدن به اهداف کسب   و کار

 از آن استفاده نمایند.
ــ محیط کار و نحوه کنترل آن را یاد بگیرند.

ــ روش های ارتباطی موثر را یادبگیرند.
ــ فنون تصمیم گیری را یاد بگیرند.

اهمیتموضوع
مباحثی که در این فصل مطرح می شوند به نوعی جمع بندی سایر فصل ها از نظر مدیریتی است. دنیای مدیریت کسب   و کار آنقدر 
گسترده و پیچیده است که نمی توان در یک فصل توضیح داد. افرادی که برای خود کسب   و کاری را راه اندازی می کنند برآنچه که در 
زندگی کاری خویش اتفاق می افتد کنترل دارند. با مدیریت کسب   و کار خویش، آنها توانایی و فرصت شکل دهی به محیط کاری خویش 
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داشته و برجامعه خود تأثیر می گذارند. در بعضی مواقع چنانچه ایده کسب   و کار جدید باشد، ممکن است مشکالت و مقاومت هایی سر 
راه آن قرار بگیرد. بنابراین برای موفقیت آمیز عمل نمودن در کسب   و کار و متقاعد نمودن جامعه مهارت های مدیریتی الزم است.

فعالیت1
از دانش آموزان سؤال کنید کسی که می خواهد کسب   و کاری را راه اندازی و مدیریت نماید به چه مهارت هایی نیاز دارد؟

جواب: ) بتواند برای کسب   و کار خویش برنامه ریزی کند که به چه منابعی نیاز دارد؟ 1ــ منابع مادی / انسانی و غیره را جذب 
کند. 2ــ از منابع مالی و انسانی به بهترین صورت استفاده کند.3ــ بتواند در انسان ها ایجاد انگیزه کند. 4ــ با جامعه کسب   و کار و 

همکاران و مشتریان ارتباط خوبی برقرار کند.(
یک مدیر خوب یک برنامه ریز خوبی است. شخصی که برای خود و کسب   و کارش چشم اندازی داشته و برای رسیدن به آن 

اهدافی را تعیین می کند. در این مسیر منابع الزم مالی، انسانی، در زمان مقرر تأمین و تخصیص می دهد.
از موضوعات مهم دیگر در این درس اهمیت سازماندهی در محیط کار و نیاز به رعایت مجموعه ای از موضوعات ایمنی عمومی 

در آن می باشد که در اینجا برای دانش آموزان توضیح داده می شود.

فعالیت2
به  بپرسید که چگونه مهارت های مختلف کارآفرینی و مهارت های کسب   و کار یک فرد در راستای رسیدن  از دانش آموزان 

مدیریت موفقیت آمیز کسب   و کار الزم هستند.
و  کسب   و کار  مختلف  مهارت های  از  که  کسی  بنابراین  باالست.  آن  در  رقابت  سطح  و  پیچیده  کسب   و کار  )دنیای  جواب: 

کارآفرینی برخوردار باشد می تواند در این عرصه موفق باشد.(
بعضی از مهارت ها و ویژگی های مدیران موفق عبارتند از:

ــ مسئولیت پذیری
ــ صداقت

ــ توانایی هدایت و رهبری دیگران
ــ توانایی تعیین اهداف و انجام اقدامات کوچک و مرحله به مرحله جهت رسیدن به آن

ــ اشتیاق به خدمت و کمک به تأمین نیازهای دیگران
بحث کنید که مدیران خوب چه ویژگی های دیگری نیز دارند.

فعالیت3
از دانش آموزان سؤال کنید برای موفقیت در آینده از نظر زمانی چند نوع برنامه ریزی وجود دارد؟

جواب: ) برنامه ریزی بلند مدت: 10 سال آینده می خواهم کجا باشم؛ برنامه ریزی میان مدت: 5 سال بعد می خواهم کجا باشم؛ 
برنامه ریزی کوتاه مدت: در عرض یکسال با موفقیت درس بخوانم .(

با استفاده از مثال های مختلف بحث کنید که چگونه هر پروژه ای برنامه ریزی شده و در مراحل مختلف اجرا می شود.
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مثال1: زمان بندی فعالیت های کشت گلخانه ای

فعالیت ها
زمان)ماه(

1234567891011121314

خرید زمین1

گرفتن مجوز ها 2

تسطیح زمین3

اقدام به گرفتن آب، برق، گاز، تلفن 4

دریافت تسهیالت5

ساخت گلخانه6

ساخت ساختمان اداری7

تجهیز گلخانه8

استخدام افراد9

کشت 10

برداشت محصول11

بسته بندی12

فروش13

فعالیت4
از دانش آموزان بپرسید که هر کدام از وسایل ارتباطی را در کسب   و کار برای چه کارهایی استفاده می کنند؟

جواب: )وسایل ارتباطی کاربردهای متفاوتی در کسب   و کار دارند که به چند نمونه از آنها در اینجا اشاره می گردد: از تلفن 
همراه برای ارتباط با همکاران و مشتریان و ارسال پیام های کوتاه برای این مخاطبان، از اینترنت برای برقراری ارتباط و ارائٔه خدمات 

به مشتریان، از مجله و روزنامه برای چاپ آگهی تبلیغیاتی دربارٔه کسب   و کار(

دانستنیهایمعلم

ارتباطاتدرکسبوکار
ارتباطات خوب در کسب   و کار مهم و اساسی است. چرا که مشتریان و شریکان کسب   و کار به صورت دقیق و 

واضح نیاز دارند که بفهمند شما قصد دارید چه چیزی را بفروشید یا بخرید. 
الزم است که صاحبان کسب   و کار بشاش، تیزهوش، مؤدب و یاری گر)کمک کننده( باشند. کارآفرینان بایستی 
به مشتریان عالقه مند بوده و نیازهای آنان را به دقت شناسایی کرده و گوش کنند. خوب گوش کردن بخش مهمی از 

مهارت های ارتباطی می باشد.
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کارآفرین نیاز دارد که به مشتریان و همکاران کسب   و کار خویش، دربارهٔ کاالها و خدماتی که می فروشد اطالع رسانی 
کند تا آنها بدانند که چگونه این محصوالت، نیازهای آنان را برآورده می کند. داشتن صداقت و درستکاری دربارٔه کاال و 
یا خدمت خویش، منجر به شکل گیری اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به ما می گردد. این بدان معنی است که نسبت به 
محصول خویش نباید گمان و اطالعات نادرستی بدهیم. به طور کلی صادق بودن کمک می کند که با قیمت مناسب و معقولی 

مواد اولیه یا خدمات را از شریکان و همکاران کسب   و کار خویش، خریداری کنیم.

فناوریاطالعاتوارتباطات
اثربخش کمک  و  کارا  مدیریت کسب   و کار بصورت  و  راه اندازی  در  می تواند  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
نماید. اگرچه بعضی از این امکانات ممکن است در همه جا در دسترس نباشند اما الزم است که با آشنایی و داشتن 

حداقل دانش پایه ای فناوری اطالعات و ارتباطات جهت باال بردن کارایی و توسعه کسب   و کار از آن استفاده کنیم. 
تماس با مشتریان و شریکان از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات و ارتباطات به کارآفرین کمک می کند کارائی و اثربخشی را در کسب   و کار از طریق روش های 
ذیل تقویت کند:

ــ تسهیل ارتباطات
ــ ذخیرٔه اطالعات

ــ مسیریابی موجودی کاال
ــ فراهم کردن ابزاری برای تبلیغات و غیره.

