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ما باید زحمت بکشيم تا در همۀ جناح ها خودکفا باشيم. امکان ندارد که استقالل 
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سخنی با هنرآموزان گرامی

و  نوظهور  زندگی، وجود چالش های  و  کار  دنيای  تغييرات سریع در  فناوری،  پيشرفت 
و  فناوری  کارآفرینی،  نوآوری،  آموزش  و جامعه سبب می شود که  اقتصاد  گوناگون در 
توليد به عنوان یک ضررورت نه یک انتخاب در نظر گرفته شود. پس از ابالغ سياست های 
فناوری  و  علم  جامع  نقشه  و  ایرانی  سرمایه  و  کار  از  حمایت  مقاومتی،  اقتصاد  کلی 
کشور، نقش آموزش  و  پرورش در ایجاد فرهنگ توليد، نوآوری، کارآفرینی و تفکر فناورانه 
دو چندان شده است. از طرفی یکی از زیرنظام های سند تحول بنيادین آموزش  و   پرورش 
برنامه درسی ملی ایران است. در این برنامه یکی از یازده حوزه تربيت و یادگيری، حوزه 
تربيت و یادگيری کار و فناوری است. حوزه  کار و فناوری شامل کسب مهارت ها ی عملی 
برای زندگی کارآمد و بهر ه ور و کسب شا یستگی ها ی مرتبط با فّناوری و شایستگی های 
غير  فنی جهت آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش ها ی مختلف اقتصاد ی و زندگی 
اجتماعی است. از طرفی، با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربيتی 
وجودی  و شخصيت  کرده  رام  را  نفس سرکش  کار،  از طریق  انسان  و  است  برخوردار 
خویش را صيقل داده، هویت خویش را تثبيت کرده و زمينه  ارتقاء وجودی خویش را 

مهيا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نياز های جامعه را فراهم می آورد. 
قلمرو حوزه تربيت و یادگيری کار و فناوری شامل چهار دسته شایستگی است:

1  شایستگی های غير  فنی دنيای کار؛ 
2 شایستگی های پایه فنی مورد نياز نيروی کار حرف و مشاغل گوناگون؛

3 شایستگی های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات؛
4 شایستگی های مربوط به یادگيری مادام العمر فنی  و  حرفه ای.

برنامه های  در  تغييرات  از  یکی  است،  شده  بيان  باالدستی  اسناد  در  آنچه  به  توجه  با 
غير  فنی  شایستگی های  آموزش  به  توجه  متوسطه،  دوم  دوره  دروس  جداول  و  درسی 
در نظام آموزشی جدید است. تربيت و یادگيری شایستگی های غيرفنی در دو بخش از 

می شود: ارائه  فنی  و  حرفه ای  آموزش های 
بخش اول: آموزش و یادگيری شایستگی های غيرفنی همراه با شایستگی های فنی به 
صورت تلفيقی است که در تمام مراحل آموزش جریان دارد و در دروس کارگاهی نظام 

جدید آموزشی تحت عناوین همانند مدیریت منابع، کار تيمی و... ارائه می شود.



بخش دوم: محتوای دروس مستقل مربوط به شایستگی های غير   فنی که در برگيرندۀ 
شایستگی های انسانی، اخالقی، عقيدتی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و ارزشی می شود 
که به صورت درس جداگانه در برنامه درسی برای تمام رشته ها دیده می شود. ماهيت 
این دروس مبتنی بر شایستگی است و باید به صورت فعاليت های یادگيری ساخت یافته 
طراحی و اجرا شود. الزامات محيط کار در پایه دهم، کارگاه نوآوری و کارآفرینی، کاربرد 
فناوری های نوین و مدیریت توليد )از این دو عنوان اخير یک عنوان انتخاب می شود( 
در پایه یازدهم و اخالق حرفه ای در پایۀ دوازدهم، عناوین دروس شایستگی غير  فنی در 

آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش می باشند.
هدف کلی درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی، کسب شایستگی کلی نوآوری و کارآفرینی 
از طریق  افزایش اشتغال  ایجاد، بهبود و توسعه کسب و کار برای کسب درآمد و  جهت 
مشارکت در بخش های تعاونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سياست های کلی کشور است. 
از لحاظ تعریف مفهومی، نوآوری شاخص کليدی فرایند کارآفرینی است در حدی که 
نمی توان کارآفرینی بدون نوآوری متصورشد، بنابراین نوآوری زمانی ارزشمند است که 
بتوان یک کسب وکار نوآورانه ارائه کرد. با این تعریف موضوع درهم تنيدگی به عنوان یک 

اصل در این درس بایستی مورد   توجه قرار گيرد. 
برای این درس، همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بسته آموزشی تهيه شده است. کتاب 

درسی آن شامل پنج پودمان می باشد: 
1  حل خالقانه مسائل؛ 

2  نوآوری و تجاری سازی محصول؛ 
3  طراحی کسب و کار؛
4  بازاریابی و فروش؛

5  ایجاد کسب و کار نوآورانه.
در طراحی و ساماندهی این درس، دو پودمان اول، تمرکز بر آموزش نوآوری، در پودمان های 
سوم و چهار تمرکز بر آموزش کارآفرینی و در پودمان پنجم تلفيق این دو شایستگی مورد 
توجه قرار دارد، که این کتاب به عنوان منبع آموزشی کتاب چاپ شده برروی وبگاه دفتر 
تأليف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش از طریق هولوگرام باال بارگذاری می شود. 



محل اجرای این درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی و زمان آموزش این درس حدود 
100 ساعت در طول سال تحصيلی با 3 ساعت آموزش هفتگی در نظر گرفته شده 
است. عالوه بر این زمان، از زمان ویژه مدارس با توجه به جداول دروس ابالغی و برنامه 
درسی ملی ایران نير می توان استفاده نمود. شيوه ارزشيابی از درس کارگاه نوآوری 
و کارآفرینی به صورت فرآیندی و پایانی بر اساس استاندارد عملکرد در نظر گرفته 
شده برای آن می باشد. برای هنرجویان به ازای هر پودمان یک نمره مستمر و یک 
نمره شایستگی در نظر گرفته می شود. این درس به دليل کارگاهی بودن آن، نيازمند 

حضور دو هنرآموز در کارگاه می باشد.
همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بخش هایی خاص این درس در کتاب همراه هنرجو 
تدوین شده است و در فرآیند یادگيری و ارزشيابی هنرجویان می توانند از کتاب همراه 
هنرجو به همراه همين کتاب استفاده نمایند. در آینده به دليل ماهيت متغير این درس، 
جهت توجه به نيازهای هنرجویان از راهبردهای چند تأليفی، رسانه های یادگيری متنوع 
و گوناگون و همچنين به روز   رسانی ساالنه فعاليت های یادگيری استفاده خواهد شد. 
همچنين منابع متعدد و متنوعی جهت مهارت افزایی و دانش افزایی مرتبط با این درس 
در وبگاه دفتر تأليف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش بارگذاری شده است و 

در طول سال تحصيلی بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.
اميد است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پيش بينی شده بر این 

درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجویان عزیز در کنار یادگيری و کسب شایستگی های فنی ، یادگيری و کسب شایستگی های 
غيرفنی نيز مهم و ضروری هستند. بر این اساس سال گذشته با درس الزامات محيط کار آشنا 
شدید. در سال پيش رو نيز، درس کارگاه نوآوري و کار آفریني را مي گذرانيد. این درس یکي از 
اصلي ترین و مهم ترین دروس رشته تحصيلي شما در سه سال دوره متوسطه دوم است. هدف 
کلی این ، کسب شایستگی کلی نوآوری و کارآفرینی جهت ایجاد، بهبود و توسعه کسب و کار 
برای کسب درآمد و افزایش اشتغال از طریق مشارکت در بخش های تعاونی و خصوصی اقتصاد 

بر اساس سياست های کلی کشور است. کتاب حاضر شامل پنج پودمان است:
1  حل خالقانه مسائل؛

2   نوآوری و تجاری سازی محصول؛
3  طراحی کسب و کار؛
4  بازاریابی و فروش؛

5  ایجاد کسب و کار نوآورانه.
سعي کنيد شایستگي نوآوري و کارآفریني را در دیگر دروس خود از جمله دروس کارگاهي به کار 
ببندید. شما با پشتکار و همت باالي خود، حتما یک نوآور و کارآفرین در رشته خود خواهيد شد .
محل اجرای این درس، کارگاه نوآوری و کارآفرینی مي باشد. زمان آموزش این درس حدود 
100 ساعت در طول سال تحصيلی با 3 ساعت آموزش هفتگی در نظر گرفته شده است. شيوه 
ارزشيابی از درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی به صورت فرآیندی و پایانی بر اساس استاندارد 
عملکرد و شایستگي در نظر گرفته شده برای آن می باشد. برای شما بعد از آموزش هر پودمان، 

یک نمره مستمر و یک نمره شایستگی جهت ثبت در کارنامه در نظر گرفته می شود.
این درس در کتاب همراه هنرجو  همانند سایر دروس فنی و حرفه ای بخش هایی خاص 
تدوین شده است و در فرآیند یادگيری و ارزشيابی شما می توانيد از کتاب همراه هنرجو 
به همراه کتاب درسی هنرجو استفاده نمایيد. همچنين مباحث »خواندنی« صرفاً راهنمای 

آموزش است و برای ارزشيابی استفاده نمی شود.
اميدواریم با کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام های مؤثری در 
جهت سربلندی کشور و پيشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربيت مؤثری شایسته جوانان 

برومند ميهن اسالمی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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٢

به تابلو شمارۀ 1 با دقت نگاه کنيد و به فکر کنید
پرسش های زیر پاسخ دهيد:

1  تابلوی مقابل مربوط به چه داستانی 
است؟

٢  آیا ممکن است این تابلو خود به خود 
تصویرگری شده باشد؟

تابلو  این  از  قسمتی  دارد  امکان  ٣  آیا 
باشد؟ شده  ترسيم  خود  به  خود 

شکل 1ـ اثر ..........................

دانشمندان برای تمام پدیده ها در جست وجوی علت و برای رمزگشایی از اسرار خلقت، 
همواره مشغول پژوهش هستند. نتيجۀ کار آنها نگارش هزاران جلد کتاب در علوم مختلف 

شده و این روند با شتاب ادامه دارد و گویا پایان ناپذیر است.
یک اصل مسلم فطری که در نهاد همۀ انسان ها از کوچک تا بزرگ قرار دارد این است که 

»  هر پدیده و معلولی دارای علتی است«. 
نظر  در  را  ساله  یک  کودکی  مثال  برای 
خود  سر  او  می شنود،  که صدایی  بگيرید 
را به طرف صدا می چرخاند تا علت توليد 
صدا را بشناسد. این حقيقت یکی از قوانين 
خلقت است که منشأ پيدایش رشته های 

مختلف علوم شده است )شکل 2(.
شکل ٢ـ بازی دومینو

سرچشمة نوآوری هادرس 1
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٣

آیا تا به حال کسی ادعا کرده که یک محصول یا کاال بدون سازنده به وجود آمده است؟
هر پدیده علتی دارد که بشر به مرور زمان و با پيشرفت علوم به آنها پی می برد. مثاًل 
زمانی علت پيدایش شب و روز را حرکت خورشيد به دور زمين می دانستند ولی اکنون 

علت آن را حرکت زمين به دور خورشيد می دانند.

محل فکر کنید در  پيچ  یک  شدن  سفت  علت 
خودش، حرکت آچار و علت حرکت آچار، 

است.  دست  نيروی 
اکنون شما دو مثال دیگر دربارۀ علت و 

بنویسيد. معلول 
 ......................................................................
 ......................................................................

از یک تجربه مدل  یک  نوآورانه  کاری  در  نيوتون 
ساخته  را  شمسي  منظومۀ  سيارات 
سيارات  مشابه  آن،  در  سيارات  که  بود 
منظومه شمسی مي چرخيدند)شکل 3(. 
یک روز دوست نيوتن )که خدا را قبول 
نداشت( به دیدن او آمد و این مدل را 
دید. او به نيوتن گفت: این مدل را چه 
داد:  جواب  نيوتن  است؟  ساخته  کسی 
دوست  است.  نساخته  کسي  را  اینها 
نيوتن با تعجب گفت: مگر ممکن است؟ 
است چنين چيزي ساختۀ هيچ  محال 

انساني نباشد.  
نيوتن دوباره انکار کرد و گفت که این، کار هيچ انساني نيست.

خالصه از دوست نيوتن اصرار و از نيوتن انکار. دوست نيوتن در نهایت حاضر نشد که 
این را بپذیرد که این مدل خود به خود به وجود آمده است. در این هنگام نيوتن رو به 
دوستش کرد و گفت: دوست من، تو که این مدل کوچک و سادۀ منظومه شمسی را 
بدون خالق نمی پذیری چطور منظومۀ شمسي با این عظمت را بدون خالق می داني؟!

شکل ٣ـ سیاره نما، مربوط به قرن 18 و 19



٤

همان طور که هيچ عقل حقيقت جو و وجدان آگاهی نمی پذیرد که یک کاال یا اثر هنری 
خود به خود پدید آمده باشد، هيچ شعور فعالی نمی پذیرد نظام آفرینش با ميلياردها 

قانون و محاسبات ریاضی پيچيده بدون پدیدآورنده ای آفریده شده باشد.
هستی براساس ریاضياتی شگفت آور در حرکت است، حرکت های کوچک و بزرگ و 

حرکت های کند و سریع!
می آورد  به وجود  را  روز  و  نظمی که شب 
و بهار، تابستان، پایيز و زمستان را شکل 
می دهد، نظمی که زمين را برمداری استوار 
کرده و فاصلۀ مناسبی را با خورشيد برقرار 
نموده است، همه براساس همان ریاضيات 

دقيق حاکم بر عالم هستی است.

در  که  است  نظمی  همه،  از  شگفت آورتر 
تولد، رشد، بلوغ، کهنسالی و مرگ انسان ها 

قرار داده است.! 
یکی از نام های خالق هستی »نو آور« است 
عالم  قبلی،  نمونۀ  بدون  که  کسی  یعنی 

هستی را آفریده است.1

1ـ  این نام در کتب دینی ما با واژه های »بدیع«،»مبدع« و »مبتدع«... آمده است.

وجود نظم، قانون و ریاضيات بی شمار در آفرینش، چه پيام هایی دارد؟بحث کنید

پاسخ  و  اطالعاتی تحقيق کرده  پایگاه های  از  استفاده  با  زیر  درخصوص سؤاالت 
خود را با ذکر منبع اطالعات به صورت مکتوب یا پرده نگار ) power point( به 

هنرآموز خود تحویل دهيد.
1  تحصيل در رشتۀ فنی چگونه پيوند شما با نوآور هستی را مستحکم تر می کند؟ 
٢  سه مورد از اختراعاتی که با الهام از طبيعت و جهان آفرینش ساخته شده اند، 

نام ببرید و شرح فعاليت یکی از مخترعان را به دلخواه بنویسيد.

کار در منزل
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٥

جهان آفرینش پر از نوآوری ها و پدیده های منحصر به فرد است. به طوری که دانشمندان 
ارائه  زمين  کرۀ  موجودات  از  فهرستی  نتوانسته اند  هنوز  علوم  مختلف  رشته های  در 
نمایند. گویا خالق هستی آفرین، هر روز و هر زمان در کاری نو و خلقی جدید است و 

نوآوری هایش تمامی ندارد.
کرۀ زمين پر از پرسش های بی جواب است و هر روز با پيشرفت علوم بر تعداد ناشناخته ها 
افزوده می شود، گویا رابطۀ معلومات ما در مقابل مجهوالتمان   مانند قطر دایره با محيط 
دایره است. هر قدر معلومات ما که قطر دایره است بيشتر می شود، مجهوالت ما که 

محيط دایره است نيز بيشتر می شود.

از وقتی که بشر پای خود را از کرۀ خاکی بيرون گذاشت و با ساخت ابزار و وسایل 
نوین، موفق به اکتشافاتی در آسمان شد، حيرت و سرگشتگی او نيز بيشتر شده است. 
درست نظير همان اتفاقی که با اختراع ميکروسکوپ و مشاهدۀ شگفتی های ذره بينی 

خلقت رخ داد.

از کهکشان ها تا درون اتم

تغییر نگاه به پدیده هادرس 2

مجهوالت انسان )محیط دایره(

معلومات انسان )قطر دایره(



٦

نگاهی  با  اگر  است.  بی شمار  و  بی پایان  هستی،  خالِق  آفریده های  عجایِب  عظمِت 
غيرعادی به آفریده ها توجه شود، ساده ترین آنها شگفت آورترین خواهد شد. به عنوان 
ویژگی های کشسانی  دارای  ماده  این  نانوی  به علت ساختارهای  تار عنکبوت  مثال 
برای ساخت جليقه های  امروزه  است که  وزن  در عين حال کم  و  زیاد  استحکام  و 

می گيرد. قرار  استفاده  مورد  ضدگلوله 
بشر معموالً اشياء و مفاهيم را از راه مقایسه با نقطه مقابل آنها می شناسد و اگر نقطۀ 
مقابل نباشد از شناسایی آنها ناتوان است، مثالً نور را در تقابل با تاریکی، علم را در تقابل 
با جهل و سالمتی را در تقابل با بيماری می شناسد. اگر فرض کنيم نور هيچ گاه افول 
نمی کرد و هيچ مانعی هم نداشت و همه عالم حتی درون خانه ها را فرا می گرفت، آن 
وقت اگر کسی می گفت تمام عالم را نور گرفته و شما به وسيلۀ آن همه چيز را می بينيد، 

برای ما که در نور غرق هستيم، باورش سخت می شد.

آنچه نادیدنی است آن بينیچشم دل باز کن که جان بينی

با یکدیگر مقایسه کنيد و فکر کنید اتم را  نظام موجود در آسمان و نظام موجود در یک 
می گيرید؟ نتيجه ای  چه  بنویسيد.  را  شباهت ها 

داخل یک اتمالکترون

هستهمدار

٦
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موجودات بی شماری در آسمان ها و زمين وجود دارند و بشر تعداد کمی  از آنها را به 
شمارش آورده است و قطعاً بسياری از آنها را ندیده و نمی شناسد. آیا بشر تا پيش از 
اختراع ميکروسکوپ، از موجودات ریز ذره بينی اطالع داشت؟ بشر تا پيش از اختراع 

ميکروسکوپ های پيشرفته از دنيای عجيب داخل ذرات چه می دانست؟

داستان معروفی است که ماهی ای که هيچ وقت از آب بيرون نيامده بود و غير یک تجربه
آب چيزی ندیده بود، به فکر افتاد که این آب که این قدر از آن تعریف می کنند 
و می گویند مایۀ حيات است چيست و کجاست؟ چرا من آن را نمی بينم؟ دنبال 
کسی می رفت که آب را به او نشان بدهد تا اینکه روزی از آب بيرون افتاد و در 
تب و تاب قرار گرفت، آن وقت فهميد که آب چيست و چه اثری بر او داشته و 

زندگی اش وابسته به آن بوده است.

بود ماهی ای  شناور  دریایی  که فکرش را چو من کوتاهی ای بودبه 

کشيده تشویشی  صياد  از  دیدهنه  دام  شکنج  از  رنجی  نه 

آفتابشنه جان از تشنگی در اضطرابش داغ  ز  سوزان  دل  نه 

که می گویند مردم آب، کو آب؟در این اندیشه روزی گشت بی تاب

چرا یا رب ز چشم من نهان است؟گر آن گوهر متاع این جهان است

ُفتادش لب  بر  تشنگی  از  به خاک افتاد و آب آمد به یادشزبان 
لطفعلی بیک )آذر( بیگدلی

٧



8

نگاه متفاوت و فکورانه به طبيعت، ذوق و هنر زیبایی شناختِی انسان را تقویت نموده 
و می تواند شاهکارهایی این چنين خلق نماید)شکل 4(.

بی نهایت زیبایی، شگفتی و تنوع در آفریده های خدا 

شکل ٤ـ ضامن آهو، اثر استاد فرشچیان

هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیواراین همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

  نوآوری و شگفتی های هدهد را بنویسيد؟کار در کالس
....................................................................
....................................................................

  نوآوری و شگفتی های گل کوکب را بنویسيد؟
....................................................................
....................................................................

شکل ٥ـ هدهد

شکل ٦ـ گل کوکب
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از  یکی  که  حالی  در  آفریده هاست،  بی ارزش ترین  عادی،  نگاه  یک  در  خاک 
پيچيده ترین مخلوقات الهی است، واقعاً خاک چيست؟ چطور از بستر یک مادۀ 
ساده به نام خاک، هزاران نوع گياه و ميوه با شکل ها، رنگ ها، خواص و طعم های 

می شود؟ توليد  مختلف 

تحقیق کنید

هر هنرجو با انتخاب یک موجود از نمونه های زیر، به بيان شگفتی های آن بپردازد 
)مانند نمونۀ صفحۀ بعد(.

سپس تمامی کارهای تحویل داده شده در نمایشگاهی با عنوان »خالقيت خالق 
هستی« در هنرستان به نمایش گذاشته شوند.

  گل ها
  حيوانات
  پرندگان
  حشرات

کار در منزل
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گل ساعت
گياهی است که در نواحی استوایی آفریقا و آمریکا رشد می کند.

ميوۀ ترش و شيرین آن با نام »ماراکویا« شناخته شده است.
گل ساعت برای مداوای افسردگی، تشنج، اضطراب و اختالل در خواب به کار برده 

می شود.

نوآوری های قابل مشاهده در آن عبارت اند از:
  ترکيب رنگی گلبرگ های آن از بنفش تيره تا بنفش کم رنگ؛

  شکل هندسی جالب پرچم؛
  شکل هندسی ایجاد شده شبيه منظومۀ شمسی است.
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نوآوری های خالق هستی پایان ندارد ولی آنچه ما را از حيرت و تعجب دور کرده است 
غفلت و عادت است. اگر از عادی نگری رها شویم، آنگاه عجایب و شگفتی های هستی، 
خود را به ما نشان می دهند و تفکر در این فضا چقدر شادی آفرین و شيرین خواهد بود.

مطالعه و شناخت فقط یکی از پدیده های هستی، گاهی مواقع، سال ها و قرن ها به طول 
می انجامد و بشر هرگز نمی تواند ادعا کند که همه چيز را دربارۀ آن فهميده است. 

انواع پرندگان ، حشرات ، گياهان، موجودات ریز ميکروسکوپی و اجرام آسمانی همه فکر کنید
از خالقيت های آفرینندۀ هستی می باشند. عناوین دیگری از نوآوری های هستی 

را بنویسيد.

............................................  1

............................................  ٢

............................................  ٣

قرآن یکی از مهم ترین نوآوری های خالق هستی از جهات مختلف لفظی و معنوی 
است و خود منشأ و الهام بخش نوآوری و خالقيت مسلمانان در عرصه های مختلف 

هنر، صنعت، ادبيات و... شده است.
کتابی که قرن ها از نزولش گذشته و هنوز نو به نو تفاسير گوناگون فقهی، فلسفی، 
روایی، ادبی، عرفانی و... از آیات شریفش نوشته می شود و خود از اسباب مهم پویایی 
قدرتمندی  بسيار  موسيقيایی  قالب  در  که  کتابی  است.  شده  اسالم  دین  تازگی  و 
نازل شده و تعداد فراوانی از غير مسلمانانی که زبان عربی نمی دانسته اند، با شنيدن 

موسيقی قرآن به حقيقت عالم و خالق هستی ایمان آورده و مسلمان شده اند. 

درک نوآوری های هستیدرس 3



1٢

نوآور هستی در آیات فراوانی از کتاب هدایت، بشر را به تفکر در نظام هستی دعوت کرده 
و او را از نگاه کورکورانه و عادی نگری برحذر می دارد به طوری که گاهی در جمله ای 

توبيخی می فرماید: »چرا تفکر نمی کنند؟«1
و در جایی دیگر، یکی از ویژگی های صاحبان خرد و دانش را تفکر در خلقت آسمان ها 

و زمين می داند.2
خالِق هستی بشر را به نوعی از مشاهده و تفکر در آفرینش دعوت می نماید که نتيجۀ 

آن رسيدن به توحيد و حقيقت هستی است.
»به زودی نشانه های خود را در افق ها ]یگوناگون[ و در دل هایشان به ایشان نشان 

خواهيم داد تا برایشان روشن گردد که او، خود حق است«.3
منظور از آیات خدا در افق های گوناگون، نشانه های خالق هستی در پدیده هایی مانند 
خورشيد، ماه، ستارگان و... و روابط پيچيدۀ بين آنها و عجایب و شگفتی های بی شمار و 

موجودات گوناگون اسرارآميزش می باشد.
دانشمندان بسياری با مطالعۀ کتاب آفرینش و شگفتی های آن در اعتقادشان به خدا 
راسخ تر شدند و مکنونات قلبی خود را در قالب جمالتی بسيار زیبا از ایمان به  خدا بيان 
کرده اند. فرانسيس س. کولينس از دانشمندان علم ژنتيک در کتاب »زبان خدا« سير 

تحول زندگی خود را از کفر تا ایمان بيان داشته است.

هر ورقش دفتری ست معرفت کردگاربرگ درختان سبز در نظر هوشيار
                                                                                                                                        )سعدی(

یک خانم اروپایی برای دیدن اماکن گردشگری به ایران آمده بود. او پس از بازدید یک تجربه
از مسجد نصيرالملک در شيراز در حالی که گریه می کرد گفت: برای ساخت این 

اثر عشق و ایمان الزم است و بدون آن ساخت این بنا محال است.
خانم دیگری با بازدید از مسجد شيخ لطف اهلل در اصفهان در حالی که بسيار منقلب 
شده بود می گفت: در دل خود به حقانيت پيامبر اسالم شک داشتم، اما اکنون با 
مشاهدۀ این ميزان هماهنگی، آرامش و زیبایی در این مسجد که محصول فکر و 
هنر پيروان اوست به پيامبری او ایمان آوردم. )استاد حسين الهی قمشه ایـ  مباحث 

خالقيت و نوآوری در هستی( 

1ـ  سورۀ روم آیۀ 8
2ـ  سورۀ آل عمران آیۀ 19

3ـ  سورۀ فصلت آیۀ 53
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8 کار در کالس حدود  که  کرده اند  ادعا  دانشمندان 
شيری  راه  کهکشان  در  سياره  ميليارد 

دارد.  وجود 
دو نفر داوطلب شده و به مدت 5 دقيقه 
به صورت مستمر و بی وقفه بر تختۀ کالس 
نقطه گذاری کنند)هر فرد باید تعداد نقاط 

را خود بشمارد(.
دقيقه   5 در  را  نقطه ها  مجموع  اکنون 
بشمارید. فرض کنيد این دو نفر بدون 
وقفه تا 8 ميليارد نقطه بر روی صفحه ای 

بزرگ تر ایجاد کرده اند. به نظر شما برای این کار چند دقيقه وقت الزم است؟ 
..................................................

این مدت چند ساعت است؟ ............................................
از سوی دیگر، دانشمندان، کهکشان های موجود در جهان را بيش از یک تریليارد 

کهکشان عنوان کرده اند. 
آیا محاسبات باال را برای این تعداد کهکشان می توانيد انجام دهيد؟ .....................

چند دقيقه برای این کار وقت الزم است؟ ..............................................
این مدت چند ساعت است؟ ............................................

آیا بزرگی آفرینش کهکشان راه شيری را درک کردید؟ .............................................

درک بزرگی و عظمت کهکشان ها به انسان کمک می کند تا بزرگی خالِق آن نوآوری 
عظيم را، بهتر درک نماید.

کهکشان راه شيری با تمام عظمتش در برابر عظمت جهان هستی مانند ارزنی بيش 
نيست! منظومۀ شمسی و کرۀ زمين چه نسبتی به کل هستی دارند؟

آیا عظمت جهان هستی برایتان قابل درک است؟



1٤

با مراجعه به کتابخانه هنرستان یا محل زندگی تان و یا سؤال از دبير دین و زندگی 
آفرینش  این  از  پاسخ دهيد که: هدف  این پرسش  به  پرورشی خویش  معاون  و 

عظيم، پيچيده و شگفت انگيز چيست؟

کار در منزل

کهکشان راه شیری

کهکشان ها

منظومه شمسی
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انسان موجودی است که همۀ کماالت موجودات دیگر خلقت را دارد ولی هيچ کدام از 
آنها نيست. عالوه بر آن، خداوند عليم و حکيم، کماالت، فضایل و ظرفيت های وجودی 
مخصوصی را در انسان قرار داده و خلقت ویژه ای به او بخشيده که در هيچ موجود 
دیگری آنها را قرار نداده است. به این دليل او را اشرف مخلوقات و خليفه خود در زمين 

قرار داده است.1
در یک تقسيم بندی کلی موجوداِت جسمانِی عالم به گروه های زیر تقسيم می شوند:

جمادات یا موجودات بی جان: انواع سنگ ها، گازها و مایعات که دارای آثار وجودی 
خاصی مانند حجم، وزن، رنگ، بو و خواص عنصری مختلف هستند، در این مجموعه 

قرار دارند.

گیاهان: که دارای کماالت و آثار وجودی بيشتری نسبت به جمادات می باشند. یعنی 
عالوه بر اینکه آثار وجودی جمادات را دارند، دارای آثار وجودی مخصوصی هستند که 
جمادات فاقد آنها می باشند. مثاًل رشد و نمو، تغذیه و توليدمثل می کنند، تا اندازه ای 
دارای حس و حرکت هستند و از وضعيت ضعف اندام به قدرت بدنی زیاد می رسند. 
قابليت  جمادات  از  بو،  داشتن  و  رنگ پذیری  مثل  جمادی  آثار  از  بعضی  در  گياهان 
بيشتری نشان می دهند و تنوع رنگ ها و بوها در گل ها و ميوه ها دیده می شود. بنابراین 

گياهان از نظر کمال وجودی برتر از جمادات هستند.

حیوانات: نسبت به گياهان و جمادات، دارای کماالت و آثار وجودی بيشتری می باشند 
و عالوه بر آثار وجودی جمادات و گياهان، کماالت و ظرفيت های برتری دارند که دو 

قسم قبلی فاقد آن، هستند.

انسان کامل ترین و پیچیده ترین موجود روی زمین 

1ـ  سورۀ اسراء، آیۀ 70 و سورۀ بقره، آیۀ 30

نگاهی متفاوت به انساندرس 4



1٦

و  از بخش های جمادی، گياهی  به کماالت وجودی هر یک  انسان  محدود دانستن 
حيوانی و توجه بی رویه و نامتعادل به این ابعاد وجودی و فراموش کردن کماالت ویژۀ 
از جایگاه اشرف مخلوقات بودن فرود آمده و در  انسان  انسان سبب شده است که 
ردیف حيوانات و یا حتی پایين تر از آنها قرار گيرد. »آنها در حقيقت مانند چهارپایان 

هستند بلکه پست تر، زیرا افراد غافل و بی خبری هستند.«1

جاهای خالی را با عالمت مناسب پر کنيد.کار در کالس

انسانحیواناتگیاهانجماداتویژگی

××××زیبایی

قدرت بدنی

انتخاب مسکن

کمک به همنوع

کمک به غير همنوع 

خشم

سلسله مراتب اجتماعی

همسر گزینی

انسان چه ویژگی هایی دارد که در جمادات،حيوانات و گياهان نيست؟
  ............................................................................................................................................

نوآوری ها و شگفتی های پيچيده ترین موجود روی زمين را برشمرید:کار در کالس
  تنوع در .................................................
  تنوع در .................................................
  تنوع در .................................................
  تنوع در .................................................
  تنوع در .................................................
  تنوع در .................................................

1ـ  سوره اعراف ایه 179
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رشد  که  اوست  بدن  و  جسم  به  مربوط  بعد  یک  است.  دو بعدی  موجودی  انسان 
تا  از یک سلول کوچک شروع می کند  مادی خداوند  مانند دیگر مخلوقات  را  خود 
و  زیبایی ها  پيچيدگی ها،  با همۀ  به تدریج  انسان  و جسمانی  فيزیکی  اینکه ساختار 
شگفتی هایش کامل می گردد. این بعد انسان منشأ ویژگی هایی است که بين انسان ها 
و سایر موجودات مشترک هستند مانند وزن، رنگ، حجم، اندازه، رشد و توليد مثل، 
خوردن و خوابيدن، خشم و غضب و... این بعد مانند سایر موجودات در این جهان 

به تدریج فرسوده شده و می ميرد و پس از تجزیه شدن با خاک یکسان می شود.
دیگری بعد روحانی انسان است که برخالف بعد جسمانی تجزیه و معدوم نمی شود 

و پس از مرگ بدن مادی، به زندگی جاودان خود در سرای آخرت ادامه می دهد.
این بعد وجودی انسان سرچشمۀ تمام کماالت و فضایل ویژه انسانی از جمله: تعقل 
و اندیشه ورزی، پرستش و عبودیت، ایمان و گرایش های متعالی دینی و اخالقی، ميل 

به هنر و زیبایی )اعم از ظاهری و معنوی(، خالقيت و نوآوری و... می باشد.

1ـ  سورۀ مومنون، آیۀ 14

انسان = جسم خاکی + روح )خود حقیقی(

با اینکه انسان در طول زندگی بارها تمام سلول های بدنش را از دست می دهد و دائماً 
شکل و قيافه و اعضا و اندامش در حال تغيير است، اما می گوید همان کسی است 
که سال ها پيش در فالن تاریخ و فالن شهر متولد شده و تمام رفتارها، گفتارها و 
خاطرات گذشته را از »خود« می داند. موضوع ثابت بودن »خود« علی رغم تغييرات 
فراوان جسمانی )حتی از دست دادن برخی اعضای بدن و اعمال جراحی تغيير چهره( 

از بعد دیگری از وجود انسان حکایت می کند که همان بعد روحانی است.
حق تعالی در کتاب هدایت و رستگاری پس از بيان مراحل شگفت آور سير جنين 
در رحم مادر و مراحل گوناگون خلقت بدن، از یک تعبير پرمعنی استفاده می کند و 
می فرماید: »سپس ما آن را آفرینش تازه ای دادیم، پس بزرگ و پربرکت است خدایی 

که بهترین آفریدگان است«1.
این همان مرحله ای است که در معارف دینی از آن به مرحلۀ »نفخ روح یعنی دميدن 

روح در بدن« یاد شده است. 



18

آنچه مایۀ انسانيت انسان و شرافت او بر سایر موجودات است امری غير از کماالت 
وجودی سه قسم گذشته است.

شما در کدام یک از دو حالت زیر به خود تبریک می گویيد:فکر کنید
1  یک تصویر نامشخص خط خطی شده را با مداد طراحی کرده اید.

٢  تصویری مينياتوری با ظرایف، لطایف، مفاهيم عالی و متنوع کشيده اید.
با توجه به آیۀ »نفخ روح: دميدن روح در بدن« فکر می کنيد خدا در خلقت انسان 
چه نوآوری ویژه ای به ظهور رسانده است که پس از آن به خود تبریک گفته است؟

او بحث کنید استعدادهایی در  و  بروز چه مهارت ها  باعث  انسان  ویژۀ  آفرینش  آیا می دانيد 
است؟  شده 

انسان چیست؟ 

یعنی  نيست.  دیگر  موجود  نوع  سه  در  که  است  ویژه ای  کماالت  با  مساوی  انسان 
چيزهایی که فقط در انسان وجود دارد و جماد و گياه و حيوان را به آن کماالت ویژه 
راهی نيست. انسان دارای نيروی عقل و فکر است که با آن حقایق وجود را می شناسد 
و پيشرفت های مادی و معنوی تحصيل می کند. انسان موجودی آزاد و مختار است 
که می تواند با آزادی و اختيار، مسير و هدف خود را انتخاب کند و به سوی آن حرکت 
نماید. انسان با برخورداری از روح یا نفحۀ الهی، قدرت علمی و قدرت تربيت پذیری 

نامحدود دارد و...

شدم نامی  و  ُمردم  جمادی  وز نما ُمردم به حيوان سر زدماز 

شدم آدم  و  حيوانی  از  پس چه ترسم کی ز مردن کم شدمُمردم 
                                                                                                                                 )مولوی(

18
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قرن هاست که دانشمندان پيرامون اسرار خلقت بعد جسمانی )بدن( انسان مشغول 
مطالعه و تحقيق هستند. ميليون ها ساعت از عمِر هزاران پزشک و دانشمند، صرف 
از آن  انسان، راه های حفظ قدرت و سالمت و رفع آفات و بيماری ها  شناخت بدن 
از  یا معالجۀ بسياری  از اجزای بدن و  از شناخت کامل یکی  شده است، ولی هنوز 

می باشند. ناتوان  انسان  جسمانی  بيماری های 

  هر گروه از هنرجویان دربارۀ قوانين حاکم بر زندگی اجتماعی یکی از سه موجود 
زیر تحقيق کرده و نتایج خود را در قالب پرده نگار )پاورپوینت( در کالس ارائه 

نماید. )گرگ ها ـ مورچه ها ـ زنبور عسل ـ غازها(.
  هر گروه از هنرجویان دربارۀ مقررات و مناسبات اجتماعی حاکم بر یک کارگاه 
یا کارخانه تحقيق نموده و با ساختار زندگی گروهی موجودات باال مقایسه نماید.

در مقایسه به چه نقاط مشترکی رسيدید؟

کار در منزل

19
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در درس های گذشته با سرچشمۀ نوآوری ها، هستی نوآورانه و ساختار وجودی انسان 
آشنا شدید. در این درس با نگاهی نو ارتباط مطالب گذشته با یکدیگر بيان می شود.

در ساختار وجودی انسان نيز مشابه رابطه 
و  نيازها  انسان  در  یعنی  دارد،  وجود  باال 
گرایش هایی هست که خالق حکيم برای 
هر یک از آنها پاسخی متناسب در بيرون 
قرار داده است. این نيازها و گرایش ها یا 
مادی و بدنی هستند و یا معنوی و روحی 
و  اکسيژن  تنفس،  برای  مثال  عنوان  به 
برای رفع تشنگی آب قرار داده است. برای 
درک نيازهای روحی و معنوی و پاسخ های 

آنها تمرین صفحۀ بعد را انجام دهيد.

مسير  در  قطب نما  عقربه هاي  حرکت 
بگيرید،  نظر  در  را  زمين  مغناطيس 
بعد  و  داشته  وجود  اول  مغناطيس  آیا 
عقربه ها متمایل به آن شدند یا نه، اول 
مغناطيس  بعد  شد  ساخته  قطب نما 

گردید؟  متمایل  آن  به  زمين 

بحث کنید

درک بهتر از خوددرس 5
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خالِق هستی همان کمال بی نهایتی است که چون بی نهایت است بيش از یکی 
نمی تواند باشد و طبيعتاً چون بی نهایت است بی نياز نيز می باشد و هيچ نيازی به 
چيزی ندارد زیرا همه چيز را داراست، او چون بی نهایت است و همه چيز را در بر 
می گيرد از چيزی به وجود نيامده و همه موجودات نيز تجلی او هستند و اساساً 

چيزی جز او وجود ندارد و هيچ نظير و مانندی هم ندارد.
مطلب باال توضيح کدام یک از سوره های قرآن است؟

بحث کنید

  آیا همان طور که بدن احتياج به غذا دارد روح نيز احتياج به غذا پيدا می کند؟فکر کنید
  غذای روح انسان چيست؟

  آیا انسان به زیبایی گرایش دارد؟
  آیا انسان در گرایش به زیبایی باالترین حد را می خواهد؟

  آیا انسان در جست وجوی شادی و آرامش است؟
  آیا کسی هست که در جست وجوی باالترین سطح شادی و آرامش نباشد؟

  آیا کسی از قدرت و توانایی و علم نامحدود بدش می آید؟
  آیا می توان گفت انسان موجودی بی نهایت طلب است؟

  اگر حقيقِت بی نهایتی وجود نداشت، کشش و تمایلی از سوی انسان به کمال خواهی 
و بی نهایت وجود نداشت.

انسان پاسخی در بيرون دارد،  نياز و گرایشی در  این اصل که هر  به    با توجه 
چيست؟  آن  پاسخ  و  می شود؟  داده  پاسخ  چگونه  انسان  بی نهایت طلبی 

به شرط  اوست  و خداگرایی  انسان همان خداخواهی  و کمال گرایی  بی نهایت طلبی 
آنکه در مسير اشتباه نيفتد و منحرف نشود. وای بر کسی که این ميل پرقدرت را 
در مسيری هماهنگ با نظام خلقت قرار ندهد. همه نمرودها، فرعون ها و طاغوت ها 
و ستمگران گذشته و حال محصول انحراف در پاسخ به این گرایش و ميل پرقدرت 
هستند. بی نهایت طلبی اگر بدون توجه به خالق هستی و بازگشت به سرای آخرت 

باشد، در مسير دنيا طلبی می افتد و آثار ناگواری برای انسان به دنبال دارد.



