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کارگاه کارآفرینی و تولید

شما در سال های گـذشته در درس کـار  و   فناوری شایستگی ها و مهارت هـای زیادی را کسب کـردید. این شایستگـی ها    و 
بر کسب  مبتنی  کارآفرینی  آموزش  کرد.  بسیار کمک خواهد  به شما  تولید(  و  کارآفرینی  این درس)کارگاه  در  مهارت ها 
این شایستگی ها  از طریق  شایستگی هایی مانند کار تیمی،   تصمیم گیری ،    حل مسئله ،    هدف گذاری ،    ایده پردازی و ... است. 

شما خّلق،    فرصت گرا،     فعال و نوآور می شوید.   در این بخش شایستگی تیم سازی را کسب خواهید کرد.

5 اختتامیه
به دلیل  تیم  مرحله  این  در 
دسترسی به اهداف   و   اتمام 
وظایف،آمادۀ  انحلل است.

البته ممکن است فعالیت های 
کار  ادامـۀ  بـرای  جـدیـدی 

تعریف شود.

شکل2ـ1ـ مراحل تشکیل و توسعه تیم

1 تشکیل
آشنایی اعضای تیم با هم و 
ایجاد قوانین اساسی، افراد به 
دلیل غریبه بودن، برخوردی 

رسمی دارند.

2 طوفان)تغییر ناگهانی(
دوستانه   برقرار  روابط  اعضا 
هنوز        خـود         را  اما  مـی کنند. 
از      تیم  بـخـشی  بـه عـنـوان 
مرحـلـه  این  در  نمـی دانند. 
راهنمای تیم انتخاب می شود. 
باید مواظب  باشیدکه خصومتی 

پیش نیاید.

3 ضابطه مندی
اعضا خود را بخشی از تیم 
قبول  و  می کنند  احساس 
دیدگاه های  اگر  که  دارند 
دیگران را   بپذیرند، می توانند  

به نتیجه برسند.

4 اجرا
تیم   درجوّ باز و   قابل اعتماد،  
انعطاف پذیری  کــه  جایی 
کلید موفقیت است و سلسله 
مراتب اهمیت ندارد،   فعالیت 

می کنند.

١
بخش

تشکیل  تیم

ارتباط
متقابل

هدف
مشترک

حداقل 
حضور دو 

نکات مهم نفر
کار تیمی

                          تعریف تیم    

تیم تعداد محدودی از افراد با مهارت های مکمل اند که به منظور دستیابی به هدف 
مشترک و به اهداف عملیاتی و با رویکرد مسئولیت متقابل اعضا نسبت به همدیگر، 
با اهداف واحد هستند که برای  افراد  از  تشکیل شده است. در تیم مجموعه ای 
رسیدن به آن اهداف به صورت اشتراکی کار انجام می دهند. افراد تیم بر اساس 
یک سری اصول و ضوابط فعالیت می کنند. هدف از تشکیل یک تیم رسیدن به 
اهدافی است که مستلزم به کارگیری توانمندی ها و مشارکت فعاالنۀ همۀ اعضا با 

یکدیگر است. نکات مهم کار تیمی در شکل 1ـ1 آمده است.

                       مراحل تشکیل و توسعۀ تیم    

برای تشکیل و توسعه تیم باید مراحل شکل 2ـ1 را طی کنید.

ـ  1 ـ نکات مهم کار تیمی شکل    1 



2

الف( تیم مهندسان شرکت مپنا نماد 
خودباوری جمهوری اسالمی ایران

ب(تیم ملی والیبال 
جمهوری اسالمی ایران نماد 

خواستن، توانستن است

ت(  تیم مهندسان پارس جنوبی نماد 
توان داخلی و اقتصاد مقاومتی

ث( تیم ملی فوتبال
جمهوری اسالمی ایران
 نماد تالش و پشتکار

ـ    1  ـ چند نمونه تیم موفق در کشور شکل 3  

راهنمای تیم و ویژگی های آن: هر تیمی برای کسب موفقیت و حرکت کردن در مسیر صحیح، به یک 
راهنمای تیم نیاز دارد. راهنمای تیم باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 آینده نگری در مورد نتایج تیم؛
 برخورداری از قابلیت های علمی و مهارت باال؛

 برقرار کنندۀ ارتباط و تعامل بسیار خوب؛
 دارای صلحیت های اخلقی باال به منظور اعتمادسازی؛

 دارای اقتدار جهت جلوگیری از گسستگی تیم.

فعالیت  
با راهنمایی دبیر خود تیم های چهار تا شش نفره تشکیل دهید. سپس راهنمای تیم را مشخص و با هم فکری 
اعضا، یک تیم ورزشی انتخاب کنید. سپس دالیل موفق شدن یا نشدن آن را فهرست کنید و به تحلیل آنها 

بپردازید.
 نام تیم ورزشی:

 دالیل داشتن موفقیت:  
 دالیل نداشتن موفقیت:

بحث و گفت وگو 

حال با کمک دبیر خود در خصوص قاعدۀ هم افزایی بحث و گفت وگو کنید.          4 < 2+2

پژوهش 

در شکل 3ـ1 چند تیم موفق از کشور عزیزمان معرفی شده اند. شما نیز، ضمن جست و جو، چند تیم موفق 
دیگر را پیدا کنید و نتیجه را در کلس ارائه دهید. 
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تفاوت تیم و گروه

همان طور که در شکل 4ـ1 مشاهده می شود، 
یکدیگر  با  فعاالنه ای  مشارکت  تیم  اعضای 
دارند ولی در گروه تنها رابطۀ افراد با راهنمای 
گروه است. در شکل ٥ـ1 تفاوت های تیم و 

گروه را ملحظه می کنید.

گروه

تیم

مشارکت فردیعملکرد بر مبنایمشارکت فردی و کار جمعی

پیامدها و نتایج فردی

تحقق اهداف فردی

به صورت نامحدود

به عنوان کنترل کننده

مسئولیت پذیری در 
قبال نتایج وابسته به

انگیزه و علقه افراد 
برمبنای

تعداد اعضا

نقش راهنما به عنوان تسهیل کننده

به صورت محدود

پیامدها و نتایج تیمی و متقابل

اهداف مشترک و تعهد نسبت
 به هدف مشترک

ـ   1ـ تفاوت های تیم و گروه شکل5  

گروه

تیم

ـ  1ـ تفاوت تیم و گروه شکل4 
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فعالیت 

بازی تیمی برج روزنامه
قبل از شروع بازی فعالیت های زیر را انجام دهید.

 توانایی ها و مهارت های خود را در تیم بیان کنید و هر کدام نقشی را بر عهده بگیرید.
 راهنمای تیم به اعضا تفهیم کند که، عملکرد آنها بر نتیجۀ تیم مؤثر است.

 نحوۀ ارتباط و همکاری اعضای تیم با یکدیگر و نحوۀ ارتباط آنها با راهنمای تیم را مشخص کنید.
 با مشارکت یکدیگر، یک شعار مشخص و برای تیم خود یک نماد ترسیم نمایید.

نحوۀ بازی و قوانین آن
1  برای ساخت برج فقط ده روزنامۀ دو ورقی با ابعاد برابر در اختیار دارید.

2   شما باید بلندترین و زیباترین برج را به وسیلۀ این روزنامه ها بسازید.

3   برج را باید روی زمین بسازید به طوریکه به جایی تکیه نداشته باشد.

4   شما می توانید روزنامه های خود را پاره کنید یا به هر شکل دیگری تغییر دهید.

5   به هیچ وجه حق استفاده از وسایل دیگری را ندارید.

6   مدت زمان مسابقه 40 دقیقه است.

7   در زمان پایان مسابقه، برج باید بدون هیچ کمکی در حالت ایستاده قرار بگیرد.

8   تیمی برنده است که بلندترین سازه را با طراحی جالب تر و خلقانه تر ساخته باشد.

حفظ محیط زیست

پس از اتمام بازی، روزنامه های باطله را در سطل مخصوِص بازیافت کاغذ قرار دهید.

