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    سخن سردبيرسخن سردبيرسخن سردبيرسخن سردبير

ساختارهاي موجود در دانشگاه هاي كشور با هـدف آمـوزش            
است و كمتر تقويت و تـربـيـت             تخصصي دانشجو شكل گرفته   

به طوري كه فارغ التحصيالن فعلي دانشگاه ها اغلب با مفاهيم  اولـيـه   .  كارآفرين در دانشجويان مد نظر بوده است  
افراد در نظام آموزشي كنوني كشـور    .  فاصله نظام آموزشي كشور با نيازهاي جامعه زياد است        .  كارآفريني آشنايي ندارند  

بازدهي افراد فارغ التحصيل از دانشگاه هاي كشور مطلوب نيست و افرادي كه تحصيالت عاليه را .  با توانمندي هاي مختلف تربيت نمي شوند      
 . در نتيجه از توسعه و پيشرفت عقب مي مانيم. به پايان مي رسانند توان الزم را در امر كارآفريني ندارند

آموزشي دانشگاه ها در آموزش مفاهيم كارآفريني، عدم ساختارهاي مكمل جهت ايجاد زيرساختار فيزيكي براي توسعه  عالوه بر ضعف نظام 
خيل عظيم فارغ التحصيالن دانشگاهي باعث اشباع سازمان هاي دولتي و .  روحيه كارآفريني در دانشجويان از ضعف هاي ديگر اين نظام است     

. حتي خصوصي از نظر پرسنل مورد نياز شده است و درصد زيادي از فارغ التحصيالن دانشگاه ها امكان جذب در اين سازمان ها را ندارنـد                   

اين موضوع زمينه هاي مهاجرت فارغ التحصيالن دانشگاهي به كشورهاي ديگر را سبب شده است و بيكاري فارغ التحصيالن را به يك معضل      
اغلب اين روش ها در دو دسـتـه   .  براي رفع اين مشكل روش هاي مختلفي امروزه در دنيا تجربه شده است    .  مهم در كشور تبديل كرده است     

دانشگاه، نقش بالقوه و . تكميل ساختارهاي آموزشي و ايجاد بسترهاي الزم كارآفريني مانند مراكز كارآفريني و مراكز رشد تجربه گرديده است              
ماهيت جديد رقابت هاي بين المللي، اين نقش را به طور بنيادي تغيير مي دهد و اگر آن ها نتوانند به .  واقعي در توسعه اقتصادي كشورها دارد 

استفاده دانشگاه ها از عـلـم و     .  نهادها و دانشگاه هاي كارآفرين تبديل شوند در توسعه ملي و منطقه اي و رقابت شكست خواهند خورد                  
به دليل مشكالت موجود در انتقال علم و وجود شبكه هاي مختلف اقتـصـادي،    .  داشت دانش به ماهيت كارآفريني آن ها بستگي خواهد       

استفاده از دانش جديدي كه بر مبناي اصول علمي ايجاد شده، مي تواند يك عامل مهم و قوي برتري منطقه اي باشد بنابراين كارآفرين ساختن         
دانشگاه ها به دنبال حفظ يا تقويت جايگاه رقابتي خود همراه با فعاليت هايي بوده اند .  دانشگاه ها، تاثير قوي و مثبت بر توسعه منطقه اي دارد    

به عالوه آن ها بايد فعال و نوآور باشند و توان پذيرش ريسك را داشـتـه       .  كه هدفشان جذب بيشتر دانشجويان جهت نيل به موفقيت است         
دانشگاه كارآفرين يك موسـسـه   .  باشند، آن ها بايد يك رويكرد جامع ارزيابي اتخاذ كنند و آن را با كارآفريني استراتژيك خود يكپارچه كنند   

انجام تحقيقات مرتبط . خود مولد است و در روند گذر از سازمان مبتني بر هدايا و وابسته به فضاي نهادهاي ديگر براي تأمين منابعش مي باشد
دانشگاه هاي كارآفرين موقعيت و قانون گذاري و دسترسي شان بـه    .  اقتصادي، دانشگاه را وادار به برقراري ارتباط با محيط بيروني مي سازد 

فضايي تبديل دانش به كاالي اقتصادي از سوي موسسات دولتي، بخش خصوصي و دانشگاه هـا      در چنين.  منابع عمومي را افزايش مي دهند  
 .ترغيب مي شود

راهكار دستيابي به چـنـيـن    .  قرار است كه كشور ايران رتبه اول منطقه در زمينه توليد علم و فناوري باشد  ساله  20در چشم انداز    
هاي سنتي و مديريت سنتي عملي نيست و به عبارتي براي رسيدن به اين قله رفيع در اين فاصله زماني ميان مدت  هدف بلندي از طريق سازمان 

ها ناگزيـر   نوآوري، خالقيت و كارآفريني نيست و در اين راستا دانشگاه  نيز چيزي جز هاي ميان بر، هاي ميان بر بود كه اين راه بايد به دنبال راه 
اگر دانشگاه به سمت كارآفريني حركت نكند ادامه حيات نخواهد يافت، دانشگاه بايد به امر كارآفريني بپردازد و قبل     .  به امر كارآفريني هستند   

 .از آنكه بتواند نيروي كارآفرين تربيت كند ابتدا بايد خود كارآفرين شود

ها و اهداف  ها در جهت آرمان كارآفريني، مهارت فرصت شناسي و فرصت سازي و استفاده بهينه از اين فرصت     يكي از تعاريف  
 .فردي و اجتماعي جامعه است

د، در اين ميان يك دولت مقتدر حتـمـا داراي     نراهي به جز اهميت دادن به نوآوري، خالقيت و كارآفريني ندار     كشورها براي توسعه خود    
گيرد پس به عبارتي اگر دانشگاه مقتدر، توانا و كارآفرين داشتـه بـاشـيـم        صنعت مقتدر است و صنعت مقتدر نيز از دانشگاه مقتدر نشات مي    

 .يابيم توان گفت از طريق دولت كارآفرين به كارآفريني دست مي ميصنعت كارآمد و كارآفرين نيز خواهيم داشت و 

      دكتر غالمحسين صديفيان

  رئيس مركز كارآفريني دانشگاه كاشان

  كنفوسيوس. بدي را با عدالت پاسخ دهيد،  مهرباني را با مهرباني



  

ه  
د

ين
 آ

ن
نا

ري
آف

ار
 ك

 
ان

اش
ه ك

گا
انش

ي د
رين

رآف
 كا

كز
 مر

امه
ژه ن

وي
 

 

 3 

 

h
t
t
p
:/
/
k
a
r
a
f
a
r
i
n
.
k
a
s
h
a
n
u
.
a
c
.
i
r

 

 دكتر سيد جواد ساداتي نژاد  

 رئيس دانشگاه كاشان

پايان جنگ جهاني دوم نقطه آغاز توجه كشورهاي مختلف جهان به توسعه اقتصادي مي باشد، امري كه امروزه                
نرخ فزاينده تغيير و   .  با شكل گيري اقتصاد جهاني و رقابت همه جانبه از اهميت بيشتري نيز برخوردار شده است           

بطوريكه پيـش  .  تحوالت در حوزه هاي علمي، اقتصادي و اجتماعي از عمده ترين ويژگي هاي عصر حاضر است     
در سايه اين تغيير و تحوالت، روند استخدام و معيارهاي آن نيز در كشورها در حال تغيير است؛ به طوري كه .  بيني آينده غير ممكن شده است    

همچنين در شركتها و سازمانها نيز ديگر چنين فرصتهايي وجـود    .  افراد مثل گذشته به دنبال استخدام مادام العمر و دائمي در يك شغل نيستند         
ماهيت تغيير و تحوالت در دنياي مشاغل و حرفه ها طوري است كه نياز مستمر به كسب دانش و مهارت در هر شغلي ضروري به نظـر  .  ندارد

 .از طرف ديگر، جهاني شدن و انتشار سريع دانش و اطالعات در عرصه اقتصاد موجب رقابت بيشتر بين شركتها شده است. مي رسد

به همين دليل، دولتها به اين نتيجه رسيده اند كه براي كسب موفقيت اقتصادي در عرصه ملي و بين المللي در عرضه خدمات و تـولـيـد                      
محصوالت نياز مبرم به توسعه كارآفريني دارند كه به عنوان عامل اصلي تغيير و محرك اصلي توسعه، يعني لوكوموتيو توسعه، حركتهايـي را               

اين نوآوري ها به وجود نخواهد آمد، مگر آنكه نهادهاي مختلف، زمينه و بستـر آن را      .  آغاز كند كه منجر به خالقيت و نوآوري مستمر شود        
نگرند و به دليل جايگاه ويژه كارآفرينـي در رونـد        در كشورهاي توسعه يافته به كارآفريني به عنوان راهبردي براي توسعه مي       .  فراهم آورند 

 هاي كارآفرينانه هدايت كنند و در اين راه به آموزش كارآفرينـي  توسعه پايدار و رشد و شكوفايي اقتصادي، تالش مي كنند افراد را به فعاليت    
 . دهند و ترويج و تبليغ آن اهميت مي

تركيب جمعـيـتـي      توان به كارآفريني به عنوان يك راه حل موثر نگريست،      براي حل بسياري از مشكالت كشورمان، مي      

جوان كشور و ضرورت ايجاد فرصتهاي شغلي، لزوم رهايي اقتصاد كشور از وابستگي به مواد خام اوليه و به ويژه نفت خام و همچنين خروج     
از وضعيت اقتصادي تك محصولي از يك طرف، و روندهاي موجود در جامعه اطالعاتي از طرف ديگر، عواملي هستند كه سياستـگـذاران و       
تصميم گيرندگان كالن كشور را وا مي دارد كه به منبع قابل اتكايي به جز مواد اوليه بينديشند؛ و بدون شك با توجه به الزاماتي كه جـامـعـه              

 .اطالعاتي دارد، اين منبع حياتي چيزي جز خالقيت، نوآوري و كارآفريني نيست

تـوانـنـد       ها دارند، مي ها و ايجاد حركت در جهت توسعه اين موقعيت ها و موقعيت اي كه در تشخيص فرصت كارآفرينان با توانمندي ويژه  
 .دولت را در رسيدن به توسعه همه جانبه و حل مشكالت اقتصادي و تحوالت اجتماعي ياري نمايند

امروزه تقريباً در تمام .  يكي از عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني، توجه خاص به تقويت نظام آموزشي و تغيير و تحول در آن است     
 .پايه هاي تحصيلي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، آموزش و ترويج كارآفريني جايگاه ويژه اي دارد

خوشبختانه با درك اهميت اين موضوع در كشور ما، توجه ويژه اي به امر كارآفريني معطوف گرديده و مراكز كارآفريني در دانشـگـاهـهـا              
راه اندازي شده و درس كارآفريني به عنوان واحد درسي در برنامه همه رشته هاي دانشگاهي گنجانده شده است تا دانشجويان ضمن آشنايي با 

 . مفاهيم نظري، بتوانند توانايي هاي خود را به منصه ظهور درآورند

   كاراليلكاراليلكاراليلكاراليل. رسد   باشد، ابتدا محال به نظر ميگ هر اقدامي اگر بزر
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 از حرف تا عمل: فرينيآكار

 به معناي متعهـد  Entrepreneursواژه كارآفريني از كلمه فرانسوي  
شدن نشات گرفته كه در طي آن فرد كارآفرين با ايده هاي نـو و                
خالق و شناسايي فرصت هاي جديد، به ايجاد كسب و شـركـت              

اين امر توأم . هاي نو، سازمان هاي جديد و نوآور مبادرت مي ورزد
با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارائه       

بنابراين كارآفرينان عوامل تغـيـيـر و         .  مي شود    خدمت به جامعه  
هستند كه گاهي موجب پيشرفت هاي حيرت انگيز نيز         تحولـي  

شده 
ــد . ان
آنان 

موتور محركه توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حـال            
بنابراين كارآفريني فرآيند نوآوري و بهره گيـري از         .  توسعه هستند 

فرصت ها، با تالش و پشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسك هاي      
مالي، رواني و اجتماعي است كه با انگيزه كسب سود مالي، توفيـق    

با كارآفرينـي  .  طلبي، رضايت شخصي و استقالل صورت مي پذيرد 
است كه نيازها شناخته شده و با رفع نيازها، پيشرفت حاصل مـي              

كشورهاي صنعتي به اين دليل پيشرفته اند كه در فـنـاوري       .  شود
اطالعات پيشتاز بوده اند و توسط آن، هم اقتصاد جـهـان را در                

كارآفريني اطالعات در . اختيار گرفته و هم تبديل به قدرت شده اند
سطوح مختلف سخت افزار، نرم افـزار، اطـالعـات و             

