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      تقدير از كارآفرينان در بزنگاه موفقيت 

يكي از جريان هاي رو به رشد در جامعه ما تقدير از بزرگان 
برنامه هاي  برگزاري  است.  هنر  و  صنعت  و  علم  انديشه، 
بزرگداشت، قدرداني از يك عمر فعاليت هاي علمي و هنري، 
قدرداني  از پيشگامان عرصه هاي مختلف و برپايي برنامه هاي 
تغييرات  از  يكي  اما  برنامه هاست.  اين  از  جلوه هايي  يادمان، 
مهم در اين جريان تقدير و سپاس از فعاالن حوزه هاي مختلف 
هم زمان  و  كار  گرماگرم  در  حوزه ها  ديگر  و  صنعت  و  عمل 
توسط  گسترش  به  رو  خالقانه  و  نوآورانه  شيوه هاي  ارائه  با 

آنهاست.     
دبيرخانه جشنواره بين المللي خوارزمي نيز ضمن استمرار در 
پنج  طي  در  علمي  برگزيدگان  معرفي  در  خود  اصلي  هدف 
سال گذشته يك گروه تخصصي با عنوان برگزيده موفق در 
توليد ملي ايجاد نموده است كه هدف آن بازنگري فعاليت هاي 
برگزيدگان دوره هاي گذشته، در خصوص تجاري سازي طرح 
برگزيده، رديابي مسير فعاليت، مالحظه رشد و بالندگي آنها و 

تقدير از فعاليت هاي رونق يافته ايشان است.
مي كند.  اشاره  انتخاب  اين  داليل  به  جشنواره  مستندات 
بر  تأكيد  آميز،  موفقيت  و  همدالنه  گروهي  كار  جمله:  از 
نوآوري،  به محصول،  ايده  تبديل  فناوري هاي جديد،  كاربرد 
بودن  دارا  علمي،  روش هاي  رعايت  شخصي،  سرمايه گذاري 

واحد تحقيق و توسعه فعال، مستندسازي فعاليت ها و ... 
فعاليت هاي  از  من  مشاهدات  و  موضوع   اهميت  به  توجه  با 
دفتر  با  ساله  چند  مجاورت  دليل  به  خوارزمي-  جشنواره 

جشنواره كه شاهد نحوه تشكيل اين گروه و تالش هاي صورت 
گرفته در آن  بودم- به چند نكته اشاره مي شود:

-بازنگري فعاليت هاي كارآفرينان امكان آگاهي يابي وآگاهي رساني 
از نتايج تحقيقات و پژوهش ها را فراهم نموده و باعث مشاهده 
مي شود. ايشان  اميدواري  و  محققان  ساير  توسط  پيشرفت 
دلگرمي  موجب  موفقيت،  بزنگاه  در  و  موقع  به  -قدرداني 
كارآفرينان  و گسترش روح احترام درست در جامعه مي شود: 
نه  و  مناسب،  موقع  در  موفقيت  و  پشتكار  تالش،  به  احترام 

تكريم مقام و موقعيت و يا برگزاري يادواره براي گذشتگان.  
-در قالب اين تقدير و قدرداني، همچنين بايسته است فرصتي 
را مطرح  اين تالشگران مشكالت خود  تا  عيان تر فراهم  شود 

كنند و حمايت هاي مراجع ذي ربط را بدست آورند.  
كارآفرينانه  فعاليت  عيني  و  عملي  نمونه  برگزيدگان  -اين 
هستند. خاطرات آنها  از نحوه ظهور ايده ها، تجربيات كاري و 
... روند كار از ابتدا، سوابق شغلي و تحصيلي، تجربيات كاري ، 
موفقيت ها و مشكالت، راه حل هاي اتخاذ شده، مي تواند بهترين 
راه اندازي  فكر  به  كه  محققاني  و  دانشجويان   به  را  آموزه ها 
دادن  قرار  نظر  مد  با  تا  كند  ارائه  هستند،  خود  كار  كسب 
تجربيات ايشان، مسير بهينه را انتخاب نمايند. در اين راستا 
و  سخنراني  آموزشي،  كارگاه هاي  برگزاري  مصاحبه ها،  انجام 
سمينارهاي مختلف يكي از بهترين راه ها براي انتقال تجربيات 

آنهاست.*
و  انتخاب  زمان  در  خاص  رسانه اي  تبليغات  همچنين   -
تهيه  موضوع،   برجسته سازي  براي  برگزيدگان  اين  از  تقدير 
مجموعه  مانند  آنان  فعاليت هاي  از  مدون  مجموعه هاي 

قبيل  از  مجزا  خبرنامه هاي  و  روش....«  به  »كارآفريني  كتب 
منابع  ماندگارترين  از  يكي  علمي  جشنواره هاي  خبرنامه هاي 
به  منابع  اين  كه  است  واضح  پر  البته  و  مي باشد  كارآفريني 

صورت دستنامه براي كارآفرينان نوپا عمل مي كند.  

                                                   سردبير

*مطالعه مصاحبه با آقاي مهندس مسعود فرقداني بنيان گذار 
و رئيس هيئت مديره شركت نفت ابزار برگزيده دومين دوره 
شوق  ماهنامه   1393 دي  شماره22  در  تخصصي  گروه  اين 

كارآفريني پيشنهاد مي شود.
 

  تعريف ديگر خالقيت جرأت داشتن     
است، جرأت ابراز آنچه  فکر و حس 
مي كنيم و صداقت بازگو كردن آنچه  
را كه دقيقًا نياز به ابرازش داريم.                     

                          ايران َدرودي/ نقاش معاصر



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان ژپوهش اهی علمی و صنعتی اریان
دفتر توسعه كارآفرينی دااگشنه اه 

شماره چهل/اسفند    1395
3

اخبار
سی امين جشنواره بين المللی خوارزمی برگزار شد.

بهمن   25 دوشنبه  خوارزمی  بين المللی  جشنواره  سی امين 
1395 با حضور دكتر محمد فرهادی وزير علوم، تحقيقات و 
فناوری در هتل المپيك برگزار شد و از شش برگزيده بخش 

خارجي و سيزده برگزيده بخش داخلي تقدير به عمل آمد.
دهه  سه  نماد  با  كه  خوارزمی  بين المللی  جشنواره  سی امين 
افتخار برگزار شد، فعاليت خود را با پذيرش و ارزيابی ششصد 
و شصت و هفت طرح در هجده گروه تخصصی آغاز كرد كه 
حدود چهل و دو رصد طرح ها از سوی محققان خارجی و حدود 
پژوهشگران  و  دانشمندان  از سوی  نيز  و هشت درصد  پنجاه 

ايرانی به دبيرخانه جشنواره ارائه شد.

از دانشمندان  نه طرح  در بخش خارجی، دويست و هفتاد و 
دبيرخانه  به  جهان  كشور  شش  و  چهل  علمی  برجستگان  و 
جشنواره امسال ارسال شد كه با رأی هيات داوران، اين بخش 

شش  برگزيده نهايی داشت.
بخش داخلی، يك طرح برگزيده در پژوهش های بنيادی، سه 
نوآوری و يك  پنج طرح  توسعه ای،  طرح كاربردی، سه طرح 

طرح برگزيده موفق در توليد ملی داشت.
دكتر سيد محمد بلورچيان برگزيده ويژه اين دوره جشنواره 
بود. اين دانشمند برجسته، بنيانگذار دانشكده شيمي دانشگاه 
ايران  شيمي  مهندسي  و  شيمي  پژوهشگاه  بنيانگذار  تبريز، 
است.  كشور  در  ارگانوسيليكون  شيمي  تحقيقات  پايه گذار  و 
ايران  اسالمي  جمهوي  علوم  فرهنگستان  پيوسته  عضو  وي 
بيان شمه اي  از  بعد  ايشان  مراسم جشنواره  در  مي باشد.  نيز 
ارزيابي  در شيوه  تغييراتي  انجام  لزوم  بر  فعاليت هاي خود  از 
راه  در  خود  از  گذشتن  و  تيمي  كار  اهميت  علمي،  مقاالت 

فعاليت هاي علمي تأكيد كرد. 
همايش چشم انداز كسب وكار،كارآفرينی و ايجاد اشتغال 

در افق 1404 برگزار شد
همايش چشم انداز كسب وكار، كارآفرينی و ايجاد اشتغال در 
جمهوری  همايش های  مركز  در   1395 دي   28  1۴۰۴ افق 