٢٢

گرایش به کمال بی نهایت و بی نهایت طلبی یعنی خداوند فطرت ما را از خود آفرید و 
گرایش به خود را که گرایش به تمام خوبی ها و زیبایی ها و بی نهایت کمال است، در 
ما قرار داده است. از این رو همان طور که در درس سوم آمد، هر کس در خود می نگرد 
یا به تماشای جهان می نشيند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند. 
اميرالمؤمنين، علی  فرمود: )ما َرأَیُت َشيئاً ااِّل َو َرأَیُت اهللَ َقبلَُه َو بَعَدُه َو َمَعُه َو فيِه: 

در چيزی ننگریستم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم(.1
این حقيقت در آثار شاعران ما چنين دلنوازی می کند:

وین عجب تر، که من از وی دورمدوست، نزدیک تر از من به من است

او توان گفت که  با که  مهجورمچه کنم؟  من  و  من  کنار  در 
                                                                                                                                     )سعدی(  

دارم شخصی که خدمت یک تجربه اطرافيان خود گفت: دوست  به  عباسی  از خلفای  یکی 
رسول  اکرم  رسيده و از ایشان حدیثی شنيده است، ببينم تا بی واسطه از آن 
حضرت حدیثی را برای من نقل کند. خدمت گزاران او پس از مدت ها جست وجو 

پيرمردی را یافتند که جز پوست و استخوان چيزی از او باقی نمانده بود.
او را در زنبيلی گذارده و با نهایت درجه مراقبت و احتياط نزد خليفه آوردند. خليفه 
پرسيد: آیا خودت از رسول خدا حدیثی شنيده ای؟ گفت: بلی، در طفوليت شنيدم 
که می فرمود: فرزند آدم پير می شود و هرچه به سوی پيری می رود به موازات آن، 
دو صفت در او جوان می گردد: یکی حرص و دیگری آرزوی دراز. خليفه خوشحال 
شد و دستور داد یک کيسه زر به عنوان عطا و جایزه به او دادند و او را بيرون بردند. 
همين که خواستند او را از صحن دربار به بيرون برند، پيرمرد نالۀ ضعيف خود را 
بلند کرد و اصرار کرد که مرا به نزد خليفه برگردانيد. زنبيل حامل پيرمرد را دوباره 
آوردند. پيرمرد گفت: حضرت سلطان! بفرمایيد این عطائی که امروز به من عنایت 

کردید فقط عطای امسال است یا هر ساله عنایت خواهيد فرمود؟
خليفه صدای خنده اش بلند شد و از روی تعّجب گفت: َصَدَق َرُسوُل اهلَلِ: پيامبر خدا 
راست گفت. این پيرمرد رمق ندارد و من گمان نمی بردم که تا بيرون از دربار زنده 

بماند، حال می گوید آیا این عطا اختصاص به این سال دارد یا هرساله خواهد بود. 

1ـ  علم اليقين، مال محسن فيض کاشانی، ج 1، ص 49
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کی بوده ای نهفته که پيدا کنم تو را؟ کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را؟ 

پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را!غيبت نکرده ای که شوم طالب حضور!

با صد هزار دیده تماشا کنم تو رابا صد هزار جلوه برون آمدی که من
                                                                                                                         )فروغی بسطامی( 

5 مورد از صفات خوبی را که در خود می شناسيد فهرست کنيد و تحقيق کنيد که 
آیا آنها جزء صفات خدا هستند؟ 

این صفت جزء صفات خدا استصفت خوب من

بلیمهربانی

کار در منزل

قرن  دانشمند  و  فقيه  عاملی،  بهاءالدین 
دهم و یازدهم معروف به شيخ بهایی است. 
وی در معارف دینی و علوم اسالمی  استاد 
بود. همچنين در علم ریاضيات، معماری و 
مهندسی سرآمد زمان خود بود. اثر مهندسی 
ناحيه  هفت  برای  زاینده رود  آب  تقسيم 
نجف آباد  کاریز  طراحی  اصفهان،  شهر  از 
معروف به قنات زرین کمر، طراحی دیواری 
در صحن حضرت علی    در نجف اشرف 
به طوری که زوال خورشيد را در تمام ایام 
و  صحن  طراحی  می کند،  مشخص  سال 

سرای مشهد مقدس به صورت یک شش ضلعی، طراحی ساختن منارجنبان اصفهان، 
طراحی گنبد مسجد امام اصفهان، همگی منسوب به اوست.

با توجه به محتوای درس و از مطالعه متن باال چه نتيجه ای می گيرید؟

بحث کنید



٢٤

بدن انسان را به عنوان یک مجموعۀ منظم در نظر بگيرید که از اجزا و دستگاه های 
متعددی تشکيل شده است. اگر هرکدام از این اجزا را جدا گانه در نظر بگيرید، خواهيد 
دید هر دستگاه نيز از چند قسمت تشکيل شده است که با هم در ارتباط هستند. مثالً 
دستگاه گردش خون از اجزایی مانند قلب و مویرگ، سرخرگ و سياهرگ ها تشکيل 
شده و هدف اصلی آن رساندن مواد غذایی از طریق خون به بدن است به گونه ای که اگر 

این کار انجام نشود، حيات انسان که هدف کل دستگاه است، حاصل نمی شود.
اگر جزیی تر بشوید و یکی از قسمت های دستگاه گردش خون مثاًل قلب را در نظر 
بگيرید خواهيد دید که از بطن ها، دهليزها و دریچه ها تشکيل شده و آنها هم با یکدیگر 
در ارتباط اند و همکاری می کنند. یکی از اهداف قلب پخش خون به داخل رگ هاست، 

اگر این هدف انجام نشود هدف قبلی نيز تحقق پيدا نخواهد کرد.
اگر باز ریزتر شوید و قسمتی از قلب مثالً دهليز چپ را در نظر بگيرید، خواهيد دید 
و همکاری  ارتباط  در  با همدیگر  که  تشکيل شده  زیادی سلول  تعداد  از  دهليز هم 
هستند. این قسمت نيز هدف معينی دارد که اگر انجام پذیرد قلب به هدف خود خواهد 
رسيد. درون هر سلول نيز اجزای کوچک تری با نظام و هدف خاص خود قرار دارند.

حال اگر از کوچک ترین قسمت شروع کنيم، می بينيم سلول برای دهليز، دهليز برای 
قلب، قلب برای دستگاه گردش خون و دستگاه گردش خون برای بدن کار می کند تا 

حيات و رشد بدن تأمين گردد.

هدف از آفرینشدرس 6
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همۀ موجودات و مجموعۀ عالم هستی از به هم پيوستن کوچک ترین ذّرات یعنی اتم ها 
ساخته شده اند. پيوستگی و ارتباط ميان پدیده ها و نظام ها از کوه و دریا و حيوانات 
و کره زمين فراتر رفته و به روابط بين سيارات و ستارگان و کهکشان ها کشيده شده 
است. به طوری که در این نظام بی ماننِد کامالً ریاضی، زمان دقيق خسوف و کسوف و 

پدیده های جوی با وسایل علمی امروزی به راحتی قابل پيش بينی است.
پيوسته،  به هم  مجموعۀ  یک  انسان  بدن  مانند  می کنيم  زندگی  آن  در  که  جهانی 

ناميد. واحد  نظام  یک  را  آن  مجموعۀ  می توان  و  است  هماهنگ  و  مرتبط 
اگر شاخصۀ اصلی یک مجموعه نظام مند، رسيدن به هدف و غایت است، مجموعه 

بزرگ هستی چه هدف و مقصدی را دنبال می کند؟
پيش از اینکه بحث را ادامه دهيم فعاليت زیر را انجام دهيد.

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.کار در کالس
در یک دستگاه هر قسمت کوچک در خدمت .................... است و از به هم پيوستن 
اجزای کوچک، قسمت های .................... شکل می گيرند و در پایان از به هم پيوستن 
و همکاری این قسمت ها ....................... مورد نظر از ساخت دستگاه تحقق می یابد. 

وقتی یکی از موارد زیر برایتان پيش می آید به سراغ چه کسی می روید؟کار در کالس
  رایانۀ شما خراب می شود:....................................

  در درس ریاضی اشکال دارید:...................................
  می خواهيد یک رشتۀ تحصيلی انتخاب کنيد:....................................

  چشمتان درد می کند:....................................
  بازده زمين کشاورزی تان کم است:.....................................

  یخچالتان خراب شده است:....................................

همان طور که می دانيد یک اتم کوچک با تمام اجزایش، بدن انسان با تمام اعضا و فکر کنید
دستگاه هایش، یک ماشين تراشکاری با تمام قطعاتش و یک گلخانه با تمام اجزا، اعضا 

و قسمت هایش هر کدام مجموعه هایی هماهنگ، نظام مند و به هم پيوسته هستند. 
شاخصۀ اصلی یک مجموعه نظام مند چيست؟

نظام واحد جهانی
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انسان در هر کاری به سراغ متخصص آن کار می رود، مثاًل وقتی مشکلی برای چشم 
او پيش می آید نزد چشم پزشک می رود و هرگز به متخصص ارتوپدی یا یک نقاش یا 
مکانيک خودرو مراجعه نمی کند. زمانی که مسئله ای برای یخچال منزل پيش می آید 

در درجۀ اول به سراغ شرکت سازنده یا تعميرگاه های مجاز آن می رود.
عقل حکم می کند که انسان در هر کاری به سراغ متخصص آن کار برود. این موضوِع 

روشن و منطقی، معنا و مفهوم اصِل »اصالِت تخصص« می باشد.

اصل اصالت تخصص 

اولين بار یک تجربه برای  ویليام  نام  به  شخصی 
ماشين لباس شویی ساخت. هدف او از 
ساخت این وسيله آن بود که لباس های 
کثيف با زحمت کمتر و دقت بيشتری 
شسته شود. فردی مغرور و خود شيفته 
تهيه کرده  را  این وسيله  آلبرت  نام  به 
این  که  خيال  این  به  آورد.  خانه  به  و 
شيشه ای  ظروف  شستن  برای  دستگاه 
کار  طرز  حتی  او  است.  شده  ساخته 
هم  کسی  از  و  نمی دانست  را  دستگاه 
سؤال نپرسيد. آن شب تمام ظرف های 
او  دستگاه  و  شکست  آلبرت  شيشه ای 

دید. آسيب جدی  نيز 
دستگاهی،  و  وسيله  هر  از  استفاده  در 
زمانی موفق هستيم که هدف ما با هدف 

سازنده یکسان باشد و اال نتيجۀ مطلوب حاصل نمی شود.

شکل ٢ـ اولین نسل تجاری از ماشین های 
لباس شویی

از  یک شرکت توليدی وقتی چيزی را توليد می کند، دفترچۀ راهنمای استفاده 
آن را هم برای مشتریان تهيه کرده و متخصصين و تعميرگاه های مجاز را نيز به 

مشتریان و مصرف کنندگان معرفی می کند.
آیا ممکن است خدا، انسان را خلق کند و او را بدون متخصص و دفترچه راهنما 

رها کند؟ دفترچۀ راهنما و متخصصين هدایت بشر چه کسانی هستند؟

بحث کنید
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آیا کسی بهتر از خالِق نوآوِر هستی بخش می تواند به پرسش باال پاسخ دهد؟
او در پاسخ به این پرسش می فرماید:

جهان به بهترین شکل و با نظمی دقيق آفریده شده و به سوی خداوند که کمال مطلق 
است، در حرکت می باشد. به هر موجودی خلقت، استعداد و کمالی خاص او داده شده 

و در مسيری خاص خودش به سوی حق تعالی هدایت می شود.1 

هدف از آفرینش نظام هستی چیست؟

1ـ  سورۀ طه، آیۀ 50

به هدف  توجه  با  را  آن  اجزای  بين  ارتباط  و  کرده  ذکر  را  ساختار یک دستگاه 
کنيد. بررسی  دستگاه  ساخت 

کار در منزل
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براساس اصل اصالت تخصص دانستيد انسان در هر کاری و برای پاسخ به هر پرسشی 
به سراغ متخصص می رود. 

در طول تاریخ همواره مهم ترین پرسش انسان های فکور این بوده که هدف خلقت من 
چيست؟ زیرا اگر هدف انسان از زندگی با هدف خالق یکسان نباشد، قطعاً شادی و 

آرامش در زندگی محقق نمی شود و یا گذرا و ناپایدار خواهد بود.
حتماً تاکنون به ارتباط مباحث گذشته با درس نوآوری و کارآفرینی پی برده اید.

برای فهم بهتر موضوع به ساخت بمب اتم توسط بشر فکر کنيد!فکر کنید
آیا اگر بمب اتم ساخته نمی شد، زندگی بشر دچار اختالل می شد؟!

آیا اگر مخترع بمب اتم، جنایاتی را که به واسطۀ اختراعش در جهان صورت گرفت 
می دید، باز هم آن را اختراع می کرد؟ 

می اندازند  مردم  سر  بر  اتم  بمب  آمریکایی ها  ناکازاکی،  شهر  و  هيروشيما  بندر  در 
اثرات  از  آنان  بازماندگان  هنوز  و  می شوند  کشته  نفر  چند هزار  و  ویران  شهرها  و 

می برند. رنج  آن  هسته ای  تشعشعات  زیان بخش 

مسئله این است که اگر انسان خود و هدف خلقت خود را نشناسد چگونه می تواند به این 
درک و تشخيص برسد که چه چيزی اختراع کند؟ و در چه حوزه ای کار ایجاد نماید؟ 

هدف از خلقت انساندرس 7
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توليد مواد غذایی زیانبار و بيماری زا و ساخت محصوالت ضد فرهنگی و ضد اخالقی 
مخرب که کانون خانواده ها و جوامع را متالشی می کند و خلق و توليد بسياری دیگر 
از مصنوعات که برای جسم و جان انسان ها زیان آفرین هستند، همه به دليل جهالت 

بشر نسبت به خود و هدف از آفرینش خویش است.

احوال دل خویشتنمروزها فکر من این است و همه شب سخنم از  که چرا غافل 
بود چه  بهر  آمدنم  آمده ام  کجا  وطنم؟از  ننمایی  آخر،  می روم  کجا  به 

                                                                                                                   )دیوان شمس، مولوی(

با مراجعه به دفترچۀ راهنمای خلقت انسان، سه هدف برای آفرینش او مطرح می شود 
که می توان آنها را به هدف مقدماتی، متوسطه و نهایی تقسيم کرد.

الف( هدف مقدماتی: آزمایش
در یک بيان، خالق انسان و جهان، هدف از خلقت انسان را آزمایش او اعالم نموده 
بيازماید که کدام یک  را  تا شما  آفرید  را  است: »او کسی است که مرگ و زندگی 

است.«1 آمرزگار  پيروزمند  او  و  نيکوکردارترید، 
هرکس با نيروی عقل و قدرت اختيار، آگاهانه مسير زندگی خود را انتخاب می کند. 
راه درست و نادرست مشخص است انسان در این مسير آزموده می شود تا نيکوکاران 

از بدکرداران مشخص شوند. 

1ـ  سورۀ ملک، آیۀ 2
2ـ  سورۀ ذاریات، آیۀ 56

باشگاه کار در کالس در  که  بگيرید  نظر  در  را  نوجوانی 
است.  کرده  ثبت نام  رزمی  هنرهای 

اگر تمرین های مربی را به خوبی انجام ندهد، 
مهارت های فنی الزم را به دست .......................

کند،  تمرین  به خوبی  و  باشد  منظم  او  اگر 
ساده تر  تمرین های  باالتر  مراحل  در  مربی 

دشوارتر؟ یا  می دهد 
اگر در تمام مراحل به خوبی عمل کند، نتيجه چه خواهد شد؟

ب( هدف متوسطه: عبادت
در آیه ای دیگر از قرآن کریم، هدف از خلقت انسان عبادت خداوند بيان شده است:

»من جّن و انس را نيافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند.«2 
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ج( هدف نهایی: تقرب به حق تعالی
بارها  دانش آموز عالقه مندی را در نظر بگيرید که در مسير تحصيل به وسيله معلم 
امتحان می شود و در آزمون ها موفق شده و به مراحل و مدارج باالتر می رود و به مرور 
زمان رفته رفته از نظر علمی به معلمين و اساتيد خود شبيه تر می شود. این معنای 

تقرب است.

منظور از عبادت در آیۀ باال چيست؟ بحث کنید

خداوند جسم نيست که بگویيم به کدام سمت برویم تا به خداوند نزدیک شویم، 
پس تقرب و نزدیکی به چه معناست؟

بحث کنید

هدف نهایی در خلقت انسان تقرب به خالق هستی است، این امر همان موضوعی است 
که شرط قبولی تمامی  عبادات است به عنوان مثال در ابتدای نماز، نيِت »قربـة الی اهلل« 

را انجام می دهيم.
اما اگر از ما بپرسند که این قرب یا نزدیکی به چه معنا است؟ تجربه نشان داده است که 
اکثر ما هيچ تعریف دقيق و واضحی از این موضوع نداریم و به عبارتی اصاًل نمی دانيم 

تقرب به خدا یعنی چه؟!

با نگاه، مطالعه و استفاده از یک کاال به کماالت و توانایی های سازنده آن پی می بریم 
در نظام آفرینش نيز صفات و نام ها و کماالت خالِق هستی آفرین را در مصنوعات و 
آفریده هایش می توان دید و با مطالعه آنها می توان حق تعالی را بهتر شناخت. به عنوان 
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یک کارآفرین موفق چگونه می تواند صفت رزاق را در خود متجلی سازد؟ بحث کنید

مثال در آفریده ای مانند گل، زیبایی و لطافت، بيش از هر کمال دیگری جلوه می کند. 
بنابراین دو اسم »لطيف و جميِل« خدا در این پدیده، خود را بيشتر نشان می دهند.

را  دیگر  موجود  هر  یا  حشره  یک  تکه سنگ،  یک  کوه،  مانند  دیگری  موجودات 
انتخاب کنيد و نام های دیگر خالق هستی را با ذکر دليل از آنها استخراج کنيد. و 

در قالب پرده نگار به هنرآموز خویش ارائه دهيد.
برای شناخت نام ها و صفات خدا می توانيد به دعای جوشن کبير مراجعه نمایيد.

تحقیق کنید

1ـ  سورۀ الرحمان، آیۀ 22

رزاق از نام ها و صفات الهی به معنای بسيار 
روزی دهنده می باشد. 

خداوند روزی رسان است و این کار را از 
راه اسباب و علل انجام می دهد.

)رّزاق( بسیار روزی دهنده

خداوند، دائم و مستمر در حال خلق و آفرینش است »ُکلَّ یَْوم ُهَو فِی َشاْن: خداوند هر 
روز در شاْن و کاری است«.1 بنابراین نوآور خلقت خداست و هرکس هر قدر خالق تر و 
نوآورتر باشد در دو اسم »خالق« و »مبتدع« به حق تعالی شبيه تر می شود. این همان 

مفهوم »قرب الهی« است که پيش تر از آن صحبت شد.
قرب الهی یعنی شبيه شدن به نام ها و صفات، ولی شرط این امر آن است که ابتدا 
این صفات الهی را بشناسيم. بنابراین در ادامه با چند صفت الهی آشنا خواهيم شد: 
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ماواِت َو اْلَْرِض... بَدیُع السَّ
آسمان ها و زمين را خلق کرد بدون اینکه 
از آسمان و زمينی قبل از آن الگو گرفته 

باشد.1
ابداع همان انشاء و آفریدن است که بدون 

نمونه قبلی ایجاد شود.

1ـ  سورۀ بقره، آیۀ 117

صفاتی از خداوند که در یک کارگر، یک کشاورز، یک نقاش، یک مدیر کارخانه و 
یک مهندس عمرانی، قابل مشاهده است را با ذکر دليل نوشته و به صوت مکتوب 

به معلم تحویل دهيد.

کار در منزل

)مبتدع( نوآور

)خّلق( بسیار آفریننده

و  خلق  حال  در  مستمر  و  دائم  خداوند 
به قدری در  این صفت  آفرینش است و 
از  دیگر  یکی  که  است  آشکار  حق تعالی 
نام های او »خاّلق« به معنی بسيار آفریننده 

می باشد.
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دو فعاليت زیر را در قالب یک پرده نگار )Power Point( ارائه نمایيد.
1  با نگاهی نوآورانه پيشنهادات خود را درباره بهبود شرایط مختلف کارگاه همراه با 

ذکر دالیل بيان کنيد. 
)با  را  اعضای خانواده  یا  و  از هنرجویان  و عملکردی 2نفر  اخالقی  ٢  صفات مثبت 
کسب اجازه از ایشان( برشمرده و بنویسيد تجلّی کدام یک از اسماء و صفات الهی 

هستند. 

عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج
مورد انتظار

استاندارد 
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

ت
ف از خلق

ِت دیدِن نوآوری ها و هد
مهار

خلقت  از  هدف    درک 
جهان و انسان

  کسب مهارت خوب دیدن 
برای الگوبرداری از هستی

پودمان  این  از    هدف 
از  هنرجو  درک  افزایش 
آفرینش  خلقت  هدف 
همه پدیده ها و انسان و 
همچنين افزایش مهارت 
پدیده های  دیدن  خوب 
الگوبرداری  برای  هستی 

در ایده پردازی ها است.

باالتر از 
حد انتظار

  اصل اصالت تخصص
  صفات خالق و نقش آن در نوآوری

  هدف از خلقت انسان و هستی
  تفاوت انسان با سایر موجودات

  کسب مهارت خوب دیدن

3

در حد انتظار
  تفاوت انسان با سایر موجودات
  هدف از خلقت انسان و هستی

  کسب مهارت خوب دیدن
2

کمتر از 
حد انتظار

1  کسب مهارت خوب دیدن

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ واحد یادگيری از 3

نمرۀ واحد یادگيری از 20

فعالیت پایانی پودمان
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درس ٢ مسیریابی

درس 3 انواع تولدها

درس 4 موانع راه

درس 5 قوانین حرکت

درس ٦ ریاضیات آفرینش

درس ٧ قوانین نامحسوس کارآفرینی
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آیا هرجا لذت، رضایت و شادی باشد قطعاً می توان گفت خوشبختی و سعادت هم بحث کنید
همان جا است؟

همۀ انسان ها به دنبال خوشبختی هستند و هر انسانی فطرتاً از این جهت كه خود 
را دوست دارد، سعادت خویش را هم می خواهد. نقطۀ مقابل خوشبختی و سعادت، 

بدبختی و شقاوت است كه همه از آن گریزانند.
سعادت با لذت و رضایت در ارتباط است و شقاوت با رنج و درد ارتباط نزدیك دارد. 

ما زمانی می توانیم كسی را به درستی سعادتمند یا بدبخت بدانیم كه تعریف درستی 
از انسان و هدف آفرینش و مسیر حركت او داشته باشیم.

سعادت و رسیدن به كمال این است كه انسان با حركت اختیاری خود به آن كمال كه 
دست قدرت آفریدگار در باطن و نهاد او قرار داده است، برسد؛ زیرا انسان فطرتاً طالب كمال 

و سعادت است، ولی رسیدن به آن، بر پایۀ اختیار و انتخاب گری انسان نهاده شده است.
به راستی سعادت چیست و سعادتمند كیست؟ كلید راهیابی به حریم سبز سعادت در 

دستان چه كسی است؟
دین به عنوان مجموعه ای از عقاید، اخالق و احکام، مطمئن ترین راه ها را برای رسیدن به 
خوشبختی در گسترۀ حیات دنیوی و جهان پس از مرگ در اختیار ما می گذارد و سعادت 
این دنیایی را با شاخص خوشبختی های اخروی ارزیابی می كند. بی اعتنایی به نیازها و 
توشه مورد نیاز در زندگی ابدی، مساوی با شقاوت و بدبختی در حیات جاویدان پس 
از مرگ است. خداوند به ما می گوید اگر خوشی های این زندگی چند روزه را بی ارتباط 
با خوشی های ابدی و زندگی آخرتی بدانید هیچ گاه در زندگی خوشبخت نخواهید شد.

مادری را در نظر بگیرید كه تحمل گریه و ناراحتی فرزندش را ندارد و به این دلیل کار در کالس
تزریق واكسن او را به تعویق می اندازد. آیا این نوع دلسوزی مادرانه را به خیر و صالح 
فرزند می دانید؟ این دلسوزی چه عواقب نامطلوبی می تواند برای فرزند داشته باشد؟

مؤلفه های سعادت كدام یك از گزینه های زیر است؟
 مصلحت           رضایت           لذت           غریزه

در جست و جوی سعادتدرس 1



پودمان دوم: کارآفرین هستی

3٧

یکی از بهترین تفریحات برای بسیاری از افراد، كار است و كار به آنها شادی و آرامش 
می دهد ولی برخی افراد از كار و مسئولیت پذیری گریزانند، شما از كدام گروه هستید؟

با توجه به مطالب ارائه شده در درس چهارم فصل اول، به موضوع تقسیم بندی لذت ها 
می پردازیم.

به طور كلی می توان لذت ها را به چهار دسته »حسی«، »خیالی ـ وهمی«، »علمی« 
و »عقلی« تقسیم كرد.

با مطالعۀ جدول زیر به خود نمره بدهید.کار در کالس

خود ارزیابیمعیار سنجشمؤلفه

0 تا 20كارهای مطالعاتی

0 تا 20كارهای عبادی

0 تا 20ورزش

0 تا 20فعالیت های كارگاهی )و یا كارهای فنی و تعمیراتی(

0 تا 20كارهای منزل

0 تا 20كارهای تولیدی

مجموع

تقسیم بندی لذت ها

كه  هستند  لذاتی  حسی:  لذت های 
می شوند؛  درک  پنج گانه  حواس  به وسیلۀ 
یعنی  و...  آشامیدن  خوردن، خوابیدن،  مثالً 
همان لذات غریزی، بهره برداری از این لذات 

بین انسان و حیوانات مشترک است.

را  لذات  این  وهمی:  ـ  خیالی  لذت های 
انسان در درون خود احساس می كند، مانند 
لذت غلبه بر دیگران، صدرنشینی، قهرمانی 
و شهرت و ریاست، این لذت ها را حیوانات 

نیز تجربه می كنند.
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انسان  كه  است  لذاتی  علمی:  لذت های 
تفکر  و  مطالعه  تدریس،  علوم،  یادگیری  از 
می برد. انسان از اینجا دیگر با حیوان فاصله 
می گیرد، در اینجا فرد علم را دوست دارد و 

از آن لذت می برد.

لذت های معنوی: این لذات برای زمانی است 
می كند،  پیدا  ارتباط  بی نهایت  با  انسان  كه 
یعنی به خداوند تبارک و تعالی وصل می شود. 
با معبود و معشوق خود )اهلل( سخن می گوید 
و حرف می زند، مانند لذت تالوت قرآن، لذت 

اقامۀ نماز و ... .
شهید علی صیاد شیرازی

مقایسه لذت هاکار در کالس
  وقتی شخصی در حال مسابقۀ ورزشی پیشنهاد خوردن غذای مورد عالقه را رد 

می كند، این معنا را دارد كه لذت ............... بر لذت ............... غلبه دارد.
ادامه  مسابقه  به  دیدگی  آسیب  رغم  علی  ورزشی  میدان  در  شخصی    وقتی 

دارد. غلبه   ............... لذت  بر   ............... لذت  كه  دارد  را  معنا  این  می دهد، 
  وقتی شخص پاكدامنی پیشنهاد دریافت رشوه را رد می كند، این معنا را دارد 

كه لذت ............... بر لذت ............... غلبه دارد.
  وقتی شخص سخاوتمندی علی رغم گرسنگی غذای خود را به دیگران می دهد، 

این معنا را دارد كه لذت ............... بر لذت ............... غلبه دارد.
  وقتی هنرجویی با شنیدن صدای اذان مطالعه را رها می كند و به نماز می پردازد، 

این معنا را دارد كه لذت ............... بر لذت ............... غلبه دارد.
آشامیدن  و  خوردن  از  تشنگی،  و  گرسنگی  وجود  با  روزه داری  شخص    وقتی 
خودداری می كند، این معنا را دارد كه لذت ............... بر لذت ............... غلبه دارد.

  علم آموزی در چه شرایطی اسیر وهم و خیال ناپسند می شود. )چه موقع علم اسیر فکر کنید
حیوانیت می شود؟(

  چگونه می توان لذت های حسی و خیالیـ  وهمی را به مجموعۀ لذات معنوی تبدیل 
كرد؟
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١  آیا برنامه ای با ویژگی های مورد نظر شهید مطهری وجود دارد؟ شاخصه های 
اصلی این برنامۀ جامع را بررسی كرده و حداقل در یك صفحه به هنرآموز خود 

ارائه دهید.
٢   در كارگاه از چه كاری لذت می برید؟

 كار گروهی         تعمیر و تولید         فعالیت بدنی         غیره
چه شرایطی به شادی و نشاط شما در هنگام كار و فعالیت می افزاید؟

کار در منزل

استاد شهید مطهری  می فرماید: سعادت، تنها مسئله لذت های حسی نیست كه 
هر كس به حکم غریزه ابتدایی در جست وجوی آن برآید، همچنین سعادت مسئله 
برخی از نیازمندي های حسی از قبیل بیماری ها نیست كه باالخره با تالش و كوشش 
راهی به سوی درمان آن بجوید. چه بسا لذت هایی داشته باشیم كه سعادت در پی 
نداشته و چه بسا شقاوت و بدبختی در پی داشته باشد. بشر برای رسیدن به سعادت 
نیازمند برنامه ای است كه آن برنامه هم جنبه های وجودی بشر و هم نیازمندي ها و 
استعدادهای بشر را مورد توجه قرار داده باشد و طوری برنامه ریزی كند كه انسان در 
نهایت به باالترین لذت و كمترین رنج دست پیدا كند. پس این برنامه دو ستون و 
پایه دارد كه برای سعادت بشر الزم است. یك برنامۀ همه جانبه كه اوالً به همۀ ابعاد 
وجودی انسان توجه داشته باشد. ثانیاً حداكثر لذت و آرامش و حداقل رنج و درد را 

در بر داشته باشد.1

در نوجوانی وقتی به مدرسه می رفتم، شخص فقیری كه نابینا بود سركوچۀ مدرسۀ یک تجربه
ما می ایستاد و من هر روز سکۀ دو ریالی را كه پدرم داده بود، به او می دادم. ولی 
سایر دوستانم آلو، لواشك و تنقالت دیگر می خریدند، جالب است كه آن فقیر هر 
روز زمان حضور خود را در آن محل با رفت و آمد من تنظیم می كرد، چون ما یك 
هفته در میان شیفت صبح و بعدازظهر می شدیم. از این كار خیلی لذت می بردم. 
همان موقع در دلم دعا می كردم كه خدایا به من توفیق خدمت به بندگانت را 

نصیب بفرما. البته دعاهای آن فقیر هم همیشه شامل حالم بود.
بخش هایی از خاطرات کارآفرین برگزیدۀ شیرازی

با توجه به رتبه بندی لذت ها، كارآفرین برگزیدۀ شیرازی، از بخشیدن تنها سرمایۀ فکر کنید
دوران نوجوانیش چه لذتی می برد؟

1ـ منبع شرح نمط هشتم كتاب اشارات بوعلی سینا
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در دروس پیش دانستیم كه انسان موجودی دو بعدی، بی نهایت طلب، دارای ظرفیت 
نامحدود و حیاتی ابدی و جاودان است و دغدغۀ همیشگی او رسیدن به سعادت و 

خوشبختی است.
انسان زمانی به دنیا می آید، مدتی در دنیا زندگی می كند و سپس در آخرت به حیات 
ابدی خود ادامه می دهد. در شکل 1 سیر تحول زندگی انسان نشان داده شده است. 

و در شکل 2 تبدیل و تحول برخی اشیاء دیگر بیان شده است.

عالم برزخ و 
ادامۀ حرکت 

آخرتی

میان سالی

رحم مادر

تولد به عالم هستیوفات از عالم دنیا
شکل ١ ـ سیر حیات انسان

تکامل پنبه و تبدیل 
شدن به بلوز

تبدیل  و  بذر  تکامل 
شدن به هندوانه

و  میل گرد  تکامل 
تبدیل شدن به مته

مسیریابیدرس 2

شکل ٢ـ تحّول برخی اشیاء و موجودات
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انسان همراه با كاروان هستی به سوی مبدأ متعال و مقصد اعلی در حركت است و در 
نهایت همراه با سایر موجودات به لقای رب خود خواهد رسید. انسان با داشتن روحی 

الهی، حركت به سوی ابدیت و به سوی رب خود را از زمین آغاز می كند.

آیا بین نفت خام و قرص آسپرین شباهتی فکر کنید
بدبوِی  سیاهِ  خام  نفت  دارد؟  وجود 
مسموم كننده در مسیر تحول خود تبدیل 

به قرص سفید شفابخش می شود. 
انسان در مسیر تحول تکاملی بدن خویش 
به  میکروسکوپی  كوچك  سلول  یك  از 
بدنی تنومند و كامل با تجهیزات متناسب 
با حیات دنیایی تبدیل می شود كه هیچ 

شباهتی به آن سلول اولیه ندارد. 
به نظر شما روح انسان در مسیر تحوِل 
چیزی  چه  به  دنیا  در  خویش  تکاملی 

می شود؟ تبدیل 

ِمْنها  َو  تَُموتُوَن  فیها  َو  تَْحَیْوَن  فیها  قاَل  إِلي حیٍن،  َمتاٌع  َو  ُمْسَتَقرٌّ  ِفي اْلَْرِض  لَُکْم  َو   ....   «
تُْخَرُجوَن «

استقرار شما در زمین و بهره مندیتان از آن برای مدتی معین است در این زمین 
زندگی می كنید و در آن می میرید و از آن برانگیخته می شوید.1

حیات دنیا پایین ترین مرحله از مراحل حیات و وجود است. » خزائن و گنجینه های 
همه چیز نزد ما است، ولی ما جز به اندازۀ معینی آن را نازل نمی كنیم«.2 حیات واقعی 
در آخرت است كه خود باطن و اصل این جهان است و همۀ كماالت به طور تام و 
كامل و خالص در آن است. هرچه از كماالت در دنیاست، از آن عالم تابیده است و 
این مقدار از حیات دنیا و كماالت آن، به  قدری كم و ضعیف است كه در برابر آخرت 

بازیچه ای بیش نیست.

1ـ سورۀ اعراف، آیات 24 و 25
2ـ سورۀ حجر، آیۀ 21
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دنیا از آخرت جدا نیست و هر فکر، عمل و خلقی از ما متناسب با ریاضیات و قوانین 
حاكم بر دنیا، تفسیری در آخرت خواهد داشت. كسی كه خود را در ارتباط دائمی با 
آخرت می بیند، مسائل و مشکالت دنیا برایش زودگذر و آسان می شود. اما كسی كه 
تمام خوشی خود را در دنیا جست وجو می كند، با كمترین مسئله و مشکلی دچار 
نا امیدی، اضطراب، استرس و پریشانی خواهد شد زیرا متصل به منبع حیات باالتر 
آخرتی نیست. مشابه لیوان آبی كه اگر برای مدتی در جایی ساكن بماند، مزه، بو و 
رنگ آن تغییر می كند و گوارا نیست، اما اگر همان لیوان آب در ارتباط با منبع آبی 

بزرگ تر بوده و آب آن در جریان باشد، همچنان گوارا می ماند.

پیوستگی دنیا و آخرت

همان طور كه می دانید جنین در دوران زندگی رحمی به وسیلۀ دنیا احاطه شده بحث کنید
است. با این حساب آیا می توان گفت هم اكنون نیز، آخرت ما را كه در عالم دنیا 

زندگی می كنیم، احاطه نموده است؟ توضیح دهید )شکل 2(.

شکل ٢ـ عوالم موازی خلقت

مادر دنیا برزخ قیامت
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پیامبر گرامی اسالم    در فرمایشی نورانی در مقایسۀ زندگی دنیا نسبت به زندگی 
آخرت، آن را به زندگی در رحم مادر نسبت به زندگی در دنیا تشبیه كرده اند: »  إَِنّ 
ِه...«  ِمثال مؤمن در دنیا، مانند جنین  نَْیا َكَمَثِل َجِنْیٍن فِي بَْطِن أُِمّ َمَثَل الُْمْؤِمِن فِي الُدّ

است در شکم مادر...1.
می دانید كه جنین در رحم مادر، باید به درستی تغذیه شود تا دست، پا، گوش، چشم 

و ... در او به صورت كامل و سالم رشد نموده و با بدنی قوی وارد دنیا شود.
وسیلۀ حیات جنین در رحم مادر، بند ناف است كه اگر بریده شود جنین از بین می رود. 
بند ناف فقط برای زندگی در رحم مادر به كار جنین می آید و پس از تولد بریده می شود. 

آنچه حیات دنیوی را پس از تولد، آسان و راحت می كند، بدن سالم است.!
دنیا نیز همانند رحمی است تا روح انسان 
در آن به تکامل برسد و بذر وجودی در 
آن پرورش یافته و ورودی سالم به آخرت 
داشته باشد. عاملی كه بیشترین تأثیر را 
در پرورش استعدادها و رشد انسان دارد، 
رویارویی درست با امتحانات و مشکالت 
است. رنج ها و سختی ها مانند باد مخالفی 
می تواند موجب ترقی و اوج انسان شود، 
به شرطی كه مقابلۀ درستی صورت گیرد. 

دنیا در مسیر تکامل

در كارگاه آهنگری و ریخته گری مشغول یادگیری فنون بود، هر روز بر دانش و یک تجربه
مهارت او افزوده می شد تا اینکه تصمیم گرفت از استاد خود جدا و مستقل شود. 
بود. پس  اما سهراب تصمیم خود را گرفته  او را منصرف كند،  استاد سعی كرد 
از چند ماه سهراِب بلند پرواز كه بدهکار و ورشکسته شده بود به استادش پناه 
با مهربانی به او گفت: درس مهمی كه تو در كارگاه نیاموختی این  آورد. استاد 
بود: همان طور كه سنگ آهن در كوره مذاب و آمادۀ ریخته گری می شود، انسان 
نیز در كوران رنج ها و سختی ها رشد می كند و آماده می شود تا پله های موفقیت 

را طی كند.

1ـ المحجه البیضاء، ج 8  ، ص 299
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دو مرحله زندگی انسان در رحم مادر و رحم دنیا را با یکدیگر در جدول زیر مقایسه کار در کالس
كنید.

استعدادقدرتحرکتارتباطاتتغذیهزمانیمکانی

زندگی در رحم مادر

زندگی در رحم دنیا

دربارۀ فرمایش پیامبر گرامی اسالم    كه فرمودند: »  ِمثال مؤمن در دنیا، مانند 
جنین است در شکم مادر...« با افراد زیر مصاحبه كرده و نتایج را در یك برگه 

بنویسید و به هنرآموز خود تحویل دهید.
سؤال مصاحبه: برداشت شما از این سخن پیامبر اسالم  چیست؟

امام  امام جماعت مدرسه،  پرورشی،  افراد پیشنهادی: دبیر دین و زندگی، مربی 
افراد مطلع. جماعت مسجد محل و سایر 

کار در منزل
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پس از سپری شدن حیات موقت دنیا، فرصت انسان برای كسب شرایط زیستی حیات 
ابدی پایان می یابد و او با مرگ بدن به عالمی دیگر )برزخ( وارد می شود و در آنجا 
یعنی  بعدی حیاتش  تا مرحلۀ  به سیر خود  نموده  او كسب  روح  آنچه كه  براساس 

قیامت ادامه می دهد.

همان طور كه گفته شد، حركت از دنیا به آخرت مثل حركت جنین از رحم مادر به 
دنیا است. اصل مهم در این سیر آن است كه بدانیم این حركت كاماًل حساب شده و 
نظام مند است. برای درک بهتر حسابگری و حاكم بودن قوانین بر آفرینش و حركت 

انسان، دانستن انواع تولدها بسیار مفید می باشد. 
جنین با توجه به نوع حركتش در عالم رحم تولدهای مختلف خواهد داشت.

تولد ناقص
در این حالت، جنین وقتی به دنیا می آید ناقص الخلقه 
است. مانند شخصی كه بعضی از اعضایش كم و زیاد 
یا ناقص است؛ مثالً دست و یا پا ندارد، یا كور و كر 
است، و یا دو تا سر و دم و دست و پای اضافی آورده 

است و به هیچ وجه قابل درمان نیست.
انسان هایی كه تولد ناقص در دنیا دارند تا آخر عمر 

در رنج هستند.

انواع تولدها

شکل3ـ تولد با جمجمۀ ناقص

انواع تولدهادرس 3
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می شوند.  متولد  ناقص الخلقه  انسان ها  از  عده  یك  نیز  آخرت  به  دنیا  از  در حركت 
یعنی به محض اینکه به آخرت متولد می شوند، تا بی نهایت و تا ابد در عذاب هستند. 
آن جهنم  در  و  آتش هستند  اصحاب  آنها  خالُِدوَن«  فِیها  ُهْم  أَْصحاُب النَّاِر  »  أُولِئَك 

جاودانه هستند. 

پرسش: چه كسانی تولد ناقصی در عالم آخرت دارند؟
پاسخ: در قرآن سه گروه هستند كه در عالم آخرت ناقص متولد می شوند:

١  كفار: كسانی هستند كه منکر خالق هستی و پروردگار متعال هستند.

٢  منافقین: از نظر فکری و عقیدتی مانند كفار هستند، اما تظاهر می كنند كه قبول 

دارند.
3  مشركین: كسانی هستند كه به غیر از خدای یکتا، به خدا یا خدایان دیگری یا به 

قدرت های دیگری معتقد هستند. 

آیا اگر جنین ناقص متولد نمی شد، باز هم اذیت و سختی داشت؟ چرا؟فکر کنید
علت پیدایش رنج ها و سختی ها چیست؟

چه عاملی باعث تولید ناقص محصوالت زیر می شود؟کار در کالس

عواملمحصولردیف

گندم1

كت و شلوار2

ظرف بلوری3

در محیط اقتصادی و صنعتی، محصوالت ناقص به عنوان ضایعات محسوب می شوند.

4٦
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تولد بیمار
بعضی از نوزادان، اعضای اصلی را كه یك بدن برای حیات زیستی در دنیا احتیاج دارد با 
خود می آورند. اما بعضی بیماری هایی هم ممکن است داشته باشند؛ مثالً یرقان و ... . در 

این حالت نوزاد مدتی رنج درمان را تحمل 
می كند و خوب می شود. 

در تولد از دنیا به آخرت نیز بعضی افراد با 
بعضی بیماری های روحی متولد می شوند، 

یعنی روحشان سالم متولد نمی شود. 

پرسش: چه كسانی در عالم آخرت، تولد بیمار دارند؟
پاسخ: كساني كه ویژگی های زیر را داشته باشد:

١  روحشان به بیماری هایی مانند حسادت، كبر، ُعجب، سوءظن و ... آلوده است.