در هريك از ايـن سـطـوح،      .  ارتباطات قابل انجام است 
فرصت هاي بسياري براي كارآفريني وجـود دارد كـه            
نيازمند حمايت مركز سرمايه گـذاري و تـالش هـاي           
كارآفرينانه است و جالب اينكه كارآفرينـي در حـوزه            
اطالعات، بسيار راحت تر و عملي تر از كارآفرينـي در            

انگيزه هاي موثر در كارآفريني شامل . ساير حوزه ها است
نياز به موفقيت، نياز به كسب درآمد و ثروت، نـيـاز بـه               

داشتن شهرت و مهمتر از همه نيازمند به احساس مفيـد بـودن و                

كارآفريني افراد را قادر مي سازد يك فعاليـت  .  استقالل طلبي است  
جديد را شروع كنند يا با قدرت و به طور ناباورانه فعاليت موجود              

كارآفريني موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و     .  را توسعه دهند  
رشد و فراگيري اين پديده مي تواند بـه تـحـول و           .  جامعه است 

اما در كشور مـا بـه        .  دگرگوني اساسي در اقتصاد ملي منجر شود      
مـتـرادف   )  آنهم در حد شعار( اشتباه اين مفهوم صرفاً با اشتغالزايي   

شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت كارآفريني پيش مـي             
بنابراين نوآوري در هر يك از زمينه هاي ارائه كاالي جديـد،  . رويم

ارائه روش جديد در فرآيند توليد، گشايش بازاري جديد، يـافـتـن      
منابع جديد، ايجاد هرگونه تشكيالت جديد در صنعت، كارآفرينـي          

 .محسوب مي شود

كارآفرين واقعي فردي است كه تخصص وي تصميـم گـيـري             
عقالني و منطقي در مورد ايجاد هماهنگي در منابع كمـيـاب مـي             

او كه شركتي را به منظور سود و رشد تأسيس نموده و آن را     .  باشد
. مديريت كرده و از آن براي پيشبرد اهداف شخصي استفاده مي كند  

وي توانايي آن را دارد تا فرصت هاي كسب و كار را پيدا كرده و     
منابع الزم را جمع آوري و از آنها بهره برداري .  آنها را ارزيابي كند  

نموده و سپس عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي ريزي         
خصوصيات يك كار آفرين را مي توان در مـواردي چـون        .  نمايد

خود اتكايي، نياز به انجام دادن كار و به دست آوردن نـتـيـجـه،              
استفاده از بهره وري، تحمل ريسك، نياز به پيشرفت دائمي، توانايي       
باال در كنترل خود داشتن، همواره به هدف نگـاه كـردن، داراي               
توانايي تشخيص اولويت ها، خوش بيني، شجاعت، قدرت تحـمـل      

در زنـدگـي     .  باال داشتن، داراي انگيزه داخلي باال براي انجام كار        
كارآفرينانه هدف اصلي ارضاي حس كنجكاوي، تحقق       
بخشيدن آرمان ها، آزادسازي انرژي هاي ذهـنـي و            
تبديل آن به ايده هاي عملي و نهايتـاً خـلـق ارزش             

لذا در اين زندگي همه چيز تحت الشعاع آرمان . هاست
شخص قرار مي گيرد تا فرد كارآفرين بتواند بـه قلـه            

كارآفرين ايده اي را يافته و آن را     .  آرزوهايش برسد 
در فضاي كسب و    .  تبديل به فرصتي اقتصادي مي كند     

كار، فرصت، فكر نويي است كه قابليت تجاري شـدن          
آگاهي از محيط، بازار و نيازهاي مشتري و نگرش كارآفريـن      .  دارد

  باربارا استراسيند.   ، محدود شوم خواهم به واسطه محدوديت هايم هرگز نمي
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سپس او يك . او را در يافتن فرصت و پرداختن به آن ياري مي دهد
طرح تجاري مي نويسد كه در آن مسائلي چون بازار محصول يـا              
خدمت، مسائل حقوقي و قانوني شركت، تامين سرمايه راه اندازي و 

در .  رشد، سازماندهي و مديريت كسب و كار را بررسي مي نمايـد        
واقع كارآفرين مانند يك رهبر اركستر وظيفه دارد كه مهارت ها و       
توانايي هاي مختلف را در كنار هم جمع نمايد و برنامه اي تدويـن          

همان طور كه صدا بايد دلنشين باشد، طرح نهايي      .  شده ارائه دهد  
 . كارآفرين نيز بايد زيبا باشد

يـكـي   .  دو رويكرد متفاوت به كارآفريني وجود دارد      
. رويكرد شخصيتي و ديگري رويكرد رفتـاري      

در رويكرد شخصيتي تمركز بر كـارآفـريـن و        
در .  شناسايي ويژگي هاي فردي اوسـت     

چـرا  .  واقع اين رويكرد تقدم زماني دارد     
كه اول كارآفرينان وجود داشتند و بعد       

كارآفريني به عنوان يك مفهـوم      
در .  مستقل به وجـود آمـد      

رويكرد رفتاري تكيه بـر     
رفتارهاي كارآفريـن در     

فرآيند راه اندازي يك كسب     
كارآفرين تنها يك   .  و كار است  

. از فرآيند كارآفريـنـي اسـت       »  جز
عالوه بر كارآفريني فردي، در دهـه         

هاي اخير دو واژه كارآفـريـنـي درون          
سازماني و كارآفريني شركتي نيز در ادبـيـات           

عـلـت رواج ايـن        .  كارآفريني به ميان آمده اند    
مفاهيم، هماهنگي با تغييرات محيط اجتـمـاعـي و           

كارآفرين درون سازماني ممكن اسـت      .  اقتصادي مي باشد  
مبتكر يا مخترع باشد اما هميشه فردي است كه مـي دانـد            

كـارآفـريـنـي     .  چگونه يك ايده را به واقعيتي سودآور تبديل كنـد   
شركتي شامل فعاليت هاي رسمي و غيررسمي است كه بـا هـدف       
ايجاد كسب و كار جديد، محصول و فرآيندهاي جديد و توسـعـه             

فعاليت هاي كارآفرينانه شركتي منجـر بـه     .  بازار صورت مي گيرد   
 . ايجاد كسب و كاري جديد در درون شركت مادر مي شوند

مطالعه اجمالي كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه بنيان كار آنهـا            
از اين رو با تقويت سازوكار بازار آزاد، . متكي بر اقتصاد آزاد است 

يك رشته سياست هايي را در پيش گرفته اند تا توليدكنندگان خـرد    
تقويت شوند، مانند اعطاي وام و تسهيالت بانكي، ارائه خـدمـات        
مشاوره اي، پشتيباني علمي و تكنولوژيك، آموزشي و هـمـه ايـن       

فعاليت ها ازطريق يك سازمان واحد صورت مي گيرد كه مستقيم يا 
تصور بر اين است كه در .  غيرمستقيم امور مزبور را تدارك مي بينند 

ايران نيز مي توان با برپايي يك سازمان واحد، نگاه هاي خـرد و          
همچنين كساني كه با پذيرش ريسك مي خواهند پيشتاز بـاشـنـد،             

آموزش مي تواند تنها يكي از وظـايـف         .  كارآفريني را تقويت كرد   
اين سازمان باشد، درحالي كه ايجاد تسهيالت براي گرفتـن وام،       
ارائه خدمات مشاوره اي، اجراي سخنراني هاي متعدد، راهنمايـي         
هاي اقتصادي و بازرگاني و از اين قبيل مزايا ابزارهاي ديگري 

اما نـگـاهـي      . براي تحقق اين هدف به شمار مي آيند 
گذرا به تاريخ چند دهه اخير ايران به روشني نشـان      
مي دهد كه فرآيند توسعه آن در چارچوب برنامـه    
هاي عمراني و توسعه اي و نيز بر پايـه    
. سياست هاي دولت طي شـده اسـت        

شالوده اين فرآيند را درآمدهاي كـالن        
ارزي حاصل از صـدور نـفـت         

اين درآمـد    .  تشكيل مي دهد  
هنگفت در دست دولـت     
مي باشد، بنابراين دولـت     
به راحتي مي تواند پرچمـدار      

چرا كـه    .  توسعه در كشور باشد   
در بيشتر زمينه ها و موارد بـه طـور            

اين شـرايـط دو      .  مستقيم دخالت دارد  
يكي آنكه درآمدهـاي    :  مشكل بنياني دارد  

ارزي به اين شكل اساساً موجب اخـتـالل در        
قيمت نسبي عوامل شده و درنتيجه از كاربرد بهينه         
عوامل توليد جلوگيري كرده است و دوم آنكه حضـور           
مستقيم دولت موجب گرديده تا فعاالن اقتصادي تحت الشعاع 

اين جريان تا هنگامي كه درآمد نفتي سرشـار بـاشـد،      .  قرار گيرند 
اما از االن بايـد بـه     . تداوم دارد و نارسايي هاي آن نمود نمي كند 

فكر آينده نه چندان دور بود و كم كم دولتمردان در عمل بايستي از 
بخش خصوصي قوي كه مي تواند در كارآفريني واقعي و اشتغـال            
موفق باشد، حمايت كنند تا شايد كاري هم براي خـيـل عـظـيـم         

 . بيكاران پيدا شود

كارآفريني در ساير كشورها بخش بزرگي از اشتغـال آنـهـا را          
اما مثل اينكه در كشور عزيزمان ايران ايـن واژه            تشكيل مي دهد    

بيشتر در همايش ها و جلسات مطرح شده و شايد هم در طـرح                
به طوري كه هر روز خبـر  .  بنگاه هاي زود بازده خالصه شده باشد      
 . جديدي از اين طرح به گوش مي رسد

  لينكلن. گذراني مهم است اين كه چقدر زمان داري مهم نيست چگونه مي
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عدم توجه به پديده كارآفريني، مشكالت متعددي در كشورهـاي        
پديده فرار از جمله اين معضالت .  در حال توسعه ايجاد كرده است  

 است كه از نتايج ضعف كارآفريني در كشورهاي در حـال             مغزها
بسياري از نيروهاي تحصيلكرده اين كشورها، صـرفـاً   .  توسعه است 

تئوري خوانده و تربيت علمي يافته اند و بايد تـوسـط ديـگـران          
مديريت شوند و از سوي ديگر، افرادي هم كه شخصيت كارآفريني           

كارآفرينان مي .  دارند، بستر كارآفريني را در اين كشورها نمي يابند    
توانند مشاغلي را در زمينه فناوري براي متخصصان داخل كشـور            
ايجاد كنند و در اثر رضايت شغلي كه بوجود مي آورند، عالوه بـر          
 . كليه مزاياي كارآفريني، از فرار مغزها نيز جـلـوگـيـري كـنـنـد              

در شرايط كنوني كشورها قادر نيستند كـه بـه            
تنهايي هر اقدامي در زمـيـنـه          

زيـرا  .  كارآفريني را تجربه كننـد    
هزينه آن باالست و بهـتـر ايـن          

است كه از تجارب سايـر    
كشورها در اين زمينه استفاده   

البته اولين تجربـه    .  شود
كه بايد ياد بگيـريـم       

ايــن اســت كــه در       
كشورهاي ديگر بيشتـر بـر       

ضابطه تاكيد مي شـود و       
رابطه نقش خيلي كـمـي در        

بي شك روند   .  پيشرفت امور دارد  
توسعه اقتصادي در كشـورهـاي        

اقتصـاد  توسعه يافته بيانگر اين واقعيت است كه       
به گـونـه اي كـه         .  تحت تاثير كارآفريني است   

كارآفرينان در توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافـتـه، نـقـش             
محوري داشته و كشورهاي توسعه نيافته اهميت آن را در توسـعـه             

شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهـد        .  اقتصادي ناديده گرفته اند   
علت توسعه كشورهايي همچون آمريكا، ژاپن و آلمان كه از نـظـر             

تغيير نگاه خانواده ها بـه  .   صنعتي توسعه يافته اند، كارآفريني است 
اشتغال زنان و دختران، افزايش ميزان فـارغ الـتـحـصـيـالن و                      

دانش آموختگان زن، نرخ بيكاري باال، اشباع بازار كار بخش دولتي        
و عدم تمايل بخش خصوصي به جذب بيكاران از يك سو و نـيـاز    

اقتصادي زنان از سوي ديـگـر          -جامعه به فعاليت هاي اجتماعي      
توجه به مقوله كارآفريني زنان را بيش از پيش ضروري سـاخـتـه           

بي ترديد ايجاد بسترهاي الزم براي كارآفريني زنان، جوانـان    .  است
و فارغ التحصيالن دانشگاهي عالوه بر افزايش روحيه و نشاط در            

لذا براي توسعه و    .  اين قشر، موجب افزايش توليد ملي نيز مي شود        

گسترش كارآفريني، نخست بايد چالش ها و موانـع مـوجـود را              
شناسايي كرد و سپس با وضع قوانين مناسب، شرايط و بستـرهـاي             