اسالمی ايران )سالن اجالس سران( برگزار شد.
در اين همايش پانل های توسعه و رونق كسب  وكار، توليدات 
جايگاه  و  نقش  بررسی  پانل  اشتغال،  ايجاد  و  محور  صادرات 
و  رونق كسب  وكار  در  اقتصادی  شتاب دهندگان  و  محرک ها 
پانل نقش تشكل ها و اتاق های بازرگانی در رونق كسب  وكار با

حضور كارشناسان و مديران مختلف تشكيل شد.
محورهای مطروحه در پانل هاي تخصصی عبارت بود از :

-سياست های آتی مجلس و دولت در حوزه رونق كسب و كار 
و كارآفرينی در صنعت نفت، گاز و پتروشيمی

توسعه  در  اعتباری  و  مالی  نهادهای  و  بانك ها  نقش  -بررسی 
مشاغل در صنعت نفت، گاز و پتروشيمی

-بررسی جايگاه صادرات محصوالت و فرآورده های پتروشيمی 
در رونق اقتصادی كسب و كار

-بررسی چالش ها و اهميت توليد صنعت نفت، گاز و پتروشيمی 
درتوسعه اشتغال

ترغيب و تشويق بخش خصوصي به عنوان موتور محرک اقتصاد 
كشور و همچنين فرهنگ سازي در اين زمينه

ربيعی  دكتر  دارايی،  و  اقتصادی  امور  وزير  نيا  طيب  -دكتر   
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وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعی، دكتر ستاری معاونت علمی و 
فناوری رياست جمهوری، دكتر رحمانی قائم مقام وزير صنعت، 
های  پژوهش  مركز  رياست  جاللی  دكتر  تجارت،  و  معدن 
بازرگانی،  اتاق  رياست  شافعی  دكتر  اسالمی،  شورای  مجلس 
صنايع، معادن و كشاورزی ايران و فاضلی رياست اتاق اصناف 

ايران سخنرانان اين همايش بودند.
در پايان مراسم از واحدهای برتر و كارآفرين كه در تحقق سند 
چشم انداز مؤثر بوده اند، در حوزه های مختلف صنعت، معدن، 

تجارت و خدمات تجليل به عمل آمد.
 گفتني است متن كامل سند چشم انداز بيست ساله  جمهوری 
اسالمی ايران در افق 1۴۰۴ هجری شمسی؛ در تاريخ 13 آبان 
1382 توسط رهبر معظم انقالب به سران قوای سه گانه ابالغ 

شد.
اين  سند مبّين افقی برای توسعه ايران در زمينه های مختلف 
فرهنگی، علمی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی است كه توسط 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شده است. اجرای اين 
چشم انداز از سال 138۴ و در قالب چهاربرنامه توسعه 5 ساله 
آغاز شد. سال 1۴۰۴ خورشيدی 2۰25ميالدی افق چشم انداز 

است.
همچنين هم زمان با ايام دهه فجر 1393 فراكسيون 1۴۰۴ در 
مجلس با عضويت 1۴5 نماينده مجلس اعالم موجوديت كرد و 

هدف خود را  اين چنين عنوان كرد:
و جوان  نوجوان  نسل  برای  اين چشم انداز  افق  فرهنگ سازی 
اجتماعی،  عدالت  دينی،  مردم ساالری  بر  تأكيد  و  ديار  اين 

آزادی های مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها .

         همايش نشان امين الضرب

 
حضور  با   1395 بهمن  يكشنبه  امين الضرب  نشان  همايش   
تاالر وحدت  اول رئيس جمهور در  اسحاق جهانگيري معاون 
برگزار و اين نشان به پيشكوستان و كارآفرينان كشور اعطا شد. 

اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران از  پيش از اين رئيس 
اعطای نشان امين الضرب به برترين های تجارت ايران خبر داده 
و گفته بود: اين مراسم به مناسبت 133سالگی تأسيس اتاق 
تهران برگزار می شود و در آن به سه نفر از كارآفرينان نمونه، 
برگزيده  نفر  نهايت2۰  در  و  می شود.  داده  امين الضرب  نشان 

شده و مورد تقدير قرار می گيرند. 
تهران در  اتاق  امين الضرب مؤسس  بود:  افزوده  وي همچنين 
133 سال قبل بود كه در زمان خفقان دوران قاجار، اقدامات 

زيادی انجام داد و قانون مشروطيت، در خانه وی نوشته شده 
است.

او يك تاجر بود كه هم مسئوليت اجتماعي را مي فهميد و هم 
با دنياي خارج آشنايي داشت و از بعد تجاري و اجتماعي كار 
مهمي را در آن زمان شروع كرد. بر همين  اساس، اتاق تهران 
اين  در  را  پيش كسوتان  نام  نشان،  اين  اعطای  با  دارد  قصد 
حوزه گرامی بدارد. خوانساری اظهار كرد: متأسفانه در برخی 
آنها  و  نشده  توجهی  سرمايه دار  و  سرمايه گذاری  به  برنامه ها 
ارزش تلقی نمی شوند. وی  گفت بسياري از اين افراد انتخاب 
شده فعاليت های تجاری خود را از صفر شروع كرده اند و برای 

ادامه فعاليت با شرايط سختی روبه رو بوده اند.

 اولين جشنواره ملي دستاوردهاي 
دانشگاهي در كارآفريني روستا

 برگزار شد
دانشكده فني و حرفه اي دختران دكتر شريعتي تهران اولين 
جشنواره ملي دستاوردهاي دانشگاهي در كارآفريني روستا را 
برگزار  دانشكده  اين  در محل  اسفند 1395  تاريخ 9-15  در 

كرد.

اين جشنواره شامل بخش هاي مختلف زير بود:
طرح هاي  و  مقاالت  جمع آوري  هدف  با  پژوهشي  بخش   .1
و  موضوعات  اساس  بر  علم  صاحبان  و  دانشجويان  پژوهشي 

محورهاي جشنواره
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2. كريدور كارآفريني براي توانمندسازي صاحبان ايده جهت 
توليد انبوه و تجاري سازي ايده

3. بخش جنبي: كارگاه هاي آموزشي . الف: كارگاههاي عمومي: 
قانون كار و بيمه، تدوين طرح كسب و كار، مهارت هاي مديريتي 
و بازاريابي ب. كارگاه هاي خصوصي: سوزن دوزي، منبت و معرق، 
كار خانگي صنعتي، گردشگري و ميهمان پذيري ج: برگزاري 
نمايشگاهي از توليدات دانشجويان و استان هاي مختلف كشور

سخنراني هاي افتتاحيه به اين شرح ارائه شد:
دكتر رضوي معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست 

تأكيد  روستايي  كار  و  كسب  به  توجه  ضرورت  به  جمهوري، 
براي سرعت  را  ارائه شده توسط آن حوزه  كرد و راهكارهاي 
بخشي به اين فعاليت ها از جمله اعطاي وام با كارمزد محدود 

به روستائيان يادآور شد. 

علي اصحابي معاون ساماندهي و توانمندسازي صندوق كارآفريني 
اميد نيز به برخي از تسهيالت براي كارآفرينان از جمله مشاوره، 

راهنمايي و هدايت طرح هاي ارائه شده، اشاره كرد.
همچنين برنامه ها و فرايندهاي كاري سازمان آموزش فني و 
حرفه اي در زمينه آموزش تئوري و عملي كارآفريني تشريح 

شد.
در ادامه خانم ماهرخ فالحي كارآفرين نمونه كشوري در زمينه 
كشاورزي و دامپروري و رئيس انجمن زنان كارآفرين به بيان 

تجربيات كاري خود براي دانشجويان پرداخت.
فناوري  سازمان  عامل  هيئت  عضو  سلجوقي  مهندس  سپس 
آن  كاري  فرايند  و  صنعتي  خوشه هاي  معرفي  به  اطالعات 

پرداخت.
در پايان مراسم از خانم ماهرخ فالحي كارآفرين نمونه و هدي 
عزيزي يكي از دانشجويان كارآفرين دانشكده و مؤسس سايت

EKIPCALA.IR تقدير به عمل آمد

همايش كارآفريني در تجارت الکترونيك 
در دانشگاه علم و صنعت

بررسی  رويكرد  با  الكترونيك  تجارت  در  كارآفرينی  همايش 
موانع و ارائه راهكارها، در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار 

شد.
دومين همايش طعم كارآفرينی )افتتاحيه جشنواره ايده( با

راهكارها«  و  موانع  الكترونيك،  تجارت  در  »كارآفرينی  عنوان 
دوشنبه دوم اسفندماه 95 از ساعت 13 الی 18 در آمفی تئاتر

 
شهيد بهرامی دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار  شد.

