
یادداشت
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 ایجاد کسب وکار نوآورانه 
پودمان 5

کسب وکار  ایجاد  پروژه  و  نوآورانه  تحلیل  به  مربوط  شایستگی های  پودمان  این  در 
نوآورانه بررسی می شود. نوآوری پیوسته در حال تغییر صحنه دنیا است. کسب وکارها و 
محصوالت نوآورانه در رقابتی شدید هر روز برای تغییر شکل زندگی بشر در تالش اند. 

آینده بشر در گرو چنین نوآوری هایی است تا بتواند به بقا ادامه دهد.
چه کسب وکارهایی می شناسی که به نوآور بودن معروف باشد؟ چگونه به این ویژگی 
مهم دست یافته اند؟ آیا تا به حال فکر کرده ای که خودت یک کسب وکار نوآورانه راه 
بیندازی. چگونه آگاهانه در جای درستی از دنیای نوآوری بایستم و رو به جلو حرکت 
کنم؟ از پرواز بر فراز دنیای نوآوری تا فرود آمدن در میدان کسب وکار خودم چطور فکر 

و عمل کنم؟
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فعاليت 
عملی 1

یک رده محصول یا خدمت )مثاًل اتومبیل، بانکداری و ...( انتخاب کنید. دربارۀ هر کدام موضوعات 
زیر را تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید. سپس بررسی کنید که در تاریخچه آنها چه تغییرات و 

بهبودهایی ایجاد شده است تا این محصول یا خدمت بتوانند در بازار باقی بمانند.
تحلیل کنید که هر کدام از تغییراتی که یافته اید ، به نظر شما در چه سطحی از نوآوری قرار دارند؟

تاریخچه

ویژگی ها

بعد یا سطح نوآوریتغییراتی در طول زمان

1ـ

2ـ

3ـ

4ـ

در سطح کالن نوآوری در 5 بعد دسته بندی می گردد: 
 محصول یا خدمت جدید

 روش های جدید تولید
 گشایش بازارهای جدید

 دستیابی به مواد اولیه یا تکنولوژی نوین
 روش های سازماندهی جدید

محصول یا خدمت جدید: شما محصول یا خدمتی به بازار عرضه می کنید که پیش از 
این مشابه آن وجود نداشته است. 

روش های جدید تولید: در بعد نوآوری شما همان محصول یا خدمت قبلی را به روش 
جدید تولید می کنید. 

گشایش بازار جدید: عرضۀ محصول یا خدمت به بازار محلی، منطقه ای یا جهانی که 
پیش از آن عرضه نمی شده است. 

دستیابی به مواد اولیه یا فناوری نوین: مثالً استفاده از پالستیک و پلیمرها در بسیاری 
از محصوالت.

خواندنی
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فعاليت 
عملی 2

روش های سازمان دهی جدید: در این بعد شرکت ها دست به تغییر در ساختار 
سازمانی شان می زنند. 

نوآوری فرایند می تواند )و باید( در سطوح مختلف سازمان رخ دهد. هیچ سازمانی 
نمی تواند تنها به نوآوری در یک سطح اتکا کند. 

نوآوری در سطوح مختلف به شکل زیر است.
 طراحی مجدد زنجیره ارزش صنعت

 خودخدمتی مشتریان
مشتریان بعضی از فعالیت ها را خودشان انجام می دهند؛ مانند خرید اینترنتی

 تعامل بین مشتریان
با هم می توانند  را گذاشته اند و حتی  نظر  تبادل  امکان  از سایت ها  بعضی  اینترنتی،  در خرید 

مبادله کاال داشته باشند.
 طراحی مجدد کسب وکار 

فرایندها باید حول محور خواسته های مشتریان شکل گیرند.
 بازطراحی فرایندها

استفاده از اطالعات فارغ از مکان و زمان.
 بهبود خرده فرایندها

از به کار بردن تنها یک فرایند استاندارد برای موقعیت های مختلف خودداری کنید.
 بهبودهای کوچک

مورد آخر بهبودهای جزئی را در بر می گیرد که عموماً باعث تغییری در فرایندها و یا محصول 
نمی گردند.

خواندنی

...( رشد  نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت بانکداری، صنعت کشاورزی و  تفکیک صنعت )مثالً 
این کار می توانید در  برای  آنها راپیدا کنید.  صنایع مختلف را در داخل کشور و رشد جهانی 
اینترنت به گزارش های مختلفی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع 

و معادن ایران، بانک جهانی و امثال آنها دسترسی داشته باشید.
آیا رشد داخلی هر صنعت با رشد جهانی آن همگون است؟ اگر نیست چرا؟ جایگاه نوآوری از 

نظر شما در این رشد کجاست؟ آیا رابطه معنی داری وجود دارد؟
درباره این موضوع در کالس درس بحث کنید.
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رشد جهانیرشد داخلیصنعت

1ـ

2ـ

3ـ

4ـ

5  ـ
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کدام محصول یا کسب وکار نوآورانه بوده است که شما را با نوآوری و خالقیت و تفاوتش شما 
را به وجد آورد؟

آن را در کالس به دوستانتان معرفی کنید و بگویید چرا آن برایتان جذاب است؟ تعیین کنید 
نوآوری های آن در چه بعد و سطحی است.

فعاليت 
عملی 3
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 مشکالتي که در یادگیري داشتم، چه بود؟ 

 کدام بخش از یادگیري در این جلسه جالب بود؟ 

 براي بهبود یادگیري باید به چه فعالیت هایي بیشتر توجه کنم؟ 

 از یادگیري در این جلسه، در رشتۀ خود چه کاربردهایي مي توانم داشته باشم؟ 

   

بازخورد
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از  ندارد. یکی  فناوری در کسب وکار  با سطح دانش و  ارتباط مستقیم  الزاماً  بودن  نوآورانه  سطح 
نوآوری  چنان  به  منجر  جدید  فرایند  این  اوقات  بعضی  است.  فرایندها  در  نوآوری  نوآوری،  ابعاد 

تحول آفرینی می شود که صنعت جدیدی را به وجود می آورد.
و رشد  اما شروع شکوفایی  است.  ابتدای قرن گذشته  پیشرفت های  آماده، محصول  صنعت غذای 
نوع  این  منوی  در  که  غذاهایی  تمام  کرد.  جست وجو  میالدی   50 دهۀ  در  باید  را  آن  انفجاری 
از  بیرون  نیز وجود داشتند. رستوران ها و فرهنگ غذا خوردن  این  از  رستوران ها می بینید، پیش 
خانه نیز پیش از آن وجود داشته است. چیزی که باعث تحول شده است این است که هر غذا را نه 
در 30 دقیقه بلکه در 30 ثانیه آماده و به مشتری تحویل می دادند. ایده این فرایند از خط تولید 

اتومبیل سازی الهام گرفته است.
یکی از ابعاد نوآوری گشایش بازارهای جدید و یکی از ابعاد فنی آن بازطراحی کسب وکار است. 