در ايـن راسـتـا،      .  الزم براي فعاليت زنان كارآفرين را فراهم نمود  
حمايت هاي همه جانبه دولت اعم از مادي معنوي و فرهنگي بايـد            

بنابراين در صورتي كه دولتمردان كمي به شعارهـاي     .  افزايش يابند 
خود عمل نمايند، زنان كارآفرين كه بيشتـر بـه عـنـوان زنـان                  
خودسرپرست تعريف مي شوند قادر به توليد خدمـات، كـاال و               

البته با توجه به تفاوت شيوه اشتغال ايران با سـايـر     . انديشه هستند 
كشورها، بايد در كشورمان با استفاده از سرمايه هاي كوچك و بـا             

عـدم بـاور     .  تكيه بر فنون براي زنان فرصت شغلي ايجاد كـنـيـم         
عمومي، ناآشنايي به قوانين و مقررات، تـجـارب         
محدود در اجتماع و عدم آمـوزش        
كالسيك از چالش هاي مـهـم در          

 .عرصه كارآفريني زنان است

  ولتر. دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي
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     مراكز آموزش عالي به علت داشتن امكانات آمـوزشـي و             
پژوهشي پيشرفته و نيرو هاي كارشناس و كاردان مي توانـنـد در              
بخش هاي گوناگون بازار كار فعاليت نمايند، مواد و دستگاه هـاي            

گوناگون توليد كنند و با ارائه طرح هاي تولـيـد سـود آور بـه                      
سازمان هاي دولتي و شركت هاي خصوصي، زمينه ايجاد واحدهاي 
.   مختلف توليدي را فراهم آورند و از اين راه كار آفرين بـاشـنـد               

آشنا سازي دانشجويان با تئوري هاي اقتصادي كار آفريني، ايـجـاد    
گسترش رشته ها، دوره ها و واحدهاي درسي و مراكز كارآفرينـي            
در دانشگاهها و پشتيباني دولت از موسـسـات آمـوزش عـالـي              
كارآفرين از راهكارهاي مهمي است كه به توسعه كارآفريـنـي در      

معضل بيكاري يكي از پيچيده ترين مشـكـالتـي          . كشور مي انجامد  
است كه در حال حاضر در اغلب كشورهاي دنيا وجـود دارد و               
ايران نيز علي رغم توجه مسووالن براي ايجاد كار همواره با انبوهي   

دانش آموختگان كه با .  از دانش آموختگان جوياي كار روبرو است      
هزينه اي هنگفت و چندين سال صرف وقت، به تخصص هـايـي              

اقتصادي اسـت،    -اين امر امروزه مشكلي اجتماعي.  دست يافته اند  
كه در آينده تبديل به يك بحران مي شود افزايش جمعيت، افزايش            
شمار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، ضعف در تـدويـن و            
اجراي درست برنامه هاي توسعه اقتصادي، نبود برنامه اي فراگير و           
كل نگر براي پرورش نيروي انساني متخصص و موارد ديگـري از       

اين دست نويد وقوع يك بحران در زمينه اشـتـغـال در آيـنـده                  
كشورمان است، كه در مورد دانش آموختگان آموزش عالي، به طور 

 .بسيار چشمگيرتري قابل انتظار است

كار آفريني به عنوان پديده راهبردي و هدايت كننده، باعـث بـه      
 .حركت در آوردن چرخه فعاليت هاي اقتصادي كشور مي شود

كارآفريني فرايندي بلند مدت است كه مستلزم برنامه ريـزي در            
نظام آموزشي و پژوهشي و اجراي برنامه ها از پايگاه خانـواده و               

كارآفريني، به عنوان يك عامل   .  مدرسه تا دانشگاه و سازمانها است     
دگرگوني هاي اجتماعي و بهره گيري موثر تر از نيروي انسانـي و              

 .منابع طبيعي به شمار مي رود

بط با كارآفريني از راه     تنيازهاي اساسي ساير خانواده هاي غير مر      
تهاي بيشتر كارآفرينان بهتر و بيشتر تامين مي گـردد،           اپرداخت مالي 

. گـردد   يعني يك كارآفريني، بر تمام جامعه خود موثر واقـع مـي            
كاهش نگراني هاي اقتصادي و گسترش عدالت اجتماعي، از ديگـر      
پيامدهاي كارآفريني اي است كه نهايتاً حيات ملي را در گرو خـود     

دركشور هاي در حال توسعه از نيروي كار استـفـاده   .  نگه مي دارد 
بهينه نمي گردد و تالشهاي اندكي براي بهره گيري از اين نيروها در     
جهت توليد و كارايي صورت مي پذيرد، با توجه به خيل عـظـيـم             
دانش آموختگان موسسات آموزش عالي دولتي و عدم برنامه ريزي          
جهت جذب اين قشر فرهيخته نگرانيها و نا اميدي را در خانواده ها        

يكي از مخرب ترين اثرات نبود فارغ التحصـيـالن         .  باعث مي شود  
. كارآفرين كاهش ارزش تحصيل و علم و دانش در جامعه اسـت            

مسلماً در جامعه اي كه دانش آموختگان و تحصيل كردگان از رفاه          
نسبي وشغل بهتر برخوردارند تحصيل امر مقدس و پر ارزشي بـه             

اما جامعه اي كه تحصيل كردگان آن در نا اميدي بـه    .  شمار ميرود 
دنبال مشاغلي هستند كه از يك فرد با سطوح تحصيالت پايين قابل      

هيچ انتظاري از مردم و خانـواده هـا، بـراي ارزش          . انجام است 
بيشتر خانواده ها و نهادها . گذاشتن به تحصيل و علم و دانش نيست

از دانشگاهها مي خواهند آموزشهايي به فرزندان آنها داده شود تـا             
بتوانند با شرايط پيش بيني نشده اي كه ناشي از ماهيت كنوني بازار          

  نقش دانشگاهها در كارآفريني

 گوته.      زيبايي ناپايدار و فضيلت جاودانه است 
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كار است كنار بيايند و بتوانند در جامعه شغلي بيابند و مفيد واقـع        
شوند، به سخن ديگر، فرهنگ جامعه امروز ما از دانشگاهها انتظـار            

دارد كه دانشجويان را بـه گـونـه اي پـرورش دهـنـد كـه                                   
موختگان مهارتهاي فني كاربردي موثرتر و به لحاظ عملكرد         آدانش  

كار آفريني بر خـالف    .  با هماهنگي بيشتر با بازار كار داشته باشند       
اشتغال زايي به پديد آوردن ارزش هاي مادي و اقتصادي يا پيشه و     
كار محدود نمي شود، يعني هر كس شركتي تاسيس و شمـاري از       
افراد را استخدام كرد، لزوماً كار آفرين نيست، بلكه فرد كار آفرين             
گذشته از اشتغال زايي، رشد و توسعه كشور و بهبود بهره وري را         
نيز در نظر دارد از اين رو كار آفريني ماهيت و تـعـريـفـي وراي        

 .اشتغالزايي دارد

يكي از مهمترين شاخص هاي كار آمدي نظام آموزشي هر كشور       
و متاسفانه ميزان تربيت دانشجو و دانش آموختگان كار آفرين است        

نظام آموزشي ايران به جاي اينكه كار آفرين باشد، عمالً كـارجـو         
به گونه اي كه با زحمت و هزينه زياد، افرادي را تربيت .  پرور است 

شغلي بسيار تعريف شده و      مي كند،كه فقط مي توانند شكافهاي      
كليشه اي را پر كنند چرا كه نـظـام      
آموزشي ايران مبتني بر يـادگـيـري        
نيست و افراد كارآفرين در نـظـام      

 .آموزشي كمتر پرورش مي يابند

در ”   ديدبان جهاني كارآفريني      ” 
است،    مقاله اي خاطر نشان ساخته    

كه در آمريكا نظام آمـوزشـي بـه           
 نفر يـك  6گونه اي است كه از هر     

در        .  نفر كار آفـريـن مـي شـود           
برزيل از طريق تغييراتي كه در       نفر يك نفر،  12كره جنوبي از هر     

نظام آموزشي خود صورت داده است، اميدوار است تا پايان سـال            
 ميالدي به نسبت يكنفر كارآفرين از هر چهار تحصيـلـكـرده    2005
برخي از تئوريها بر نقش دولت در ايجاد فرهنگ كارآفرينـي      .  برسد

تاكيد مي كنند و معتقدند، نخستين وظيفه دولت در ايجاد كارآفريني 
اعتقاد به اين باور است كه نسل كارآفرين تعيين كننده تـريـن و             

 . توانمند ترين قشر يك جامعه را تشكيل مي دهد

در ايران تعدادي از دانشكدههاي مديريت و بازرگاني، واحدهاي         
درسي كارآفريني و برنامه اي سازماندهي شده جـهـت آمـوزش          
كارآفريني به دانشجويان خود ادامه مي دهند و شايد الگـو هـاي               
خوبي براي ساير دانشكده ها باشند چندين دانشگاه مثل دانشـكـده      
تهران و امير كبير و دانشگاه شريف مراكز كار آفريني در مـحـيـط               

 .دانشگاهي ايجاد نموده و به آموزش اين امر اهتمام مي ورزند

انتشار : در زمينه خدماتي و مشاوره اي نيز مي توان به موارد مانند
كتابها، مقاله ها، نشريه هاي عمومي و تخصصي، برگزاري همايـش          
و سخنراني، تكثير فيلمهاي آموزشي كارآفريني، آموزش كار آفرينان   

موفق، تهيه پوستر ها و بروشورها، برگزاري نمايشگاه كـتـاب بـا              
از ديگر فعاليت هايي است كه مي توان در ...  موضوع كار آفريني و   

سطح دانشگاههاي ايران مشاهده كرد، از اين رو مي توان گفت كه             
اين امر در چند سال گذشته در دانشگاههاي ايران نيز آغـاز شـده          
ولي براي سامانـدهـي     
آن نياز به برنامه ريزي     
منسجم و همـاهـنـگ      
است، از اين رو وجود  
موسسه اي واحد كـه     
كليه فعالـيـت هـاي       
مرتبط با كارآفريني را    
هدايت كـنـد و از         

متخصـصـيـن عـلـم             
كارآفريني تشكيل شده باشد، ضروري و حياتي به نظر مي رسـد،             
همچنين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي به علت داشتن       

كه در مراكـز     امكانات پژوهشي و قدرت اجرايي بيشتر و نظامندتر   
غير دولتي به ندرت يافت مي شود توانايي و مسووليت بيشتري در     
اين زمينه دارا هستند همچنين بايد محدوديت هاي موجـود بـراي             
مديران، دانشگاهها، در زمينه برگزاري واحدهاي درسي كار آفريني         
و برنامه ريزي هاي بلند مدت براي كارهاي اشتغالزا و تشـويـق               

 .مبتكرين و كارآفرينان دانشجو بر داشته شود

نهايتاً نقطه موفقيت و هدف آنجاست كه فرهنگ كارآفرينـي در            
سطوح مختلف جامعه خصوصاً قشر تحصيلكرده جامعه نهـاديـنـه           

و فرهنگ كارمند پروري كه نتيجه استخدام هاي بي رويـه و      گردد  
بدون برنامه ريزي در چند دهه گذشته بوده است، جاي خود را بـه         

   .فرهنگ خالقيت و فرهنگ كارآفريني دهد

كار آفريني فرايندي بلند مدت اسـت كـه          
مستلزم برنامه ريزي در نظـام آمـوزشـي و            
پژوهشي و اجراي برنامه ها از پايگاه خانواده         

 . و مدرسه تا دانشگاه و سازمانها است

   بزرگمهر. شود  اگر كسي نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شكسته مي
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اي بسازند، اعم  كنند تا چيز تازه      منابع را مديريت مي    كارآفرينان

 .از شغل تازه يا كاال يا خدمت يا حتي بازار تازه

كنـد،    را از كارآفرينان ديگر متمايز مي     كارآفرينان موفق   آنچه  

آنهايي بيشتر موفق هستند .سرعت توسعه فعاليت اقتصادي آنان است
آنـهـا   . كه فعاليت اقتصاديشان را بتوانند به سرعت رشـد دهـنـد          

كـنـنـد،       هايي را كه ديگران در بازار به آنها توجهي نمـي        موقعيت
هـا را در       برداري كردن از اين موقعيت  يابند و همين ايده، بهره      مي

آنها خودشان را به خوبي در بازاري كه در         . دهد  ذهن آنها شكل مي   
حال انتقال و تغيير است      

اندازند كه از ايـن       جا مي 
نظر مبتكر و مخترع شناخته   

آنـهـا بـه دقـت         . شوند  مي
كنند كه جـهـت       بيني مي   پيش

بازارها در حال تغيير است و       
شـونـد كـه         سپس آماده مـي   

بازارهايي را به راه بيندازند كـه        
اين كار را قبال كسي انجام نداده        

كـنـنـد       مردم اغلب فكـر مـي      . بود
كارآفرينان در ابتدا موفق هسـتـنـد،        

كـنـنـد مـثـل                      اي ابـداع مـي         چون آنها كاال يا خدمات تازه     