 اين رويداد علمی، دومين همايش از سلسله همايش های طعم 
صنعت  و  علم  دانشگاه  صنايع  مهندسی  دانشكده  كارآفرينی 
انتقال  با هدف توسعه روحيه و فرهنگ كارآفرينی،  است كه 
تجارب كارآفرينان و چهره های موفق به ويژه در حوزه تجارت 
الكترونيك انجام  شد. مرحله اول اين سلسله  همايش ها، پيش 
از اين، آبان ماه 95 در دانشكده مهندسی صنايع برگزار گرديده 

بود.
»پانل  شامل  اصلی  بخش  سه  كارآفرينی،  طعم  همايش 
»با  و  سرمايه گذاران«  و  »شتاب دهنده ها  دانشگاهی«،  اساتيد 

كارآفرينان موفق« را دربرمی گيرد.
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طرح برگزيده موفق در توليد ملی
اساس  بر  خودرويي  سنج  سرعت  سامانه  تجاري سازي  طرح 
پردازش تصوير در سي امين جشنواره بين المللي خوارزمي ، 

به عنوان  برگزيده موفق در توليد ملي معرفي گرديد. 
پويا  شركت  از  نمايندگي  به  توحيدي  حسين  مهندس 

فن آوران كوثر جايزه اين دوره را دريافت نمود.
حقيقي،  سجودي  عليرضا  جبلي،  كاوياني  محمدامين 
پاك  علي  فرد،  محمدپور  مهدي  نوغاني،  تالفي  محمد 
نيت و محمود رحيمي فراهان همكاران وي در اين پ .ژوهش 
بوده اند.  طرح سامانه سرعت سنج خودرويي بر اساس پرداز 
سال 1387  خوارزمي  دهمين جشنواره جوان  در  تصوير  ش 

رتبه اول طرح هاي توسعه اي را به دست آورده بود. 

ويژه  خدمات  خودرو،  خوان  پالک  و  سنج  سرعت  سامانه   
به  را  رانندگی  تخلفات  ثبت  و  خوانی  پالک  سرعت سنجی، 

صورت خودكار و دستی ارائه می كند. اين سامانه كه بر روی 
خودروهای پليس نصب می شود با استفاده از فناوری پردازش 
تصوير، عمليات سرعت سنجی را در خودروی پليس در حال 
حركت يا متوقف در كنار مسير فراهم می سازد. رهگيری و 
سرعت سنجی چند وسيله نقليه به صورت هم زمان و توانايی 
جانبی  مزايای  از  جوی  و  نوری  مختلف  شرايط  با  تطبيق 
طرح در زمان برگزيده شدن بود. نسل بعدی محصول توليد 
سامانه  مجموعه،  اين  در  شده  توليد  دانش  بر  مبتنی  شده 
سرعت سنج و پالک خوان استقراری سه بعدی است كه تمامی 
خودروها را با هر رنگ، شكل، پالک در هر دو حالت ترافيك 
در  خودروها  همه  از  و  داده  تشخيص  باال  سرعت های  و  باال 
تهيه می نمايد. سامانه  تمامی ساعات شبانه روز عكس رنگی 
با تشخيص سه بعدی و ابعاد سنجی، خودروها را به دو دسته 
سبك و سنگين با دقت چشمگيری تفكيك می نمايد. انطباق 
با ويژگی های خاص پالک های ايران و دقت باال در قرائت آن، 
تركيب فناوری های پردازش تصوير و رادار، مصرف انرژی بسيار 
پايين )قابل تامين با سوالر( و پوشش دهی تمامی كاركردهای 
ثبت پالک و طرح ترافيك، ثبت تخلف چراغ قرمز و سرعت 
سنجی تركيبی رادار و پردازش تصوير از ويژگی های برجسته 

دوربين »كارابين« است. 
دبيرخانه سي امين جشنواره خوارزمي داليل انتخاب اين طرح 

را موارد زير مي داند:
توليد  با  پيشرو  و  فعال  كارگروهی،  پايه  بر  شركت  •فعاليت 
در  به خصوص  تصوير  پردازش  اساس  بر  محصوالت مختلفی 

زمينه فناوری اطالعات است.

•دستاوردهای اين شركت نتيجه  يك دهه تحقيق و توسعه 
در فناوری های هوشمند ترافيكی، توليد طيف گسترده ای از 
محصوالت مبتنی بر فناوری های پيشرو با كاربردهای متنوع 

می باشد. 
شخصی،  سرمايه گذاری  نوآوری،  محصول،  به  ايده  •تبديل 
كه  فعال  توسعه  و  تحقيق  واحد  و  علمی  روش های  رعايت 
موجب توسعه نرم افزاری و سخت افزاری محصول دانش بنيان 

شده است.
•مستند سازی و ارايه راهنمای مناسب برای محصول.

•شناسايی بازار هدف، موفقيت در توليد انبوه، تثبيت جايگاه 
نشان تجاری با توجه به رقبای داخلی و خارجی و در اختيار 
و  ارزی   جويی  صرفه  داخلی،  بازار  از  مناسبی  سهم  داشتن 
برنامه برای صادرات و پايداری  از ويژگی های كارآفرينی دانش 

بنيان اين شركت است.
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 تأثيرات مثبت كارآفرينی مدنی بر توسعه 
منابع انسانی

عليرضا مرادی، كانديدای دكتری تخصصی مديريت منابع انسانی، 
دانشگاه تهران

مقدمه: 
و  ملي  مختلف  سطوح  در  توسعه  مشترک  هدف  امروزه 
بين المللي متمركز بر بهبود كيفيت زندگي انسان است. آينده 
بر كيفيت  بهتر عواملي است كه  به درک  زندگي بشر متكي 
زندگي انسان تأثير مي گذارد. بخشي از اين عوامل روابط ما با 
سايرين، گروه ها و نهادهاي رسمي است . اين پيوندها و روابط 

تحت عنوان سرمايه اجتماعي در نظر گرفته مي شوند
) هيزلتن،كنان،2۰۰۰(. 

كنار  در  كارآفريني،  عرصه  در  كه  مفاهيمی  جديدترين  از 
كارآفريني سازماني و اقتصادي، در محافل علمي مورد توجه 
صورت  در  مقوله  اين  است.  مدنی  كارآفريني  گرفته،  قرار 
نهادينه شدن در جامعه مي تواند نقش مهمي در رفع مشكالت 
عنوان  به  اجتماعي  يا   مدنی  كارآفريني  كند.  ايفا  اجتماعي 
مقوله اي متفاوت از ديگر اشكال كارآفريني، به طور نسبي در 
ارزش  كسب  مقابل  در  توسعه  و  اجتماعي  ارزش هاي  ارتقاي 
اقتصادي ارجحيت بيشتري دارد. كارآفرينان مدنی مي توانند 
واقع رقابتي بودن خود را حفظ كنند در حالي كه هدف  در 
اجتماعي خود را به اتمام برسانند. كارآفرينان مدنی همچون 
انگيزاننده،  عوامل  از  تركيبي  به واسطه  تجاري  كارآفرينان 

براي  تمايل  شامل  معمول  محرک هاي  مي شوند .  برانگيخته 
خالقيت  براي  فرصت هايي  و  شغلي  استقالل  تكاملي،  خود 
مدنی  كارآفرينان  براي  فرد  به  منحصر  محرک هاي  مي باشد. 
شامل نوسازي فردي، جستجو براي حل مشكالت افراد و تعهد 
به جامعه )همچون تعهد براي جامعه اي پايدار( يا همبستگي 
در جامعه )همچون مشاركت افراد در مشكالت جامعه( است.

در  گسترش  به  رو  و  مهم  ابعاد  از  يكي  مدني  كارآفريني 
فعاليت هاي كارآفريني كشورهاي صنعتي جهان مي باشد و از 

سابقه ديرينه اي برخودار است.
گواه اين موضوع همين بس كه، بحران بيكاری به عنوان يك 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی يك  معضل، تمامی جنبه های 
جامعه را به شدت متأثر می كند و گاهی اثرات غيرقابل جبرانی 
نيز بر جای می گذارد. تجربه ثابت كرده است كه اين بحران و 

پيامدهای اجتماعی آن، نه راه حل های فوری و اخالقی دارد
امكان پذير  آن  كوتاه مدت  و  يكپارچه  جانبه،  محو همه  نه  و 
از  برون رفت  راه حل های  از جمله  از كشورها،  بسياری  است. 
اين بحران را كارآفرينی می دانند و به آن توجه فوق العاده ای 

می كنند. 