فعاليت 
عملی 4

دو کسب وکار از دو حوزۀ کامالً مختلف )مثالً بانکداری با رستوران داری یا کشاورزی با خودروسازی( 
را در نظر بگیرید. ویژگی هر کسب وکار و محصوالت یا خدمات و فرایندهایشان را یادداشت کنید. 

حاال با ترکیب آنها با یکدیگر سعی کنید به راهکارهای جدید برای هر کدام برسید.

راهکار جدیدویژگی/ فرایند صنعتویژگی/ فرایند صنعت
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فعاليت 
عملی 5

و  ممتازترین  است.  دنیا  غذایی  مواد  گران ترین  و  ارزشمندترین  از  یکی  زعفران 
قرار  بی مهری  مورد  که  محصولی  ماست.  کشور  زعفران  تولیدکنندۀ  بزرگ ترین 
است.  نابودی  حال  در  مختلف  مشکالت  دلیل  به  زعفران  مزارع  و  است  گرفته 
ولی این موضوع باعث نشده است تا محمد برای تغییر این وضعیت تالش نکند. محمد نوۀ یک 
کشاورز اهل شهرستان قائن است. شهری که از قطب های تولید زعفران ایران است اما این روزها 
با مشکل جدی آب روبه رو است. تمام قنات ها خشک شده است. محمد با راه اندازی یک بازار 
آنالین زعفران سعی در افزایش درآمد زعفران کاران از طریق فروش مستقیم کرده است. از طرف 

دیگر این کسب وکار دغدغۀ بزرگ تری را دنبال می کند: احیای قنات ها و نجات آب!
دغدغه های محیط زیستی یکی از بخش های پررنگ این کسب وکار است. مصرف بهینه 
بدون  طبیعی  کامالً  روش های سنتی کشاورزی، کشاورزی  گذاشتن  کنار  از طریق  آب 
استفاده از سموم )اُرگانیک(، مشاوره به کشاورزان برای استفاده درست از خاک و زمین در 
طول فصول مختلف، از جمله اهدافی است که این کسب وکار عالوه بر ایجاد درآمد پایدار 
در نظر دارد. نتیجۀ نظارت بر کار کشاورزان و حذف واسطه ها، افزایش درآمد کشاورزان 
از یک طرف و امکان خرید زعفران سالم، با کیفیت و با قیمت مناسب برای مشتریان از 

طرف دیگر است.

خواندنی

دارد  متفاوتی وجود  و طبیعی  فرهنگی  ویژگی های  بررسی کنید. چه  را  منطقۀ سکونت خود 
که منطقۀ شما را شاخص می کند؟ ایده یک کسب وکار پایدار برای استفاده از این ظرفیت ها 
پیشنهاد کنید. در این کسب وکار توانمندسازی بومیان و حفظ ویژگی های موجود را در اولویت 
از پتانسیل های بومی را که برای کسب وکارشان استفاده  قرار دهید. حداقل دو نمونه مشابه 

کرده اند، بیابید و در کالس ارائه کنید.
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فعاليت 
عملی 6

فاضالب،  )آلودگی ها، کم آبی،  بررسی کنید  را  زیستی منطقۀ سکونت خود  دغدغه های محیط 
بیابان زایی و ....(. تأثیرات آنها را در وضعیت معیشت و کسب وکارهای منطقه و از طرف دیگر، 
تأثیرات کسب وکارهای منطقه بر ایجاد یا گسترش مشکالت محیط زیستی را بررسی کنید و در 

قالب یک گزارش به کالس ارائه دهید.
بزرگ ترین دغدغۀ محیط زیستی کشور مسئله آب است. یک کسب وکار پایدار طراحی کنید که 

عالوه بر درآمدزایی به کاهش این مشکل در کشور کمک کند.
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 مشکالتي که در یادگیري داشتم، چه بود؟ 

 کدام بخش از یادگیري در این جلسه جالب بود؟ 

 براي بهبود یادگیري باید به چه فعالیت هایي بیشتر توجه کنم؟ 

 از یادگیري در این جلسه، در رشتۀ خود چه کاربردهایي مي توانم داشته باشم؟ 

   

بازخورد
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فعاليت 
عملی 7

یک شرکت کوچک یا یک صنف در حال فعالیت با حداقل اشتغال زایی 5 نفر بیابید. با مؤسس یا 
مالک آن مصاحبه کنید. در این مصاحبه از نحوۀ تأسیس و مراحل آن، نحوۀ تأمین سرمایۀ اولیه، 

فرایند فعالیت ها و غیره سؤال کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش کامل به کالس ارائه کنید.

نوع:نام کسب وکار:

حوزه فعالیت:تعداد کارکنان:

محصوالت:

فرایندهای اصلی:

مراحل تأسیس و سرمایه اولیه:

عمل  به گونه ای  خود  فعالیت های  ماهیت  به دلیل  کوچک  کسب وکار های 
به سرمایۀ مجریان یا به اعتبارات دریافتی اندک ازبانک ها، با  می کنند که عمدتاً 
استفاده  ازکاالهای واسطه ای و سرمایه ای داخلی به فعالیت خود ادامه دهند. این 
امتیازی است که صنایع بزرگ به ندرت می توانند از آن بهره مند گردند. امروزه مؤسسات کوچک و 
متوسط عالوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و 
پیشرفته کشورها به حساب می آیند و مؤسسات دولتی و عمومی به طور گسترده ای از آنها حمایت 
می کنند. این بنگاه ها به دلیل ویژگی های خاص خود، دارای کارکردهای منحصربه فردی هستند، 

از جمله:
1 اشتغال زایی

2 توزیع ثروت در جامعه
3 توسعه مناطق حاشیه ای

4 تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها
5 تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه های بزرگ و ...

