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 به نام خدا

 کتاب کارآفرینی برای همه )کتاب درسی ویژه دانشجویان(

 

 :مؤلفان

 فیشر آلان ملور، نوحا بیفالکو، آنتونیا چیک، آن کالتون، گری ملور، بی رابرت

 

 برگردان و خلاصه کننده:

 احسان خسروی

 )دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه رازی(

 

 هاشایستگیفصل اول: توسعه افراد و 

 بر روی یک ایده درخشان: گذاریسرمایه

 هایشایستگی به هاایدهکه افراد برای توسعه  کندمیو بیان  کندمیرو مطرح  «کارآفرینان مخترع»م مفهو

خترع از افراد کارآفرینی که م هاییمثال در ادامه به بیان و ؛نیاز دارند تکنولوژیکی هایشایستگیمدیریتی و 

ای حل بر که تنها راه ممکن کندمیبیان و  پردازدمیو  اندخوردهشکستنبودند و در اقدامات کارآفرینانه خود 

 مناسب گرد هم جمع شوند. سازیشبکهو مخترعان از طریق  کارآفرینانکه این مشکل این است 
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مسلط  زمانهم طوربهه به هر دو نوع شایستگی )مدیریتی و فنی( نمودار فوق، افراد بسیار کمی هستند کمطابق 

باشند. بیشتر مردم عادی نیز در هر دو نوع شایستگی ضعیف هستند و مابقیه افراد نیز یا در حوزه فنی شایستگی 

 تکنولوژی هستند(. التحصیلفارغیا  وکارکسب التحصیلفارغ)یا  وکارکسبدارند یا در حوزه 

کارآفرینان شاید ایده مناسبی را مبتنی بر تکنولوژی ارائه دهند اما برای دستیابی  ،وکارکسببرای موفقیت یک 

 موردنیاز اکتورف چندین از عامل اولین تنها فناوری بر مبتنی ایده یک داشتن به موفقیت کافی نیست. بنابراین

 دیگر عملیاتی سازی و هایجنبه در که است دیگری افراد دوم عامل. است موفق شرکت یک تأسیس برای

ملیاتی ع ایده را آن تواندمی کسی این مهم است که چه و دارند تکنولوژیکی نقش ازنظر ایده یک سازیتجاری

عه در راستای تجمیع و توس سازیشبکهلذا . شودمی نامیده «شبکه» اغلب سوم عامل کهدرحالی و اجرایی کند،

 .کندمیرا فراهم  هاایدهزمینه موفقیت  هاشایستگیو  هامهارت

 وکارکسبپوشش بعد از 

 باغل این افراد تشکیل تیم داد؛ رادارندلازم  هایمهارت که افرادی با ابتدا همان از که است این دیگر روش

 اندرداختهپاز افرادی که به تشکیل تیم  هایینمونههستند. در ادامه کتاب  خودتخصصی ی درزمینه متخصصان

 .را مثال زده است

 و تشکیلو بازاریابی و... مهارت دارند  وکارکسباز مخترعان با افرادی که در حوزه  اینمونهدر جدول زیر  

 ، آورده شده است.انددادهتیم 
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 کسی باید :شوندمیجهت تشکیل تیم انتخاب فرد صاحب ایده  که توسط وکاریکسبمتخصصان  هایویژگی

 چنینهمو  و دباش داشته بالایی انگیزه ،کند اتخاذ خوبی تجاری تصمیمات تا کرد اعتماد او بتوان به که باشد

 .کند تلاش مشترک هدف یک جهت در بتواند که باشد کسی

 ضروری اجتماعی و کاری هایشبکه

 ه توسعهزمین زیرا هستند مفید جدید هایشرکت ایجاد در هاشبکه. است شبکه داشتن موفقیت، عامل سومین

 پذیرامکان قبل از است، لذا قطعیت عدم همراه و مملو از شرکت یک رشد ازآنجاکه. کنندمی فراهم را دانش

 در ،دارند ایگسترده شبکه که کارآفرینانی از دسته آن است. موردنیاز تخصصی نکات کدام بدانید که نیست

 نینچهمو  دارند قرار قوی بسیار موقعیت در مشابه هایچالش و بازار تغییرات خارجی، تهدیدات به پاسخ

 رکتش به که است اجتماعی سرمایه این. بود خواهند قویتری موقعیت در موانع بر غلبه و ابتکار برای هاآن

 مثالوانعنبه داشت، دسترسی غیررسمی یا رسمی طوربه توانمی اجتماعی سرمایه چنین به. بخشدمی ارزش

 دارد. وجود اجتماعی سرمایه نوع این ایجاد برای خاص طوربهاجتماعی زیادی  هایشبکه وب، در

 راهبرد مناسب تدوین

 ؟ دهندمینیز اهمیت  سازیشبکهاساسی این است که آیا کارآفرینان پس از تیم سازی به  سؤالحال 

 و هاراتژیاست معانی، مورد در بحث و( داغ) گفتگو و بحث ،سؤالات به پاسخگویی برای فرصتی باید شما

 ی تیم شمااعضا بنابراین ؛دارید مشارکت مربوطه هایموقعیت در لمسائ حل در بنابراین باشید، داشته مفاهیم

 هترین نتیجهب وکنید  «اقدام» اتخاذ و را گیریتصمیم بهترین تا باشند شما اصلی شرکای باید شما یشبکه و

 با بالاترین موفقیت را کسب کنید.

 اتمحصول انتقال در ممکن است کارآفرینان )به طور جداگانه( و نمخترعیدر این فصل  بندیجمعدر یک 

 محصولات معرفی برای لازم سازیتجاری هایمهارت از اغلب هاآن زیرا شوند روبرو مشکل با بازار به جدید

 اختراع را تهپیشرف هایدستگاه توانندمی ندرتبه نیز مدیریت متخصصاننیستند و  برخوردار بازار به جدید

و  کند دی حلح تا را مسئله این تواندمی فنی بافکر افراد و باتجربه افراد بین مشارکت ایجاد درنتیجه کنند

 حققت در همچنین و تجاری برنامه تولید به تواندمی - «اجتماعی سرمایه» - گسترده شبکه همچنین یک

 .کند زیادی کمک سرمایه آوریجمع ازجمله آن، اهداف

 

 فصل دوم:
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 وکارکسبو  نواریتکامل 

 هر ایاجر برای چراکهخصصی وارد شد ت صورتبه ایحرفهدر هر  ن است که بایدآ بربخشاین  فرضپیش

 دیدج ذهنیت که جایی ،است واگذاری فرآیند یک به منجر این. است لازم متفاوتی کاملاً هایمهارت بخش،

 یوکارکسب هردر  که است معنی این به تغییر این «.دهید انجام دارید مهارت آن در که را آنچه» کردمی حکم

 .زمینه تخصصی خود داشته باشد نگاهی به

 ارزش هایزنجیره

 کرد و معطوف تجاری جدید هایزمینه گشایش امکان به را توجه همه 0991 دهه در اینترنت و IT انقلاب

 ،ارزش زنجیره یک. دارد وجود جدیدتجاری  هایفعالیت ایجاد امکان ،موجود عقاید برخلاف که داد نشان

 تا بتداا از محصول یا خدمت است که یک ایجاد برای موردنیاز تجاری هایفعالیت کلیه توصیف در راستای

 ایجاد باعث ارزش زنجیره در اختلالات (.غیره و توزیع تولید، ، طراحی ،مثالعنوانبه) شودمی استفاده پایان

 زیر(. شکل) شودمی یاد «خلاق تخریب» عنوانبهاختلال  از شودمی بازاریابی تا فرایند تولید تعادل در اختلال

 
طی  هاارزشنمودار  Aدر طول زنجیره ارزش در حال افزایش است. در مدل  ریونوازمان فرایند  باگذشت

 ؛)مثلث اول( شودمیاهن از سنگ اهن استخراج  مثالعنوانبه. شوندمیاضافه  هاگامیک سری از مراحل و 

آن را بخرند و تبدیل به ورق نمایند  هوطت صنایع مربسکه ممکن ا شودمیدر مرحله بعد اهن خام فروخته 

 ؛لث سوم(مث) کندهن بخرد و تبدیل به بدنه خودرو ورق ا خودروسازیسپس صنعتی دیگر مانند  ،)مثلث دوم(
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 هایقهحل امتداد در پیشرفت با و است خروجی به این سبک و ورودی ،اقتصاد حوزه در کلاسیک صورتبه

به جایگاه قبلی و با  تواندمی Bاما در نمودار  یابدمی افزایش ارزش« نهایی قیمت» به رسیدن تا ارزش زنجیره

م به قبلی برسد و محصول را مستقی هایواسطههدفمندتر از طریق حذف  طوربهو البته  ترپایینصرف هزینه 

 مشتری نهایی تحویل دهد.