با توجه به گرايش روزافزون نهادها، مراكز   در كشور ما نيز، 
و  كارآفرينی  به  دولتی  غير  و  دولتی  مؤسسات  و  دانشگاهی 
فعاليت های كارآفرينانه، هم چنين حمايت های دولت از افراد 
مانند  كهنه  معضالت  برخی  حل  برای  كارآفرين  گروه های  و 
گذشته،  از  بيشتر  كشور،  در  آن  مخرب  پيامدهای  و  بيكاری 
اين  دنباله  در  البته  هستيم.  موضوع  اين  به  عنايت  شاهد 
معضالت، به مسائلی مثل فحشا، دزدی، اعتياد و امثال آنها هم 

می توان اشاره نمود.
 ماهيت كارآفرينی مدنی 

ممكن است ادبيات كارآفرينی مدنی تازه و نو باشد، اما اين امر، 
پديده ای جديد نيست. ما همواره كارآفرينان مدنی داشته ايم، 
از  بسياری  آنها  نخوانده ايم.  نام  اين  به  را  آن ها  اگر  حتی 
نهاده اند. عالوه  بنا  امروزه  استفاده می كنيم،  نهادهايی را كه 
بر سرمايه گذاری های غيرانتفاعی و نوآورانه، كارآفرينی مدنی 
می تواند شامل شركت های تجاری با اهداف اجتماعی هم چون 
عناصر  كه  مختلط  سازمان های  و  توسعه  انتفاعی  بانك های 
انتفاعی و غير انتفاعی را با يكديگر تركيب مي كنند، تا پناهگاه 
افراد بی خانمان شود و شركت هايي كه افراد استفاده كننده از 
اين پناهگاه ها را آموزش داده و استخدام می كنند، باشد. اين 
كارآفرينان  می دهد.  گسترش  را  ما  عمل  حوزه  جديد،  زبان 
مدنی از كارآمدترين روش های خدمت به فعاليت های اجتماعی 
برای  نوآورانه  رويكردی  مدنی  كارآفرينی  می نمايند.  استفاده 
مباحث  آموزش،  قلمروهای  در  مختلف  موضوعات  تبيين 
محيطی، تجارت عادالنه، بهداشت و حقوق بشر و در سطحی 

وسيع تر، از اجزای مهم ساختمان توسعه پايدار كشورهاست. 

نوآورنه  يافتن راه حلی  كارآفرينی مدنی، يعنی 
كه  دارد  اشاره  فرآيندی  به  و  اجتماعی  برای مشکالت 
طی آن شهروندان به ساخت يا تغيير نهادها می پردازند 
و با بيان راهکارهايی مفيد، برای كاهش مسائل اجتماعی 
غيره  و  محيطی  زيست  تخريب  بی سوادی،  فقر،  چون 

اقدام می كنند.
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اصول  مدنی،  كارآفرينی  مفهوم  كه  است  معتقد  شاين  الری 
برای  هم  كارهای سودآور  و  بر كسب  تمركز  با  را  كارآفرينی 
توسعه اقتصادی و هم برای كاالهای عمومی به كار می گيرد. 

بر طبق تعريفی كه مورس و دودلی در سال 2۰۰2 ارائه دادند 
بنا  برای  كه  هستند  كسانی  اجتماعی،  يا  مدنی  كارآفرينان 
نهادن سرمايه اجتماعی در فرآيند بهبود جامعه، روحيه كسب 
و كارهای بازرگانی را با روحيه جامعه گرايی در هم می آميزند.  
در يك جمله می توان گفت كه كارآفرينی مدنی، يعنی يافتن 

راه حلی نوآورنه برای مشكالت اجتماعی.
توسعه  شاخص های  ارتقاء  خدمت  در  مدنی  كارآفرينی 

انسانی
آن  طی  كه  دارد  اشاره  فرآيندی  به  مدنی  كارآفرينی  مفهوم 
بيان  با  و  می پردازند  نهادها  تغيير  يا  ساخت  به  شهروندان 
فقر،  چون  اجتماعی  مسائل  كاهش  برای  مفيد،  راهكارهايی 

بی سوادی، تخريب زيست محيطی و غيره اقدام می كنند
حضور  تاريخ  طول  در  همواره  اجتماعی  كارآفرينان  بی ترديد 
داشته اند، اما در گذشته از آنها به عنوان متفكران، بشردوستان، 
نوانديشان، پرهيزكاران و يا رهبران بزرگ ياد می شده و بيشتر 
از آن كه به جنبه های علمی دستاوردهای ايشان توجه شود، 
شجاعت، دلسوزی و بصيرت آنها زبانزد مردم بوده است. . آنها 
واژگون  را  اروپا  در  زندگی  قديمی  مسير  كه  بودند  نيروهايی 
كردند، موجب رشد جمعيت، شهرنشينی، پيشرفت های علمی، 
چشم پوشی  با  و  شدند  ثروت  انباشت  و  نقل  و  حمل  بهبود 
دارايی های  و  منابع  مجدد  ساماندهی  سنتی،  ساختارهای  از 
موجود، اجتماع محلی را ممكن ساختند. اين در حالی است كه 

جامعه در مواجهه با ايشان، بيش از آن كه به ارزيابی پيامدهای 
از  بپردازد،  كارآفرينانه  فعاليت های  اجتماعی  و  ناملموس 
دستاوردهای عينی و ملموس آنها كه اغلب در حوزه اقتصاد 
است، آگاهی دارد. به طور مثال، اغلب مردم، گاندی را به عنوان 
نماد اعتراض و مقاومت مسالمت آميز به ياد دارند، حال آن كه 
دستاورد ناملموس ولی اثربخش او ايجاد دستگاه سياسی غير 
متمركز در عرصه اجتماع بود كه موجب شد كشور هند توانايی 
ايجاد تغيير موفقيت آميز و مسالمت جويانه را بيابد. نمونه ديگر، 
فلورانس نايتينگل است كه به عنوان پرستار شناخته می شود، 
اما كمتر كسی می داند كه او اولين مدرسه حرفه ای پرستاران 
خدمات  و  بيمارستانی  اشتغال  در  بزرگ  تحولی  و  ساخت  را 
درمانی ايجاد كرد؛ به طوری كه بر اساس آمار در حال حاضر 

2/6 ميليون نفر پرستار در سراسر جهان مشغول به كارند.

تاريخ  طول  در  همواره  اجتماعي  كارآفرينان 
عنوان  به  فقط  آنها  از  گذشته  در  اما  داشته اند،  حضور 
بزرگ  يا رهبران  و  نوانديشان  متفکران، بشر دوستان، 
از جنبه  بيش  ايشان  بصيرت  و  به شجاعت  و  ياد شده 

هاي علمي دستاوردهايشان توجه گرديده است. .

 شايد بتوان از فعاليت های محمد يونس در بنگالدش به عنوان 
اولين نمونه مشخص كارآفرينی مدنی ياد كرد كه با تأسيس 
گرامين بانك و اعطای وام ها و اعتبارات خرد به زنان روستايی، 
توانمندسازی ايشان را تسهيل كرد و گامی در جهت فقرزدايی 
مدنی  كارآفرين  از  ديگری  مثال  درايتون  بيل  برداشت.  آنها 

در اياالت متحده آمريكا است كه به قدرت نوآوری فردی در 
حل مشكالت اجتماعی پی برد و بنياد آشوكا را تأسيس كرد. 
اين بنياد، كارآفرينان اجتماعی برجسته را كه ايده های مهمی 
با  و  كرده  شناسايی  دارند،  جامعه خود  در  تغيير  ايجاد  برای 
می كند.  حمايت  آنان  از  ايده هايشان،  روی  بر  سرمايه گذاری 
مثال ديگر ابتكار ابراهيم ابوالعيش در تأسيس سيكم در سال 
ابوالعيش  است.  مصر  نخورده  و دست  بكر  مناطق  در   1977
موفق شد حدود 7۰ هكتار از زمين های بيابانی را با استفاده 
از روش های كشاورزی احيا كند. سيكم نشان داد كه چطور 
كسب وكارهای مدرن می توانند منافع و موفقيت های اقتصادی 
زمينه  در  و  كنند  تركيب  بومی  شرايط  با  را  جهانی  بازار  در 
احترام به مسائل زيست محيطی، رويكردی معنوی و انسانی 
شكل بگيرد. وی كسب وكار كشاورزی را گسترش داد و در 
مدنی  كارآفرين  عنوان  به  شواب  بنياد  سوی  از   2۰۰3 سال 
برتر برگزيده شد. نوآوری وی مبتنی بر حمايت چند جانبه از 
فعاليت های كشاورزی- صنعتی شركت ها بود كه موجب شد 
 Right Livelihood يا  درست«  معيشت  »جايزٔە  او  به  تا 
Award را اعطا كنند كه از آن به عنوان شبه جايزه نوبل ياد 