و  انداخته  تأخیر  به  را  توبه  یا  و  نکرده اند  توبه  ولی  مرتکب شده اند،  را  ٢  گناهانی 

مهلتشان در دنیا به اتمام رسیده است.
3  حق الّناسی بر گردنشان است، مانند اینکه به كسی ظلم كرده اند، غیبت كسی را 

كرده اند، تهمتی زده اند، آبروی كسی را برده اند، به مال كسی لطمه زده اند، جایی 
كه باید از حق دفاع می نمودند سکوت كرده اند و ... .

4  در انجام عبادات یا تکالیف خود كوتاهی كرده اند.

اینها همه، انواع و اقسام مواردی است كه برای روح انسان بیماری درست می كند.

دربارۀ تولید یك محصول فکر كنید. چه زمانی تولید آن، مصداق تولد بیمار است؟کار در کالس
عنوان محصول:

مشخصات محصول بیمار:
آیا  معایب،  رفع  از  پس  دیگر،  عبارت  به  است؟  درمان  قابل  بیمار  محصول  آیا 

فروخت؟ مشتری  به  را  آن  می توان 

4٧
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تولد سالم 
در اینجا، جنین مثل اكثر انسان هایی كه متولد می شوند، دوران 
جنینی موفقی در رحم مادر داشته و اعضای متناسب، متوازن 

و سالم رشد كرده است و به راحتی در دنیا زندگی می كند.
در تولد به آخرت هم عده ای از انسان ها هستند كه قلب و روح 
زیرا  متولد می شوند  برزخ  به  با سالمت كامل  و  دارند  سالمی 
دائماً از خود مراقبت كرده و با یاد آخرت و ابدیت انس داشته اند.

پیامبر گرامی اسالم    در سفر معراج مشاهداتی داشتند كه برخی از آنها مربوط به یک تجربه
حالت های جهنمیان بود ، یعنی كسانی كه بیمار یا ناقص در آخرت متولد شده بودند 
و با شرایط زیستی آنجا هماهنگ نبودند. ایشان كسانی را مشاهده نمود كه مانند شتر 
لب های بزرگی داشتند و گوشت پهلوی خود را بریده و در دهان خود می گذاشتند. 
آنها كسانی بودند كه از مردم عیب جویی می كردند. حضرت، باطِن تولِد سهل انگاران 

در نماز، حرام خواران و زناكاران را نیز مشاهده نمودند كه هر كدام شرح حالی دارد.

با توجه به شکل زیر و محتوای درس، جاهای خالی را پر كنید.کار در کالس

١  آیا به جز سه نوع تولد مذكور ، انواع دیگری از تولدها وجود دارد یا خیر؟ نتایج 
تحقیق را به صورت مکتوب به هنرآموز خود ارائه نمایید.

٢  با توجه به رشتۀ تحصیلی خود و تولیدات مربوط به آن رشته، توضیح دهید كه 
تولدهای سه گانه، در رشته شما چه مشابه و معادلی دارند؟ آنها را به صورت تایپ شده 

و با به كارگیری تصاویر به هنرآموز خود ارئه دهید.

کار در منزل

تولد: .............

ضایعات

مرجوعی به خط تولید

تولد: .............

کنترل کیفیت

تولد: .............
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در نظام خلقت یك جنین حدود نُه ماه فرصت دارد تا تجهیزات مورد نیاز برای یك 
دنیایی(  )یك عمر  انسان مدت محدودی  نیز  دنیا  در  آورد.  به دست  را  دنیایی  عمر 

فرصت دارد تا ابزار و امکانات الزم را برای یك زندگی ابدی فراهم آورد. 

اخطار

یکی از اشتباهات مهمی كه معموالً انسان ها دچار می شوند، این است كه یك ساعت 
عمر را یك ساعت به مقیاس دنیا می گیرند و می گویند یك ساعت تلف شد. اما این 
زمان در مقیاس آخرتی خیلی بزرگ و طوالنی است. جنین در رحم مادر هر لحظه 
در حال فعالیت و سلول زایی و اندام زایی است و اگر لحظه ای و دقیقه ای هدف خلقت 
و شرایط زیستی تولد خود را فراموش كند، پس از تولد به سختی های زیادی مبتال 

می شود، هر چند در زندگی رحمی این حقیقت را درک نمی كند. 
انسان در رحم دنیا نیز هر لحظه در حال شکل دادن به شاكلۀ روح و حیات اُخروی 
خود است و پس از تولد به آخرت معلوم می شود كه روح چیزهایی كه كسب كرده، 

منطبق با شرایط زیستی آخرت هستند یا خیر.

  اگر دوشاخۀ تلفن را اشتباهی یك لحظه به برق شهر وصل كنیم، چه اتفاقی می افتد؟کار در کالس
  در فرایند تولید ظروف سفالی اگر دمای كوره باالتر از میزان استاندارد برود، 

می افتد؟ اتفاقی  چه 
  در فرایند تركیب رنگ و تولید یك رنگ جدید، اگر رنگ قرمز و آبی با نسبتی 
مشخص تركیب شوند، چه رنگی به دست می آید؟ آیا ممکن است از این تركیب 

رنگ سبز به دست بیاید؟

همان طور كه سراسر عالم دنیا از قوانین و ریاضیات پر شده است، آخرت نیز نظامی 
كامالً قانونمند دارد و تابع میل و سلیقه و آرزوی ما نیست، برای درک بهتر قانونمندی 
نظام خلقت كافی است اندكی در خلقت انسان و نقش كروموزوم ها بیندیشیم، چه 
اختالل شود،  اگر دچار  نام كروموزوم  به  باور می كرد یك ذرۀ میکروسکوپی  كسی 
بیماری های غیر قابل درمانی مانند سندرم داون و سندرم ترنر ایجاد شود و فرد مبتال 

تا پایان عمر گرفتار باشد.

موانع راهدرس 4
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كوچك ترین عقاید، اخالق و اعمال ما نیز در نظام قانونمند آخرت محاسبه می شود 
و نتیجه اش را خواهیم دید.

موانع تولد سالم در آخرت

الف( موانع درونی
به تمایالت دنیایی  اما اگر صرفاً  آرزوهای متنوع: آرزو موتور حركت انسان است. 
متمركز شود، آرزوهای متنوع انسان را از توجه به سفر آخرت و تولد سالم در آنجا 

می كند. محروم 
دائمی،  فقر  احساس  نکردن،  قناعت  خیال پردازانه،  و  ناپخته  افکار  گوناگون،  میله ای 
آرزوهای افراطی در كماالت جمادی، گیاهی و حیوانی و پیروی از هوای نفس، غفلت و... 

از موانع درونی تولد سالم محسوب می شوند.
مشغولیت های بیهوده: وقت تلف كردن ها، ساعت ها وقت گذرانی در شبکه های اجتماعی، 
شوخی های نابجا، كارهای كم ارزش، افراط در ورزش و بازی ها، تفریح بی وقت و بیهوده، 

همه و همه اموری هستند كه مانع حركت درست می شوند.

اوقات فراغت خود را چگونه بگذرانیم كه خسارت و آسیبی به كیفیت تولدمان در بحث کنید
عالم برزخ و قیامت وارد نشود؟

اوقات فراغت یك فرصت است، اما اگر درست استفاده نشود به یك تهدید تبدیل 
می شود، چرا كه ابزار غفلت خواهد شد. اگر انسان برنامۀ سالمی برای خود تنظیم 

نکند، شیطان برای اوقات فراغت او برنامه ریزی می كند.

ب( موانع بیرونی
محیط خانوادگی ناسالم، اجتماع و دوستان ناسالم و همچنین حضور شیطان از موانع 

بیرونی تولد سالم در آخرت محسوب می شوند.
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شیطان دشمن قسم خوردۀ انسان و از موانع بیرونی تولد سالم به آخرت است. ]شیطان 
گفت:[ به عزت تو سوگند كه همه انسان ها را گمراه خواهم ساخت، غیر از بندگانی 

از تو كه مخلَص شده باشند.2
شیطان دائماً در حال نقشه و توطئه برای افزودن به یاران خود و اصحاب آتش است. 
در یك تقسیم بندی او این كار را از چهار راه انجام می دهد: »سپس قطعاً نزدشان 
]نواحی[  از  و  راستشان  ]جوانب[  از  و  سرشان  پشت  از  و  رویشان  پیش  از  می آیم 

چپشان، و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت«. 3

دوستان شما، چگونه در جهت تولدی سالم به عالم برزخ به شما كمك می كنند؟فکر کنید
یا َویلَتی لَیَتِنی لَْم أَتَِّخذ ُفالناً َخلِیاًل

ای وای بر من، كاش فالن )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب نکرده بودم!1
صحنۀ قیامت، صحنه ندامت و پشیمانی است و یکی از موارد حسرت خوردن انسان ها 

در آن روز، تأسف بر انتخاب رفیق بد است، كه او را از راه راست منحرف كرده است.

1ـ سورۀ فرقان، آیۀ 28
2ـ سورۀ ص، آیۀ 82 و 83

3ـ سورۀ اعراف، آیۀ 17
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شناخت دشمن نقش مهم و اساسی در رویارویی انسان با دشمنان دارد، زیرا كه اگر 
انسان در رویارویی بسیار باشد ولی اطالعات كافی را در دست نداشته باشد،  توان 

شکست خواهد خورد. 

حمله شیطان از چپحمله شیطان از راست

حمله شیطان از پیش رو )جلو(

حمله شیطان از پشت سر )عقب(

افراد،  دینداري  از  بهره گیري  راست،  از  حمله 
با  فرد  ارتباط یک  به محض قطع  علیه دین است. 
مقدس  صورت هاي  طریق  از  شیطان  حرام،  صور 
برنامه ریزي نموده و تالش می کند تا او را به جهنم 
بکشاند. چرا که او سوگند خورده است که حتي اگر 
انسان ها به اعمال حرام هم آلوده نشوند، از طریق 

عبادات و امور دیني سعادتشان را نابود کند.

  ایجاد نگرانی نسبت به آینده
  اضطراب در کسب رزق

  ایجاد دغدغه هاي کاذب ذهني و فکري
  لذت نبردن از زمان حال

سمت  به  را  انسان  که  افکاری  و  وسوسه ها  تمام 
گناه سوق می دهند، از این گروه حمالت محسوب 
هر  برای  دسته  این  در  می شوند. حمالت شیطان 
نوع  است.  متفاوت  دیگر  انسان  به  نسبت  انسان 
این حمالت به زمینه هایی از گناهان که در باطن 
است،  متفاوت  دیگران  با  و  داشته  وجود  انسان 
به  را  شخصی  نتواند  شیطان  شاید  دارد.  بستگی 
دزدی وادار کند، چرا که این فرد با تالش، زمینه ها 
و دستگیره های این گناه را در وجود خویش از بین 
او را به گناه دیگری مثل  اما می تواند  برده است. 
غیبت که زمینه اش هنوز در وجود شخص موجود 

هست، مبتال کند.

  یادآوری گذشته گناه آلود و حذف انگیزه 
حرکت

  ایجاد سوء ظن و تنفر کاذب

با توجه به مبحث باال مشخص كنید موارد زیر مصداق كدام یك از حمالت شیطان کار در کالس
است؟ 

١  كارفرمایی علی رغم توان مالی، از پرداخت به موقع حقوق كارگرانش به طمع 
سود بانکی بیشتر اجتناب می كند: 
. ............................................................

٢  كینه توزی نسبت به شریك تجاری كه به دالیلی از هم جدا شده اند: 
. ............................................................

3  كارمندی بدون رد كردن مرخصی برای انجام كارهای شخصی محل كار خود 
را ترک می كند: 

. ............................................................
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با توجه به داستان زیر جهت های حمله و وسوسه شیطان را بنویسید: فکر کنید
دو تاجر در شهری مشغول تجارت بودند، یکی كافر و دیگری مسلمان. تاجر كافر 
به شاگردان خود بعضی از فنون و رموز تجارت را می آموخت اما تاجر مسلمان از 
ترس اینکه شاگردانش رقیبش نشوند، چیزی به آنها یاد نمی داد، به مرور زمان بر 
تعداد تاجران موفق كافر افزوده شد و عرصه تجارت بر تاجر مسلمان تنگ شد . اما 
او باز متوجه اشتباه خود نشد و با زبان گله و شکایت به پروردگارش گفت: خدایا 

چرا شر این كفار را از سر ما كم نمی كنی؟

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

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

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

هر یك از گناهان زیر از كدام نوع حملۀ شیطان می باشد:
١  وسواس نسبت به پاكی و نجسی؛

٢  سهل انگاری در استفاده از ابزار كارگاه؛
3  تنبلی و بی حوصلگی در انجام امور كارگاه؛

4  عدم پرداخت خمس و زكات؛
5  نا امیدی از رحمت خدا؛

٦  افراط در كارهای اقتصادی بدون استراحت؛
٧  یادآوری بدی های دیگران در ذهن )كینه و تنفر(؛

8  دروغ گویی؛
9  ترس از اوضاع مالی آینده؛

١0  زودرنجی و جر و بحث با هم كالسی ها.

کار در منزل
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اگر كسی با شناخت صحیح از خود، خدا و آفرینش، در مسیر درست قدم نهاده باشد، 
اصول و قوانینی برای ادامه حركت او وجود دارد كه عبارت اند از:

توقف ممنوع
كسی كه در مسیر درست قدم برمی دارد، نباید دو روزش 
با هم مساوی باشد. هر روز بهتر از دیروز شعار حركت 

درست می باشد.

سرعت و سبقت آزاد
افزایش  می دارد،  بر  گام  بندگی  مسیر  در  كسی  اگر 
اشکال،  بدون  راه  این  در  از دیگران  و سبقت  سرعت 
سبقت گیرندگان،  »  و  است.  شده  ستوده  و  آزاد 

سبقت گیرندگان آنها مقربان درگاهند«1. 

قوانین حرکتدرس 5

تنها جایی كه توقف و عقب گرد مجاز است، هنگامی 
بدون  و  صحیح  مسیر  از  خارج  در  شخص  كه  است 
شناخت از خود، دنیا و آخرت گام برمی دارد. این فرد هر 
چه زودتر باید توقف كند و برای جبران گذشته به عقب 

برگردد. به این كار » توبه یا بازگشت« گفته می شود.

وسیلۀ حرکت چیست؟

با توجه به مطالب فوق، كارآفرین موفق چه ویژگی هایی دارد؟فکر کنید

اگر دنیا برای انسان مانند رحم مادر برای جنین باشد و انسانی 40 سال آلوده به بحث کنید
گناه بوده باشد، پس از توبه، 40 سال آلودگی، چگونه جبران می شود؟

آیا جنین می تواند در ماه نهم عمر خود در رحم، خسارات ناشی از كم كاری در 
ماه های قبل را جبران كند؟

1ـ سورۀ واقعه، آیات 10 و 11
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موضوع بسیار مهم در جهان بینی و انسان شناسی، مسئلۀ پیوستگی و وابستگی دنیا و 
آخرت است. انسانی كه از كماالت دنیایی به نحو صحیح و در جهت رشد و تعالی خود 
استفاده نماید، قادر خواهد بود از كماالت عالی و پایدار آخرت بهره مند گردد، و اگر از 
كماالت و نعمت های حیات دنیا به طور صحیح و در جهت رشد و تعالی خود و تحصیل 
حیات انسانی استفاده نکند، قادر نخواهد بود از نعمت ها و كماالت آخرت كه اصل و 
حقیقت كماالت دنیایی هستند، بهره مند گردد و همین ناتوانی در بهره برداری صحیح، 

موجب عذاب و رنج آخرت می شود. 
دنیا و آخرت هر دو مخلوِق خالق هستی هستند. بنابراین هیچ كس بهتر از او نمی تواند 
درباره این دو پدیده نظر تخصصی بدهد. خالِق هستی در كتاِب هدایت و رستگاری 
می فرماید: این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا ]در[ 

سرای آخرت است ای كاش میدانستند.1
نه تنها زندگی حقیقی در سرای آخرت است، بلکه حقیقت زندگی نیز در آنجا مشاهده 
خود  زندگی  غایت  و  حقیقت  را  رحمی  دوران  زندگی  ما  از  یك  هیچ  آیا  می شود. 
محسوب می كنیم؟ هیچ كس آن مدت نه ماهه را كل زندگی نمی داند چون بسیار 
ناچیز، بی مقدار و محدود است. انسان ها تاریخ زندگی را از روز تولد به دنیا حساب 

می كنند.
علی رغم این واقعیت، با توجه به مطالب از پیش گفته شده در بحث انواع تولدها ، 
همین زندگی محدود و ضعیف دوران رحمی كه نباید به آن دلبسته شد، نوع زندگی 

پس از تولد ما را شکل می دهد.
با توجه به فرمایش پیامبرگرامی اسالم    در درس گذشته، رحِم دنیا فرصتی است 
برای اینکه بذر وجود انسان پرورش یابد و به نتیجه و میوه شایسته خویش تبدیل 
شود. خالِق انسان بذر روح انسان را در زمین سکونت داد تا به شکوفایی نائل شود. 

دنیا همان خاكی است كه بذر روح انسان در آن قرار می گیرد تا تبدیل به گل شود. 
بذر مدتی همنشین خاک زبر و خشن می شود و از آن استفاده می كند، ولی زمانی كه 
به گل زیبا تبدیل شد، از اینکه اندكی خاک روی گلبرگ هایش بریزد آزرده می شود. 

اَر اْلِخَرُه لَِهَی الَحَیَوان لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن. نَْیا إاِّل لَْهٌو َولَِعٌب َو إِنَّ الدَّ 1ـ َو َما َهِذِه الَْحَیاُه الدُّ
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لقمان  در سفارش به فرزندش، دنیا را به دریایی مواج تشبیه نموده كه بسیاری کار در کالس
از انسان ها در آن غرق می شوند!. وی راه نجات در این دریای متالطم را سوار شدن 
بر وسیله ای به نام » كشتی تقوا« دانسته و هر یك از اجزای این كشتی را به ابزار و 

وسیله ای از هدایت تشبیه نموده است.
به نظر شما در این تشبیه، سوخت الزم، بادبان، لنگر، ناخدا و راهنما چه چیزهایی 

هستند كه كشتی بتواند به كمك آنها سالم به ساحل نجات برسد؟

در تاریخ نقل شده است درویشی، نام مال احمد نراقی و تعریف كتاب معراج السعاده یک تجربه
او را شنیده و به شدت مرید و شیفتۀ او شده بود. به همین دلیل برای دیدن او وارد 
شهر كاشان می شود. وقتی رفت و آمد و مراجعه مردم و شهرت او را می بیند، اندكی 
از ارادتش نسبت به او كم می شود. مال احمد نراقی هم متوجه این موضوع می شود. 
بعد از چند روز، درویش می گوید كه تصمیم دارد به كربال برود. مال احمد در جواب 
می گوید: چه خوب من هم چنین قصدی داشتم. پس صبر كن تا با هم حركت كنیم.  
درویش می پرسد: چند روز باید صبر كنم تا شما آماده شوید؟ جواب می شنود: همین 
االن مهیا هستم. سپس با هم این سفر را آغاز می كنند. وقتی به چند فرسخی قم 
می رسند به خاطر رفع خستگی در كنار چشمه ای اُتراق می كنند. در آنجا درویش 
می گوید: كشکول خود را در خانه شما جا گذاشته ام. مال احمد نراقی می فرماید: این 
كه چیزی نیست وقتی از سفر بازگشتیم، آن را تحویل می گیری. او قبول نمی كند و 
می گوید: من به این كشکول خیلی عالقه مندم. مال احمد سؤال می كند: آیا نمی توانی 
مدتی بدون كشکول باشی؟ او جواب می دهد: من نمی توانم بدون تَبرِزین وكشکولم 
باشم. در این هنگام آن فقیه زاهد و پارسا می فرماید: ای درویش! من به آن ریاست 
و مقام و منزلتی كه در كاشان دارم، این قدر وابسته نیستم كه تو به این كشکول 

خود وابسته ای!
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چه عاملی باعث می شود مال احمد نراقی با وجود ثروت و شهرت دلبستۀ آنها نباشد بحث کنید
و درویشی كه از تمام دنیا تبرزین و كشکولی دارد دلبسته همان باشد؟

مردتکلف گر نباشد خوش توان زیست توان  نباشد خوش  گر  تعلق 
مال فتح اهلل شوشتری

از طریق مراجعه به كتاب های چاپ شده و یا جست وجو  درباره شاهرخ ضرغام 
ویژگی های  مهم ترین  كه  بنویسید  و  كنید  اطالعاتی كسب  داده،  پایگاه های  در 

تغییر مسیرش شد؟ باعث  بود كه  شخصیتی وی چه 
عاقبت و سرانجام كار وی چه شد؟

نوع تولدش به عالم برزخ را چگونه می بینید؟ 

کار در منزل



58
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دنیا مجموعه ای از قوانین و ریاضیات پیچیده است كه حركت بر اساس آنها زندگی 
سعادتمند در دنیا و سپس آخرت را به دنبال خواهد داشت.

با  منطبق  پیشوایان دین، دقیقاً  ارائه شده توسط  )دین(  و مقررات تشریعی  قوانین 
قوانین موجود در عالم خلقت و در جهت رشد و تعالی انسان صادر شده است.

آیا ضرب المثل »  از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری« از قوانین جاری بحث کنید
بر عالم هستی است؟ اگر آیه، حدیث، ضرب المثل و یا سخن دیگری از بزرگان در 

این مورد دارید، بیان كنید.

می دانیم كه روح و بدن بر یکدیگر، تأثیر متقابل دارند، یعنی بدن انسان بر روح او و روح او 
ـ   55 درصد  نیز بر بدن شیء تأثیرگذار است. به عنوان مثال از آنجایي كه بدن انسان از 70 
آب تشکیل شده و تقریباً 90ـ80 درصد خون را آب تشکیل می دهد، پس هر آنچه 
بر آب تأثیرگذار است، بر جسم ما انسان ها نیز اثرگذار است و به دلیل رابطه جسم و 

روح بر روح نیز تأثیرگذار خواهد بود.

مولکول های آب

افکار  و  كلمات  مقابل  در  آب  مولکول های  است  معتقد  ژاپنی  دانشمند  ایموتو،  دكتر 
انسان ها سریعاً عکس العمل نشان می دهند. او آزمایش های خود را این گونه انجام می دهد: 

شکل 4ـ شکل مولکول آب با برچسب شادمانی )سمت راست( و با برچسب هیتلر )سمت چپ(
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مقداری آب را در ظرفی ریخته، سپس كلمات زیبایی را بر آن آب می خواند و بالفاصله 
آب را منجمد كرده و از مولکول های یخ عکس می گیرد. همین كار را با همان آب 
هندسی  شکل  اول  تصویر  است  معتقد  او  می كند.  تکرار  منفی  كلمات  با  بار  این  و 
شش وجهی زیبایی دارد و تصویر دوم فاقد شکل منظم هندسی است و اصاًل زیبا نیست. 

او موسیقی های مختلفی را نیز امتحان كرده است.
دكتر ایموتو آب را در كنار گل ها نیز قرار داد و متوجه 
شد مولکول های آب، خود را به شکل گل ها در می آورند. 
او نتیجه می گیرد احساس نشاط و شادكامی و انرژی 
كه انسان ازحضور در طبیعت می گیرد به این دلیل 
است كه مولکول های بدن ما خود را به شکل طبیعت 
نقش  بر  تأكیدی  می تواند  تجربه  این  می آورند!  در 

در عوامل محیطی در تربیت باشد. آب  مولکول  شکل  شکل5  ـ 
مجاورت گل

روزی در حمام  رسید از دست محبوبی به دستمگِلی خوشبوی 
مستمبدو گفتم كه مشکی یا عبیری تو  دالویز  بوی  از  كه 
بودم ناچیز  گِلی  من  نشستمبگفتا  ُگل  با  مدتی  ولیکن 
وگر نه من همان خاكم كه هستمكمال همنشین در من اثر كرد

سعدی

مردی شامی امام حسن   را دید و شروع به ناسزا گفتن نمود. حضرت سکوت یک تجربه
نمود و پاسخ او را نداد. وقتی آن مرد مسافر دشنام گویی خویش را به پایان برد، 
حضرت به او سالم نموده و لبخندی بر لب آورد و فرمود: ای مرد شامی، به گمانم 
غریبی! گویا دچار اشتباهی شده ای! اكنون اگر از ما رضایت و حاللیت بطلبی تو را 
عفو خواهیم نمود؛ اگر چیزی بخواهی عطایت می كنیم؛ اگر طالب رشد و هدایت 
باشی ارشادت می كنیم؛ اگر مركبی بخواهی آن را به تو می بخشیم؛ اگر گرسنه 
هستی غذایت می دهیم؛ اگر برهنه باشی تو را می پوشانیم؛ اگر حاجتمندی حاجتت 
را روا می سازیم؛ اگر از وطن رانده شده باشی پناهت می دهیم؛ اگر نیازی داشته 
باشی نیازت را برآورده می سازیم؛ اكنون بهتر است وسایلت را به خانۀ ما بیاوری و 
تا پایان سفرت با ما زندگی كنی، زیرا منزل ما وسیع است و اسباب رفاه و آسایش 
در آن فراهم می باشد... وقتی آن مرد شامی جمالت مهر آمیز امام را شنید شروع 
به گریستن كرد و گفت: شهادت می دهم تو خلیفۀ خدا بر زمین هستی و حقیقتاً 

خداوند بهتر می داند رسالت خود را در كدام خاندان قرار دهد.1

1ـ منبع: االرشاد في معرفه حجج اهلل علی العباد، شیخ مفید، ج 2، ص 111ـ110.
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١ پیروی از دانشمندان
آنچه ایموتو دربارۀ تأثیر كلمات، طبیعت و موسیقی ها بر مولکول های آب كشف نموده 
است، یکی از قوانین حاكم بر هستی است كه با توجه به آن، زندگی شادتر و سالم تر 

خواهد شد. 
بشر هزاران سال برای كشف قوانین خلقت در تالش است و در این مسیر آزمون و 
تا  است  علوم مختلف ضخیم تر شده  و كتاب قطور  فراوانی صورت گرفته  خطاهای 
در سایۀ كشف مجهوالت و قوانین خلقت، زندگی شادتر و با آرامش و رفاه بیشتری 
به دست آید. زحمات هزاران دانشمندی كه در تالش بوده اند، قابل تقدیر است؛ اما 
لیاقت انسانی كه اشرف مخلوقات بوده و فرصت محدود او در این دنیا رو به پایان 

است بیش از اینهاست.

٢  مراجعه به خالق هستی و پیروی از انسان کاملی که به تمامی قوانین هستی 
تسلط و احاطه دارد.

و  راحت تر  را  تکامل  به  رسیدن  راه  انسان ها،  اینکه  برای  بخش  علیِم هستی  خالِق 
سریع تر طی نمایند، آنها را به كشفیات دانشمندانشان واگذار ننموده بلکه به واسطۀ 
كتاب های آسمانی و سیرۀ پیامبران و نمایندگان خود بر روی زمین كه تجلی تمامی 

صفات خدا هستند نیز، آن قوانین را در اختیار انسان قرار داده است.

كالس درس ،كارگاه، مدرسه و محل زندگی خود را در ذهن بیاورید و به پرسش های کار در کالس
زیر پاسخ دهید:

١ مالک گزینش شما در انتخاب دوست چیست؟
٢ رفتار و افکار دوست چه اندازه بر انسان مؤثر است؟

3 تاكنون چه تأثیرات مثبتی از هم كالسی های خود گرفته اید؟

راه های کشف قوانین ریاضی خلقت

چرا بشر در طول تاریخ معموالً علیه متخصصین معصوم نامهربانی و مقاومت كرده فکر کنید
است؟



پودمان دوم: کارآفرین هستی

٦١

میزان تأثیر كلمات و افکار را بر موفقیت )سعادت( و یا عدم موفقیت )شقاوت( افراد 
و جوامع بشری مورد بررسی قرار دهید.

تحقیق کنید

انواع موسیقی،  مانند  مولکول های آب  بر  تأثیر چیزهای مختلف  ١  در خصوص 
انواع كلمات مثبت و منفی، دعاها و حتی جاری بودن آب در میان شهرهای 
صنعتی و یا در طبیعت، از طریق جست وجو در پایگاه های اطالعاتی بررسی 

كرده و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز خود تحویل دهید.
٢  خودتان اثر كلمات مثبت و منفی بر دو شیء مشابه )مثالً دو نیمۀ یك پرتقال 
و یا دو قطعۀ كیك همسان و ...( را بررسی كنید و نتیجه را پس از یك هفته 

در كالس ارائه كنید.

کار در منزل



٦٢

نجاِت  و  تقوا  بر كشتی  باید  انسان  برزخ است،  عالم  به  تولد سالم  هر كسی خواهان 
فرستادگان الهی سوار شده و مطابق قوانین عالم هستی در این دنیا زندگی كند تا 

باشد. سعادتمند 
شاید كشف قوانین عالم توسط انسان معمولی سالیان سال به طول انجامد. ولي در 
كالم وحی و گفتار و رفتار انسان های كامل وجود داشته و مستند گردیده اند كه در 

ادامه به برخی از مهم ترین آنها در ارتباط با كار و اشتغال اشاره می شود.
در این فصل، قوانین عالم هستی و روش های رفتاری مؤثر بر رونق كسب و كار ارائه 
می گردد و در فصول آینده در خصوص روش های علمی و دانشی آن صحبت می شود. 

آگاهی از قوانین رفتاری و دانش علمی، الزم و ملزوم هم هستند.

قوانین نامحسوس کارآفرینیدرس 7

خوش اخالقی

هر كسی در حوزۀ فعالیت خود می تواند از طریق اخالق خوب و خوش رویی، نیروی 
مثبت فراوانی را ایجاد كند، تأثیرهای مثبت زیادی را بر دیگران بگذارد، حركت های 
مثبت بسیاری را به وجود بیاورد و بسیاری از مشکالت زندگی خود و دیگران را حل كند.

اخالق خوش، یکی از منابع بزرگ تأمین انرژی، نشاط و تحرک در زندگی انسان است 
و در مقابل، خشم، عصبانیت و تندخویی علت اصلی بسیاری از بیماری های تن و روان 

آدمی است. 

به نظر شما چرا خوش اخالقی باعث افزایش روزی می شود؟بحث کنید
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امام حسین    می فرمایند: »  بدانید كه نیازهای 
مردم به شما از نعمت های خدا بر شماست، از 
آنها ملول نشوید كه گرفتار میشوید«. كمك به 
مردم زمینه های فراوانی دارد، همراهی با افراد 
به روش های فکری، عاطفی، معنوی، مالی و... 

از مصادیق كمك به مردم محسوب می شوند.
یکی از رایج ترین روش های كمك به دیگران، 
صدقه دادن به نیازمندان است. وقتی صدقه 
می دهید، ظاهراً پول خود را از دست می دهید 
اما در حقیقت با صدقه دادن، روزی خود را 

افزایش می دهید.
جالب اینجاست كه صدقه فقط كمك كردن مالی 
به دیگران نیست، بلکه مهربانی با پدر و  مادر، 
لبخندزدن، اصالح روابط بین مردم، مهربانی با 

حیوانات و... نیز از مصادیق صدقه هستند.

خدمت به مردم

در زمان های دور پیرمردی در سرزمین یمن زندگی می كرد كه پنج فرزند داشت. او یک تجربه
باغ و بستان بزرگ و ملکی داشت كه هنگام برداشت محصول فقیران و تهی دستان 
به باغ او می آمدند و بهره می بردند. وقتی پدر از دنیا رفت پسران او مالك باغ شدند 
و تصمیم گرفتند از میوه و ثمره باغ به مستمندان چیزی ندهند، زمان برداشت 
محصول فرا رسید آنان با خود گفتند: فردا صبح بی سر و صدا به باغ می رویم و به 
سرعت محصول را جمع می كنیم و تا تهی دستان از شروع برداشت محصول باخبر 
شوند ما كار را تمام كرده و آن را به خانه و انبار آورده ایم. آنان بدون آنکه توجه 
كنند كه نعمت ها همه از خداست و خداوند در محصول آنان برای فقرا سهمی قرار 
داده است، با این تصمیم شب خوابیدند تا صبح زود به باغ بروند. همان شب آتش 
الهی باغ را سوزاند به گونه ای كه صبحگاهان وقتی آنان به باغ رسیدند فکر كردند 
اشتباه آمده اند. آنان با دیدن آن صحنه از خواب غفلت بیرون آمده و هوشیار شدند 
و به اشتباه خود پی بردند و گفتند: »  منزه است پروردگار ما همانا ما ستمکاریم«1 

و آنگاه از این قصد و عمل زشت خویش توبه كردند.

1ـ سورۀ قلم، آیۀ 29
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برخی انسان ها برای ارائۀ جنس خود چند 
قسم دروغ می خورند و تا آنجا پیش می روند 
برای  همیشگی  عادتی  به  دروغ  قسم  كه 
آنان تبدیل می شود، آنان دروغ می گویند 
تا به اهداف خویش دست یابند، اما غافل از 
آنکه كارگردان عالم هستی، خیر و بركت را 

در صدق و راستی قرار داده است.
دروغ گفتن روزی انسان را كم می كند.

 وقتی از آب یك چشمه برداشت شود دوباره ........................ .فکر کنید
 وقتی یك مادر به نوزادشیرخوارش شیر می دهد دوباره ........................ .

 وقتی یك كارآفرین یا كارفرما حقوق زیر مجموعه خود را بپردازد ........................ .

راستگویی و صداقت

و صداقت  راستگویی  آثار  از  امانت داری، 
است.  انسان  در 

انسان امانت دار روزی بیشتری به سمت 
خود جذب می كند.

امانت داری

صله رحم

بر اساس فرمایشات پیشوایان دین، پیوند با 
خویشان سبب افزایش روزی و دارایی و 
طوالنی شدن عمر و آبادانی شهرها می شود.
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شکر صرفاً به زبان نیست، بلکه شکر واقعی 
استفاده صحیح از نعمت ها برای دستیابی به 
كمال است. به این معنا كه اگر نعمت های 
الهی همچون نعمت وجود، عافیت، سالمتی، 
ثروت، قدرت، جوانی، شادابی و مانند آنها را 
به درستی به كار بریم و برای ارتقای خود و 
دیگران و تقرب به خدا مصرف كنیم، این 
همان شکر واقعی نعمت است كه در برابر 

آن، كفران نعمت است.
كه  است  این  شکرگزاری  اثرات  از  یکی 
رزق و روزی انسان افزایش پیدا می كند.

شاکر بودن

تولید کار در کالس در  را  امانت داری  و  صداقت  راستگویی،  می تواند  چگونه  كارآفرین  ١  یك 

گیرد؟  به كار  محصول 
٢  یك كارآفرین چگونه می تواند در كسب و كار خود شکرگزار نعمت های خداوند 

باشد؟

با وی در مورد  انتخاب نموده و  را  نفر  اقوام، خویشان و همسایه ها یك  بین  در 
عواملی كه بر رونق كسب و كارش تأثیر دارد، گفت وگو كنید و گزارش آن را شامل 

اطالعات زیر به هنرآموز تحویل دهید.

نوع كار)شغل(:
سن شخص مورد گفت وگو:

عواملی كه او نام برد:
نظرش در مورد تك تك عواملی كه در این درس به آنها اشاره شده است، چه بود؟

کار در منزل
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عوامل مؤثر برافزایش روزِی انسان بیش از موارد مذكور در درس هفتم می باشد 
الف( با مراجعه به پایگاه های اطالعاتی )اینترنت( و یا كتابخانه پنج عامل مؤثر دیگر را 

بنویسید و برای هر مورد توضیحات كافی و تصویر مناسب آورده شود.
ب( عوامل مذكور باعث افزایش رزق و روزی می شوند، این عوامل چه تأثیری در تولّد 

به آخرت دارند؟

عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج
مورد انتظار

استاندارد 
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

ستی
کارآفرین ه

  در جست وجوي سعادت
  مسیریابي

  انواع تولدها
  موانع راه

  قوانین عمومي حركت
  ریاضیات آفرینش

  قوانین نامحسوس كارآفریني

درک  پودمان  این  از    هدف 
بر جهان هستي،  قوانین حاكم 
براي تنظیم رفتارهاي كارآفرین 
آن  از  صحیح  بهره برداري  و 

قوانین مي باشد.

باالتر از 
حد انتظار

قوانین  از  استفاده  مهارت    كسب 
نامحسوس در فعالیت كارآفریني

  درک قوانین نامحسوس حاكم بر 
جهان هستي

  فهم تأثیر كیفیت زندگي بشر در 
دنیا بر زندگي پس از مرگ

  آگاهی از انواع موانع راه در مسیر 
تکامل انسان

  شناخت انواع لذت هاي بشر
  درک نقش دنیا در تکامل انسان

3

در حد انتظار

  فهم تأثیر كیفیت زندگي بشر در 
دنیا بر زندگي پس از مرگ

  آگاهی از انواع موانع راه در مسیر 
تکامل انسان

  شناخت انواع لذت هاي بشر
  درک نقش دنیا در تکامل انسان

2

كمتر از 
حد انتظار

 شناخت انواع لذت هاي بشر
 درک نقش دنیا در تکامل انسان

1

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ واحد یادگیری از 3

نمرۀ واحد یادگیری از 20

فعالیت پایانی پودمان



پودمان سوم: حل خالقانه مسائل

67

حل خالقانه مسائل
پودمان 3

درس ١ فناوری خالقیت

درس ٢ منطق علمی اختراع
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درس ٤ حل مسئله به روش تریز)١(

درس ٥ حل مسئله به روش تریز )٢(

درس 6 کارگاه حل مسئله

درس 7 حل مسئله در عمل
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فناوری خالقیتدرس 1

به یارى خالقیت بود که انسان توانست پس از حدود 50 هزار سال غارنشینى، جریان 
تحولى را به راه اندازد که تمدن ساز شود. با خالقیت، انسان ها به چیزهاى پیرامونى 
خود با نگاه متفاوتى نگریستند و جسارت به خرج داده و مرزها و چهارچوب ها را رد 

نموده و موفق به خلق چیزهاى جدید و یا تغییر در محیط گردیدند.
همین قوة خالقیت بود که ادیسون را به فکر اختراع المپ انداخت، و برادران رایت 
را مشتاق به پرواز در آسمان نمود، گراهام بل را مخترع تلفن ساخت و هزاران اختراع 

دیگرى که توسط دانشمندان به ثبت رسیده است.
خالقیت را مى توان این گونه تعریف نمود:

   فرایند تولید ایده هاى نو؛
   فرایند کشف مفاهیم جدید؛

   فرایند یافتن راه هاى جدید براى حل مسئله.

مشکل خودکار و فضایک تجربه
گفته مى شود وقتى ناسا برنامة فرستادن فضانوردان را به فضا آغاز کرد، با مشکل 
کوچکى روبه رو شد. آنها دریافتند که خودکارهاى موجود، در فضا کار نمى کنند. 
چرا که به دلیل عدم وجود جاذبه در فضا جوهر خودکار به سمت پایین جریان 
نمى یابد و روى سطح کاغذ نمى ریزد. ناسا براى حل این مشکل با شرکت مشاورین 
اندرسون قرارداد بست. تحقیقات بیش از یک دهه طول کشید، 12 میلیون دالر 
آنها خودکارى طراحى کردند که در محیط بدون جاذبه  صرف شد و در نهایت 
مى نوشت، زیر آب کار مى کرد، روى هر سطحى حتى کریستال نیز مى نوشت و 

در دماى زیر صفر تا 300 درجة سانتى گراد باالى صفر قابلیت استفاده داشت.
روس ها نیز در هنگام اعزام فضانوردان به فضا با چنین مشکلى روبه رو شدند ولى 

آنها راه حل ساده ترى داشتند: آنها از مداد استفاده کردند! )به همین سادگى(.

به نظر شما تفاوت دیدگاه ناسا و روس ها چه بود؟فکر کنید
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قوة خالقیت، توانایى غلبه بر محدودیت ها را دارد و بشر به واسطة قدرت تعقلى که 
یا  و  بر محدودیت هاى طبیعى  است  توانسته  داده،  قرار  مهربان در وجودش  خداى 

ساختة بشر غلبه نماید.
ما ایرانیان نیز همیشه قومى خالق بوده ایم بسیارى از اکتشافات علوم ریاضى، شیمى، 

فیزیک، پزشکى و ... متعلق به دانشمندان ایرانى مى باشد1.
از  را مى توان در دوران پس  بر محدودیت ها  غلبه  براى  بروز خالقیت  نمونة آشکار 
انقالب اسالمى ایران، در جنگ تحمیلى، عرصه سازندگى و پیشرفت هاى موشکى و 

ایران به وضوح مشاهده نمود. هسته اى 

جنگ آبیک تجربه
در جنگ تحمیلي، زمانى که صدام به کمک استکبار جهاني با پیشروى خود تا حدود 
10 کیلومترى اهواز آمده بود، تنها عاملى که باعث شد در کوتاه ترین زمان دشمن 
را تا 24 کیلومترى اهواز وادار به عقب نشینى کند استفاده از آب بود. از آنجایى که 
نیروهاى دشمن به نزدیکى اهواز رسیده بودند و شهر زیر آتش دشمن قرار داشت، 
مردم از لحاظ امنیت و آذوقه در فشار و تنگنا بودند. در طرح شهید چمران قرار شد 
که به وسیلة کانال کشى از رودخانه کارون و توسط تلمبه هاى فشار قوى آب از مسیر 
جادة اهواز ـ اندیمشک به سمت جادة اهواز ـ سوسنگرد و به منطقه دب حردان 
هدایت شده و به منطقة دشمن سرازیر شود و پس از اجراي این کار، دشمن چاره اى 

جز عقب نشینى نداشت. 
به سمت  بیشتر آب  براى پیشروى  و  بزنند  تا سد خاکى  عراقى ها مجبور شدند 
کردیم،  امتحان  را  مختلفى  راه هاى  مى کردیم.  منهدم  را  سدشان  باید  عراقى ها 
استفاده از موشک کاتیوشاى ارتش تا توپ هاى 155 میلى مترى. ولى اینها هدف 
ما را تأمین نمى کرد که هم دقیق به هدف بخورد و هم قدرت تخریبى داشته باشد. 
لذا دکتر چمران تصمیم بر ساخت موشک گرفت! از موشک هاى یک متر و نیمى تا 

دو مترى شروع کردیم تا به موشک هاى هشت تا نه مترى رسیدیم. 
داستان کامل را مى توانید در کتاب فیض حضور برگى از زندگى شهید مهندس 

مصطفى ابراهیمى مجد مطالعه کنید.