نمونه هایی از وسایل فناوری اطالعات و ارتباطات که عموماً مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
معموالً  که  می کنند  استفاده  کسب   و کار  همکاران  سایر  یا  و  مشتریان  با  کالمی  ارتباط  برای  تلفن  از  تلفن: 

به صورت خط ثابت و همراه وجود دارد. با استفاده از پیامک می توان تبلیغات وسیع و هدف داری انجام داد.
دستگاه فکس: این دستگاه اجازه می دهد که شما رونوشتی از مدرک و یا سندی را با استفاده از خطوط تلفن 

برقرار کنید. برای دریافت و ارسال فکس نیاز به دستگاه فکس در هر دو طرف می باشد.
ارسال پیام نوشتاری از طریق فکس روش خوبی برای اطمینان از دریافت آن در همان زمان ممکن می باشد.

رادیو: رادیو خیلی روش اثربخشی برای تبلیغ یک کسب   و کار می باشد. معموالً تبلیغ در آن نسبتاً ارزان بوده 
و مخاطبین بیشتری می تواند داشته باشد.

در بعضی جوامع و شهرها خدمات رادیو محلی وجود دارد. یک کارآفرین می تواند با توجه به بازار هدفش 
جهت تبلیغ محصول خویش در برنامه های رادیویی استفاده کند. نقش مثبت کسب   و کار شما در جامعه می تواند از 

طریق رادیو محلی نیز بازگو شود.
تلویزیون: از رسانه تلویزیون نیز می توان جهت تبلیغ استفاده کرد. به هرحال تبلیغ در آن گران می باشد.

کامپیوتر: از کامپیوتر برای امور زیر در کسب   و کار استفاده می کنند:
ــ پردازش کلمات )  نوشتن نامه ها یا دریافت آنها  (

ــ نگهداری اطالعات )داده های مالی، آدرس مشتریان و غیره(
ــ ثبت و نگهداری مسیریابی موجودی و کاالها
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ــ یادآوری پیام ها دربارهٔ زمان ارسال کاال یا خدمات
ــ طراحی پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی

ـ  محاسبٔه صورت  حساب های مالی ـ

فعالیت4
از دانش آموزان بخواهید با توجه به ابزار در دسترس و میزان آشنایی آنها با دستگاه های فوق تمریناتی را به عنوان فعالیت های 

روزمرٔه کسب   و کار به کمک ابزارها و دستگاه های ارتباطی انجام دهند.

دانستنیهایمعلم
بهترین استفاده از زمان در کسب    و کار

مدیریت زمان، قسمت اساسی برنامه ریزی یک کسب   و کار موفق می باشد. چراکه زمان منبعی است که دارای 
ارزش پولی است. ضعیف عمل کردن در مدیریت زمان، منجر به انجام کارها در لحظات آخر که همراه با استرس و 
عملکرد پایین تر نیز می باشد. نتیجه، چنین کاری باعث می شود که کیفیت کاال یا خدمت ارائه شده نیز پایین بوده و در 
زمان مقرر ارائه نشود. مشتریان نیز از این وضعیت ناراضی شده و ممکن است به سمت کسب   و کارهایی بروند که در 

زمان های مورد نظر در ارائٔه محصول کوتاهی نمی کنند.
زمان تخصیص یافته هر وظایفی در کسب   و کار به موارد ذیل بستگی دارد:

ــ در چه زمانی محصول ارائه می شود.
ــ زمان آماده سازی کاال یا خدمت چه مقدار طول می کشد؟

ــ زمان الزم برای هماهنگی با سایر افرادی که در آماده سازی محصول مشارکت دارند.
ــ به طور کلی، کاال ، خدمت و یا مشتریان چقدر مهم می باشند؟

مدیریت خوب زمان، باعث می شود که رخدادها و حوادث همچون شرایط بد آب وهوایی در کنترل و اختیار ما باشند.
اغلب جهت انجام کار خود، بایستی چندین وظیفه را همزمان انجام دهیم. بدین منظور برای هر وظیفه، زمان 
الزم تخمین زده می شود و کار خود را بر حسب آن سازماندهی می کنیم. مصداق این فعالیت هایی است که هر روزه 
انجام می دهیم. به عنوان مثال وقتی که آشپزی می کنیم یک ظرف را بعد از ظرف دیگر آماده نمی کنیم. و یا بریدن، 

مخلوط کردن و جوشاندن را انجام می دهیم و ظرف های مورد نیاز هر موقع که بخواهیم آماده هستند.
مشابه آن، شخصی که بر روی وظیفه ای کار می کند ممکن است در شرایط کاری مورد نیاز از او خواسته شود 

که به کمک فرد دیگر بشتابد.
زمان مورد نیاز برای مراحل مختلف تولید بایستی ثبت و ضبط شود تا مشتریان بتوانند زمان دریافت محصول 

را تخمین زده و چارچوب زمانی برای پروژه های آینده برنامه ریزی شود.

فعالیت5
از دانش آموزان بخواهید که با توجه به مثال 1 یک محصول را انتخاب کرده و کارهای زیر را انجام دهند:

ــ وظایف مورد نیاز برای آماده سازی محصول تا زمان تحویل نهایی آن را فهرست کنند.
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ــ زمان مورد نیاز برای هر مرحله از تولید با در نظر گرفتن پرت زمانی)مثالً 10 درصد( را برای رخدادهای غیر قابل پیش بینی 
در نظر بگیرند.

ــ تعیین کنید که چگونه مراحل مختلف تولید می تواند همزمان انجام شوند و برنامه ریزی برای آن در نظر بگیرند.
ــ محصول دیگری در نظر بگیرید و این سؤاالت را تکرار کنید. 

دانستنیهایمعلم

سازماندهیمحیطکار
محل کار جایی است که کاالها و خدمات تولید شده و یا به فروش می رسند. مانند کارخانه یا فروشگاه. مدیریت 

خوب محیط کار به کسب   و کارهای کوچک کمک می کند تا از طریق روش های زیر کارائی باالتری داشته باشند:
ــ ایجاد شرایط کاری راحت و ایمن

ــ استفاده مؤثر از فضا
ــ کاهش ضایعات مواد اولیه و جلوگیری از دست رفتن آنها )  هدر رفتن  (

ــ پیشگیری از حادثه های مرتبط با کار
محل کار برای کارکنان و مراجعه کنندگان بایستی تمیز و امن باشد. یک کارآفرین به موارد زیر در محیط کار 

توجه خاص دارد:
ــ فضای مناسب

ــ نور و تهویه
ــ جابجایی و نگهداری مواد

ــ کنترل مواد خطرناک
فضا: هر کارمند یا کارگری بایستی فضای کافی جهت انجام وظایف خویش داشته باشدتا مزاحم سایر کارکنان 

یا فرایندهای جاری امور دیگر کسب   و کار نگردد.
نور و تهویه: انجام کار با دقت باال مستلزم تأمین نور مناسب و کافی می باشد. پنجره های محل کار بایستی به 

طور مستمر تمیز گردند تا نور کافی به داخل برسد.
مشابه آن تهویه برای سالمتی به  ویژه در جایی که کار با ماشین  آالت، مواد خام یا شیمیایی انجام می شود مهمتر 