خواندنی
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فعاليت 
عملی 8

اقوام، بستگان و آشنایان خود را بررسی کنید. آیا می توانید با جمع کردن و استفاده از ویژگی های 
هر کدام از اطرافیانتان یک کسب وکار خانوادگی راه بیندازید؟ این ویژگی ها چه هستند و چگونه 
می توانید از آنها استفاده کنید؟ نتیجه را در قالب یک کسب وکار پیشنهادی به کالس ارائه کنید.

یکی از مشکالت کشورهای در حال توسعه، محدودیت منابع سرمایه گذاری است.
با منابع  آنها،  کسب وکار های کوچک به دالیل کاربر بودن فعالیت های تولیدی 
محدود قادر به شکل گیری و گسترش هستند. تأسیس و توسعۀ کسب وکارهای 

کوچک و متوسط به منابع اندکی نیاز دارد.
درجۀ  بودن  باال  برخوردارند.  باالیی  اشتغال زایی  درجۀ  از  متوسط  و  کوچک  وکارهای  کسب 
اشتغال زایی کسب وکارهای کوچک و متوسط به این معنی نیست که یک واحد از این دسته از 
کسب وکارها قادر به استخدام و پذیرش تعداد زیادی از نیروی کار باشد؛ بلکه با توسعه و گسترش 

تعداد کسب وکارها می توان  مشاغل بیشتری ایجاد کرد.
کسب وکارهای کوچک و متوسط اغلب به منابع  داخلی متکی هستند. در شرایطی  که به لحاظ  
سیاسی یا به لحاظ اقتصادی امکان استفاده از منابع خارجی وجود نداشته  باشد، اتکا به منابع 
داخلی امتیاز بزرگی به شمار می رود. کسب وکار های کوچک به دلیل  ماهیت فعالیت های خود 
به گونه ای عمل می کنند که عمدتاً به سرمایۀ مجریان یا به اعتبارات دریافتی اندک از بانک ها، 
با استفاده  از کاالهای واسطه ای و سرمایه ای داخلی به فعالیت خود ادامه دهند. کسب وکار های 
با  را  خود  تا  قادر اند  کسب وکارها  این  برخوردارند.  باالیی  انعطاف پذیری  از  متوسط  و  کوچک 
شرایط مختلف مطابقت دهند و ساز وکارهای الزم را برای  ادامه فعالیت خود فراهم  کنند.این 
ویژگی موجب می گردد تا سیاست گذاران در اقدام به توسعۀ این کسب وکارها در مناطق مختلف 

کشور، برنامۀ دلخواه خود را طراحی و اجرا کنند.

خواندنی
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فعاليت 
عملی 9

فعاليت 
عملی 10

به سند طبقه بندی فعالیت های اقتصادی تهیه شده توسط مرکز ملی آمار ایران مراجعه نمایید و 
فهرست و تعداد فعالیت اقتصادی مرتبط با رشته خود را استخراج نمایید و در جدول زیر کامل 

کنید. همچنین در مورد این طبقه بندی تحقیق کنید.

توضیحاتکد شغلنام شغلردیف

تحقیق کنید برای راه اندازی یک کسب وکار به چه نوع مجوزهایی از چه نهادهایی نیاز دارید؟ 
غیر از نهادهای صادرکننده مجوز چه نهادهایی نظارتی یا قانونی )مثالً سازمان محیط زیست، 
سازمان امور مالیاتی، صندوق تأمین اجتماعی و ...( وجود دارند که بر فعالیت هر کسب وکار تأثیر 

می گذارند؟ 
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 مشکالتي که در یادگیري داشتم، چه بود؟ 

 کدام بخش از یادگیري در این جلسه جالب بود؟ 

 براي بهبود یادگیري باید به چه فعالیت هایي بیشتر توجه کنم؟ 

 از یادگیري در این جلسه، در رشتۀ خود چه کاربردهایي مي توانم داشته باشم؟ 

   

بازخورد



190

تمرین آموخته های پودمان های پیشین جهت راه اندازی یک کسب وکار نوآورانه

تیم سازی و ایده پردازی

امکان سنجی بر اساس چرخه نوآوری 

انتخاب ایده نهایی به عنوان پروژه 

انجام تمام مراحل تجاری سازی 

انجام تمامی مراحل طراحی کسب وکار

سنجش منابع مورد نیاز و تأمین آنها

کسب مجوزهای قانونی

تولید، توزیع و عرضه محصول نهایی

ب وکار نوآورانه
س

پروژه ایجاد ک

اجرای پروژه با توجه به نیازهای محلی و آمایش سرزمینی

استفاده از اهداف پنج پودمان به صورت کار گروهی و تیمی

ثبت و ارائه گزارش در بازارچه محصوالت، رویداد کارآفرینی و ...
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از  بعد  محیط:  تحلیل  3ـ  گام 
انتخاب ایده و صنعت مورد نظری 
که مایلید در آن فعالیت کنید. الزم 
است محیط آن صنعت را تحلیل 
کنید. برای این کار باید به جلسه 
چهارم پودمان سوم مراجعه کنید.

بر اساس  ایده پردازی:  گام2ـ 
یک  پودمان  در  که  روش هایی 
آموختید به دنبال ایده کسب وکار 
در  باید  ایده  این  باشید.  نوآورانه 
آن  در  و  باشد  شما  شغلی  حوزه 
فراگرفته اید  که  مهارتی  دانش  از 
به  باید  همچنین  کنید.  استفاده 
نیازهای محیط زندگی خود توجه 

داشته باشید.

بر اساس  تیم:  تشکیل  1ـ  گام 
و  دوم  از جلسات  آموخته هایتان 
را  خود  تیم  سوم،  پودمان  سوم 
تشکیل دهید. نقش هر کس را در 

تیم مشخص کنید.