می شود.
شايد بتوان مهم ترين ويژگی كارآفرينی مدنی را در اثرگذاری 
آنها بر ارتقای شاخص های توسعه انسانی دانست. به حداكثر 
معضل  يك  حل  جهت  در  تالش  و  اجتماعی  تأثير  رساندن 
و  سنتی  كارآفرينی  دهنده  تمايز  ويژگی  تنها  اجتماعی 
كارآفرينی مدنی نيست. مطالعه بسياری از نمونه های كارآفرينی 
مدنی در جهان نشان می دهد كه انتخاب محل انجام پروژه های 
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از ساير  تمايز دهنده كارآفرينی مدنی  نيز می تواند  توسعه ای 
انواع باشد. شركت كوچك D.light Design مثال خوب و 
گويايی است. اين شركت تالش می كند تا المپ هايی را كه با 
انرژی خورشيدی تغذيه می شوند به روستاييان و زاغه نشينان 
جهان عرضه كند و عالوه بر كاهش هزينه های زندگی ايشان، 
مصرف نفت سفيد  را- به عنوان ماده ای ناسالم و خطرناک- 
كاهش دهد. يكی ديگر از مثال های برجسته كارآفرينی مدنی 
شركت  اولين   ،  Shore Bank شركت   متحده،  اياالت  در 
بانكداری توسعه جامعه و آگاه به مسائل زيست محيطی واقع 
ميليارد   2/۴ شركتی  بانك،  شور  است.  شيكاگو  جنوب  در 
به  دادن  وام  با  را  كارش  كه  است  اجتماعی  اهداف  با  دالری 
مردم ساكن قسمت جنوبی شيكاگو، آغاز كرد تا آنها را قادر به 
بازسازی مساكن خود نمايند. حال اگر اين بانك در محله ای 
كه ساكنانش در طبقه متوسط اقتصادی جای دارند، تأسيس 
شده بود، امروزه در نهايت به عنوان يك بانك خوب از آن ياد 
می شد؛ اما بنيان گذاران، عامدانه آن را در منطقه ای فقيرنشين 
افتتاح كردند تا به اين وسيله مدلی تجاری منطبق با نيازهای 

جامعه هدف را گسترش دهند.
 كارآفرينی مدنی در ايران

اجتماعی  بنگاه های  از  فراوانی  نمونه های  نيز  ايران  در  امروزه 
سوای  كه  دارند  فعاليت   ... و  شركت ها  تعاونی ها،  قالب  در 
منافع  بودنشان،  يا خصوصی  دولتی  يا  و  نوع ساختار شركت 
اقتصادی ناشی از كسب وكار خود را در زمينۀ تقليل مسائل و 
تنگناهای اجتماعی هزينه می كنند. در تاريخ ايران نمونه های 
فراوانی از اين دست وجود دارد. رويكرد سازمان ها و مديريت 

كارخانه ها در دورۀ رشد تكنوكراسی صنعتی پيش از انقالب

يعنی بين سال های 13۴1 تا 13۴8 به رغم برخورداری از روند 
غير رسمی، می تواند بيانگر اتخاذ رويكرد كارآفرينی اجتماعی 
باشد. دوره ای كه در آن كمتر كسی به رويكرد برخی از مديران 
كارخانه ها در استخدام معلوالن به عنوان رويكردی كارآفرينانه 
صاحبان  زمان  آن  در  مي كرد.  توجه  اجتماعی،  بستر  در 
پانصد  استخدام  قبال  در  شدند  موظف  صنعتی  كارخانه های 
عالوه  و  كنند  استفاده  معلول  كارگر  يك  از  سالم  كارگر  نفر 
بر تعقيب نفع شخصی خود، در مواجهه با مشكالت اجتماعی 
فعال  رويكردی  ناتوانان  و  معلوالن  چون  حاشيه ای  گروه های 

داشته باشند. امروزه نيز انواع متفاوتی از پروژه های كارآفرينی 
اجتماعی در ايران، در قالب اقدامات خيرخواهانه و در اشكال 
مختلفی از ساختارهای سازمانی شكل می گيرند كه نمونه های 
از حضور مفهوم كارآفرينی مدنی سازمانی در بستر  آشكاری 

زندگی اجتماعيند.

فعاليت ها و اقدامات خيرخواهانه، پشتيباني ارزش هاي 
خداپسندانه،  اعمال  از  اخالقي  آموزه هاي  و  انساني 
زكات،  مانند:  رايج  نمادهاي  و  ارزش ها  وقف،  فرهنگ 
نذر، صدقه، توجه به فقرا و محرومان و... همگي بيانگر 

قابليت هاي وسيع كارآفريني مدني در اسالم است.

رديابی مفهوم كارآفرينی مدنی در آموزه های اسالمی و 
تاريخ

اقدامات  و  فعاليت ها  كه  می كند  تأييد  تجربی  شواهد 
اعتقادات  و  باورها  در  ريشه  زيادی  حدود  تا  خيرخواهانه، 
عنوان  به  اجتماعی  و  فرهنگی  باورهای  و  دارد  شهروندان 
خميرمايه شخصيت جوامع و ملّت ها در گرايشات نوع دوستی 
و رفتارهای داوطلبانه و نيكوكارانه شهروندان بسيار مؤثر است. 
در مدارس مذهبی  به خصوص مدارس الهام گرفته از اسالم، 
و  مدنی  كارآفرينی  از  اخالقی  آموزه های  و  انسانی  ارزش های 
با  اعمال خداپسندانه پشتيبانی می كنند. فرهنگ غنی اسالم 
الهام گرفتن از ارزش های دوستی، تعاون، مشاركت داوطلبانه 
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مادی،  و  معنوی  مختلف  فعاليت های  در  از خود گذشتگی  و 
قرار دادن اموال و دارايی هاي شخصي در اموال عمومي تحت  
عنوان وقف مخصوصاً در اماكن اسالمی به امور و رفاه اجتماعی 
توجه ويژه اي دارد. ارزش ها و نمادهای دينی رايج در فرهنگ 
محرومان،  و  فقرا  به  توّجه  زكات،  صدقه،  قبيل  از  اسالمی 
و  تعاون  نوع دوستی،  بندگان،  به  محبت  و  احسان  ايثار،  نذر، 
خيريه  اهداف  برای  دارايی  و  اموال  وقف  و  جمعی  مشاركت 
بيانگر قابليت های وسيع كارآفرينی مدنی در اسالم است. دكتر 
بلين در مورد نظام وقف در اسالم می گويد: در قرآن همواره 
مردم به نيكوكاری و احسان دعوت شده اند و نمی توان سوره ای 
از قرآن را يافت كه در آن آيه يا آياتی در بارۀ بذل جان يا مال 

در راه خدا نيامده باشد.
آيه های قرآن و احاديث متعدد، مسلمانان را به خاطر اقدامات 
قرب  و  برين  بهشت  پاداش های  به  نيكوكارانه  و  بشردوستانه 
الهی مژده می دهند. به عالوه، مسلمانان اقدامات نيكوكارانه از 
تعّهد  نوعی  را  و وقف  نيازمندان  به  قبيل صدقه،كمك كردن 
جلب  راستای  در  خاطر  طيب  با  و  می دانند  دينی  و  اخالقی 
رضايت خداوند و رفع خواسته های نيازمندان تالش می كنند. 
در حديثی از پيامبر اكرم )ص( نقل شده است: »محبوب ترين 
انسان ها نزد خداوند كسی است كه به خلق خدا و همنوعانش 
اين  وی  به  و  خلق  را  انسان  خداوند  كند«.  نيكی  و  احسان 
و  باشد  مفيد  ديگران  برای  تا  است  نموده  ارزانی  را  استعداد 
نوع  بر  تأكيد  با  ديگر  حديثی  در  دهد.  انجام  خير  كارهای 
به  كه  هستند  آنهايی  مردم  بهترين   « است:  آمده  دوستی 

ديگران نفع می رسانند«.