می باشد. فضای کاری طوری باشد که گردش هوا به اندازه کافی در آن وجود داشته باشد.
خطرزا  حادثه های  از  که  می کند  کمک  مواد  صحیح  و  درست  نگهداری  مواد:  نگهداری  و  جابه جایی 
در  بایستی  و محصوالت درست شده  تمام  نیمه  کاالهای  مواد خام،  گردد.  زمان صرفه جویی  در  و  جلوگیری شده 
مکان های مجزایی نگهداری شوند. بعضی مواد خام و محصوالت نباید در هر جایی قرار داده شوند )به عنوان مثال 
در صورت حساس بودن به دما  (. بعضی از آنها در داخل انبار و در دمای مناسبی باید نگهداری شوند. اقالمی که به 

طور مکرر از آنها استفاده نمی گردد بایستی از محوطه کاری برداشته شوند.
کنترل مواد خطرزا: موادی مشابه ارگانیک سولونت، رنگ و چسب بایستی در ظروف دربسته ای نگهداری 
از  پس  بایستی  همواره دست ها  گردد.  استفاده  دارد  کمتری  که خطرات  موادی  از  دارد  امکان  که  تا جایی  شوند. 

سر وکار داشتن با چنین موادی شستشو شوند.



90

نی
فری
ارآ
ک




فعالیت6:بحثکنید

محل کار چیست؟
چرا محل کار بایستی مرتب و خوب سازماندهی شده باشد؟
جهت حفظ ایمنی در محیط کار خویش چه باید انجام داد؟

فعالیت7
از دانش آموزان بپرسید چنانچه بخواهند شرکتی را راه اندازی کنند؛ چه کسانی را با چه خصوصیاتی استخدام کرده و این افراد 

چه کارهایی را باید انجام دهند.
جواب: )جواب این سؤال بستگی به اندازه و ماهیت فعالیت کسب   و کار دارد، به عنوان مثال در صورتی  که برای فعالیت های 
حسابداری باشد کسب   و کار نیاز به حسابدار دارد؛ در این صورت کسی که تحصیل و تجربه کافی در این زمینه دارد استخدام می شود 

و این فرد مسئولیت کارهای مالی و حسابداری شرکت را برعهده دارد.(
مثال 2: نمونه چارت سازمانی یک کسب   و کار

دانستنیهایمعلم

بسیجمنابع
معموالً منابع مورد نیاز برای راه اندازی کسب   و کار جدید را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:1ــ منابع 

مالی2 ــ منابع انسانی  3ــ مواد اولیه و مواد خام
اولیه  مراحل  در  است  ممکن  دارد.  کافی  مالی  منابع  به  نیاز  کسب   و کار  اولیه  اندازی  راه  جهت   کارآفرین 
راه اندازی کسب   و کار به تنهایی بتواند کارهایش را انجام دهد و به نیروی انسانی غیر از خود احتیاج نداشته باشد. با 

کنترل کیفیت         فنی            بازاریابی  و فروش            اداری مالی

بازاریابی

فروش

خدمات مشتری

ارتباط با مشتری

مدیر عامل

تحقیق و توسعه

تولید

اداری و مالی

حسابداری

منابع انسانی

حمل ونقل

تدارکات

فناوری اطالعات
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توجه به ویژگی های خالق و نوآورانه بودن کارآفرین، انتظار می رود که منابع مادی و مالی الزم را از مجراهای گوناگون 
یافته و با روحیه خوداتکایی و آغازگر کسب   و کارش را به جریان اندازد.

1ــ منابع مالی
چگونه منابع مالی یافته و آن را مدیریت کنیم؟

تخمین هزینه راه اندازی کسب   و کار
هنگامی  که ماهیت کسب   و کار جدید مشخص گردید، الزم است که هزینه های شروع و راه اندازی آن برآورد 

شوند. این سرمایه مورد نیاز ممکن است برای مقاصد زیر به  کار روند:
ــ خرید یا اجاره مکان

ــ تهیه دستگاه ها و ماشین آالت مورد نیاز
ــ امکانات و تجهیزات اداری

ــ مواد اولیه
ــ بیمه و غیره
ــ تأمین منابع 

منابع مالی برای راه اندازی کسب   و کار ممکن است از روش های زیر و یا ترکیبی از آنها به  دست آید:
ــ پس انداز شخصی

ــ کمک های مالی فامیل و بستگان
ــ قرض از دوستان
ــ تعاونی های محلی

ــ شرکت های سرمایه گذاری مالی
ــ مؤسسات قرض الحسنه و وام

ــ بانک ها و غیره...
ــ بانک ها انواع مختلفی از تسهیالت مالی ارائه می دهند از جمله:

ــ حساب های جاری یا چک
ــ حساب های پس انداز

ــ خدمات وام
الزم است قبل از اینکه واجد شرایط دریافت کمک و تسهیالت از بانک باشید، حساب بانکی افتتاح نمایید. 
از منابع مالی را  انواع مختلفی  بایستی  بهره می باشند. یک کارآفرین  با  بانک دریافت می کنید همراه  از  وام هایی که 

بررسی نماید تا بهترین و مناسب ترین نوع آن که شرایط بازپرداخت مطلوبی نیز دارد انتخاب نماید. 
 مؤسسات تأمین اعتبار و وام قبل از پرداخت اعتبار ممکن است مدارکی را در ارتباط با کسب   و کار از شما 
درخواست کنند، از جمله این مدارک عبارتند از : طرح کسب   و کار، ضمانت نامه، و درباره میزان نقش و مسئولیت 

کارآفرین تحقیق و بررسی نمایند.
مدیریت پول: هنگامی  که اعتبارات به منظور راه اندازی کسب   و کار تأمین شدند، الزم است کارآفرین به طور 
دقیق اطالعات درآمدها و هزینه ها را ثبت و نگهداری نماید. عالوه برآن رویدادهای مالی در دوره های زمانی مختلفی 
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بایستی تصفیه شده و برای مؤسسات وام و قرض دهنده ارسال گردند. 
که  چرا  نماید  عمل  دقت  به  طرفین  قرارداد  و  توافق  با  مطابق  بایستی  بازپرداخت ها  درباره  کارآفرین   یک 
در غیر این صورت ممکن است با جریمه ها و نرخ های بهره باالتری مواجه گردد. رعایت اصول مالی کلید موفقیت یک 

کسب   و کار است. الزم است حسابهای کسب   و کار به طور کامل از حساب های شخصی فرد مجزا باشند.
بیان درآمدها: بیان درآمدها به طور ساده خالصه ای از توانایی های ایجاد پول در کسب   و کار می باشد. بیان 

درآمد بایستی به صورت ماهانه تهیه شده و در آن حداقل اطالعات زیر وجود داشته باشد:
ــ درآمد )  اعتبارات به دست آمده جهت راه اندازی کسب   و کار مانند وام و پول کسب شده از فروش کاال یا 

خدمت خود (
ــ هزینه مواد اولیه ) شامل تمام هزینه هایی که برای خرید مواد اولیه صرف شده (

ــ هزینه های عملیاتی  ) حقوق خود، هزینه های نیروی کار، هزینه های باالسری همانند آب و برق مصرفی و... (
ــ بازپرداخت وام ) سرمایه + بهره آن (

ــ سود ناخالص ) درآمد کسب شده از فروش، پس از کسر هزینه تولید، بازپرداخت وام (
ــ مالیات ها

ــ سود ناخالص  )درآمد کسب   و کار پس از پرداخت مالیات (
2ــ منابع انسانی: استخدام و به کارگیری افراد جهت کار با من

یک کارآفرین در ابتدا ممکن است کسب   و کارش را به تنهایی شروع نماید. اما با توسعه آن به کمک افراد دیگر 
نیز احتیاج خواهد داشت.