گام6  ـ مشتری: هستی کسب وکار 
شما وابسته به مشتریان است. 
بر اساس نکات جلسه پنجم و 

ششم پودمان سوم مشتریان مورد 
نظرتان و راه های ارتباطی با آنها را 

تعیین کنید

گام  7ـ تعیین قیمت: حاال که ارزش 
پیشنهادی و مشتریان را شناختید 
باید قیمت محصول خود را تعیین 
ماتریس  به  کار  این  برای  کنید. 
قیمت گذاری مربوط به جلسه سوم 

پودمان چهارم نیاز دارید.

گام8  ـ بازاریابی: حاال باید فکر کنید 
چگونه محصول خود را به مشتریان 
برسانید. برای این کار نیاز به برنامه 
بازاریابی دارید. اطالعاتی که دارید 
را با آموخته های خود از جلسه اول 

و دوم پودمان 4 ترکیب کنید.

گام 9ـ راه اندازی: حاال باید کسب 
وکار خود را تأسیس و کار خود 
آغاز کنید. بر اساس نوع  را عمالً 
آموخته های  و  وکارتان  کسب 
جلسات دوم و سوم پودمان پنج، 
ساختار مطلوب کسب وکار خود 
را ترسیم و مجوزهای مورد نظر 

را بیابید.

بر اساس  حاال  فرصت ها:  گام4ـ 
سوم  جلسه  از  آموخته هایتان 
پیرامون  فرصت های  دو  پودمان 
کنید.  شناسایی  را  کسب وکارتان 
منابع مورد نیاز را مشخص کنید و 
بر اساس آموخته های جلسه چهارم 
همان پودمان مشخص کنید آنها را 
از چه راه هایی تأمین خواهید کرد. 

ارزش: مهم ترین رکن هر  گام5  ـ 
کسب وکار ارزش پیشنهادی شما 
به مشتریان است. در این باره در 
جلسه پنجم پودمان 3 آموخته اید. 
پس دست به کار شوید و ارزش 
را  خود  وکار  کسب  پیشنهادی 

طراحی کنید
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                     الگوی ارزشيابی پودمان ایجاد کسب وکار نوآورانه

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(
استانداردنتایجاستاندارد عملکرد

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

بهبود کسب وکار 
در یک موقعیت

پروژۀ ایجاد 
کسب و کار 

نوآورانه

ایجاد کسب وکار و نوآورانه 
شغلی  رشتۀ  و  زمینه  در 
از  استفاده  با  حرفه ای  و 
نوآورانه  تحلیل  روش های 
محصول  و  فرایند  در 
و  اجرا  قابلیت  بر اساس 

سودمندی 

باالتر از حد انتظار

  گزارش ایجاد کسب وکار نوآورانه در زمینه 
و رشتۀ شغلی و حرفه ای بر اساس قابلیت 

اجرا و سودمندی باال
نوآورانه  کسب وکار  گزارش  ارائه  و    ثبت 
در بازارچه محصوالت/ رویداد کارآفرینی 
مراکز  بازارها/  فن  ویکند(/  آپ  )استارت 
و  علم  پارک  رشد/  مراکز  کارآفرینی/ 

فناوری یا کارگاه کارآفرینی هنرستان

3

در حد انتظار
)کسب شایستگی(

  ایجاد کسب و کار نوآورانه در زمینه و رشته 
و  اجرا  قابلیت  بر اساس  حرفه ای  و  شغلی 

سودمندی متوسط
یک  تولید  از  فرایندی  نگاه    به کارگیری 

محصول در تولید محصول دیگر
  مقایسۀ سطوح نوآوری در یک موقعیت 

تحلیل پنج بعد نوآوری با مثال های متناسب
  اجرای پروژۀ ایجاد کسب وکار نوآورانه

و  زیست محیطی  مالحظات    تحلیل 
اجتماعی در ایجاد کسب و کار

2

پایین تر از انتظار
)احراز نشدن شایستگی(

در  ایجادشده    بررسی کسب وکار کوچک 
حوزۀ شغلی در روستا و شهر خود

  بررسی نیازهای راه اندازی کسب وکارهای 
کوچک و متوسط

بقای  و  رشد  و  نوآوری  رابطۀ    بررسی 
کسب وکارهای صنایع مختلف

  تحلیل محصول و خدمت در سازمان های 
خدماتی و تولیدی

1

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از 3

نمرۀ پودمان از 20
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                    پيوست 1: واژه نامه نوآوري و کارآفریني

)هنرجویان عزیز، این پیوست صرفاً جهت کاربرد در فعالیت ها تنظیم شده است و ضرورتي به حفظ 
و یادسپاري تعریف ها و مفاهیم محتواي این بخش نیست.(

شرح واژه یا عبارتواژه یا عبارت

ابعاد نوآوري
بررسی نوآوری از بعد تازگی و زمان. گاهی نوآوری با تغیرات عمده در ساختار ماهیت محصول یا 
فرایند در زمان کوتاه است. گاهی با اصالحات جزئی در محصول یا فرایند در زمان طوالنی رخ داده 

است.

محصول یا روشی که دو ویژگی نو )برای اولین بار( بودن و پشتوانه علمی برای کار کردن را داشته اختراع
باشد.

بارش فکري

یکی از معروف ترین تکنیک های خالقیت و ایده پردازی است. در یک جلسه حضوری و با کنار هم 
آمدن گروهی از افراد انجام می شود. موضوع ایده پردازی از پیش به افراد گفته شده است. آنها آزادانه 
هر چه به ذهن شان می آید را بدون در نظر گرفتن کیفیت ایده ها و کاربردی بودن آنها می گویند. 
همه ایده ها روی تخته و جلوی چشم همه حاضران نوشته می شود. هر چه بیشتر شدن تعداد ایده ها 
مهم است. یک نفر مدیر جلسه و یک نفر هم نقش منشی و ثبت کننده ایده ها را دارد. پس از مرور و 

غربال همه ایده ها در پایان، ایده های دارای امکان بیشتر اجرا ترکیب و جمع بندی می شوند.

یک فرایند اجتماعي و مدیریتي است که به وسیله آن افراد و گروه ها آنچه را مي خواهند و نیاز دارند بازاریابي
از طریق خلق، ارائه و تبادل کاال با یکدیگر به دست مي آورند.