. ذهن كارآفرينان- بخش اول

 

ترجمه  جانسون/  كوين  تأليف  كارآفرينان  ذهن  كتاب 
بازاريابي،  انتشارات  الهام كيان مهر، هاجر معيري فرد. 
و  خصوصيات  اعتقادات،  از  مورد  بررسي صد  به   1394
پيشگفتار  در  مي پردازد.  كارآفرينان  حياتي  عادات 
توصيفي  آموزش  روش  با  كتاب  اين  است  آمده  كتاب 
نوشته شده است. نويسنده كتاب مي گويد: در اين كتاب 
پايه  يك صد درس وجود دارد كه به طور دقيق اصول 

اندازي  راه  براي  كه من  را تشکيل مي دهند  مبنايي  و 
يك شركت مولتي ميليونر در سنين جواني به كار بردم. 
در واقع، اين فقط كتاب ديگري در خصوص كارآفريني 
عمومي  افکار  يا  باال  سطح  تئوري هاي  بر  كه  نيست 
تمركز كند، بلکه كتابي با رويکرد عملگرا است. اگر شما 
چيزي  كارآفريني  عملي  درس هاي  و  من  تجربيات  از 
بياموزيد، و اين اصول را باور داشته باشيد، موفقيت در 

انتظارتان است.  
.

در اين شماره بخش اول اين صد باور فهرست وار ذكر مي شود، 
و توضيحي براي برخي از اصول كه به صورت كلي مطرح شده 

است، ارائه مي گردد.
1. بزرگ فکر كنيد.

2. بازارهاي جديد خلق كنيد.
3. روي كسب و كارتان كار كنيد، نه در كسب و كارتان.

حتي پيش از آنكه كسب و كارتان را شروع نماييد، بر روي اين 
مورد تمركز كنيد، چون وقتي كسب و كارتان ادامه يابد، زمان 
نخواهيد  افتاده  عقب  كارهاي  به  دادن  اختصاص  براي  كافي 

داشت.....
مهم،  نقش هاي  تمامي  تكميل  براي  با صالحيت  افراد  يافتن 
شما را در چارچوب ذهني اداره يك كسب و كار قرار مي دهد. 
وقتي با موفقيت وابستگي كسب و كارتان را نسبت به خود از 
بين ببريد، مي توانيد به رشد و توسعه كسب و كارتان، حتي به 

شروع يك فعاليت اقتصادي جديد فكر كنيد. 
4. هر ريسکي پر مخاطره نيست.
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5. زمان را از دست ندهيد.
نه  باشد،  سيستم  به  وابسته  كه  بسازيد  شركتي   .6

وابسته به افراد.
7. تقاضاي كمك كنيد.

8. اول كار، سپس خانواده.
9. مهم ترين كار را اول انجام دهيد.
10. يك وكيل خوب استخدام كنيد.

11. طرح كسب و كار زياد برآورد شده است
روي  كار  داريد،  جديدي  تجاري  ايده  وقتي  مي گويد  تجربه 
دهيد.   انجام  بايد  كه  است  چيزي  آخرين  كار  و  كسب  طرح 
پيش از آنكه حتي به نوشتن طرح كسب و كاري فكر كنيد، 
بايد  سه كار صورت گيرد: اول بررسي چشم انداز رقابتي؛ دوم 
صحبت با مشتريان بالقوه راجع به ايده؛ سوم توسعه طرح يا 

نمونه اوليه محصول.
12. نياز به نقد و مخالفت در  شركت شما.
13. بدترين مشتريان خود را اخراج كنيد.

پول  نيز  دهيد  نمي  انجام  كاري  كه  وقتي  حتي   .14
درآوريد.

اين اصل دستاورد اصلي محسوب مي شود: داشتن يك كسب و 
كار سود ده كه مي تواند بدون حضور شما هم اداره شود و اين 

يعني آزادي واقعي
15. برون سپاري منطقي است.

منافع برون سپاري بيشتر از آثار منفي است كه مخالفان آن 
مي گويند.

هر عاملي كه در كسب و كار عنصر هسته اي نباشد، بايد در 

اكثر  در  سپاري شود.  برون  كيفيت  بهترين  و  قيمت  بهترين 
موارد، تالش براي آنكه خودتان هر آنچه را كه كسب و كارتان 

به آن نياز دارد فراهم آوريد، غير واقعي و ناكارآمد است.
16. از ايده كسب و كار بد سريع تر دوري كنيد.

17. يك اقتصاد بد، يك فرصت عالي است.
تاريخ نشان مي دهد خيلي از شركت هاي بزرگ و حتي كوچك، 
طي دوره هاي بد اقتصادي پيشرفت داشته اند.كارآفرينان اجازه 
نمي دهند اقتصاد بد آنها را از پيشروي در اهدافشان باز دارد. 
اين  تأثير معكوس دارد،  اقتصادي معموال  بد  واقع شرايط  در 
به سمت  را  آنها  و  مي دهد  انگيزه  كارآفرينان  به  شرايط  نوع 

موفقيت سوق مي دهد.
18. فناوري را خيلي زود بپذيريد.
19. ندانستن مي تواند بركت باشد.

اين قدرت را به شما  ممكن است ديدگاه غير تخصصي شما 
بدهد كه مسايل را به گونه اي ديگر ببينيد و فرصت هاي كشف 

نشده را بشناسيد.
20. تغييرات را به سرعت بپذيريد.

21. فناوري يك فرصت است نه يك تهديد.
22. هميشه پيگير باشيد.

23. تمركز ليزري داشته باشيد.
گاهي اوقات بهتر است به جاي اينكه تالش كنيم همه كارها را 
براي همه افراد انجام دهيم، روي اينكه چه كاري را به بهترين 

نحو انجام مي دهيم، تمركز داشته باشيم.
استيو جابز مي گويد، مردم فكر مي كنند تمركز يعني گفتن بله 
به چيزي كه قرار است روي آن متمركز شوند اما به هيچ وجه 

به صدها  نه  يعني گفتن  تمركز  بلكه  نمي دهد،  را  معنا  اين 
ايده خوب ديگر كه در آن لحظه وجود دارد و بايد با دقت به 

سمت آن حركت كرد. 
انتفاعي  معناي  به  حقيقت  در  انتفاعي ها  غير   .24

هستند.
 براي شركت هاي انتفاعي و سازمان هاي غير انتفاعي بيشتر از 
تفاوت به دنبال شباهت بگرديد. به عنوان مثال غيرانتفاعي ها 
همان چالش اصلي را دارند كه شركت ها دارند: ايجاد درآمد 
.غير انتفاعي ها بازاري با دوام براي كسب و كار شما هستند. 
به سه دليل بايد با غير انتفاعي ها كار كرد: آنها پول بيشتري 
خرج مي كنند. مي خواهند براي حفظ پول يا ايجاد درآمدي 
ثابت با فروشندگان جديد شانس خود را امتحان كنند.  و اگر 

عالي باشيد باز هم به شما مراجعه مي كنند. 
25. براي الهام گرفتن به دنبال ماجراهاي جديد باشيد.

26. شکست شما را نمي كشد، قوي تر مي سازد.
27. با داليل درست به دنبال شريك باشيد.

28. در منابع با نفوذ فرد اول باشيد.
وقتي من شركت رسانه اي خود را راه اندازي كردم، مشتري هاي 
بسيار كمي براي خريد تبليغات تجاري داشتيم. آنها ارزش 
اما هميشه سعي  مرا مي ديدند،  رسانه اي  فروش  بازار  باالي 
مي كردند از آنچه كه دارند به جاي پرداخت هزينه استفاده 

كنند. 
با راهنمايي يكي از اساتيد من پي بردم خيلي از شركت هاي 
محلي و كوچك مي خواهند پول نقد نگه دارند، اين به آنها 
كمك مي كرد ميزان ريسك احتمالي را كم كنند. شركت هاي 
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بزرگتر از پرداخت نقدي ترسي نداشتند. بعد از آنكه اين موضوع 
را فهميدم، تصميم گرفتم با همه قدرت به سمت شركت هاي 

بزرگ بروم و آنها را به كار با شركتمان تشويق كنم. 
29. اجراي يك ايده است كه منجر به موفقيت مي شود 

نه بي نظير بودن آن.
30. رقيب پيدا كنيد.