 تمرکز بر کارآفرینی

 همه؛ سرمایه و کار نیروی اولیه، مواد: دهدمی تشخیص را تولید در عامل سه اقتصاد کلاسیک، طوربه

 .هستند عامل جز سه این از ترکیبی خدمات، و کالا از اعم محصولات،

 تیصنع انقلاب زمان از. شود برآورده انسان نیازهای که شودمی ایجاد ایگونهبه عوامل این ترکیب با ارزش

 مچهار عامل عنوانبه کارآفرینی از اوقات گاهی شرایط، این در. است افتاده اتفاق هاسازمان در فرایند این

 :معنای به( کلاسیک صورتبه) کارآفرینی بنابراین ؛شودمی یاد دهیسازمان شیوه

 (.نوآوری) نیازها تأمین منظوربه جدید ترکیبات یا محصولات یافتن .0

 (.هاسازمان ایجاد برای) مؤثر طوربه  منابعکردن  دهیسازمان  .2

 (اشتغال ایجاد) ارزش افزودن با ایجاد ثروت .3

 را( هاتگیشایس و هامهارت ، نگرش) ظرفیت که کرد تعریف فعالیتی عنوانبه را فعالیت توانمی طورکلیبه

  :برای

 اختراع •

 نوآوری •

 سازیتجاری •

 فناوری به دستیابی •

 داشته باشد. (مشاغل ایجاد) جدید مشاغل تأسیس •

 و اصول کارآفرینی و سازیتجاریبه  آگاهور، از فردی خلاق، نوآ است عبارت کارآفرین فرد یک بنابراین،

 درونی بالا. باانگیزه

 

 فصل سوم:

 خلاقیت:تعریف 



6 
 

  anarplan.ir 

 

 اارزشب جدید محصولات به تولید که دارد ایتازهو ایده  بافکر «فرد خلاق»خلاقیت یک پدیده ذهنی است و 

 کهدارد شخصی به اشاره فرد خلاق همچنین ؛بود خلاقانه اختراع یک تولید هواپیما» که طورهمان پردازدمی

 چگونه»اساسی این است که  سؤال. حال «بود خلاق پیکاسو که فردی» مانند ؛دهدمیانجام  کار خلاقانه

 (4: 0993 ، وایزبرگ) «دهیم؟ پرورش را خود کارمندان خلاقیت توانیممی

 ابزارهای تحلیل محیط

 شناخته 01/21 قانون عنوانبه بعضاً که) پارتو آنالیز ترینمتداولچندین ابزار برای تحلیل محیط وجود دارد. 

 . شودمینمودار استخوان ماهی نیز شناخته  عنوانبههمچنین  است معلول و علت ،(شودمی

 21 از نتایج درصد 01 حدود کرد، بیان اجتماعی اقتصاد در پارتو ویلفرد 0091 سال در که اصلی اساس بر

 .است مشهور 01/21 اصل یا( Pareto principle) پارتو قانون به اصل این! شوندمی ناشی علل درصد

 حاصل مختلف علت 01 از رانندگی حوادث بگویند وکارکسب تحلیلگر یک عنوانبه شما به کنید فرض

 لح دنبال به علل این بندیدسته بدون که است این درست راهکار آیا !چیست؟ شما پاسخ حال شوند؛می

 هستند اتفاقات این %01 باعث که عواملی از %21 آن توانیممی 01/21 قانون طبق اینکه یا !باشیم؟ هاآن تکتک

 !دهیم قرار اولویت در را هاآن رفع و کنیم شناسایی را

 ابزارهای ارتقا خلاقیت

 و موجود هایروشعناصر و  شکستن از استفاده با جانبی تفکر - De Bono خلاقانه روش ترینمعروف

ل مسئله برای ح دیگری روشو پیدا کردن !( تصادفی طوربه حتی گاهی) متفاوت روشی با هاآن مجدد ترکیب

 کند تغییر ادراکات و مفروضات و سنتی استدلالی منطق محاسباتی، منطق شودمی سعی جانبی تفکر در است.

 جانبی رتفک البته. شود نگاه بررسی و تفکر مورد موضوع به دیگری هایزاویه از شکنیسنت رویکرد با و

 سنتی تفکر زا بتوانیم مؤثر صورتبه است ممکن موارد از خیلی در بساچه کندنمی نفی را سنتی تفکر گاههیچ

  .کنیم استفاده

De Bono کندمی شناسایی را جانبی تفکر با مرتبط مهم عامل چهار ادامه در: 

 .کندمی دووجهی را مسئله درک که غالب هایایده شناخت 0

 (."چارچوب از خارج تفکر") موضوع بررسی مختلف هایروش - مختلف هایدیدگاه برای جستجو 2

 یدگیرس برای مورداستفاده فرایند مسیرهای به بخشیدن آرامش یعنی ، تفکر "عادی" کنترل در آرامش .3

 به پاسخ معمول
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 با هاییایده شامل جانبی تفکر زیرا شانس،) دیگر هایایده از گیریبهره برای شانس از استفاده تشویق .4

 دهند(. رخ وقایع عادی درروند است بعید و یا حتی کم احتمال

 خلاقیت متمرکز بر بازار

. شودیم استفاده بازار در تمایزی مزیت به دستیابی برای که است ابزاری معنای به اینجا در خلاق نوآوری

 تعریف ورتص این به رقابت. باشد نیز رقابتی باید باشد، خلاقانه باید که هدفی نکته، این گسترش برای

 .کنندمی تلاش یکسانی بازار یا مشتری برایکه  وکارکسب چند یا دو بین رقابت :شودمی

 
ا بخلاقیت گسترش داد و ایده را  یبا استفاده از ابزارها توانمی که ریشه ایده را دهدمیشکل فوق نشان 

نمود و به ایده نهایی و  برداریبهره متعاقباًبه مرحله نهایی رساند و ارزشیابی  هایچرخهابزار استفاده از 

ای اجرا آن را بر وکارکسبطرح  متعاقباًسربلند بیرون اید  سنجی بازار هایآزمونو اگر از  یافتدستخالص 

 طراحی نمود.

 

 فصل چهارم:

 ابزارهای تحلیل بازار

 رایبجدید  نیازهای تعیین و موردنظر بازار وتحلیلتجزیه برای تواندمی که دارد وجود مختلفی ابزارهای

 .گیرد قرار مورداستفاده موفقیت

 .است بالقوه بازار یک جذاب از نکات کلاسیک وتحلیلتجزیه: پورتر گانهپنج نیروهای .0

2 .SLEPT : فناوری و سیاسی اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، تأثیرات با که شده پورتر است یافتهتوسعه نوع 

 سیاسی اقتصادی، حقوقی، اختصار کلمات اجتماعی، SLEP) .دارد سروکار وکارکسب یک پیرامون محیط از

 .فناوری است( و



8 
 

  anarplan.ir 

 

3 Strategic Group Mapping :تموفقی حیاتی عوامل شناسایی برای کهپورتر است  یافتهگسترش، 

  .گیردمی قرار مورداستفاده

4 SWOT )و اهفرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط( )محصول یا) پیشنهادی شرکت توانایی برآورد: )سوات 

 است. موردنظر بازار تسخیر برای( تهدیدها

 را خود فعلی محصولات سبد توانندمی شدهتأسیس هایشرکت: بوستون ماتریس گروه مشاوران 5

 و دکنن تقسیم "هاسگ" و "هاسؤالعلامت " ، "شیرده گاوهای" ، "هاستاره" به را هاآن کنند، وتحلیلتجزیه

 .باشند داشته وبیشکم گذاریسرمایه باید محصولات کدام که گیرندمی تصمیم بنابراین

 در این فصل از این کتاب به توضیح  مورد اول پرداخته است.

 این عاملت که است معتقد او. دهدمی قرار ارزیابی و موردبررسی را نیرو پنج صنعت، یک تحلیل برای پورتر

 .کندمی مشخص را صنعت یک در سود یحاشیه متوسط که است یکدیگر بر هاآن تأثیر و نیروها

 واردهاتازه . تهدید0

 کنندگانتأمین زنیچانه . قدرت2

 مشتریان زنیچانه . قدرت3

 صنعت فعلی فعالان میان . رقابت4

 جایگزین خدمات و کالاها . تهدید5
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 فصل پنجم: 

 مشتریان: بندیتقسیم

 مثال، ایبر. اندشدهتعریف هاییبازه توسط که است احتمالی مشتریان از تریگسترده گروه ،هدف بازار یک

 خاص درآمدی دهک یک یا سال، 34 تا 00 سنین بین افراد تواندمی هدف بازار یک شما وکارکسب برای

 اهدخو خریداری کنید،می عرضه بازار به شما که را محصولی زیاداحتمالبه که است گروهی همان این. باشد

 ازیسشخصی به تصمیم شما که مشخصی هدف مشتریان به را هدف بازار تا باشد نیاز است ممکن. کرد

 .کرد بندیتقسیم ،ایدگرفته هاآن برای تانبازاریابی هایتلاش

 هدف مشتری و هدف بازار شناخت اهمیت

 ردمم تمامی که اعتقاددارند و ندارند خود هدف مشتری انواع از دقیقی تعریف هیچ وکارهاکسب از بسیاری

 یمباش داشته موردنظر را نکته این باید درواقع اما. شودمی شناخته هاآن هدف بازار و هدف مشتری عنوانبه

 خدمات یا محصول که هستند خاصی هایموقعیت و رفتار خصوصیات، دارای هدف مشتریان از یک هر که

 .شودمی عرضه هاآن به مخصوصی و مناسب

 مشتریان شگو به را خود بازاریابی هایپیام خوبیبه بتوانید شما تا شودمی سبب هدف بازار مناسب شناخت

 .دهید افزایش را خود فروش احتمال و برسانید خود بالقوه و هدف

 بازار بندیمتقسی. است مشتریان برای سفارشی بازاریابی انجام امکان هدف بازار انتخاب مزایای از دیگر یکی

 .باشند داشته فردی بازاریابی در بیشتری رقابت بتوانند تا کندمی کمک بازاریابان به

 بازار بندیتقسیم انواع ترینرایج

 اساس بر ندیبتقسیم یا دموگرافیک بندیتقسیم: شناسیجمعیت هایویژگی اساس بر بازار بندیتقسیم. 0

 خاص هایتغیرم شناسیجمعیت روی از بندیتقسیم بنابراین. شودمی تقسیم متغیرها اساس بر ،شناسیجمعیت

 و نژاد مذهب، شغل، خانواده، درآمد خانواده، اعضای تعداد جنسیت، سن، مانند متغیرهایی دارد، را خودش

 .بگیرد قرار مورداستفاده هم اتومبیل بازار در حتی تواندمی شناسیجمعیت بندیتقسیم. ملیت

 بندیتقسیم بازار، دیبنتقسیم نوع این در: رفتاری هایویژگی بندیتقسیم یا رفتار اساس بر بازار بندیتقسیم. 2

 .شودمی انجام هاآن گیریتصمیم و کنندهاستفاده رفتار اساس بر

 شناختیروان یبندتقسیم: شناختیروان بندیتقسیم یا روانشناسی هایویژگی اساس بر بازار بندیتقسیم. 3