درقبال به  کارگیری افراد برای کمک در کسب   و کار از طریق حقوق و مزایا بایستی خدمات این افراد جبران 
شود که این بستگی به شایستگی ها، مناسب بودن برای آن کار، تعداد ساعات کار، روزها، هفته ها و یا ماه  هایی که برای 

کسب   و کار کار می کنند، دارد.
استخدام: در کسب   و کار قبل از استخدام کارکنان بایستی ماهیت کار به روشنی مشخص شده و شایستگی های 
حرفه ای و مهارت های کسی که در نظر است استخدام گردد، معلوم شود. ممکن است کارکنان قبل از شروع به کار و 
همچنین در طی زندگی کاری به آموزش هایی نیاز داشته باشند. آموزش مناسب سبب ایجاد انگیزه در کارکنان و باعث 

بهره وری بیشتر در کار می گردد.
بهره وری، مقدار کاری است که شخص در دوره زمانی مشخصی انجام می دهد.

یک کارآفرین بایستی این را در نظر داشته باشد که حقوق و مزایای پرداختی تنها هزینه مرتبط با استخدام افراد 
در شرکت نیست بلکه پرداختنی های دیگری نیز در این زمینه وجود دارند از جمله بیمه و هزینه های آموزش.

کارکنان در کسب   و کار ممکن است به خاطر انجام وظایف ذیل استخدام شوند:
ــ تولید/ ارائه خدمت

ــ کنترل کیفیت
ــ مدیریت و امور اداری

ــ حمل و نقل
ــ روابط با مشتری و غیره



93

کار
 و 

سب
ت ک

یری
مد

10
صل

ف



تأمین منابع از بیرون: در کسب   و کار برای انجام بعضی از کارها الزم نیست که فردی را استخدام نمود. 
بلکه به جای آن می توان وظایف کار مورد نظر را به شخص یا مؤسسه ای در خارج از کسب   و کار واگذار نموده و فقط 
در قبال آن پولی را پرداخت نمود. به عنوان مثال خیلی از کسب   و کارها کارکنان دائمی خدماتی ندارند بلکه از سایر 
کسب   و کارها می خواهند که نیروی مورد نظر را تأمین کنند. از مزایای تأمین منابع از بیرون آن است که هنگامی که 
عملکرد پیمانکار طرف قرارداد رضایت بخش نبوده و یا هزینه ها بیشتر گردد می توان قطع همکاری نمود. از معایب 
تأمین منابع از بیرون آن است که شخص یا شرکت طرف قرارداد تعهد و وفاداری خاصی برای کسب   و کار نداشته و به 

طور کلی بخشی از جریان کسب   و کار نخواهد بود.

فعالیت8
بخشی از فعالیت یک کسب    و کار را انتخاب کنید که می تواند در بیرون از کسب    و کار انجام شده و می توان آن را به دیگران 
واگذار نمود. از فراگیران بخواهید که نیازهای کاری را که باید انجام شود، شناسایی کرده و خصوصیات حرفه ای برای کسی که آن 

را برعهده می گیرد، کدامند؟
جواب: )نمونه زیر(

مزایده
آگهی شناسایی پیمانکار )خدمات اجرایی و نیروی انسانی اداره تدارکات و انبارها(

شرکت پتروشیمی در نظر دارد، خدمات اجرایی و نیروی انسانی اداره تدارکات و انبارهای خود را از طریق 
مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف( شرح مختصر خدمات: تأمین خدمات اجرایی و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها، دریافت و صدور کاال، 
تدارکات، خدمات طبقه بندی فنی و استاندارد کاال و ترخیص کاال مطابق شرح کار موجود در اسناد مناقصه

ب( مدت اجراء خدمات: مدت زمان در نظر گرفته شده جهت انجام موضوع مناقصه، یک سال شمسی از 
تاریخ انعقاد قرارداد مربوطه و ابالغ آن به برنده می باشد.

ج( محل اجرای خدمات: محل ارائه خدمات انبار در انبارهای شرکت پتروشیمی رازی واقع در ........
خدمات تدارکات، طبقه بندی و ترخیص در اداره تدارکات و انبارها واقع در مجتمع ...................

د( مدارک و شرایط اولیه متقاضیان: توانایی در تهیه و ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 000,000, 160ریال 
)صد و شصت میلیون ریال  ( به صورت نقدی / ضمانت نامه بانکی که مدت اعتبار آن سه ماه یا نود روز از تاریخ ارائه پیشنهاد و 

قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر به درخواست کارفرما باشد.
توانایی تهیه و ارائه تضمین حسن انجام تعهدات )معادل 10% مبلغ کل قرارداد( به صورت ضمانت نامه بانکی 

معتبر
دارا بودن شخصیت حقوقی

حسن سابقه کار و تجربه مرتبط با تأیید کارفرمایان مربوطه
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ارائٔه طرح طبقه بندی مشاغل که به تأیید وزارت کار رسیده باشد
ارائٔه برگ تعهد پیمانکار در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

1337 و همچنین عدم سوابق کیفری رفع نشده
رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آخرین آگهی روزنامه رسمی حاوی امضاهای مجاز و گواهی اداره ثبت 

شرکت ها مبنی بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و موجودیت شرکت
تا 10  این زمینه، حداکثر  فعالیت دارند می توانند سوابق کاری خود را در  این زمینه  کلیه متقاضیانی که در 
روز پس از چاپ آگهی دوم به آدرس : …… ارسال نمایند. بدیهی است از شرکت های مورد تأیید جهت مصاحبه و 

دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

فعالیتوتمرینبیشتر
ــ از دانش آموزان بخواهید که به سازمان یا شرکتی مراجعه کرده و چارت سازمانی آن به همراه شرح وظایف هر شغل را نیز 

به دست آورند.
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طرحکسبوکار

اهداف کلی
طرح کسب و کار عملی و کاربردی ترین بخش آموزش کارآفرینی 
می باشد. از فراگیران انتظار می رود پس از یادگیری این درس 
انتظار  برآن  عالوه  کنند.  تدوین  را  ساده ای  کار  و  کسب  طرح 
براین است که مخاطبین با کسب اعتماد به نفس الزم، قدم های 

محکم و استوار برداشته و از عهده دنیای کسب و کار برآیند.