1ـ  اگرچه بسیارى از اختراعات ایرانیان، به نام دانشمندان غربى ثبت گردیده است.

١  در تجربة فوق، مسئله اصلى چه بود؟بحث کنید
٢  راه حل هاى انتخابى دکتر چمران براى حل مسئله اصلى چه بود؟

٣  شما اگر جاى دکتر مصطفى چمران بودید، چه راه حل دیگرى ارائه مى کردید؟
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خالقیت مختص افراد خاصى نیست و همة مردم داراى این توانایى هستند. گرچه 
غریبى  و  عجیب  چیز  خالقیت  واقع  در  است.  متفاوت  مختلف،  افراد  در  آن  سطح 
نیست، بلکه یکى از خصوصیات و توانایى هاى بشر است و ما حتى برخى اوقات بدون 
آنکه شناختى از خالقیت داشته باشیم، در حل مسائل مان از آن استفاده مى کنیم. 
از سوى دیگر، خالقیت، یک مهارت اکتسابى و قابل یادگیرى است. افراد با هر سطحى 
از خالقیت، قادر به فراگیرى و ارتقاء سطح خالقیت خود هستند. خالقیت منحصر به 

امور و فعالیت هاى خاص نیست. 
بعضى از مردم خالقیت را منحصر به فعالیت هاى هنرى مى دانند. برخى نیز آن را 
اکتشاف مى دانند. در صورتى که کاربرد  باال و اختراع و  مختص فعالیت هاى سطح 
کوچک  مسائل  و  کارها  در  آن  از  مى توانید  شما  و  بوده  گسترده تر  بسیار  خالقیت 

نمایید. استفاده  و در سطح جهانى  علمى  پیچیدة  بسیار  تا مسائل  روزمره  زندگى 

خالقیت ساده تر از آن است که فکر مى کنید. کافى است باور داشته باشید که همة 
انسان ها این توانایى خدادادى را دارند و با کمى تفکر و تغییر نگرش در برخورد با مسائل 
مى توانید به راحتى ایده هاى نو و راه حل هاى منحصر به فردى براى مسائل و مشکالت 

پیدا کنید. 
خداوند قدرت و توانایى آفرینندگى را در وجود انسان قرار داده است و این یک ظرفیت 
یا قابلیت است. مانند قابلیتى که در یک دانه قرار داده است، با توجه به اصل علّى و 
معلولى، طبیعى است که این دانه باید در بستر مناسب قرار گیرد و عوامل مؤثر در رشد 
آن مانند خاک مناسب، رطوبت، دماى مناسب و همچنین سایر عوامل مؤثر فراهم گردند 
تا رشد کند. بدیهى است که پرورش خالقیت نیز چنین است که باید بستر و عوامل مؤثر 

بر اساس ویژگى هاى مغز فراهم گردد تا پرورش خالقیت اتفاق بیفتد.

جاى کار در کالس به  چیست؟  سؤال  این  پاسخ 
٢7عالمت سؤال چه عددى قرار مى گیرد؟

٢٤

96

؟
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از هرچه در دسترس دارید استفاده نموده و یک کاردستى بسازید. کار در کالس
مى توانید این کار را به صورت گروهى انجام دهید ولى در این حالت، کاردستى 

باید منحصر به فرد باشد. 

از طریق جست و جو در  را  نمونه هایى  از خالقیت هاى رزمندگان جنگ تحمیلى 
کنید. ارائه  اینترنت 

تحقیق کنید

با انتخاب یک گروه از کلمات زیر، داستانى یک صفحه اى بنویسید و در کالس 
بخوانید.

١  باران ـ تاکسى ـ مرد جوان ـ صندلى چرخ دار ـ آچار.
٢  باران ـ پیرزن ـ گلدان ـ پارک ـ گربه.

کار در منزل
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پیش از آنکه به منطق علمى اختراع پرداخته شود، بهتر است با مفهوم نوآورى آشنا شوید.

منطق علمی اختراعدرس 2

تعريف نوآوری 

تعريف اختراع

  فرایند عملیاتى کردن ایده هاى نو؛
  فرایند تحقق بخشیدن به مفاهیم جدید؛

  فرایند اجراى طرح ها و راه هاى جدید حل مسئله.
و  افکار  ساختن  کاربردى  و  عملى  از  است  عبارت  نوآورى  فوق،  تعریف  به  توجه  با 
اندیشه هاى جدید، ناشى از خالقیت. به عبارت دیگر، در خالقیت اطالعات به دست 

به صورت هاى گوناگون عرضه مى شود. نوآورى، آن اطالعات  مى آید و در 

یا  بار، فرایند  اولین  براى  افرادي است که  یا  نوآورى فرد  نتیجة خالقیت و  اختراع، 
صنعت  فناورى،  فن،  حرفه،  یک  در  را  مشکلى  و  مى کنند  ارائه  را  خاص  محصولى 
در  صرفاً  را  آن  و  کرد  نگاه  پیچیده  اختراع،  به  نباید  مى نمایند.  حل  آن  مانند  و 
اختراع برق، تلفن، تلویزیون، ماشین، توربین بخار و ... دید، بلکه ممکن است ساخت 
دستگاهى که از سرما و گرما، برق تولید نماید و بتوان با آن گوشى موبایل خود را 
شارژ نمود را هم شامل شود! پس تولید هر محصول جدیدى که به نوعى نیازى از 

نماید، خود یک اختراع است.  تأمین  را  بشر 

اختراع = خالقیت )ایده نو( + نوآوری )اجرای ایدة نو(
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مخترعان، دستگاهى روانه بازار کرده اند که انرژى حرارتى را به برق تبدیل مى کند. کافى 
است لیوان چاى داغ را روى آن بگذارید و کابل گوشى را به دستگاه متصل کنید. زیر لیوانى 
شما زحمت شارژ گوشیتان را خواهد کشید. در ساخت این وسیله از موتور استرلینگ1 
الهام گرفته شده که بازدهى آن بیشتر از موتورهاى بنزینى و دیزلى است. این شارژر جالب، 
بسیار سبک، کوچک و قابل حمل است و حتى مى تواند با نوشیدنى هاى خنک هم کار کند! 

شکل ١ـ شارژ حرارتی برای ابزارهای الکترونیک با حرارت مایعات

1ـ موتور استرلینگ قابلیت بازدهى بیشترى نسبت به موتورهاى بنزینى و دیزلى دارد، ولى فقط در 
برخى کاربردهاى خاص مانند زیردریایى ها یا ژنراتورهاى کمکى در قایق ها )که عملکرد بى صدا مهم 
اختراعات  برخى  اما  نرسیده اند  انبوه  تولید  به  استرلینگ  موتورهاى  اگر چه  استفاده مى  شود.  است(، 

پرقدرت با این موتور کار مى کند. 
گاز استفاده شده در داخل موتورهاى استرلینگ هیچ وقت موتور 
را ترک نمى کند و مانند موتورهاى دیزلى و بنزینى، سوپاپ دود 
که گازهاى پر فشار را تخلیه مى کند و محفظه احتراق وجود ندارد. 
به همین علت موتورهاى استرلینگ بسیار بى صدا هستند. چرخه 
استرلینگ از یک منبع حرارتى خارجى که مى  تواند هر چیزى از 
گیاهان  پوسیدگى  از  ناشى  حرارت  تا  خورشیدى  انرژى  و  بنزین 
رخ  موتور  داخل سیلندرهاى  احتراقى  و هیچ  کند  استفاده  باشد، 

نمى دهد.

شما چه ایده هاى دیگرى براى ابداع شارژرهاى تلفن همراه پیشنهاد مى کنید؟بحث کنید
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مخترع، محصولى را ابداع مى کند تا بتواند مشکلى را برطرف و یا کارى از مردم را 
راحت تر نماید، به گونه اى که کم هزینه بوده و همة افراد بتوانند از آن استفاده کنند. 

ضمن اینکه یک اختراع باید حتماً کاربردى باشد. 

مهار اروندرود خروشانیک تجربه
یک نمونه از اختراعاتى که توسط ایرانیان در جنگ تحمیلى انجام گرفت و حیرت 

بسیارى از مهندسین خارجى را برانگیخت، ساخت پل بعثت بود. 
در دفاع مقدس، رزمندگان مجبور بودند مهمات و تسلیحات  جنگى، آمبوالنس و 
تجهیزات زرهى سنگین را از رودخانة اروند عبور دهند. براى همین منظور تعدادى 
پل طراحى شد. پل هاي متحرکي که قابلیت انهدام نداشته باشند و هدف بمباران 
قرار نگیرند. باالخره در عملیات والفجر 8 با شش ماه تحقیق و بررسى و برگزارى 
جلسات متعدد، تصمیم برآن شد که بهتر است، در دهانة اروندرود که حدود 600 
متر عرض و 16 متر عمق دارد و در زمان جزر و مد به 900 متر عرض مى رسید، 
ایرانیان توانستند  پل بعثت نصب شود. ساده به موضوع نگاه نکنید، در حقیقت 
یکى از وحشى ترین رودخانه هاى جهان را مهار کنند و این تنها نمونة کوچکى از 

ابتکارات و ابداعات رزمندگان عزیز ما در دوران دفاع مقدس بود.

چگونه کارهاى نوآورانه و خالقانه اى مانند تجربه فوق، باعث حرکت در مسیر تولد بحث کنید
سالم به عالم برزخ است؟

هدف از اختراع چیست؟
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  مرحلة اول به کارگیرى قوة خالقیت و 
)ایده یابى(. ایدة جدید است  کشف یک 

  در مرحلة دوم، بررسى مى کنیم که آیا 
قبل از ما کسى در مورد این ایده کارى 

انجام داده است یا خیر؟ 

  اگر پاسخ منفى بود، وارد مرحلة عملیاتى 
ایده مى شویم و در حقیقت اختراع صورت 

مى گیرد.

چگونه مخترع شويم؟

ايده يابی

در زندگى معموالً با موضوعات و مشکالتى مواجه مى شویم که به صورت عادى و بى تفاوت 
از کنار آنها گذر مى کنیم. در صورتي که با تأمل در آنها مى توان به ایده هاى خوبى )هر چند 
ساده( دست یافت. به عنوان مثال نوجوانى براى رفع مشکل وابستگى برادرش به دیگران 
در هنگام مسواک زدن )برادر وى یک دست داشت(، مسواکى را اختراع مى نماید که در 
بخش دستة آن خمیردندان قرار مى گرفت و برادر کوچکش با یک دست، مى توانست 
خمیردندان را بر روى مسواک قرار داده و بدون وابستگى به دیگران مسواک بزند. حاال این 

نوع مسواک ها با عنوان مسواک هاى مسافرتى به تولید انبوه رسیده است.

خلق یک ایده جدید)خالقیت(

عملیاتی کردن ایده )نوآوری(

بلی

خیر

ایده قبل از این 
عملیاتی شده است؟
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مورد  در  دیگر،  مثال خیلى سادة  یا یک 
که  مدادهایى  آمدن  وجود  به  چرایى 
یک  به  شاید  کنید،  فکر  دارند،  پاک کن 
پیوستة  شدن  )گم  شخصى  کامالً  دلیل 
پاک کن مخترع آن( به وجود آمده باشد.

و یا در مورد یخچال هایى که بر روى درب آنها تلویزیون جاسازى شده است، فکر کنید. 
مخترع آن فقط دو چیز بى ربط را با هم ترکیب نموده است، یخچال و تلویزیون.

ابتکارات یک تجربه و  اختراعات  ثابت مسابقات جهانى  مدال آوران  ایرانیان جزء  آیا مي دانید 
هستند؟

یک نمونه از اختراعات مربوط به مسابقات اختراعات و ابتکارات سال 2014 کشور 
تایوان:

نوجوان 14 سالة ایرانى، موفق به ساخت دستگاه خوشبو کنندة سطل زباله شد. 
مى شود  باعث  زباله  سطل  خوشبوکنندة  دستگاه 
در  استفاده  غیرقابل  و  زائد  مواد  ریختن  هنگام  تا 
بوى  هیچ  دیگر  کار،  این  به  مخصوص  سطل هاى 

نشود. خارج  آنها  از  بدى 
محمد جواد جعفرى، نوجوان مخترع، موفق به کسب 
مدال طالى مسابقات اختراعات و ابتکارات 2014 

در کشور تایوان گردیده است.
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مهم این است، نتیجه خالقیت و نوآورى، مشکل و یا مسئله اى از مردم را حل نموده و 
یا انجام کارى را برایشان تسهیل مى نماید و ضرورتى ندارد که حتماً محصولى جدید 
اختراع شود، بلکه ممکن است مشکل یا مسئله اي در خصوص کیفیت زندگى افراد و 

معضالت اجتماعى حل گردد.

بر اساس آنچه اشاره شد، مى توان این نتیجه را گرفت که براى خلق یک ایده باید کار در کالس
به دنبال شناسایى یک مسئله، مشکل و یا کمبود باشیم. در جدول زیر مشخص 

کنید در هر مسئله به دنبال چه مشکلى یا کمبودى بوده اند:

مسئله یا مشکل شناسایی شدهایدة اجراشده

طراحى و ساخت پل بعثت

طراحى دستگاه خوشبوکنندة سطل زباله

الصاق خمیرندان به مسواک 

نصب پاک کن در باالى مداد

نصب تلویزیون بر روى در یخچال

خودکارى اختراع شود که در شرایط بدون 
بنویسد.  جاذبه   )خأل( 
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دربارة مسئله »کارآفرینى در روستا« بیندیشید و به پرسش هاي زیر پاسخ 
داده و به هنرآموز خود تحویل دهید:

نظر شما دربارة دالیل مهاجرت روستاییان به شهرها و راه حل هاى برطرف 
نمودن آن چیست؟

دلیل 1: ........................................................................................................................

راه حل پیشنهادى: .....................................................................................................

دلیل 2: .........................................................................................................................

راه حل پیشنهادى: ......................................................................................................

دلیل 3: .........................................................................................................................
راه حل پیشنهادى: .......................................................................................................

پیشنهاداتى براى توسعة مشاغل در روستاها، بر اساس زمینة تحصیلى خود، 
ارائه نمایید.

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

فرض کنید در یکى از روستاهاى ایران زندگى مى کنید، چگونه در آن روستا 
بر حسب رشتة تحصیلى خود، کسب درآمد مى کنید؟ در دو حالت به این 

پرسش، پاسخ دهید. 
الف( مسئله اصلى شما کسب درآمد است. 

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

ب( مسئله اصلى شما داشتن حرفة مورد عالقه است.
........................................................................................................................................

اگر پاسخ شما در شرایط الف و ب با هم متفاوت است. دلیل این تفاوت را 
کنید. ذکر 

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

کار در منزل
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آشنايی با روش های حل مسئلهدرس 3

آنچه در مورد خالقیت، نوآورى، اختراع و پیش بینى فناورانه گفتیم، براى دستیابى به 
یک هدف بود: »توانایى حل مسئله«. 

در ایجاد خالقیت و توانایى حل مسئله پنج روش رایج به شرح زیر وجود دارد، که در 
این درس سه گزینه از آنها معرفى مى گردد. 

روش بارش )طوفان( فکری

روش اسکمپر

روش شش کاله تفکر )دوبونو(

روش چرا؟

روش تریز
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توانایى حل مسئله، قدرتى است که خداوند در وجود هر انسانى قرار داده است. ولي 
اینکه چه میزان از این استعداد در شخصى به فعلیت برسد، بستگى به تالش، همت، 

سطح یادگیرى، پرورش هوش و خالقیت در وى دارد. 

تقسیم ارثبحث کنید
در روزگار امام على  پیرمردى از دنیا رفت که 1۷ شتر داشت، وصیت کرد که 
اموالش را بین سه پسرش به این ترتیب قسمت کنند که پسر اول به میزان یک  دوم 
اموال، پسر دوم به اندازه یک سوم اموال و پسر سوم و کوچک تر به اندازه یک   نهم 
اموال پدر را به ارث ببرند. بدون اینکه شترى را بکشند و کشته شده شترى را تقسیم 

کنند. از طرفى هم هر کدام از پسرها ارثش را زنده و کامل طلب مى کرد.
امام على  به بهترین شیوه این مسئله را حل نمود. 

به گونه اى که  تقسیم مى کنید  برادر  بین سه  را چگونه  این 1۷ شتر  حاال شما 
نشود؟  کشته  نیز  و شترى  رعایت شده  گفته شد  که  نسبت هایى 

بارش فکرى یک روش گروهى است و شرکت کنندگان طى جلسه اى، در مورد یک 
مسئله یا مشکل، به صورت گردشى، ایده هاى نِو خود را بیان مى کنند. جلسه توسط یک 
سرپرست مدیریت مى شود و یک نفر هم نظرات ارائه شده را روى تخته یادداشت مى کند. 

این روش خالقیت داراى دو مرحلة مجزا است:
توسط  که  است  ایده  زیادى  تعداد  تولید  مرحله،  این  از  هدف  ایده:  تولید  مرحلة 
شرکت کنندگان به نوبت ارائه مى شود. در مرحلة تولید ایده، قوانینى وجود دارد که باید 

توسط همه شرکت کنندگان رعایت شود. این قوانین عبارت اند از:

روش بارش )طوفان( فکری

2 1

4 3

چرخش آزاد اطالعات
هرچه ایده ها دور از ذهن تر و 

جسورانه تر باشد، بهتر است.

ترکیب
اعضاى تیم به ترکیب ایده ها و 

اصالح آنها ترغیب شوند.

انتقاد ممنوع
از ابراز قضاوت مخالف و ناسازگار 

باید تا مدتى خوددارى شود.

کمیت
بیشتر  ایده ها  تعداد  هرچه 
ایده هاى  ظهور  احتمال  باشد 

مفید، بیشتر است.
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مرحلة ارزیابی ایده: در این مرحله، ایده ها مورد ارزیابى قرار گرفته، برخى حذف 
مى شوند، تعدادى با هم ترکیب مى شوند و ایده هاى جدید و کامل ترى را به وجود 

مى آورند. در نهایت نیز ایده هاى برتر انتخاب و مورد استفاده قرار مى گیرند.

قرار است به کارخانة تولید کنندة انواع شکالت، بیسکویت و کیک، براى تولید یک 
محصول جدید، ایده اى پیشنهاد گردد. به روش بارش فکرى، ایده هایتان را ارائه 

نمایید.
براى این کار، یکى از هنرجویان، داوطلب شده و پیشنهادات سایرین را بر روى 

بنویسد.  تخته 
هیچ کس اجازه ندارد در مورد پیشنهاد دیگرى، نظر دهد.

ایده شما: ............................................................................................................................
کل ایده هایى که ارائه گردید )تعداد(: .................

کار گروهی

اصالح  یا  و  ترکیب  با هم  را  تخته  روى  بر  نوشته شده  ایده هاى  تا  کنید  تالش 
نمایید. هر کسى نظرش را بگوید و بر روى تخته نوشته شود. این کار را چند بار 

ایده ها براى شما ممکن نباشد. انجام دهید که دیگر امکان ترکیب و اصالح 
سایر ایده ها را پاک نموده و ایده هاى جمع بندى شده را بر روى تخته بنویسید.

براى انتخاب بهترین ایده رأى گیرى کنید کدام ایده جدیدتر و جسورانه تر است؟

کار گروهی

این روش که پرسش هاي ایده برانگیز نیز نامیده مى شود، مجموعه اى از پرسش هایي 
است که به فرد کمک مى کند تا موضوع و مسئلة مورد نظر خود را از زوایاى مختلف 
مورد بررسى قرار داده و به ایده هاى جدیدى دست یابد که در شرایط معمول تصور 
هم  کنار  از   SCAMPER واژة  واقع،  در  مى آیند.  نظر  به  ذهن  از  دور  ایده ها  این 
یا عبارت صفحة بعد تشکیل شده است که طرح  قرار گرفتن حرف اول هفت واژه 

پرسش هاي فوق بر اساس این واژه ها صورت مى گیرد. 

روش اسکمپر
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جانشین کردن Substitute

نفت،  گازوئیل،  زغال،  هیزم،  مثل:  برد؟  کار  به  دیگر  چیز  جای  به  می توان  را  چیزی  چه 
گاز بنزین، 

ترکیب کردن Combine

چه چیزی را با چه چیزی می توان ترکیب کرد؟ به عنوان مثال:
  دستمال کاغذي + عطر = دستمال کاغذى معطر
  تلفن + دوربین + ضبط و پخش صوت = موبایل

  ترکیب دو عدسى دوربینى و نزدیک بینى در عینک ها
اقتباس، تطبیق یا سازگارى Adapt (Adopt)

١  آیا می توان چیزی را متناسب تر کرد؟ 
  تولید کنسرو بدون نیاز به در باز کن )با تعبیة قالب در بازکن بر روى دِر کنسرو(.
٢  آیا می توان چیز جدیدی را از چیزی دیگری اقتباس کرد؟ به عنوان مثال:

  ساخت هلیکوپتر با اقتباس از بال سنجاقک؛
  ساخت هواپیما با استفاده از ساختمان بال و بدن پرندگان.

تغییر دادن، اصالح کردن و یا بزرگ کردن Modify (Magnify)

آیا می توان تغییری در چیزی ایجاد کرد؟ آیا می توان چیزی را بزرگ تر کرد؟ به عنوان 
مثال:

  تولید نوشابه هاى خانواده یا تولید الستیک هاى پهن
کاربردهاى دیگر Put to other uses

از یک وسیله چه استفادة دیگری می توانیم بکنیم؟ به عنوان مثال:
  استفاده مجدد از ضایعات کارخانه هاى تولیدى؛

  استفاده از بطرى هاى نوشابه خانواده براى ساخت خانه!.
حذف یا کاهش Eliminate

چه چیزی را می توان از یک وسیله حذف کرد؟ به عنوان مثال:
  حذف سیم از هندزفرى تلفن همراه؛

  کوتاه کردن فرایندهاى ادارى و بروکراسى.
بازآرایى یا معکوس کردن Rearrangement (Reverse)

اگر چیزی را معکوس کنیم یا ترتیب آن را تغییر دهیم چه می شود؟
  تغییر ساعات کار ادارات براى کاهش ترافیک؛

  تغییر آرایش چیدمان دستگاه ها براى افزایش کارایى تولید.
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این روش آن قدر ساده است که بسیارى از ما متوجه اهمیت و نقش آن در حل مسائل و 
مشکالت نیستیم. اگر تسلط کافى نسبت به این روش داشته باشیم، مى توانیم از آن، هم 
براى شناسایى و تعریف صحیح و کامل مسائل استفاده نماییم و هم در حین پرسش و 
پاسخ، ایده هاى جدید و ارزشمندى در مورد موضوع به دست آوریم. در واقع با اجراى این 

روش ساده به راحتى به منشأ و ریشة مشکالت پى مى بریم. 
در فرایند اجراى این روش، این چراها و سؤال و جواب ها آن قدر ادامه پیدا مى کند که به 
یک بصیرت و بینش در مورد موضوع و به یک جواب مفید و مؤثر براى حل مسئله برسیم.

روش چرا را مى توان براى شناخت و تحلیل طیف گسترده اى از انواع مشکالت استفاده 
کرد. از مشکالتى مانند خرابى خط تولید گرفته تا مشکالت پیش آمده در تعامل با 
پدر و مادر. این روش ساده، به سرعت راهى را براى شناخت و تحلیل یک مشکل پیش 
پاى شما مى گذارد. بنابراین هرگاه یک سیستم، فرایند یا هر چیز دیگرى درست کار 
نکرد، قبل از تالش براى حل موقت و ظاهرى مسئله، با استفاده از این روش آن را 

ریشه یابى کرده و توجه خود را معطوف به سلسله مراتب عالى مسئله کنید. 

باتالق روى جبل، بر اساس کدام اصل اسکمپر ساخته شده است؟
»باتالق روى جبل« در دوران دفاع مقدس، توسط جهاد سازندگى ساخته شد، این 
دستگاه بزرگ با چرخ هایى با قطر بیش از 4 متر براى یدک کشى، بازکردن راه و 

موانع در باتالق ها و نیزارهاى جنوب کاربرد دارد.
گاهى نى ها آن قدر انبوه مى شدند که هیچ قایقى از بین شان رد نمى شد ولى جبل 

که موتور متحرک تراکتورهاى بزرگ یا لودر داشت، این مشکل را حل کرد.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

تحقیق کنید

روش چرا
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مثال حل شده: 
مشترى شما از پرداخت هزینه بروشورى که چاپ کرده اید، امتناع مى کند. )عالمت(

امتناع  کرده اید،  چاپ  که  بروشوری  هزینه  پرداخت  از  شما  مشتری  ١  چرا 
کار وى  به  بروشورها دیگر  این  داشته، پس  تأخیر  بروشور  تحویل  زیرا  می کند؟ 

)مشکالت( نمى آیند. 
٢  چرا تحویل بروشور تأخیر داشته است؟ زیرا زمان چاپ بیش از آنچه که انتظار 

داشتیم، طول کشید. )مشکالت(
جوهر  زیرا  داشتیم، طول کشید؟  انتظار  که  آنچه  از  بیش  زمان چاپ  ٣  چرا 

)مشکالت( بود.  شده  تمام  دستگاه ها 
٤  چرا جوهر دستگاه ها تمام شده بود؟ زیرا همه جوهرها براى این سفارش که 

لحظه آخرى بود، استفاده شد. )مشکالت(
٥  چرا همة جوهرها برای این سفارش که لحظه آخری بود، استفاده شد؟ زیرا ما 
موجودى زیادى نداشتیم و نتوانستیم به موقع سفارش جوهر بدهیم. )علت ریشه اى(

ارزیابیـ  پیشگیری: ما باید توزیع کننده اى را پیدا کنیم که در زمان کوتاهى جوهر 
را به ما تحویل دهد.

توجه: نباید انتظار داشته باشید که با به کارگیرى این روش هر نوع مسئله و مشکلى را 
حل کنید، ولى مسلماً استفاده از این روش به شما کمک مى کند تا موقعیت و وضعیت 
را بهتر و روشن تر مشخص کنید و در اجراى آن به ایده هاى جدید و مفیدى دست یابید.

علل ریشه ای: دلیل اصلی بروز مشکل که علت 
اولیه بوده و معموالً آشکار نیست.

مشکالت: شکاف بین آنچه اتفاق افتاده با آنچه 
باید اتفاق می افتاد.

ناشی  آشکار شده  و خروجی های  نتایج  عالئم: 
مشکالت از 
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تمرین ١:
کنید.  ریشه یابى  را  تحصیلى خود  یا  و  خانوادگى  از مشکالت  یکى  روش چرا،  با 
بر اساس پاسخ هر پرسش، چراى بعدى مطرح مى گردد. بر این اساس سؤاالت قبل 

قطعى نبوده و ممکن است بر اساس پاسخ شما به اولین پرسش، تغییر کند. 
  چرا .............................................................................................................
  چرا .............................................................................................................
  چرا .............................................................................................................
  چرا .............................................................................................................
  چرا .............................................................................................................

تمرین ٢:
به روش اسکمپر، موضوعات زیر را مورد بررسى قرار دهید. 

1ـ جایگزینى براى خمیردندان هاى صنعتى پیدا کنید.
پرسشي که براى حل این مسئله مطرح نمودید:

............................................................................................................................................
پیشنهاد شما:

............................................................................................................................................
پیشنهاد  راه حلي  چه  خودروسازى  یک  اتومبیل هاى  در  تنوع  ایجاد  براي  2ـ 

مي دهید.
سؤالى که براى حل این مسئله مطرح نمودید:

............................................................................................................................................
پیشنهاد شما:

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

تمرین ٣:
در خصوص قایق مرداب رو در اینترنت تحقیق کنید و شرح دهید که چرا در دوران 
تکنیک خالقیت  کدام  از  آن  ابداع  در  نمودند؟  ابداع  را  قایق  آن  تحمیلى،  جنگ 

استفاده شده است؟ 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

کار در منزل
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آلتشولر که به پدر تریز لقب دارد از همان دوران نوجواني 
نسبت به ابداعات و اختراعات، کنجکاوي و عالقة خاصي 
داشت و اولین اختراع خود را در سن 14 سالگى انجام 
کار  شد.  کار  به  مشغول  اختراعات  ثبت  ادارة  در  و  داد 
او کمک به مخترعین براي ثبت اختراعاتشان بود. او در 
حین کار، گاهي به حل مسائل فنى آنان کمک مي کرد. 
در این دوران بود که دریافت حل مسائل فني که منجر 
به اختراع و نوآورى مي شود، به اصول و روش هایى فراتر 
از روش هاى خالقیت شناخته شده تا آن زمان نیاز دارد. 

حل مسئله به روش تريز )1(درس 4

داستان آلتشولر روسی

آلتشولر بیش از دویست هزار اختراع ثبت شده )پتنت( را مورد بررسي قرار داد تا متوجه 
شود اختراعات به عنوان مسئله هاى ابداعى )مسئله هایي که راه حل آنها مشخص نیست 

و باید آنها را با روش هاي خالق و ابداعى کشف کرد(، چگونه حل شده اند؟ 
از بین این تعداد اختراع، آلتشولر 40000 اختراع مهم و برجسته و به عبارتى راه حل هاي 
خالق و ابداعي اصلي را مورد مطالعه عمیق تر قرار داد. بر اساس نتایج حاصل از این نوع 
مطالعات، آلتشولر به کشفیات بسیار مهمي دست یافت و اصول، مفاهیم و روش هاي 

تریز را در واقع به عنوان یک علم نوین و بسیار با ارزش به جهان ارائه نمود.
پیشین،  اختراعات  مورد  در  تجربه شده  فناورى  اصول  ارائة  با  که  است  علمى  تریز 
کمک مى کند تا در حل مسائل و اختراعات سریع تر و موفق تر عمل نماییم. او معتقد 
است نوابغ براى اختراع راه حل هاى نوآورانه، از راهکارها و اصول مشخص و معینى 
استفاده مى کنند. هر کسى مى تواند با دنبال کردن این اصول، براى همه مشکالت 

خودش راه حلى ابتکارى و نوآورانه به دست آورد.
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حل مسائل ابداعى به روش تریز از چهار مرحله تشکیل شده است:

اگر مسئله اى به درستى تعریف و بیان شود، نیمى از مراحل حل خود را طى نموده 
است. به همین دلیل براى اجراى روش تریز باید ابتدا مسئله به صورت دقیق تعریف 
شود. تا ابعاد مختلف آن شناخته شده و سیستم هاى پیرامون مسئله به خوبى درک 

شوند. لذا باید کلیه اطالعات مربوط به مسئله، مستندسازى شوند.

شناخت مسئله )مسئله ابداعی(

فرمول بندی مسئله

استفاده از الگوی راه حل های کشف شدهجست وجوی مسائل قبالً حل شده

انتخاب راه حل مسئله

حل مسئله

شناخت مسئله )مسئلة ابداعی(
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اجراي این روش بسیار ساده است که مى تواند در یک یا بیش از یک نشست به شکل 
گروهى یا فردى انجام شود ولى پیشنهاد مى شود که این روش به صورت گروهى صورت 
گیرد و با بهره گیرى از طوفان ذهنى تمامى شاخه ها و اجزاى مسئله مورد بررسى و 

واکاوى قرار گیرد. براى یادگیرى بهتر به صورت عملى مثالى را دنبال مى کنیم.

یکى از ابزارهاى کمکى براى شناخت مسئله، روش استخوان ماهى است که روشى 
تجزیه و تحلیلى براى بیان، شناسایى و شناخت ابعاد مسئله است و توانایى هاى زیادى 
در نمایان ساختن اجزاى مسئله و روابط بین آنها دارد و مى تواند تصویرى کلى از 
مسئله را در اذهان ترسیم کند که با یک نگاه، تمامى شاخه ها و ابعاد آن قابل درک و 
فهم باشد و البته برخى نیز از آن به عنوان روشى براى راه حل یابى و انتخاب راه حل ها 

و در نهایت، حل مسئله نیز استفاده مى کنند!

ابتدا مسئله را شناسایى و تعریف کنید.گام اول

برگة کاغذ گام دوم را داخل دایره و در سمت راست  از شناسایى و تعریف مسئله، آن  پس 
بنویسید.

یک خط مستقیم به سمت چپ بکشید که در واقع این خط شبیه به ستون فقرات گام سوم
ماهى است .

با زاویة گام چهارم حاال نوبت به تیغه هاى ماهى است که براى ترسیم آن خطوطى مورب را 
ترسیم کنید. ماهى  فقرات  به خط ستون  نسبت  45 درجه 

گام پنجم
در این مرحله، هر یک از تیغه ها را که نشان دهندة علت هاى اصلى مسئله است، با 
روش بارش فکرى، بررسى و واکاوى کنید و در برابر هر یک از خطوط مورب، یکى 

از دالیل اصلى را که منجر به بروز مسئله شده است، بنویسید.

نیروی انسانی

اجزای کارمحیطمدیریت

تجهیزاتفرایند

علت فرعی

علت اصلی
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گام ششم

تیغه هاى  به  را  این مرحله، در صورتى که الزم دیدید مى توانید زیر شاخه هایى  در 
ماهى براى تحلیل بیشتر اضافه کنید و در هر یک از شاخه هایى که عوامل اصلى بروز 
مسئله را نشان مى دهند، دقیق تر شده و عوامل جزئى ترى را که باعث بروز مسئله 
شده اند را اضافه کنید. این روند و اضافه کردن زیر شاخه ها را تا هر سطحى که الزم 
است، ادامه دهید تا در نهایت به مجموعه اى از عوامل تأثیرگذار که باعث ایجاد مسئله 

شده اند، برسید.

گام هفتم
در این مرحله، باید علت ها را اولویت بندى کنید. به این ترتیب علت هایى که داراى 
پیچیدگى  داراى  که  علت هایى  و  ماهى  سر  به  نزدیک  هستند،  کمترى  پیچیدگى 

قرار دهید. به دم ماهى  نزدیک  زیادترى هستند، 

در این مرحله، هدف انتخاب علت هایى است که مهم تر از بقیه هستند و باید به آنها گام هشتم
توجه بیشترى در زمان حل مسئله شود.

گام نهم
مبناى  بر  مسئله  بروز  عوامل  رفع  به  مى توانید  اولویت بندى  و  دسته بندى  از  بعد 
اولویت بندى بپردازید تا در نهایت با رفع تمام عوامل بروز مسئله، مشکل اصلى خود 

نمایید. برطرف  را 

عنوان مسئله: حجم کاالهاى معیوب روزانه در کارخانه اى افزایش یافته است. کار در کالس
مدیران آن براى حل مشکل، درصدد برآمدند تا دالیل بروز آن را بررسى نمایند. 

نمودار استخوان ماهى زیر را تکمیل کنید.

افزایش حجم کاالهای معیوب

مواد اولیة 
بی کیفیت

بی دقتی 
کارگران

عدم تنظیم 
دستگاه برش
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با اندکى تحقیق و جست وجو شاید بتوانید مسائل مشابهى را که پیش از این حل 
گردیده است، پیدا کنید. در صورتي که مسئله به خوبى شناخته و فرمول بندى شده 

باشد، بهتر مى توانید در مسائل پیشین جست وجو کنید. 
به عنوان مثال در بسیارى از کتب تألیفى مدیریتى و یا فنى، موضوعات مشابه بیان 
مى شود و یا مى توانید از طریق مشورت با کسانى که ممکن است با این مسئله آشنا 

باشند، از آنها دربارة موضوعات مشابه، اطالعاتى کسب نمایید.

اگر شما بخواهید یک مسئلة ریاضى را حل کنید، معلوم و مجهول مى کنید و با کمک 
حروف، نماد و عملگرهاى اثبات شده، رابطة ریاضیاتى آنها را بیان و سپس حل مى کنید. 
اگر بخواهیم در سیستم حل مسئلة تریز، یک مسئله را حل کنیم، باید به همان شیوه 
معلوم و مجهول را مشخص نماییم. سیستماتیک بودن تریز از همین نقطه شروع مى شود 

که سعى کنیم از تعدادي عوامل معلوم براى بیان صورت مسئلة خود استفاده کنیم. 
نکته: نمودار استخوان ماهى عالوه بر شناخت مسئله، آن را فرمول بندى نیز مى نماید. 
وقتى روابط علت و معلولى عوامل مسئله را دسته بندى مى کنید، در حقیقت مسئله را 

فرمول بندى کرده اید.

فرمول بندی مسئله 

جست وجوی مسائل قباًل حل شده 

استفاده از الگوهای راه حل های كشف شده 

افزایش ضایعات 
تولیدی

کاهش دقت 
کارگران

بروز نارضایتی 
در کارگران

عدم پرداخت دستمزد 
اضافه کاری کارگران 

در سه ماه گذشته

سایر عواملي را که در نمودار استخوان ماهى براى مسئله افزایش کاالهاى معیوب کار در کالس
شناسایى کردید، فرمول بندى کنید.

آلتشولر دریافت که یک مسئله و مشکل فنى، بارها و بارها در نوآورى هاى مختلف و 
در فناورى هاى گوناگون تکرار مى شود. این مسئله مخصوصاً وقتى که در حوزة فناورى 
خاصى محدود نباشیم، قابل مشاهده است. همچنین بسیار اتفاق افتاده که یک راه حل 
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مشابه، بارها و بارها و با فاصلة زمانى طوالنى به کار گرفته شود. بنابراین اگر به طریقى 
بتوان راه حل هاى پایه اى را در دسترس نوآوران قرار داد، این فاصله هاى زمانى حل 
مسئله کاهش خواهند یافت. در نتیجه با مؤثرتر شدن فرایند نوآورى، فاصلة زمانى 
بین پیشرفت ها نیز کاهش یافته و مرز بین فناورى هاى مختلف شکسته خواهد شد. 

اصول  جهان،  برجستة  و  مهم  اختراع   40000 بررسى  با  آلتشولر  اساس،  این  بر 
مورد  را  آنها  مي توان  نوآورانه  حل هاى  راه  یافتن  براى  که  نمود  ارائه  را  40  گانه اى 

داد.  قرار  استفاده 
این چهل اصل در انتهاى فصل ارائه شده اند.

مسئلة زیر را بر اساس قدم هاى تعیین شده حل نمایید.
عنوان مسئله: رفت و آمد مهمان به خانة شما زیاد است و مادرتان به تازگى 

دست درد گرفته است. چگونه مشکل مادرتان را حل مى کنید. 

بر زبانش  این سخن همیشه  برایش بسیار عزیز است و  توجه: مادرتان مهمان، 
جاري است که: مهمان، روزى خود را مى آورد و گناهان اهل خانه را مى برد. 

١  شناخت مسئله  گام 
٢  فرمول بندى مسئله گام 

٣  تحقیق در مورد اینکه آیا مسئله قبل از این توسط کسى دیگر، حل نشده  گام 
است؟ دیگران در این شرایط چه کار مى کنند؟

٤  استفاده از الگوى راه حل هاى کشف شده )با مراجعه به انتهاى فصل: مثالً  گام 
اصل 2۷(

          آیا شما مى توانید از این مسئله براى ارتقاي جایگاه خود در عالم برزخ استفاده کنید؟ 
چگونه؟

کار در منزل
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در این درس به صورت گروهى، مسئله اى را با ترکیب روش هایى که در دروس قبلى 
آموختید، حل مى کنیم.

پرسش هاي 1 تا 3 را به صورت گروهى و با روش بارش فکرى و با مراجعه به اصول 
چهل گانة تریز در انتهاى فصل، حل کنید:

١  خانه اى خریدارى نموده اید که فقط یک سالن با آشپزخانة اپن و یک حمام و دست شویى 
دارد. چیدمان را به گونه اي طراحى کنید تا هم اتاق نشیمن داشته باشید و هم اتاق 

خواب و هم اتاق مطالعه و کار.
و   ۷ اصل  از  مى توانید  کار  این       براى 

بگیرید. الگو  تریز،  اصل 15 
     ایده هاى نهایى مورد توافق همة کالس 

را بنویسید.
     به عنوان مثال: استفاده از تختخواب 

دیوارى )اصل ۷ تریز(.

حل مسئله به روش تريز )2(درس 5

٢  چه محصوالتى مى شناسید که بیش از یک کارکرد براى آن تعریف شده است؟
     براى این کار مى توانید از اصل 3 و اصل 6 تریز الگو بگیرید.

     به عنوان مثال: چاقوى سوئیسى )اصل 6 تریز(.
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٣  شما اگر بخواهید یک محصول جدید تولید کنید که بیش از یک کارکرد داشته 

باشد، چه پیشنهاداتى دارید؟

٤  هر کدام از محصوالت زیر با کدام یک از اصول تریز انطباق دارند؟ )با خط به هم 

وصل کنید(.

  استفاده از نوارهاى آموزش زبان به جاى
رفتن به کالس زبان.

  اصل 5  ـ ترکیب کردن/ ادغام کردن

  اصل 2ـ استخراج/ حذف کردن دیوارهاى پیش ساخته

 استفاده از دریل پر سرعت براى تراش دندان
بدون احساس درد.

  اصل 35ـ تغییر خواص فیزیکى و شیمیایى

 ترکیب آب سرد و گرم توسط شیرهاى
ترکیبى.

  اصل 1ـ جداسازى/ تقسیم کردن

  اصل 10ـ کنش پیشاپیش  صابون مایع

  اصل 21ـ حملة سریع  کرکره

گروه 3 یا 5 نفره تشکیل دهید و در مورد روش هاى مختلف ساخت چسب در 
کنید.   تحقیق  منزل 

روش هاى مختلفى که شناسایى کردید به همراه دستورالعمل آن را به هنرآموز 
تحویل  دهید.