 بحث و گفت وگو
پس از اتمام بازی و مشخص شدن تیم برنده، در خصوص دالیل داشتن موفقیت یا نداشتن موفقیت تیم ها 

در کلس بحث و گفت و گو کنید.
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کار تیمی موفق عملکرد مشترکی است توسط گروهی از افراد، که در آن هر فرد علقه مندی های شخصی و نظرات خود 
را در قالب یک تفکر واحد و همگرا دنبال می کند. این موضوع به این معنی نیست که عقاید و منافع شخصی فرد در قالب 
تیم مهم نیست بلکه بیانگر این واقعیت است که نتیجۀ کار تیمِی مؤثر و کارآمد، فراتر از دستاوردهای فردی خواهد شد. 
کار تیمِی مؤثر هنگامی رخ خواهد داد که همۀ افراد حاضر در تیم حداکثر تمایل و توان خود را در جهت تحقق اهداف تیم 

به کار گیرند و نسبت به آن متعهد باشند.

                        عوامل مؤثر در موفقیت یک تیم  

شکل 1ـ2 عوامل مؤثر در موفقیت یک تیم را نشان می دهد و برای هر کدام از عوامل، توضیح مختصری داده شده است.

ایجاد اهداف مشترک به طوری که هدف ها شفاف، روشن، واضح، قابل دستیابی و برای شما قابل درک باشد.

راهنمای تیم، فردی که تیم را در جهت صحیح دستیابی به هدف هدایت می کند و برای یکپارچه بودن تیم و رفع 
اختلفات و تعارضات تیم تلش می کند.

افرادی را برای تیم انتخاب کنید که دارای تعهد، تخصص، مهارت، کارآمدی و مسئولیت پذیری باشند.

ایجاد وابستگی و همبستگی متقابل میان اعضای تیم، به طوری که به راحتی ایده های خود را با یکدیگر به اشتراک 
بگذارند.

سخت کوشی یعنی همۀ آنچه را که دارید، نه بیشتر، ارائه کنید. با عزم راسخ کار کنید نه اینکه منتظر تقدیر باشید.
وقتی کار تمام می شود دست از کار بکشید نه وقتی که خسته می شوید.

برای مشارکت و همکاری باید نسبت به دیگر اعضا خوش گمان باشید، دیگر اعضا را شریک خود بدانید، از حاشیه 
بپرهیزید، مکمل و حامی دیگر اعضا باشید.

انعطاف پذیر، آموزش پذیر، دارای ثبات روحی و خلق باشید.

نظم، قرار گرفتن هر چیز در جای خود و داشتن نظم پذیری و انضباط میان هر یک از اعضای تیم است.

اهداف تیم را بر اهداف خود ترجیح دهید و نسبت به تیم تان وفادار باشید.

شکل 1ـ2ـ عوامل مؤثر در موفقیت تیم

هدف گذاری

راهنمای تیم

انتخاب افراد کارآمد

اعتماد متقابل

سخت کوشی و پشتکار

مشارکت و همکاری

انعطاف پذیری

نظم

تعهد

2
بخش

کار تیمی موفق
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                       بوم کارتیمی       

این بوم ابزاری حرفه ای برای داشتن تیمی شاد، بدون فشار روانی )استرس( و اثربخش است. استفاده از این مدل بسیار 
ساده است. همان طور که در شکل2ـ2 مشاهده می کنید، این بوم دارای چند بخش است. این بخش ها را باید در دو مرحله 

تکمیل کنید.
در مرحلۀ اول افراد و نقش ها  ،   مقصود اصلی  ، اهداف و ارزش های تیم و نقش ها و فعالیت ها را مشخص نمایید. در مرحلۀ دوم 

اهداف شخصی اعضا، نیازها و انتظارات، نقاط قوت و دارایی ها و نقاط ضعف و محدودیت ها را بیان کنید.

بوم کار تیمی ابزار مناسبی برای داشتن تیمی شاد، بدون فشار روانی  و اثربخش

                                                   نام تیم ...........................    تاریخ  ..............................

            افراد و نقش ها
اسامی اعضای تیم و نقش 

آنها در تیم را بنویسید.

         اهداف تیم
     تیم  شما واقـعاً می خـواهد به چه  

هدفی برسد؟
اهداف کلیدی شما کـه عملی، قـابل 
اندازه گیری  و زمان بندی شده    باشند،  

کدام اند؟

        ارزش های تیم
      

ارزش ها به عنوان نیروی هدایت کننده 
کــه  مـی کنند  عمل  زنــدگـی  در 

جهت دهندۀ رفتار هستند.
ارزش های اصلی شما، که   می خواهید 
باشد،  آنها  حوِل  تیم  اولیۀ  هستۀ 

کدام اند؟

           نقش ها و فعالیت ها
ـ نقش و وظیفۀ هر یک از اعضا 

چیست؟
مرتبط  هم  به  را  افراد  ـ چطور 

می کنید؟
ـ چطور تصمیم گیری می کنید؟

ـ چطور فعالیت هایتان را اجرا و 
ارزیابی می کنید؟

مـدیریت  را  وظایف  چگـونه   ـ 
می کنید؟

پاداش  افراد  به  اساس  چه  بر 
می دهید؟

               اهداف شخصِی اعضا
اهداف شخصی اعضای تیم چیست؟

آیا برنامه های شخصی شما در تیم 
محقق می شود؟

        نیازها و انتظارات
هر کدام از شما به عنوان یک عضو 
از تیم برای اینکه حس کنید موفق 

هستید چه نیازهایی دارید؟
هر کدام از شما برای اینکه بهترین 

عملکرد را داشته باشید چه 
نیازهایی دارید؟

            نقاط قوت و دارایی ها 
مهارت هایی که در تیم وجود دارد و برای دستیابی به اهداف تیم کمک 

می کنند، کدام اند؟
مهارت های شخصی و فردی که در تیم وجود دارد کدام اند؟

شما به صورت تیمی در چه کارهایی بهترین هستید؟

             نقاط ضعف و محدودیت ها
شما به صورت تیمی و فردی چه نقاط ضعفی دارید؟

چه موانعی بر سر راه شما وجود دارد؟ با چه محدودیت هایی مواجه می شوید؟

ـ 2 ـ بوم کار تیمی شکل 2 

مقصود اصلی
دلیل اصلی کاری 
که تیم االن انجام 
می دهد چیست؟
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کار در منزل     

تهیۀ روزنامه دیواری  : در مدت زمان یک هفته   ، یک روزنامۀ دیواری آموزشی و هیجان انگیز با موضوع 
آزاد )مانند اثرات شبکه های اجتماعی، اخلق کسب وکار، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی، ِحَرف 
و مشاغل و غیر آنها( به صورت تیمی تهیه کنید. در جلسۀ آینده آن را در کلس درس خود ارائه دهید و با 
قیمت مناسب به فروش برسانید. شما می توانید با توجه به مهارت هایی که در سال های گذشته در درس کار 

و فناوری کسب کرده اید، روزنامۀ دیواری را با کمک رایانه تهیه کنید.
 

فعالیت

تکمیل بوم کار تیمی برای تهیۀ روزنامه دیواری آموزشی

با توجه به نکاتی که در شکل 2ـ2 آمده است و توضیحات زیر، بوم کار تیمی شکل 3ـ2 را برای کار در منزل 
)تهیۀ روزنامه دیواری آموزشی( تکمیل کنید.

مرحلۀ اول
    اعضای تیم را معرفی و نقش های هر کدام را  متناسب با فعالیت ها مشخص کنید. 

    مقصود یا مأموریت اصلی تیم یا همان موضوع روزنامۀ دیواری آموزشی را مشخص کنید.
    اهداف و ارزش های تیم خود را مشخص کنید.

    برنامه ها و فعالیت های مربوط به نقش ها را برای دستیابی به مقصود اصلی تعیین کنید. 
    قوانین و ارزش های حاکم بر تیم، چگونگی ارتباط اعضا با یکدیگر و مسئولیت های آنها را مشخص کنید.

مرحلۀ دوم
    هدف خود از پیوستن به تیم را معین کنید.

  نیازهای هر کدام از اعضا و انتظاراتی را که از یکدیگر و راهنمای تیم دارید، بیان کنید. برای توجیه یکدیگر 
گفت و گو کنید.

و   قدرت ها  این  روی  بر  کنید  کنید. سعی  مشخص  را  اعضا  از  یک  هر  و  تیم  دارایی های  و  قوت           نقاط 
توانایی هایتان تمرکز کنید تا بتوانید به بهترین شکل ممکن روزنامه دیواری تیم خود را طراحی کنید.

    نقاط ضعف تیم و هر یک از اعضا و محدودیت هایی را که تیم با آن رو به روست، فهرست کنید. با تعویض 
نقش ها و همکاری و همیاری بیشتر، ضعف ها را جبران کنید. همچنین اگر الزم است در قوانین و مقررات 

تیم تغییراتی ایجاد کنید و محدودیت های تیم را از بین ببرید.
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نام تیم ...........................    تاریخ  ..............................