فتار ر شناختیروان هایجنبه بازار بندیتقسیم از نوع این در اما  است رفتاری بندیتقسیم مشابه کاملاً
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 ،کنندهمصرف زندگی یشیوه است ممکن شناختیروان رفتارهای این. گیردمی قرار موردتوجه را  کنندهمصرف

 منافع ها،فعالیت به باید بیشتر بندیتقسیم نوع این در. باشد وی هوش به مربوط اینکه یا او اجتماعی موقعیت

 .کرد دهمشاه روز طول تمام در توانمی را شناختیروان بندیتقسیم از هایینمونه. کرد توجه مشتریان عقاید و

 یا مردم بازار، ندیبتقسیم نوع این در: جغرافیایی بندیتقسیم یا جغرافیا مناطق اساس بر بازار بندیتقسیم. 4

 اساس بر ار مختلفی نیازهای بالقوه مشتریان. کنندمی تقسیم جغرافیایی مناطق اساس بر را مشتریان گروه

 و نتریواقعی حالدرعین اما ترینساده هابندیتقسیم نوع این. دارندکنند، می زندگی آن در که جغرافیایی

 .هستند گذشته هایدهه طول در بازار بندیتقسیم ترینکاربردی

 4P 4 وCدر بازاریابی 

 یآینده و رشد بر مؤثر و کنندهتعیین نقشی عوامل این که دارد وجود عواملی وکارهاکسب یهمه در

 و است بخش 4 شامل 4p بازاریابی است، 4p بازاریابی آمیخته عوامل، این از یکی. دارند وکارهاکسب

 به( product, price, place, promotion) است P با کلمه 4 این شروع انگلیسی زبان در ازآنجاکه

  .دارد شهرت 4p بازاریابی

 عمومی روابط شدن ترپررنگ با ،(0991 سال نزدیک به) 4p بازاریابی آمیخته مدل معرفی از بعد سال چندین

 جوابگو خیلی 4p بازاریابی آمیخته دیگر که رسیدند نتیجه این به کارشناسان اینترنت، گسترش و وکارکسب در

 Robert Lauterborn آقای که شد این. باشند جایگزینی برای ترمدرن مدل یک دنبال به باید و نیست

 .کرد معرفی را 4c بازاریابی آمیخته مدل

 

 ویر اصلی توجه بود، محصول بازاریابی و محصول روی تمرکز که گذشته برخلاف ،4c بازاریابی درآمیخته

 تا دارید، جهتو مشتری علایق به بیشتر شما اینجا ،دیگرعبارتبه. است متمرکزشده او هایخواسته و مشتری

 .شرکتتان و خودتان علایق

 

4c شودمی زیر موارد شامل که است امروزی وکارهایکسب برای اینترنتی بازاریابی آمیخته ابزارهای از یکی: 

  (customer/consumer need or wants) کنندهمصرف یا مشتری یا نیاز هخواست

 را ارزشی چه شما محصول که باشید داشته نظر در را موضوع این باید ،4c بازاریابی آمیخته اول وهله در

 کمک هب. دهید انتقال خود مشتریان به تبلیغات در را ارزش این باید حال کند؟می ایجاد شما مخاطبین برای
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 هاآن هایدیدگاه و نظرات از کنید، پیدا دست خود هدف مخاطبان به راحتیبه توانیدمی مارکتینگ دیجیتال

 .ماییدن استفاده مشتری تجربه بهبود جهت خلاقانه هایایده از و شوید آگاه رقبا یا خود وکارکسب درباره

 

 (Cost) هزینه

 محصول خرید جهت مشتری که است مبلغی همان هزینه. است هزینه 4c بازاریابی آمیخته مورد دومین

 کنندمی ههزین شما محصولات خرید جهت  مشتریان که را مبلغی بیشترین باید مدل این در. نمایدمی پرداخت

 نقل حمل نههزی مانندی دیگر هایهزینه ،محصول هزینه بر علاوه شما مشتری که بدانید باید البته. نمایید پیدا

 هس با است ممکن بازار در. شودمی ،کندمی صرف محصول خرید برای که زمانی و نیاز صورت در محصول

 :شوید مواجه مشتری نوع

 

 بالغم حاضرند و کنند تجربه را جدید محصولات از استفاده دارند، دوست که هستند مشتریانی اول گروه

 .رادارند محصول آن که باشند نفراتی اولین از تا بپردازند هاآن برای را بالایی

. کند مفراه آنان برای را آسایش و راحتی که کنندمی هزینه محصولی برای صورتی در ،مشتریان از دوم گروه

 اگر یعنی .کنند و آسایش بیشتری داشته باشند محصولات پرداخت برای بیشتری هزینه حاضرند گروه این

 .بود خواهند ماش مشتری کنید عرضه گروه این به بیشتر آسایش برای بهتر خدماتی با ولی ترگران محصولی

 کمترین و نههزی کمترین استراتژی با که محصولاتی. دارند بالاتری قیمتی حساسیت مشتریان، از سوم گروه

 .هستند مناسب گروه این برای شوند،می بازار وارد قیمت

 (communication) ارتباطات

 4c بازاریابی آمیخته مهم جزو، ارتباط برقراری آخر درو است ارتباطات 4c بازاریابی آمیخته مورد سومین

 چون فلمخت ابزارهای طریق از و باشید ارتباط در خود مخاطبان و مشتریان با همیشه باید گویدمی که است

 .باشید داشته تعامل هاآن با بتوانید …و محتوایی بازاریابی ایمیل، اجتماعی، هایشبکه

 ( convenience) مشتری راحتی

 یاینترنت خریدهای مشتریان، بیشتر حاضر حال در. است مشتری راحتی 4c بازاریابی آمیخته مورد چهارمین

 لمد این وجود. بود خواهد خرید راحتی حتم طوربه نیز آن دلیل و دهند،می ترجیح حضوری خریدهای به را

 بخشجهت همین به و داده انجام اینترنتی صورتبه را خود خرید سادگیبه بتوانند مشتریان تا شودمی باعث

 .است کنندگانمصرف برای خرید جهت بیشتر آسایش و رفاه نمودن فراهم مختص مدل این عمده
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 صولمح مشتری و دهید قرار مشتری اختیار در سریع و آسان را خود محصول بتوانید باید امروزی دنیای در

 .کند خریداری روش ترینراحت به شمارا

 یا پیچیده روندهای از. کنید راحت مشتری برای امکان حد تا را محصول خرید یا و همکاری فرآیند

 خاطر به یا و خرید روند همین طی در است ممکن مشتریان از خیلی. کنیددوری شدتبه غیرضروری

 .شوند منصرف خرید از سایت در خرید پیچیدگی

 ایدیهه یا و تخفیف خرید در توانیدمی. کنید منتقل مشتری به را خوب حس کنید سعی خرید فرآیند در

 .شود هاآن وفاداری افزایش و خرید به ترغیب تا بگیرید نظر در مشتریان برای

 برای رتراحت مشتری آن طریق از که هاییراه. باشید مشتری با ارتباط برای جدید هایراه دنبال به همیشه

 .دهد انجام را خرید و بگیرد مشاوره ،خرید

 محصول اًمثل و کنندنمی ترک رقیب، محصول خرید در سهولت خاطر به تنها را شما مشتریان، ترتیب،اینبه

 .ادد نخواهند ترجیح شما محصول به کرده، فراهم را منزل درب تحویل امکان کهاین خاطر به تنها را رقیب
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 کنیم؟ گذاریقیمتچگونه کالای خود را به شکلی مناسب 

 بازار هک زنندمی تخمین» کارآفرینان استراتژی اکثر باشد؟ چگونه باید( خدمات یا محصول) کالا یک هزینه

( Pricing) گذاریقیمت. کنندمی تنظیم را قیمت تجربه کسب با و کنندمی اتخاذ را «پذیردمیقیمتی را  چه

 ودخ خدمات و محصولات برای هستیم مجبور ما همه درنهایت. باشد برانگیزچالش و سخت کاری تواندمی

پاسخ  مالاًاحت دهیم؟ انجام نحو بهترین به را کار این توانیممی چگونه که است این سؤال پس. بگذاریم قیمت

 خود هایههزین کنیم، ارزیابی درستیبه را رقبا و مشتریان بازار، وضعیت باید ما: است مشخص هم شما برای

 توزیع یهنحو و تبلیغات هدف، مشتری بگیریم. قیمت را خود تصمیم اطلاعات این اساس بر و بشناسیم را

 گذاریقیمت روش و ساختار. شودمی تلقی مهمی بسیار عامل که بدانید است لازم بنابراین کندمی تعیین را کالا

 حصول،م در کاررفتهبه مواد همچون دیگری عناصر و عوامل بلکه شود،می شامل را محصول تولید هزینه تنهانه

 در هک گرفت نظر در باید را نکته این همچنین اما گیردبرمی در نیز را سربار هایهزینه و کار نیروی زمان،

 متیقی دارای غالباً جدید محصولات .گرفت نظر در باید را قوانین یا و رقابت همچون اصولی گذاریقیمت

 سهم سبک برای استراتژی یک کار این و شناسندمی ایرخنه یا نفوذی گذاریقیمت عنوانبه را آن که هستند

 نیز یدیگر گذاریقیمت هایاستراتژی .است خود سمت به آنان کشاندن و رقبا از مشتریان کردن دور و بازار

 انتظار و محصول عمر چرخه رقابت، هدف، بازار محصول، به هاآن همه که شودمی استفاده بازاریابی در

 .دارد بستگی محصول توزیع و گسترش از شرکت
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 ل کنیم؟اچگونه تخفیف اعم

 وهنح و مشتری مکان مورد در نگرانی یعنی ،کندمی اشاره محصول فروش محل زمینه بهدر این  تصمیمات

 .شودمی گرفته فروش محل در خرید تصمیمات کل از درصد 11 زیرا ،هاآن به دسترسی

 خلاصه فصل:

 یهاخواسته و نیازها برآوردن نحوه مشتری، نیازهای به شرکت منابع دادن پیوند بازاریابی طرح از هدف

 .است مشتری به محصولانتقال  نحوه و مشتری

 این. ودش تهیه اهداف و زمانی جدول ،هاتاکتیک بازاریابی، استراتژی از مکتوب ایبیانیه باید کار این برای

 .باشد فعلی مشتریان حفظ افزایش یا جدید هایمشتری جذب مورد در تواندمی

 ازجمله ،شودمی شامل را کلیدی هایفعالیت اجرای نحوه به مربوط جزئیات همچنین بازاریابی طرح

 ولجد صورتبه اغلب هایشانهزینه همراه به محصولات فروش و تبلیغات بازاریابی، واقعی هایفعالیت

 توسط هبودج مثالعنوانبه) داد پیوند هماب و تقسیم بیشتر توانمی را هاهزینه. شوندمی بندیجمع و خلاصه

 ازاریابیب برنامه سرانجام،(. غیره و نوع اساس بر بودجه محصول، اساس بر بودجه بازار، اساس بر بودجه ،مدیر

 .کند شناسایی تا کندمی تلاش و کرده بررسی را بهبودی احتمالی اقدامات

 

 فصل ششم:

کامل تدریس خواهد شد. لذا به خلاصه  طوربه( توسط خانم جعفریان .B.P) وکارکسبسرفصل طرح 

 توسط خانم جعفریان رجوع کنید. شدهتهیه

 فصل هفتم: سرمایه فکری

 داخل افراد سمت به هاذهن ،شودمی( intellectual capital) فکری هایسرمایه از صحبت وقت هر

 به ،هاانسان بر علاوه فکری سرمایه که است این واقعیت اما ؛شودمی معطوف هاآن دانشی توانایی و سازمان

 اجزای و فکری سرمایه بُعد سه اینجا در. یابدمی گسترش نیز مرزهایش از خارج با شرکت ارتباطات و سازمان

 :ایمکرده معرفی را هاآن

 :کرد تقسیم عنصر سه به توانمی را فکری سرمایه

 .شرکت به متعلق غیره و داده پایگاه فرآیندها، اختراع، ثبت حق: سازمانی سرمایه .0

 .کارمندان در دانش پتانسیل و دانش مجموع و هاتوانایی ،هامهارت: انسانی سرمایه .2
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 (.دارد شانیهمپو "نیت حسن" این با) کنندگانتأمین و مشتریان شرکا، با روابط کیفیت: اجتماعی . سرمایه3

 

 در سازمان نوآوری

 مهه در.  تنوع در نوآوری و ایجاد در نوآوری اختراع، در نوآوری: کرد تقسیم دسته سه به توانمی را نوآوری

 سرمایه" یا "انسانی سرمایه" اوقات گاهی که) کندمی کمک شرکت یک فکری سرمایه به نوآوری هادسته این

 انشد گذاریاشتراک بهسرمایه،  مؤثرترینو  قدرتمندترین که است توجهجالب(. شودمی نامیده "اجتماعی

 ایمعن به سازمانی زیادی دارند. نوآوری تأثیردر این زمنیه  اطلاعات فناوری هایسیستم و است اجتماعی

کرار ت و است خلاق تفکر یک کردن عملی معنای به نوآوری. است واقعی صورتبه طرح اجرای و سازیپیاده

 ،آیدمی میان به سخن نوآوری مبحث از که زمانی. است سازمان عرصه در موفقیت کلید سازمانی نوآوری

 در واقعم بعضی در حتی ،شودمی متمرکز آن تولید فرایند بعضاً و محصول نوآوری سویبه ناخواسته ،اذهان

 لکردعم مدیریت و بازاریابی مدیریت فرآیند در نوآوری اما آیدنمی میان به صحبتیهم خدمات نوآوری مورد

 حیطم یک در تنها که داشت توجه باید پردازیممی سازوکارها و نوآوری اهمیت به راجع وقتی. است لازم نیز

 .کرد بحث مفاهیم این درباره توانمی که است «جهانی» رقابتی

 ؛ستا نیاز سازمان فرایندهای کل در نوآوری به است، تغییرات بالای نرخ آن اصلی مشخصه که دنیایی در

 دادن سامان دونب و داریم نیاز به نوآوری مدیریتی فرایند خصوصبه و عملیاتی ،پشتیبانی هایفراینددر  یعنی

 رتضرو مورد در بحث این ابتدای در. شد نخواهد واقع مؤثر و مفید محصولی نوآوری عملاً ،فرایندها این به

 نوآوری از غفلت دلیل به تاکنون اینکه و پردازیممی سازمان فرایندهای کلبه نوآوری مدیریت مفهوم گسترش

 هتوانست اطلاعات فناوری اینکه به توجه با بعد مرحله در. ایممانده محروم هاییدستاورد چه از فرایندها در

 در نوآوری ارائه در را آن اهمیت و نقش ،کند ایجاد سازمان کل هایفرایند در اساسی هاینوآوری است

 سازوکارهای و نوآوری اهمیت به راجع زمانی که. داد خواهیم قرار نظرتبادل و موردبحث مدیریت هایفعالیت

 درباره وانتمی که است «جهانی» رقابتی محیط یک در تنها که داشت توجه نکته این به باید شودمی بحث آن

 .کرد بحث مفاهیم این

 شهاندی یعنی نوآوری دیگرعبارتبه است، رسیده عمل مرحله به و شده متجلی خلاقیت نوآوری، از منظور

 کارگیریبه نوآوری است؛ بازار به جدید خدمات و فرایند محصول، ارائه همان نوآوری ؛یافتهتحقق خلاق

 زا ناشی نوین هایایده کارگیریبه نوآوری،. است جدید مفهوم یا فکر یک ایجاد برای ذهنی هایتوانایی
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 ارائه ازهت خدمت یا محصول یک صورتبه که خلاقیت از ناشی یایده ساختن پیاده به درواقع. است خلاقیت

 .گویند نوآوری شود،

 سازمانی نوآوری و خلاقیت رابطه

 محتوای و داشته مشخصی کاملاً متدولوژی که داریم نوآوری و خلاقیت هاینام به علومی ما طورکلیبه

 .دارند ایرشتهمیان

 لاقیتخ مدیریت و خلاقیت شناسیجامعه خلاقیت، شناسیروان یعنی مختلف هایگرایش دارای خلاقیت علم

 مرتبط کاملاً ولی جداگانه محتوایی شود،می مطرح خلاقیت بحث ادامه در همواره که نوآوری علم و است

 لازم .است نوآوری مدیریت و نوآوری شناسیجامعه نوآوری، شناسیروان ،اصلی گرایش سه دارای و دارد

 هرحالبه و است صنعت و مدیریت در نوآوری زمینهپیش ،خلاقیت مدیریت که کنیماشاره نکته این به است

 .کنندمی ایجاد افراد را نوآوری و خلاقیت

 شناختیروان هجنب بیشتر خلاقیت اگر یعنی است؛ خلاق ایده یک یافتن عینیت و تحقق نتیجه نوآوری درواقع

 نوآوری قولهم و قضیه بعد یک خلاقیت بحث. است مدیریتی و عملیاتی بیشتر نوآوری، ماهیت ،داشته باشد

 .است قضیه دیگر بعد

 

 سازمانی نوآوری تجدیدکننده عوامل

 نشأم از باید رسدمی نظر به کنیم، نهادینه صنعت بخش و مدیریت در چگونه را نوآوری اینکه خصوص در

 انسازم در باید را آن بستر و شودمی مطرح خلاقیت اینجا در کنیم، شروع افراد یعنی سازمان؛ در نوآوری

 جبمو پژوهشگر برای نوآوری و آید وجود به نوآوری زمینهپیش عنوانبه خلاقیت اینکه برای .کرد فراهم

 :نیازاست اساسی عامل چند به شود صنعتی سازمان یک در خلاق فرایندهای ساختن

 صنعت و مدیریت در نوآوری و خلاقیت فلسفه_  

 نوآوری و خلاقیت فرهنگ_ 

 سازمانی نوآوری و خلاقیت هایسیستم _ 

پژوهشگر در سازمان موجب  هایفعالیت که کنند فراهم را بستری تا دهندمی هم دستبهدست عامل سه این

 سازمان رد را نوآوری چگونه که بدانیم باید بپردازیم، سازمان در نوآوری انواع به اینکه از قبل اما شود نوآوری

 .کنیم ایجاد نیز را نوآوری بستر و نهادینه
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 هاسازمان در نوآوری تقویت ضرورت

 راهمف سازمان در آن عوامل باید کنیم، نهادینه امروز دنیای در (مقتضی است امری که) را نوآوری بخواهیم اگر

 لذا دارد اسیاس تحول فرایند به نیاز سازمانی چنین به رسیدن. یابد توسعه دائماً ،مناسب فرایند تحت و شود

 ارقر آن در یادگیرنده هایسازمان که است مسیری گیرد، قرار آن در باید موردنظر سازمان که نوینی مسیر

 اما یابدمی تداوم نیز نوآوری و کنندمی تقویت خود درون را نوآوری عامل یادگیرنده، هایسازمان. دارند

 دهیادگیرن هایسازمان به تبدیل که زمانی تا و نباشند یادگیرنده هایسازمان است ممکن موجود هایسازمان

 .افتدنمی اتفاق فرایندها در نوآوری و گیرندنمی شکل فرایندها این نشوند

، ودنب مراتبی سلسله و گیرد صورت یادگیرنده هایسازمان به موجود هایسازمان از انتقال این اینکه برای

 یهاسازمان شود، دگرگون هاآن سنتی پارادایم طورکلیبه و انسان و کار به هاآن نگرش و بودن ایوظیفه

 دیرانم که است نوآوری تریناساسی امر، این و دارند سازمانی تحول فرایند در نوآوری به احتیاج یادگیرنده