براى جلسة آینده، یکى از دستورالعمل ها را براى اجرا در کالس انتخاب نمایید.
امکانات  بسازید، پس  بادبادک  قرار است در کالس یک  آینده  توجه: در جلسة 
با  را   ... و  قیچى  نخ،  کاغذ،  نقاشى،  ابزار  چسب،  ساخت  مواد  شامل  نیاز  مورد 

آورید. کالس  به  و  نموده  تهیه  خود  هم گروهى هاى  مشارکت 

کار در منزل
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در این جلسه مى خواهید با شرایط زیر یک بادبادک متفاوت بسازید. مسئله ساخت 
یک بادبادک است.

مواد اولیه براى همة گروه ها عبارت اند از: مواد ساخت چسب، ابزار نقاشى، کاغذ، نخ 
و قیچي

١ :  براى موارد زیر تقسیم کار کنید: مرحلة 
  ترسیم نقشة بادبادک بر روى کاغذ. 

این نقشه باید با جزئیاِت رنگ و ظاهر دنباله ها و شکل هندسى بادبادک باشد.
  ساخت چسب

كارگاه حل مسئلهدرس 6

بادبادک مطابق نقشه  به تولید تمام بخش هاى  ٢ :  به صورت گروهى نسبت  مرحلة 
کنید. اقدام 

٣ :  براى بادبادک خود، نامى انتخاب کنید. مرحلة 
٤  : بادبادک را در محلى نگهدارى کنید تا در زمان مناسبى در حیاط هنرستان  مرحلة 
»  تمیزى«،  »  زیبایى«،  معیار  چهار  اساس  بر  و  گردد  برگزار  نمایشگاهى 
»  خالقیت« و »    قابلیت پرواز« بهترین ها انتخاب شوند و در نهایت نیز در صورت 
بادبادک      هوا کنى  برگزارى مسابقه  به  صالحدید مسئولین هنرستان نسبت 

اقدام گردد.

9٤
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تحقیق کنید در طبیعت چه موادى خاصیت پاک کنندگى دارند و مى توانند در 
تولید مواد شوینده مورد بهره بردارى قرار بگیرند؟

براى این کار مى توانید از جست و جوى اینترنتى و تجارب بزرگساالن و قدیمى هاى 
اقوام استفاده کنید.

کار در منزل

9٥
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در این درس در خصوص یکى از مهم ترین موضوعات زندگى یعنى آیندة شغلى، به 
صورت عملیاتى تفکر مى شود. براى این مهم قدم هاى زیر را طى کنید:

مسئله شمارة ١: من مى خواهم پس از اتمام دورة فنى و حرفه اى وارد بازار کار شوم.

تجزیه و تحلیل مسئله ١: براي ورود به بازار کار چه چیزى نیاز است؟ 
)این سؤال را به صورت گروهى حل کنید، به این صورت که فردى داوطلب شده و 
پاسخ هاى افراد را بر روى تخته بنویسد، پس از اجماع و دسته بندى پاسخ ها، نتیجة 

آن را بر اساس شرایط زندگى شخصى خود در جدول زیر بنویسید(

كارگاه حل مسئله در عملدرس 7

مسئله شمارة ٢: اگر خودم بخواهم کسب و کارى را ایجاد کنم، چه باید کنم؟
براى ایده پردازى کسب و کار آینده تان به چند اصل زیر توجه کنید:

  این رفتار و عادت را در خود پرورش دهید: مشاهدة دنیا به صورت بازارهاي بهره برداري نشده 
یا بازارهایي که از ظرفیت کامل آنها بهره برداري نشده است. 

  نوآوري، تنها خلق چیزي از صفر نیست. بلکه، مي تواند پروژة دگرگوني و کشف گزینه اي 
از میان گزینه هاي موجود باشد.

  حتي زماني که باید با ساخت وسایل به صورت محلي آغاز کنید، جهاني بیندیشید. افکار، 
طرح ها و برنامه هاي خود را فراتر از بخش هاي منفرد قرار داده و به سوي سامانه هاي 

کامل سوق دهید.
  توجه داشته باشید هدف شما از زندگى تکامل روح و تولد سالم به عالم برزخ است پس 

با توجه به این مهم براى آینده تان برنامه ریزى کنید.
پنج ایده اى که براى ایجاد کسب و کار به ذهنتان مى رسد، در جدول صفحة بعد وارد 

کرده و بر اساس شاخص هاى مشخص شده، امتیازدهى کنید.

در حال حاضر دارای عنوان ردیف
آن هستم.

چنانچه برنامه ریزی کنم می توانم در 
زمان اتمام تحصیل، آن را داشته باشم.

اصاًل نمی توانم آن 
را داشته باشم.
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در جدول زیر به ایده هاى خود امتیاز دهید. )امتیاز از 1 تا 10(

ایده هایى که امتیاز باالى 20 کسب نموده اند را در جدول زیر وارد نموده و مجدد 
مورد ارزیابى قرار دهید. )امتیاز از 1 تا 10 داده شود(

عنوان ایدهردیف

1

2

3

4

5

عنوان ایدهردیف
مشتری برای 

محصول وجود 
دارد. 

ایده نو بوده و 
رقیب زیادی 
در بازار وجود 

ندارد.

ایده قابلیت 
اجرایی شدن 

دارد.

مجموع 
امتیازها

1

2

3

4

5

عنوان ایدهردیف

امکان تهیه 
سرمایه مورد 

نیاز برای اجرای 
ایده را دارم.

توانمندی کسب 
مهارت های مورد 
نیاز ایده را دارم.

برای اجرای 
ایده خانواده ام 

مرا حمایت 
می کنند.

مجموع 
امتیازها
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ایده هایى که امتیاز باالى 25 را کسب نمایند، ایده هایى هستند که براى عملیاتى سازى 
آنها در آینده مى توان برنامه ریزى نمود. 

ایده اى که باالترین امتیاز را کسب نموده عبارت است از: .............................................
این ایده را در فصل هاى آینده به عنوان موضوع پروژة خود مورد تجزیه و تحلیل قرار 

خواهید داد.

مسئله شمارة ٣: پنج اقدام اصلى را که باید تا دو سال آینده انجام دهید تا بتوانید 
پس از اتمام دورة تحصیل، ایده انتخابى فوق را اجرا نمایید، فهرست کنید.

...............................................................................  ١

...............................................................................  ٢

...............................................................................  ٣

...............................................................................  ٤

...............................................................................  ٥

تمامى مراحل این درس را در منزل مجدداً مورد بررسى قرار داده و در صورت نیاز، 
مشورت و یا تحقیق کنید و نتیجة نهایى را در قالب سه پرسش فوق به هنرآموز 

تحویل دهید.

کار در منزل
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تحقیق کنید کدام یک از اصول چهل گانه تریز )حداقل 5 اصل( در رشتة تحصیلى 
شما بیشترین کاربرد را دارد؟ زمینه هر کاربرد را توضیح دهید. 

براى این کار به گروه هاى 3 یا 5 نفره تقسیم شده و یک روزنامة دیوارى )در قطع 
نمایشگاهى  در  مى توانند  دیوارى ها  روزنامه  نمایید.  ارائه  کالس  در  و  تهیه   )A2
مجازى     )شبکه هاى اجتماعى( با عنوان »   نوآورى نظام یافته و رشته تحصیلى من« به 

شوند. گذاشته  نمایش 

فعالیت پايانی پودمان
عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج مورد 
انتظار

استاندارد )شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

سائل
حل خالقانه م

  فناوري خالقیت
  منطق علمى اختراع

  روش هاي حل مسئله
  حل مسئله به روش تریز)1(
  حل مسئله به روش تریز )2(

  کارگاه عملى
  حل مسئله در عمل

  هدف از این پودمان کسب 
مهارت حل خالقانه مسئله 

است.

باالتر از حد 
انتظار

  مهارت الگوبرداري از اصول چهل گانة 
تریز

  مهارت شناخت مسئله و جوانب آن 
با استفاده از ابزار نمودار استخوان 

ماهي 
  مهارت هم اندیشي گروهي

  درک مفاهیم نوآوري، خالقیت و 
اختراع

3

در حد 
انتظار

  مهارت هم اندیشي گروهي
  درک مفاهیم نوآوري، خالقیت 

و اختراع
2

کمتر از حد 
انتظار

  درک مفاهیم نوآوري، خالقیت 
و اختراع

1

نمرة مستمر از 5

نمرة واحد یادگیرى از 3

نمرة واحد یادگیرى از 20
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چهل اصل نوآوری نظام یافته )تریز(

جداسازی/ تفکیک كردن/ تقسیم كردناصل 1

این اصل، جسم را به اندازه هاى کوچک تر تقسیم مى کند.
  جسم را به اجزاى جدا و مستقل از هم تقسیم کنید.

راحت  پیاده کردن  و  سوار  براى  کنید.  تقسیم  بخش  به چند  قطعه  قطعه  به صورت  را    جسم 
دهید. افزایش  را  جسم  تقسیم پذیرى  و  بودن  قطعه  قطعه  میزان  آن،  قسمت هاى 

حذف كردن/ منفصل كردن/ خالصی يافتن از چیزیاصل 2

این اصل، مشخصة مزاحم را از سیستم جدا نموده و اقدام اصالحى را تعریف مى کند.
  حذف و یا جدا کردن مشخصه، ویژگى یا قطعة مزاحم و آسیب رسان یک جسم.
  تنها مشخصه یا قطعه الزم و یا قسمت مفید و ضرورى یک جسم را جدا کنید.

كیفیت موضعیاصل 3

این اصل، اجسام را ناهمگن مى سازد.
سوى  به  بیرونى،  عملکرد  خارجى  محیط  یا  یک جسم  یکنواخت  و  همگن  ساختار  از    انتقال 

ساختار ناهمگن، چندگونه و پراکنده.
  اجزاى مختلف جسم را به انجام کارکردهاى مختلف وا دارید.

  هر قسمت از جسم را، در شرایطى که عملکرد آن مطلوب تر است، قرار دهید.

عدم تقارناصل 4

این اصل، اجسام را نامتقارن مى سازد.
  فرم تقارن یک جسم را با فرم نامتقارن آن جایگزین کنید و تقارن آن را برهم زنید.

  اگر جسم موجود نامتقارن است میزان نامتقارن بودن آن را افزایش دهید.
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تركیب كردن/ ادغام كردن/ يکپارچه كردن  اصل 5

این اصل، اجسام را در مکان و زمان ترکیب مى نماید.
 اجسام مشابه یا اجسامى را که براى انجام عملکردهاى پیاپى درنظر گرفته شده اند به صورت 

مکانى با یکدیگر ترکیب کنید. )ترکیب مکانى(
 عملکردهاى مشابه یا پیاپى را به صورت زمانى با یکدیگر ترکیب کنید. )ترکیب زمانى(

عمومیت دادن/ جامعیت/ چندكارگی/ چند منظورهاصل 6

این اصل، مسئله را براى حالت عمومى حل نموده و در موارد خاص استفاده مى کند.
  یک جسم مى تواند چندین وظیفة مختلف را انجام دهد. بنابراین عناصر دیگر را مى توان حذف 

کرد.

تو در تو بودن/ آشیانه دادناصل 7

این اصل، اجسام را تو در تو مى سازد.
  جسمى را داخل جسم دوم و جسم دوم را نیز داخل جسم سوم قرار دهید.

  جسمى را از داخل حفره اى در جسم دیگر، عبور دهید.

عامل تعادل و توازن/ جبران وزناصل 8

این اصل، وزن اجسام را با نیروهاى آیرودینامیکى و هیدرولیکى جبران مى سازد.
  وزن جسم را به وسیلة اتصال دادن آن با جسم دیگرى که داراى نیروى باال برنده است، جبران 

کنید.
  وزن جسم را به وسیلة نیروهاى آیرودینامیکى یا هیدرودینامیکى که از محیط خارج بر آن وارد 

مى شوند، جبران کنید.
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عکس العمل مقدماتی/ واكسیناسیوناصل 9

این اصل، پیش بینى عکس العمل هاى بعدى سیستم و مقابلة پیشاپیش با آن را میسر مى سازد. 
در این استراتژى، در صورتى که یک عمل آثار جانبى داشته باشد، با جنبه هاى منفى آن از قبل 

مقابله و تنش زدایى مى شود:
  در صورتى که الزم است عملکردى انجام شود، مقابلة پیشاپیش نسبت به آن را در نظر داشته 

باشید.
را پیشاپیش مد نظر  باشد، کشش متضاد آن    در صورتى که الزم است جسمى تحت کشش 

داشته باشید.

هم سطح سازی/ هم ظرفیت كردناصل 12

در این اصل، باال و پایین کردن جسم الزم نیست.
شرایط کار را طورى تغییر دهید که الزم نباشد جسمى برداشته، باال رفته یا پایین بیاید.

در  اجتماعى  عدالت  برقرارى  و  تفاوت ها  تقلیل  مجموعه،  یک  در  تغییرات  کاهش  به  اصل  این 
مجموعه هاى انسانى نیز مربوط مى شود.

عمل قبلی/ اقدامات اولیه اصل 10

این اصل، برآورده نمودن نیازهاى الزم آتى و اجراى تغییرات در یک سیستم را قبل از نیاز به آن، 
میسر مى سازد.

  کنش مورد نیاز را به صورت کلى و جزئى، پیشاپیش انجام دهید.
  به اجسام طورى نظم بدهید که بدون اتالف وقت در زمانى که منتظر کنش هستند، وارد عمل شوند.

آمادگی قبلی/ راه نجاتاصل 11

این اصل، قابلیت اطمینان پایین یک جسم را با یک حرکت خنثى کننده جبران مى نماید.
  بي اعتمادي و قابلیت اطمینان نسبتاً پایین به یک جسم را با یک حرکت خنثى کننده، پیشاپیش 

جبران کنید ، تا احتیاطاً در صورت بروز مشکل اقدامات فوریتى از قبل آماده شده باشند.
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معکوس كردن/ تغییر جهت دادناصل 13

این اصل، در جهت انجام اقدامات و روش هایى برخالف روش معمول است و عملکرد سیستم و 
محیط را معکوس مى نماید.

  به جاى عملکردى که توسط مشخصات مسئله تحمیل شده، عملکرد مخالف آن را به کار گیریم. 
مثاًل سرد کردن به جاى گرم کردن

  شىء را به یک قطعه متحرک تبدیل کنید، یا اینکه قطعات غیر متحرک را متحرک ساخته و 
محیط خارج را غیر متحرک نمایید.

  جسم را وارونه کنید.

انحنا دادن/ كروی كردناصل 14

این اصل، قطعات مسطح و خطى را با قطعات گرد و کروى جایگزین مى نماید.
با  را  مکعبى  شکل هاى  و  منحنى  سطوح  با  را  صاف  سطوح  کنید.  خط  جایگزین  را    منحنى 

شکل هاى کروى عوض کنید.
  از غلتک هاى توپى یا کره و مارپیچ ها استفاده کنید.

  حرکت چرخشى را جایگزین حرکت خطى کنید. از نیروى گریز از مرکز استفاده کنید. 

پويايی/ انعطاف پذيریاصل 15

این اصل، مشخصات سیستم یا محیط ثابت و غیر متحرک را پویا مى کند تا به راه حل بهترى برسد.
  مشخصات جسم یا محیط خارج را به گونه اى بسازید که براى عملکرد بهینه، عملیات در هر 
ویژگى هاى یک  در  تغییرات کوچکى  باید  دیگر  عبارت  تنظیم شود.به  به طور خودکار  مرحله 

جسم یا محیط خارجى در جهت ایجاد حداکثر کارایى در هر مرحله از عملیات داده شود.
  جسم را به عناصرى تقسیم کنید که بتوانند به صورت مرتبط با هم، موقعیت خود را تغییر دهند.

  در صورتى که جسمى غیر قابل حرکت است، آن را متحرک کنید.آن را از داخل قابل تغییر 
کنید.
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عملکرد ناقص يا جزئیاصل 16

این اصل، با دستیابى به کمى کمتر و یا کمى بیشتر از مقدار مورد نظر، کار را ساده تر و کم خرج تر 
انجام مى دهد؛ زیرا دستیابى به 100 % یک چیز هم نیاز به دقت باال و هم صرف وقت و هزینة 

بیشتر دارد.
اگر به دست آوردن صد در صد یک اثر دلخواه و مطلوب مشکل است، براى ساده سازى مسئله 

مقدارى کمتر یا بیشتر از آن را به دست آورید.
به عبارت دیگر، دو راه براى حل یک مسئله وجود دارد: اول اینکه آن را بیش از حد الزم مازاد بر 

نیاز انجام دهیم و دوم، کمتر از حد الزم به طور ناقص و جزئى آن را انجام دهیم.

حركت به بُعدی جديد/ تغییر تعداد بُعدهای جسماصل 17

این اصل، حرکت دو بعدى و چند بعدى را به جاى تک بعدى میسر مى سازد.
  انتقال حرکت یک بعدى، با جایگزینى جسم یک بعدى با دو بعدى، سه بعدى و غیره

  به جاى آرایش اجسام در یک الیه، آرایشى چند الیه اى و چند سطحى را به کار ببرید.
  کاهش ابعاد یک جسم یا قرار دادن آن به پهلو
  بهره گیرى از طرف مقابل سطح مورد استفاده.

لرزش/ ارتعاش مکانیکیاصل 18

این اصل، جسم را به ارتعاش وا مى دارد.
  جسم را به ارتعاش وا دارید و از نوسان آن استفاده کنید.

  اگر جسم در حال نوسان است، فرکانس آن را تا حد مافوق صوت افزایش دهید.
  از تشدید فرکانس استفاده کنید.

  به جاى ارتعاشات مکانیکى از ارتعاشات پیزو استفاده کنید.
  ارتعاشات مافوق صوت و میدان الکترومغناطیسى را با هم به کار بگیرید.
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عملکرد دوره ای/ عمل تناوبیاصل 19

در این اصل، مى توان به جاى عملکرد مستمر به دنبال عملکرد دوره اى بود.
  به جاى عملکرد مستمر و متوالى از یک عملکرد دوره اى، ضربه اى یا پالس دار استفاده کنید.

  در صورتى که یک عملکرد، هم اکنون دوره اى است، فرکانس یا بسامد آن را عوض کنید.
  از وقفه ها و توقف هاى بین ضربه ها یا ضربان ها، عملکرد اضافى تولید کنید.

تداوم كنش مفید/ تداوم عملکرد مفید/ تداوم كاراصل 20

این اصل، توقفات عملکرد را حذف مى کند.
  عملکرد را بدون توقف به انجام برسانید، در این حال باید تمام قطعات جسم به طور مستمر، 

بى وقفه و با ظرفیت کامل، در حال کار باشند.
  حرکت هاى بیهوده، زاید و واسطه اى را حذف کنید.

  حرکت چرخشى را جایگزین حرکت عقب و جلو کنید.

حملة سريع/ عجله كردن/ پرش كردن/ عملکرد زود، تنداصل 21

این اصل، عملکرد را با سرعت بسیار باال به اتمام مى رساند.
  عملیات مضر و عملکرد زیان بار یا خطرناک را با سرعت بسیار باال به انجام برسانید.

  این اصل از دو بخش تشکیل شده است: )1( اجراى عملیات خاص با سرعت باال یا با سرعت 
نور براى جلوگیرى از آثار منفى بالقوه و )2( اجراى اصالحات الزم بر عملیاتى که مخاطرات و 

ریسک باالیى بر آنها مترتب است.
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تبديل ضرر به منفعتاصل 22

این اصل، از یک عمل زیان بار براى به دست آوردن یک اثر مثبت استفاده مى نماید.
  یک اثر زیان بار خصوصاً یک عامل زیان بار محیطى را براى به دست آوردن یک اثر مثبت به 

کار بگیرید.
  با ترکیب یک عامل زیان بار با یک عامل زیان بار دیگر، آن را از میان بردارید.

  مقدار کنش زیان بار یا درجة عمل مضر را آن قدر افزایش دهید تا از حالت مضر بودن خارج شود.

بازخورداصل 23

از اصل بازخورد براى جبران فرایند استفاده مى نماییم.
  بازخورد را ارائه کنید.

  در صورتى که بازخورد هم اکنون موجود است، آن را تغییر و یا معکوس کنید.

خدمت دهی به خود/ سلف سرويساصل 25

این اصل، کارى مى کند تا سیستم خودش نیازهاى خودش را بر طرف نماید.
  کارى کنید که شىء مورد نظر، کارهاى خدماتى، عملیات تکمیلى یا تعمیرات خود را، خود 

انجام دهد.
  از مواد و انرژى تلف شده استفاده کنید.

واسطه/ میانجیاصل 24

در این اصل، براى اجراى یک عملکرد از یک جسم، یک سیستم و یا یک فرایند واسطه اى براى 
دستیابى به نتیجة مطلوب استفاده مى کنیم. 

  از یک جسم واسطه اي براى انتقال یا انجام یک کار استفاده کنید. 
  جسم اصلى را موقتاً به جسم دیگرى که جدا کردن و یا حذف کردن آن آسان است، متصل 

کنید.
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كپی كردن/ نسخه برداریاصل 26

این اصل، از کپى ساده، به جاى ساختار پیچیده استفاده مى کند.
  به جاى استفاده از جسمى که ساختار پیچیده دارد، گران قیمت و حساس است و کار با آن 
راحت نیست و گاهى غیر قابل دسترس است، از کپى ساده شده و ارزان قیمت آن استفاده کنید.

  یک جسم یا سیستمى متشکل از چند جسم را با کپى و یا تصاویر اپتیکى آن تعویض کنید، 
براى کوچک و بزرگ کردن تصویر مى توانید از یک مقیاس استفاده کنید.

  در صورتى که از کپي هاى اپتیکى با نور معمولى و قابل رؤیت استفاده مى کنید آنها را با نوع 
مادون قرمز یا ماوراى بنفش تعویض کنید.

جنس ارزان قیمت و كم دوام/ يکبار مصرفیاصل 27

این اصل، از جسم ارزان با عمر کم به جاى جسم گران و با دوام استفاده مى کند.
یک جسم گران قیمت را با مجموعه هایى از اجسام ارزان قیمت تعویض کرده و از برخى مشخصات 

براى مثال عمر طوالنى، چشم پوشى و یا توافق کنید.  

جايگزينی سیستم مکانیکیاصل 28

این اصل، سیستم مکانیکى را کنار مى گذارد و از سیستم هاى نورى و غیره استفاده مى کند.
  سیستم مکانیکى را با یک سیستم نورى، حرارتى، صوتى یا بویایى تعویض کنید.

استفاده  بر جسم  اثرگذارى  براى  مغناطیسى  الکترو  یا  مغناطیسى  الکترونیکى،  میدان هاى    از 
کنید.

  میدان هاى زیر را تعویض کنید:
پایدار با متحرکـ  ثابت با متغیر که در تمام مدت عوض مى شودـ  شانسى و اتفاقى با ساختار یافته.

  یک میدان را به همراه ذرات فرو مغناطیس به کار ببرید.
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استفاده از ساختار پنوماتیک يا هیدرولیک/ بادی و آبیاصل 29

این اصل، قطعات جامد را با مایع و گاز عوض مى نماید.
قطعات جامد یک جسم را با مایع یا گاز تعویض کنید. این قطعات براى باد شدن مى توانند از هوا 

یا آب استفاده کنند، همچنین مى توانید بالشتک هاى بادى یا هیدرواستاتیک را به کار بگیرید.

غشاء يا پرده های انعطاف پذير/ اليه ها يا پوسته های نازکاصل 30

این اصل، از الیه هاى نازک استفاده مى کند.
  ساختار معمول را با غشاى انعطاف پذیر و پرده هاى نازک تعویض کنید.

  یک جسم را به وسیله الیه ها و پرده هاى نازک یا غشاى ظریف از محیط خارج آن جدا کنید.

تعويض رنگاصل 32

این اصل، رنگ سیستم یا محیط را تغییر مى دهد.
  رنگ جسم یا محیط اطراف آن را تغییر دهید.

  میزان شفافیت جسم یا محیط اطراف آن را تغییر دهید.
  به منظور مشاهده بهتر اجسام یا اشیایى که دیدن آنها مشکل است، از مواد افزودنى رنگین 

استفاده کنید.
  در صورتى که هم اکنون از چنین مواد افزودنى استفاده مى شود، از درخشان کننده ها یا اجزاى 

ردیاب استفاده کنید.

استفاده از مواد متخلخلاصل 31

این اصل، از اجزاى متخلخل استفاده مى کند.
  جسم را متخلخل نموده یا از اجراى متخلخل تکمیلى استفاده کنید به صورت محتویات داخلى، 

الحاقى، پوششى یا روکش و غیره استفاده کنید.
  در صورتى که جسم از پیش متخلخل است، حفره ها یا خلل و فرج را پیشاپیش با ماده اى پر 

کنید.
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هم جنس و همگن كردناصل 33

این اصل، اجسام را از جنس محیط تعریف مى کند.
  کارى کنید که اجسام مرتبط با جسم اصلى از همان مواد و جنس خود، یا جنسى با رفتار مشابه 

جنس خود، تعامل داشته باشند.

مردود كردن و بازسازی/ تولید مجدد قطعاتاصل 34

این اصل، اجزاى استفاده شده را از سیستم جدا مى کند.
  پس از تکمیل یک عملکرد و یا بى استفاده شدن یک جزء از جسم، آن را دور انداخته یا تغییر 
دهید. مثاًل آن را تخریب یا حل کنید یا بخار نمایید و یا در ضمن روند کار ، اصالح یا دوباره 

تولید کنید.
  هر قطعة استفاده شدة جسم را سریعاً بازسازى کنید.

تغییر پارامتر/ تغییر خواص فیزيکی و شیمیايی يک جسماصل 35

این اصل، چگالى، دما و سایر مشخصات را تغییر مى دهد.
  حالت فیزیکى سیستم را تغییر دهید.

  غلظت، تراکم یا چگالى را تغییر دهید.
  درجه انعطاف پذیرى را تغییر دهید.

  حجم یا دما را تغییر دهید.

تغییر يا انتقال فازاصل 36

این اصل، تغییر فاز در ماده را جهت بهتر شدن استفاده مى کند.
استفاده از پدیدة تغییر فاز مثاًل تغییر در حجم، آزادسازى یا جذب گرما یا انرژى و غیره.
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انبساط حرارتیاصل 37

این اصل، از سرما و گرما براى انقباض و انبساط استفاده مى کند.
  از مزایاى انبساط و انقباض  یک ماده به کمک حرارت و سرما استفاده کنید.

  از مواد متفاوت با ضرایب انبساط حرارتى متفاوت بهره بگیرید.

استفاده از اكسیدكننده های قوی و تشديد اكسیداسیوناصل 38

این اصل، از موادى براى انجام بهتر و سریع تر فرایند استفاده مي نماید.
  هواى غنى شده یا اکسیژن دار را جایگزین هواى معمولى محصور شده کنید.

  اکسیژن خالص را جایگزین هواى غنى شده یا اکسیژن دار کنید.
  در داخل اکسیژن یا هوا، ماده را در معرض اشعة یونیزه کننده قرار دهید و از اکسیژن یونیزه 

شده به جاى اکسیژن خالص استفاده کنید.
  اکسیژن اوزون را جایگزین اکسیژن یونیزه شده کنید.

  جایگزینى اکسیژن تک اتمى به جاى اوزون.

محیط بی اثراصل 39

این اصل، سیستم را از محیط معمول خارج و در محیط بى اثر مى گذارد.
 محیط خنثى و بى اثر را جایگزین محیط عادى و معمولى کنید.

 یک مادة خنثى کننده به جسم وارد کنید.
  فرایند را در خأل به انجام برسانید.
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مواد مركباصل 40

این اصل، مادة همگن را با ماده مرکب جایگزین مى کند.
مواد مرکب از چندین عنصر متفاوت را جایگزین یک مادة همگن و تک عنصر کنید.
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تجزیه و تحلیل کسب و کار
پودمان 4

درس 1 تحلیل خود

درس 2 تحلیل فناوری

درس 3 تحلیل مشتری

درس ٤ تحلیل رقبا

درس ٥ تحلیل تأمین کننده و توزیع کننده

درس ٦ تحلیل شرکا/ همکاران تجاری

درس ٧ تجزیه و تحلیل مالی
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تحلیل خوددرس 1

در انتهای فصل گذشته در مورد آنچه که مورد نیاز است تا بتوانید کسب و کار خودتان 
را راه اندازی کنید، همفکری کردید. یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد یک کارآفرینی، 

شخص کارآفرین است. 
چنانچه تمامی امکانات و ثروت های دنیا جمع شوند ولی شخصی که قرار است پرچم دار 
کسب و کار باشد، دارای مهارت و توانمندی و انگیزة الزم نباشد، احتمال موفقیت کاهش 

می یابد.
در این درس شناخت هر فرد از خودش باید افزایش یابد تا بتواند برای آینده برنامه ریزی 

صحیحی داشته باشد.

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

نیاز به موفقیت: یک احساس درونی و قوی 
مبنای  بر  نیاز  این  است.  موفقیت  به  نسبت 
انتظار انجام کارهای بهتر و سریع تر از دیگران 
یا انجام بهتر این کارها نسبت به گذشته است. 
این افراد ترجیح می دهند تا خود مسئولیت 
به  دستیابی  و  اهداف  تعیین  حل مشکالت، 
آنها را از طریق تالش شخصی بر عهده گیرند.

توانایی کنترل درونی: توانایی در مهار کردن 
اتفاقات زندگی و تسلط بر رفتار و گفتار را 
در موقعیت های مختلف خودکنترلی گویند. 
کارآفرینان به خود متکی هستند و موفقیت 
یا شکست خود را به سرنوشت، اقبال، شانس 
یا موارد مشابه نسبت نمی دهند. افرادی که 
کنترل درونی دارند کمتر تحت تأثیر دیگران 

قرار می گیرند.
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به نظر شما نوجوانی که از مهارت و توانمندی کنترل درونی برخوردار است، آیا برای فکر کنید
اثبات خود به دیگران و یا جلب توجه آنها، به سمت کارهایی که برای جسم و روح او 
خطرساز است می رود؟ اگر فردی توانایی »   نه« گفتن به پیشنهادات خطرساز )مانند 
سیگار کشیدن، قلیان کشیدن و...( را نداشته باشد، آیا دارای قدرت و توانایی کنترل 

درونی است؟ یا اینکه شخصی ضعیف و تأثیرپذیر از اطرافیان است؟

کسب و کاری  هر  متعادل:  ریسک پذیری 
خطرهای خاص خود را دارد، یک کارآفرین 
و  متعادل  حد  در  کردن  خطر  توانایی  باید 

باشد. دارا  را  معقوالنه 

خالقیت فکری: عبارت است از توانایی انجام 
به  مسائل  این گونه  حل  و  فی البداهه  امور 
صورت موفقیت آمیز. این عامل به عنوان حوزة 
کارآفرین،  افراد  در  خالقیت  متغیر  فکری 
معرفی و مورد شناسایی قرار گرفته می شود. 

خوب  توانایی  به  عامل،  این  عملگرایی: 
امید  و  پشتکار  داشتن  و  کارها  دادن  انجام 
به موفقیت در امور محوله در فرد اشاره دارد. 

تحمل ابهام: قدرت تحمل ابهام عبارت است 
از  بخشی  عنوان  به  قطعیت  عدم  پذیرش  از 
ناقص  دانش  با  حیات  ادامة  توانایی  زندگی، 
دربارة محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل، 
بی آنکه شخص بداند موفق خواهد شد یا خیر.

ایده های  ارائة  توانایی فرد در  رؤیاپردازی: 
جدیدی  زمینه های  در  به خصوص  نوین 
و  کنکاش  مورد  دیگر  افراد  توسط  قباًل  که 

باشد.  نگرفته  قرار  ایده پردازی 



11٦

چالش طلبی: عبارت است از میزان تمایل 
و  پیچیده  به درگیر شدن در کارهای  افراد 
در  سازنده  راهکارهای  ارائه  توانایی  و  مبهم 

موقعیت ها.  گونه  این 

فردی  که  است  حالتی  کارآفرینی فردی: 
یا  می کند  ایجاد  را  مستقلی  کسب و کار 
نمایندگی آن را از طریق شناسایی فرصت و 
بسیج منابع و امکانات الزم به دست می آورد 
و تمرکز او بر نوآوری، توسعة روش های انجام 
کار، ایجاد محصوالت یا خدمات جدید است. 

برای آنکه از روحیه خود ارزیابی درستی داشته باشید و ویژگی های فوق را در خود 
بسنجید، پرسش نامة زیر را با دقت تکمیل کنید. برای پاسخ، اولین گزینه ای را که پس 
از مطالعه هر یک از عبارات در ذهنتان شکل می گیرد، با عالمت ضربدر مشخص کنید. 

کاماًل 
مخالفم

نسبتًا 
مخالفم

نسبتًا 
موافقم

کاماًل 
موافقم عبارت ف

ردی
برای کسب وضعیت بهتر، حاضرم خطر کنم حتی اگر از وضع فعلی خود راضی باشم. 1

گاهی اوقات حاضرم به خاطر سود بیشتر، خطرهای باالتری را بپذیرم. 2

خطر کردن نمک زندگی است. 3

انجام  باز هم حاضرم خطر  را می دهند  کاری  احتمال شکست  افراد  اکثر  زمانی که 
بپذیرم. را  آن  4

اگر نتیجة انجام کاری به خطر کردنش بیرزد، حتی با وجود مخالفت دیگران آن را 
می دهم. انجام  5

از خطر کردن لذت می برم. 6

وقتی حاضرم به خطرهای باالتری دست بزنم که ارزش آن را داشته باشد. 7

نسبت به مردم عادی بیشتر خطر می کنم. 8

نتایج مطلوب تر معموالً مرا به این امر وا می دارد که در جهت آنها خطرات بیشتری 
را بپذیرم. 9

خود را بیشتر بشناسید
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کاماًل 
مخالفم

نسبتًا 
مخالفم

نسبتًا 
موافقم

کاماًل 
موافقم عبارت ف

ردی

اگر نتیجة انجام کاری برایم جذاب باشد، حاضرم برای رسیدن به آن، خطر بیشتری را بپذیرم. 10

خطراتی که می پذیرم با نتایجی که به دست می آورم توجیه می شود. 11

اگر ایدة خوبی داشته باشم، حاضرم کار و شغل فعلی خود را رها کنم. 12

حاضرم شانس خود را در معامله ای که نتایج آن مبهم است، امتحان کنم. 13

معتقدم که شروع یک کار جدید، ارزش خطر کردن را دارد. 14

اطرافیان معموالً خطر کردن های مرا منطقی می دانند. 15

به سر و کار داشتن با وضعیت های مبهم عالقه مندم. 16

وضعیت های ناآشنا می توانند خوب هم باشند. 17

بر اساس اطالعات ناقص هم می توان تصمیم گیری کرد. 18

هرچه از زندگی بخواهم به دست می آورم زیرا در راه رسیدن به آن سخت کار می کنم. 19

از طریق سخت کوشی، پافشاری و توانایی می توانیم هر چیزی را در زندگی تغییر دهیم. 20

افراد معموالً به آنچه استحقاقش را دارند، دست می یابند. 21

به قدرت خودم برای تحقق هدف ها معتقدم. 22

موفق شدن حاصل زحمت کشیدن است نه شانس. 23

می توانم سرنوشت خود را در دست بگیرم. 24

به دست آوردن آنچه که می خواهم، کمتر به اقبال و شانس بستگی دارد. 25

با تالش بیشتر می توانم در وضعیت فعلی ام تغییر ایجاد کنم. 26

فکر می کنم بیشتر مردم اگر فقط از خود پشتکار نشان می دادند، در زندگی موفق 
می شدند. 27

اگر شخصی در انجام کاری تالش کند، حتماً موفق می شود. 28

خودم در موفقیت هایم مؤثرم. 29

سرانجام، هر کس به ارزش و احترامی که شایستة آن است خواهد رسید. 30

شانس در زندگی نقش اندکی دارد. 31

احتمال انجام موفقیت آمیز کار به تالش شخصی من وابسته است. 32

با تالش زیاد به خواسته هایم رسیده ام. 33

بیشتر بدبختی ها نتیجه نادانی، ناتوانی، تنبلی و مانند اینهاست. 34
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کاماًل 
مخالفم

نسبتًا 
مخالفم

نسبتًا 
موافقم

کاماًل 
موافقم عبارت ف

ردی

پس از هر شکست، هدفم را از طریق دیگری دنبال می کنم. 35

سعی می کنم کار خود را حتی با وجود موانع زیاد ادامه دهم. 36

وقتی کاری را شروع می کنم، آن را تا دستیابی به نتیجه موفق ادامه می دهم. 37

خود را وقف کار می کنم و به انجام آن متعهد می شوم. 38

در اجرای برنامة تدوین شده خود، سخت تالش می کنم. 39

یک کار را تا رسیدن به نتیجه ادامه می دهم حتی اگر مدت زیادی طول بکشد. 40

هنگام کار معموالً با تمام وجود کار می کنم. 41

برای حل مسائل و مشکالتم اغلب تالش زیادی می کنم و نمی توانم به راحتی از آنها بگذرم. 42

کارهایی را که توانایی مرا افزایش می دهند، به کارهای آسان ترجیح می دهم. 43

وقتی راه حلی برای حل مسئله ای نمی تواند کارساز باشد، به سرعت می توانم فکرم را 
بر روی راه حلی دیگر تغییر جهت دهم. 44

شکست های متوالی مانع پیگیری اهدافم نمی شود. 45

برای انجام کارها صبح زود بیدار می شوم و تا دیروقت کار می کنم. 46

می توانم مدت زیادی بدون خستگی به انجام کار ادامه دهم. 47

دست و پنجه نرم کردن با مشکل پیچیده، از حل مسئلة ساده برایم جالب تر است. 48

برای رسیدن به اهدافی که تعیین کرده ام، حاضرم آسایش خود را فدا کنم. 49

در یک بازی رقابتی، دل مشغولی من بهتر بازی کردن است نه برنده شدن. 50

همین حاال و فی البداهه می توانم تعداد بی شماری جمله بسازم که با کلمة »  همه« 
می شود. شروع  51

نوشتن تعداد زیادی داستان تازه برایم آسان است. 52

نوشتن مترادف های بسیار برای کلمة »سریع«، برایم آسان است. 53

اگر در مسابقه ای شرکت کنم که در آن باید تا حد امکان کلمه های بسیاری را که با 
حرف »ج« شروع می شود بیان کنم، از عهدة این کار برمی آیم. 54

تهیة  داده ایم،  دست  از  را  غذا  کردن  گرم  برای  معمولی  راه های  همه  کنیم  فرض 
است. آسان  برایم  غذا  کردن  گرم  راه های  از  طوالنی  فهرست  55

تهیة  دهم،  قرار  بحث  مورد  را  جامعه  مسائل  تا  شوم  دعوت  گردهمایی  یک  به  اگر 
است. آسان  برایم  آن  مسائل  از  طوالنی  فهرست  56
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کاماًل 
مخالفم

نسبتًا 
مخالفم

نسبتًا 
موافقم

کاماًل 
موافقم عبارت ف

ردی

برای توصیف موقعیت ها، اشیا و ... به راحتی به کلمات دست پیدا می کنم. 57

به جز کاربرد رایج وسایل، معموالً می توانم کاربردهای دیگری هم برای آنها پیدا کنم. 58

برای بیان یک اندیشه، به سهولت به کلمات مترادف دست پیدا می کنم. 59

اگر از من دعوت شود پیشنهادهایی برای جمع آوری کمک مالی برای یک خیریه ارائه 
کنم، از عهدة آن برمی آیم. 60

اگر به طور غیر منتظره از من بخواهند بیش از پنج دقیقه در مورد یک موضوع صحبت 
کنم، به راحتی از پس آن برمی آیم. 61

می توانم در طراحی اسباب بازی های جدید برای کودکان مفید باشم. 62

گاهی اوقات به قدری ایده های متنوع دارم که نمی دانم کدام را انتخاب کنم. 63

وقتی بخش مهمی از کارم را انجام می دهم، معموالً از حصول نتیجه راضی می شوم. 64

از خوب انجام دادن وظایف خود لذت می برم. 65

افرادی را که در جامعه به موفقیت باالیی رسیده اند تحسین می کنم. 66

خوب انجام دادن کار، مهم تر از تالش برای راضی کردن دیگران است. 67

از حل مسائل دشوار لذت می برم. 68

عالقه مند به تجربة غذاها، مکان ها و در کل تجارب جدید هستم. 69

داشتن پشتکار برای موفقیت در کارها خیلی مهم است. 70

در هر کار که احتمال شکست وجود داشته باشد، باالخره احتمال موفقیت هم وجود دارد. 71

قبل از انجام هر تصمیمی، مایلم تمامی جوانب و خطرهای آن را بشناسم. حتی اگر 
مدت زیادی طول بکشد. 72

چیزهایی که به آنها عادت کرده ام بهتر از چیزهای جدید است. 73

زندگی معمولی بر زندگی پر از تغییر ارجحیت دارد. 74

ترجیح می دهم کارها را به روش معمولی انجام دهم. 75

به زندگی منظم و جا افتاده ای که در آن، بیشتر مسائل زندگی پیش بینی شده هستند، 
عالقه مندم. 76

کارها را باید بر اساس روش های تجربه شده توسط دیگران، انجام داد. 77

فعالیت های آشنا را بر فعالیت های ناآشنا ترجیح می دهم. 78

کار یکنواخت در مکان آرام را ترجیح می دهم. 79
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کاماًل 
مخالفم

نسبتًا 
مخالفم

نسبتًا 
موافقم

کاماًل 
موافقم عبارت ف

ردی

در آیندة هر فرد خیلی چیزها به بخت خوب یا بد بستگی دارد. 80

در موقعیت هایی که جواب روشنی وجود ندارد، بسیار بی طاقت می شوم. 81

یک شغل خوب، شغلی است که مکان، نوع کار و نحوة انجام آن روشن باشد. 82

برخی اوقات مردم ایده های مرا غیر عادی و دست نیافتنی می پندارند. 83

اغلب ایده های خوبی مطرح می کنم، مخصوصاً وقتی که هیچ کاری انجام نمی دهم. 84

در مراحل انجام هر کاری، دارای ایده های جدید هستم. 85

برای انجام کارهایی که قباًل توسط هیچ کس انجام نشده، اغلب به تخیل روی می آورم. 86

از اینکه با دیگران در مورد ایده های گوناگون بحث کنم، لذت می برم. 87

از صرف وقت خود بر روی ایده های جدید لذت می برم، حتی اگر این ایده ها، مزایای 
عملی همراه نداشته باشد. 88

از خلق چیزهای جدید لذت می برم. 89

هنگام تعیین هدف برای فعالیت های خود، ترجیح می دهم هدف های سخت را انتخاب کنم. 90

در برابر مشکالت اغلب راه حل های سازنده ای پیشنهاد می کنم. 91

به حل مسائل پیچیده و مبهم عالقه مندم. 92

برای انجام یک کار پیچیده معموالً چندین روش پیشنهاد می کنم. 93

اگر سرگرم ساختن وسیله ای باشم و ناگهان دریابم قطعة مهمی از آن را گم کرده ام و 
نتوانم آن را پیدا کنم، سعی می کنم به جای آن، یک قطعة دیگر بسازم. 94

شغلی را دوست دارم که مستلزم فکر کردن و تولید ایده های زیادی باشد. 95

برای محاسبة امتیاز در مورد هر یک از مهارت ها باید به شیوة زیر عمل نمود:  
در همه عبارت ها به جز عبارت های 72 تا 82 به هریک از گزینه ها بر اساس مقیاس 

زیر امتیاز داده می شود:  

کاماًل مخالفم  نسبتاً مخالفم نسبتاً موافقم کاماًل موافقم

1 2 3 4

در عبارت های 72 تا 82 به هریک از گزینه ها بر اساس مقیاس زیر امتیاز داده می شود:

کاماًل مخالفم نسبتاً مخالفم نسبتاً موافقم کاماًل موافقم

4 3 2 1
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  نمرة ریسک پذیری متعادل هر فرد، معادل جمع امتیازات مربوط به عبارت های 1 تا 
18 است.  