            نقش ها و فعالیت هاارزش های تیم           اهداف تیم           افراد و نقش ها

         نیازها و انتظارات              اهداف شخصی اعضا

             نقاط ضعف و محدودیت ها              نقاط قوت و دارایی ها 

شکل 3ـ2ـ بوم کار تیمی تهیۀ روزنامه دیواری آموزشی

نمایش فیلم 

داستان غازها :  در این فیلم چگونگی پرواز کردن غازها را که جالب توجه اند، خواهید دید.

بحث و گفت وگو 

نتایج داستان غازها : پس از دیدن فیلم داستان غازها، برداشت ها و نتیجه گیری تیم خود را بیان کنید.

 
پژوهش 

در مورد چند نمونه از موجوداتی که خالق هستی کار تیمی را به صورت غریزی در سرشتشان نهاده است 
تحقیق نمایید. 

مقصود اصلی
دلیل اصلی کاری 
که تیم االن انجام 
می دهد چیست؟
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کارگاه کارآفرینی و تولید

                      تقویت کار تیمی   

در کارهای تیمی ممکن است مواردی رخ دهد که مانع اثربخشی برای کار تیمی باشد. لذا برای تقویت کار تیمی باید موانع 
و محدودیت هایی را که تیم را از دستیابی به اهداف خود باز می دارد، شناسایی کنید و با نهایت تلش و کوشش در جهت 

رفع موانع کار تیمِی اثربخش گام بردارید.

بحث و گفت وگو 

موانع تهیۀ روزنامۀ دیواری آموزشی:  با بحث و گفت و گو، موانعی را که در مسیر تهیۀ روزنامۀ  دیواری 
آموزشی داشتید، بیان کنید. آیا توانستید بر آنها غلبه کنید؟ تجربه تیم خود را در کلس ارائه دهید.

پژوهش 

با جست و جو در منابع مختلف، در خصوص سایر موانع کار تیمی اثربخش تحقیق کنید و نتایج را در کلس 
ارائه دهید.

موانع کار تیمی اثربخش

کار  آسیب  یا  آفت  به عنوان  که  موانعی   
جدا  یکدیگر  از  می شوند  خوانده  تیمی 
نیستند و این موانع می تواند سبب ناکامی 
گردد.  آنها  شکست  به  منجر  و  تیم ها 
تیمی  کار  موانع  از  برخی  1ـ3  در شکل 

اثربخش نشان داده شده است.

بی اعتمادی 
میان اعضا

نداشتن 
روابط صحیح

متعهد نبودن
 به برنامه ها

موانع کار تیمِی 
اثربخش

متعهد نبودن به 
مسئولیت ها

بی توجهی به
 اهداف تیم

شکل1ـ3ـ موانع کار تیمی اثربخش

3
بخش

تقویت کار تیمی
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فعالیت     

بررسی عوامل مؤثر در موفقیت تیم: در جسلۀ گذشته عوامل مؤثر در موفقیت تیم را آموختید. اکنون از 
میان آنها عواملی را که در درون فرد نهفته یا در تیم و در میان افراد شکل می گیرند، به تفکیک در جدول 

1ـ3 بنویسید.

جدول1ـ3ـ عوامل فردی و تیمی مؤثر در موفقیت تیم

عوامل فردی
سخت کوشی، 

عوامل تیمی
اعتماد متقابل، 

 
راهکارهای تقویت عوامل مؤثر در موفقیت تیم: با مشارکت همۀ دانش آموزان به صورت یک تیم واحد، 
تخته سیاه کلس  راست  و شماره گذاری شده در سمت  به صورت موردی  را  تیم  موفقیت  در  مؤثر  عوامل 
بنویسید و در سمت چپ تخته سیاه راهکارهایی را که برای تقویت هر عامل باید در نظر گرفت جلوی هر 

مورد بنویسید.

راهکارها متناظر برای تقویت هر عاملعوامل مؤثر در  موفقیت کار تیمی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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کارگاه کارآفرینی و تولید

طوفان یا تغییر ناگهانی 
یکی از حساس ترین مراحل تشکیل و توسعۀ تیم، مرحلۀ 
طوفان یا تغییر ناگهانی است. در این مرحله اعضا در قالب 
تیم، شروع به فعالیت می کنند. فضای همیاری و طراوتی 
که در مرحلۀ شکل گیری حاکم است رفته رفته جای خود 
را به فضای شک و تردید و بروز نظرات متفاوت در مورد 
از  مرحله،  این  در  اعضا  عموماً  می دهد.  پروژه  محتوای 
سر  بر  است  ممکن  آنها  می شوند.  خسته  کم  پیشرفت 
آنها  که  چرا  کنند.  بحث  دهند  انجام  باید  که  کارهایی 
با ایده هایی آشنا شده اند که برایشان جدید است و آنها 
ناراضی  اعضا  می کند.  خارج  خود  آسایش  منطقه  از  را 
مرحله  این  در  کم تجربه اند.  تیمی  کار  در  همچنان  و 
کسب  برای  اعضا  می شود،  گرفته  سختی  به  تصمیمات 
جایگاه با هم تیمی ها و راهنمای تیم خود رقابت می کنند 
و این آغاز درگیری درون تیمی است که موجب شکست 

شکل2ـ3ـ نمودار مراحل شکل گیری و توسعۀ تیمبرخی تیم ها می شود )شکل2ـ3(.

پرسش

آیا اختلف نظر در تیم باعث ایجاد بحران می شود و می تواند تیم را از مسیر اصلی خود منحرف کند؟ 
نقش راهنمای تیم در این مواقع چیست؟

فعالیت

طوفان یا تغییر ناگهانی: در تیم خود فرض کنید کار و فعالیتی که قرار است انجام دهید، سخت تر از آن 
ـ  3 را بیابید. بوده که تصور می کردید، بر این مبنا پاسخ سؤاالت خانه اول نمودار شکل3  

با بازبینی بوم کار تیمی، تعیین کنید چه تغییرات مثبتی باید انجام دهید )پاسخگویی به سؤاالت خانۀ دوم 
نمودار، مثًل برخی از شما ممکن است در مهارت ارتباطی یا مهارت بازاریابی و ... ضعیف باشید، که با مراجعه 

به کارگاه های مربوطه باید این مهارت ها را در خود تقویت کنید(.
در تیم شما ممکن است به هر دلیلی درگیری یا مسئله ای پیش بیاید. لذا باید نظرات خود را بی پرده بیان 
کنید. اختلفاتی را که در اهداف یا در محدودیت های تسریع در کار حس کردید، بازگو کنید و با همفکری و 

پاسخگویی به سؤاالت خانۀ سوم نمودار، به حل درگیری ها بپردازید.
در پرداختن به مشکلت، به موارد ذکر شده در خانۀ چهارم توجه کنید. هدف اصلی را به اهداف دست یافتنی 

جرا
ا

ه مندی
ضابط

شکست تیم
 یا

 ادامۀ توسعۀ تیم

عملکرد

شکل گیری

زمان

طوفان
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خرد کنید و مهارت فنی الزم را برای 
و  گرفته اید  برعهده  که  مسئولیتی 
ارتباطی، در خود  برای مهارت های 

تقویت کنند.

پژوهش 

ناگهانی می شوند.  تغییر  فراوانی دچار  و فرهنگی  اجتماعی  اقتصادی،  تیم های صنعتی،  دنیا  همه ساله در 
تیم هایی که بتوانند از این مرحله به خوبی عبور کنند به مسیر توسعۀ خود ادامه خواهند داد. با جست و جو در 
منابع مختلف، نمونه هایی از تیم های موفق و ناموفق را پیدا کنید و نتیجه را با ذکر دالیل شکست یا پیروزی 

آنها در مرحلۀ تغییر ناگهانی، در کلس ارائه دهید.

فعالیت    

فواید کار تیمِی اثربخش: با بحث و گفت و گو در تیم، نتیجه گیری خود را به صورت گزارشی کلی با 
عنوان »فواید کار تیمِی اثربخش« بنویسید و به دبیر خود تحویل دهید.