بلندهمتي
عزم قوی و سعی و کوشش در انجام کارهاي بزرگ و راضی نبودن به انجام کارهای جزئی و کوچک. 
به عبارت دیگر، اینکه انسان ابتدا اهدافی را برای خودش ترسیم کند، سپس آن اهداف را بر اساس 

میزان اهمیت طبقه بندی نماید و تمام تالش خود را به کار بگیرد تا به هدف نهایی خود برسد.

پروانه کسب 
و کار

مجوزی است قانونی برای ایجاد یک واحد صنفی. بدون دریافت آن از مرجع صدور آن که معموالً 
یک واحد دولتی یا صنفی است، مجاز به کسب وکار در آن حرفه نیستیم و از امکانات و مزایای 

قانونی آن نیز بهره مند نمی شویم.

سلسله فعالیت هایی است که برای بهره برداری از ایده ها، اختراع و فناوری ها در قالب محصوالت و یا تجاري سازي
خدمات قابل ارائه، به منظور تبدیل آنها به نوآوری و عرضه موفق در بازار، انجام می شود.

تحلیل موقعیت 
)ُسوات(

و  فرصت ها  با  سازمان  درون  و ضعف  قوت  نقاط  مشاهده هم زمان  برای  تحلیلی  ابزارهای  از  یکی 
تهدیدهای بیرونی سازمان است. شرکت با این تحلیل استراتژیک، درک می کند که چه شانس ها و 
خطرهایی پیش روی خود دارد و بر اساس آن باید چطور و با چه استراتژی مسیر پیش روی خود را 

به منظور دستیابی به موفقیت طی کند.
تحمل شکست، 

ابهام
قدرت تحمل عبارت است از تمایل به آغاز فعالیتی مستقل، بی آنکه شاغل دقیقاً بداند موفق خواهد 

شد یا خیر. کار آفرینان  به مراتب بیشتر از دیگر افراد باید تحمل شکست و ابهام را داشته باشند.

فرایندی است که منجر به گزینش بهترین انتخاب ممکن از بین چند گزینه مختلف، می شود. به تصمیم گیري
عبارت دیگر، انتخاب با دلیل و قابل دفاع یک راه از میان راه های مختلف.
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شرح واژه یا عبارتواژه یا عبارت

تفاوت هاي 
شخصیتي

تفاوت های افراد از لحاظ ویژگی  هایی مثل درون گرایی یا برون گرایی، انعطاف پذیری، سخت کوشی و ... 
در واقع سبک و مدل فکری و رفتاری یک فرد است، بی آنکه درباره او هیچ قضاوت ارزشی داشته 

باشیم یا از زشتی، زیبایی، بدی، خوبی، درستی و نادرستی آن صحبت به میان آوریم.

تفکر انتقادي

تفکر مستدل و تیزبینانه درباره اینکه چه چیزی را باور کنیم و چه اعمالی را انجام دهیم. تفکري 
افراد به  تا  است که در جستجوي شواهد، دالیل و مدارک براي یک قضاوت و نتیجه گیري است 
جاي پذیرفتن تمام اطالعاتي که مي خوانند، مي  نویسند یا به آنها گفته می شود، آن را از دیدگاه هاي 

مختلف، مشاهده کنند و تجزیه و تحلیل و ارزیابي نمایند.

تفکر 
چندپرده ای

یکی از ابزارهای دانش تریز )نوآوری نظام یافته( است که از آن برای تحلیل یک مسئله یا محصول 
در دو بعد زمانی و سیستمی خرد و کالن، استفاده می کنند با این ابزار که معموالً در قالب نه خانه و 
در سه سطر و سه ستون )یا بیشتر( ترسیم می شود، از وضع کنونی و زمان حال به گذشته و آینده 

یک محصول و اجزای خرد و ارکان کالن آن فکر می شود.
چرخه ایده تا 

محصول
مسیری که یک ایده خام از ذهن یک فرد تا تبدیل شدن به محصول حاضر در بازار طی می کند و 

شامل مراحل مختلفی است.
چرخه عمر 

فناوري
مسیر و گام های کلیدی که از زمان شکل گیری یک فناوری و حیات آن تا زمان جایگزین شدن آن 

با فناوری جدید طی می شود.

حل مسئله

یافتن راه حل برای یک مسئله است. مسئله فاصله بین وضع موجود و شرایط مطلوب فرض می شود. 
بازتعریف کرد. سپس برای آن  باید خود مسئله را به طور دقیق تعریف و  ابتدا  برای حل مسئله، 
ایده های مختلف داد و راه حل های متنوع تولید نمود و در پایان از میان راه حل های ممکن، بهترین 

را برگزید و اجرا کرد.

خالقیت
قابلیت ذهنی و فکری افراد که به آنها قدرت مشاهده متفاوت پیرامون خود و فکر کردن به حالت های 
دیگر یا جدید پدیده ها را فراتر از چارچوب هاي موجود و آنچه هستند می دهد. نتیجه بروز خالقیت 

می تواند خلق پدیده ها، محصوالت و و روش هاي نو باشد.
به معنای این است که دیگران را بپذیریم و اینکه دیگران حق داشتن اندیشه دیگر داشته باشند.روامداری

ابزار استخوان 
ماهي

ابزاری ساده برای پیدا کردن علت های مختلف بروز یک مسئله است. اولین بار در ژاپن برای یافتن 
علت های منجر به بروز اشکال در محصوالت ابداع و استفاده شده است. قابل استفاده به صورت فردی 
یا گروهی است. شکل آن درست مانند استخوان  بندی ماهی است. روی سر استخوان ماهی چیزی 
که قصد بهبودش را داریم نوشته می شود و روی هر یک از تیغ های اصلی و فرعی علتی که ممکن 
است و می تواند منجر به آن نتیجه ناخواسته بشود. معموالً علت ها در دسته بندی چهارگانه ای شامل 

انسان ها، ماشین آالت و ابزارها، روش ها و فرایندها، مواد اولیه جست وجو و ثبت می شوند.