اما اين طور نـيـسـت و اغـلـب             .  وجوي ياهو   موتور جست 

كارآفرينان موفق كار خود را با افزايش در كيفيت يك كـاال يـا                
. اي ايجاد كرده باشند كنند، بدون اين كه چيز تازه محصول ايجاد مي  

اند ايـجـاد    آنها اطالعات كوچكي روي آنچه ديگران انجام مي داده  
كنند  كارآفرينان پس از شروع كار خود به مشتريان توجه مي.كنند مي

سپس آنها به . سازند و با آرامي با اصالحات ديگر خود را مطرح مي         
سازند و اين فرآيـنـد را          دهند را متعادل مي     سرعت آنچه انجام مي   

كنند، پيشنهاد بهبود كيفيت مطرح شـده از طـرف            بارها تكرار مي  
JERRY GREENFILD BEN COHEN   منجر به موفقيت براي آنـهـا 

آنها شروع به ساختن بستني با قيمت باالتر، با قطعاتي از مـيـوه   . شد
ها براي پاسخ به نياز مشترياني ساخـتـه           اين بستني .  روي آن كردند  

در آن زمـان تـولـيـد       .  هاي ساده را دوست نداشتند    شد كه بستني  
اي نداشتند و اين بازار جديدي  كنندگان بزرگ در بازار، بستني ميوه     
 . بود كه توسط اين دو نفر ايجاد شد

 
JACK BURTON   كارآفرين ديگري است كه ازVERMONT شروع 

 سالگي بـا آن    14او با بهبود طراحي كااليي كه اولين بار در .  كرد
با گذشت مـدت  .  آشنا شده بود توانست به موفقيت دست يابد       

التحصيلي از    كمي از فارغ  
نيويورك نقل مكان كـرد     

هـاي     و تختـه اسـكـي      
BURTON را درست كـرد  .

بسياري از مـردم    :  گويد  او مي 
كنند من تخته اسـكـي        فكر مي 

ام، در      جديدي اختراع كـرده   
حــالــي كــه ايــن درســت        

ها به  طرح اوليه تخته اسكي  . نيست
 BRUN SWICKوسيله شـركـت      

ساخته شد، در حالي كه اين شـركـت         
فلسفه . هاي ساخته شده ايجاد نكرد هيچ گاه پيشرفتي در تخته اسكي

BURTON   »    بهبود آنچه جا دارد براساس نيازهاي واقعـي
 اين مساله را به همگان ياد داد كه اگـر  BURTON. » مشتريان بود 

آور باشد، آنها حاضـرنـد بـا         محصوالت اصلي براي مردم كسالت    
طي ده سـال اخـيـر      .تري بخرند پرداخت پول بيشتر كاالي باكيفيت 

از .  اند  ها فرصت شغلي تازه در جهان ايجاد كرده         كارآفرينان ميليون 
گـويـد، هـدف         هر شش دانشجوي رشته مشاغل يك نفـر مـي          

اش تاسيس يك شركت اختصاصي است و كارشـنـاسـان             شخصي
به ويـژه  . هاي بسياري متولد شوند كنند در آينده سازمان  بيني مي   پيش

 هاي كارآفرينانه تاثير محيط بر فعاليت

  لينكلن. شوي مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي
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در بـيـن   )  VENTURE CREATION(هاي جسورانه  افزايش فعاليت 
بيـنـي    هاي كوچك و رده پايين پيش   زنان، مهاجران و اعضاي گروه    

سهم شغل هاي ايجاد شده به وسيله زنان كـارآفـريـن از             . شود  مي
 افزايش يافتـه  2000درصد در سال 40 به 1975درصد در سال  24

آيا اين رشد بيانگر جهش ناگهاني در توليـد كـارآفـريـنـان        . است
است؟پاسخ منفي است، چون سرعت كارآفريني با شرايط محيط كم   

هاي كارآفرينان در  در اياالت متحده سرعت فعاليت.  شود يا زياد مي  
 كاهش يافت و 1930 افزايش يافت و پس از آن در دهه 1920دهه  

پس از آن و بعد از جنگ جهاني دوم افزايش و پس از آن كاهـش            
دهه اخير دوره ديگري از .  داشت1980 تا 1950چشمگيري از سال 

هـا،     رشد كارآفريني به علت اختراعات انجام گرفته در تـراشـه            
كامپيوترها و وسايل ارتباط جمعي راه دور و تكنولوژي ارتباطـات           

هـا بـه      كاهش سرعت سودها و افزايش سرعت مهاجرت    .  باشد  مي
انجامد، هر چـه افـراد        هاي كارآفرينانه مي   افزايش سرعت فعاليت  

شوند، ايجاد سـاخـتـارهـاي         بيشتري تبديل به كارآفرينان موفق مي     
همچنيـن  . كند تا كارآفرين باشند    اجتماعي بهتر ديگران را مجبور مي     

به منـظـور   .  كنند فاكتورهاي سياسي و اقتصادي نقش مهمي ايفا مي      
ايجاد تحريك و انگيزه براي انجام كارآفريني بسياري از كشورهاي          

هايشان را  اند و ماليات اي مهيا كرده آسيايي و اروپايي تسهيالت ويژه
ها از اين سياست حصول اطمينان در اين  هدف دولت.اند كاهش داده

اي كه دستيابـي بـه      زمينه است كه كشورشان از جهش كارآفرينانه   
 .سـازد عـقـب نـمـانـنـد             هاي جديد آن را ممكن مي       تكنولوژي
كننـد    هايي كه  كارآفرينان  را حمايت  مي          به سازمان           

incubator  organizationآنها به مشاغل جديد يـا    .   گويند
. دهـنـد   خواهند شغل ايجاد كنند به اصطالح فضا مي        كساني كه مي  

تواند يك روز كـامـل را          كننده كارآفرينان مي    يك شركت حمايت  

سپري كند بدون اينكه نيازي به خريد تلفن يا اجاره دستگاه فتوكپي         
حامياني كه هيچ نـفـعـي بـراي         .  يا استخدام كارمند داشته باشند    

توانند به همراه داشته باشد، اين خدمات را رايگـان            كارآفرينان نمي 
دهند، اما اغلب كارآفرينان بخشي از سود خود را           به كارآفرينان مي  
كننده كه به موفقيت آنها كمك كرده تـقـسـيـم                با شركت حمايت  

گـذاري روي       هاي سـرمـايـه      در شهر نيويورك كارخانه   . كنند  مي
كننده را براي كارآفرينان ايجاد       هاي جسورانه فضاي حمايت     فعاليت

گذاران  برخي سرمايه.  گذاري آنها را پرورش دهند  كنند تا سرمايه    مي
هاي بدون خطـر    كننده راه هاي حمايت در اين زمينه معتقدند سازمان   

توان ديد  براي شروع فعاليت كارآفرينانه هستند كه به وسيله آنها مي       
يابد و پس از آن تصـمـيـمـات            كه آيا اين كار در ابتدا توسعه مي       

 .گذاري روي اين كار گرفته شود بهتري در مورد سرمايه
 

   اپيكتوس .ام ام ،بلكه فقط بگو آن را پس داده هرگز دربارة چيزي نگو آن را از دست داده
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در باالترين طبقه ساختمان بزرگ بنياد قلم چي، در محل سـالـن              
 باالي سالن باز مي درِ.  كنفرانس اين بنياد منتظر كاظم قلم چي هستيم 

بنيان گذار بنياد قلم چي، بزرگترين سازمان بخش خصوصي در .  شود
امر آموزش، چيزي شبيه به آموزش و پرورش خصوصي وارد سالـن      

 سانتي متر و كـت و      165مردي ميانسال با قامت حدوداً    .  مي شود 
شلوار سورمه اي رنگ در چهارچوب در جاي مي گيرد، يك مكـث           

مستقيم و سـريـع بـه      .  قدم هاي كوتاه و سريع دارد     .  كوتاه مي كند  
قبل از پاسخ به هر سوالـي ـ    .  سمت باالترين صندلي سالن مي رود     

 . در مورد زندگي شخصي ـ ابتدا چند لحظه به روبرو خيره مي شـود     
يك .  ميدان خراسان-، تهران1334كاظم قلم چي، متولد دي ماه سال       

 مادر و خاله هاي قلم چي فرهنگي بودند، كاظم قلم چي  .برادر دارد 
 سال از او دور بوده صحبت نمي كند 30زياد از پدر خود كه حدود      

و بيشترين تاكيد وي بر روي نقش مادرش در زنـدگـي اوسـت،                 
قلم چي مي گويد يكي از داليل مهمي كه وارد حوزه آموزش شـده          

او از شرايط بد اقتصادي . است شغل مادر او، يعني معلمي بوده است
خانواده در سنين كودكي تا نوجواني مي گويد و اينكه از كـالس               
چهارم ابتدايي مجبور به كار شده و در سه سال آخر دبيرستان تـرك         

 مدرسه درس 13طي دوره تحصيلش در حدود      .  تحصيل كرده است  
در .  خوانده و در نهايت در رشته رياضي فارغ التحصيل شده اسـت           

حال حاضر بنيانگذار بنياد قلم چي يك پسر و يك دختر به نام هـاي         
پندار و پرستو دارد كه يكي در رشته كامپيوتر تحصيل مي كـنـد و              

جالب آنكه فرزند كاظم قلـم چـي       .  ديگري در مقطع دوم دبيرستان    
 .خــود در دبــيــرســتــان دولــتــي تــحــصــيــل مــي كــنــد             

شما كجا متولد شديد، چه كسي از اعضاي خانواده بيشتر      -

 در زندگي شما نقش ايفا كرد؟
.  در يكي از مناطق جنوب شرقي تهران هستم1334من متولد سال    

تقريبا مي توانم بگويم بيشترين نقش را در زندگي من مـادرم ايـفـا        
تا كالس شش ) مادرم(در دوره اي كه من هشت سالم بود، او. كردند

در يـك    .  دبستان درس خوانده بود اما هم زمان درس هم مـيـداد          
در مـدرسـه     .  دبستاني تدريس مي كرد براي كالس پنجم دبسـتـان       

. اسالمي موحدين در خيابان جهان پناه كه نزديك ميدان خراسان بود        
و بعد سال هاي دبيرستان را شبانه درس مي خوانـد، شـش سـالِ                

هر دو سال را در يك سال مي خواند . دبيرستان را در سه سال خواند 
در       .  و در همه دوره هاي تحصيلش در تهران شـاگـرد اول بـود                

 كاظم قلم چي گفت و گو با 

 بنيانگذار بنياد قلم چي

   شكسپير. به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نكن
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در .  ديپلم تربيت معلم شركت كرد، در آنجا شاگرد اول شـد       فوق  
كنكور شركت كرد و در رشته ادبيات دانشگاه تهران براي مـقـطـع       

و بعد در مقطع فوق ليسانس در رشته عـلـوم         .  ليسانس پذيرفته شد  
همـزمـان هـم درس              .  اجتماعي در همان دانشگاه تهران قبول شد      

وقتي من در .  مي خواند و درس مي داد و هم سرپرستي ما را داشت          
 وارد دانشكده فني دانشگاه تهران شدم، مادرم هم همزمان 1352سال 

دانشجو بود و البته مي خواست براي دكتري بخواند كـه سـرطـان               
 . سالگي فوت كرد43گرفت و فكر مي كنم در سن 

از بين اعضاي خانواده شما در حال حاضر به جز شـمـا               -

 شخص ديگري هم در اين حوزه يعني آموزش فعاليت دارد؟ 

 .نه، فقط من هستم

سنخيت جالبي با نـوع  »  قلم چي« نام فاميل شما يعني   -

فعاليت شما دارد، آيا اين فعاليت در خانواده شما مـوروثـي     

 است؟

من از پدرم شنيدم كه مثل اينكه پدر بزرگم نويسنده بوده يـا در          
چنين زمينه هايي كار مي كردند براي همين نام فاميل را قلـم چـي              

 .انتخاب كردند

از دوره تحصيل خودتان بگوييد، در آن دوره هيچ وقت         -

 تجديد يا رد شده بوديد؟ 

. نه، من هميشه در دوره تحصيلم يا شاگرد اول بودم يا شاگرد دوم          
علت عمده آن هم اين بود كه از دوره ابتدايي تا دبيرستـان مـادرم                

 .و هميشه به ما درس مي داد   .  هميشه ما را حمايت آموزشي مي كرد      
 هم كه شبـانـه درس       52جالب است كه به شما بگويم من در سال        

مي خواندم و امتحان نهايي سال آخر دبيرستان را دادم در تـهـران        

   استون. انديشيدن تا زماني كه با عمل همراه نباشد، خالقانه نيست 
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البته بين دانش آموزاني كه متفرقه شركـت كـرده           .  شاگرد اول شدم  
 .بودند