یا  طوفان  فعالیت  نمودار  شکل3ـ3ـ 
تغییر ناگهانی

تغییر  مــوجب  کــار  سختی        آیا 
شانس  مـورد  در  آنــان  نـگـرش  در 

موفقیت می شود؟
   آیا در برابر وظایف خود مقاوم اند؟
     آیا همکاری آنها ضعیف می شود؟

1ـ توجه اعضا به سختی کار 
فراتر از تصورشان

2ـ تشخیص تغییر ناگهانی

    آیا اهداف و مقاصد روشنی دارید؟
   آیا در نقش و  مسئولیت ها توافق دارید؟

اجرای  در  تیم  اعضای  عملکرد          آیا 
سیستم های  و  ارتباطات  وظایف، 

تصمیم گیری خوب است؟
 آیا مهارت های فردی شما مناسب است؟

4ـ پرداختن به مشکل

 مشخص کردن هستۀ اصلی مشکلت
زبانی  با  را  خود  نظر  تیم      راهنمای 

روشن و بدون قضاوت بیان کند.
با دقت به دیدگاه های       گوش دادن 

هر فرد
 بررسی درک توسط بازگویی مسائل 

اصلی

تیم  اعضای  مسائل  از  تیم  مسئلۀ   
جدا است؟

با  مواجهه  در  اعضا  انعطاف پذیری   
مسئله سخت است؟

هر  اهداف  زیربنایی،  نیازهای          به 
یک از طرفین به جای راه حل های خاص 

توجه شود.

3ـ درگیری در مذاکره
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کارگاه کارآفرینی و تولید

در سال های گذشته در درس های ریاضِی پایۀ هفتم و کار و فناوری پایۀ نهم مهارت هایی را در خصوص حل مسئله کسب 
کردید. قبل از اینکه بتوانید مسئله را حل کنید، الزم است مسئله را درست تشخیص دهید و درست تعریف نمایید. اگر 
مسئله )مشکل( را اشتباه تعریف کنید، فرایند حل مسئله از پایه اشتباه شروع خواهد شد. زمانی مسئله ای وجود دارد، که 
میان وضعیت موجود )آنچه که وجود دارد( و وضعیت مطلوب )آنچه که مورد نظر است( شکافی ایجاد شده باشد. شما باید 
وضعیت موجود را مورد بررسی قرار دهید و بر اصل مشکل واقعی، نه بر علئم آن، تمرکز کنید. قبل از مشکل، همواره علئمی 

آشکار می شوند که به شما کمک می کنند مشکل واقعی را شناسایی کنید.

فعالیت   

آشنایی با مسئله:  در تیم های خود مسئله زیر را بررسی و در این زمینه به مسئول تاکسی رانی کمک کنید.
فرض کنید اتحادیۀ تاکسی رانی نیاز به رانندگانی دارد که با مکان ها و نشانی های شهر کامًل آشنا 
باشند. طبق برآورد انجام شده، آموزش کامل به افراد داوطلب برای ادارۀ تاکسی رانی به طوری که کلیه 
نقاط و نشانی های شهر را بشناسند، در حدود یک سال به طول می انجامد. این در حالی است که ادارۀ 
تاکسی رانی فرصت زیادی ندارد و اگر سریع عمل نکند با انبوهی اعتراضات از مسافران ناراضی مواجه 
می شود. بنابراین به این رانندگان نیاز مبرم دارد. پیشنهاد شما در کمک به حل این مشکل چیست؟ 

چگونه می توان این مشکل را سریع حل کرد؟

فعالیت    

شناسایی مسئله با یک کار عملی: در تیم  خود فعالیت های زیر را انجام دهید:
 کاغذهای کوچکی را بردارید و مشکلت داخل کلس یا مدرسه را در آنها بنویسید.

  از بین مشکلت نوشته شده مهم ترین مشکل را انتخاب کنید.
  متناسب با مشکل، راه حل های پیشنهادی را روی کاغذ بنویسید.

  از میان راه حل های ارائه شده، مناسب ترین راه حل را انتخاب کنید.

4
بخش

حل مسئله



14

مسئله یابی  و حل مسئله    

برای حل یک مسئله ابتدا باید آن را دقیقاً شناخت و تعریف صحیحی برای آن ارائه داد. یعنی ابتدا باید تعیین کنید که 
چه وضعیتی بر وجود مسئله داللت دارد و کدام مسئله باید حل شود. به فرایند شناسایی مسائل، تعریف و اولویت بندی 
آنها »مسئله یابی« می گویند. در این مرحله باید مسئله یا مشکل اصلی را بیابید و بتوانید آن را خوب تعریف کنید. یکی از 
بهترین روش ها در این مرحله، استفاده از روش »پنج چرا« است. با استفاده از این روش، نه تنها می توانید به علت اصلی 

مشکل دست یابید، بلکه راه حل هم بر شما آشکار می شود. در شکل1ـ4 یک مثال از این روش آمده است.

شکل 1ـ4ـ مثال مسئله یابی به روش »پنج چرا«

مشکل: یکی از مشتریان شما ناراضی است.

1  چرا مشتری ناراضی است؟

2  زیرا ما خدمات خود را به موقع ارائه نکردیم.

3 زیرا زمان انجام کار بیشتر از آنچه فکر می کردیم طول کشید. 

4 زیرا ما پیچیدگی کار را در نظر نگرفته بودیم.

فعالیت صرف  هر  نیاز  مورد  زمان  تخمین  و  فعالیت ها  برای طراحی  زیادی  زمان  زیرا   5
نکردیم و در حال انجام پروژه های دیگر بودیم. 

دالیل اصلی مشکل: ما به طور شفاف فرایندهای پروژه خود را بررسی نکردیم و زمان تخمین زده شده نادرست بوده است.

چرا؟

چرا؟

چرا؟

چرا؟

چرا؟
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کارگاه کارآفرینی و تولید

فعالیت    

مسئله یابی به روش»پنج چرا«  : در تیم  خود یکی از مشکالت دبیرستان یا شهر خود را به روش »پنج 
چرا؟« ریشه یابی کنید. برای این کار شکل 2ـ4 را تکمیل کنید.

اصالح الگوی مصرف در کشور: اصالح الگوی مصرف عبارت است از نهادینه کردن روش صحیح و مناسب استفاده از 
منابع مادی و غیرمادی کشور به صورتی که باعث ارتقای شاخص های زندگی مردم و کاهش هزینه ها شود. چگونه مصرف 
کردن این اصطالح شامل، چه چیز مصرف کردن، شناسایی نیازهای واقعی و رعایت اعتدال و صرفه جویی در بهره برداری از 
امکانات و منابع است. اصالح الگوی مصرف از جنبه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سالمت قابل بررسی است بنابراین 
از  انتخاب به نحوی صورت بگیرد که مجموعۀ خصوصیات آن،  ارزان تر بودن نیست بلکه  با  صرفه جویی همیشه مساوی 

انتخاب های مشابه به صرفه تر، ماندگارتر و سالم تر باشد. 

شکل ٢ـ٤  ـ مسئله یابی به روش »  پنج چرا  «

مشکل: 

دالیل اصلی مشکل  :

  1

  2

  3

4

 5

چرا؟

چرا؟

چرا؟

چرا؟

چرا؟
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با  سازگاری  بدن،  با سالمت  آن  نسبت  زیبایی،  ماندگاری،  مصرفی،  هزینۀ  پوشاک،  انتخاب  در  مثال  برای 
بر  عالوه  غذایی،  مواد  مصرف  دربارۀ  ترتیب  به همین  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  می تواند   ... و  جامعه  فرهنگ 
هزینه ای که برای آن می شود. نوع ترکیبات و میزان مواد غذایی، اهمیت آن برای سالمت انسان، طعم، رنگ 
و مزۀ آن و حتی مدت زمانی که برای تهیه یا پخت آن الزم است. قابل توجه می باشد. اگر کلیۀ انتخاب های 
ما در زندگی، با همین نگرش صورت بگیرد، غیر از کاهش هزینه ها، به بهره وری بیشتر از امکانات نیز دست 

خواهیم یافت. ضمن اینکه این نگرش قابلیت اجرا در تمامی امور مادی و معنوی زندگی را دارد.

فعالیت     

مسئله یابی به روش »  پنج چرا «: در تیم خود یکی از مسائل کمبود آب، مصرف باالی سوخت و آلودگی 
محیط زیست در کشور را به روش » پنج چرا« ریشه یابی کنید.شکل ٣ـ4 را تکمیل کنید.