روش پستل
سیاسی،  نظر  از  را  خود  کار  محیط کسب  و  تا  می کند  که کمک  است  سودمندی  و  ساده  روش 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تغییرات فناوری، محیطی و قانونی، تحلیل و ارزیابی کنیم تا درک 

بهتری از پیرامون خود داشته باشیم.
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روش پورتر

به روش پنج نیروی رقابتی معروف است. با بررسی پنج عامل تأثیرگذار کلیدی ذیل، می توان به 
تحلیل وضعیت و جذابیت کسب وکار پرداخت:

 وضعیت رقابت بین رقبای کنونی
 خطر ورود رقبای بالقوه

 قدرت چانه زنی عرضه کنندگان
 قدرت چانه زني خریداران

 تهدید محصوالت جایگزین

روش تشدید 
ویژگي

ویژگی های  روش،  این  در  است.  جدید  راه حل های  تولید  برای  ایده پردازی  تکنیک های  از  یکی 
موضوعی که قرار است برایش ایده پردازی شود را در سه خانواده مرتبط با اندازه ها، زمان و هزینه، از 
وضعیت موجود به بی نهایت کم و بی نهایت زیاد تغییر می دهیم. با این تغییر دادن غیر عادی، ذهن 

خالق انسان می تواند ایده های جدیدی متولد کند.

روش سوژه 
کانوني

یکی از ابزارهای ایده پردازی برای تولید محصوالت یا خدمات جدید است. در این روش، یک کاال 
یا خدمت را به عنوان سوژه محوری و کانونی در نظر می گیرند و ویژگی هایش را فهرست می کنند. 
به ترکیب کردن  از آن سه،  انتخاب سه سوژه تصادفی دیگر و ثبت ویژگی های هر یک  با  سپس 
ویژگی های سوژه های تصادفی با سوژه کانونی می پردازند تا سوژه کانونی تغییر یابد و محصول یا 

خدمت جدیدی متولد شود.

روش شش 
کاله فکری

در این تکنیک به طور کلی با استفاده از شش سبک فکری، موضوع یا مسئله مورد نظر، بررسی 
می شود. برای هر یک از شش سبک فکری نیز یک کاله با رنگی مخصوص در نظر گرفته شده است. 

در واقع رنگ کاله ها نمایانگر طرز تفکر و نگرش افراد است.
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سطوح نوآوري

مطالعه دقیق، تحلیل مستندات و مدارک تعداد بسیار زیادی اختراع ثبت شده، چنین آشکار کرد که 
همه اختراع ها از نظر ارزش ابداعی، با هم یکسان نیستند. محقق اصلی این پژوهش، مخترعی روس 
به نام آلتشولر بود. او پس از تحقیقش، پنج سطح مسئله ها و نوآوری در آنها را بدین شرح مطرح کرد:

اجرا  توسط متخصصین  و شناخته شده که  واضح  راه حل های  و  ثبت شده  اختراع های  سطح 1ـ 
می شوند. معموالً با دانش خود فرد برای مسئله راه حل یافت می شود و نیازی به نوآوری چشمگیر 

در آنها نیست.
مثال: استفاده از زغال برای نوشتن

سطح 2ـ بهبودهای کوچک در یک سیستم موجود با استفاده از اطالعات موجود در سطح صنعت. 
این مسئله ها با دانسته های یک فرد حل نمی شوند و باید دانش شرکت های همکار یا رقیب، برای 

یافتن راه حلش کنار هم بنشیند.
مثال: مداد سیاه یا گرافیتی

از صنعت.  خارج  اطالعات  از  استفاده  با  موجود  در سیستم  و چشمگیر  اساسی  بهبود  سطح 3ـ 
شرکت های مختلف از صنایع متفاوت با همفکری می توانند راه حل های نو برای این نوع مسئله ها 

ارائه دهند و معموالً منجر به تغییر فناوری می شود.
 مثال: خودکار یا خودنویس )جوهر به جای زغال(

کارکردهای  اجرای  برای  اصل جدید  از یک سیستم که مستلزم یک  نسل جدید  سطح 4ـ یک 
از حوزۀ علم )science( تا از حوزه فناوری  اولیه آن دارد. راه حل ها در این سطح اغلب ترجیحاً 

)technology( کشف می شوند. 
مثال: چاپگر )یک سیستم کامل دیگر برای نوشتن(

سطح 5  ـ یک کشف علمی نادر یا اختراع مکتشفانه از  یک سیستم کامالً جدید. راه حل ها در این 
سطح به خارج از محدوده دانش زمان خود تعلق دارند. این راه حل ها وقتی به وجود می آیند که 

پدیده ای جدید کشف و برای مسئله ابتکاری به کار گرفته شود.
مثال: قلم و کاغذ الکترونیکی

ویژگی های یک فرد که کمک می کند او اثربخش تر بوده یا عملکرد بهتری داشته باشد.شایستگي
عقود اسالمي 
کسب و کار

در اسالم به قالب های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می پردازد. عقود اسالمی مانند مضاربه، 
جعاله، مساقات، مشارکت حقوقی و … در بانکداری بدون ربا رایج هستند.

یعنی محلی برای مبادالت تکنولوژی. فن بازار نقشه واسطه ای را برای رساندن فناوری ها به متقاضیان فن بازار
به عهده دارد و ارتباط های خوبی را بین تأمین کنندگان تکنولوژی و خریداران آن برقرار می کند.

کارتیمي 
)جمعي(

و  دارند  نقش های مشخص  افراد،  آن  در  و  باشد  نفر تشکیل شده  دو  از  است که دست کم  کاری 
کارهایی را انجام می دهند که به یکدیگر وابسته است و می کوشند خود را با یکدیگر تطبیق داده تا 

به یک هدف مشترک دست یابند.



پیوست

197

شرح واژه یا عبارتواژه یا عبارت

فرایندي است که طي ان فرد کارآفرین با ارائه ایده و فکر نو و قبول مخاطره و تحمل ریسک با ایجاد کارآفریني
کسب و کار، محصول و خدمت جدید را ارائه مي کند.

کسب و کار

یا تشکیالت سرمایه گذاری است که مشغول فعالیت های  business ، یک سازمان  یا  کسب وکار 
یک  تولید  طریق  از  را  کسب وکاری  فعالیت های  شرکت،  یک  باشد.  حرفه ای  یا  صنعتی،  تجاری، 
کاال، ارائۀ یک خدمت یا خرده فروشی محصوالتی که از قبل تولید شده اند، به انجام می رساند. یک 
کسب وکار می تواند یک نهاد سودده باشد یا یک سازمان غیرانتفاعی )غیر سودده( که برای انجام 

مأموریت های خیرخواهانه ایجاد شده است.
کسب و کار 

کوچک
به کسب وکارهایی گفته می شود که تعداد افراد شاغل در آن کمتر از 500 نفر باشند. البته در صنایع 

مختلف برای اندازه کسب وکار استانداردهای مختلفی دارند .