  نمرة کنترل درونی هر فرد، معادل جمع امتیازات مربوط به عبارت های 19 تا 35 است.  
  نمرة نیاز به موفقیت هر فرد، معادل جمع امتیازات مربوط به عبارت های 36 تا 51 است.  
  نمرة خالقیت فکری هر فرد، معادل جمع امتیازات مربوط به عبارت های 52 تا 63 است.  
  نمرة عملگرایی هر فرد، معادل جمع امتیازات مربوط به عبارت های 64 تا 71 است.  
  نمرة تحمل ابهام هر فرد، معادل جمع امتیازات مربوط به عبارت های 72 تا 82 است.  
  نمرة رؤیا پردازی هر فرد، معادل جمع امتیازات مربوط به عبارت های 83 تا 89 است.  
  نمرة چالش طلبی هر فرد، معادل جمع امتیازات مربوط به عبارت های 90 تا 95 است.  

  نمرة کارآفرینی هر فرد، معادل جمع امتیازات مربوط به کلیه عبارت ها است.  
جدول زیر وضعیت فرد را در خصوص هر یک از مهارت ها در قالب چهار وضعیت »  بسیار 
ضعیف« تا »  بسیار قوی« نشان می دهد. مطابق جدول زیر، همة ویژگی های هشتگانه و 

نیز مقیاس کلی کارآفرینی از بسیار ضعیف تا بسیار قوی طبقه بندی شده اند.  

بسیار قوی قوی ضعیف بسیار ضعیف مقوله

ـ 57]  72( ـ 51]  57( ـ 43]  51( ـ 18]  43( ریسک پذیری متعادل 

ـ 60]  68( ـ 55]  60( ـ 49]  55( ـ 17]  49( کانون کنترل 

ـ 53]  60( ـ 48]  53( ـ 44]  48( ـ 15]  44( نیاز به موفقیت 

ـ 43]  52( ـ 38]  43( ـ 34]  38( ـ 13]  34( خالقیت فکری 

ـ 30]  32( ـ 28]  30( ـ 25]  28( ـ 8]  25( عملگرایی 

ـ 26]  44( ـ 22]  26( ـ 18]  22( ـ 11]  18( تحمل ابهام 

ـ 23]  28( ـ 21]  23( ـ 19]  21( ـ 7]  19( رؤیاپردازی 

ـ 21]  24( ـ 19]  21( ـ 16]  19( ـ 6]  16( چالش طلبی 

ـ 303]  380( ـ 283]  303( ـ 264]  283( ـ 95]  264( کارآفرینی 

جدول زیر، شخصیت کارآفرینی فرد را در پنج وضعیت از بسیار ضعیف تا بسیار قوی 
نشان می دهند:

بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف مقوله

ـ 324]  380( ـ 295]  324( ـ 265]  295( ـ 236]  265( ـ 95]  236( کارآفرینی   
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کسب امتیاز پایین در هر یک از ویژگی های صفحة قبل، به منزله ضعف شخصیتی 
فرد نیست! بلکه به این معنی است که این فرد به صورت بالقوه کارآفرین خلق نشده 

است و باید در انتخاب شغلش دقت کافی داشته باشد.
ضرورتی ندارد که همة افراد کارآفرین باشند، چرا که هر کشوری نیاز به نیروهایی 
دارد که در سازمان های دولتی، ارتش، شرکت های خصوصی و... استخدام شده و در 

سازندگی کشورشان ایفای نقش کنند. 

شناخت کسب و کار ) موضوع کارآفرینی(

بسیاری از هنرجویان عالقه مند به کارآفرینی، هنوز فناوری یا ایدة خاصی ندارند ولی 
الزم است توانایی ها و مهارت های خود را ارتقا داده و بر اساس عالیق شخصی برای 

آینده برنامه ریزی نمایند.
یکی از این توانمندی ها، دانش ایجاد یک شغل برای خود است که در این فصل و 

فصل آینده به صورت اجمالی به آن پرداخته می شود.
شناخت کسب و کار از اهمیت باالیی برخوردار است، به گونه ای که می توان ادعا نمود 
احتمال  باشد،  نداشته  وجود  آنها  از  کافی  شناخت  کار،  ابتدای  در  که  مشاغلی  در 

شکست بسیار باال است.
در شناخت موضوع کارآفرینی باید موضوع را از چند جنبه مورد بررسی قرار داد:

موضوعی که در دروس آتی این فصل به آن پرداخته می شود.

در مورد نتیجة آزمون شخصیتی که در کالس انجام دادید، فکر کنید. 
فکر می کنید کدام یک از ویژگی هایی را که در آنها در وضعیت کمتر از متوسط 

قرار داشتید، می توانید پرورش دهید؟ راه حل های شما برای آن چیست؟
با استفاده از روش چرا؟ مسئله را حل کنید.

کار در منزل

موضوع
کارآفرینی

نوع فناوری
قابلیت های 
کارآفرین مشتریهمکاران رقبا
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برای آنکه بتوانید به پرسش های فوق پاسخ دهید، بهتر است با چند مفهوم زیر آشنا شوید.

تحلیل فناوریدرس 2

برای درک بهتر مطالب این درس، یک محصول یا خدمت دلخواه )بر اساس رشتة فکر کنید
تحصیلی( انتخاب کنید و مرحله به مرحله به تمرین های درس با لحاظ آن محصول، 

پاسخ دهید.
  محصولی/ خدمتی که قرار است برای ایجاد کسب و کار جدید بر روی آن فعالیت 

کنید چیست؟
  برای تولید این محصول/ خدمت از چه فناوری اصلی استفاده شده است؟ 

  آیا از مسائل فنی و اساسی آن فناوری آگاهی دارید و به آنها مسلط هستید؟
  آیا این ایده یا فناوری برای همة مردم سودمند است؟ 

  آیا به آن کار یا خدمت، آن قدر عالقه دارید که برای مدت طوالنی بتوانید انجامش 
دهید؟

تعریف فناوری

مجموعه ای شامل دانش خاص، سیستم ها و شیوه ها، ماشین آالت، ابزارها، تجهیزات 
و مهارت های انسانی که با هم جمع می شوند تا فراورده های مطلوب جامعه را تولید 

کنند.
دسته بندی انواع فناوری به شرح زیر است:

فناوری های منبع گرا: مانند پاالیش نفت، تولیدات مدرن مواد غذایی و... .
فناوری ساده: مانند نساجی، پوشاک، کفش و ... .

فناوری متوسط: مانند خودرو سازی، صنایع شیمیایی، فلزات پایه و ... .
فناوری های پیشرفته: مانند محصوالت الکترونیکی، فناوری نانو، فناوری اطالعات، 

فناوری هسته ای و ... .
با توجه به اینکه کاربرد فناوری های پیشرفته در سایر فناوری ها و صنایع روز به روز در 
حال توسعه است، لذا باید در کسب و کار خود بررسی کنید که این نوع فناوری چه تأثیری 

می تواند داشته باشد. 
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نوع  نشان می دهد که هر  تاریخی  دارای عمر محدودی است. مطالعات  فناوری  هر 
فناوری زمانی متولد می شود، رشد کرده و به بلوغ می رسد و نهایتاً فناوری جدیدی 

جایگزین آن می شود. فناوری ها در سه جا باید مورد توجه قرار گیرد: 
1 فناوری مؤثر بر محصول مانند فناوری نانو )فناوری پیشرفته(. 

2 فناوری مؤثر بر تجهیزات تولیدی مانند فناوری هسته ای )فناوری پیشرفته(.  
3  فناوری مؤثر بر روش های کاری و زیرساخت کالن اقتصادی مانند فناوری اطالعات 

)فناوری پیشرفته(.

چرخۀ عمر فناوری

محصول یا خدمت دلخواه )بر اساس رشته تحصیلی(:    ...................................کار در کالس
فناوری به کار گرفته شده در محصول را نام ببرید؟   ......................................

فناوری به کار گرفته شده در تجهیزات تولیدی را نام ببرید؟  ...............................
فناوری به کار گرفته شده در روش های کاری تولیدکننده را نام ببرید؟ .................

شکل 1ـ چرخه عمر فناوری

طفولیت
)1(

رشد
)2(

بلوغ
)3(

زوال

نوسازی؟

واگذاری؟

ید
جد

ت 
عا
ترا
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ره 
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ژی
ولو
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مرحلة طفولیت زمانی آغاز می شود که ایدة فناوری جدید شکل گرفته و تحقیقات 
علمی بر روی آن انجام می گردد. در این مرحله، پس از انجام آزمایش ها، با استفاده 
از آن فناوری یک محصول جدید خلق می شود. به تدریج، در اواخر دورة طفولیت، 
نمونه هایی از این محصول ساخته می شود و امکان ساخت محصول از لحاظ عملی 
مرحلة  به  هم زمان  به طور  چند شرکت  است  ممکن  مرحله  این  در  می شود.  اثبات 

ساخت نمونه برسند و نتایج کارهای خود را ارائه دهند.

مرحله طفولیت

مرحله رشد

با گذر از مرحلة طفولیت، فناوری به مرحلة رشد وارد می شود. در این مرحله، هم زمان 
با ادامة فعالیت های تحقیق و توسعه در مورد ساخت محصوالت با کیفیت  بهتر، برخی 
از شرکت ها به تولید محصول در مقیاس کوچک و نه انبوه می پردازند. از اواسط این 
دوره، نمونه های ابتدایی محصول وارد بازار می شوند. اگر مشخص شود که محصول 
جدید کاربردی و مفید است و بازاری برای آن شکل بگیرد، به مرور نسخه های بهتری 
بین  نتیجه،  باز می کند. در  بازار  را در  از آن ساخته می شود و محصول جای خود 
شرکت های مختلف رقابت برای ساخت بهتر و بیشتر محصول شکل می گیرد و به این 
ترتیب، مرحلة رشد فناوری ادامه پیدا می کند. در اواخر دورة رشد، محصول کاماًل در 

بازار شناخته  شده  است و شرکت های مختلفی آن را تولید می کنند.

مرحله بلوغ

کیفیت  بهبود  در  کمتری  نقش  توسعه  و  تحقیق  بلوغ،  مرحله  یا  سوم  مرحلة  در 
ایدة فنی تولید محصول تغییر زیادی نمی کند و تغییرات بیشتر در  محصول دارد، 
زمینة ظاهر محصول یا امکانات جانبی آن خواهند بود. در این مرحله به علت فروش 
باالی محصول، سود فراوانی نصیب شرکت هایی می شود که در دورة رشد، جای خود 

را در بازاِر محصول مستحکم کرده باشند.

12٥
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مرحله زوال

مرحلة چهارم و پایانی، مرحلة زوال فناوری است. در این مرحله با معرفی  شدن یک 
فناوری جدید که در مرحله طفولیت یا رشد قرار دارد و می تواند نیاز موجود را به شکل 
بهتر یا ارزان تری رفع کند، فناوری قبلی به تدریج از رونق می افتد و مردم به سمت خرید 
فناوری  این موقعیت، شرکت ها سعی می کنند روی  محصوالت جدیدتر می روند. در 

جدید سرمایه گذاری کنند تا بازار سال های آینده را از دست ندهند. 
شرکت هایی که توانایی تحقیق و توسعه مناسبی داشته باشند، سعی می کنند امکانات و 
ظرفیت های مربوط به فناوری قبلی را از طریق نوسازی به فناوری جدید وارد کنند و اگر 
امکان چنین ارتقایی وجود نداشته باشد، فناوری را به شرکت ها و کشورهای ضعیف تر 
این مرحله،  پیشرفته در  از شرکت ها در کشورهای  بسیاری  واگذار می کنند. معموالً 
فناوری را به شرکت های کشورهای در حال توسعه می فروشند، بدین علت که فناوری 
در حال زوالی که در کشورهای پیشرفته در حال کهنه شدن است، در کشورهای در حال 

توسعه برای چند سال دیگر فروش خواهد داشت. 
برای نمونه، در اوایل دهة 90 میالدی مشخص شد که فناوری ساخت نوار کاست و نوار 
ویدیویی با رشد فناوری حافظه های دیجیتال در مرحلة زوال قرار می گیرد. در همین سال ها، 
شرکت های ایرانی سرمایه گذاری زیادی برای خرید فناوری ساخت نوارهای کاست و ویدیویی 

انجام دادند، اما این محصوالت تنها کمتر از یک دهه، بازار مناسبی در ایران داشتند.
باید به این نکته هم توجه داشت که ورود یک فناوری جدید همواره به معنای زوال فناوری 
پیشین نیست. به طور کلی، می توان گفت که یک فناوری نو در مواردی »توانمندساز« است، 
یعنی باعث می شود که فناوری قبلی به نحو بهتری نیاز فناورانة خریدار را رفع کند. برای 
نمونه، فناوری حافظه های با حجم باال، فناوری لوح های فشرده )CD( را از میدان خارج نکرد. 
در مقابل، گاهی یک فناوری، »انقالبی« است، یعنی فناوری قبل از خود را منسوخ و 
روش جدیدی را برای رفع نیاز خریدار معرفی می کند. برای نمونه، فناوری رایانه در 
قیاس با فناوری ماشین تایپ یک فناوری انقالبی است، زیرا اساساً روش جدید تایپ 

دیجیتالی را جایگزین روش تایپ مکانیکی می کند.

1  به نظر شما آگاهی به وضعیت و چرخة عمر فناوری، چه کمکی در راه اندازی 
کسب و کار دارد؟ بر محور موارد زیر بحث کنید.

  تأثیر آن بر زمان راه اندازی کسب و کار؛
  تأثیر آن بر آیندة کسب و کار؛

2  به نظر شما دلیل اینکه طب سنتی به عنوان یک فناوری دارویی و پزشکی بعد 
به رقابت با طب مدرن آمده است،  از گذشت چندین سال فراموشی، مجدداً 

چیست؟ عوامل رشد دوبارة این فناوری چیست؟

بحث کنید
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بسیاری از ایده های فناورانة جدید، چرخة عمر فناوری را به طور کامل طی نمی کنند 
و قبل از آنکه بتوانند به بازار برسند، از بین می روند. 

چرخة عمر یک کتاب را بررسی کنید که هر مرحلة آن چگونه است؟کار در کالس
  مرحلة طفولیت:

  مرحلة رشد:
  مرحلة بلوغ:
  مرحلة زوال:

آیا کتاب های آسمانی وارد مرحله زوال می شوند؟
چرا کتابی مانند دیوان حافظ، پس از گذشت سال ها همچنان چاپ می شود؟

از  یک  هر  شد،  ارائه  فناوری  عمر  مراحل  در خصوص  که  اطالعاتی  به  توجه  با 
ابتدای درس )صفحة 123(، تجهیزات  انتخابی در  بر محصول  فناوری های مؤثر 
تولیدی و روش های کاری تولیدکنندة آن، در چه مرحله ای از عمر خود هستند؟ 

چرا؟

تحقیق کنید

یک  تجاری سازی  بخش های  مخاطره آمیزترین  از  یکی  می تواند  بازار  به  1  ورود 
ایده به حساب آید. در این مرحله، گزینه های متفاوتی را می توان اتخاذ کرد که 
هرکدام دارای مزایا، معایب و خطرات خود هستند. به عنوان مدیر یک شرکت 
نوپا با ایدة انقالبی ساخت تراشه های پردازش مرکزی برای رایانه های جیبی، 

ترجیح می دهید با کدام یک از گزینه های زیر وارد بازار شوید؟ 
مزایا و معایب هر کدام از روش های زیر را مورد بحث و بررسی قرار دهید.

  ورود یک باره و منسوخ کردن تراشه های قبلی؛
  ورود به عنوان یک راه حل مشابه ولی ارزان تر؛

  ورود به عنوان محصول جدید از طریق شرکت های سازندة نسل پیشین.
2  نقش انرژی هسته ای را در صنعت حرفة تحصیلی خود بررسی و نتیجه را به 

هنرآموز خود تحویل دهید. 
مثال: در تولید برق کاربرد دارد.

خود  تحصیلی  حرفة  صنعت  در  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  3  کاربردهای 
دهید. تحویل  در کالس  را  نتیجه  و  بررسی 

مثال: کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت آب کشاورزی.

کار در منزل



128

 صرف نظر از نوع فناوری، باید از خود بپرسید: »تنها شرط الزم و کافی برای شروع 
پول،  مدیر،  قوی،  تیم  فناوری،  محصول،  قطعاً  شرط  این  چیست؟«  کسب و کار 
سرمایه گذار و توان رقابتی نیست. همة اینها مهم اند و بهتر است که هر کسب و کاری 

از آنها بهره مند باشد، اما هیچ یک از آنها پاسخ این سؤال نیستند.

تحلیل مشتریدرس 3

تنها شرط الزم و کافی برای هر کسب و کار مشتریانی است که برای محصوالت و 
خدمات پول پرداخت می کنند.

زمانی که شخصی برای محصول یا خدماتتان حاضر به پرداخت پول شود، می توانید 
ادعا کنید که صاحب کسب و کار شده اید. این حقیقت ساده باعث حفظ تمرکزتان بر 
مسائل مهم می شود. نمی توانید کسب و کار و محصول را یکسان قلمداد کنید، زیرا 
اگر کسی محصولتان را نخرد، کسب و کاری هم ندارید. داور نهایی در تعیین موفقیت 

کسب و کار شما بازار خواهد بود.
با وجود این، فقط داشتن مشتریان دست به جیب به مفهوم داشتن کسب و کار موفق 
نسبتاً  زمان  مدت  در  باید  پایدار،  و  سود ده  کسب و کاری  به  دستیابی  برای  نیست. 
کوتاهی به اندازة کافی مشتری ثابت پیدا کنید تا با کمبود سرمایه روبه رو نشوید و 

به سودآوری برسید. 
از این رو، شما کسب و کارتان را با ساختن محصول یا استخدام کارمندان و فروشندگان 
آغاز نمی کنید، بلکه آن را با کشف نیازهای برآورده نشدة مشتریان و با اتخاذ رویکردی 

مشتری محور بنا می نهید.
پس در صورتی که از مرحلة بررسی فناوری با موفقیت گذر نموده و اطمینان حاصل 
کردید محصول شما در مرحلة مناسبی از عمر فناوری خود قرار دارد، نوبت به آن 
می رسد که بررسی کنید چه کسانی مشتری محصول و یا خدمت شما خواهند بود؟ 
برای این منظور باید ابتدا درک صحیحی از محصول خود داشته باشید. )به عنوان 
مثال برای یک کتاِب »روان شناسی تربیت کودک« فرضی، مشتریان به شرح جدول 

صفحة بعد مورد بررسی قرار می گیرند.(
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جوابسؤال

مشتری با استفاده از محصول شما چه منفعتی 
می شود؟  عایدش 

پر  فراغتش  اوقات  کتاب  خرید  با    مشتری 
می شود.

  مشتری کتاب را می تواند هدیه بدهد.
  مشتری با خرید کتاب، برای تربیت فرزندانش 

دانش کسب می نماید.

با خواندن کتاب نیاز به رشد و شکوفایی در وی محصول چه نیازی از مشتری را تأمین می کند؟
می شود.1 تأمین 

آیا محصول دیگری در بازار وجود دارد که بتواند 
این نیاز مشتری را تأمین نماید؟

می تواند  فرهنگی  محصوالت  اعظم  بخش  بلی. 
اوقات  )برای  سینما  مانند  شود.  کتاب  جایگزین 
فراغت(، صنایع دستی )برای هدیه(،  مطالعة مطالب 

دانش( )برای کسب  اینترنتی  در سایت های 

جذابیت های محصول و یا خدمت شما برای مشتری 
چیست؟

نوع ارائة مطالب در کتاب نوآورانه و با به کارگیری 
منحصر  خود  نوع  در  و  است  عملی  تمرین های 

به فرد است. 

مزیت محصول شما در مقایسه با محصوالت مشابه 
چیست؟

این  به  منحصر  و  جدید  مطالب  نگارش    نوع 
است.  کتاب 

  طرح روی جلد نیز جذب کننده است.
  قیمت مناسب کتاب

پاسخ به سؤاالت فوق باعث می شود بهتر بتوانید مشتری خود را در بازار پیدا کنید.
برای راه اندازی هر کسب و کار جدید، باید بر مشتری هدفتان تمرکز کنید. مشتری 
هدف گروهی از خریداران هستند که ویژگی های مشترک بسیار زیادی باهم دارند 
هر  مهارت  مهم ترین  دارند.  مشابه  دالیلی  مشخص  محصولی  خرید  برای  همگی  و 
کارآفرین تمرکز است و دستیابی به آن بسیار دشوار است. باید از طریق تحقیقات 
بازار مشتریانتان را شناسایی و ویژگی های آنان را درک کنید، زیرا اگر صرفاً  اولیه 
به تحلیل های دیگران اکتفا کنید، بازارتان را براساس حدس و گمان پیش برده اید.

1ـ  انواع نیازها عبارت اند از: نیازهای زیستی )غذا و پوشاک(، نیاز به امنیت، نیاز به احترام، نیاز به رشد و تعالی، 
نیاز به شکوفایی و... .
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سؤاالت فوق را برای محصول یا خدمت انتخابی در درس 2 این فصل )صفحه 123( کار در کالس
پاسخ دهید.

جوابسؤال

 مشتری با استفاده از محصول شما چه منفعتی عایدش می شود؟

محصول چه نیازی از مشتری را تأمین می کند؟

نیاز این  بتواند  که  دارد  وجود  بازار  در  دیگری  محصول   آیا 
نماید؟ تأمین  را  مشتری 

جذابیت های محصول و یا خدمت شما برای مشتری چیست؟

مزیت محصول شما در مقایسه با محصوالت مشابه چیست؟

خود کار در کالس برای  کوچکی  مغازة  می گیرد  تصمیم  برق،  رشتة  فارغ التحصیالن  از  یکی 
فراهم نموده و به تعمیر لوازم برقی بپردازد، پس از مدتی متوجه می شود که بهتر 
است پروژه های سیم کشی برق منازل در حال ساخت را هم قبول کند. مدتی بعد 
به این فکر می افتد که بهتر است مغازة خود را تعطیل کند و یک شرکت تجاری 

ثبت نموده و فروش و نصب درهای اتوماتیک را دنبال نماید.
بر اساس مطالب فوق مشخص کنید که در هر مرحله، محصول و خدمتی که ارائه 
شده است چیست و چه مشتریانی را هدف گذاری نموده است و اینکه مشتریانی 

که هدف گذاری نموده از چه سطح درآمدی برخوردارند؟
 

سطح درآمد مشترینوع مشتری *عنوان محصول/خدمتمرحله

مرحلة راه اندازی مغازه

مرحلة توسعه خدمات

مرحلة تغییر شغل

*نوع مشتری= همة اشخاص - سازمان ها و ادارات و مشاغل آزاد
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نهایتاً این مشتریان دست به جیب هستند که موفقیت محصولی را تعیین می کنند، 
اما در این میان دو دام برای کارآفرینان وجود دارد که در صورت غفلت از آنها، گرفتار 

می شوید.
نخستین دام »فروش به همه« نام دارد، به این مفهوم که شما در مقام شرکتی نوپا و 
با منابعی بسیار اندک می توانید محصوالتی تولید کنید که متناسب با نیازهای همه 

افرادی باشد که با آنها تعامل دارید.

هنگامی که »  مشتریان دست به جیب« شما را گمراه می کنند

همة  از  بهتر  را  پارچه  می تواند  که  کرده اید  ابداع  جدیدی  پلیمر  کنید  فرض 
پلیمرهای دیگر موجود در بازار ضدآب کند. ابتدا از یکی از دوستانتان می شنوید 
که در روزنامه خوانده است بازار تجهیزات گردش و پیک نیک، بازار پرسودی است 
و به همین جهت به شما پیشنهاد می کند به دنبال فروش چادرهای مخصوص 

پیک نیک بروید. 
سپس پسرعمویتان نیز وارد ماجرا می شود، او به دنبال لباس ضدآب است. 

سرانجام، یکی از همسایه ها نیز فکر می کند که عروسک های پارچه ای حیوانات که 
به سادگی تمیز می شوند، ایدة بسیار خوب و جذابی است.

آیا هر سه موضوع پیشنهادی را دنبال می کنید؟ بحث کنید.

بحث کنید

دومین دام رایج »سندرم چینی« است. ایدة اصلی این دام این است که به جای ایجاد 
بازاری جدید می توان سراغ یکی از بازارهای بزرگ موجود رفت و بخشی از سهم آن 

بازار را در اختیار گرفت و به سودآوری دست یافت. 
منطق حاکم بر دام »سندرم چینی« این است که مثاًل بگوییم: »  براساس آمارهای 
آنها دندان داشته  اگر همة  دارد.  نفر جمعیت  میلیارد  از 1/3  بیش  اینترنتی، چین 
بازار چین  برای  ما  میلیارد مشتری.  با 1/3  بود  برابر خواهد  بازار  این  اندازة  باشند، 
مسواک تولید خواهیم کرد و شاید در سال نخست 0/1 درصد سهم از این بازار را به 
دست بیاوریم. اگر هر فرد در سال سه بار مسواک بخرد، ساالنه 3/9 میلیون مسواک 
خواهیم فروخت و اگر هر کدام از آنها را یک دالر بفروشیم، فروش سال نخست ما 

بالغ بر 3/9 میلیون دالر خواهد بود که امکان رشد آن زیاد است«. 
این قبیل تحلیل های کل نگرانه که مشخص نکرده اید چرا مردم محصولتان را خواهند 
خرید یا چرا سهم بازارتان در طول زمان افزایش خواهد یافت. همچنین، فرض هایتان را 
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به وسیلة کسب اطالعات مستقیم از مشتریان تأیید نکرده اید و احتماالً هرگز به چین هم 
سفر نکرده اید! منجر به شناخت نادرست از حجم فروش و مشتریان شده و کسب و کار 

آن را با چالش مواجه می سازد.
اگر کارآفرینی این قدر ساده می بود و اگر بازار چین آن گونه بود که در باال گفته شد، 

همه می خواستند به چین مسواک بفروشند.

چگونه باید برای تعیین مقدار فروش و تعداد مشتریان، پیش بینی انجام داد که فکر کنید
گرفتار سندرم چینی نشوید؟

محصول یا خدمت انتخابی در درس 2 این فصل )صفحه 123( را مورد بررسی قرار 
دهید و نتایج افکار را بنویسید.

فناوری توماس و تیمشیک تجربه
توماس و تیمش با عرضة یک فناوری قدرتمند اما خام، کسب و کار خود را آغاز 
کرد. این فناوری به افراد اجازه می داد تا اشیای سه بعدی ارائه شده توسط رایانه 
را لمس کنند. توماس دستگاه جدیدی را ساخت که با استفاده از واسطی قلمی 
که  دستگاه  این  بدهد.  خود  کاربر  به  را  مجازی  اشیای  لمس  می توانست حس 
کاربر  که  نیرویی  یا  مقاومت  کاهش  یا  افزایش  با  می توانست  داشت  نام  فانتوم 
هنگام حرکت انگشت یا قلم احساس می کند شکل ها، حرکت، وزن و بسیاری از 

را شبیه سازی کند. دیگر  فیزیکی  ویژگی های 
پس از آنکه دیگران از این ایدة نوآورانه و پیاده سازی فناورانة آن باخبر شدند، تیم 
توماس پرسش هایی دربارة کاربردهای بالقوة این فناوری از سراسر جهان دریافت 
کرد. او فروش نسخه های آزمایشگاهی این محصول را آغاز کرد. این تیم به منظور 
انجام تحقیقات  و  بازار  به شناسایی فرصت های  واقعی مشتریان،  نیازهای  کشف 
اولیة بازار پرداخت. پس از اینکه فهرست جامعی از موارد بالقوه تنظیم گردید، به 
شکلی نظام مند، این حوزه را به هشت صنعت محدود نموده و طرح کلی نموار 

تقسیم بندی بازار را به شرح صفحه بعد تهیه کردند.
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سرگرمیکاربرد در صنایِع
طراحی 
صنعتی

مصورسازی در 
پزشکی

شبیه سازی 
جراحی

جراحی  دقیق 
)میکرو(

شبیه سازی 
ژئوفیزیک

نوع مشتریان
سازندة 
پویانمایی

طراح
رادیولوژیست

جراح
دانشجویان پزشکی

جراح
جراح

متخصصات 
ژئوفیزیک

نوع کاربرد برای 
مشتری

مجمسه 
سازی

پویانمایی
نقاشی

مجسمه سازی
نقاشی

مدل سازی

تقسیم بندی
راهنمایی

برنامه ریز جراحی
تشخیص

آموزش برنامه ریزی 
جراحی

جراحی چشم 
جراحی   مغز و اعصاب

افزایش دید 
برنامه تمرین

مزایا برای 
مشتریان

کاربری آسان
کاهش چرخه

کاهش چرخه
افزایش دقت

کاربری آسان
افزایش دقت

استفاده بیشتر از 
فناوری های جدید

افزایش دقت

کاهش چرخه
افزایش دقت

کاهش خطا
افزایش بازده

مشتریان پیشگام 
در به کارگیری ایده

تویوتادیسنی
مرکز تحقیقات 
سرطان آلمان

ـ  ـ   ـ    

برای موارد زیر مشتریان هر کسب و کار را تعریف کنید.کار در کالس
1 یک کارگاه تولیدی لباس

  عنوان محصول/ خدمت: کت و شلوار
  سطح درآمد مشتریان: قشر متوسط به پایین

  رده سنی: از ٥ سال تا بزرگساالن
  جنسیت: مرد

  کاربرد پوشاک )اداری/ مهمانی/ عادی(: مهمانی و اداری
  برای کدام منطقه جغرافیایی: توزیع در استان های جنوب شرقی کشور

2 آموزشگاه موسیقی 
  عنوان محصول/ خدمت:
  سطح درآمد مشتریان:

  ردة سنی:
  جنسیت:

  کاربرد برای مشتری:
  برای کدام منطقه جغرافیایی:

133
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3 تولیدکنندة ظروف چینی 
  عنوان محصول/ خدمت:
  سطح درآمد مشتریان:

  ردة سنی:
  جنسیت:

  کاربرد برای مشتری:
  برای کدام منطقه جغرافیایی:

٤ صنایع کشاورزی
  عنوان محصول/ خدمت:
 سطح درآمدی مشتریان:

  ردة سنی:
  جنسیت:

  کاربرد برای مشتری:
  برای کدام منطقة جغرافیایی:

فرض کنید می خواهید با چند نفر از دوستانتان یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی 
کنید.

و  فهرست محصوالت  انتخاب می کنید؟ چرا؟  فروش  برای  را  1  چه محصوالتی 
انتخاب آن محصوالت را ذکر کنید. دلیل 

دلیل انتخاب محصولعنوان محصولردیف

2  چه نوع مشتریانی را هدف قرار خواهید داد؟ چرا؟
مشتریان را با معیارهای جنسیت، ردة سنی، سطح درآمدی و منطقة جغرافیایی 

مشخص نمایید.

منطقة جغرافیاییسطح درآمدیردة سنیجنسیتمشتری نهاییعنوان محصول

کار در منزل
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توضیحات تکمیلی را می توانید به صورت نوشتاری ارائه کنید.
3  پیش بینی شما برای تعداد مشتریان در سال اول کسب و کارتان به تفکیک هر 

محصول چقدر است؟

عنوان محصول
تعداد مشتری

ماه 
1

ماه 
2

ماه 
3

ماه 
٤

ماه 
٥

ماه 
٦

ماه 
٧

ماه 
8

ماه 
9

ماه 
10

ماه 
11

ماه 
12

دالیل خود را برای تعداد فروش منظور شده از هر محصول ارائه کنید:
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هنگامی که به دنبال ایجاد بازار جدیدی هستید، به جای اینکه محصول موجود در بازار 
را انتخاب کنید و نسخة بهتری از آن را بسازید، بهتر است براساس پیش زمینة تان از 
مشتری شروع کنید. اگر بر مشتریانی تمرکز کنید که از دریافت خدمتی محروم بوده اند 
نیازهای آنها را برآورده کند،  این قبیل مشتریان تولید کنید که  و محصولی را برای 
نیازی نیست به رقابت فکر کنید، زیرا شما محصولی ارائه می کنید که کس دیگری آن 

را تا این زمان ارائه نکرده است، پس چون رقیبی وجود ندارد، رقابت معنا ندارد.
اگرچه واقعیت این است که مشتریان معموالً تصمیم های خرید را بر مبنای مقایسه میان 
چند چیز متفاوت می گیرند. آنها معموالً همة گزینه های موجود را در نظر می گیرند و 

سپس تعیین می کنند که کدام محصول بهترین تناسب را با اولویت هایشان دارد.

تحلیل رقبادرس 4

سر سخت ترین رقیب، وضعیت موجود مشتری است.

در اغلب موارد، بزرگ ترین مانع پیش رویتان متقاعد کردن مشتریان برای ایجاد تغییر 
در وضعیتی است که در حال حاضر در آن قرار دارند. هنگامی که برای نخستین بار 
واکمن سونی ساخته شد، دستگاه های کمی وجود داشتند که با واکمن قابل مقایسه 
باشند، اما بزرگ ترین رقابت برای سونی، فروش این دستگاه به مشتریانی بود که در 
حین حرکت به موسیقی گوش نمی دادند. وضعیت جاری این مشتریان شامل گوش 

دادن به موسیقی در منزل یا رفتن به کنسرت بود. 
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در برابر رقیب چگونه باید برخورد کرد که آسیبی به هدف اصلی، که ورود سالم به 
عالم برزخ است، وارد نشود؟ در خصوص اعمال پسندیده و ناپسندی که نباید در 

برابر رقبا انجام داد بحث کنید.

بحث کنید

تأمین  را  مشتری  نیاز  شما  محصول  مشابه  که  است  محصولی  جایگزین،  محصول 
مترو شهری  و  تلفنی  تاکسی  و  تاکسی شهری  و  اتوبوس  مثال  عنوان  به  می نماید. 
وسایل نقلیة جایگزین هم هستند. هر چه مترو توسعه یابد، به دلیل سرعت بیشتر و 

می یابند.  کاهش  تاکسی  متقاضیان  کمتر،  هزینة 
مشتریان معموالً به دلیل قیمت کمتر، کیفیت باالتر و یا نیاز به تغییر، از محصوالت 

جایگزین استفاده می کنند.

رقابت با محصوالت جایگزین

محصوالت جایگزین را در جدول زیر تکمیل کنید.کار در کالس

محصوالت جایگزینمحصول اصلی

مسافرت با هواپیما/ مسافرت با اتوبوس/ مسافرت با وسیله شخصیمسافرت با قطار

رایانه

چای

نان سنگگ

قرص اعصاب

برنامه های تلویزیون

سینما

گروه های اجتماعی در فضای مجازی

کاالی خارجی

شما مثال بزنید:
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بی رقیب بودن لزوماً چیز خوبی نیست، به خصوص وقتی که میلیون ها کارآفرین در 
همه جای جهان هستند که همیشه بر سر یافتن فرصت های بالقوة کسب و کار تمرکز 
کرده اند. اگر کاری که شما می خواهید شروع کنید، می تواند کمبودی را در بازار حل 
کند، پس چرا دیگران این کار را انجام نمی دهند؟ داشتن رقابت و رقیب چیز خوبی 

است و رقیب هر چه بزرگ تر باشد، بهتر است.
نکتة مهم این است که رقبا را به چشم دشمن نگاه نکنید. آنها نه تنها مانعی برای 
کسب و کار شما نیستند بلکه همیشه آموختنی های بسیاری برای شما خواهند داشت. 
منحصر به فرد  راه  و  می افزاید  شما  واقع بینی  بر  شما،  رقیب  ضعف های  و  مزیت ها 

پیشرفت کسب و کار شما را پیش روی شما می گذارد.
در اغلب موارد، زمانی که شرکت دیگری کار مشابهی با ایدة کارآفرین انجام می دهد، 
کارآفرین می ترسد که دیر شده باشد. سپس نگرش رقابتی به کمکش می آید و باور 
گاهی  ولی  دهد.  شکست  را  دیگر  کوچک  و  نوپا  شرکت های  می تواند  که  می کند 
کارآفرینان بیشتر از اینکه انرژی خود را صرف عرضه محصولی کنند که مشتریان نیاز 
دارند، انرژی شان را صرف کنار زدن شرکتی می کنند که باور دارند رقیب اصلی آنهاست. 
از  استفاده  به سمت  را  افراد  بتوانید  و  باشید  داشته  مزیت  و  ارزش  اگر  نهایت،  در 
راهکاری جدید سوق دهید، بازار به حرکت در خواهد آمد و هم شما و هم رقبای 

یافت. خواهید  بزرگی دست  پیروزی  به  بازار،  در  دیگر  کوچک 

رقابت یک فرصت است.
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مزیت رقابتی چیزی است که شمارا قادر می کند تا محصولی را به مشتریانتان عرضه 
کنید که در مقایسه با سایر رقبا از کارآمدی بیشتری برخوردار است. شما به دنبال 
چیزی هستید که رقبا به راحتی نتوانند از محصولتان تقلید کنند. این می تواند بخش 
بسیار کوچکی از کل راهکاری باشد که عرضه می کنید. اما به خاطر داشته باشید که 
بدون این مزیت، محصولتان ارزش چندانی نخواهد داشت. چه کاری است که بهتر از 

هر کس دیگری انجامش می دهید؟
معموالً کسب وکارهای نوپا پایداری خود را در ترکیب عناصر متعددی می بینند که 

آنها را در برابر رقبایی با شایستگی محوری قوی، آسیب پذیر می کند.

تعیین مزیت رقابتی

وقتی می خواهید کفش بخرید به چه چیزهایی توجه  می کنید؟کار در کالس
1 جنس کفش 
......................... 2
......................... 3
......................... ٤
......................... ٥

آنچه شما موقع خرید کفش در نظر می گیرید، باید توسط تولید کننده مورد توجه 
قرار گیرد و آن را به یک مزیت برای خود تبدیل نماید تا در نظر شما به عنوان 

مشتری، جزء گزینه های اول قرار گیرد.

وقتی می خواهید یک اسباب بازی برای خواهر یا برادر کوچک خود بخرید به چه 
چیزهایی توجه می کنید؟

1 قیمت اسباب بازی 
......................... 2
......................... 3
......................... ٤
......................... ٥

به عنوان مثال یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کفش داخلی، شایستگی های 
محوری خود را اعتبار و نام تجاری، کیفیت محصول و کاهش هزینه قرار 

داده است.             
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فرض کنید شما تولیدکنندة مواد غذایی هستید. چگونه برای محصوالت خود نسبت 
به رقبا مزیت ایجاد می کنید؟ آن مزیت ها را نام ببرید.

1 ایجاد طعم های متنوع از محصوالت )بیسکویت با طعم دارچین،  شکالت و ...(
......................... 2
......................... 3
......................... ٤
......................... ٥

برای محصول  )به عنوان مثال  بتوانید  باید  به تحلیل رقبای خود می پردازید  وقتی 
باشید: داشته  دقیق  پاسخ  زیر  پرسش های  برای  کتاب( 

پاسخپرسش

به عنوان اولین و حیاتی ترین پرسش: رقبای شما چه کسانی/ 
شرکت هایی هستند؟

رقبای ما بیشتر محصوالت جایگزینی هستند که مردم برای 
برای هدیه  یا جایگزین کتاب  اوقات فراغت خود و  پر کردن 
استفاده می کنند. مانند سینما، تئاتر ، صنایع دستی، هنرها و ...