 
بعد از دبيرستان چطور وارد دانشگاه شديد و در چـه               -

    رشته اي؟

من خيلي عالقه داشتم كه دانشكده فني دانشگاه تهران را انتخـاب          
در انتخاب رشتـه  .  چون در آن زمان دانشكده فني در صدر بود .  كنم

هم پايين ترين رشته اي كه مي شد در دانشگاه تهران از لحاظ نمـره           
چون اصال احتمال انتخاب شـدن  .  قبول شد آن را انتخاب كرده بودم   

در دانشگاه تهران را نمي دادم و اتفاقاً در آن رشته هم يعني در رشته  
 .البته نمره ام به همه رشته هاي ديگر   مي رسيد     .  معدن من اول شدم   

با توجه به مشكالتي كه به آن اشاره كرديـد،            -

آيا وارد شدن به دانشكده فني دانشـگـاه    

تهران با امكانات محدود بـرايـتـان         

    مشكل نبود؟

به خاطر پيگيري هاي مادرم، من و     
دوسال جلوتر  -برادرم هر دو يكي   

اما در شرايطي   .  درس خوانديم 
كه بچه هايي در مدارس ملـي       

آن زمان مثل خوارزمي و هدف و       
البرز در آسايش و بهترين شـرايـط        

علمي تحصيل مي كردند من هـم در         
جالب اسـت   .  دانشگاه تهران پذيرفته شدم   

كه بگويم همان سال كه من قبول شدم از بين          
 نفر دانشجوي رشته ساختمان دانشكده فـنـي         80

 . نفر از پذيرفته شدگان دانش آموز دبيرستان البرز بودند40تقريبا 

كمي هم از برادر بزرگتان بگوييد، ايشان هم همكار شما  -

 هستند؟
ايشان اول در دانشگاه تربيت مدرس فيزيك خواند و بعد رشـتـه       
برق خواند و االن مهندس برق هستند و در يكي از شـركـت هـاي         

البته ايشان يك دوره اي با من همكـاري         .  وزارت نيرو شاغل هستند   
 .مي كردند

در دوره تحصيل خودتان، به خصوص در زمـان وارد              -

شدن به دانشگاه، در واقع كنكور مشاور و راهـنـمـايـي              

        داشتيد؟ 

نه؛ من هميشه اين خالء را احساس مي كردم، در همان زمان مـن              
در آن زمان من اصالً به رشـتـه مـورد           . فقط به دانشگاه فكر كردم 

 اما االن توضيحي كه ما بـه دانـش آمـوزان                    . عالقه ام فكر نكردم   

البته .  مي دهيم اين است كه رشته را بايد ترجيح بدهيد نه دانشگاه را         
 روزي 15يك چيزي را به خاطر دارم، سالي كه من كنكور دادم يك    

من روز دومي كه به كالس كنكور رفـتـم           .  كالس كنكور هم رفتم   
چون ديدم دروسي كه ميدهند آنقدر به گـوش مـن             !  پشيمان شدم 

اتفاقا دبير ادبيات مدرسه شبانه ما هم در همان موسـسـه          .  ناآشناست
تدريس مي كرد، من به او گفتم كه من آمادگي كنـكـور نـدارم و              

حاال شما به !  نمي خواهم كنكور بدهم، او به من گفت كه بسيار خب     
عنوان آزمايشي اين كنكور را بدهيد، شما دو سال ديگر هم فرصـت             

.  امسال را هم همينطوري شركت كـنـيـد         … داريد كه كنكور بدهيد   
اتفاقاً اين به من خيلي كمك كرد، كه با اين احساس كـه قـبـول                       

 .نمي شوم، رفتم و خيلي آسوده سر جلسه نشستم

 اولين تدريستان را كي و كجا انجام داديد؟ -

. اولين تدريسم را كالس پنجم دبستان داشتم      
مدير مدرسه به من پيشنهاد كرد كه به يـك   
دانش آموزي كه جهشي خوانده بود      
و در رياضياتش مشـكـل داشـت،         

من هم ايـن  .  رياضي درس بدهم 
كار را كردم و نمره رياضي او  

 شد و سر صف مـن       13-14
آن تـدريـس را      .  تشويق شدم 

بعد از آن .  هرگز فراموش نمي كنم 
. هم هميشه به بچه ها درس مي دادم       

در همان دوره شبانه هـم بـه هـمـه                         
البته چـون  .  هم كالسي هايم درس مي دادم    

من سنم، سن دانش آموزان روزانه بود كمتريـن      
ساعت چهار صبح به پارك اللـه    .  اختالف سني ام با آنها ده سال بود 

 7مي رفتيم، در مي زديم نگهبان پارك در را باز مي كرد تا ساعت                
صبح درس   مي خوانديم و بعد نيم ساعتي فوتبال بازي مي كرديم و 

بعد از آن   .  بعد هم همه سر كار مي رفتيم، چون همگي شاغل بوديم   
 .هم به شكل خصوصي در دوره دانشگاه تدريس مي كردم

از چه سالي ايده تشكيل كانون را با سبك فعلي طـرح              -

 كرديد؟

 من اين روش جديد را كه آزمون هـاي مـنـظـم را                    72از سال   
اولين باري كه ما آزمون را شروع كرديم، آن . مي گرفتيم شروع كردم 

آزمون بعد از صدها آزموني كه بعدها برگزار كرديم هنوز خـاطـرم      
در زير زمين دبستان آزادگان در خيابان بوستان چـهـارم در     . هست

 آمدند و امتحان دادند 72 نفر سال 60چيزي حدود . خيابان پاسداران 
و براي من خيلي جالب بود كه اين دانش آموزاني كه براي كنـكـور        

 آلبرت هوبارد . شود، اين است كه دائم از اشتباه كردن بترسد بزرگترين اشتباهي كه كسي مرتكب مي
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آماده مي شدند آمدند و در يك روز جمعه در اين آزمون شـركـت                
اين موضوع آن زمان اصال غير عادي بود كه بچه هايي كـه            .  كردند

همگي از امتحان فرار مي كردند بيايند و در يك روز تعطيل به طـور   
 .داوطلبانه در يك امتحان شركت كنند

    چطور اين فاصله زماني بين آزمون ها را معين كرديـد؟        -

جالب است از اولين باري كه اين آزمون را برگزار كرديم نظـم دو            
من اين كار را با همكاري آقـاي  .  خيلي بحث كرديم  .  هفته را داشتيم  

خيلي بحث كرديم كه اين فاصله زمـانـي را     .  سعادتي شروع كرديم 
كه در نهايت به اين استاندارد دو هـفـتـه اي          . چگونه تنظيم كنيم 

 .گذاشتيم

 تاكيد اصلي طرح شما بر چه اصلي بود؟ -

. همراه اين آزمون ها به بچه ها يك برنامه اي هم مي داديم         
يعني من از ابتدا اعتقادم بر اين بود كه اين بـچـه هـا                

خودشان مي توانند به صورت خود آموزي پيش        
بروند تنها بايد يك برنامه منظم براي آنهـا      

كه اين برنامه اي     .  وجود داشته باشد  
كه كل مباحث درسي شان را     

تقطيع مي كرد به بـخـش        
هاي كوچـك تـر كـه         

بتوانند در مدت زمان بين     
آزمون ها اين مـبـاحـث را          

بخوانند و بعد خودشان را در آزمون      
من متوجه شدم كه بين اين   .  ارزيابي كنند 

 درصدشان در كـالس     75بچه ها چيزي حدود     
خاصي شركت نمي كنند و به صورت خودآموز درس          

 .مي خوانند

در سال اول چند نفر در آزمون هاي شما شـركـت               -

 كردند؟

 . نفر شركت مي كردند80-70سال اول حدودا 

اوايل مجموعه شما با همين نام بنياد قلم چي شناختـه           -

    مي شد؟

 .نه آن موقع به اسم كانون فرهنگي آموزش بود

    پيش از تاسيس كانون چه مي كرديد؟  -

يـك  .  پيش از آن به صورت تدريس خصوصي كار مـي كـردم            
 در كنار تدريـس،  72اما در سال    .  موسسه تدريس خصوصي داشتيم   

 80-70مجموعه كوچك بود، بيش از      .  اين كار را هم شروع كرديم     
نفر نبودند من هم سواالت را طراحي مي كردم، هم تـدريـس مـي                

اما سال بعد نتايجـي كـه ايـن              .  … كردم، هم مشاوره مي كردم و     

دانش آموزان گرفتند به اندازه اي جالب بود كه تعداد يـك دفـعـه           
 . نفر رسيد500چندين برابر شد و به 

    اولين بار در كجاي تهران كارتان را شـروع كـرديـد؟           -

 . اسـت   5ساختمان شماره دوازده سيد خندان بود، كه االن واحد آ        
    از آن واحد چيزي به خاطر داريد؟ -

 نفر پاي سند را 50-40يك آپارتمان ورثه اي بود كه تعداد حدود    
 چهار ميلـيـون   70اين واحد را ما سال !  امضا كردند و انگشت زدند    

من در بنگاه معامالت ملكي گفته بودم، بايد جـايـي           .  تومان خريديم 
باشد كه دسترسي مردم به آن ساده باشد، مثل ميدان توپ خانه سابق        

وقتي هـم    .  كه فكر مي كردم سيدخندان چنين وجهه اي داشته باشد    
اين دفتر .  كه من اين واحد را خريدم هنوز خودم اجاره نشين بودم   

كار را من از پول تدريس هايي كه خود كرده بودم و پـس       
 .انداز كرده بودم خريدم

رقابت به چه شكلي بود، رقباي اصلي         -

 شما چه موسساتي بودند؟

اصال رقيب نداشتيم، چون كـاري      
كه ما مي خواستيم بكنيم اصال    
. كسي به آن فكر نمي كرد     

در آن زمان كالس هاي     
كنكور هم بودند ولي مثـل    

كـار خـاص مـا          .  ما نبودند 
برنامه ريزي آموزشي مبـتـنـي بـر            

آزمون آزمايشي را   .  آزمون هاي منظم بود   
كار ما ايـن    .  قبال هم يك سال يكبار مي گرفتند      

بود كه دانش آموزان بتوانند خودشان درس بخـوانـنـد       
يعني از ابتداي كار اصال ما كارمان . حتي بدون نياز به كالس

تا چندين سال پس از ايـن    .  را روي كالس متمركز نكرده بوديم   
همه به نوعي با ناباوري به اين كار نگاه مي كردند، و اصال كسي به                

در صورتـي   .  اين كار توجهي نمي كرد و فكر مي كردند مهم نيست          
كه دانش آموزان و اولياي آنان كه مي آمدند متوجه مي شدنـد كـه         

ما به دانش آموزان دو     .  اصل كار در آموزش، خود دانش آموز است       
يكي برنامه راهبردي كه ما به او مي دهيم كه مبتنـي       .  برنامه مي دهيم  

بر برنامه آموزش و پرورش است و يكي هم برنامه ريزي شخصي كه   
ما به دانش آموزان ياد مي دهيم كه خودشان براي خودشان برنـامـه              

دفتر برنامه ريزي كه من نوشته ام تابحال يك ميـلـيـون             .  ريزي كنند 
 سال كه اين كـار    6-5تا بعد از .   هزار نفر آن را اجرا كردند      400و

مورد اقبال گسترده دانش آموزان و اوليا قرار گرفت تازه موسسـات            
كه .  خصوصي و دولتي به فكر افتادند كه كاري شبيه به كار ما بكنند         

   شكسپير. ميراثي گران بهاتر از راستي و درستي نيست
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 .  اين هم اسنادش موجود است

 چه كساني در تاسيس كانون همراه شـمـا بـودنـد؟               -
من بودم و آقاي سعادتي و آقاي حامد و آقاي تمنا و هـمـكـاران         

 .ديگري كه به تدريج ملحق شدند يك سال بعد آقاي آذرباي

 االن اين همكاران كجا هستند؟ -

آقاي سعادتي تشريف دارند نمايندگي كانون را در مشهد دارند و     
دوستان ديگر، آقاي تمنا چند سال بعد به هـمـراه آقـاي حـامـد                     

موسسه اي را تاسيس كردند كه باز در چند سال اخير بـا كـانـون                  
 .همكاري   مي كنند

 آموزش و پرورش چطور با موضوع كانون برخورد كـرد؟   -
كار جديدي كه ما انجام داديم خيلي طول كشيد تا در آيين نـامـه              

همه مردم عادت داشتند كه بروند بـه      .  آموزش و پرورش وارد شد    
كالس درس و معلم تدريس كند و كسي با اين روش كه          

دانش آموز خودش درس بخواند و هر دو         
هفته يكبار آزمون بدهـد و      
برنامه ريـزي آمـوزشـي        