کشف مسئله
مسئله  کشف  در  کسانی  است.  میسر  مشاهدات،  آن  ثبت  و  دقیق  مشاهده  با  موضوع  یک  کشف 
موفق ترند که از توان مشاهده بهتری برخوردار باشند و بتوانند تفاوت ها را دریابند. به بیان دیگر یک 

انسان معمولی مو می بیند و یک مشاهده گر، پیچش مو.
ماتریس 

قیمت گذاري
برای  واقع  در  قیمت گذاری.  روش های  از  استفاده  با  خدمات  یا  محصول  قیمت  تعیین  یعنی 

قیمت گذاری نمی توان یک دستورالعمل واحد مشخص کرد و کامالً بستگی به شرایط دارد.

مالکیت فکری 
یا معنوي

حق مالکیت فکری، حقی است که به فرد نسبت به خالقیت ذهنی وی داده می شود. این حقوق 
معموالً به این فرد خالق اجازه استفاده از خالقیت خود را برای یک دوره زمانی می دهد در واقع 

روشی برای حمایت از صاحبان فکر و اختراعات است.
مهم ترین جنبۀ آن در مورد انتساب اثر و مال فکری است. شعری که شما خلق کرده اید، مقاله ای که 
شما نوشته اید، نقاشی که شما کشیده اید؛ وسیلۀ نوینی که شما اختراع کرده اید؛ همواره و تا همیشۀ 
تاریخ اثر شما و به نام شما خواهند بود و هیچ کس نمی تواند این حق را از شما بگیرد. در واقع مال 
فکری شما به نام شما ثبت می شود و هر کس هر جایی تالش کرد تا اثر شما را به نام خود جا بزند 

شما می توانید از او شکایت کنید و قانون طرف شما خواهد بود.

عالمت تجاری نشانی است که قادر است کاالهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/ نشان تجاري
بنگاه را از کاالها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید.
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نقشه ذهني

نقشه ذهنی یک روش ترسیمی جایگزین یادداشت برداری های سنتی است که به طرز خارق العاده ای 
منظم، ساختارپذیر، چشم نواز و از همه مهم تر، کامل است جهت یادداشت هر موردی که نیاز به نوشتن 

دارد .
نقشه ذهنی شامل یک صفحه می باشد که موضوع اصلی در مرکز آن نوشته می شود و زیر مجموعه های آن 
از آن جدا می گردد. هر زیر مجموعه می تواند به بخش های ریزتر تقسیم گردد. در عین حال هم می توانید 
ارتباط بین هر موضوع را خلق کنید. نقشه ذهنی این قدرت را دارد که ذهن شما را طبقه بندی نماید تا 
در زمان مناسب از اطالعات ساختاربندی شده مورد نیازتان استفاده نمایید. زمانی که ذهن شما اطالعات 

آزاد طبقه بندی نشده در خودش دارد، به شدت از خالقیت دوری می کند .
پس از نوشتن موضوع اصلی در وسط صفحه و متصل کردن مطالب زیر مجموعه به آن می توانید با استفاده 
از تصویری کردن مطالب در هر چه بهتر یاد گرفتن موضوع به خودتان کمک کنید. در هنگام نوشتن 
مطالب باید تا حد امکان خالصه بنویسید و فقط با کمک کلمات کلیدی به موضوع اشاره کنید، در ابتدا 
شاید این موضوع کمی سخت باشد اما به مرور زمان با انجام تمرینات متوالی این عمل برای شما بسیار 
ساده می گردد. در محصول »استارت موتور خالقیت با نقشه ذهنی« به شما کمک می کنیم تا روش های 
ترسیم یک نقشه ذهنی را به صورت کامل یاد بگیرید و از آن در جهت افزایش خالقیتتان استفاده نمایید.

ترکیبی از باورها و هیجان هایی که شخص را پیشاپیش آماده می کند تا به دیگران، اشیا و گروه های نگرش مثبت
مختلف به شیوۀ مثبت نگاه کند.

نوآوري

موفقیت یک محصول یا خدمت در بازار. این محصول یا خدمت، دارای ویژگی های نو و جدید بودن، 
پشتوانه دانشی و سواد علمی و قابلیت کاربردی شدن را باید با هم داشته باشد. نوآوری می تواند 
نتیجه تجاری شدن یک اختراع باشد یا بدون ثبت اختراع، ایده ای نو در قالب محصول یا خدمتی تازه 

روانه بازار شود و با استقبال مشتری مواجه گردد.
نوآوري در 

فرآیند
اگر نوآوری شامل روش ها، سیستم ها، تجهیزات، مهارت ها و رویه های جدید یا بهبود یافته ای باشد 

که منجر به کارکرد یک خدمت یا محصول می شوند؛ آن را نوآوری فرایند می نامیم.
نوآوري در 

محصول
اگر نوآوری شامل خصایص جدید یا بهبود یافته در محصوالت و خدماتی باشد که به مشتریان عرضه 

می شود؛ آن را نوآوری محصول می نامند.

ویژگي هاي 
کارآفرین

 ریسک پذیری )ریسک  های متوسط و حساب شده(
 نیاز به توفیق

 نوآوری، خالقیت، ایده سازی
 اعتمادبه نفس
 پشتکار زیاد
 آرمان گرایی

 پیش قدم بودن
 فرصت گرا بودن )بیشتر در جستجوی فرصت ها هستند تا تهدیدات(

 نتیجه گرا بودن
 اهل کار و عمل بودن

 آینده گرایی
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)هنرجویان عزیز، از محتوای جداول این پیوست ارزشیابی صورت نمی گیرد(

مشاغل برخی از پیامبران بزرگ الهی

افقی

2  از مشاغل حضرت موسی 
3  از مشاغل حضرت ادریس 

5  از مشاغل حضرت لوط 
6  از مشاغل حضرت عیسی 

8  از مشاغل حضرت نوح 
9  از مشاغل حضرت موسی 

12  از مشاغل حضرت داود 
13  از مشاغل حضرت ادریس 

14  از مشاغل حضرت داود 
15  از مشاغل حضرت سلیمان 

عمودی

1  از مشاغل حضرت محمد 
2  از مشاغل حضرت آدم 
4  از مشاغل حضرت نوح 

7  از مشاغل حضرت محمد 
10  از مشاغل حضرت محمد 
11  از مشاغل حضرت شعیب 

پيوست 2: جداول متقاطع کلمات
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مشاغل برخی از پیامبران بزرگ الهی

در جدول زیر مشاغل پیامبران بزرگ الهی را پیدا کرده و دور آنها خط بکشید.
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اصول حل خالقانه مسائل

در موارد زیر از کدام اصل تریز )حل خالقانه مسائل( استفاده شده است؟
1  استفاده از چاقو که تنها قسمت برنده آن تیز است.