آنها باشگاه هواداران کتاب دارند.رقبای شما چه خدماتی ارائه می دهند که شما ارائه نمی دهید؟

کسب و کار شما در مقایسه با کسب و کار رقیبانتان چطور به 
نظر می آید؟

کتاب هایش  جلد  طراحی  در  بیشتری  نوآوری  از  رقیب  چون 
استفاده می کند، به نظر می رسد موفق تر از ما عمل نموده است.

آیا شما می توانید دربارة محصوالت و یا خدمات شرکت های 
رقیب به طور دقیق و عینی صحبت کنید؟

از آنجایی که نقطه نظرات مشتریان رقیب در باشگاه اینترنتی 
هواداران کتاب موجود است، تقریباً از کتاب های آنها شناخت 

کاملی دارم.

چه کسی سابقة مشتریانش را بیشتر و دقیق تر حفظ می کند؟ 
شما یا رقیبتان؟

هواداران  باشگاه  راه اندازی  به  توجه  با  کتاب:  محصول  در 
توسط رقیب به نظر می رسد او در این زمینه موفق تر است.

از  بهتر  که  می کند  استفاده  تجهیزاتی  چه  از  شما  رقیب 
تجهیزات شماست؟

ما  و  است  نموده  بهتری  بهره برداری  اطالعات  فناوری  از 
همچنان از سیستم سنتی استفاده می کنیم.

تخفیف های ویژة شرکت های رقیب شما در چه زمان هایی و 
به چه صورتی است؟

رقیب با اعطای کوپن خرید به مشتریان به ازای خریدهایی که 
انجام می دهند، تقریباً روند ثابتی برای تخفیف دنبال می نماید.

در چند ماه گذشته، چند بار نام شرکت رقیب را در رسانه های 
دیداری و شنیداری مختلف برای تبلیغ، سمینار، سخنرانی و 

از این قبیل دیده و یا شنیده اید؟
تبلیغ خاصی در خارج از فضای وب سایت خود ندارد.

قیمت کتاب بر اساس قیمت تمام شده و عرف بازار محاسبه سیاست های قیمت گذاری این شرکت ها چیست؟
می شود و تقریباً از سطح مشابهی از قیمت برخوردار است.
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محصول انتخاب شده در صفحه 123 کتاب را در نظر بگیرید  و یک رقیب واقعی 
در بازار کشور را شناسایی کرده و عملکرد وی را در برگه ای مطابق جدول زیر 

توصیف کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

به عنوان اولین و حیاتی ترین پرسش این است: رقبای شما 
چه کسانی/شرکت هایی هستند؟

ارائه  شما  که  می دهند  ارائه  خدماتی  چه  شما  رقبای 
نمی دهید؟

کسب و کار شما در مقایسه با کسب و کار رقیبانتان چگونه 
به نظر می آید؟

شرکت های  خدمات  و  محصول  دربارة  می توانید  شما  آیا 
رقیب به طور دقیق و عینی صحبت کنید؟

حفظ  دقیق تر  و  بیشتر  را  مشتریانش  سابقه  کسی  چه 
می کند؟ شما یا رقبایتان؟

رقبای شما از چه تجهیزاتی استفاده می کنند که بهتر از 
تجهیزات شماست؟

تخفیف های ویژة شرکت های رقیب شما در چه زمان هایی 
و به چه صورتی است؟

در چند ماه گذشته چند بار نام شرکت رقیب را در رسانه های 
دیداری و شنیداری مختلف برای تبلیغ، سمینار، سخنرانی و 

از این قبیل دیده اید؟

سیاست های قیمت گذاری این شرکت ها چیست؟

کار در منزل
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برای هر کسب و کاری، تأمین کنندگانی وجود دارند. کسانی که مواد اولیه و یا قطعات 
نیمه ساختة مورد نیاز را برای تولید محصول و یا ارائه خدمت در اختیار کارآفرین قرار 

می دهند. 
اهمیت شناخت تأمین کنندگان از این جهت است که هر کارآفرینی قادر نخواهد بود 
همة مواد اولیه و نیمه ساختة مورد نیاز را خود تولید نماید، زیرا که بسیار پر هزینه 
و سرمایه بر بوده و از طرفی وی به دلیل تمرکز بر حجم باالی فعالیت های تولیدی، از 
فضای رقابتی غافل می گردد. امروزه تولیدکنندگان کمی هستند که خود مواد اولیه 

و نیمه ساخته را تولید می نمایند.

شناخت تأمین کننده و توزیع کنندهدرس 5

تأمین کنندگان مواد مورد نیاز کارآفرین، شامل چهار دسته می باشند:
1  تولیدکنندگان مواد اولیه: مانند پتروشیمی ها، صاحبان گاوداری ها، تولیدکنندگان 

کاغذ، کشاورزان، تولیدکنندگان نخ فرش و... .

مشتری مشتری توزیع

تولید کننده

تأمین کننده
مواد اولیه
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2 تأمین کنندگان مواد اولیه: 
این تأمین کنندگان خود دو دسته اند:

الف( واسط های بین تولیدکننده مواد اولیه و کارآفرینان؛
ب( استخراج کنندگان مواد طبیعی زیرزمینی مانند زغال سنگ، فلزات، نفت و... .

به  تبدیل  را  اولیه  مواد  که  کسانی  نیمه ساخته:  مواد  و  قطعات  3  تولیدکنندگان 
یکی از قطعات مورد نیاز محصولی بزرگ تر می کنند، مانند سازندگان الستیک، 

. و...  مهره  و  پیچ  تولیدکنندگان 

٤  تأمین کنندگان قطعات و مواد نیمه ساخته: کسانی که مواد نیمه ساخته را از تولیدکنندة 
آن در داخل تهیه کرده و عمدتاً از خارج وارد می کنند.



1٤٤

مواد اولیة مورد نیاز برای تولید محصوالت زیر را با مشورت هم کالسی های خود کار در کالس
بنویسید.

مواد اولیه/ قطعات نیمه ساختة مورد نیازعنوان محصول

چوب + سطح رویی میز + شیشه روی میز+ پیچ های اتصال پایه به میز ناهارخوری
سطح رویی میز

بطری

کفش

باغ میوه

انگشتر

آموزش

تسمة موتور

فلش مموری

کابینت

کت و شلوار

.......



پودمان چهارم: تجزیه و تحلیل کسب و کار

1٤٥

یک کارآفرین باید در راه شناخت تأمین کنندگان مواد مورد نیاز خود، به شاخص های 
زیر توجه کند:

1  کیفیت مواد اولیه و یا مواد نیمه ساخته؛
2  سطح رضایت سایر مشتری های تأمین کننده مورد بررسی؛

3  قیمت مواد در مقایسه با سایر تأمین کنندگان؛
٤  دسترسی سریع و آسان به سفارشات؛

٥  پاسخگو بودن و خدمات پس از فروش تأمین کنندگان.

تأمین کنندة فروشگاه های عرضة محصوالت به مشتریان، در حقیقت توزیع کنندگان 
آن محصوالت برای تولیدکنندگان محسوب می گردند. برای درک بهتر به مثال زیر 

توجه کنید.
» تولیدکننده« محصول خود را برای توزیع به آقای الف می سپارد )یعنی آقای الف، 

توزیع کنندة محصوالت وی است(.
»خرده فروش« محصول را از طریق آقای الف دریافت می کند. )یعنی آقای الف تأمین کنندة 

خرده فروش است(

به نظر شما در چه شرایطی واردات مواد اولیه و یا نیمه ساخته توجیه اقتصادی فکر کنید
دارد؟

خرده  فروش آقای الف محصولتولیدکننده محصول

و  باشد  یا یک عمده فروش  و  بازرگانی  الف«، یک شرکت  البته ممکن است »آقای 
می باشد. تجاری  شرکت  یک  است  ممکن  نیز  »خرده فروش«، 

به نظر شما یک تولیدکننده، یک توزیع کننده و یک خرده فروش باید چه نکاتی 
را رعایت کنند تا کسب و کارشان مانعی برای رسیدن به کمال و تولد سالم آنها در 

عالم برزخ نگردد.

بحث کنید
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با توجه به اینکه ایران کشوری است که منابع طبیعی متنوعی مانند نفت، گاز، 
زغال سنگ، انواع سنگ های معدنی، انواع سنگ های تزئینی، انواع فلزات و ... دارد.
به نظر شما چرا با وجود در اختیار داشتن مواد اولیه و نیروی کار، همچنان رشد 

تولید در کشور ما پایین می باشد؟
رشتة  با  مرتبط  »صنعت  برای  ماهی  استخوان  نمودار  قالب  در  را  خود  دالیل 

نمایید. ارائه  خود  تحصیلی 

کار در منزل
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گاهی شرایط به گونه ای است که امکان راه اندازی کسب و کار به تنهایی میسر نیست. 
دو عامل حیاتی در راه اندازی یک کسب و کار عبارت اند از: »  سرمایه« و »  مهارت«.

البته در کسب و کارهایی که از نوع خدمت اند، مانند ارائة خدمات آموزشی که نیازی به خرید 
تجهیزات سنگین تولیدی ندارند، اهمیت عامل »  سرمایه« کم رنگ شده و »  مهارت«های 
فرد کارآفرین مانند توانمندی تدریس و مهارت سخنوری وی بیشتر ایفای نقش می نماید.

  حال اگر کارآفرین سرمایة الزم برای راه اندازی کسب و کار را نداشته باشد، راه چاره 
چیست؟

  اگر همة انواع مهارت الزم برای تولید و فروش محصول و خدمت در کارآفرین نباشد، 
راه چاره چیست؟

تحلیل شرکا / همکاران تجاریدرس 6

1  به نظر شما از چه طریقی می توان منابع مالی مورد نیاز کارآفرینی را تأمین نمود؟کار در کالس
2   اگر مهارت های الزم برای ایجاد یک کسب و کار را نداشته باشید، چه راه حلی 

را برمی گزینید؟

» شریک تجاری« کسی است که جزء مالکان کسب و کار محسوب شده و از درآمد و 
سود کسب و کار سهم دارد، به این صورت که قطعاً بخشی از سرمایة مورد نیاز را وی 

تأمین نموده است. 
ولی »  همکار تجاری« کسی است که لزوماً در کسب و کار شما شریک نیست و برای 
پیشبرد اهداف کسب و کار همکاری موقت و یا طوالنی مدت را با شما دنبال می کند. 

بخشی  انجام  در  می تواند  همکاری  این 
از فرایند طراحی، تولید، عرضه و فروش 
محصول باشد. گاهی نیز تأمین کنندگان 
قوی تری  رابطة  که  توزیع کنندگانی  یا  و 
را با کارآفرین برقرار می کنند، به عنوان 

می گردند.  معرفی  تجاری  همکاران 



1٤8

از  بیش  که  است  ذکر  قابل  مشارکتی  و  تیمی  صورت  به  کارها  انجام  اهمیت  در 
90 درصد کسب  وکارهای بسیار موفق که تعداد آنها به حدود 80 شرکت در سراسر 
یا بیشتر آغاز کرده اند. نفره  با همکاری تیمی 2  را  دنیا می رسد، کسب  وکار خود 

بسیاری از کارآفرینانی که قصد راه اندازی کسب و کاری را دارند، در پایگاه های اطالع رسانی 
و از طرق مختلف در جست وجوی شرکای بالقوه هستند. شرکای یک کسب و کار، فقط 
همکار نیستند بلکه افرادی هستند که در تصمیمات، آینده، ریسک های احتمالی و سود 

شریک می شوند.
اینکه قباًل سابقة همکاری میان افراد وجود داشته باشد، پایه ای مستحکم را برای آزادانه 
بحث کردن و درک بهتر طرفین فراهم می سازد. اطالعات حاصله از شرکت های بسیار 
موفق بیانگر این است که 90 درصد از تیم های همکار، دارای سابقة همکاری قبلی یا 
هم کالسی بودن در ایام گذشته بوده اند. 10 درصد باقی مانده نیز زمینة مشترکی داشته اند، 

برای مثال از طریق دوست یا سرمایه گذار مشترک به یکدیگر معرفی شده بودند.

عوامل مهم در انتخاب شریک

به نظر شما اهمیت هر یک از عوامل زیر در انتخاب شریک و همکار چقدر است؟کار در کالس

عامل
درجة اهمیت

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

آشنایی قبلی با وی

قدرت ریسک پذیری 

امانت داری

مهارت فنی مرتبط و تکمیلی

روحیه کار تیمی

صداقت و راستگویی

بلوغ شخصیتی

عنوان شریک  به  است،  دارا  را  فوق  عوامل  اکثریت  که  را  دوستان خود  از  یکی 
کنید.  انتخاب 
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این تصور اشتباهی است که دو شریک به راحتی بتوانند تصمیمات را با هم اخذ نموده 
و تمام جنبه های کسب وکار را با کمک یکدیگر مدیریت کنند. زیرا اگرچه ممکن است 
بر روی کارهایی که باید انجام شود، توافق داشته باشند، اما دیدگاه های مختلفی در 
مورد برخی امور جزئی وجود خواهد داشت که سرعت پیشرفت کار را کاهش می دهد. 
در نتیجه، بهترین کار آن است تا وظایف را تقسیم کرده و هر شریک مسئول اخذ 
تصمیمات نهایی در حوزه های مسئولیت خود باشد. این تصمیم صرفه جویی زیادی را 

در زمان برای شما به همراه خواهد داشت.

تقسیم کار و مجموعه ای از مهارت های مکمل 

عنوان شریک از کار عملی قبلی: .....................................کار در کالس
با مشورت وی یک موضوع برای شراکت انتخاب کنید: 

موضوع شراکت: ..................................................................................................................
برای انجام موضوع شراکت، تقسیم کار کنید:

وظایف مشترکوظایف .................وظایف من

راحت تر  باشید،  رسیده  توافق  به  شریکتان  و  خود  مشترک  چشم انداز  روی  بر  اگر 
به  رسیدن  برای  مشترک  تالش  کنید.  اعتماد  خود  تصمیمات شریک  به  می توانید 

می رسد. نتیجه  به  زودتر  مشترک  چشم اندازی 

تبیین چشم انداز شراکت 
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داشتن چشم انداز مشترک، انجام بسیاری از امور را ساده تر می کند، اما احتمال اختالفات 
فردی را به طور کامل از بین نمی برد. درست همانند روابط دو فرد عادی، ممکن است 
در طول زمان به طور مثال یکی از طرفین احساس کند که به او به اندازة کافی احترام 
گذاشته نمی شود. بهتر است مشکالت طرفین و دغدغه های شرکا به صورت آزادانه و 
بدون تعارف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نقطه ضعف های یکدیگر را به صورت شفاف 
مطرح نموده تا برای اجتناب از اختالفات و اتالف وقت و انرژی و منابع چاره اندیشی 
شود. سپس قوانین کاری و اصول رهبری به صورت دقیق یادداشت شود تا از تکرار 

اشتباهات گذشته  اجتناب گردد.

وضع قوانین و اصول برای استمرار کسب وکار

تهیه یک توافقنامۀ شراکت

نداشتن یک توافق نامة شراکت، اشتباه بزرگی است. اگر وضعیت به خوبی پیش نرود، 
این توافق نامه می تواند برای هر شریک به عنوان یک سند عادالنه تلقی شود. ایجاد 
خاطر  اطمینان  با  اینکه  برای  اما  کارهاست  جزء سخت ترین  توافق نامه هایی  چنین 

بیشتری حرکت کنید، بهتر است به آن ترتیب اثر دهید.
یک توافق نامة شراکت خوب می باید در برگیرندة موضوعاتی از قبیل مالکیت، سرمایه گذاری، 

مسئولیت ها، تصمیم گیری، شرایط بحرانی، خروج از شراکت و سلب مالکیت باشد.

امام سجاد   در رسالة حقوق این گونه فرموده اند: فکر کنید
در کار شراکتی نباید خودسرانه و با تک روی رفتار کرد، بلکه باید نظر شریک و 
صالحدید او را نیز در نظر گرفت. چرا که شرکا همه در تصمیم گیری و انجام امور 

حق دارند و به تبع آن تکالیفی نیز برعهدة آنها قرار می گیرد. 
امام   در ادامه به حفظ حقوق و اموال شریک اشاره دارند و شرکا را از خیانت به 
یکدیگر حتی به اندازة کم برحذر می دارند و تأکید می فرمایند تا زمانی که دو شریک 
به یکدیگر خیانت نکرده اند، دست خدا بر سر ایشان است. از این فرمایش حضرت 
می توان چنین استنباط کرد که شراکت در امور، مورد پسند و رضای خداوند است و 

رحمت خدا تا زمانی حامی آن شرکا خواهد بود که به یکدیگر خیانت نکنند.
با توجه به متن فوق، مهم ترین صفت یک شریک خوب چیست؟
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با همکاری شریک خود، یک توافق نامة شراکت تنظیم کرده و به هنرآموز خود 
دهید. تحویل 

توافق نامه باید شامل مواد زیر باشد:
 مشخصات کامل شرکا؛

 موضوع شراکت؛
 آوردة هر یک از شرکا )آورده نقدی و غیر نقدی(؛

 تعهدات مشترک طرفین )قوانین مشترک(؛
 تعهدات شریک 1؛
 تعهدات شریک 2؛

 شرایط فسخ شراکت؛
 نحوه حل و فصل اختالفات؛

 امضای طرفین.

کار در منزل
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راه اندازی هر کسب و کاری نیازمند صرف 
هزینه های سرمایه گذاری است. کارآفرین 
به  نسبت  عملی  اقدام  هر  از  قبل  باید 
نیاز  مورد  سرمایة  تخمین  و  پیش بینی 
اقدام نماید تا با آگاهی از آنچه پیش رو 

بردارد. گام  دارد 
پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری باید 

در سه بخش زیر صورت پذیرد:

تجزیه و تحلیل مالیدرس 7

سرمایه گذاری های ثابت: شامل هزینه هایی است که صرف خرید و تأمین دارایی های 
ثابت مانند زمین و ساختمان، ماشین آالت، تجهیزات صنعتی و تجهیزات اداری می شود. 

سرمایه گذاری های قبل از بهره برداری: شامل هزینه های دوره ساخت )دوره ای که 
نمونة اولیه محصول تولید می شود و یا مقدمات الزم برای افتتاح رسمی کسب و کار انجام 

می گردد(، مجوزها، دستمزد نیروی انسانی، مطالعات و راه اندازی آزمایشی می باشد.

سرمایه در گردش: شامل هزینه ای است که باید در اختیار کارآفرین باشد تا برای 
حداقل یک دورة سه ماهه از مخارج کسب و کار مطمئن گردد.

کاهش فکر کنید برای  کارآفرین  یک  نیاز،  مورد  سرمایة  محاسبة  و  پیش بینی  مرحلة  در 
کند؟ اتخاذ  می تواند  تدبیری  چه  مالی،  منابع  نشدن  تأمین  مخاطرات 

برای پیش بینی سرمایة مورد نیاز بسته به نوع هزینه، از یکی از روش های زیر استفاده 
می شود:

  محاسبة هزینه بر اساس قوانین جاری کشور. مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی، 
هزینة مجوزها، هزینة بهای مشاوره و خدمات عمرانی و ... .

  محاسبة هزینه بر اساس استعالم از فروشندگان مواد اولیه، فروشندگان تجهیزات و 
ماشین آالت و آژانس های امالک و ... .

  کل هزینه بر اساس هزینه واحد ضرب در تعداد و مقادیر مورد نیاز و ماه های دورة 
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قبل از بهره برداری، محاسبه می شود. به عنوان مثال به جدول زیر توجه نمایید.

هزینه سرمایه گذاری ثابت:

هزینة کل )ریال(هزینة واحد )ریال(مقدار مورد نیازمبناعنوان هزینه

1001،000،000100،000،000متر مربعخرید زمین

1،00014،50014،500،000کیلومواد پلیمری

هزینه دورة قبل از بهره برداری:

هزینة واحد  مقدار مورد نیازمبناعنوان هزینه
هزینة کل تعداد ماه)ریال(

)ریال(

3700،000510،500،000نفردستمزد کارگر

10100،00055،000،000دفعهتبلیغ

محاسبۀ درآمد

برای محاسبة درآمد، سه شاخص کلیدی باید محاسبه گردد.
1  پیش بینی میزان تقاضا 

ندارد، پس  بازار وجود  نیز در  اگر محصول کامالً جدید است و محصول مشابه آن 
باید بر اساس نظر کارشناسان و یا افرادی که با بازار تجاری آشنایی بیشتری دارند، 

مشورت نمود و رقمی برای تقاضا تخمین زد.
اگر محصول، جدید نباشد یعنی محصولی مشابه وجود داشته و یا تکامل یافتة محصولی 
دیگر باشد، می توان بر اساس روند فروش و تقاضای گذشته، برای آینده پیش بینی نمود.

  پیش بینی ظرفیت تولید 2
به  نسبت  نماید،  فراهم  می تواند  که  امکاناتی  و  تجهیزات  بر اساس  باید  کارآفرین 
وی  تولید  چنانچه ظرفیت  این صورت  در  نماید.  اقدام  تولید خود  تخمین ظرفیت 
باید بر اساس حداکثر ظرفیت،  از میزان تقاضایی باشد که تخمین زده است،  کمتر 
محصول تولید نماید. در غیر این صورت اگر میزان تقاضا کمتر از حداکثر ظرفیت 

کند. برنامه ریزی  تقاضا،  میزان  بر حسب  را  تولید خود  باید  باشد،  تولید 

مجموع کل سرمایه مورد نیاز در جداول فوق 130،000،000 می باشد.
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  قیمت محصول 3
روش های مختلفی برای محاسبة قیمت محصول وجود دارد که در فصل پنجم توضیح 

داده خواهد شد.

1 فرض کنید قرار است دستگاه همزن جدیدی تولید کنید.کار در کالس
میزان تقاضا برای محصول را محاسبه نمایید )یکی از روش های تخمین میزان 

تقاضا که بر اساس نظر کارشناسان می باشد(

تعداد کل جمعیت 
شهر محل سکونت

تعداد خانواده های 
ساکن در شهر

متوسط 
خانواده های با 
سطح درآمدی 
متوسط به باال

متوسط تعداد 
خانواده هایی که 
اقدام به خرید 
دستگاه همزن 

می کنند.

متوسط تعداد 
خانواده هایی که از 
شما خرید خواهند 

کرد )تقاضا(

2  برای فرار از گرفتار شدن در دام سندرم چینی، در پیش بینی میزان تقاضا در 
جدول فوق، چگونه اقدام می کنید؟

3  محاسبة حداکثر ظرفیت تولید ساالنه: .............. دستگاه در سال.
٤  محاسبة ظرفیت تولید بر اساس متوسط تخمین تقاضا: .............. دستگاه در سال

٥ محاسبة درآمد ساالنه:

ظرفیت مجاز تولید در سال
)محاسبه شده در بند ٤(

درآمد= قیمت فروش ×  ظرفیت مجاز تولیدقیمت فروش محصول

1٥٤
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محاسبة صورت سود و زیان
برای محاسبة صورت سود و زیان، اطالعات هزینه ای و درآمدی را مطابق جدول زیر 

محاسبه نمایید.

سال چهارمسال سومسال دومسال اول

5002،0003،0005،000ظرفیت مجاز تولید

65،00065،00065،00065،000قیمت فروش

32،500،000130،000،000195،000،000325،000،000درآمد )ریال(*

25،200،00025،200،00025،200،00025،200،000هزینه تولید
7،300،000104،800،000169،800،000299،800،000سود )زیان( ناخالص**

* درآمد = ظرفیت مجاز تولید × قیمت فروش
** سود )زیان( ناخالص = درآمد - هزینه تولید

ارزیابی اقتصادی بودن یا نبودن طرح کارآفرینی
برای این کار از شاخص نرخ بازده داخلی استفاده می شود. به زبان ساده تر، نرخ بازده 
بانکی )اگر سرمایة خود را در  با سود  داخلی به شما نشان می دهد که در مقایسه 
بانک بگذارید( طرح برای شما چقدر سودآوری خواهد داشت. برای محاسبة نرخ بازده 

داخلی باید خالص جریان نقدینگی را محاسبه نمایید.

سرمایة اولیة 
مورد نیاز )سرمایه 
ثابت + هزینه قبل 
از بهره برداری(

سال اول
سود )زیان( ناخالص

سال دوم
سود )زیان( ناخالص

سال سوم
سود )زیان( ناخالص

سال چهارم
سود )زیان( ناخالص

130،000،000*7،  300،000104،800،000169،800،000299،800،000

ـ  ـ 130،000،000  ـ 700،000  ،122   17،900،000151،900،000451،  700،000

* این رقم بر اساس جداول صفحه 153 لحاظ شده است.
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-17،  900،000= )-122،  700،000( + 104،800،000
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برای محاسبة نرخ بازده داخلی در نرم افزار اکسل به این شیوه عمل نمایید.

یکی از بزرگ ترین چالش های کارآفرینان و شاید مهم ترین مانع آنها برای راه اندازی 
کسب و کار، همواره، کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایه ای بوده و کمبود 

سرمایه، عامل مؤثری در شکست بسیاری از کسب و کارهاست.
راه های مختلفی برای تأمین منابع مالی پیش روی کارآفرین است، که متداول ترین 

آنها عبارت اند از:
  تأمین منابع مالی از محل منابع شخصی؛

از بستگان، دوستان و  از طریق قرض گرفتن  از منابع مالی  یا بخشی    تأمین کل 
آشنایان؛

  تأمین کل یا بخشی از منابع مالی از طریق اخذ وام از بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری؛

  تأمین بخشی از منابع مالی از طریق جذب شریک.

راه های تأمین هزینۀ سرمایه گذاری
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تأمین منابع مالی از طریق منابع شخصی را بررسی کنید.کار در کالس

معایبمزایا

تأمین منابع مالی از طریق قرض گرفتن از آشنایان را بررسی کنید.

معایبمزایا

تأمین منابع مالی از طریق وام گرفتن را بررسی کنید.

معایبمزایا

تأمین منابع مالی از طریق جذب شریک را بررسی کنید.

معایبمزایا

جمع بندی کنید ریسک کدام یک از روش های فوق برای کارآفرین کمتر و ریسک 
کدام یک بیشتر است؟ 

در مورد پارک های علمی و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان تحقیق 
کرده و پاسخ سؤاالت زیر را به صورت مکتوب ارائه کنید:

 چند پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد و در کدام استان ها قرار دارند؟
 این پارک ها چه امکاناتی برای کارآفرینان می توانند فراهم نمایند؟

 این پارک ها چه نقشی در تأمین سرمایة مورد نیاز یک کسب و کار جدید دارند؟
  آیا در حوزة تحصیلی شما، پارک علم و فناوری وجود دارد و یا از کدام یک از 

پارک های موجود می توانید خدمات دریافت کنید؟

کار در منزل
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برآورد سرمایه ثابت مورد نیاز شامل تجهیزات و 
ماشین آالت و...

محاسبه ظرفیت تولید بر اساس تجهیزات و امکانات 
در اختیار

محاسبه هزینه های عملیاتی برای تولید شامل 
دستمزد، مواد اولیه، تبلیغات و...

محاسبه سود و زیان ساالنه و تعیین نرخ بازگشت 
سرمایه گذاری

1  محصول یا خدمتی را که در طول این فصل انتخاب نموده بودید، )صفحه 8( را 
در نظر بگیرید و گام های نمودار زیر را برای آن طی نموده و گزارش مربوطه را 
حداقل در 15 صفحه تحویل هنرآموز خود دهید. محصولی را انتخاب نمایید که 

برای آن تقاضا وجود داشته باشد.

ارزشیابی پایانی پودمان

بلی

خیر

برآورد تقاضای موجود در بازاربرآورد عرضه محصول به بازار

برآورد قیمت محصول بر اساس مشخص نمودن محصول
قیمت رقبا

شناخت رقبای در بازار

آیا عرضه و تقاضا ورود من را به 
بازار توجیه می نماید؟

شروع طراحی مدل 
کسب و کار

آیا نرخ بازگشت 
سرمایه گذاری 
مطلوب هست؟

بلی

خیر

پایان
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عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج
مورد 
انتظار

استاندارد 
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

ب و کار
س
تجزیه و تحلیل ک

  تحلیل خود
  تحلیل فناوری
  تحلیل مشتری

  تحلیل رقبا
  تحلیل تأمین کننده و توزیع کننده

  تحلیل شرکا/ همکاران تجاری
  تجزیه و تحلیل مالی

کسب  پودمان  این  از    هدف 
مهارت امکان سنجی ایده های 

کارآفرینی است.

باالتر از 
حد انتظار

  مهارت تدوین تمام مؤلفه های طرح امکان سنجی
  کسب مهارت تحلیل مشتری

  کسب مهارت تحلیل رقبا
  کسب مهارت تحلیل شرکا و همکاران تجاری

  مهارت تحلیل ویژگی های شخصیتی خود
  مهارت تحلیل فناوری

3

در حد 
انتظار

  کسب مهارت تحلیل مشتری
  کسب مهارت تحلیل رقبا

  کسب مهارت تحلیل شرکا و همکاران تجاری
  مهارت تحلیل ویژگی های شخصیتی خود

  مهارت تحلیل فناوری

2

کمتر از 
حد انتظار

  مهارت تحلیل ویژگی های شخصیتی خود
1  مهارت تحلیل فناوری

نمرة مستمر از 5

نمرة واحد یادگیری از 3

نمرة واحد یادگیری از 20
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طراحی برای کسب و کار
پودمان 5

درس 1 تعیین اهداف کسب و کار

درس ٢ توسعۀ محصول

درس ٣ عرضۀ محصول به بازار

درس ٤ تشویق و ترغیب مشتری

درس ٥ ارتباط مؤثر با مشتری

درس 6 خطرهای کارآفرینی

درس ٧ کارگاه طرح عملی
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هدف، موتور حرکت به سوی آينده و خلق فردای بهتر و 
روشن تر انسان در دنیای امروز است. بدون هدف، هیچ 
کاری امکان پذير نیست. هدف، معنای هر حرکتی است.
بّچه  می کند،  باز  راه  نور خورشید  به سمت  که  گیاهی 
الک پشتی که از زير ماسه های نرم ساحل، سر بر می آورد 
راه می افتد، ستارگانی که در مسیر  به  به سوی دريا  و 
خاّصی به حرکت در می آيند، همه و همه، هدف دارند.

تعیین اهداف کسب و کاردرس 1

هدف شما چیست؟فکر کنید
هدف شما از تحصیل چیست؟

هدف شما برای کل زندگی چیست؟
با توجه به مطالب گذشته آيا به خاطر داريد که برای چه هدفی آفريده شده ايد؟ 

آيا اهداف فوق با آن هدف هم راستا مي باشد؟

حیوانات و گیاهان به واسطة آنکه مختار آفريده نشده اند، به صورت غريزی به سمت 
هدفی که خالق بي نهايت برايشان رقم زده است، در حرکت اند. ولی انسان به واسطة 

قدرت اختیارش، می تواند اهداف و سرنوشت متفاوتی را برای خود رقم بزند. 
در فصل اول و دوم اين کتاب اشاره گرديد که ما انسان ها به اين دنیا آمديم تا در 
رحم دنیا بتوانیم برای تکامل روح خويش تالش نموده و تولدی سالم به عالم برزخ 

را برای خود رقم بزنیم. 
پس با عنايت به اين مطلب، مسیر زندگی را بايد به گونه ای ترسیم کنیم که به هدف 
از خلقت ما آسیبی وارد نشود. برای اين منظور بهترين راه اين است که در تمامی 
اعمال و رفتار خود اين سؤال را از خود بپرسید که »آيا با اين کار، از هدِف تولد سالم 

به عالم برزخ، دور نمی شوم؟«، آنگاه تصمیم بگیريد و اقدام کنید.
در هر صورت برای زندگی در دنیا، بايد اهدافی را برای دستیابی به هدف اصلی )تولد سالم 

به عالم برزخ( و قیامت مشخص نمود و برای دستیابی به آن، برنامه ريزی و تالش کرد.



پودمان 5: طراحی برای کسب و کار

16٣

هدف باید روشن و واضح باشد

تا زمانی که به تجّسم دقیق و شّفافی از 
هدف خود نرسید، نمی توانید آن را از آِن 
را  همه چیز  دقیقاً  بايد  کنید. پس  خود 

نمايید.  روشن 
اين است که  اگر هدفتان  به عنوان مثال 
يک  يا  و  دوچرخه  يک  و  کنید  پس انداز 
بايد جزئیات  تلفن همراه بخريد،  دستگاه 
ظاهری آن را دقیقاً برای خود مجسم کنید.

هدف باید قابل اندازه گیری باشد

نباشد،  اندازه گیري  قابل  که  را  هدفي 
نمي توان تعیین نمود که چقدر به آن نزديک 
شده ايم. به عنوان مثال وقتي هدف ما اين 
باشد که بخواهیم شاگرد اول کالس شويم، 
با مشاهدة نمرة هر يک از درس ها مي توان 
فهمید که چقدر به هدف نزديک شده ايم و 

شاگرد اول شدن قابل اندازه گیري است.

هدف باید باورکردنی و قابل دسترس باشد

سومین ويژگی يک هدف خوب اين است 
که بايد باور کنید که می توانید به آن هدف 
برسید، مثاًلً می خواهید خانه بخريد حتی 
امکان  چون  بکشد،  طول  سال   20 اگر 
دستیابی به آن هر چند در طوالنی مدت 
و  باور کردنی  هدف  اين  پس  دارد،  وجود 

قابل دستیابی است.

یک هدف خوب باید دارای مشخصه هایی باشد که عبارت اند از:
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هدف باید واقع گرایانه باشد
به  توجه  با  که  است  واقع بینانه  هدفی 
تغییر  قابل  استعدادها و شرايط  امکانات، 
با احتمال 80 تا 90 درصد قابل دستیابی 
و  باالتر  تحقق  احتمال  اهدافی که  باشد. 
ريسک های کمتری دارند، واقع بینانه ترند.
چند  کار  و  کسب  يک  راه اندازی  مثاًلً 

میلیارد تومانی برای يک شخصی که تازه وارد بازار کار شده است و سرمايه و تجربه ای 
است. از دسترس  دور  ندارد، 

هدف باید قابل زمان بندی باشد

چه تفاوتی بین »باورکردني و قابل دسترس بودن هدف« و »واقع بینانه« بودن آن فکر کنید
وجود دارد؟

مثاًلً  مشخص  زمان  يک  در  بايد  هدف 
يک يا دو سال قابل دسترسي باشد. حال 
در  را  خود  هدف  زمان،  اين  اساس  بر 
ماه ها، هفته ها، روزها و ساعت ها خالصه 
را  دقیقه ها  ثانیه ها،  که  همان طور  کنید. 
می سازند، دقیقه ها ساعت ها را و ساعت ها، 

همة ما انشايی با اين موضوع در دوران دبستان داشته ايم: در آينده مي خواهید کار در کالس
شويد؟ چه کاره 

در آن زمان چه نوشتید؟ ..................................................................
آيا اکنون نیز در پاسخ به آن سؤال، همین را می نويسید؟

داليل خود را بنويسید.

نمايند. را تکمیل  اين گونه يکديگر  بايد  نیز  اهداف شما  را،  ماه و سال  روز، هفته، 
مثاًلً تصمیم گرفته ايد اشعار حافظ را حفظ کرده و به آن مسلط شويد و مدت زماني 
را که براي اين کار در نظر گرفته ايد، دو سال است. به اين منظور کل اشعار را به 
تعداد روزها تقسیم بندي کرده و معین کنید که چه اشعاري را بايد حفظ کنید و چه 

اشعاري نیاز به مرور مجدد دارند.
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چشم انداز، تصویری از آینده

چشم انداز زندگی شغلی خود را برای 10 سال آينده ترسیم نمايید.کار در کالس
بر اساس تصمیمی که در درس 7 پودمان سوم گرفتید، اين چشم انداز را مشخص کنید.

هر فرد و هر کسب و کاری برای تحقق اهداف و کسب موفقیت نیازمند تصويری روشن 
از آيندة خود می باشد، تصويری که جهت گیری های آتی آن را به وضوح معین نمايد. 

آينده يک پزشک  اينکه شخصی بگويد من می خواهم در 10 سال  به عنوان مثال 
است. فردی  يک چشم انداز  شوم، 

و يا اينکه يک تولیدکنندة خودرو بخواهد طی 10 سال آينده، 50 درصد مشتريان 
کشور )سهم بازار داخلی( را از آن خود کند، يک چشم انداز سازمانی است.

آنچه مهم است اين است که بايد بدانید، قرار است در آينده ای مشخص به چه موقعیتی 
دست يابید و اگر ندانید کجا می خواهید برويد، بعید است که بتوانید به آنجا برسید!

چشم انداز، يک هدف بلند مدت است و بايد تمامی مشخصه هايی را که برای هدف 
ذکر گرديد، شامل شود. 

تعیین اهداف میان مدت برای دستیابی به چشم انداز

فرض کنید کتاب قطوری را به شما داده اند و در مدت زمان کمی، از شما می خواهند 
که آن را مرور کنید و امتحان بدهید. قطعاً در نگاه اول، قطر کتاب، شما را به وحشت 
می اندازد و اگر زود نجنبید، می بینید که وقتتان تمام شده و شما نتوانسته ايد به جز 
چند فصل اول، چیزی بخوانید؛ اما اگر کتاب را در دست بگیريد، تعداد صفحات و 
بر اساس زمان خود،  را تفکیک کنید و  آنها  تعداد فصل های آن را مشخص کنید، 

برنامه ريزی کنید، می بینید که چه آسان می توانید از عهدة آزمون برآيید.
چشم انداز شما بايد شبیه همان کتاب باشد. بايد بتوان آن را تفکیک نمود )يا به اصطالح 

ساده تر، ُخرد کرد و تکه تکه(، اما پیوسته دنبال نمود. 
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مثاًلً برای تاجر موّفق شدن، که چشم انداز نسبتاً بزرگی است، ساده ترين راه، شامل 
چند مرحله است: 

1  تحصیالت اولیة مرتبط )مثاًلً ديپلم حسابداری(، 
٢  گذراندن دورة سربازی، 

٣  شاگردی کردن در يک واحد تجاری )مغازه، شرکت و...(، 
٤  پس انداز کردن و کسب اعتبار در معامله با مردم، کسبه و بانک ها.

٥  تأسیس يک واحد تجاری و... .
که برای رسیدن به هر کدام از آنها بايد امیدوارانه برنامه ريزی کرد و گام به گام، تالش نمود.

برای دستیابی به چشم انداز 10 سال آينده خود، اهداف جزئی را فهرست کنید.کار در کالس

وقتی هدفی برای خودتان مشخص می کنید، هیچ محدوديتی برای آن قائل نشويد. 
شما اشرف مخلوقات هستید. برای شما غیرممکن وجود ندارد. پس هر چه را اراده 

کنید، به دست خواهید آورد. 
و يک اصل را فراموش نکنید و آن، توّکل به خدا و ياری خواستن از خالق هستي است. 
وقتی کاری را به پشتوانة خالق هستی شروع می کنید، عالوه بر آنکه از الطاف بیکران 
او در مسیر بهره مند می شويد، حس خواهید کرد که نیروی برتر و فرازمینی ای شما 
را ياری می کند و اين نیرو، آن قدر عظیم است که می تواند تمامی مشکالت را از پیش 
روي شما بردارد. از سوی ديگر، يک هدف درست، برای شما زمینه و انرژی الزم را 
ايجاد می کند و از آن پس، شوق و انگیزش درونی شماست که شما را به حرکت وا 
می دارد. تا هدف نباشد، انگیزشی در کار نیست و وقتی انگیزشی نباشد، حرکتی به 
وجود نمی آيد. پس اين هدف را با توّکل به پروردگار همراه کنید و مطمئن باشید که 

موفق خواهید شد!

  چشم انداز ايران در افق 1404 را از طريق جست وجو در پايگاه های اطالع رساني 
استخراج نمايید.

  شما در راستای تحقق چشم انداز کشور چه نقشی می توانید بر عهده گیريد؟
  نقش رشتة تحصیلی خود را برای دستیابی به هر بند از چشم انداز، از طريق مصاحبه 
با مربیان و هنرآموزان و يا ساير اشخاصي که در حوزة تحصیلي شما متخصص 

هستند، مشخص کنید.

کار در منزل
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محصول ممکن است کاال يا خدمت باشد. 
مهم ترين ويژگی کاالها را می توان ملموس بودن آنها دانست. در مقابل، مهم ترين ويژگی 

خدمات اين است که آنها قابل لمس نیستند و اصطالحاً ناملموس يا نامشهود هستند.
بر اساس اين تعريف، کفش، تلويزيون، خودرو و يا کتاب، انواعي از کاال هستند. در 
مقابل، پست کردن نامه ها، مشاوره دادن، پوشش های بیمه ای و آموزش، قابل لمس 
نیستند و تا به حال کسی انگشت خود را بر روی آنها فشار نداده است. پس می توانید 

آنها را خدمت در نظر بگیريد.

توسعۀ محصولدرس 2

به غیر از ويژگی ملموس بودن چه تفاوت های ديگری بین کاال و خدمات وجود بحث کنید
دارد. به صورت موردی تفاوت های خدمات بانک را با کاالی پوشاک مقايسه کنید.

پوشاکخدمات بانکی

ملموس و مشهود از طريق چشم هست.ملموس و مشهود از طريق چشم نیست.