هدايت كننده دانش آموزان بـاشـد       
 .آشنايي نداشت

بعد از چندين سال اجـراي        -

طرح تان و تاثير چشم گير آن       

بر جامعه آن را چطور ارزيابـي       

    مي كنيد؟

اين ايده االن اجرا شده و      
نتيجه داده و نتيجه آن ايـن      

است كه در اكثر نقاط كشور، در روستاهـاي كشـور            
افرادي را كه لياقت و استعدادش را دارند بيايند و درست مثـل       

من خاطرم هست كه وقتي كه اشكان برنا نفر . سايرين درس بخوانند
اول كنكور شده بود وزير علوم به او زنگ زده بود و گفته بود نـفـر            

او فكر كرده بود كه نفر اول ايران هم شده است، بعد . اول شده است 
متوجه شده بود كه نفر اول منطقه يك است و در همان سال شاگـرد          
اول رياضي كشور خانم ندا ناطق بود از ساري كه تازه منطـقـه دو        

من از او سوال كردم كه تعجب نكردي كه يك دانش آموز از   . است
يك شهر مثل ساري اول شده است؟ جوابي كه به من داد خـيـلـي         

نه، تـعـجـب    :  به من گفت   .  جالب بود كه من هرگز فراموش نكردم      
نكردم؛ چون شما همان امكاناتي را كه به ما داديد به سـاري هـم                 

 .داديد

    مسئولين چطور با اين طرح شما بـرخـورد كـردنـد؟              -

. من اعتقاد دارم كه همه مسئولين باالخره خودشان فرزنـد دارنـد        

جالب است برايتان بگويم كه ما در رده هاي مسئوليت هاي اداري            
و دولتي هرچقدر باالتر مي رويم مي بينيم كه توجه به وضـعـيـت     

خيلي ها ممكن است كه نداننـد       .  تحصيلي فرزندان بيشتر مي شود    
كافي است كه يك نفر فرزندش يك مدت در .  ما چه كار مي كنيم    

پدر و مادر در منزل مي بيند كه وضعيت تحصيلي و      .  كانون باشد 
 .رفتار فرزندش تغيير مي كند، خودش درس مي خواند

اولش ممكن است فكر كنند كه اين كار بيهوده اي است، اما بعـد              
. كه فرزند خودشان وارد كانون مي شود اثر بخشي آن را مي بينند            

در مورد تخفيف هايي هم كه گفتيد، بله ما اين توافقات را انـجـام     
 درصد تخفيف، براي بنـيـاد       30براي فرزندان فرهنگيان    .  مي دهيم 
 درصدي  20 درصد تخفيف، براي خانه كارگر تخفيف        50شهيد  

و بسياري از وزارت خانه ها و موسسات مختلـف مـراجـعـه                     
مي كنند و قرارداد هاي كلي مي بندند كه پرسنلشان وقتي     

 . مراجعه مي كنند از يك تخفيفي برخوردار شوند

توافقنامه هايي در     -

سازمان ها، وزارتخانـه    

.  ها و  . وجـود دارنـد كـه                  .

بر اساس آن بـه فـرزنـدان         

اعضاي اين سـازمـان هـا و         

وزارتخانه ها تخفيف هـايـي       

شما براي ايجاد   .  ارايه مي شود  

اين توافقنامه ها پيش قـدم       

 شديد يا آنها؟

نخير، هميشه آنها مراجعه    
يعني چون اين كار با يك اقبال عمـومـي          .  مي كنند 

 .روبرو شد آنها مراجعه مي كنند

گفتيد از فرزندان مسئوالن در آزمون هـا شـركـت                 -

 مي كنند، يكي را مي توانيد نام ببريد؟

ده ها مورد اين چنيني وجود دارد كه من نمي توانم بگويم، چـون             
حاال يكي را مثال مي زنم شايد .  شايد خودشان رضايت نداشته باشند 

مشكل نداشته باشد، وقتي كه رفتيم اينجا را وقف كنيـم، مـن بـه                 
آقاي نظام زاده كه نماينده رهبـري     .  سازمان اوقاف هم مراجعه كردم    

در آنجا بودند به من گفتند كه دختر من از اول دبيرستان در آزمـون                
 .هاي شما شركت كرده است

كاري كه شما مي كنيد دقيقا چيست؛ به هر حال كانون             -

 !باشد يا نباشد عده اي در كنكور پذيرفته مي شوند

كاري كه ما مي كنيم اين است كه خـيـلـي از افـرادي كـه                               
. نمي توانستند اين رتبه ها را بگيرند مي توانند اين رتبه ها را بگيرنـد   

 ديمقراطيس. آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به كار نبرد
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شما سال هاي گذشته را نگاه كنيد اكثر رتبه هاي برتر كـنـكـور از            
تهران و كالن شهرها بودند، اما كاري كه ما كرده ايم اين است كـه       
. امكانات آموزشي را در دور افتاده ترين نقاط كشور توزيع كرده ايم      

وقتي همانجا بوديم و سوال كردم، ديدم فرزندان چندتن از معاونيـن          
 .ديگر آنـجـا هـم در آزمـون هـا شـركـت مـي كـنـنـد                          

بسياري اعتقاد دارند حيات كانون به حيات كنكور وابسته  -

است و كانون در برابر حذف كنكور موضع گيري دارد، ايـن            

    موضوع صحت دارد؟

. اين جزو سواالت متداول است، من دو نكته را اشاره مي كـنـم              
را )  ساختمان مـركـزي   ( اصال علت اينكه من اين ساختماني كه اينجا       

وقتي كه تصميم به وقف گرفتم، يـكـي از            .  وقف كردم همين بود   
دوستانم آقاي علي اكبر كه در مجمع خيرين مدرسه ساز هم هست به 
من گفتند كه شما چه چيزي راوقف مي كنيد؟ اگر فردا كنـكـور را        
برداشتند ديگر اين بنياد درآمدي نخواهد داشت، به همين دليل مـن             
اين ساختمان را هم وقف كردم كه اگر در سال هاي آتي چـنـيـن                 
 .اتفاقي افتاد تمام درآمدهاي اين ساختمان هم به اهداف وقف برسـد   

اما انكه اگر كنكور نباشد آيا فعاليت ما بالموضوع خواهد بود؟ يكـي   
از رتبه هاي برتر كنكور پاسخ جالبي به اين سوال داد مـن از او                  
پرسيدم كه به نظر شما چه سالي براي ورود به كانون مناسب است و      
او گفت اگر كنكور باشد، از سال دوم دبيرستان اما اگر كنكور نباشد             

براي اينكـه مـا روش درس خـوانـدن و                       .  از سال دوم دبستان 
برنامه ريزي و خودآموزي را به بچه ها ياد مي دهيم و اتفاقا اگر اين           

آقـاي  .  فضاي استرس و آزمون نباشد بچه ها بهتر ياد مي گـيـرنـد            
ميرعماد معافي مدني كه از رتبه هاي يك رقمي هم هست از دوره       

اعتقاد دارم كه كاري كـه  .  راهنمايي در آزمون ها شركت كرده است    
ما مي كنيم، آموزش برنامه ريزي و رسيدن به خودآموزي است كـه      
نياز زمان و آموزش است ولي چرا ما در كنكور تمركز مي كنـيـم؟                

البته اين را بعـدهـا     .  چون ما تا به دقيقه نود نرسيم به فكر نمي افتيم          
 .تاريخ نشان خواهد داد كه تا چه اندازه اين كار رونق پيدا مي كنـد          

 صراحتا بگوييد شما موافق كنكور هستيد يا مـخـالـف؟            -
اولـيـن اصـل              .  ما راجع به اين قضيه يك پاسـخ روشـن داريـم        

برنامه ريزي ما اين است كه ما هماهنگ هستيم با نـظـام آمـوزش          
دانش آموز بايد ذهن منظم .  يك دليل روشن و ساده هم دارد      .  كشور

اگر ما دائما بگوييم كه ما با اين روش موافق هستيم يـا    . داشته باشد 
ما خودمـان را زيـاد       . خير، اين آرامش دانش آموز را برهم مي زند    

در .  بودن يا نبودن كنكور موضوع كار ما نـيـسـت       .  درگير نمي كنيم  
 يكسال كنكور را برداشتند، فقط با معدل دانشجويان را 55 يا 54سال 

گزينش كردند، فقط همان يكسال بود و بعد هم تغيير كرد، امـا در          
همان سال هم شخصي كه نفر اول شده بود كه وارد دانشكده فـنـي            

 معرفي كردند، كسـي    20دانشگاه تهران هم شد و او را با نام آقاي          

   اُرد بزرگ. هيچ دوستي بهتر از تنهايي ، براي اهل انديشه نيست 
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 . شـده بـود      20بود كه تمام نمراتش در سال ششم دبيـرسـتـان             
هر جايي كه امكانات گسترده است مثال در آمريكا هم همه دوسـت              

 دانشگاه هاي معتـبـر   … دارند كه به دانشگاه هاروارد، ييل، كلمبيا و     
در آنجا هم بـايـد      .  برود اينطور نيست كه هر كسي بتواند وارد شود        

خب در ايران هم كسي كه مي خـواهـد وارد       .  بدهدSAT   امتحان
 بشود بايد مكانيزم مشخـصـي       … دانشگاه شريف، تهران، اميركبير و    

 .به هر حال اين مكانيزم مسـالـه مـا نـيـسـت           .  وجود داشته باشد  
شما با طيف وسيع دانش آموزاني كه عضو كانون هستند            -

    در بدنه نظام آموزشي كشور تا چه اندازه نفوذ داريد؟

نوع نگاه من اينگونه است كه ما بايد به دانش آموزان كمك كنيـم              
و اولين اصل اين است كه هماهنگ باشيم بـا  .  كه بهتر درس بخوانند   

مثـال  .  نظام آموزشي، معتقد نيستيم كه وارد بحث هاي چالشي بشويم    
در مورد روش تدوين كالس هاي درسي نظر بدهيم يـا در مـورد           

ما اگر االن در بنـگـالدش،   .  متمركز بودن يا نبودن كنكور نظر بدهيم      
معتقديم اگر بخواهيم به دانـش آمـوزان       .  فرانسه يا تركيه هم باشيم 

 .كمك كنيم بايد تقويت كـنـنـده نـظـام آمـوزشـي بـاشـيـم                     
يك مثال بزنم، گاهي اوقات مثال دبيران عربي مي گويند چرا كتـاب             

 ما مي گوييم اگر ما بخواهـيـم         … درسي اين طور تدوين شده است     
اينطور سليقه اي عمل كنيم، سليقه شما را هم عده كثيري نخواهـنـد              
پذيرفت، پس منطقي ترين راه اين است كه فعال همين كتاب درسـي      

من به مشاوران و پشتيبانان     .  با همين ويژگي مبناي كار ما قرار بگيرد       
كانون هم مي گويم كه ما اگر بخواهيم به مباحث چالشي بپردازيم و              

بنابراين حـوزه   .  اعمال نظر كنيم، به كار اصلي خودمان نمي پردازيم        
 .كار ما، يك حوزه مستقل است كه ما نبايد از آن خـارج شـويـم             

 در تمام كشور چند نفر نيرو داريد؟ -
فكر مي كنـم  .   نفر دانش آموز يك پشتيبان داريم50ما به ازاي هر     

 . هزار نفر پشتيبان داشته بـاشـيـم   5االن در كل كشور چپيزي حدود   
     هزار نفر پرسنل داريد؟5يعني شما چيزي حدود  -

نمايندگي هـاي   .  اينها همكاران ما هستند ولي پرسنل كانون نيستند       
گاهي اوقـات    . كانون در شهرها و استان هاي مختلف مستقل هستند 

اين شبهه ايجاد مي شود كه اينها در شهرستان ها موسسـاتـي هـم                
گاهي وقتي نمايندگي هاي ما در شهرستان ها در تبليغاتشان از . دارند

لوگوي كانون استفاده مي كنند براي مردم اين شبهه ايجاد مي شـود        
در صورتي كه ايـنـطـور      .  كه كانون در شهرستان ها هم شعبه دارد      

نمايندگي هاي ما در شهرستان ها موسسه يا مدرسـه غـيـر              .  نيست
انتفاعي مستقلي دارند كه نمايندگي كانون را هم دارند و استـخـدام             

در واقع از ما فقط نماينـدگـي   .   همگي با خود آنهاست   … پرسنل و   
يعني به لحاظ قراردادي استخدام كانون . برگزاري آزمون را گرفته اند

 .نيستند

 چند نمايندگي در سراسر كشور داريد؟ -

 . نمايندگي در كل كشور داريم300بيش از 

مبلغ بورسيه تحصيلي كه براي برخي از دانش آمـوزان            -

پرداخت مي كنيد چقدر است و چند نفر از شما بـورسـيـه     

 دريافت مي كنند؟

 هشت هـزار نـفـر      84اولين سال، سال .  ماهانه بيست هزار تومان   
 هـزار    25 تا 20 هم 86 هزار نفر، سال 20، 85بورسيه داشتيم، سال  