اهدافجزئی
ــ آشنایی با مفهوم طرح کسب و کار

ــ یادگیری دالیل تدوین طرح کسب و کار
ــ یادگیری اجزای مهم طرح کسب و کار

ــ توانایی ارزیابی یک کسب و کار

اهمیتوضرورتنوشتنطرحکسبوکار
فکرکنید عضو گروه برنامه ریزی فعالیت های فوق برنامه مدرسه هستید. این گروه در نظر دارد پس از امتحانات پایان سال یک 
اردوی یک روزه برای بچه ها ترتیب دهد. فکر می کنید به عنوان عضوی از گروه، چه کارهایی باید انجام دهید؟ شما حتماً با خود این 

سؤاالت را مطرح می کنید :
 این اردو کجا باید برگزار شود؟

 چه زمانی برای برگزاری آن مناسب تر است ؟
 چند نفر از بچه ها را می توان به اردو برد؟

 از چه راه هایی می توان هزینه آن را تأمین کرد؟
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 برای ایاب و ذهاب بهتر است از چه وسیله نقلیه ای استفاده کرد؟
و سؤاالتی از این قبیل...

اگر به سؤاالت باال پاسخ دهید، در واقع برای اجرای اردو برنامه ریزی کرده اید، اگر این برنامه ریزی را ننویسید و آن را یادداشت 
نکنید، به سختی می توانید برنامه منظم و مفیدی برای شرکت کنندگان ترتیب دهید. ننوشتن و یادداشت نکردن فعالیت هایی که باید انجام 
دهیم یکی از مشکالتی است که اغلب به آن دچار هستیم، در حالی که با نوشتن تمام مراحل کسب و کار در اوج فعالیت ها احتمال 
فراموشی بعضی از کارها کم می شود، عالوه بر آن از سردرگمی و گیج شدن در وسط کار جلوگیری می کند. از همه مهم تر آنکه به راحتی 
می توانیم کارهایمان را ارزیابی کنیم. ما همیشه سعی می کنیم کارهایمان را در ذهن طراحی کنیم و آن را به خاطر بسپاریم. اغلب با شور و 
اشتیاق زیاد از فکر و ایده هایی که در سر داریم صحبت می کنیم در حالی که با یادداشت نکردن آنها برخی را به فراموشی می سپاریم،شاید 
گاهی الزم باشد بعضی از برنامه هایمان را تغییر دهیم ولی اگر آن را ننوشته باشیم، به درستی نمی دانیم که برنامه چه بوده تا تغییرات را به 

موقع انجام دهیم و در آنها تجدید نظر کنیم، نوشتن این فکر ها و ایده ها و برنامه ریزی کردن، باعث می شود که آنها دست یافتنی شوند.
کارآفرینان همیشه رویاهای بزرگی درسر دارند که برای رسیدن به این رویاها باید برنامه ریزی کنند. به روی کاغذ آوردن این 

رویاها باعث اطمینان بیشتر از قابلت اجرای طرح است.
طرح کسب و کار در واقع همان نقشه راه است که به سؤاالتی از قبیل: اکنون کجا هستیم؟ به کجا می رویم؟ و چطور باید به 

مقصد برسیم؟ پاسخ می دهد. 

فعالیت1
با دانش آموزان این موضوع را مطرح نمایید:

فرض کنید فردی تصمیم دارد از تهران به مشهد سفر کند. بدیهی است چندین مسیر وجود دارد و هر کدام، مدت زمان عبور 
و هزینٔه متفاوتی خواهد داشت. فرد مسافر باید شرایط و هر یک از مسیر ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری کند.
کارآفرین نیز قبل از شروع سفر کسب و کاری خود، اطالعات الزم را جمع آوری کرده و بررسی می کند و در مورد نحوه راه اندازی 

کسب و کار خود تصمیم می گیرد.
درسفر تهران به مشهد مسافر بر بعضی از مسایل از جمله میزان پول در دسترس، مدت زمان سفر، انتخاب جاده و...کنترل 
دارد،اما ممکن است مسایل اجتناب ناپذیری مانند خرابی ناگهانی اتومبیل، تغییرات آب و هوا، وضعیت جاده و... پیش بیاید که مسافر 

اساساً بر وقوع آنها کنترلی ندارد. در این مواقع باید برای برخورد با آنها از پیش برنامه مناسب داشت.

فعالیت2
 از دانش آموزان بپرسید: چرا طرح کسب و کار الزم است؟

جواب: )مهم ترین دلیل نوشتن طرح کسب و کار خود کارآفرین است، او با نوشتن طرح کسب و کار برنامه اجرایی خود را تدوین 
کرده و مطابق آن وارد عمل می شود. از دالیل دیگر نوشتن طرح کسب و کار آن است که سرمایه گذاران فعالیت های کارآفرینانه، بانک ها 
و ... مایل اند کسب و کار کارآفرین را به صورت مکتوب ببینند تا تصویری روشن از هدف و احتمال موفقیت کسب و کار در آینده را 
داشته باشند.عاملی که می تواند سرمایه گذاران را برای حمایت متقاعد کند، این است که کارآفرین توانایی تحقق ایده کسب و کار را دارد. 
یک طرح تجاری خوب، حرفه ای بودن کارآفرین و آشنایی او را با بازار آشکار کرده و احساس عدم اطمینان و ریسک سرمایه گذار را 
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کاهش می دهد. عالوه بر این طرح کسب و کار برای آینده برنامه داشته و برای رویارویی با چالش های آن برنامه دارد(.

فعالیت3
از دانش آموزان بپرسید: چه کسانی طرح کسب و کار را می نویسند؟

جواب: )در کسب و کارهای کوچک معموالً خود فرد اقدام به نوشتن طرح کسب و کار می نماید، اما بهتر این است که توسط افراد 
تیم مدیریتی و اجرایی کسب و کار نوشته شود تا احساس تعلق آنها را به کار افزایش داده و اطالعات الزم را به آنها منتقل کند(.

فعالیت4
با توجه به مطالبی که تا اینجا مطرح شد از دانش آموزان بپرسید مخاطبین طرح کسب و کار چه کسانی هستند؟

جواب: )مهمترین مخاطب خود کارآفرین است که از طریق آن کسب و کار خودش را ارزیابی می کند؛ نوشتن یک برنامه، 
کارآفرین را وادار می کند کسب و کار خود را از زوایای مختلف مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهد و خود را برای شرایط مخاطره آمیز 
آماده کند، در واقع فرد کارآفرین با نوشتن طرح کسب و کار از درستی روش های در نظر گرفته شده مطمئن می شود. عالوه برآن طرح 
کسب و کار،کارآفرین ممکن است توسط سرمایه گذار، کارمند بانک، مشاوران و... خوانده شود تا آنها را در سرمایه گذاری متقاعد 
نماید. چرا که سرمایه گذار به دنبال چگونگی پیشرفت کار، افزایش سرمایه و مهمتر از همه توانایی باز پرداخت وام های بانکی است لذا 

فرد کارآفرین الزم است در بخش مالی کسب و کار به جزئیات بیشتری پرداخته شود. 

تدوینطرحکسبوکار
طرح کسب وکار سند الزم برای تلخیص طرح ها، نقشه ها و بخش های مختلف کسب و کار، کارآفرین، جهت تأمین اعتبارات، 

کسب اختیارات قانونی و بسیج منابع برای راه اندازی کسب و کار می باشد.
تدوین طرح کسب و کار به خاطر دالیل ذیل مهم است:

 کسب مجوز از مقامات و مراجع محلی و قانونی جهت راه اندازی کسب و کار
 متقاعد کردن مؤسسات اعتباری جهت تأمین منابع

 تهیه و اجاره امالک برای فعالیت کسب و کار
 متقاعد کردن شریکان تجاری جهت عرضه مواد اولیه یا خدمات و غیره...