  1

  2

  ٣

4

 5

چرا؟

چرا؟

چرا؟

چرا؟

چرا؟

شکل4ـ3 مسئله یابی به روش »پنج چرا«
پرسش

برخی از افراد فکر می کنند که چون هزینۀ سوخت را خودشان پرداخت می کنند، لذا می توانند به 
دلخواه سوخت مصرف کنند. شما با نظر ایشان موافقید؟ در صورت برخورد با چنین افرادی چه جواب 

قانع کننده ای دارید؟

مشکل:

دالیل اصلی مشکل  :
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                           هدف گذاری  
یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت افراد، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف است. هدف گذاری مهم ترین عامل حرکت 
و خلق آینده است، زیرا مقصد و مسیر را روشن می کند. هدف گذاری به مثابۀ ترسیم جاده ای برای آینده است. تلشی 
ارزشمند است که معطوف به هدف باشد.    یکی از آسیب ها و موانع بسیار مهم در مسیر موفقیت و کامیابی افراد، تعیین نکردن 

اهداف درست برای آینده است.
افراِد دارای اهداف مشخص، برای رسیدن به آن اهداف، برنامه ریزی مشخص و دقیق دارند و مصمم هستند که با تلش، 

سخت کوشی فراوان، مقاومت و صبر در برابر مشکلت، به موفقیت دست یابند.
ویژگی های هدف گذاری مؤثر:  اهداف تعیین شده در بازۀ زمانی مختلف باید ویژگی هایی را داشته باشند. در جدول 1ـ٥ 

مهم ترین این ویژگی ها آمده است.

ـ  5  ـ ویژگی های هدف گذاری مؤثر جدول 1

شرح ویژگی اهدافویژگی اهدافردیف

باشند و به چهار سؤاِل چه مشخص و روشن1 ابهام تعریف شده  باید به درستی، شفاف و بدون  اهداف 
زمانی، در چه مکانی، چه چیزی و توسط چه کسی پاسخ داده شود.

اهداف قابل سنجش باشند،  ویژگی های هدفی که تعیین کرده اید و چگونگی دستیابی قابل اندازه گیری2
به اهدافتان مشخص شود.

آیا قابل دستیابی3 هستید  روبه رو  آن  با  که  محدودیت هایی  به  توجه  با  باشند،  دست یافتنی  اهداف 
رسیدن به هدف امکان پذیر است؟

واقع بینانه4

اهداف واقع بینانه باشند، هدف باید مناسب و متناسب با توانمندی هایتان باشد. برای 
فهمیدن،   سؤاالت زیر را بپرسید.

ـ آیا چیزی مشابه آن هدف ها را در گذشته انجام داده اید؟
ـ چه شرایطی برای انجام این هدف ها وجود دارند؟ 

به موقع و دارای زمان مشخص٥
اهداف را بتوان پیگیری کرد و قابلیت زمان بندی داشته باشند. باید برای هدف محدودیت 
زمانی تعیین کنید. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هدفی را مشخص، اّما آن را 
شروع نشده یا بی نتیجه رها کرده اید. لذا سعی کنید به محدودیت ها توجه داشته باشید.

علوه بر ویژگی های باال، اهداف باید جذابیت داشته باشند. اهدافی اخذ یا طراحی کنید که مشکلی از جامعه را حل کند و 
جنبۀ نوآورانه و رقابتی داشته باشند و به تلش، پشتکار و صرف وقت برای آنها بیرزد.

5
بخش

هدف گذاری و تصمیم گیری
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فعالیت  

هدف گذاری با یک کار عملی: یک شرکت کوچک می خواهد فعالیت خود را از طریق طراحی و عرضۀ یک 
محصول و خدمت جدید به بازار گسترش دهد. در تیم  خود با توجه به ویژگی های پنج گانه هدف گذاری مؤثر، 

اهداف این شرکت را در جدول2ـ٥ بنویسید.  

ـ  5   ـ اهداف شرکت جدول 2

شرح اهدافویژگی اهدافردیف

مشخص و روشن1

قابل اندازه گیری2

قابل دستیابی3

واقع بینانه4

به موقع و دارای٥
 زمان مشخص

 
پنج گانۀ  ویژگی های  توجه  با  تحصیلی،  رشتۀ  انتخاب  از  را  خود  گذاری   :    هدف  هدف  در  مهارت 

هدف گذاری مؤثر، تعیین کنید و آن را در جدول3ـ   ٥ بنویسید. 

ـ 5   ـ هدف از انتخاب رشتۀ تحصیلی جدول 3

شرح اهدافویژگی اهدافردیف

مشخص و روشن1

قابل اندازه گیری2

قابل دستیابی3

واقع بینانه4

به موقع و دارای زمان ٥
مشخص
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تصمیم گیری   

شما در دورانی هستید که تصمیمات مهمی باید بگیرید تا شما را در مسیر موفقیت هدایت کند. در این دوران مهم ترین 
انتخاب صحیح مسیر شغلی و غیر آنهاست. مهارت  انتخاب رشتۀ تحصیلی در رشته مورد عالقه ،  تصمیمات شما شامل 
تصمیم گیری به شما یاد می دهد که توانایی برخورد با مسائل مختلف را داشته باشید و با شناخت توانایی ها و ویژگی های 

خود بتوانید مسیر شغلی و تحصیلی خود را به طور صحیح انتخاب کنید.
همۀ افراد در زندگی فردي و اجتماعي خود با مسائل و مشکالت متعددی مواجه مي شوند. تصمیم گیری و حل مسائل در 
تمام مراحل زندگی و کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا یک تصمیم نادرست می تواند زندگی انسان و فرصت های 

پیش روی او را از بین ببرد. 
تصمیم گیری فرایندی است که از طریق آن می توان برای یک مسئله راه حل معینی انتخاب کرد. برای تصمیمات مهم 
زندگی مثل انتخاب رشتۀ تحصیلی و شغل، که بر زندگی فرد اثرات طوالنی مدت می گذارند، باید از روش تصمیم گیری 
منطقی استفاده شود. در واقع اگر تصمیم با تفکر و تعقل و درصدی از هیجانات همراه باشد، موجب موفقیت افراد می شود. 
تصمیم گیری خوب به مهارت، توسعۀ تفکر خاّلق و شناسایی گزینه ها، قضاوت واقع بینانه و روشن، استحکام تصمیم گیری و 
اجرای مؤثر نیاز دارد، که در فرایند تصمیم گیری به آنها پرداخته می شود. تصمیم گیری، نتیجه یک فرایند ذهنی در انتخاب 

بحث و گفت وگو 

بعضی از تصمیماتی را که تاکنون در زندگی خود گرفته اید، مورد بررسی قرار دهید. این تصمیمات در زندگی شما 
و دیگران ممکن است تأثیر مثبت یا منفی گذاشته باشد. آیا تاکنون به مراحل تصمیم گیری خود توجه کرده اید؟ 

در این خصوص در تیم خود بحث و گفت و گو کنید و نتایج آن را در کالس ارائه دهید.

ـ  5   ـ مراحل تصمیم گیری شکل 1

1 شناسایی
 مشکل

2 جمع آوری
 اطالعات

3 تجزیه و
تحلیل وضعیت

 ارائۀ 4
 راه حل ها

 ارزیابی 5
راه حل ها

7  اقدام به
تصمیم گیری  انتخاب یک 6

 راه حل

مناسب ترین گزینه یا راه حل از میان چندین گزینه است که 
خروجی آن می تواند انتخاب یک اقدام یا دیدگاه باشد. انتخاب 
شامل  که  است  منطقی  تصمیم گیری  یک  گرو  در  عقالنی 

مراحل هفت گانۀ زیر است )شکل1ـ 5(.

لیَن؛  الُْمَتَوکِّ  اهللَ یُِحبُّ ْل َعَلي اهللِ إِنَّ »... َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ
و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد.«
                                                                              »آیه 159 سوره آل عمران«
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فعالیت    
 

کاربرگ تصمیم گیری: شما می خواهید کسب وکار کوچکی راه بیندازید ولی نمی دانید در چه زمینه ای 
فعالیت کنید. با توجه به مراحل تصمیم گیری در تیم خود بخش های زیر را تکمیل کنید.

گام اول: مشکل چیست؟
.....................................................................................................................................................................................

گام دوم: در این زمینه چه اطلعاتی جمع آوری کردید؟
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

گام سوم: وضعیت موجود را چگونه می بینید؟ آن را تجزیه و     تحلیل کنید.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

گام چهارم: فهرستی از راه حل های ممکن را تهیه کنید.
راه حل1: .................................................................................................................................................................
راه حل2: .................................................................................................................................................................
راه حل3: .................................................................................................................................................................