اين دانش آموزان يك حساب بانكي دارند كه ماهانه كمك هزينه . نفر
 .تحصيلي برايشان واريز مي شود

اين يك سوال عمده است و آن اينكه اگر بنياد قلم چي    -

وقف شده است پس آقاي كاظم قلم چي از چه طـريـقـي        

 كسب درآمد مي كند؟

 نمايـنـدگـي و      300قسمت انتشارات وقف نشده است ولي اين        
 .درآمد حاصل از برگزاري آزمون ها وقف شده است

 

  چاحيت. اگر امروز حتي يك كلمه از ديروز بيشتر بدانيد مسلماً شخص ديگري هستيد 
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 سـال    2500 را 3/14مهندسان هخامنشي راز استفاده از عدد پي        
آنها در ساخت سازه هاي سنگي و سـتـون        .  پيش كشف كرده بودند   

هاي مجموعه تخت جمشيد كه داراي اشكال مخروطي است، از اين           
 .عدد استفاده مي كرده اند

در علم رياضيات از مجموعه اعـداد    )  3/14( عدد پي 
اين عدد از تقسيم محيط دايره      .  طبيعي محسوب مي شود   

كشف عدد پي جزو مهمترين . بر قطر آن به دست مي آيد
كارشناسان رياضي هـنـوز     .  كشفيات در رياضيات است   

نتوانسته اند زمان مشخصي براي شروع استفاده از ايـن           
عده زيادي، مصريان و برخي ديگر،  .  عدد پيش بيني كنند   

يونانيان باستان را كاشفان اين عدد مي دانسـتـنـد امـا              
بررسي هاي جديد نشان مي دهد هخامنشيان هم با ايـن           

 .عدد آشنا بودند

متخصص سازه و ژئوفيزيك و   “  عبدالعظيم شاه كرمي ” 
  مسئول بررسي هاي مهندسي در مجموعه تخت جمشيد در اين بـاره،  

بررسي هاي كارشناسي كه روي سازه هاي تخت جمشيد    :  مي گويد   
به ويژه روي ستون هاي تخت جمشيد و اشكال مخروطـي انـجـام            

  سال پيش، از دانشمندان  2500گرفته؛ نشان مي دهد كه هخامنشيان       
رياضي دان استفاده مي كردند كه به خوبي با رياضيات مـحـض و            

آنان براي ساخت حجم هاي مخروطي راز عدد        .  مهندسي آشنا بودند  
 .پي را شناسايي كرده بودند

دقت و ظرافت در ساخت ستون هاي دايره اي تخت جمشيد نشان        
مي دهد كه مهندسان اين سازه عدد پي را تا چندين رقـم اعشـار             

مـهـنـدسـان     :  شاه كرمي در اين باره گـفـت     .  محاسبه كرده بودند 
هخامنشي ابتدا مقاطع دايره اي را به چندين بخش مساوي تقـسـيـم                

سپس در داخل هر قسمت تقسيم شده، هاللي معكوس را    .  مي كردند 
اين كار آنها را قادر مي ساخت كه مقاطع بسـيـار     .  رسم مي كردند  

محاسـبـات اخـيـر،       .  دقيق ستون هاي دايره اي را به دست بياورند       
مهندسان سازه تخت جمشيد را در محاسبه ارتفاع ستون ها، نـحـوه             

 فشاري كه بايد ستون ها تحمل كنند و توزيع تنش در               ساخت آنها، 
اين مهندسان براي به دسـت آوردن        .  مقاطع ستون ها ياري مي كرد     

مقاطع دقيق ستون ها مجبور بودند عدد پي را تا چند رقـم اعشـار                

 .محاسبه كنند

هم اكنون دانشمندان در بزرگ ترين مراكز علمي و مـهـنـدسـي               
براي ساخت فضاپيماها و استفـاده از اشـكـال        “  ناسا” جهان چون   

. مخروطي توانسته اند عدد پي را تا چند صد رقم اعشار حساب كنند

بر اساس متون تاريخ و رياضيات نخستين كسي كه توانست به طـور       
. بـود »  غياث الدين جمشيد كاشاني   « دقيق عدد پي را محاسبه كند،       

پس . اين دانشمند ايراني عدد پي را تا چند رقم اعشاري محاسبه كرد 
. از او دانشمنداني چون پاسكال به محاسبه دقيق تر اين عدد پرداختند

هم اكنون دانشمندان با استفاده از رايانه هاي بسيار پيشـرفـتـه بـه                
 .محاسبه اين عدد مي پردازند

شاه كرمي با اشاره به اين موضوع كه در بخش هاي مختلف سازه             
تخت جمشيد، مقاطع مخروطي شامل دايره، بيضي، و سهمي ديـده             

به دست آوردن مساحت، محيط و سـاخـت       ”: مي شود، مي گويد  
سازه هايي با اين اشكال هندسي بدون شناسايي راز عدد پي و طـرز       

 “.استفاده از آن غيرممكن است

 پيش از   521داريوش هخامنشي بنيان گذار تخت جمشيد در سال  
 بسياري 486ميالد دستور ساخت تخت جمشيد را مي دهد و تا سال    

ايـن  .  از بناهاي تخت جمشيد را طرح ريزي يا بنيان گذاري مي كند           
 بخش هاي خدمـاتـي و          مجموعه باستاني شامل حصارها، كاخ ها،     

مسكوني، نظام هاي مختلف آبرساني و بخش هاي مختلف ديـگـري            
مجموعه تخت جمشيد مهمترين پايتخت مقاومت هخامنشي در   .  است

 .استان فارس و در نزديكي شهر شيراز جاي گرفته است

  ) 3/14(استفاده از عدد پي 

  در ساخت بناي تخت جمشيد

   تواين مارك. دهيم مجبور هستيم سعي خود را چند برابر كنيم  وقتي هدفمان را از دست مي
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  يك كارآفرينسرگذشت زندگي  

من كارم را انجام دادم، پس مانـدن  :  آخرين جمله زندگي او   

    .ديگر لزومي ندارد

 Kodakبنيانگذار شركت 

 Eastman» موسس كمپانـي بـزرگ     «George Eastman» امروزه از 

Kodak» او .  شـود  به عنوان پدر صنعت عكاسي مدرن و نوين ياد مي
ديده بـه جـهـان      »  نيويورك« در يكي از روستاهاي 1854در سال  

 . گشود

در همان سال دانشـكـده      «George Washington Eastman» پدرش
بنا كرد و چند سـال بـعـد          «Rochester» را در «Eastman» اقتصاد

 در سـال   .  بـرد  «Rochester» خانواده را براي زندگي در آن شهر به       
گيري و رشد خود به  درست زماني كه دانشكده در حال شكل  1862
اي را      برد، به ناگاه پدر خانواده از دنيا رفت و اندك سرمايه           سر مي 

  .براي آنها به ارث گذاشت

كه تنها پسر خانـواده بـود      «George» با پديد آمدن چنين شرايطي 
براي سرپرستي و حمايت مالي مادر و دو خواهرش مجبور به تـرك             

ابتدا براي يك شركت كوچك  .  تحصيل شد و راهي بازار كار گرديد      
 بيمه مشغول به كار شد و پس از آن به استخدام بـانـك مـحـلـي                 

«Rochester» درآمد.  

 سال بيشتر نداشت يكي از همكارانش با مشـاهـده      23هنگامي كه   
ناپذير او پيشنهاد كرد كه تعطيالت آخر هفته را          هاي خستگي   فعاليت

به همراه مادر و خواهرانش به خارج از شهر بروند و بـه تـفـريـح               
  .بپردازند

در ميان كالم همكار دلسوز پيشنهادي مطرح شد كه سرآغاز تحول      
او گفـت كـه     . آمد و تكنولوژي بشر به حساب مي «George» زندگي

دوربيني تهيه نمايد و از    «George» براي ثبت خاطره آن روز گردش 
  .اش چند عكس يادگاري بگيرد خانواده

دوربيني اجاره كرد اما هرگز تعطيالت آخر هفته  «George» اگر چه 
سنگيني، حجم و گراني مبلغ تهيه يـك  .  را در بيرون از خانه نگذراند     

دوربين و يا حتي يك عكس تمامي فكر او را به خود مشغول ساخته         
 آيا امكان ظهور دوربيني جديد با خصوصيات كامالً متفاوت         ‹‹ .  بود

 ››وجود ندارد؟

ها و در ساعات بيـكـاري او      از همان روز به مدت سه سال، شب  
تـا بـتـوانـد       مدام در آشپزخانه خانه مشغول آزمايش موادي بـود         

سرانجام . امولسيون ژالتين را در جايگاه نگاتيو فيلم دوربين قرار دهد
 1880پس از يكسري آزمايشات مستمر و طوالني مدت او در سال           

توانست ماشيني با قابليت كارايي با نگاتيو خشك جهت تهيه عكـس      
  .اختراع نمايد و به ثبت رساند

 Eastman» كمپانـي  «Henry Strong» هاي مالي يكسال بعد با كمك 

Dry Plate» هاي شديـد  برپا شد و به سبب فعاليت «George»    در آن
  .ديگر مجبور به استعفا از بانك شد

كه حال بـه يـك        «Eastman» هاي كمپاني  فعاليت1884در سال  
كمپاني توليد فيلم تبديل شده بود گسترش يافت و او تـوانسـت                

اي نمايد كه با استقبال  اي را جايگزين نگاتيوهاي شيشه هاي حلقه   فيلم
  .نظيري مواجه شد بسيار بي

افتـتـاح شـد،       «Eastman Kodak»  كمپاني1892سرانجام در سال  
كمپاني كه با ظهور خود انقالب بزرگي در صنعت عكاسي دنيا پديد           

توانست با بكارگيري چند نوآوري  «Kodak» اندكي بعد كمپاني. آورد

   ردآديبوري  .براي پيشرفت و پيروزي سه چيز الزم است اول پشتكار دوم پشتكار، سوم پشتكار
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وارد  «Kodak» هاي سبك با كارايي بسيار ساده را با نام ديگر، دوربين
  .بازار نمايد

شما تنـهـا    « :  ها به بازار اين بود      شعار آنها با فرستادن اين دوربين     
در مـدت  »  . دهيم يك دكمه را فشار دهيد، ما بقيه كارها را انجام مي      

در سراسر جـهـان      «Kodak» هاي عكاسي زمان بسيار اندكي دوربين 
  .شهرت يافت و ميزان تقاضاي آن به شدت سرعت گرفت

ريـزي     براي پايـه  «Eastman» در همان فاصله زماني ابتكار جديد     
هاي بعد نيز با سر و صداي بسيـاري           هاي متحرك در سال     ظهور فيلم 
 .همراه شد

ــام «Eastman»  هنگامي كه1888در سال  ــراي    «Kodak» ن را ب
كمپاني و محصوالت خود برگزيد، از       
او سؤاالت بسياري در مـورد عـلـت          
انتخاب اين نام پرسيده شد و او در          

از دوران   پاسخ اظهار داشـت كـه         
 «K» كودكي عالقه خاصي به حـرف      

داشته است و هميشه آن را حرف مورد   
 دانستـه   عالقه و قدرت بخش خود مي     

  .است

اي كه با ايـن   از نظر او انتخاب كلمه   
يـابـد،     حرف شروع و با آن خاتمه مي      

شانسي و موفقيت فراوانـي      قطعاً خوش 
  .برخواهد داشت براي او در

 «George Eastman» 1902در سال   

كه حال به يك ثروتمند مشهور تبديـل   
اي را     شده بود، تصميم گرفت تا خانه     

  .ديده بنا نمايد اش مي هاي كودكي كه هميشه در خواب

 از همين رو مشهورترين آرشيتكت آن دوران در اياالت مـتـحـده     

«J.Foster Warner» را به خدمت گرفت و ساخت خانه را آغاز نمود .
 اتاق و مجهزتريـن سـيـسـتـم        50 متر با 3200اي به مساحت   خانه

تر با طراحي داخلي طراحان كاخ  گرمايش، تلفن و برق و از همه مهم    
 هزار دالر آن زمان شـد،    335سفيد كه هزينه ساختش مبلغي معادل  

  .ساخت

توان به سخاوتمندي و عـلـم      مي «Eastman» از خصوصيات بارز  
از آنجا كه او در دوران نوجواني بـه دلـيـل        .  دوستي او اشاره كرد   

مصائب مالي و خانوادگي نتوانسته بود ادامه تحصيل دهد، در ايـن             
دوران كه صاحب مال و شهرت شده بود همواره بـه مـوسـسـات                

  .كرد هاي شاياني اهدا مي آموزشي كمك

 ميليون دالر بـه مـوسـسـه       20او در دوران حياتش مبلغي معادل  

 آوري   همچنين مركـز فـن    .  اهدا نمود»  ماساچوست«تكنولوژيكي  

«Rochester»  از  1901 هـزار دالر در سـال           625مبلغي معادل  

«Eastman» اي مـعـادل     او همچنين هديه.  به عنوان هديه دريافت كرد
 و «Tuskegee»  ميليون دالر به هر يك از موسـسـات آمـوزشـي       2

«Hampton» ارايه نمود. 