دانستنیهایمعلم
الزم است قبل از تدوین طرح کسب و کار به مجموعه ای از سؤاالت پاسخ داده شود. سؤاالتی که در اینجا ذکر 

شده اند تا حدی جامع هستند و ممکن است برای کسب و کار کوچک محلی کاربرد کمتری داشته باشند.
1ــ شناخت محصول:

1ــ1ــ معرفی محصول )شامل مشخصات عمومی، فنی، و کاربرد آن(. 
2ــ1ــ متقاضیان این کاال / خدمات چه افراد، شرکت ها یا سازمان هایی هستند؟

3ــ1ــ آیا محصول یا کاالی جایگزین جهت این محصول وجود دارد؟)لطفاً نام ببرید(.
4ــ1ــ آیا مشابه این طرح )کاال / خدمات( توسط افراد دیگر در آن محل انجام می شود؟ )لطفاً نام ببرید(.
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5  ــ1ــ مشخصات این طرح )کاال / خدمات( را با انواع محصوالت شرکت های رقیب داخلی و خارجی مقایسه 
کنید و مزایای رقابتی آن را در ارتباط با کیفیت، قیمت، مشخصات فنی و ... بیان کنید.

6  ــ1ــ  نام و مشخصات سه شرکت تولید کننده خارجی )مارک تجاری( موجود این طرح را بنویسید.
2ــ بررسی فنی و تکنولوژی:

 1ــ2ــ مشخصات فنی محصول پیش بینی شده در برنامه تولید را بطور دقیق مشخص فرمایید.
 2ــ2ــ روش تولید و انتخاب تکنولوژی مورد نظر را دقیقاً مشخص فرمایید } کلیات روش تولید ) مهندسی 

معکوس، مونتاژ ــ طراحی از ابتدا، بهینه سازی تولید موجود و ...( نمودار کلی گردش کار، نحوه کنترل کیفی{
 3ــ2ــ وضعیت فعلی دانش فنی و تکنولوژی طرح را مشخص کنید . در صورتی که نیاز به انتقال تکنولوژی 

هست چه مقدماتی جهت ارتباط و عقد قرارداد با دارندگان دانش فنی تاکنون صورت گرفته است.
4ــ2ــ روند تغییرات برای تکنولوژی این محصول در دنیا را بیان کنید.

5ــ2ــ چه ماشین آالت و تجهیزات اصلی برای تولید محصول نیاز دارید؟ کدام یک را تهیه کرده اید : چه 
برنامه ریزی برای تهیه بقیه موارد دارید؟

6ــ2ــ مواد و قطعات اصلی مورد نیاز محصول و منابع تأمین آنها را مشخص کنید.
7ــ2ــ نام و مشخصات قطعاتی که نیاز به ورود از خارج دارند. کدامیک در بازار ایران به طور مستمر یافت 

می شوند؟
8ــ2ــ کارگاه و زیربنای ساختمانی مورد نیاز تولید چیست؟ چگونه و چه وقت تهیه می شود؟

9ــ2ــ نیروی انسانی فنی مورد نیاز تولید و تخصص آنها را به تفکیک بیان کنید. چه هماهنگی در جهت تهیه 
آن انجام داده اید؟

10ــ2ــ فرآیند تولید و تکمیل محصول/  خدمات را به طور خالصه شرح دهید.
11ــ2ــ برنامه زمانی اجرای تولید را ارائه دهید )مراحل تولید و تحویل کاال به مشتری(.

3ــ ارزیابی مالی و اقتصادی:
در این بخش برآورد سرمایه ثابت ) شامل ماشین آالت، تجهیزات فنی و اداری، هزینه ساختمان و تأسیسات، 

هزینه دانش فنی ( و سرمایه در گردش، هزینه های تولید و قیمت تمام شده بررسی می شود. 
4ــ بررسی بازار:

ـ بازار جهانی، مشتریان  ـ بازارـ  1ــ4ــ جایگاه بین المللی محصول یا طرح چیست؟ )شامل تولید کنندگان عمدهـ 
عمده، ظرفیت بازار(

2ــ4ــ وارد کنندگان عمده محصول مشابه در ایران چه کسانی و با چه سهمی در بازار داخلی هستند؟ )با ذکر 
نام تولید کننده خارجی و شرکت نمایندگی داخلی(

3ــ4ــ در صورت واردات محصوالت مشابه تعداد واردات در سه سال گذشته چه میزان بوده است؟
4ــ4ــ در صورت تولید محصوالت مشابه در داخل تعداد تولید ساالنه توسط آنها چه میزان است؟

است؟  میزان  چه  موجود  شرکت های  تولید  ظرفیت  داخل  در  مشابه  محصوالت  تولید  صورت  در  5ــ4ــ 
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)ظرفیت های بالقوه(
6ــ4ــ نیاز ساالنه کشور و تقاضای داخلی برای این محصول چه میزان است؟

7ــ4ــ در صورت وجود بازارهای صادراتی تعداد و مقصد صدور این محصول چیست؟
ـ 4ــ با توجه به اطالعات فوق تقاضای فعلی بازار را چگونه ارزیابی می کنید ) برآورد کمبود با مقایسه عرضه  8  ـ

و تقاضا(؟
9ــ4ــ تقاضای سال های آتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

10ــ4ــ کدام شرکت یا سازمان را می شناسید یا هماهنگ کرده اید تا در حال حاضر متقاضی تعدادی از این 
محصوالت باشند )با ذکر نام و مشخصات مشتری، نوع هماهنگی صورت گرفته، و تعداد مورد نیاز(؟

5  ــ بررسی حقوقی و قانونی:
1ــ5  ــ آیا موافقت اصولی برای راه اندازی تولید نیاز است؟ آیا آن را تهیه کرده اید؟

ـ  5  ــ آیا مجوز سازمان های ناظر مثل محیط زیست، انژری اتمی و.... جهت تولید نیاز است؟ کدامیک را  2ـ
تهیه کرده اید؟

ـ  5  ــ آیا محصول نهائی نیاز به مجوزهای اخالقی و یا پزشکی برای ساخت، تست و یا به کارگیری دارد؟ 3ـ
ـ  5  ــ آیا راه اندازی این کسب وکار مستلزم دریافت مجوز استاندارد از سازمان های داخلی )مثل مؤسسه  4ـ

استاندارد، آزمایشگاه رفرانس، ادارهٔ کل تجهیزات و یا ...( می باشد؟ کدام یک را دریافت کرده اید؟
معموالً یک طرح کسب و کار از اجزای زیر تشکیل می شود:

ــ صفحه عنوان)اسم کسب و کار، نام کارآفرین، آدرس تماس و سایر همکاران طرح(
ــ خالصه اهداف کسب و کار

ــ ساختار کسب و کار
ــ کاال یا خدمات مورد نظر جهت فروش

ــ طرح بازاریابی)براساس تحقیق بازار(
ــ برنامه مالی

ــ بازده های سرمایه پیش بینی شده
ــ سایر مدارک حمایتی همانند توصیه نامه ها، گواهینامه های آموزشی و تحصیلی، مدارک خدمات اجتماعی و غیره.