آنها،  با منابع در دسترس، شرایط و غیر  ارزیابی راه حل ها، گزینه های ممکن را متناسب  گام پنجم: برای 
محدود کنید. فهرستی از پیامدهای مثبت و منفی راه حل های محدود شده را بنویسید.

راه حل1:     پیامد مثبت .............................................   پیامد منفی  .............................................

راه حل2: پیامد مثبت  .............................................  پیامد منفی  .............................................

گام ششم: کدام راه حل برای شما مهم تر است؟
.....................................................................................................................................................................................

گام هفتم: اقدام به تصمیم گیری کنید.
.....................................................................................................................................................................................

کار در منزل   

 کاربرگ تصمیم گیری : کار برگ تصمیم گیری را برای دو نمونه از فعالیت هایی که قصد دارید در 
آینده انجام دهید، تکمیل کنید و به دبیر خود ارائه دهید )یک نمونه انتخاب رشتۀ دانشگاهی باشد(.
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فعالیت   

شخصیت شناسی: به کمک دبیر خود فعالیت های زیر را انجام دهید.
قسمت اول: بازی

 کاغذهای کوچک سفید و هم اندازه ای را بردارید.
 چشم هایتان را ببندید و به پیام های دبیر خوب گوش دهید.

 کاغذ را از وسط تا کنید.
 گوشۀ سمت راست کاغذ را با دست برش دهید.

 دوباره کاغذ را از وسط تا کنید.
 این بار گوشۀ سمت چپ را با دست برش دهید.

 دوباره کاغذ را تا کنید و گوشۀ سمت راست را برش دهید.
 چشم هایتان را باز کنید.

 کاغذها را باز کنید و به یکدیگر نشان دهید.
قسمت دوم: فکر کنید.

 موضوع چیست؟
 چرا با اینکه یک پیام برای همه صادر شد ولی شکل های متفاوت به دست آمد؟

پیام و نتیجه گیری خود را بنویسید.

تیپ های شخصیتی    

مدل تیپ های شخصیتی شامل چهار نوع تیپ شخصیتی دارای تسلط، تأثیرگذار، دارای ثبات و وظیفه شناس است. این مدل 
بیانگر آن است که شما دارای چه ویژگی های شخصیتی، توانایی ها، مهارت ها و قابلیت هایی هستید. برای اینکه بتوانید مسیر 
تحصیلیـ  شغلی آیندۀ خود را به شکل صحیحی ترسیم نمایید، باید شناخت کافی و درستی از شخصیت خود داشته باشید. به 

طوری که چنانچه بخواهید در شغلتان موفق باشید، باید شغل شما با روحیات تان سازگار باشد. 
همچنین این مدل می تواند به عنوان مدل رفتاری برتر در بسیاری از موقعیت های دیگر نظیر ارتباطات، فروش، کارتیمی، روابط 
خانوادگی، انتخاب همسر، فعالیت های ورزشی، انتخاب کار، مذاکره، خدمات مشتریان، بازاریابی، مدیریت زمان و تعیین اهداف 
روابط اجتماعی، مورد استفاده قرار گیرد. این مدل رفتاری نحوۀ ارتباط و تعاملت افراد با شما و همچنین اصول و نحوۀ برخورد 

شما با افراد دیگر را نشان می دهد.

6
بخش

خودشناسی
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ویژگی افراد دارای 
تسلط

افرادی قوی و توانا و مسئولیت پذیرند.

از حل مسائل، اتمام کار و رسیدن به هدف 
لذت می برند.

نتیجه از همه چیز برایشان مهم تر است. 

از چالش و رقابت لذت می برند.

اعتماد به نفس باالیی دارند.

سریع تصمیم گیری می کنند.

علقه مند به ریسک پذیری، به چالش کشیدن 
وضعیت موجود و شکستن قوانین هستند.

به سرعت حوصله شان سر می رود و زود 
عصبانی می شوند.

برای رسیدن به نتیجه به قابلیت ها 
اعتماد می کنند.

کامًل بی پرده صحبت می کنند.

ـ 6    ـ تیپ شخصیتی دارای تسلط شکل 1

ویژگی افراد 
تأثیرگذار

شکل 2ـ6ـ تیپ شخصیتی تأثیرگذار

می توانند »رؤیای بزرگ« را ببینند و آن را 
بیان کنند.

پیش قدم در تغییر و خلقیت هستند.

در قانع کردن مردم موفق اند.

علقه مند به کار   با دیگران و برقراری 
ارتباط اند.

از کارهای تکراری و جزئیات بیزارند. علقه دارند به پروژه های جدید ملحق شوند 
و مسائل جدیدی را بیاموزند.

افراد جدی نیستند. اعتماد به نفس باال دارند. 

ارتباط با آنها لذت بخش است.
افراد را زود مجذوب خود می کنند.

به شکستن قوانین تمایل دارند.

افرادی معاشرتی و مردم دارند. 
به روابط و مردم اهمیت می دهند.

افرادی خوشبین، دلنشین و اجتماعی هستند و از کار با دیگران انرژی می گیرند.
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شکل 3ـ6 ـ تیپ شخصیتی دارای ثبات

ویژگی افراد دارای 
ثبات

کمال گرا هستند.

به کیفیت و درستی اهمیت می دهند.

کافی  تحقیق  تصمیم گیری  از  قبل 
می کنند.

افرادی منظم و با انضباط اند.

مظهر واقعیت اند.

علقه به جزئیات دارند.
قابل  که  رویّه هایی  و  از سیستم ها 
پیش بینی هستند، پیروی می کنند.

افرادی پرسشگر اند.

جلوی هر چیزی علمت سؤال می گذارند و 
چرای آن را می خواهند بدانند..

علقه مند به کار انفرادی در پروژه ها 
هستند.

برای منطقی بودن خود ارزش 
قائل اند.

ویژگی افراد 
وظیفه شناس

افرادی آرام، وفادار، مهربان، دلسوز و متفکرند.

افرادی سنجیده، باملحظه، خونگرم، باثبات 
و هوشیارند.

رفتار دوستانه دارند و هدفشان کمک 
به دیگران است.

آنها با کار کردن در پروژه های تیمی و 
فعالیت های گروهی، انگیزه پیدا می کنند.

در مکان هایی که پایدار و هم آهنگ هستند.زیاد کار 
می کنند )اغلب به دور از چشم دیگران(

آنها از تناقض و تغییرات آنی بیزارند. انرژی خود را در مواجه شدن با تغییراِت سریع، از دست می دهند.

افرادی صبورند و از ابتدا تا انتها با پروژه خواهند ماند. به 
کیفیت و درستی کار اهمیت می دهند.

به عدالت و برابری انسان ها معتقدند.

شنوندۀ خوب و هم تیمِی قابل اتکا هستند.

ارتباط و پیشرفت تدریجی برایشان 
اهمیت دارد.

شکل 4ـ6  ـ تیپ شخصیتی وظیفه شناس
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فعالیت

انتخاب تیپ شخصیتی خودتان: با کمک دبیر خود فعالیت های زیر را انجام دهید.
با توجه به ویژگی های شخصیتی خود، یک تیپ را انتخاب کنید )فقط حق انتخاب یک تیپ را دارید(. افراد 
مربوط به هر تیپ شخصیتی در یک تیم قرار بگیرید. برای تیم خودتان راهنما تعیین کنید و سپس گام های 

زیر را طی کنید.
گام اول: در تیم خود، شعاری متناسب با تیپ شخصیتی تان بنویسید.

...................................................................................................................................................................................................
گام دوم: به کمک اعضای تیم ویژگی های خودتان را تکمیل کنید و بنویسید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
گام سوم: مشاغل متناسب با ویژگی های شخصیتی خودتان را بنویسید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
گام چهارم: شیوۀ صحیح برقراری ارتباط با تیپ شخصیتی خود را بنویسید.

 ...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

گام پنجم: برای تیم خود نمادی را نقاشی کنید.

سپس درخصوص نتایج به دست آمده در هر تیم، با هم بحث و گفت و گو کنید.
پس از پایان این فعالیت به تیم های اصلی خود بازگردید.

نکته 1: شخصیت هر فردی ممکن است از ترکیب دو یا چند تیپ تشکیل شده باشد اما ویژگی ها و خصوصیات 
یک تیپ در فرد غالب تر است.