در بحث تولید کاال، يکی از مفاهیم کلیدی مديريت موجودی کاال است. يک تولیدکننده 
موجودی کاالی امروز را می داند و همچنین می داند فردا چقدر بر موجودی کاال اضافه 
می شود. پس سعی می کند تولید را به شکلی مديريت نمايد که بتواند آن موجودی را 

بفروشد و نقدينگی حاصل را مجدداً به کسب و کار خود تزريق کند.
اما در بحث عرضة خدمات، مفهوم کلیدی ديگری مورد توجه قرار می گیرد؛ مفهومی 

که به آن »مديريت ظرفیت عرضه« می گويند.
ظرفیت هتل يا تعداد اتاق هايی که هر شب عرضه می کند چقدر بايد باشد که بتوانید 

بخش عمدة آن را بفروشید؟
چون اگر اين ظرفیت را نتوانید در هر شب بفروشید، فردا ديگر وجود ندارد و قابل 

بود.  استفاده نخواهد 
ولی در خدمات، چون  است  فروش  قابل  آتی  زمانی  بازة  در  انبار  در کاال موجودی 
ظرفیت باقی مانده از بین می رود، فروختن به هر قیمتی بیشتر از صفر، می تواند سود 

تلقی شود. 
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هر محصولی برای اينکه قابل ارائه به مشتريان گردد بايد طی فرايندی طراحی و توسعه 
يابد. 

توسعة يک محصول جديد شامل مراحل زير است:
توجه به اين نکته ضروری است که توسعه محصول جديد به معنای ارائة يک محصول 
کاماًل جديد که در بازار وجود داشته باشد، نیست، بلکه يک کارآفرين می تواند با تغییر 

مختصر ولی قابل مشاهده ای در يک محصول قديمی، آن را توسعه دهد.

چرا در روزهايی از سال شاهد پديده های زير هستیم:فکر کنید
  بلیط های بسیار ارزان قیمت سفرهای هواپیمايی 

  تخفیف های بسیار باالی اتاق های مربوط به هتل ها در شهرهای توريستی

مراحل توسعۀ محصول

1 تولید ایده و انتخاب بهترین ایده ها
هر محصولی بايد با يک ايده شروع شود. در برخی موارد، اين ايده ممکن است تا 
حدودی ساده و مبتنی بر محصول ديگری باشد که پیش از اين در بازار وجود داشته 
است. در موارد ديگر، اين ايده ممکن است چیزی منحصربه فرد و به عبارتی انقالبی 
باشد، که درواقع به اين معنا است که بخش بیشتری از زمان و منابع به بخش فرايند 

تولید ايده اختصاص يافته است.

٢ تحقیق و توسعۀ مفهوم اولیۀ محصول
کار  اين  است.  محصول  آن  ايدة  با  رابطه  در  بازار  تحقیقات  انجام  بعدی،  مرحلة 
تولیدکنندگان را قادر می سازد تا به خوبی بررسی کنند و ببینند که آيا تقاضايی برای 
آن نوع محصول خاص وجود دارد يا خیر و اينکه برای برآوردن نیازهای بخصوص 

نظر گنجانده شود؟ مورد  بايد در محصول  ويژگی هايی  بازار چه  در  شناسايی شده 

٣ توسعۀ نمونۀ اولیه
به  نیاز  مرحله  اين  می شود.  واقعی  محصول  يک  به  تبديل  ايده  مرحله،  اين  در 
انتخاب شده توانايی تبديل  ايدة  سرمايه گذاری زيادی دارد و نشان می دهد که آيا 
شدن به يک محصول واقعی را دارد يا نه؟ ابتدا نمونه ای از محصول ساخته می شود 
تا مشتريان را راضی و هیجان زده کند. اين کار در مدت زمان کوتاهی و با توجه به 

می گیرد.  انجام  شده  پیش بینی  هزينه های 
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٤ تعیین برنامۀ بازاریابی
بازاريابی شامل قیمت،  استراتژی  تعیین  توسعه محصول جديد،  برای  بعدی  مرحلة 

ارائه می گردد. اهداف و راه های تبلیغاتی است. توضیحات بیشتر در دروس آتی 

ایده پردازی

توسعۀ مفهوم بهترین ایده

ساخت نمونۀ اولیه

طراحی برنامۀ بازاریابی

آزمون بازار

تجزیه و تحلیل نتایج آزمون بازار

اعمال تغییرات و اصالحات الزم در 
محصول و برنامه بازاریابی 

تولید تجاری و انبوه

معرفی رسمی محصول به بازار

لگری  با غر
ایده ها

٥ آزمون بازار
به  رسمی  معرفی  از  قبل  محصوالت،  اغلب 
نقدی  از سرماية  بااليی  بازار و صرف حجم 
برای تولید، تبلیغ و ترويج آنها با استفاده از 
يک گروه کوچک از مصرف کنندگان واقعی 
توسط شرکت های تولیدکننده مورد آزمون 
قرار می گیرند. آزمون بازاريابی اين فرصت را 
به بازارياب ها می دهد تا پیش از رونمايی از 

محصول، شرايط بازار را بررسی کنند.

6 تجزیه و تحلیل های بازار
آزمون  از  آمده  حاصل  بازخورد  بررسی  با 
محصول توسط مصرف کنندگان، تولیدکنندگان 
برای  و ضروری  الزم  تغییر  هرگونه  می توانند 
محصول را بر روی آن اجرا کنند و همچنین در 
رابطه با چگونگی معرفی رسمی آن به بازار هم 

تصمیم گیری های الزم را داشته باشند. 

٧ تولید تجاری و معرفی به بازار
در نهايت، زمانی که يک محصول از تمام مراحل 
مختلف در توسعة محصول عبور می کند، تنها 
قدم مهم برای آن در ادامه اين فرايند، معرفی 

آن به بازار است.
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نوآوری در زیبایی

نوآوری در زيبايی، به شناخت و تشخیص محصول مربوط می شود؛ مثاًلً اينکه ظاهر يک 
محصول به چه میزان با محصوالت رقیب خود متفاوت است. اين مطلب با ظاهر بیرونی 
محصول مرتبط است؛ خصوصیاتی مثل شکل، اندازه، تناسب اجزا و رنگ که با نگاه اول 

و بدون نیاز به تعامل با محصول و يا درک آن می تواند مورد قضاوت قرار گیرد.

شکل ٢ـ هارد اکسترنالشکل 1ـ شارژر با طراحی نوآورانه

نوآوری در استفاده

نوآوری در استفاده با بخشی از طراحی سروکار دارد که در آن استفاده از يک محصول 
بهبود و يا اصالح گردد و شايد هم در قیاس با محصوالت موجود در بازار، عملکردی 
جديد به محصول اضافه گردد. عرضة يک محصول به بازار می تواند به صورت مستقیم 

و يا با واسطه انجام گیرد.

شکل ٤ـ چمدان مسافرتی قابل تبدیل به قفسۀ لباسشکل ٣ـ نوآوری در طراحی ماهی تابه

گاهی مواقع ممکن است توسعة محصول از طريق ايجاد نوآوری در ارتقای محصول 
قبلی يا ارائة محصوالت جديد باشد. نوآوری معموالً در سه حوزه قابل انجام است:
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نوآوری در مفهوم

نوآوری در مفهوم، به جنبه های احساسی و سمبولیک يک 
محصول مرتبط است؛ مثاًل اينکه يک محصول با چیز ديگري 

قابل تشبیه باشد.

شکل ٥  ـ دیسک خوان شبیه فن دیواری

1  کدام نوآوری را می توان برای فضای داخلی قطارهای مسافربری ايجاد نمود؟ کار در کالس
مثال بزنید.

  نوآوری در زيبايی:
  نوآوری در استفاده:
  نوآوری در مفهوم:

٢  اگر بخواهید يک نوآوری در استفاده از يک محصول در رشته تحصیلی خود 
ايجاد کنید، چه چیزی را پیشنهاد می دهید؟

يک نمونه مطابق شکل زير ساخته و در کالس ارائه نمايید.

چنانچه کاربرد ديگری از بطری های دور ريختنی سراغ داريد، نمونه آن را ساخته 
و در کالس به ساير هم کالسی های خود آموزش دهید.

کار در منزل
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عرضة يک محصول به بازار می تواند به صورت مستقیم و يا با واسطه انجام گردد.
محصوالت با کیفیت اگر به خوبی به مشتری عرضه نگردند از استقبال بااليی برخوردار 

نخواهند بود.
در مرحلة عرضه، مهم است که به اين دو سؤال پاسخ داده شود:

1  محصول را با چه مشخصاتی به بازار عرضه نمايم؟
٢  از چه طريقی محصول را به دست مشتری برسانم؟

عرضۀ محصول به بازاردرس 3

وقتی محصولی را خريداری می کنید به چه مشخصه هايی از آن توجه داريد؟ چه بحث کنید
چیزی در انتخاب آن محصول برای شما مهم است؟ با توجه به موارد زير بحث 

کنید.
  نام تجاری؛

  کارکرد محصول؛ 
  کیفیت؛
  ايمنی؛

  بسته بندی؛
  خدمات پشتیبانی و گارانتی؛

  لوازم جانبی مورد نیاز.

نام تجاری

يک نام، عبارت، طرح، نماد يا هر ويژگی ديگری است که مشخص کنندة خدمات يا 
محصولی خاص می باشد که به وسیلة آن از ديگر محصوالت و خدمات مشابه متمايز 

می گردد.
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بسته بندی

بسته بندی زعفران در ايران چگونه است؟بحث کنید
صادرات فله ای زعفران به کشورهايی مانند اسپانیا و بسته بندی در آنجا و صادرات 
آن را با برند اسپانیا چگونه تحلیل می کنید؟ چگونه مي توان از اين ضرر اقتصادي 
جلوگیري نمود؟ آيا توسعة صنعت بسته بندي مي تواند به اشتغال زايي در کشور 

کمک کند؟

چند نمونه نام تجاری ايرانی را فهرست نمايید.فکر کنید

چرا برخی محصوالت به رغم اينکه دارای کیفیت خوب و قیمت رقابتی می باشند، 
فروش خوبی ندارند؟ نتايج تحقیقات نشان می دهد 40% اين محصوالت از بسته بندی 

مناسبی برخوردار نیستند.
بسته بندی يعنی اعتبار در بازار. اگر می خواهید در سرمايه گذاری شکست نخوريد به 

اين قانون دقت کنید: »  محصول همان بسته بندی است«.
بسیاری از متخصصان بازاريابی معتقدند، 95 درصد خريدها احساسی انجام می شود 
و يکی از نقاط تماس بسیار مهم که می تواند احساسات مخاطب را برانگیزد، ارتباط 

مخاطب با بسته بندی در نگاه اّول است.

بهترين و جذاب ترين محصوالت، اگر قیمت 
مناسبي نداشته باشند، ممکن است مورد 

استقبال مشتريان قرار نگیرند.
با توجه به سطح درآمدی افرادی که به عنوان 
مشتريان هدف انتخاب نموده ايد بايد بر  روی 

محصول قیمت گذاری انجام گردد.

قیمت

روش قیمت گذاری: از رايج ترين روش های قیمت گذاری محصوالت جديد، محاسبة 
بهای تمام شدة محصول و اضافه نمودن درصدی سود بر روی آن است.

محصوالتقیمت گذاری
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اولیه + هزينة دستمزد بخش های  = بهای تمام شده )هزينة مواد  قیمت محصول 
تولیدی + هزينة تبلیغات + هزينة سربار( + سود 

هزينة سربار مربوط به مواردی است که مستقیماً در ساخت کاال و تولید محصول 
دخالت ندارند و به راحتی نمی توان تحمیل اين هزينه ها را به تولید کاال يا محصولی 
خاص يا سفارشی مشخص مرتبط دانست. مثل هزينة اجارة محل يا کارخانه، هزينه 

آب و برق و ساير انرژی های مصرفی، هزينة حقوق کارکنان اداری و... .
در زمان عرضة محصول به بازار، برخی از تولیدکنندگان بسته به سطح درآمدی مشتريان، 
از سطح درآمدی  به عنوان مثال در مناطقی که  ارائه می نمايند؛  متفاوتی  قیمت های 

باالتری برخوردارند، قیمت محصوالت باال 
و در مناطق پايین تر، قیمت را متناسب 
مشخص  منطقه  آن  درآمدی  سطح  با 
قیمت گذاری،  روش  اين  به  می نمايند. 

می گويند.  قیمت  تبعیض  سیاست 
نیز  رقبا  به قیمت  بايد  در قیمت گذاری 

نمود. توجه 

به نظر شما، نام تجاری چقدر بر تعیین قیمت محصول مؤثر است؟بحث کنید
آيا برای محصوالت جديدي که هنوز تصويري از آنها در ذهن مشتري وجود ندارد 
و محصوالت قديمی که مشتري با آن آشنايي بیشتري دارد، تأثیر نام تجاري بر 

قیمت يکسان است؟

توزيع  سیستم های  و  است  مختلف  نقاط  در  مشتری  به  محصول  رساندن  توزيع، 
می توانند عامل کلیدی در موفقیت يا شکست محصول و به تبعیت از آن، شرکت و 

باشند. سازمان 
برای رساندن محصوالت تولیدي به دست مصرف کنندگان، سه نوع شبکة توزيع به 

شرح زير وجود دارد:

  تولید کننده ـ مصرف کننده
کوتاه ترين و ساده ترين شبکة توزيع برای محصوالت مصرفی، روش از تولید به مصرف 
است که در آن هیچ نوع واسطه ای وجود ندارد. فروش از طريق سفارش پستی، فروش 

نحوة دسترسی مشتری به محصول )شبكه توزیع و فروش(
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میوه در کنار جالیز و در داخل باغ ها و فروش محصوالت در محل تولید نمونه هايی 
از اين روش هستند.

  تولیدکننده ـ خرده فروش ـ مصرف کننده 
تعدادی از خرده فروش های بزرگ به طور مستقیم از تولیدکنندگان و کشاورزان خريد 
می کنند. فروش شیرخوراکی، نوشابه و بسیاری از مواد غذايی و بهداشتی از اين طريق 

صورت می گیرد.

  تولیدکننده ـ عمده فروش ـ خرده فروش ـ مصرف کننده
اين کانال توزيع، شبکه سنتی توزيع محصوالت مصرفی است.

وقتی از شبکه توزيع صحبت می شود، منظور اين است که  شبکۀ فروش: معموالً 
چگونه کاال يا خدمت به دست مشتری نهايی می رسد. به عبارتی کانال توزيع، معموالً 
زنجیری است که از مبدأ عرضة کاال يا خدمت شروع شده و با تحويل کاال يا ارائه 
خدمت به مشتری پايان می يابد. اما زمانی که از کانال های فروش صحبت می شود، 
سفارش  لحظة  از  فروش  کانال  که  شکل  اين  به  است.  متفاوت  کمی  زنجیره  اين 

مشتری شروع شده و تا لحظة تحويل کاال يا عرضة خدمت به او ادامه می يابد. 
فروش  بر  عالوه  بگیرد  تصمیم  امروز  از  اينترنتی  فروشگاه  يک  اگر  مثال  عنوان  به 

آيا در شبکه توزيع محصوالت صنعتی به تولیدکنندگان و استفاده کنندگان صنعتی فکر کنید
با آنچه در باال ذکر شد، تفاوتی وجود دارد؟
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اينترنتي، فروش تلفنی را نیز آغاز کند، شبکة توزيع )شبکه ای که  از طريق درگاه 
محصول را از انبار فروشگاه يا انبار تأمین کنندگان آن به دست مشتری می رسانند( 

اما يک کانال فروش جديد شکل گرفته است. تغییری نکرده است. 

1  يک محصول يا خدمت را انتخاب کرده و به صورت مختصر معرفی کنید. سپس 
مزايا و معايب مالکیتِ کامل يک شبکه فروش توسط خود شرکت تولیدکننده 
)يا عرضه کننده( را در مقايسه با استفاده از شبکه فروش مستقلی که توسط 

شرکت ديگری مديريت می شود، بیان کنید.
٢  توسعه امکانات آنالين، باعث شده است که بسیاری از شرکت هايی که شبکه هاي 
فروش خود  به مجموعه  را هم  آنالين  فروش  داشته اند، شبکة  فروش سنتی 
بیفزايند. چند نمونه از شرکت هايی که در کنار فروش سنتی، فروش آنالين را 
راه اندازی نموده اند نام برده و توضیح دهید که هر دو نوع فروش سنتی و آنالين 

چه مزيتی را برای مشتريان فراهم می نمايد؟

کار در منزل
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ترغیب و تشویق مشتریدرس 4

مشتری برای ترغیب به خريد محصول، ابتدا بايد از وجود محصول مطلع گردد. اين 
اطالع رسانی از طريق تبلیغات انجام می گردد.

با صرف  گروهی معین،  به  رسانه  از طريق يک  پیام  يعنی رساندن يک  تبلیغات 
رابطۀ غیرشخصی. يک  در  و  هزینه 

پیام: ممکن است تجاری )مثاًلً محصول من را بخر، با برند من آشنا شو و...(، سیاسی 
خانة  ما  )شهر  فرهنگی  و...(،  کنید  شرکت  انتخابات  در  کنید،  دفاع  الف  حزب  )از 

ماست، بین خطوط برانید و...( و يا در دسته های ديگر باشد.
رسانه: تلوزيون، بیلبوردهای سطح شهر، يک کانال پربازديد تلگرام، وب سايت های 

پرمخاطب، جشن ها، نمايشگاه ها و... .
گروه معین: با چه سنی؟ چه جنسیتی؟ چه سطح درآمدی؟ در کدام شهر يا کشوری؟ 

و... .
هزینه: هر تبلیغي هزينه دارد و هزينه تبلیغ کاال و خدمات غالباً زياد است.

رابطۀ غیر شخصی: اينکه من در چشمان شما نگاه کنم و بگويم: فالن کاال خوب 
است و حتماً استفاده کن! تبلیغ نیست! بلکه نوعی ترويج است.

از نظر علم تبلیغات، پیام بايد در يک رابطة غیرشخصی باشد؛ مثاًلً تبلیغ در بیلبورد يا 
يک کانال پربازديد تلگرام در يک رابطه غیر شخصی ست، اما تماس تلفنی با مشتريان 

بالقوه اين طور نیست!
هر کدام از اين پنج مورد مؤلفه را که حذف کنید، کار شما ديگر تبلیغات نیست.

شش پرسشي که برای انجام يک تبلیغ بايد به آن پاسخ دهید عبارت اند از:
1  مخاطب من چه کسی است؟

٢  مخاطب من کجاست؟
٣  چه پیامی را بايد به او انتقال دهم؟

٤  چرا بايد اين پیام را به او انتقال بدهم؟
٥  از طريق کدام رسانه بايد به او پیام بدهم؟

6  چه وقت بايد با او ارتباط برقرار کنم؟

تماس تلفنی با مشتريان بالقوه اگر تبلیغ نیست، پس چیست؟بحث کنید
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از طريق تبلیغ، مشتری با محصول آشنا شده و قدم اول برای ايجاد نیاز به محصول در 
وی برداشته شده است. در مراحل بعدی مشخصات محصول مانند بسته بندی و همچنین 

فعالیت های پیشبرد فروش، مشتری را تشويق به خريد محصول می نمايد.
فعالیت های پیشبرد فروش، ترويج و توسعه فروش از طريق ايجاد محرک ها و انگیزه ها در 

کوتاه مدت برای فروش محصوالت است و انواع آن در نمودار زير نشان داده شده است.

فرض کنید می خواهید دوچرخة خود را بفروشید. برای تبلیغ آن، به پرسش هاي کار در کالس
شش گانه صفحة قبل پاسخ دهید.

  1
  ٢
  ٣
  ٤
  ٥
  6

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

نمونه های رایگان

کوپن

امتیازهای ویژه

مسابقه های قرعه کشی ها

بازپرداخت و استرداد وجه

بسته های پاداش

محیط داخلی فروشگاهمسابقه و برنامه های انگیزشی

تبلیغات نمایشیتخفیف های تجاری

استندها در محل خریدپوسترها و استندها

تخفیف قیمتیبرنامه های آموزشی

مارک گذاری خصوصینمایشگاه های تجاری

فروش آنالینتبلیغات مشترک

تخفیف قیمتی

چند کاال به یک قیمت

برنامه های وفاداری

پیشبرد فروش خرده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

نمودار 1ـ فعالیت های مختلف پیشبرد
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نمونه هايی از فعالیت های پیشبرد فروش را که توسط تولیدکنندگان و صاحبان کار در کالس
استفاده  حتماً   1 نمودار  )از  ببريد  نام  است،  انجام  حال  در  بزرگ  فروشگاه های 

ببريد. نام  انتخابی  را در فروشگاه های  نمايید( و مصاديق آن 

اگر صاحب يک کارگاه کوچک تولید جوراب بوديد، برنامة تبلیغاتی شما چگونه بحث کنید
بود؟

چه فعالیت های پیشبرد فروشی را در نظر می گرفتید؟
به روش بارش فکری و به صورت گروهی به آن پاسخ دهید. )يک نفر ايده ها را بر 

روی تخته سیاه بنويسد و سپس بهترين ايده را انتخاب کنید(.

يک شرکت و يا فروشگاه را انتخاب نموده و در خصوص برنامه های پیشبرد فروش 
آنها تحقیق و نتیجه را به صورت مکتوب به هنرآموز محترم تحويل دهید.

به نظر شما فعالیت های پیشبرد فروش آنها، در مسیر تکامل بشر چگونه است؟ آيا 
اين فعالیت ها مي توانند آسیبی به زندگی اخروی فرد وارد سازند؟

کار در منزل
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مشتری، مهم ترين سرمايه هر کسب و کاری است. اگر مشتری نباشد درآمدی نیز 
حاصل نخواهد شد. پس يادگیری نحوة ارتباط با مشتری را می توان يک اصل اساسی 

برای هر کارآفرينی بر شمرد.

ارتباط مؤثر با مشتریدرس 5

يکی از انواع رابطه با مشتری، رابطه ای است که در آن، اطالعات و آگاهی رد و بدل 
می شود و هدف آن است که به مشتری اطالع رسانی گردد که محصولی وجود دارد 
و يا اينکه مشتری می خواهد جست وجو کند و صاحبان محصولی مشخص را بیابد و 
يا در مورد نام تجاری مورد نظر خود تحقیق کند. در اين مرحله مشتری، از جنس 
مشتری بالقوه است و بايد تالش کرد با در اختیار قرار دادن اطالعات مورد نیازش، او 

را به يک مشتری بالفعل تبديل نمود.
بنابراين، الزم است در مورد شبکه ارتباط با مشتری، برای تبادل و کسب اطالعات 

تصمیم گرفته شود.

1ـ ارتباط با مشتری در مرحلۀ کسب اطالعات

2ـ رابطه با مشتری در مرحلۀ مقایسه و ارزیابی

مشتريان، پس از اينکه از وجود ما و محصوالت و خدمات ما مطلع شدند، وارد مرحلة 
مقايسه و ارزيابی می شوند.

اين مورد با چند مثال ساده، مورد بررسی قرار می گیرد.

بهترين روش ها برای کسب اطالعات از مشتری چیست؟بحث کنید
وب سايت، پیامک، شبکه های اجتماعی، فروشگاه مرکزی و يا آنچه شما پیشنهاد 

می دهید؟
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مشتری از طريق تبلیغ در يکي از شبکه هاي اجتماعي متوجه شده است که شما بحث کنید
طراح و عرضه کنندة لباس هستید. پس کانال ارتباطی مورد استفادة او در مرحلة 
اول، شبکه اجتماعي بوده است. اما حاال می خواهد اطالعات دقیق تری در مورد 
اينجا چه کانالی را برای او در نظر گرفته ايد؟ آيا  محصول شما داشته باشد. در 
می تواند تماس بگیرد؟ آيا بايد به وب سايت شما مراجعه کند؟ آيا بايد به کانال 

شما در شبکه هاي اجتماعي سر بزند؟ آيا بايد مراجعة حضوری داشته باشد؟
بهترين پیشنهادات را يادداشت کنید.

مشتری تصمیم گرفته که مبلمان منزل خود را از شما خريداری کند. از چه کانال بحث کنید
يا کانال هايی می تواند انواع محصوالت شما را با يکديگر مقايسه کند؟

بهترين پیشنهادات را يادداشت کنید.

به عنوان يک مثال ديگر، مشتری، نام تجاری شما را به عنوان يکی از برندهای مورد 
عالقة خود در خريد تلفن همراه در نظر گرفته است. حاال قصد دارد محصول شما را 
با محصوالت مشابه ديگر برندها مقايسه کند؟ آيا شما فکر کرده ايد که در اين مقايسه، 

چگونه مي خواهید در کنار او باشید؟
شايد مالکیت سايت ديگری که مقايسه ها را انجام می دهد، شايد تبلیغ در يک سايت 
ديگر، شايد جدول مقايسه ای در يک رسانة عمومی. البته ممکن است ترجیح دهید 

در اين نوع از مقايسه ها، مشتری آزادانه يا تحت تأثیر رقبا تصمیم بگیرد.

مشتری، چگونه می تواند محصول را از شما خريداری کند؟
از چه کانال يا کانال هايی می تواند به شما پول پرداخت کند؟ شما به چه شیوه ای به او 

فاکتور )يا پیش فاکتور( عرضه می کنید؟
انجام  آنالين  صورت  به  خريد  اين  آيا 
انجام می شود؟  آيا حضوری  خواهد شد؟ 

می شود؟ انجام  پیامک  با  خريد  آيا 
در  خريد  برای  اختصاصی  کانال  يک  آيا 
نظر می گیريد يا اينکه کانال های متعددی 

را برای خريد در نظر خواهید گرفت؟

3ـ رابطه در مرحله خرید
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4ـ رابطه در مرحله تحویل

5  ـ رابطه در مرحله پس از تحویل

روش شما برای تحويل محصول به مشتری چیست؟
چه کانال هايی را برای تحويل در نظر گرفته ايد؟

آيا مشتری بايد به محل استقرار شما مراجعه کند؟
آيا مسئولیت تحويل بر عهدة خودتان است؟

آيا شرکت ديگری را به عنوان پیمانکار تحويل در نظر می گیريد؟
آيا محصول خود را به صورت آنالين تحويل می دهید؟

به نظر شما در ارتباط با مشتری، چگونه می توان قانون اسالمی زير را پیاده نمود. بحث کنید
»آنچه را برای خود می پسنديد، برای ديگران هم بپسنديد و آنچه را برای خود 

مپسنديد.« ديگران هم  برای  نمی پسنديد 

را  البته شايد مهم ترين مرحله است. کسی که محصول شما  اين مرحله، آخرين و 
بگیرد؟  خدمات  شما  از  می تواند  کانال هايی  يا  کانال  چه  از  است،  کرده  خريداری 

او حفظ می کنید؟ با  را  رابطة خود  چگونه 
مشتری چگونه شکايات خود را از محصول به گوش شما برساند؟

مشتری چگونه از خدمات پس از فروش استفاده نمايد؟

يک تولیدکننده و يا ارائه دهندة خدمتی خاص در بازار داخلی را انتخاب و پنج 
مرحلة ارتباط با مشتری در کسب و کار وی را تشريح نموده و به صورت مکتوب 
به هنرآموز خود تحويل دهید. در صورت نیاز مي توانید از اينترنت براي استخراج 

اطالعات مورد نیاز استفاده کنید.

کار در منزل
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پیشنهاد شما برای کاهش خطرهای مالی يک کارآفرين چیست؟ آيا جذب شريک بحث کنید
به کاهش ريسک مالی کارآفرين کمک می کند و يا اينکه ممکن است خود آن 

باعث بروز مشکالتی جديد شود؟

باشد  با مخاطراتي روبه رو  فعالیتي ممکن است  نوع  هر  مدیریت خطر )ریسک(: 
که در نتیجه از تحقق صد در صد خواسته ها و اهداف مورد انتظار جلوگیري مي کند. 
بنابراين،  احتمالي را که موجب مي گردد تا اهداف مورد نظر حاصل نشود،  خطر يا ريسک 
مي نامند. در حقیقت ريسک وضعیتي ناخوشايند است که ممکن است فرد يا سازمان، 
در معرض آن قرار گرفته و موجب زيان گردد. يکي از ويژگي هاي شخصیتي کارآفرينان، 

ريسک پذيري )مخاطره پذيري( است.
به دلیل وجود خطرات پیش بیني نشده در کارآفريني، تنها اشخاص دلیر که مبارزات را 
مي پذيرند، کارآفرين مي شوند. بیشتر مردم از روبه رو شدن با خطر مي ترسند، بنابراين 
افراد، در کارهايي که صد در صد موفقیت آمیز  اين  نیستند.  نوع خطري  پذيراي هیچ 
نباشد، شرکت نمي کنند. کارآفرينان بر خالف آنان، خطر را مي پذيرند، توجه خود را 
معطوف شانس موفقیت مي کنند و از شکست، هراسي ندارند. در عین حال، از امکان 
و  محاسبات  برايشان جذاب تر مي شود.  کار  دلیل،  به همین  و  آگاه هستند  شکست 

پیش بیني کارآفرينان، اغلب از بروز ريسک هاي غیرضروري جلوگیري مي کند.
کارآفرينان به طور کلي و عمومی چهار نوع ريسک را مي پذيرند:

اموال  و  پس اندازها  محل  از  را  خود  سرماية  کارآفرينان،  بیشتر  مالي:  خطرهاي 
شخصي تأمین مي کنند ولی در صورت شکست، آن را از دست مي دهند. کارآفرينان، 
خطر چنین ورشکستگي ای را مي پذيرند ولی بسیاري از مردم از آنجا که نمي خواهند 
و نمي توانند پس انداز، خانه، اموال و حقوق خود را به خطر بیندازند، در تأسیس کسب 

و کار و پذيرش مخاطرات آن نیز موفق نیستند.

خطرهای کارآفرینیدرس 6

خطرهاي شغلي: اين پرسش همیشه مطرح است که اگر يک کارآفرين در فعالیت 
اقتصادي خويش شکست بخورد، آيا مي تواند شغلي براي خود پیدا کند يا به شغل 

پیشین خود باز گردد؟ 
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انرژي  و  زمان  کارآفرينانه،  کار  و  کسب  آغاز  اجتماعي:  و  خانوادگي  خطرهاي 
زيادي مي طلبد، در نتیجة اين تعهدات، کارآفرين ممکن است به واسطة تالش خود، 
آسیب های خانوادگي و اجتماعي مانند کمبودها و مشکالت ناشي از عدم حضور خود 

و تأثیرات آن را روي نزديکان و عزيزانش متحمل شود.

شما بحث کنید اگر  چیست؟  کارآفرين  يک  شغلی  ريسک های  کاهش  برای  شما  پیشنهاد 
تدابیری  چه  کنید،  راه اندازی  شخصی  کاری  و  کسب  بخواهید  و  باشید  شاغل 
می انديشید که در همة شرايط موفقیت و شکست بتوانید مايحتاج خانواده خود 

آوريد؟ فراهم  را 

پیشنهاد شما برای کاهش ريسک های خانوادگی و اجتماعی يک کارآفرين چیست؟ بحث کنید
اگر کارآفرين نتواند از بروز اين ريسک جلوگیری نمايد، آيا اين کارآفرينی مانعی 

برای رشد و تکامل روحش نیست؟ 
 فرموده اند: بهترین شما کسی است که برای خانواده اش  پیامبر اسالم 

بهتر باشد و من از همۀ شما برای خانواده ام بهترم.

پیشنهاد شما برای کاهش ريسک های روانی يک کارآفرين چیست؟ نیروی ايمان بحث کنید
و توکل تا چه حد در کاهش فشارهای روانی در فرد مؤثر است؟

اگر کاری در دنیا آرامش و آسايش روانی را از انسان سلب نمايد، مي تواند در مسیر 
تولد سالم به عالم برزخ و قیامت باشد؟

خطر رواني: شايد بزرگ ترين خطري که يک کارآفرين متحمل مي شود، خطر سالمت 
روان باشد. خطر پول، خانه، همسر، فرزند و دوستان را به نوعي مي توان جبران نمود، 
اما تنش هاي روحي، استرس، اضطراب و ساير عوامل رواني که در نتیجة شروع و تداوم 
جبران ناپذيري  تأثیرات  داراي  مي شوند،  عارض  کارآفرين  بر  کارآفرينانه  فعالیت هاي 

هستند.
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سایر خطرهایی که ممکن است کارآفرینان با آن مواجه گردند عبارت اند از:
1  احتمال وقوع باليا و تصادفات مهیب از قبیل آتش سوزی، انفجار، فرو ريختن بناها؛

٢  مشکالتی که ممکن است در اثر تغییر قوانین به وجود آيد؛
٣  کارها و نتايجی که ممکن است منجر به اقامة دعوا علیه شرکت شود؛

٤  هزينه هايی که در اثر مشکالتی به وجود آمده اند ولي آن هزينه ها قابل پیشگیری 
بوده اند؛

٥  هزينه هايی که در اثر از دست دادن تخفیف ها، افزايش هزينة انبارداری، تغییرات 
سیستم فروش و از اين قبیل به وجود می آيند؛
6  از دسترس خارج شدن درآمدهای قابل وصول؛

٧  از دست دادن مشتريان وفادار؛
8  شکاف امنیتی در سیستم که منجر به دزدی يا از دست رفتن اطالعات شود؛

9  شکاف امنیتی در سیستم که منجر به از دست دادن سرمايه های شرکت شود.

برخی از راهکارهای خروج و یا کاهش ریسک ها عبارت اند از:

تشکیل تیم و گروه کاری

کار تیمی فشار روحی بر روی کارآفرين را کاهش داده و فرصت 
بیشتر را برای اختصاص دادن به خانواده و فعالیت های اجتماعی 
است  ممکن  کار،  تقسیم  اين  اينکه  می آورد. ضمن  فراهم  برايش 
شرايطی را برای کارآفرين ايجاد کند که به صورت کامل از شغل 
قبلی خود خارج نشده و ريسک شغلی وی را کاهش دهد. اگر چه 
در  است  ممکن  دستمزد  هزينه های  افزايش  دلیل  به  مقابل،  در 
منفی  اثر  مالی  مسائل  بر  کم،  فروش  علت حجم  به  اول  ماه های 

باشد. داشته 

جذب شریک
برای کاهش ريسک های مالی می توان بخشی از ريسک را به فرد، 
يا افراد ديگری منتقل نمود. به اين طريق ممکن است از فشارهای 

روحی بر کارآفرين نیز کاسته شود.

بررسی تمامی جوانب قبل 
از ورود به حوزه کارآفرینی

مخاطرات  و  ريسک ها  دقیق  شناسايی  و  مسائل  بر  کامل  آگاهی 
با  او  و  مي نمايد  ايجاد  ذهنی  آمادگی  کارآفرين  برای  رو،  پیِش 
را  خود  روانی  و  مالی  ريسک  می گیرد،  پیش  در  که  برنامه هايی 

می دهد. کاهش 

توسعه روابط با همکاران 
تجاری

ايجاد روابط دوستانه و مؤثر کاری با سايرين، ممکن است در شرايطی 
برای حل مسائل پیش روی کارآفرين، مورد بهره برداری قرار گیرد.
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افراد زير را بر اساس فهرستی که از ساير ريسک ها برای  ريسک های پیش روی 
نمايید: گرديد، شمارش  ذکر  کارآفرين 

1  کسی که می خواهد در زمینة پرورش شترمرغ شروع به کار کند.
  گران شدن غذاي شترمرغ ها؛

  مريض شدن شترمرغ ها؛
  ايجاد جو منفی نسبت به مصرف گوشت شترمرغ در کشور.

٢  کسی که می خواهد يک کارگاه جوراب بافی راه بیندازد.
٣  کسی که می خواهد در زمینة پرورش قارچ خوراکی شروع به کار کند.

٤  کسی که می خواهد يک گلخانه برای تولید گل های طبیعی ايجاد کند. 
٥  کسی که درصدد راه اندازی يک آرايشگاه است.

6  کسی که درصدد راه اندازی يک آموزشگاه زبان است.

کار در منزل
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به گروه های 3 يا 5 نفره تقسیم شويد. قرار است يک بازارچه تشکیل دهید. محصولی 
برای خود انتخاب نموده و مراحل زير را طی کنید:

1  محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. محصولی که با دست خود تولید کرده باشید. 
  مصالح ساختماني

  خوراکی های ساخته شده توسط هنرجويان
  وسايل تريینی از بازيافت مواد دور ريختنی

  انواع گل تزيینی
  انواع کاردستي

  و... .

کارگاه عملیدرس 7

٢  تقسیم کار کنید.
  مسئول تیم را معرفی کنید.

  مسئولیت ساير افراد را مشخص و مکتوب کنید.

اسامي اعضاي گروه خود را بنويسید:
محصول يا محصوالتي را که انتخاب کرديد نام ببريد. داليل انتخاب محصول را 

بنويسید. 
)داليلي مانند توانايي ساخت آن توسط اعضاي گروه، کم هزينه بودن و...(

کار در منزل

مسئول تیم را مشخص کنید.
نام و نام خانوادگي: ....................

مسئولیت ساير افراد را مشخص و در جدول زير بنويسید.

مسئولیتنام و نام خانوادگیردیف

کار در منزل
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٣  در خصوص بازاريابي با مشارکت همه اعضاي گروه همفکري نموده و برنامه تبلیغاتي 
محصوالت را تنظیم کنید. 

  کجا و چگونه تبلیغ می کنید؟
  چگونه مشتری را ترغیب به خريد خواهید کرد؟

٤  نسبت به طراحی تبلیغات در طول هفته اقدام کنید.
  مشخص کنید براي تبلیغ از چه عبارات و يا ابزاري استفاده خواهید کرد.

  ممکن است در يک برگه محصوالت خود را معرفي کنید و يا اينکه در گروه هاي 
اجتماعي فايل تبلیغ محصوالت خود را به اشتراک بگذاريد.

٥  نوآوری در محصوالتتان را مشخص کنید که چیست؟

6  روش قیمت گذاری را مشخص کنید. ممکن است روشی ابداعی برای خود داشته باشد.
  قیمت تمام شدة محصوالت را اعالم نمايید.

٧  نام تجاری که انتخاب کرده ايد چیست و چرا آن را انتخاب کرده ايد؟

8  چگونه می خواهید از میزان رضايت مشتريانی که از شما خريد کرده اند، مطلع شويد؟

يک هفته فرصت داريد تا نسبت به تبلیغات و فراهم نمودن محصوالت برای برگزاری 
بازارچه اقدام نمايید.

کار در منزل
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هنرآموز  به  باشد  زير  موارد  شامل  که  را  گزارش خود  بازارچه،  برگزاری  از  1  پس 
دهید: تحويل 

  معرفی محصول؛
  دلیل انتخاب اين محصول برای عرضه در بازارچه هنرستان؛

  شرح وظايف افراد تیم؛
  روش تبلیغاتی؛

  روش قیمت گذاری ؛
  قیمت تمام شده محصوالت؛

  نحوه سنجش رضايت مشتريان و نتايج آن؛
  میزان استقبال و فروش.

گزارش به صورت مفصل و با جزئیات هر يک از موارد فوق باشد.

٢  مراحلی را که يک کارآفرين بايد طي نمايد )از مرحله ايده، توسعه محصول، بازاريابی 
و فروش محصوالتش و...( به صورت نمودار ارائه کنید. 

فعالیت پایانی پودمان
عنوان پودمان

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
)کیفیت(

نتایج 
مورد 
انتظار

استاندارد )شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

ب و کار
س
طرحي براي ک

  تعیین اهداف کسب و کار
  توسعة محصول

  عرضة محصول به بازار
  تشويق و ترغیب مشتري

  ارتباط مؤثر با مشتري
  ريسک هاي کارآفريني

  طرح عملي

کسب  پودمان  اين  از    هدف 
بازاريابي، فروش و  مهارت هاي 
مديريت ريسک هاي کارآفريني 

است.

باالتر 
از حد 
انتظار

  مهارت تدوين برنامة بازاريابي و فروش
  مهارت مديريت ريسک هاي کارآفريني

  مهارت برنامه ريزي ارتباط با مشتري
  مهارت نوآوري در محصول

  مهارت چگونگي ارائة محصول به مشتري

3

در حد 
انتظار

  مهارت نوآوري در محصول
  مهارت چگونگي ارائة محصول به مشتري

  مهارت هدف گذاري براي خود و آينده 
شغلي

2

کمتر 
از حد 
انتظار

  مهارت هدف گذاري براي خود و آيندة 
شغلي

1

نمرة مستمر از 5

نمرة واحد يادگیری از 3

نمرة واحد يادگیری از 20
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1  آکر، ديويد، روستا، احمد، هاشمی، سید رامین، )1395(، مديريت استراتژيک بازار، 
انتشارات آريانا قلم.

٢  بصیرزاده، مهدی، )1390(، 40 اصل ابداعی تريز برای نوآوری، انتشارات شرکت 
خدمات علمی صنعتی تهران.

٣  حسن زاده آملی، )1396(، دروس معرفت نفس، انتشارات الف الم میم.
٤  حسن مرادی، نرگس، )1386(، مديريت کارآفرينی، انتشارات مؤسسه تحقیقات 

و آموزش مديريت .
٥  ذوقی، سهیل، )1395(، مديريت سرمايه گذاری و ريسک، انتشارات مدرسان شريف.

6  روستا، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، )1383(، مديريت بازاريابی، انتشارات 
سمت.

٧  شجاعی، محمد، )1392(، ضرورت خودشناسی و مطالعات انسانی، انتشارات محیی.
8 شجاعی، محمد، )1381(، آشتی با امام زمان )عج(، انتشارات محیی.

انتشارات  اّول،  جلد  خدا،  سوی  به  بازگشت  يا  معاد   ،)1393( محمد،  9  شجاعی، 
انتشار. سهامی  شرکت 

10  صمدآقايی، جلیل، )1385(، تکنیک های خالقیت فردی و گروهی، انتشارات مؤسسه 
عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.

11  فینچ، برايان، جواهری، علیرضا، )1387(، طرح ريزی کسب و کار: )چگونه يک طرح 
تجاری بنويسیم(، انتشارات عارف کامل.

1٢  محمودی، رضا، )1391(، تهیه و ارزيابی گزارش توجیهی پروژه های سرمايه گذاری، 
انتشارات نیاز دانش.

1   https://isfahanplus.ir :رسانه جامع کارآفرينی اصفهان
٢   https://montazer.ir :سلسله مباحث »راه شناسی« استاد محمد شجاعی
٣   https://art.iranprj.ir /خالقیت با وسايل دور ريختنی
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