2  استفاده از مترسک به جای آدم برای فراری دادن پرندگان از مزارع )گزینش فرم بدن از سایر مشخصات 
انسان.(

3  تبدیل یک پرده سرتاسری به پرده کرکره ای
4  استفاده از آب گرم و سرد توسط شیرهای مخلوط

5  آچار فرانسه که با تغییر اندازه آن می توان برای باز و بسته کردن پیچ های مختلف از آن استفاده کرد.
6  استفاده از ظروف و وسایل آشپزخانه که داخل یکدیگر جای می گیرند.

7  استفاده از دیوارهای پیش ساخته
8  بهره گیری از دریل پرسرعت برای تراش دندان بدون احساس درد.

9  استفاده از وسایل یک بار وعده غذایی
10  تولید صابون مایع

11  تولید و طراحی صندلی تاشو
12  استفاده سه شاخه ای برق برای رعایت سیم فاز و نول به صورت غیر متقارن است تا فقط از یک طریق 

در پریز مربوطه وارد شود.
13  تبدیل یک درس در طول سال تحصیلی به پنج پودمان

14 تولید پنیر کپکی
15  تولید پنیر در تیوب های انعطاف پذیری
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جدول زیر را با استفاده از واژگان انگلیسی مفاهیم نوآوری و کارآفرینی تکمیل نمایید.

5

21

7

10

11

4

6

8

9

3

افقی

1  اختراع
6  شایستگی

7  ایده
8  مخاطره

9  نشان تجاری
10  کسب وکار
11  کارآفرین

عمودی

1  خالقیت
2  بازاریابی

3  هوش
4  نوآوری
5  آموزش



پیوست

203

جدول جست وجوی کلمات

سوژه کانونی            شش کاله          فن بازار              پورتر               پستل      استخوان ماهی
تریز         فوتوولتاییک              همگرا           بیوتکنولوزی         نانو                   شایستگی
            کسب وکار          سوات              تیتانول          فایمن               کامپوزیت             

فوتوکرومیک           واقعیت افزوده              نیلوفر آبی              واقعیت مجازی

مبصتلثطونانذوههضاس

شههیرتحظمطیغنظاصجف

رغدرسیسطیصلساغسکرب

صیکودرهباروحنغتیسی

هعیبضتإقفژفعطکخمهو

قذفمغاقوهمربدإووشت

طقذاقورکدراضلفاراک

لکدکحساشکإبرشطنکین

دیطلینصسشعیحهتموسو

بیویوصبفنباراراتتل

واعندوخهیظبرمکهوگو

ضثیوکفکقحقهجثنیفیژ

غلواقعیتافزودهلبفی

سورتخواقعیتمجاریله

بوفجتریردإطنیتانول

یتخفمدلمکیخهرتروبر

موفظبفثتغجذذبذسثیی

إفیضهالکششهمگراکإث
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1 گیاه به وجودآورنده کاغذ اولیه
گیاه  از  که  پالستیک صنعتی  قدیمی ترین    2

بومی چین به دست می آید.
3  مخترع مسلسل، زیردریایی و کیلومترشمار

4  از اساتید ابن سینا ملقب به معلم ثانی
5  کاشف اسیدسولفوریک

باکتری شناسی و کاشف میکروب  6  پدر علم 
سل و وبا

7  مبدع تقویم جاللی
8  بنیان گذار فیزیک نوین در ایران

9  اختراع خط را در 500 سال پیش به این 
قوم نسبت می دهند.

10  صاحب کتاب جبر و مقابله

11  کاشف سه عنصر رادیوم و پولونیوم و توریوم 
و دوبار برنده جایزه نوبل

12  پزشک یونانی ملقب به پدر علم کالبد شکافی
13 اختراع آقای مارکنی

14  کاشف الکتریسیته ساکن و مخترع برق گیر
15  آلیاژی از مس که کشف آن منجر به توسعه 

کشاورزی شد
16  پدر علوم ریاضی نوین ایران 

17  این دانشمند اثبات کرد که هوا وزن و فشار دارد
18  از علمای صدر اسالم و از پیشگامان علم شیمی

19  کاشف واکسن
20  از اساتید عالمه حلی که نامش بر کره ماه 

ثبت شده است.

جدول متقاطع مخترعین و مکتشفین



پیوست
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                    واژگان انگليسی اصطالحات نوآوری و کارآفرینی

در جدول زیر واژگان انگلیسی اصطالحات نوآوری و کارآفرینی را پیدا کرده و دور آنها خط بکشید.
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و  پژوهش  سازمان  متوسطه.  دوم  دوره  مهارتی  و  فنی  آموزش  نظام  مفهومی  طراحی  سند    2
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همکارانی که در اعتبارسنجی این کتاب با ما همکاری داشته اند:

سمتنام

نمایندۀ عضو دبیرخانۀ کشوری کارآفرینیسمیه آگاهی

خبره بخش نوآوری و کارآفرینیمجتبی اسدی

خبره بخش نوآوری و کارآفرینیسید کامران باقری

خبره حوزه روان شناسینرگس خداخانی

نمایندۀ دبیرخانۀ کشوری کارآفرینیفریبا علیان

خبره بخش نوآوری و کارآفرینیرضا کالنتری نژاد

هنرآموز خبرهمحسن کیاالشکی

خبره بخش نوآوری و کارآفرینیسمیه محمدی

هنرآموز خبرهمحمدرضا نخعی

کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی - کد 211138
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