وقتي كسب و كاري را شروع كرديد، بالفاصله رقيبي را انتخاب 
را  آن  بردن  بين  از  براي  الم  انگيزه  تيمتان  و  كه شما  كنيد 
داشته باشيد. شناسايي يك رقيب سرسخت كمك مي كند تا 

تيمتان را حول يك هدف مشترک نگه داريد.
31. هيچ وقت رقابت را دست كم نگيريد.
32. چيزي را كه مي خواهيد، تقاضا كنيد.

ايده  احتماال  كه  است  معنا  اين  به  نداشتن  رقيب   .33
شما مزاياي زيادي ندارد.

كارآفرينان خبره و كهنه كار در مي يابند كه بي رقيب بودن به 
معناي موفقيت صد در صد در كار نيست.

چهار دليل مهم كه يك ايده تجاري را غير محتمل  و در نتيجه 
بدون رقيب مي سازد در زير شرح داده شده است:

* تقاضايي براي محصول وجود ندارد.
*بازار خيلي كوچك است.

*كسب و كار سودآور نباشد.
*موانع ورود بسيار زيادند

34.آتش را سريع خاموش كنيد.
براي برخود با شكايت  مشتري ناراضي مي توانيم از اين پنج 

مرحله استفاده كنيم:

* با خونسردي و خيلي سريع پاسخگو باشيم.
* پس از آنكه عذرخواهي كرديد با دقت به صحبت هاي طرف 

مقابل گوش دهيد.
* به مشتري بگوييد كه با چه برنامه اي به دنبال رفع مشكل با 

جزئيات كامل در يك مدت زمان كوتاه هستيد.
* براي پيشرفت در حل مشكل، برنامه خود را به روز رساني 

كنيد.
* وقتي مشكل برطرف شد، اطمينان حاصل كنيد كه مشتري 

راضي است.
براي عالي بودن در كسب و كار بايد قدرت اين را داشته باشيد 

كه هر آتشي را سريعا خاموش كنيد.
بايد مطمئن شويد كه شكايت مشتري به بهترين شيوه ممكن 
حل شده و اين مشتري همچنان كارش را شركت شما ادامه 

خواهد داد.
35. استراتژي خروجي داشته باشيد.

بسيار  راه هاي  آموختن  از  »پس  مي گويد:  جانسون  مجيك 
دشوار، حاال كه كسب و كاري را شروع مي كنم در ذهن خود 

به خروج از آن هم فكر مي كنم«. 
كه  هستند  كمي  كارآفرينان  متأسفانه  مي دهد،  توضيح  وي 

چنين رويكردي دارند.
نبوديد،  موفق  خروج  استراتژي  براي  برنامه ريزي  در  اگر 
مي توانيد كم كم منتظر شكست در كارتان باشيد. كارآفرينان 
مي كنند،   تمركز  كار خود  و  بر خلق كسب  تنها  نه  هوشمند 
بلكه، به اين نيز فكر مي كنند كه بهترين حالت ممكن براي 

خارج شدن از اين كار چيست.

        هفت راه براي كسب احترام بيشتر
 وقتي شما در موقعيت رهبري هستيد، الزم است افرادي كه 

با شما كار مي كنند، به شما احترام بگذارند.
به دست  را  آن  بايد  نمي شود.  داده  به كسي  هرگز  احترام  اما 
آورد. تيم شما ممكن است به عادات كاري، هوش و يا توانايي 
شما در بستن يك قرارداد احترام بگذارند، اما احترام فراتر از 
اين مسايل است. اگر مي خواهيد احترام آنها را بدست آوريد، 
كه  مي شود  ارائه  راهكارهايي  اينجا  برده ايد.  را  بازي  واقع  در 

مي توانيد از آن استفاده كنيد.

1.مهربان باشيد
هميشه با همه مهربانانه رفتار كنيد. گفتن اين مسئله آسان تر 
از عمل كردن به آن است، به خصوص وقتي كه يك روز بد 
داريد. اما اگر مي خواهيد با شما با احترام رفتار شود بايد با هر 

فردي با احترام رفتار كنيد.
2. محترمانه با ديگران تعامل داشته باشيد

از رفتارهاي غير محترمانه مانند چرخش چشم ها، تمركز بيش 
از حد بر تلفن همراه و صحبت كردن با بيش از يك نفر اجتناب 
نماييد. اين اعمال نه تنها بي احترامي به افرادي است كه در 
حال تعامل با آنها هستيد، بلكه از حل مسايل ممانعت نموده و 
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مشكالتي ايجاد مي كند كه شايد دائمي شود. در مقابل َجوي 
براي گوش دادن احترام آميز را توسعه دهيد . هر كسي سزاوار 
ايده ها  موافق  هيچ وقت  اگر  حتي  شود،  شنيده  كه  است  اين 
بگيريد چگونه شما دوست داريد  نيستيد. در نظر  او  افكار  يا 
شنيده شويد، زماني كه حرفي براي گفتن داريد، به خصوص 

اگر يك مسئله در دست بررسي وجود دارد.
3.خوب گوش كنيد

گوش دادن يك فرآيند فعال است. گوش دادن فعاالنه توجه به 
افكار ، داليل و نكاتي است كه فرد ديگر سعي در گفتنش دارد. 
به جاي نقل داستان خودتان، سؤاالتي بپرسيد كه گوينده را 
تشويق مي كند تا بيشتر بگويد. وقتي مهارت هاي گوش دادن 
مؤثر را تمرين مي كنيد، به ديگران احساس مهم و معتبر بودن 

مي دهيد.
4. مفيد باشيد

مردم با اين كار هميشه احترام به دست مي آورند: دست ياري 
به  يا  است  نياز  مورد  كه  وقتي  براي  باشند  گوش  و  بدهند 
فرصت هايي  جستجوي  در  كنند.  توجه  كمك  براي  فرصت 
ناديده گرفته شده اند. قبول  براي كمك باشيد كه شايد قبال 
مسئوليت كنيد و كارها را بدون منتظر ماندن براي اينكه كسي 

كمك بخواهد، انجام دهيد.
5. بهانه نياوريد. 

اعمال شما بر اساس انتخابتان است و به غير از برخي شرايط 
ندارد.  وجود  آوردن  بهانه  براي  دليلي  بيني،  پيش  قابل  غير 
اعمالتان را بر عهده بگيريد، اگر شما دير مي رسيد به خاطر 
اين است كه وقتتان را به صورت مؤثر مديريت نمي كنيد. اگر 

كاري را به پايان نمي رسانيد احتماال به خاطر اين است كه بر 
آن تمركز نداريد. يا درگير انجام كارهاي غير ضروري هستيد.  
به اشتباهاتتان اذعان كنيد و به جاي توقف، براي گذر از آنها 
فرايند  بهتر  انجام  بر  ملزم  را  و خودتان  را جستجو  فرصت ها 

نماييد. 
6. از خشم بگذريد

از خشمي كه به هيچ كس جز شما صدمه نمي زند، بگذريد. به 
خودتان فقط اجازه عصباني شدن در لحظه را بدهيد. سپس به 
سمت اصالح موقعيت حركت كنيد، يا آن را پشت سر بگذاريد. 
اين رويه اجازه ساكن بودن در يك موقعيت را نمي دهد. نياز 
به يادآوري نيست كه اضطراب مشكالتي براي سالمتي بوجود 
مي آورد. هيچ كس كامل نيست و هركسي تغييراتي در طول 
زمان دارد. به ديگران و خودتان اجازه دهيد كه به آرامي بهبود 
يابيد و بر يك موقعيت و هدف جديد متمركز شويد. ببخشيد 

و سپس فراموش كنيد
7.بخواهيد كه تغيير كنيد.

كه  دهيد  تشخيص  نمي رساند.  جايي  به  را  شما  بودن  لجوج 
فرآيند تكامل شامل تغيير است. تالش كنيد كه به عنوان يك 
انسان تغيير كنيد؛ مهارت هاي جديد را ياد بگيريد، فعاليت هاي 

جديد را آزمايش و رفتارهاي خود را بازبيني نماييد.

مآخذ

.HTTP://WWW.ENTREPRENEUR.COM.JAN 2016

 .Entrepreneurship as Organizing/William B. Gartner/2016

Publisher: Edward Elgar Pub. ISBN: 9781783471140

كارآفريني سازمان دهنده
اين كتاب تالش هاي اساسي مؤلف در تحقيقات كارآفريني را 
در طي 25 سال به تصوير مي كشد. نويسنده تحليل جامعي از 
كارش كه به توسعه كارآفريني به عنوان يك حوزه كارشناسي 
كتاب  در  مندرج  مقاالت  مي نمايد.  مطرح  شود،  مي  مربوط 
راه هاي زيادي را كه در تحقيقات كارآفريني در رابطه با اشخاص، 

شركت ها، محيط ها و فرآيندها كاوش شده است، ارائه مي كند.