نکته 2: هیچ کدام از تیپ های شخصیتی بر تیپ شخصیتی دیگری برتری ندارد و هر تیپ شخصیتی عالوه 
بر نقاط مثبت، نقاط ضعفی هم دارد.
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کارگاه کارآفرینی و تولید

شغل متناسب با ویژگی های شخصیتی: برخی از مشاغل با ویژگی های تیپ های شخصیتی افراد مطابق است. چنانچه فرد 
به خوبی ویژگی های شخصیتی، توانایی ها، مهارت ها و استعدادهای خود را شناسایی کند، می تواند شغل مورد نظرش را که با 
ویژگی ها و روحیاتش سازگار است، انتخاب کند. لذا در مسیر درستی قرار می گیرد و در ادامۀ مسیر خود به پشیمانی و افسوس 
دچار نمی شود. انتخاب صحیح شغل یکی از مهم ترین تصمیمات زندگی هر فردی است که مسیر زندگی اش را تعیین می کند.

فعالیت

انتخاب افراد مناسب برای هر شغل:
 در قالب تیم های خود فعالیت زیر را انجام دهید. 

ُحسنا و هستی می خواهند آموزشگاه دوخت لباس راه اندازی کنند. از این رو به افرادی برای مدیریت 
داخلی آموزشگاه، حسابدار، طراح لباس زنانه، مردانه، بچه گانه و چند دوزندۀ ماهر نیاز دارند. به نظر 
شما، آنها برای راه اندازی آموزشگاه به چه افرادی، با توجه به تیپ های شخصیتی، نیاز دارند؟ مطابق با 

نقش های تعریف شده، تیپ شخصیتی متناسب با آنها را با ذکر دلیل در جدول1ـ6 بنویسید. 

جدول1ـ6   ـ نقش ها،تیپ های شخصیتی و ویژگی های آنها

ویژگی ها و دالیلتیپ شخصیتینقش
مدیریت داخلی

طراح لباس
حسابدار
دوزنده

انتخاب کاپیتان و تحلیل گر برای تیم ورزشی:
 در قالب تیم های خود فعالیت زیر را انجام دهید.

تصور کنید شما اعضای کادر مربیگری یک تیم ورزشی هستید. این تیم را در ذهنتان براساس علیق خودتان 
انتخاب کنید. حال برای تیم خود به دنبال یک کاپیتان هستید. این کاپیتان باید بتواند دستورات شما را در 
زمین پیاده کند و از طرفی قادر باشد تیم را به خوبی در زمین هدایت کند. حال به نظر شما، کاپیتان چه تیپ 

شخصیتی و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
...................................................................................................................................................................................................

اگر برای همین تیم بخواهید تحلیل گری استخدام کنید که بتواند بازی های تیم شما و حریفانتان را زیر نظر 
بگیرد و برای برد تیم شما راهکارهایی ارائه دهد، این فرد چه تیپ شخصیتی و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
...................................................................................................................................................................................................
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کار در منزل      

مشاغل تحت پوشش تیپ های شخصیتی 
به نظر شما  هر کدام از تیپ های شخصیتی چهارگانه چه مشاغلی را می توانند پوشش دهند؟ این مشاغل و 

دلیل انتخاب آنها را در جدول 2ـ6 بنویسید. 

جدول2ـ6   ـ تیپ های شخصیتی، مشاغل تحت پوشش به همراه دالیل انتخاب آنها

دالیل انتخاب مشاغلمشاغلتیپ شخصیتی

دارای تسلط

تأثیرگذار

دارای ثَبات

وظیفه شناس

                             پیامبرگرامی اسالم )ص( می فرمایند:
 »  هر که خود را شناخت، خدای خویش را شناخته است « 

                                                         »  بحاراالنوار)ج 95، ص 452(«
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برنامۀ توسعۀ شخصی فرایند مستمری است که به ارزیابی نیازهای آموزشی و شغلی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این 
نیازها می پردازد. این فرایند به شما کمک می کند تا درخصوص دانش، عملکرد و نیز موفقیت های خود فکر کنید و برای 
ارتقا و پیشرفِت تحصیلی و شغلی و فردی خود برنامه ریزی نمایید. برنامۀ توسعۀ شخصی بیان می کند چه می خواهید یاد 
بگیرید و به چه موفقیتی دست می یابید. برنامۀ توسعۀ شخصي به معني پذیرفتن سهم مهم و مؤثر فرد در یادگیري و 
پرورش قابلیت هایش از طریق فرایندي شامل ارزیابي، عکس العمل و اجرای اقدامات اصلحي است. حال براساس مطالبی 
که در قسمت حل مسئله و شخصیت شناسی خوانده اید و متناسب با ویژگی ها، توانایی ها، استعدادها، مهارت های خود و با 

در نظرگرفتن فرصت شغلی، کارگاه برنامه ریزی توسعه شخصی را تکمیل و درباره اش نتیجه گیری کنید.

فعالیت 

کارگاه توسعۀ شخصی:  با توجه به فعالیت های بخش قبل موارد زیر را تکمیل کنید.
1 وضعیت فعلی خود را ارزیابی کنید:

تیپ شخصیتی شما کدام است؟ .......................................................................................................................................
چه نقاط قّوتی دارید؟ ...........................................................................................................................................................
چه نقاط ضعفی را می توانید بهبود دهید؟ ........................................................................................................................
چه فرصت هایی پیش رو دارید؟ .........................................................................................................................................
بر چه تهدیدهایی می توانید غلبه کنید؟ ..........................................................................................................................

اکنون با توجه به پاسخ موارد باال، جدول 1ـ7 را تکمیل کنید. )با توجه به نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف خود، 
چه فرصت هایی در پیش رو دارید و بر چه تهدیداتی می توانید غلبه کنید(.

جدول1ـ7ـ ارتباط نقاط قوت و ضعف با فرصت ها و تهدیدها

           عوامل درونی
نقاط ضعفنقاط قوت عوامل بیرونی

فرصت ها
تهدیدها

با توجه به همۀ موارد باال، به سؤال زیر پاسخ دهید:
شرایط فعلی شما چگونه است؟ ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

7
بخش

طراحی مسیر شغلی 
قسمت یکم :    کارگاه       توسعۀ شخصی
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2 پنج سال آیندۀ تحصیلی شغلی و برنامۀ زندگی خود را ترسیم کنید.
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

3 پنج سال دوم آیندۀ تحصیلی شغلی و برنامۀ زندگی خود را ترسیم کنید.
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

طراحی مسیر شغلی آینده

همۀ شما در زندگی خود با مسائل و مشکالت متعددی مواجه هستید و الزم است با تصمیم گیری های خود نسبت به حل 
آنها اقدام کنید. اما در زندگی بعضی از تصمیمات اهمیت بیشتری دارند و به نوعی سرنوشت سازند. به طوری که می توانند 
آیندۀ شما را رقم زنند. یکی از این تصمیمات مهم و سرنوشت ساز، انتخاب درست شغل آینده است. حال این سؤال مطرح 
است که چگونه مسیر شغلی خود را درست انتخاب کنید؟ براساس چه معیاری باید رشتۀ تحصیلی و به دنبال آن شغل 
موردنظر خود را انتخاب کنید؟ باید چه ویژگی هایی را در نظر بگیرید؟ مطابق شکل ١ـ٧ شما می توانید بر مبنای نگرش ها، 
ارزش ها و نیازها، مهارت ها و استعدادها و عالیق، همچنین امکانات و محدودیت های منطقۀ زندگی خود مسیر شغلی آیندۀ 

خود را ترسیم کنید. ساختار طراحی مسیر شغلی در شکل١ـ٧ نشان داده شده است.

شکل ١ـ7ـ ساختار طراحی مسیر شغلی آینده

١ نگرش ها

طراحی مسیر 
شغلی آینده

2 ارزش ها
        و نیازها

4 استعداد ها3 مهارت ها

5 عالیق و
     گرایش ها
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کارگاه کارآفرینی و تولید

نگرش ها
نگرش ها و مهارت های خودباوری برای موفقیت، شامل عزت نفس  ، شور و اشتیاق، انرژی زیاد  ، نگرش می توانم، وفاداری ، 
اعتماد به نفس ، استقامت و پشتکار و هوش عاطفی است. برای اینکه بهتر درک کنید که نگرش هایتان چطور در عملکرد 
شما منعکس می شوند، فعالیت بعد را انجام دهید. در نهایت برای اصلح نگرش و هوش عاطفی خود، دو یا سه مورد را 

انتخاب کنید و آنها را مورد بررسی قرار دهید.