فعالیت5
از دانش آموزان بخواهید که با مرور کتاب و محتوای آن طرح کسب و کاری را بنویسند. به عنوان مثال آنها موارد زیر را الزم 

است در نظر بگیرند:
ــ نیازهای تأمین نشده جامعه

ــ اندازه، ماهیت و پایداری بازار
ــ منابع مالی مورد نیاز

ــ منابع انسانی و مادی مورد نیاز
ــ مقررات اداری برای ثبت و راه اندازی کسب و کار
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ــ روش ها و مکانیزم بازاریابی
ــ امکان ایجاد سود و غیره...  .

نمونه ها و فرم های زیادی برای طرح کسب و کار وجود دارند که با توجه به مخاطبین این طرح می توان از منابع مختلف مثل 
اینترنت و یا بانک دریافت کرد.  نمونه طرح کسب و کار پیوست این فصل آمده است.

طرح کسب و کار )  تولیدی  ( 

موضوع طرح: پرورش و نگهداری زنبور عسل
ظرفیت : 850 کندو       

محل اجرای طرح: 
سرمایه گذاری کل: 481/35 میلیون ریال

سهم آوردۀ متقاضی: 51/35 میلیون ریال 
سهم تسهیالت: 430 میلیون ریال

دورۀ بازگشت سرمایه:  2/2  سال ) معادل  26 ماه (
سود ویژه : 175/58 میلیون ریال 

میزان اشتغال زایی: 8 نفر

1ـخالصهاجرایی
با افزایش فناوری های مختلف به ویژه در صنعت غذایی، امروزه کاربرد مواد غذایی به اشکال مختلف رو به گسترش می باشد. 

عسل نیز به عنوان یک ماده غذایی از این قاعده مستثنی نمی باشد. 
با توجه به نیاز جامعه و وجود شرایط مناسب در زمینه پرورش زنبور عسل در استان گلستان اجرای این طرح می تواند عالوه 
بر ایجاد فرصت های شغلی، سودآوری مناسبی را در پی داشته باشد. وجود منابع طبیعی فراوان در استان و همچنین وجود نیروی کار 

ماهر و دسترسی به منابع اولیه ارزان مانند زمین زراعی، کندو و مواد اولیه سود آوری این طرح را توجیه می کند. 
عالوه بر استفاده از خود عسل به عنوان یک ماده مغذی و خوراکی از موم زنبور عسل نیز می توان در موارد مختلف مانند، 

صنعت شمع سازی، لوازم آرایشی و بهداشتی، صنایع داروسازی و عایق سازی استفاده کرد. 
البته در این طرح برای درآمد حاصل از فروش موم زنبور عسل پیش بینی به عمل نیامده است. ولی می توان در طرح هایی که 

در آینده برای توسعه این پروژه درنظر گرفته شده است، این مورد را به عنوان یک زمینه رقابتی به حساب آورد.
با توجه به اینکه زنبورداران کندوهای خود را معموالً در اراضی زراعی و باغات متعلق به خود یا دیگران مستقر می نمایند، این 
کار باعث کمک به گرده افشانی گیاهان و افزایش محصول می گردد و به عالوه کندوها در فصول مختلف سال و به فراخور آب و  هوا، 

کوچ داده می شوند. به همین دلیل هزینه زمین در محاسبات وارد نمی شود.
در طول فرآیند پرورش زنبور عسل، همچنین اقدام به ازدیاد کندوها می شود که این عمل به منظور ترمیم تلفات و فروش انجام 

می پذیرد. درمناطق گرمسیر حتی می توان از هر کندو یک بچه کندو گرفت. 
میزان سرمایه گذاری ثابت این طرح 397/3 میلیون ریال، سرمایه درگردش 84/05 میلیون ریال، درآمد فروش 430 میلیون 
ریال، دوره برگشت سرمایه 23 ماه و نقطه سربه سر تولید 42/42% می باشد. میزان 430 میلیون ریال از طریق عقد مشارکت مدنی و 
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457/95 میلیون ریال از طریق عقد فروش اقساطی با کارمزد 13% تأمین می شود.
با اجرای این طرح، عالوه بر کسب سود مناسب اقتصادی می توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم 

آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می توانند سهم به سزایی در آن داشته باشند.

2ـمشخصاتمدیروهمکاران

شغل مورد نظرتجارب کاریآخرین مدرک تحصیلینام و نام خانوادگی
نوع همکاری

)پاره وقت/ تمام وقت(

1

2

3ـتوضیحمحصول
از گلوکز، فروکتوز و منوساکاریدها ساخته شده  انسان است. اساساً عسل  بدن  برای  از هفتاد ماده مفید  بیش  عسل حاوی 
غذاهای  رده بندی  در  و  بوده  لیپاز  و  پراکسیداز  کاتاالز،  آمیالز، سوکراز،  از جمله  مفیدی  آنزیم های  دارای  است. همچنین عسل 
سرشار از آنزیم ها مقام نخست را به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه مواد معدنی مختلفی مانند کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، 
انواع ویتامین ها                           به عنوان یک ماده کامل غذایی همچنین دارای  یافت می شوند. عسل  نیز در عسل  ید  آهن، کلر، فسفر، گوگرد و 
)B1, B2, B3, B6, B12, C, E, K(، اسیدهای آلی )اسید مالیک، وینیک، سیتریک، الکتیک و اگزالیک( و پروتئین ها بوده و می تواند  
و  عفونی کنندگی  درمانی، ضد  دارای خواص  نماید. همچنین عسل  تولید  گرم  یکصد  هر  ازای  به  انرژی  کیلوکالری  تا 335   315

حفاظت از مواد آلی در مقابل تجزیه و فساد می باشد. در شکل زیر برخی ترکیبات موجود در عسل آورده شده است.

کلیه موارد ذکر شده اهمیت استفاده از عسل به عنوان یک ماده غذایی مغذی و همچنین دارویی طبیعی را خاطر نشان می سازد. 
از جهت دیگر با عنایت به رشد جمعیت و تنوع محصوالت تولیدی و باال رفتن سطح رقابت درزمینه عرضه انواع محصوالت غذایی، 
بهبود مستمر کیفیت محصوالت و ایجاد تنوع در عرضه مناسب تر، از مواردی هستند که بایستی هر چه بیشتر مد نظر قرار گیرند. 
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رعایت این موارد می تواند منجر به دسترسی آسان و ارزان مصرف کنندگان به مواد غذایی شود. 

4ـبازار،مشتریان،رقباوروشهایتثبیتموقعیتوبازاریابی
بازار اصلی آن صنعت غذایی  بنابراین  باشد.  به منظور تولید عسل می  اینکه هدف از این طرح پرورش زنبور عسل   به دلیل 

می باشد، که با این وجود مشتریان آن نیز افراد جامعه می باشند. 
رقبای موجود در این صنعت سایر پرورش دهندگان زنبور می باشند که به صورت پراکنده در اکثر نقاط کشور مشغول به کار 

هستند. 
به دلیل اینکه از زنبور عسل غیر از عسل می توان محصوالت دیگری را نیز به دست آورد بنابراین جهت حفظ موقعیت و تثبیت 
بازار می توان در صورت نیاز، محصوالت مختلفی را به بازار عرضه کرد که عالوه بر حفظ مشتریان سبب تنوع در تولید و عرضه 
محصول می شود. عالوه بر این به دلیل اینکه اغلب بسته بندی های مربوط به این صنعت به صورت سنتی می باشد، در صورت استفاده 

از روش های جدید در بسته بندی می توان عالوه بر تثبیت موقعیت بازار زمینه را برای نفوذ در بازارهای جدید آماده کرد.