 گونهاین. کنند ایجاد هاآن بین سینرژی و بدهند اشاعه و رونق ،کرده دارجهت را نوآوری تا دارند احتیاج آن به

 .کرد خواهد پذیرامکان را سازمانی پیشرفت درنهایت نوآوری

 

 سازمانی نوآوری اصلی اجزای

 تفکر از حمایت در افراد و نباشد سازمان در عنصر دو این اگر. است لازم سازمان در حمایت و اعتماد وجود

 وده،نب روراست یکدیگر با افراد اگر. ندارد وجود نوآوری برای شانسی باشند، میلبی ،خود همکاران خلاق

 و مایندن را یکدیگر چاپلوسی گفته، سخن یکدیگر از بدی به ورزند، حسادت یکدیگر هایایده به نسبت

 نوآوری و خلاقیت آن تمام حتم طوربه که باشید نداشته شکی باشند، نداشته خود همکاران به ایعلاقه ویژهبه

 .شد خواهد خاموش

 کست،ش از ترس. دارد وجود یادگیری برای ایتجربه عنوانبه شکست قبول و ریسک انجام به میلی همواره

 ودوج شکست برای زیادی احتمال که بدانند افراد چنانچه. است خلاقیت درراه موانع ترینسخت از یکی

 واندتمی ترس این .شوندمی خلاقیت عرصه وارد ندرتبه نماید،می وارد لطمه آنان آینده هایفرصت به و دارد

 رارق تمسخر مورد آن، از ترساده تا گرفته شغل دادن دست از همچون واقعی تنبیه یک وجود احتمال از ناشی

 .باشد گرفتن
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 شدهکنترل فکر یک. باشد داشته همراه به را فکر دادن بسط توانایی و عمده هایچالش بایستمی نوآوری

 دهندیم گسترش واقعاً را خود اعضای فکری ظرفیت که هستند کمی هایسازمان. باشد خلاق تواندنمی عموماً

 خود کارمندان به را دارد خلاق درونداد به کمی نیاز که ناچیزی وظایف تا دارند تمایل هاآن از بسیاری و

 شوند؟می کشیده چالش به واقعاً شما سازمان افراد آیا. نمایند محول

 هک دهدمی نشان تاریخ. خوردمی چشم به بسیار هاسازمان در ماست، آن از تنها خوب هایایده که تصور این

 آماده باید همواره. نماییممی تصور ما که است دانشی هایحیطه آن از خارج ها،نوآوری از بالایی درصد

 باشیم. دیگران تفکرات پذیرش

. دباش داشته وجود خلاق گرایش نوعی العمل،عکس و پاسخگویی به گرایش جایبه سازمان در است لازم

 .دارند چیزهمه به نسبت مثبت نگرشی خلاق، سازمان یک در افراد

 : مدیریت دانشهشتمفصل 

 اقتصاد دانش

در ابتدا این اطلاعات  است. شدهحفظو  آوریجمع مستندسازی، آتی هاینسلمشاهدات، وقایع و نظرات برای 

را فراهم نمود.  هاکتابخانهسعه و تو تأسیسنشده بود اما انقدر گسترش یافت که زمینه  دهیسازمان

 سال در( 0930–0950) دیویی ملویل آمریکایی، کتابدار توسط موضوعات دهیسازمان روش ترینگسترده

 وحانیر غیر افراد دسترسی که بود شدهبزرگ قدریبه هاکتابخانه مجموعه زمان، این در شد، زیرا اختراع 0011

 سازیرایانه در اخیر انفجار .بودند کتابدار "المللیبین دانش" خدمات خواستار درواقع و بود دشوار هاآن به

 ،هاداده ،شوندمی استفاده معمولاً که دارند تداخل باهم اصطلاح چندین که است شده این به منجر سوابق،

 :کندمی تعریف چنین را موارد این لغت فرهنگ. هوش و دانش اطلاعات،

 .یریگتصمیم یا استدلال برای وتحلیلتجزیه برای یافتهسازمان اطلاعات ویژهبه واقعی، اطلاعات: هاداده

 .هاداده یا حقایق از ایمجموعه: اطلاعات •

 شدههگرفت یاد یا کشف درک، آنچه دامنه یا مجموع مطالعه؛ یا تجربه از حاصل درک یا آگاهی آشنایی،: دانش •

 .است

 .گرددمیهدف اطلاق  یک برای ویژهبه دانش، کارگیریبه و آوردن دست به ظرفیت: هوش •

 در زنیگمانه یا خانه خرید در تواندمی امر این بارز هایمثال. است ارزش دارای دانش ،بندیجمعدر یک 

 ندنخواه دریافت را شدهداده وعده سود هستند، تخصصی دانش فاقد که افرادی که جایی باشد، سهام بازار
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. چیزهمه دادن دست از تا ازحدبیش پرداخت از. شد خواهند خود شکست متوجه زودیبه بلکه کرد،

 .برندمیبهره  دانش از بیشتر ترپیشرفتهجدیدتر و  محصولات ،حالبااین

 اطلاعاتی: هایسیستم افزارنرم

 حداقل به دستیابی در کاربران به کنندمی سعی عمدتاً اطلاعات فناوری بر مبتنی دانش مدیریت هایسیستم

 اجزای از یکپارچه ایمجموعه ،(Information System) اطلاعاتی کنند. سیستم کمک قبولقابل عملکرد

 اقتصادی هایبنگاه. است دیجیتالی محصولات و دانش اطلاعات، ارائه و هاداده پردازش و ذخیره آوری،جمع

 در ترقاب و کنندگانتأمین و مشتریان با تعامل خود، هایفعالیت مدیریت و انجام برای دیگر هایسازمان و

 هایزنجیره اندازیراه برای اطلاعاتی هایسیستم از همچنین. کنندمی اعتماد اطلاعاتی هایسیستم به بازار

 از ایمجموعه اطلاعاتی سیستم/سامانه هک .شودمی استفاده الکترونیکی بازارهای و سازمانی بین تأمین

 و یریگتصمیم از اطلاعاتی، هایداده توزیع و ذخیره پردازش، گردآوری، با که است هم به وابسته هایمؤلفه

 ملیاتع انجام در هماهنگی ایجاد به کردن کمک بر علاوه سیستم این. کندمی پشتیبانی هاسازمان در کنترل

 .نمایند سازیشبیه یا تحلیل را سازمان مسائل تا کندمی کمک هاسازمان کارکنان و مدیران به سازمانی،

 

 عبارتی به. هاداده خروج و پردازش ها،داده ورود: دهندمی انجام را عمده فعالیت سه اطلاعاتی هایسیستم

 هایالبق در اطلاعات به تا گیردمی صورت پردازش عملیات آن روی بر شوند،می اطلاعاتی سیستم وارد هاداده

 در. ندنمای استفاده آن از تا گیردمی قرار آن کنندهمصرف افراد اختیار در اطلاعات این و شوند تبدیل خاص

 ستم،سی بهبود منظوربه تا باشد داشته وجود کنندگانمصرف بازخورد بایستمی عمدتاً هاسیستم این

 به زیادی هتشبا شد، گفته که شرحی با اطلاعاتی هایسیستم عملکرد مکانیزم اگرچه. گیرد قرار مورداستفاده

 ابزارها افزار،رمن و کامپیوتر. است افزارنرم یا کامپیوتر از فراتر اطلاعاتی سیستم یک ماهیت اما دارد، رایانه یک

 که را اتیاطلاع تنهاییبه نیستند قادر هاآن اما دهند؛می تشکیل را اطلاعاتی سیستم یک که هستند اجزایی و

 .کنند تولید دارد، نیاز هاآن به سازمان یک

 فصل نهم: نحوه ارائه

 ارسال پیام

 کلامی هایکتکنی شامل همیشه تقریباً این. کرد استفاده ارتباطی مختلف اشکال از توانمی پیام انتقال برای

 استفاده ندرتبه فقط مشاغل، برای تلفنی مصاحبه ،مثالعنوانبه محض، کلامی هایکانال از حقیقت، است. در
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 گسترده طورهباست.  حضوری مکالمه از ترپایین کاملاً( تلفنی) کلامی مکالمه کیفیت طورکلیبه زیرا شودمی

 درصد 1 و چشم طریق از اطلاعات درصد 03 گوش، طریق از اطلاعات درصد 00 فقط که است این بر اعتقاد

 از ایمجموعه با را مخاطبان حضوری ارائه چنینهم .شودمی وارد( غیره و بویایی) دیگر حواس طریق از

 :ازجمله ،کندمی آشنا کمکی عوامل

زیبایی ظاهر و پوشش  ازنظر افراد که دهدمی نشان آمار(: لباس ظاهر و ازنظر) فرد یک عنوانبه شما_ 

 .کنندمی کسب بیشتری درآمد و دارند بهتری پیشرفت خود شغل در هستند، بیشتری موردتوجه

 دگیزن در راحتی احساس ایجاد توانایی اگر خصوصبه دوستانه، طبعیشوخ ازجمله بدن، زبان و حرکات_ 

 .گذاریدمی احترام مخاطب با ارتباط برقراری فرصت از و بریدمی لذت موقعیت این از ،رادارید

 هایهارائ همچنین( غیره و شامل پوستر) گرافیک و متن صورتبهارائه  معمولاً ارائه، برای کمکی وسایل_ 

 .کرد اضافه نیز را( اصوات) صدا تواندمی ایچندرسانه

 درک ارتباطات

 :شودمیزیر درک  مختلف انواع طریق از هاسخنرانی در شدهارائه اطلاعات که دهدمی نشان تحقیقات

 (.دیداری وسایل و بدن زبان) است غیرکلامی درصد 55-15 •

 (.کلمات فقط) است کلامی درصد 01-05 •

 (.غیره و پذیریانعطاف لحن،) است لحن ارائه درصد 21-35 •

 ساختار ارائه:

 :دارد وجود منطقی ارائه برای طلایی قانون چهار و کند پیروی منطقی ساختار یک از باید نیز ارائه خود

 .کنید معرفی را موضوع و خود •

 .کنید درگیر را مخاطب •

 .دارید مدیریت را خود وقت •

 .کنید بندیجمع را خود ارائه درنهایت •

 فنی نوآوریفصل دهم: 

 شدنجهانی

 دنشجهانی. است جهان سراسر در هادولت و هاشرکت مردم، یکپارچگی و متقابل کنش فرایند شدنجهانی

 تجارت، رشد جهانی، متقابل کنش افزایش. ه استکرد رشد ونقلحمل و ارتباطات فناوری پیشرفت علت به
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 کنش صورتبه اقتصادی فرایند یک اول درجه در شدنجهانی. دارد همراه به را المللیبین فرهنگ و هاایده

 یدیپلماس و درگیری ،وجودبااین. است همراه اجتماعی و فرهنگی هایجنبه با که است اقتصادی متقابل

 اب موافق هایدیدگاه برخی طبق .است بوده( مدرن شدنجهانی ویژهبه) شدنجهانی تاریخ از بخشی همواره

 حد از رفرات متقابل ارتباطات و پیوندها گسترش سبب تواندمی انسجام صورت در اتفاق این ،شدنجهانی

 پیامدهای از حقیقت در شدنجهانی. برساند حداقل به را گراییقومیت و محلات اهمیت و شود هادولت

 و سادف از دور تحقق صورت در که است داریسرمایه گسترش و تکنولوژی انقلاب و صنعتی تمدن نوزایی

 عاملیت در و کرده سنتی شهرهایدولت جایگزین را مدنی جوامع پیچیده، فرایندهای موجببه تواندمی نقص

 روزرسانیهب ملی اقتصاد هر برای اصلی چالش بنابراین، ؛گردد همگانی توسعه باعث متوازن صورتی به برابر

 شرکت هایتراتژیاس مسیر تغییر، بالاتر باارزش پیشرفته هایفعالیت سمت به آن صنعتی هایخوشه پیچیدگی

 .است باارزش خدمات و کالاها تولید و توسعه و نوآوری بر تأکید سمت به

 دیجیتال نوآوری

 سنتی وکارکسب هایمدل و رشد اندازچشم برای تهدیدی به دیجیتال دنیای جدید هایپیشرفت زمان گذر با 

 !است فرارسیده نوآوری زمان؛ اکنون شودمی تبدیل خدمات دهندگانارائه

 اصلی مقصر. بینندمی خطر معرض در را خود وکارکسب ،خدماتی هایشرکت مدیران از شماریبی تعداد 

 و وژیتکنول در تغییرات ایجاد واسطهبه که است دیجیتالی هایپیشرفت از جدیدی موج عاملان پدیده این

 ودآوریس به کاربرپسند و خلاقانه تغییرات ایجاد منظوربه مختلف هایداده آوریجمع با کنندهمصرف رفتار

 ت،اس دادهروی گذشته دهه دو در و تکنولوژی عرصه در که تغییراتی انواع دامنه درواقع. اندپیداکرده دست

 در Zipcar و Uber آمازون،. است رسیده شما قدمی چند به و است افزایش حال در باورنکردنی سرعتی با

 در Castlight و گذاریسرمایه حوزه در AngelList و هتلداری صنعت در Airbnb ونقل،حمل عرصه

 هایشرکت چنیناین هایفعالیت شک بدون. هستند ادعا این برای خوبی هایمثال درمان و بهداشت بخش

 .رودمی شمار به قدیمی هایشرکت برای بزرگی چالش کوچک، هرچند

 دابیرت و مداوم هایتلاش ندرتبه بزرگ هایشرکت: کنندمی تربرجسته را ناگوار حقیقتی تغییرات، این 

 گذشته سال 21 حتی یا 51 در را بیمارستانی. کنندمی صرف خود خدمات تغییر ایجاد برای را خاصی مدیریتی

 صورتبه دارند قرار پزشکان اختیار در که درمانی محصولات و پزشکی ابزارهای کیفیت بگیرید، نظر در

 دونب سطح همان در چنان هم خدمات کیفیت که است حالی در این است، داشته اساسی تغییرات چشمگیری
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 غیرقابل ادیزی بسیار حد تا برندمی رنج آن از هاشرکت اغلب که خدماتی اینرسی دلایل. است ماندهباقی تغییر

 شوارد بسیار خاص روشی به فعالیت از جاماندهبه میراث از عظیمی پایگاه باوجود تغییر اعمال. است درک

 گیرند،می بهره خود خدمات سطح بهبود باهدف آن از هاشرکت از بسیاری که تدریجی رویکردی. است

 .نیست راهگشا

 هاییبآس و حملات از هاشرکت این. اندداشته آمیزیموفقیت مبارزات حوزه این متصدیان از برخی حالبااین 

 قیاس،م بهبود قالب در که کنندمی تبدیل خود سازمان برای قوتی نقطه به را آن و آموزندمی هاییدرس وارده

 هاشرکت از یاندک تعداد کهدرحالی. کندمی پیدا تجلی برتر منابع به دسترسی و مشتریان به بهتر دسترسی

 مدهع بخش سه تحت را موفق رویکردهای توانمی اما کنند، کسب هاییموفقیت مسیر این در اندتوانسته

 :کرد بررسی

 محصولات، پیرامون توسعه و تحقیق به شرکت توجه میزان با مطابق خدمات نوآوری بر تمرکز. 0

 خود، به اتکا برای کنندهمصرف به کمک و مشتری تجربه سازیشخصی توانایی. 2

 .خدمات ارائه هایروش سازیساده به تمایل. 3

 که یرندبگ کاررفتهبه را بهتری جویانهمشارکت هایروش بتوانند باید هاشرکت یادشده عوامل ترکیب با 

 .دارند تمرکز مشتری بر داخلی فرآیندهای از بیش حالدرعین

 فصل یازده: انقلاب زیست فناوری

 مفید و تهبهبودیاف محصولات تولید و مشکلات حل برای بیولوژی کاربرد عنوانبه توانمی را فناوریزیست

 برای مولکولی و سلولی فرایندهای که است شناسیزیست بر مبتنی فناوری بیوتکنولوژی، درواقع. کرد تعریف

 .کندمی ایجاد را کنندمی کمک انسان سلامت و زندگی بهبود به که محصولاتی و هافناوری توسعه

 استفاده مفید محصولات تولید برای پیش سال هزار 1111 حدود از هامیکروارگانیسم زیستی فرایندهای از ما

 انواع املش شوند،می تولید بشر توسط تاکنون دیرباز از زیستی روش به که محصولاتی ازجمله کردیم،می

 .هستند ماست و پنیر مانند لبنی محصولات تخمیری، هاینان

 فناوریزیست اهمیت

 در سهیلت برای علم این از پزشکی در دارد، اهمیت بسیار پزشکی از اعم مختلف هایزمینه در بیوتکنولوژی

 رشد هایهورمون سنتزی، انسولین. شودمی استفاده بیولوژیکی داروهای سایر و درمانی هایپروتئین تولید

 بردهایکار از کوچکی هاینمونه تنها ها،بیماری از بسیاری شناسایی برای تشخیصی هایتست و مصنوعی
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 هایبخش رد زیستی فناوری کاربردهای تاکنون این، بر علاوه. شوندمی محسوب پزشکی در بیوتکنولوژی مهم

 تائید ودیافتهبهب کشاورزی محصولات تولید و آلودگی از زیستمحیط حفظ آب، تصفیه صنایع مانند مختلفی

 .است شده

 مدرن بیوتکنولوژی ظهور

 هاینشانه. آمدند پدید 0911 تا 0911 هایسال بین در مدرن، زیستی فناوری سلولی و مولکولی ابزارهای اولین

 زمان این در. گرفتند شکل 0911 دهه اواخر و اواسط در( Biotech Industry) «بیوتک صنایع» ابتدایی

 آمده جودو به پیش سال صدها حدود در که سنتی و کلاسیک زیستی فناوری مقابل در جدید بیوتکنولوژی

 .گرفت قرار بود،

 فناوریزیستپیش در  هایفرصت

 مانند بالا ریگذاسرمایه با فناوری هایزمینه سایر با مفهومی ازنظر بیوتکنولوژی در کارآفرینی برای موقعیت

 عامل دو رد را هاآن توانمی که دارد اصلی فاکتور چندین به بستگی فرصت تعیین ندارد. تفاوتی هوافضا

 .کرد بندیدسته "خارجی" یا "سازمانی" ،"داخلی"

 عوامل داخلی:

 را روژهپ که باشد افرادی شخصی آمادگی موفق، بیوتکنولوژی شرکت یک اساسی عنصر ترینمهم شاید

 این هب خصوصاً است، مهم بسیار کارآفرین فرد یک هاینگرش و سوابق مهارت، بنابراین ،کنندمی هدایت

 شرایط نای در) بالقوه کارآفرین. گیردمی سرچشمه بزرگی هایسازمان از ماهیت ازنظر بیوتکنولوژی که دلیل

 ند.ک برقرار ارتباط مختلف افراد از ایگسترده طیف با باید( شودمی نامیده "داخلی شرکت" غالباً که

 عوامل خارجی:

 از سیاریب افزاییهم تعامل به نیاز و است گیروقت و پرهزینه پیچیده، ذاتاً بیوتکنولوژی در کار ازآنجاکه

 رد موفقیت و فناوری یک به دستیابی برای فرد یک ورود احتمال دارد، ایرشته چند هایمهارت مجموعه

 همچنین و ندگیرمی قرار غیرمستقیم و مستقیم همکاران از چندبعدی ساختار یک در است. افراد کم بسیار بازار

باط در ارت باهمهستند که باید  مشغول مرتبط هایدرزمینه دیگر سازمان هزاران در جهان سراسر در افراد سایر

 باشند.