    معرفي كتب التين
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Responsible Entrepreneurship: Business and Society: Bridg-

.ing the Gap/ Bertelsmann Stiftung/ 2016

Publisher: Verlag Bertelsmann Stiftung. ISBN:978386793745 

كارآفريني مسئول: كسب و كار و اجتماع: پر كردن خالء 
موجود 

جهاني سازي،  جمعيتي،  تغيير  اجتماعي  تأثيرات  با  مواجهه 
ديجيتال سازي و رشد نابرابري اجتماعي نيازمند تالش جمعي 
از سوي دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي است.  اما در 
چالشي كه ما به عنوان يك اجتماع مواجه هستيم، كسب و 

كارها چه راه حل هايي دارند؟ 
انجام  بين المللي  تحقيقات  خصوص  اين  در  كتاب  نويسنده 

داده است. يافته هاي ارائه شده با مساعي متخصصان در مورد 
نقش كسب و كار و كارآفريني در جامعه همراه گرديده است.  
كتاب اين مسئله را بررسي مي كند كه چگونه كسب و كارها 
در شبكه هاي بين المللي يكپارچه مي شوند و به چه شيوه اي  
آنها به پيشرفت جامعه از طريق نوآوري هاي اجتماعي كمك 
كارآفريني  كار  برنامه  براي  توصيه هايي  همچنين  مي كنند. 
پيشبرد  در  شده  طراحي  سياست گذاري  چارچوب  و  مسئول 

آن پيشنهادمي كند.

 The Quest for Professionalism: The Case of Management

and Entrepreneurship/Georges Romme (Author)/ 2016.

Publisher: Visceral, LLC. ISBN: 9781365387937

تالش براي حرفه اي گري:  مديريت و كارآفريني
دراكر،  پيتر  و  نايول  هنري  مانند  مديريت  تفكر  پيشگامان 
مديريت را يك فعاليت حرفه اي علم – محور معرفي كردند. 

امروزه، بسياري از سازمان ها به وسيله افرادي كه هر امري را 
نمايش مي دهند جز حرفه اي گري، مديريت مي شوند. يكي از 
نتايج سوء مديريت مخاطرات، تمركز تك بعدي بر نتايج كوتاه 

مدت است.
براي  تالش  كه  است  اين  حاضر  كتاب  كليدي  تم هاي 
خسارات  و  هزينه ها  چون  شود،  احياء  بايد  حرفه اي گري 
اجتماعي ناشي از مديريت غيرحرفه اي بسيار زياد است .كتاب 
در اين باره بحث مي كند كه چطور اين چالش بزرگ را مشخص 
كنيم براي مثال تعيين اين نكته كه آيا هدف حرفه اي مشترک 
و بدنه حرفه اي دانش را مي توان توسعه داد؟ بيشتر كارها در 
اين محدوده قبال بر آموزش مديريت متمركز بود، كتاب حاضر 
بر اين امر تأكيد دارد كه تخصص مديريت نيروي هدايت گر هر 

حرفه اي در سطح وسيع است. 

 Enlightened Entrepreneurs: How to Make an Income

Through Impact and Create a Life of Purpose/ Corey Glad-

 well (Author)/2016. › Publisher: Peach Elephant Press

ISBN: 9780473366773
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زندگي  يك  طريق  از  چگونه  روشنفکر:  كارآفرينان 
هدفمند، درآمد كسب كنيم؟ 

را  شغلتان  و  زندگي  در  افتادن  گير  احساس  شما  آيا 
مي كنيد؟ آيا نياز به تعريف اهداف بيشتري در تالش هاي 

داريد؟  كارآفرينانه 
به  ما،  زندگي  چرا  اينكه  باره  در  نويسنده  كتاب،  اين  در 
مي آيد  خورده  شكست  نظر  به  هميشه  ما  حرفه  خصوص 
صحبت  دهيد،  انجام  مي توانيد  چه  باره  اين  در  شما  و 
موارد  اين  باره  در  شما  حاضر،  مجموعه  در  مي كند. 

آموخت:   خواهد 
به  را  آن  چگونه  و  چيست  شما  بفرد  منحصر  -هدف 
مي كنيد؟  اعالم  شغلي  موقعيت  يا  شركت  يك  عنوان 
تخصصي،  محتواي  ايجاد  براي  عملي  -راهنمايي هاي 
با  آنها  برابر  در  گرفتن  قرار  و  ايده آل  مشتري  كردن  پيدا 

دقيق، و  درست  پيام هاي 
-چگونه اشتياق ناشي از كسب و كارتان را در  سيستمي 

نماييد؟  پايه گذاري  مي كنيد،  كار  كه 
تمركز  طريق  از  را  كارتان  و  كسب  و  زندگي  -چگونه 

دهيد.  ارتقاء 
اين مجموعه منابع اصلي  در معرفي كتاب آمده است: در 
را متوقف  به قدري كه مي توانيد جستجو  معرفي مي شود. 

كنيد. آغاز  را  كار  و 

آموزش و توسعه كارآفرينی/عبدالرسول جمشيديان، فهيمه 
نصيری. اصفهان: افسر، 1395.

از جان آفرينی تا كارآفرينی/ تاليف غالمرضا قاسمی. تهران: 
تايماز، 1395.

نويسندگان  كارآفرينی/  فرآيند  در  فرصت  نقش  تبيين 
علمی  بنياد  سفارش[  ]به  حيدری؛  مهدی  بالی،  محمد 

دانش پژوهان. تهران: آرياتبار، 1395
كارآفرينی  افزايش  ميزان  و  كاركنان  توانمندسازی 
اجتماعی/ مولف علی اصغر مردانی. تهران: خردمندان، 1395

رمز كارآفرينی: ارائه گام های موثر برای رسيدن به كسب 
و كار موفق/ابوالفضل صالح وند.تهران:مديا،1395

تاليف  اجتماعی  /  كارآفرينی  در  پژوهش  روش 
ابوالقاسم عربيون...]وديگران[. ترجمه  سيمور  ؛  ريچارد جی. 

تهران:آذرينمهر،1395

لطف اله  مولفين  كار/  و  كسب  طرح  و  پروژه  كارآفرينی، 
دانش،  پيام  مهر:  آذرين  تهران:  واعظی شكوه.  فاطمه  علی پور، 

1395
كارآفرينی در حوزه گردشگری/مولف داوود فرزانه. مشهد: 

زرين كلك افتاب، 1395.

كارآفرينی در صنعت بلندمرتبه سازی  / مولفان آيت اله 
مميز، حسن كمالو. ساري: جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، 
اجتماعی/  شبکه های  بر  مبتنی  فرهنگی  كارآفرينی 
مولفان عليرضا محمودی، منصور قادری، سعيد كهن جويباری. 

تهران: انديشه دانش، 1395

كارآفرينی مديران و عوامل سازمانی/ تاليف حسين صافی. 
تهران: انتشارات موجك، 1395.

و  گردآوری  ايران/    در  كارآفرينانه  اشتياق  و  كارآفرينی 
تاليف بهمن سعيديان راد، مصطفی شاه بوداغيان.  تهران: جهاد 

دانشگاهي، واحد عالمه طباطبايي، 1395.

ياشار  مولفان  ايران/  در  شركتی  راهبری  و  كارآفرينی 
عباس زاده، مصطفی عباس زاده، حيدر اميران. تهران : اميران، 

1395
مميز،  آيت اله  تاليف  شهری/  مديريت  و  كارآفرينی 
جهاد  ساري:  يدالهی فارسی.  جهانگير  بابايی،  محمدامين 

دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد مازندران، 1395

كارآفرينی ورزشی: رويکردی به كارآفرينی، كسب و كار 
و پژوهش های ورزشی در ايران  / نگارندگان محمد احسانی، 
نشر  تربيت مدرس، مركز  دانشگاه  تهران:  زينب مندعلی زاده. 

آثار علمي، 1395
لوندويل.  مازيار جمال خانی  بر كارآفرينی/ مولف  مقدمه ای 

تهران: انديشگان، 1395

   معرفي منابع فارسي