5ـتوجیهاقتصادیطرح 
    الف(  سرمایه گذاری ثابت:

1ــ زمین
به دلیل اینکه کندوها در فصول مختلف سال و به فراخور آب و هوا کوچ داده می شوند، هزینه زمین در محاسبات وارد نمی شود. 

2ــ ماشین آالت 
                                                                   

هزینه کل) ارقام به میلیون ریال  ( هزینه واحد  ) هزار ریال  ( تعدادشرحردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

کندو
طبق با کادر 
اکستراکتور

صافی عسل 
دستگاه ذوب موم 

جعبه ملکه
قفسه چوبی ملکه 

ظروف تغذیه 
خرک پولک تراش

چادر صحرایی
تجهیزات زنبورداری

باسکول
ترازو

شعله افکن

850
850

1
5
1

850
850
850

5
2

4سری
1
1
1

300
18

1500
50

350
10
1

2/5
4

750
200
400

1000
800

255
15/3
1/5

0/25
0/35
8/5

0/85
2/13
0/02
1/5
0/8
0/4
1

0/8

288/4      جمع
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3ــ تأسیسات    

هزینه کل)ارقام به میلیون ریال( هزینه واحد)هزار ریال( تعدادشــرحردیف

1
2

منبع آب 1000 لیتری
ژنراتور برق

1
1

3000
5000

3
5

8جمع

4ــ وسایل نقلیه
                                                                    

هزینه کل ) ارقام به میلیون ریال ( هزینه واحد تعدادشرحردیف

17878وانت نیسان1

78  جمع

       
5  ــ هزینه های قبل از بهره برداری   

                             
هزینه کل ) ارقام به میلیون ریال (  شرحردیف

1
2

هزینه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیالت
آموزش

2/5
1/5

4      جمع

  
          جمع کل سرمایه گذاری ثابت

هزینه ) ارقام به میلیون ریال ( شرح

ماشین آالت
وسایل نقلیه

تأسیسات
هزینه های قبل از بهره برداری

288/4
78
8
4

378/4جمع

18/9پیش بینی  نشده )معادل 5 % اقالم فوق  (

397/3جمع کل
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ب( هزینه های جاری:
  1ــ مواد اولیه و نهاده های تولید

 
هزینه کل)ارقام به میلیون ریال(هزینه واحد )هزارریال(مصرف ساالنهشـرحردیف

1
2
3
4
5
6

کندوی خالی
شکر

موم آج شده 
دارو

ظروف بسته بندی عسل
رنگ روغن و سیم

300 عدد
8 تن

450کیلو گرم
ــ
ــ
ــ

30
3000

20
ــ
ــ
ــ

9
24
9
2

2/5
2/5

49               جمع
 

2ــ حقوق و دستمزد

حقوق کل)ارقام به میلیون ریال(حقوق ماهانهتعداد ــ نفرشــرحردیف

1
2
3
4
5

مدیر طرح
حسابدار )پاره وقت(

زنبوردار
راننده

دامپزشک )پاره وقت(

1
1
4
1
1

1/2
0/4
0/9
0/9
0/5

16/8
5/6

50/4
12/6

7

15/7مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما معادل 23% جمع حقوق

108/1  جمع کل

 3ــ هزینه نگه  داری و تعمیرات

هزینه کل )ارقام به میلیون ریال(نرخ ارزش داراییشرحردیف

1
2
3

تأسیسات
ماشین آالت 
وسایل نقلیه

8
288/4

78

%4
%4

%10

0/32
11/54

7/8

19/66  جمع
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4ــ هزینه استهالک                                                             

هزینه کل)ارقام به میلیون ریال(نرخ ارزش داراییشرحردیف

1
2
3

تأسیسات
ماشین آالت 
وسایل نقلیه

8
288/4

78

%12
%10
%20

0/96
28/84
15/6

45/4   جمع

 5  ــ سوخت و انرژی 

هزینه کل)ارقام به میلیون ریال(هزینه واحد )ریال(مصرف ساالنهواحدشرح

بنزین
گاز مایع

نفت سفید

لیتر
ــ

لیتر

6000
ــ

6000

650
ــ

160

3/9
0/78
0/32

5   جمع

        جمع هزینه های جاری طرح

هزینه)ارقام به میلیون ریال( شرح

مواد اولیه و نهاده های تولید
حقوق و دستمزد

نگهداری و تعمیرات
استهالک

سوخت و انرژی
اجاره انبار

49
108/1
19/66
45/4

5
6

233/16جمع

11/66پیش بینی نشده ) معادل 5 % اقالم فوق (

244/82جمع کل

       سرمایه در گردش )شش ماهه(

هزینه)ارقام به میلیون ریال(شرح

مواد اولیه 
حقوق و دستمزد
سوخت و انرژی

اجاره انبار

24/5
54/05

2/5
3

84/05جمع کل
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           جمع کل سرمایه گذاری طرح

هزینه )ارقام به میلیون ریال(شرح

سرمایه ثابت
سرمایه در گردش

397/3
84/05

481/35جمع کل

 ج( فروش:

ارزش کل)ارقام به میلیون ریال( ارزش واحد)هزار ریال( میزان تولیدشرحردیف

1
2

عسل خالص
بچه کندو

17 تن
300

20000
300

340
90

430جمع

            برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

هزینه )ارقام به میلیون ریال(شرحردیف

1
2

استهالک هزینه های قبل از بهره برداری )4 ساله(
هزینه فروش و اداری )معادل 2% فروش ساالنه(

1
8/7

9/6جمع

محاسبه نقطه سر به سر تولید در %100                                                                   

شرح
هزینۀ ثابتهزینۀ متغیر

هزینۀ کل )ارقام به میلیون ریال(
درصدمبلغدرصدمبلغ

49ــ491000مواداولیه

37/833570/2765108/1حقوق و دستمزد تولیدی

4801205سوخت و انرژی

15/73803/932019/66تعمیر و نگهداری

45/410045/4ــ0استـهالک

8/6ــ8/61000توزیع و فروش

11001ــ0استهالک قبل از بهره برداری

61006ــ0اجاره انبار

9/91851/751511/66پیش بینی نشده

254/42ــ129/35ــ125/07جمع
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سود ناویژه:
 هزینه های تولید ساالنه - فروش سالیانه= سود ناویژه
 میلیون ریال 185/18 = 244/82- 430= سود ناویژه

محاسبه نقطه سر به سر تولید:
100 * )هزینه متغیر - فروش ( /هزینه ثابت
129/35)430-125/07 (  * 100 = %42/41 

پیش بینی مالی طرح 

میلیون ریال شرح

430در آمد )فروش(

244/82کسر می شود: قیمت تمام شده

185/18سود ناویژه

8/6کسر می شود: هزینه های اداری فروش

176/58سود عملیاتی

1کسر می شود: هزینه های قبل از بهره برداری

175/58سود ویژه قبل از کسر مالیات

 
سود ویژه قبل از کسر مالیات/ سرمایه گذاری ثابت طرح = دوره برگشت سرمایه

سال 2/2 = 175/58 / 397/3 
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