 توسعه پایدار هایچالشفصل دوازدهم: کارآفرینی سبز؛ 

 کارآفرینی سبز
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 رسای وارد مروربه ،کردمی ایفا را خود محوری و کلیدی هاینقش وکارکسب حوزه در کارآفرینی که همچنان

 انعنو با که کارآفرینی جدید نوع. گردید کارآفرینی ادبیات وارد تدریجبه جدیدی هایواژه و شد هاحوزه

 سایر و پایداری از آگاهی با را وکارهاکسب مفهوم شودمی بیان محیطیزیست کارآفرین یا سبز کارآفرین

 با که تاس کسی معنی به محیطیزیست کارآفرینی .است کرده ترکیب محیطیزیست نهضت مسلم اصول

 هادهاین و هاسازمانامروزه  و دارد کارآفرینانه رفتاری شخصی، منافع به آن دادن ترجیح و زیستمحیط حفظ

 موجود هایسیلپتان تعقیب با زمانهم سبز کارآفرین. کنندمی آن تشویق و معرفی شناسایی، به اقدام مختلفی،

 هایاهبنگ. داندمی محیطیزیست اصول رعایت به ملزم را خود موفق وکارهایکسب ریسک پذیرش و بازار در

 با سازگار خدمات و کالا به مدام نیاز که ملی و محلی هایدولت با کار وسیلهبه توانندمی سبز اقتصادی

 ساختن ایبر هاییفرصت با کارآفرین ایجاد برای علاوهبه. کنند پیدا دسترسی بازار به دارند، زیستمحیط

 محیطیتزیس هایارزش و اجتماع اقتصاد، میان ارتباط سبز اقتصادی هایبنگاه ،محیطیزیست خطربی مشاغل

. دهدمی قدرت را جوامع اقتصادی پایدار توسعه سرعتبه سبز کارآفرینی طریق این از. دهندمی افزایش را

 کارآفرینی و ابداعات از حمایت برای مناسب زیرساخت ایجاد که است این جامعه خاص هایچالش از یکی

 هایاستراتژی از. باشدمی موجود اقتصادی توسعه هایبرنامه بازنگری و جدید هایمهارت مجموعه نیازمند

 برای تنبیه و بزس هایبنگاه توسعه برای پاداش) مالیاتی هایانگیزه تغییر سبز، کارآفرینی توسعه برای دولتی

 بخش دیریتم استانداردهای در سبز کارآفرینی انگیزه و خلاقیت توسعه ،(طبیعی منابع از غیرمنطقی استفاده

 رسیباز شدن اجباری اجتماعی، سرمایه و ارزش یک عنوانبه محیطیزیست کارآفرینی از استفاده دولتی،

 استقرار ،اهبرچسب شدن اجباری ،محیطیزیست هایفعالیت با مرتبط هایدستورالعمل ابلاغ ،محیطیزیست

 ناپایدار صادیاقت هایبنگاه قبال در هابنگاه تعهد منظوربه قوانین در بازنگری و محیطیزیست مدیریت سیستم

 .باشدمی

 توسعه پایدار

 ندک برآورده را حاضر حال نیازهای که ایتوسعه: است این دانیممی پایدار توسعه از که تعریفی ترینساده

 تواندیم پایدار توسعه مفهوم .اندازد خطر به نیازهایشان رفع برای را آینده هاینسل هایتوانایی اینکه بدون

 نیازهای نمیا کردن برقرار تعادل دنبال که است رویکردی آن اصلی جوهر اما ؛باشد داشته مختلفی تعبیرهای

 ماعیاجت محیطی، هایمحدودیت به پاسخ در جامعه افراد عنوانبه ما که است رقابتی حال در معمولاً  و مختلف

 برآورده را آینده جوامع و حاضر حال افراد همه متنوع نیازهای پایدار توسعه .مواجهیم آن با اقتصادی و
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 خلاصه لیخی. کندمی ایجاد را برابری هایفرصت و بردمی بالا را اجتماعی همبستگی و افراد سلامتی کند،می

 نحوه اشدب نیاز شاید .است آینده و فعلی کارهای انجام برای بهتر هاییراه کردن پیدا توسعه این که بگوییم

 .باشیم آورده پایین را زندگی کیفیت اینکه بدون دهیم تغییر را کردنمان زندگی و کردن کار

 پرورش رفتار کارآفرینانه

اندک است اما در حال رشد  ،(Ecopreneurship) کارآفرینی اکولوژیکیمبحث  یزمینه درادبیات  اگرچه

ال پیگیری طراحی و در ح ،سبز ی کارآفرینانهبرای پرورش و ارتقا اقتصاد مبتنی بر رفتارها ابتکارانهاست و 

 طورکلیهبسبز، کارآفرینی سبز و اثر ساختار سبز مشهود است.  وکارکسبهستند. در شکل زیر ارتباط بین 

سبز تحت عواملی مانند مهارت، باورها، دانش، شخصیت و... و در زیر چتر کارآفرینی سبز  وکارهایکسب

ل زیر چتر ساختارهای سبز شک عمدتاًحیطی دیگر و که خود کارآفرینی سبز تحت عوامل م بایدمیتوسعه 

 .گیردمی

 
 

 بهداشتی هایمراقبتحوزه بهداشت و  وکارهایکسبفصل سیزدهم: 

 اجتماعی و پاداش هایخواسته

 ،کنندمی کار یا انددیدهآموزش اجتماعی هایمراقبت و درمان و بهداشت یدرزمینه که افرادی اکثر انگیزه

 در که تاس افرادی به کمک و سلامتی و رفاه ارتقا معلولیت، و بیماری با مقابله برای مردم به کمک تمایل
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نان را آ اصطلاحبهو  بخشدمی بهبود را هاآن زندگی هایمهارت کهنحویبههستند  ناتوان مشکلات با مقابله

 زیرا ستند،ه بیگانه کارآفرینی با هازمینه این که دارد وجود غلط باور یک اوقات گاهی بنابراین ؛توانمند کنند

 هایندیپیکرب اما ؛دهندمی رخ خیریه یا داوطلبانه هایسازمان طریق از یا شوندمی تأمین دولتی بودجه طریق از

 معیتج در زندگی سبک تحقق و رفاه سلامتی، برای تقاضا با همراه خدماتی، چنین بالای هایهزینه و مدرن

 ارائه نیکارآفری هایفعالیت برای گذشته از بیش را فرصتی و شوندمی ترکیب باهم سالخورده، و روزافزون

 مرکزت با اجتماعی، هایمراقبت و بهداشت هایبخش در کارآفرینی تخصصی کاربرد فصل این در .دهندمی

 .گیردمی قرار موردبحث این بخش هایفرصت از استفاده چگونگی بر

 این بخش دامنه کارکنان است تا ضروری سلامت، بخش در مردم روزافزون نیازهای به گوییپاسخ جهت

 قبتیمرا مختلف سطوح در کارآفرینی هاینقش ارائه جهت و داده توسعه جامعه به بیمارستان از را خود کاری

 موانع واعان با رویارویی و ابهام تحمل کردن، خطر دنبال آن به و کارآفرینی مسیر انتخاب شکبی. شوند آماده

 هایتفرص سلامت، مراقبت سیستم در سریع دارد. تغییرات قوی ایمحرکه و هاانگیزه به نیاز مشکلات، و

 تجاری نوآوری خلاقیــت، صاحب که برای کارآفرینان این بخش شــدن کارآفرین فوقالعادهای برای

 جهت را خود شــخصی احساســات و هادیدگاهتا  دهدمی فرصت آنان بــه و اســت نموده ایجاد هســتند،

 برای ایندهفزای و بزرگ هایفرصت کنند. دنبال نوآورانه رویکردهای از استفاده با پیامدهای ســلامتی بهبــود

 .دارد وجود بهداشتی هایمراقبت و بهداشت در کارآفرینی

 اجتماعی: وکارکسب

 یک گردیعبارتبه است؛ن بود اجتماعی آن، تأسیس اصلی هدف که است وکاریکسب اجتماعی، وکارکسب»

 کودکان، ارک طلاق، بیکاری، اعتیاد، فقر، نظیر اجتماعی مشکل چند یا یک تا شودمی ایجاد اجتماعی وکارکسب

 .«کند برطرف را … و زیستی محیط مشکلات فرهنگی، مشکلات

 :از اندعبارت اجتماعی وکارکسب لازم ویژگی سه

 وکارهایکسب برخلاف و است اجتماعی مشکلات کردن برطرف اجتماعی، وکارهایکسب اصلی هدف_ 

 جادای اجتماعی وکارکسب یک شوند،می تأسیس خود صاحبان برای سود کردن حداکثر برای که تجاری

 صلیا هدف که وکارهاییکسب گفت توانمی بنابراین کند؛ برطرف را جامعه مشکل چند یا یک تا شودمی

 بدیلت دهند انجام اجتماعی هایفعالیت اگر حتی است صاحبانشان برای حداکثری سود کسب هاآن تأسیس

 .شوندنمی اجتماعی وکارکسب به
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 فروش طریق از را خود هایهزینه تمامی باید اجتماعی وکارهایکسب هستند؛ خودگردان اقتصادی ازنظر_ 

 اعیاجتم هدفی مطلقاً هاآن هدف آنکه رغمعلی خیریه هایسازمان بنابراین کنند؛ تأمین خدمات، یا محصولات

 یهدایا و هاکمک دریافت طریق از هاآن هایهزینه و نیستند خودگردان اقتصادی ازلحاظ آنکه علت به است

 .شوندنمی اجتماعی وکارکسب تعریف مشمول شودمی تأمین دولتی، و مردمی

 اجتماعی وکارکسب هر دوم شرط طبق. شودنمی تقسیم سهامداران میان سودی اجتماعی وکارکسب در_ 

 یک درآمدهای اگر دهد پوشش را خود هایهزینه آورد،می دست به تجارت از که درآمدی طریق از باید