فعالیت 

آزمون هوش عاطفی : پرسش های جدول 2ـ7 را  با دقت بخوانید و پاسخ خود را با زدن علمت در یکی 
از دو ستون، مشخص کنید.

جدول2ـ7ـ آزمون هوش عاطفی

نیازمند اصالحموردرضایتپرسشردیف

آیا همیشه بیشترین تلشم را می کنم؟1
آیا دارای روحیۀ همکاری و رفتاری صمیمانه هستم؟2
آیا خوش قول و قابل اعتمادم؟3
آیا سهم خود را ایفا می کنم )یا بیش از سهم خود کار می کنیم(؟4
آیا فرد مطمئن و مسلط بر خود به نظر می رسم؟٥
آیا دیگران به نظرهای من توجه می کنند و جویای آنها هستند؟6
آیا دیگران قبولم دارند؟7
آیا در چشم دیگران فرد قابل اعتمادی هستم؟8
آیا فرد خوش رفتار، با تدبیر و با ملحظه ای هستم؟9

آیا به طرز مناسبی لباس می پوشم؟10
آیا اولویت را به جای خودم به دیگران می دهم؟ تا چه اندازه؟11
آیا می توانم تعارفات و تعریف و تمجید دیگران را بپذیرم؟12
آیا نسبت به دیگران تعارفات را به جا می آورم؟13
آیا به دیگران پیشنهاد می دهم؟14
آیا می توانم »نه« بگویم؟1٥
آیا صبر می کنم تا دیگران برایم تصمیم بگیرند؟16

مواردی را که نیاز به اصلح دارد، در صورت تمایل توضیح دهید. ..............................................................

....................................................................................................................................................................................
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فعالیت 
پاسخ به سؤاالت نگرشی: پرسش های جدول 3ـ7 را  با دقت بخوانید و آن ها را پاسخ دهید.

جدول 3ـ7ـ پرسش و پاسخ های نگرشی

پاسخسؤالردیف

1
داشتید  دوست  زندگی  در  را  اهدافی  چه 

انجام دهید؟

چه چیزی مانع دستیابی به اهدافتان شد؟2

سال بعد چه اقدامی می توانید انجام دهید 3
تا به هدف خود بیشتر نزدیک شوید؟

چه عادات منفی یا مطلوبی را  با موفقیت در 4
خود تغییر داده یا ایجاد کرده اید؟

سه کلمه ای که دوست دارید دیگران شما را ٥
با آن توصیف کنند، کدام اند؟

 
بحث وگفت وگو 

با توجه به نتیجۀ آزمون هوش عاطفی و فعالیت باال،  در خصوص نگرش خود نسبت به مسیر شغلی در کلس 
بحث و گفت وگو کنید و نتایج آن را بنویسید.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

کار در منزل  

برنامه ریزی زندگی خود شش تصدیق مثبت  درخصوص موفقیت در شغل و   : پاسخ به سؤاالت نگرشی 
بنویسید. هر کدام را بر روی کاغذهای 3×٥ رنگی یادداشت نمایید. )برای هر قسمت یک رنگ در نظر بگیرید( 

و در اتاق نصب و هر روز آنها را با خود مرور کنید.
برای مثال می توانید چنین جملتی به کار ببرید: »من فرد مطمئن و شایسته ای هستم«، »آدمی هستم اهل 

خطر«، »از مهارت های خوبی برخوردارم«، »از صحبت با مردم لذت می برم« و نظایر این ها.
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بعد از شناسایی دقیق نگرش ها، گام بعدی در برنامۀ ارزیابی شخصی این است که ارزش ها و نیازهای خود را بشناسید.

فعالیت 

چارچوب ارزش ها  : جدول1ـ   8 را براساس ارزش های خود در هر زمینه تکمیل نمایید. براساس ارزش، هر 
گزینه را از شمارۀ 1 تا ٥ اولویت بندی کنید. ارزش های خود را به همراه تعریف آنها، مطابق دو مورد تکمیل 

شده، بنویسید. 

ـ   چارچوب ارزش ها ـ   8    جدول 1

12345تعریفارزشردیف

    پدید آوردن ایده ها و چیزهای نوخلقیت1

رهایی از نیاز یا توقعی خاص، برنامه ریزی کاری برای خودنداشتن وابستگی2

3

4

٥

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1٥

8
بخش

طراحی مسیر شغلی 
قسمت دوم : شناسایی   ارزش ها و نیازها
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به پنج دسته تقسیم  باال  به  پایین  از  ترتیب  به  این گونه دسته بندی کرده است که  را  ارزش ها  نیازها و  از محققان  یکی 
می شوند: نیازهای جسمانی )نیازهای اولیه(، نیازهای ایمنی، نیازهای احساس تعلق و اجتماعی شدن، نیاز عزت نفس و 

احترام و نیاز خود شکوفایی )جدول2ـ8(.

ـ   سلسله مراتب نیازها ـ    8   جدول2

مصداقنیازها به صورت سلسله مراتب

آب  ، غذا ، پوشاک و…دستۀیکم: نیازهای اولیه

از ترس و دستۀ دوم: نیازهای ایمنی نیاز روحی )رهایی  …( و  نیاز جسمانی ) امنیت، سلمتی و 
اضطراب و …( است.

روابط با دوستان ، آشنایان  ، عضویت در گروه، دوست داشتن و …دستۀ سوم: نیازهای تعلق و اجتماعی شدن

اعتبار اجتماعی  ، احترام، اعتماد به نفس، شأن و مقام و …دستۀ چهارم: نیازهای عزت نفس

تحقق استعدادهای نهفته، خلقیت، ایفای نقش در اجتماع و …دستۀ پنجم: نیازهای خود شکوفایی

 فعالیت   
شناسایی نیازها  : نیازهای خود را به ترتیب اهمیت و اولویت در جدول3ـ8 بنویسید.

 جدول3ـ 8 ـ سلسله مراتب نیازهای شما

مصداقنیازها

دستۀ یکم: 

دستۀ دوم: 

دستۀ سوم: 

دستۀ چهارم: 

دستۀ پنجم: 
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فعالیت   

پنج  نیازها،  مراتب  و سلسله  ارزش ها  به چارچوب  مربوط  و  3ـ  8  با جداول 1ـ 8  مطابق  نیازها  :   شناسایی 
مورد از واالترین ارزش های )خواسته های( زندگی خود را فهرست کنید سپس با بررسی دقیق آنها ببینید چه 
چیزی بیش از همه برای شما مهم است. برای تحقق و برآورده شدن خواسته های مهم خود در زندگی چه 

اقداماتی انجام داده اید یا نیاز دارید انجام دهید؟ آنها را در جدول  4ـ  8 وارد کنید. 

ـ  8  ـ پنج مورد از واالترین ارزش ها و اقدامات انجام شده جدول 4

اقدامات آیندهاقدامات انجام شدهارزش های واالترردیف

دادن نداشتن وابستگی1 انجام  خودم،  خلقیت  و  فکری  توان  به  اتکا 
کلیه کارهای شخصی خودم در منزل و ...

باشم،  آن  مسئول  و  مدیر  خودم  که  شغلی  انتخاب 
شغلی  مسیر  طراحی  برای  دقیق  برنامه ریزی  انجام 

آینده خودم و ...

2

3

4

٥
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بحث و گفت و گو

در کلس بحث کنید که ارزش ها چطور می توانند رفتار اخلقی را تحت تأثیر قرار دهند؟ مواردی مثل ورزش، 
دانش و کسب و کار را در نظر بگیرید و نتایج بحث را بنویسید.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

 
فعالیت    

سنجش ارزش ها با اصول اخالقی: پنج ارزش انتخابی خود را از نظر اصول اخلقی مورد بررسی قرار دهید و 
ببینید آیا ارزش های انتخابی شما اصول اخلقی را مدنظر قرار می دهند یا نه؟ آنها را در جدول ٥ـ8 وارد کنید.

ـ   8ـ سنجش ارزش ها با اصول اخالقی جدول 5 

اصول اخالقیارزش های انتخابیردیف

نداشتن وابستگی1
استفادۀ صحیح از توان فکری و دانش خود و سوء استفاده نکردن از آن در جهت آسیب 

رساندن به دیگران و جامعه، استفادۀ صحیح و انسانی از نیروی کار خود و ...
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