 رایب بلکه شودنمی تقسیم سهامداران میان شدهحاصل سود باشد آن هایهزینه از بیش اجتماعی وکارکسب

 .شودمی گذاریسرمایه اجتماعی، وکارکسب در مجدداً اجتماعی هایفعالیت دامنه گسترش

 اجتماعی آن تأسیس اصلی هدف که است وکاریکسب اجتماعی، وکارکسب که کرد بیان بندیجمع در توانمی

 و ستا صفر از بیشتر یا برابر آن هایفعالیت از حاصل سود که معنا این به نیست ده ضرر و است کردن

 .کندنمی تقسیم سهامداران بین سودی

 .شودمی بیان دو این هایتفاوت و خصوصیات زیر، در که دارند نوع دو اجتماعی وکارهایکسب

 :غیرانتفاعی هایسازمان

 قانونیِ هایسازمان( NPO: اختصاربه( )Non-profit organization: انگلیسی به) غیرانتفاعی هایسازمان

 مقاصد نداشت بدون همگانی، یا خصوصی موضوع یا مورد یک از پشتیبانی هاآن اصلی هدف که هستند رسمی

 .است آن کنار در تجاری

 ه،بشردوستان هایفعالیت ،زیستمحیط ازجمله ها،زمینه از بسیاری در است ممکن غیرانتفاعی هایسازمان

 .کنند فعالیت غیره و مذاهب سیاست، آموزش، نیکوکاری، امور هنر، ورزش، بهداشت،

 در سهمؤس که معناست بدان این. است دارسهام بدون ایمؤسسه غیرانتفاعی، یمؤسسه ای،اساسنامه دیدگاه از

 ،کنندمی کار هاسازمان گونهاین در که افرادی از یکهیچ. دهدنمی سهام سودِ کسی به سود، تولیدِ صورت

 .شوندنمی مندبهره سازمان این توسط سود کسب از خاص طوربه

 اجتماعی:کارآفرینی 

 ارآفرینانک ویژه، طوربه. است اجتماعی مسائل برای خلاقانه هایحلراه کردن دنبال فرآیند اجتماعی کارآفرینی

 هاآن کار خروجی و کنندمی احساس خود در اجتماعی هایارزش نگهداری و خلق برای مأموریتی اجتماعی،

 .باشد هاسازمان از متنوعی طیف در است ممکن
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 گیریازهاند آن بازگشت و سود خلق در را خود عملکرد ،وکارکسب دنیای سنتی و رایج تعریف در کارآفرینان

 .دارند مدنظر نیز را جامعه در مثبت اثرگذاری این، بر علاوه اجتماعی کارآفرینان ولی ،کنندمی

 و ندکمی دنبال فرهنگی و زیستی محیط اجتماعی، هایدرزمینه گسترده اهداف اغلب اجتماعی کارآفرینی

 .هستند همکاری و ارتباط در غیرانتفاعی و داوطلبانه بخش با اغلب

 :ایرسانهو کارآفرینان  نگاریروزنامهفصل چهاردهم: 

 چرا فرهنگ مهم است؟

 طبعی،شوخ حس ها،ارزش ها،دیدگاه بر فرهنگ. است مردم زندگی از ناپذیریجدایی و مهم بخش فرهنگ

 اب رابطه برقراری و مردم با کردن کار ،درنتیجه. گذاردمی اثر مردم هایترس و هانگرانی ها،وفاداری امیدها،

 .کنید پیدا فرهنگشان از بهتری درک و شناخت کندمی کمک شما به ها،آن

 نوآوریو  نگاریروزنامه

 نوآوری با فرهنگی صنایع سایر به نسبت حتی سرعت با که است رسانه اصلی صنایع از یکی نگاریروزنامه

 در را آن و کرده استقبال خود هایآوریفن در نوآوری از خبری هایرسانه .است شده سازگار آوریفن در

 و باراخ آوریجمع برای اینترنت بر مبتنی منابع از خبرنگاران بنابراین، ؛اندکرده ادغام روزمره خود کارهای

 را خود هایسایتوب هاروزنامه درصد 09 از بیش ،0999 سال در - کنندمی استفاده اخبار انتشار همچنین

 عنوانبه نه را( UGC) کاربران توسط تولیدشده محتوای اصطلاحاً و مشتریان هایوبلاگ ناشران، بیشتر .داشتند

 .دانندمی خود محصولات در محتوا این ادغام برای فرصتی عنوانبه بیشتر بلکه تهدید

 فصل پانزدهم

 :وکارکسبرشد 

 یک موفقیت و رشد باعث تواندمی هم کوچک، وکارهایکسب در ویژهبه ،وکارکسب مؤثر بازاریابی

 روش،ف هایتکنیک و خوب بازاریابی طرح یک بدون. شود آن شکست باعث تواندمی هم و شود وکارکسب

 بازار از بیشتر سهم تصاحب درگرو وکاریکسب هر برای رشد و موفقیت .داشت نخواهید موفقی وکارکسب

 در رقابت ودنب پیچیده با متناسب .است بیشتر سهم این به دستیابی جهت راهی نقشه رشد استراتژی. است

 هایچالش هم جدید وکارهایکسب برای رشد استراتژی تدوین دیجیتال، فضای خصوصاً و نوین بازارهای

 ورتصبه و باشد سازمان هایسیاست و هامشیخط ،هاباارزش متناسب باید استراتژی این .دارد را خود خاص
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 وانعنبه توانمی را تعادل این حفظ .کند فراهم پذیریانعطاف و خلاقیت بروز برای را لازم فضای ،زمانهم

 .کرد معرفی رشد استراتژی تدوین چالش ترینمهم

 مدیریت کارآفرینانه:

 هایاستراتژی با که است علمی حوزه یک (Entrepreneurial management) کارآفرینی مدیریت

 تحصیلی رشتهیک همچنین. است بازار در موفقیت برای جدید هاییایده دنبال به نوآوری و ریسک بر مبتنی

 هاینیاز به پاسخگویی برای خلاقانه هایمهارت با دانشجویانی آموزش آن هدف که باشدمی نیز دانشگاهی

. است نو هاید و فکر یک مبنای بر( شرکت) وکارکسب یک تأسیس فرایند همان «کارآفرینی. »است بازار روز

 خدمات و تولید عرصه در بزرگی تحولات منشأ کارآفرینان عنوانبه نوآور و خلاق افراد جهانی عرصه در اکنون

 هایچرخ. کنندمی مراجعه کارآفرینان به خود مشکلات حل برای جهانی بزرگ هایشرکت حتی. اندشده

 روند و قایعو خود، نوآوری و خلاقیت با کارآفرین افراد. کنندمی حرکت کارآفرینی توسعه با اقتصادی توسعه

 پیدایش. اندآورده ارمغان به را پیشرفت و رشد و کرده متحول را جوامع اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت

 .ستنده موضوع این کاربردی هایجلوه از( استارتاپ) نوآفرین هایشرکت چشمگیر رشد و کارآفرین دانشگاه

 قانهخلا هایایده و رؤیاها تبدیل به قادر که است هاییانسان مدیون را خود توسعه امروزی، پیشرفته جامعه

 کافی جرئت از و اندداشته را جدید هایموقعیت کاوش برای طلبیاستقلال روحیهو  اندبوده حقیقت به خود

 انداشتهد ایروحیه و شخصیت تغییر، عاملان این. اندبوده برخوردار جاافتاده و متداول هایروش با مبارزه برای

 عملی بعد دارای هم و( تئوریک) نظری بعد دارای هم کارآفرینی. شودمی نامیده «کارآفرینی» امروزه که

 هب توجه با. گماشت همت کارآفرینان آموزش به آموزشی، مختلف هایروش با توانمی که است( کاربردی)

 برنامه یک با توانمی ،گیردمی شکل جوانی و نوجوانی دوران در عمدتاً آدمی روحیه و شخصیت کهاین

 این در. تپرداخ کارآفرینانه وکارکسب با آشنایی و کارآفرینی روحیه و هاویژگی پرورش به آموزشی، صحیح

 .است شدهپرداخته کارآفرینی مدیریت سازیمفهوم و تعریف به مقاله

 کارآفرینی مدیریت عمده مزایای

 .کنیدمی کار دیگران برای که است هنگامی از بیشتر قطعاً شما عایدی: دستمزد

 .ددار همراه به امنیت نیز بازنشستگی زمان در پیاپی، سال چند برای شخصی وکارکسب ادامه: امنیت

 .شودمی باارزش شرکت مرورزمانبه. رودمی بالا آن ارزش شما، شرکت سودآوری و رشد با: دارایی ایجاد

 …تفریحی هایهزینه پرداخت عمر، بیمه ،مدتکوتاه وام کاری، مقاصد برای خودرویی مثل: جنبی مزایای
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 مالی هاینگرانی کار بارونق. هستید خودتان کارفرما و رئیس. است خودتان دست به شما سرنوشت: استقلال

 .روندمی بین از شما

 .آوردمی بار به عمیق خشنودی شما برای و کندمی مهیج را کارتان هاچالش و هاهیجان: رضایتمندی

 بررسی را …و اعتبار آماری، اطلاعات ،مدیران. گیرندمی تصمیم اکتشافی هایروال مبنای بر بیشتر کارآفرینان

 هااقعیتو مبنای بر صرف مدیریت. کنندمی مقدور خود عددی هایبودجه با را آینده در بیشتر رشد و کنندمی

 زا همیشه و دارند ذهنی هایجهش کارآفرینان. است مهم تجربیات و باورها مبنای بر کارآفرینی ولی است

 گیریصمیمت قطعیت عدم و ابهام پر شرایط در کارآفرینان. کنندنمی استفاده مدیریتی تفکر خطی سیستم

 مدیریت. سازدمی غیرممکن و برهزینه را جدید فرصت با رویارویی گاه واقعیت مبنای بر گیریتصمیم. کنندمی

 .کندمی مطرح را سازمانی کارآفرینی و بود خواهد مقوله دو این از تلفیقی کارآفرینی