«George Eastman»   همچنين عالقه فراواني به شـهـر «Rochester» 

داشت و با تمام قوا جهت پيشرفت و توسعـه ايـن شـهـر گـام                    
به عـنـوان دانشـكـده          «Chest» بناي موسسه و انجمن. داشت  برمي

موسيقي اين شهر و همچنين بخشيدن منزل مسكوني مشهورش پـس           
از جمله اين اقدامات بـه شـمـار         «Rochester» از مرگ به دانشگاه 

  .روند مي

  اين مخترع بزرگ و ثروتمند خير دار 1932 مارس 14سرانجام در 
سـپـردنـد،       هنگامي كه جسد او را به خاك مي     .  فاني را وداع گفت   

:     آخرين جمله وصيتنامه او توجه همگان را به خـود جـلـب كـرد          
 » .پس ماندن ديگر لزومي ندارد. من كارم را انجام دادم«

به اين نتيجه رسيده كه كارش را بـه اتـمـام         «Eastman» اگر چه 
نامش راه درازي را مقـابـل خـود            رسانده است اما كمپاني صاحب    

به عنوان يـكـي از بـزرگـتـريـن            «Kodak» امروز كمپاني. ديد  مي
هاي دوربين عكاسي در جايگاهي قرار گرفته كـه           توليدكنندگان فيلم 

بدون شك روح بنيانگذار خود را راضي و خشنود در باالي سر خود   
 .نمايد مشاهده مي

    ريچارد كارسون. تواند دشمن شما باشد زندگي دشمن شما نيست، اما طرز فكرتان مي
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 تكنيك هاي هفت گانه ارتقاي خالقيت

 راهكارهاي خالقانه

شكي نيست كه همه افراد موفق پس از پشت سر گذاشتـن دوره              
هاي سخت و طاقت فرساي زندگي، توانايي عملي كـردن اهـداف             

هر گونه شكست، سختي، و مشكـل مـي     .  خود را بدست آورده اند    
تواند به منزله سرآغاز ايجاد ابداعات و اختراعات شگرفي به شمـار            

سرچشمه هر گـونـه نـوآوري و        “  نياز” بايد توجه داشت كه     .  رود
اگر احساس مي كنيد در زندگي خود به بـن بسـت        .  اكتشاف است 

مناسبي براي افزايش خالقيت    رسيده ايد بايد بدانيد كه در مكان       
خود قرار داريد، پس دست بكـار       
شويد و از تنگاهاي موجود به نفع       

  . خود بهره برداري كنيد

خشم خود را در آغوش       -1

 . بگيريد

در مقاالت و نشريه هاي مختلف 
به وفور مي خوانيم كه شاد بـودن        
يكي از اركان زندگي افراد موفـق      

اما چگونه مي توان خشم را .  است
مهار كرد و به واسـطـه آن بـه            
آرامش دست پيدا كرد؟ بايد سعي      
كنيد كه حتي در بدترين شـرايـط        
. هم خونسردي خود را حفظ كنيـد      

از امروز تصميم بگيريد كه در برابر مشكالت از خود عكس العملـي       
اين كار عملي نخواهد شد مگر با كـمـك   .  كامالً متفاوت نشان دهيد  

 .گرفتن از نيروي بالقوه خالقيت

 .اجازه دهيد ذهنتان آزادانه پرسه بزند -2

در حقيقت شما به هر چه كه فكر كنيد ناخودآگاه آنرا به زنـدگـي        
قدرت تخيل خود را تقويت كنيد، به افـكـار          .  خود دعوت كرده ايد   

با استفاده . مثبت دامن بزنيد، و خوبي ها را در كائنات منعكس سازيد 
از خالقيت بهترين امكانات و شرايط ممكن را براي خود به تصويـر             

 .بكشيد

 .نواختن يك ساز را ياد بگيريد -3

تحقيقات علمي اثبات كرده اند كه گوش دادن به موسيقي سـبـب             

كارشناسان اخيراً به اين نتيجـه    .  التيام آالم و كاهش استرس مي شود      
رسيده اند كه موسيقي، فعاليت اعصاب مغزي را افزايش داده و در             

هنگاميكه فـرد    .  نتيجه ميزان خالقيت و نوآوري افراد را باال مي برد         
خودش شخصاً سازي را مي نوازد، آرامش او افزون شده و ذهنش با    

 . فراخ بال بيشتري به تفكر واداشته مي شود

 .دنياي اطرافتان را آبي كنيد -4

در مورد روانشناسي رنگ ها چه اطالعاتي داريد؟ رنگ آبي تداعي 
مظهر آرامش، بركت، و وجود     گر آسمان و درياست كه هـر دو          

از ايـن    .  نيروي برتر هستـنـد    
گذشته روانشناسان معتقدند كه    
قرار گرفتن در محيط آبـي و        
مشاهده مكرر اين رنگ سبـب      
افزايش و ارتقاي خالقيت افراد 

 . مي شود

با افراد خالق ارتباط      -5

 .برقرار كنيد

ايده هاي بي نظير در خـفـا        
سعي كنيد با . عملي نمي شوند 

افراد خالق و فعال ارتـبـاط        
برقرار كنيد تا بتوانيد از آنـهـا       
ايده گرفته و استراتژي هايي را      

 .براي عملي ساختن افكار ناب خود پيدا كنيد

 .سفر كنيد -6

سپري كردن مدت زماني به دور از خانه سبب باال رفـتـن حـس           
در سفر ذهن به آرامـش    .  كنجكاوي و به منزله آن خالقيت مي شود   

 .مي رسد و آمادگي فعاليت مجدد را پيدا مي كند

 .سرزندگي و شادي را به زندگي خود راه دهيد -7

بيشتر افراد هنگاميكه در شرايط دشوار زندگي قرار مي گـيـرنـد،        
اما تحقيقات، گـويـاي    حالت هايشان بيش از اندازه جدي مي شود،    

اين مطلب هستند كه سرزندگي، تفريح، و قدري بازيگوشي مسـيـر           
خالقيت شما را باز كرده و راه حل هاي بي نظيري را در پـيـش           

 .رويتان قرار مي دهد

   ولتر. دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي



  

ده  
ن آين

  كارآفرينا
ويژه نامه مركز كارآفريني دانشگاه كاشان
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 آشنايي با؛

  هاي تجاري روش نگارش انواع طرح

 :مقدمه

تجاري تا    مطلوب يك طرح    داشتن يك تخمين كلي از حجم     

 حد زيادي به شما در سازماندهي مطالب آن از ابتداي كار كـمـك           

هر چند كه در ابتداي كار به نظر شما نوشتن صفحات زيـاد        .  كند  مي
 يـكـي از          رسد، اما معـمـوالً   به نظر مي  سخت و حتي غير ممكن    

ايـن اسـت كـه          شود هاي تجاري مي گير طرح مشكالتي كه گريبان  
تجربه نشان داده است كه . شود حجمشان از حجم استاندارد بيشتر مي

تـر   طرح تجاري خالصه و درعين حال موثر بسيار سخت      نوشتن يك 
چهار زير مجموعـه كـلـي        هاي تجاري را به بطور كلي طرح. است

 :توان تقسيم كرد مي

 اي هاي تجاري يك صفحه طرح -1

 ) صفحه10در حدود (هاي تجاري خالصه  طرح -2

  ) صفحه50 تا 40(هاي تجاري كامل  طرح -3

 ) صفحه50بيش از (تجاري عملياتي  طرح -4

 اي طرح تجاري يك صفحه

هاي شما عمل     اي مثل كاتاليزور براي ايده      يك صفحه   طرح تجاري 
هاي اقتصادي   ي فعاليت   ايجاد و اداره    كند و ابزار قدرتمندي براي      مي

 .كند موثر بيان مي  طرحي است كوتاه و برنامه شما را به شكلي.  است
 اي مفيد است؟ چرا طرح تجاري يك صفحه

اي را      نوشتن يك طرح تجاري يك صفحه       تا وقتي به طور جدي    
معموالً دوست دارند   ها آدم.  فهميد چه اهميتي دارد     شروع نكنيد، نمي  

 .زياد از فكرهاشان حرف بزنند و آنها را با آب و تاب جلوه بدهـنـد    
هـا   گاهي وقت. اين مسئله ممكن است در مورد نوشتن هم پيش بيايد 

گاهي فكر نشده و .  رود  كالم از دستمان در مي      ي  هنگام نوشتن رشته  
اي اين اسـت   تجاري يك صفحه   اولين كار طرح  .  نويسيم  متناقض مي 

 چون يك صفـحـه اسـت،     .  كند كه يك موضوع پيچيده را آسان مي     

اي بـه      طرح تجاري يك صفحه   .  خواندن و فهميدن آن راحت است     
جـاي  .  شود  چيزهاي مهم متمركز مي     دردبخور است چون فقط روي    

هـا و       كلمـه   شود از بهترين    كم براي نوشتن در هر بخش باعث مي       
عبارات براي رساندن منظورتان استفاده كنيد و اين يعـنـي دقـت،               

  . كـنـيـد      بودن با آنچه واقعاً بـه آن فـكـر مـي                 تمركز و رك  

دقيق خواندن قابـل    اي خوب با يك بار يك طرح تجاري يك صفحه    
خواهيد در پنج بخش مختصـر و       ي اطالعاتي كه مي     همه.  فهم است 

  :تقسيم شده است مفيد

 هـا    مـأمـوريـت     . انـد   اندازهاي خيالي و آرماني ترسيم شده       چشم

گرا، و قابل  اهداف دقيق، واقع  . گرا هستند  تأثيرگذار، محرك و مشتري   
دهند كـه در مـوردشـان         ها نشان مي    استراتژي  . هستند  گيري  اندازه

  .ها عملي و قابل اجرا هستند برنامه .حسابي فكر شده است

براي انتقال چيزي كه   اي ابزار خوبي است     طرح تجاري يك صفحه   
 اگر كسب و كاري داريد، طرح تجاري يـك       .  گذرد  در ذهن شما مي   

داران و      اي خيلي به درد كارمـنـدهـا، شـركـاء، سـهـام                 صفحه
با خواندنش با كار شما به خوبي آشنا       آنها.  خورد  گذارتان مي   سرمايه

  . كـنـنـد      مـي   ريزي شـمـا اعـتـمـاد         شوند و به توانايي برنامه      مي
وقتي كـلـمـات را      .  انسجام مطالب در يك صفحه خيلي مهم است       

كنيد، مفهوم هر بخش طرح تجاري يـك          انتخاب مي   خودتان با دقت  
  .اي واضح و روشن است صفحه

  ايـد؟    تاكنون براي كسب و كارتان طرح تجـاري نـوشـتـه              آيا

اي بـا      ي گنج است؛ نقشه     نقشه  اي عين يك    طرح تجاري يك صفحه   
 فكر و كلمات خودتان براي رسيدن به گنـج كـه هـمـان هـدف            

گـيـري، بـه         مرجع خوبي است براي تصميـم .  وكار شماست  كسب
اصـالً كـپـي        .  است و دقيق    هاي مالي، ساده    گيري  خصوص تصميم 

  .خود خودتان است

 

   پاستور. ايم و حاال داريم  هرچه اكنون هستيم محصول افكاري است كه سابقا داشته
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هـاي   اشاره كوتاهي به سرفصل  در ادامهحال چگونه آنرا بنويسيد؟   
 :اي خواهيم داشت يك طرح كسب و كار يك صفحه

انداز اولين بخش طرح  چشم.  انداز كارتان را بنويسيد    چشم  اول  ) 1
در آن شما بايـد بـه زبـان          اي است كه كسب و كار يك صفحه    

 اندازها بـايـد     چشم.  خودتان بگوييد از كارتان چه تصوري داريد   

بايد ذهن را تحريك كرده و خواننده را  .  پرمحتوا و آرماني باشند   
وكـار     عين حال تصوير واضحي از كسب      سر ذوق بياورد و در    

بـه    جلوي هيچ فكري را نگيريد و از هـرچـه           .  شما ارائه دهد  
هـا    تان به دوردست    بگذاريد ذهن .  رسد استفاده كنيد    تان مي   ذهن
تصـور  .  آل گـرايـانـه    وسيع باشد، جامع و ايده  تان ديدگاه.  برود

در .  ترسيم كـنـد      خواهيد انجام دهيد    واضحي از كاري كه مي    
انـداز يـا        چه چشـم   :  انداز جواب اين سؤال را بدهيد       چشم

خواهيد  آينده كسب و كارتان متصور هستيد؟ مي        دورنمايي از 
به عنوان مثـال    برسيد؟  چه كسب و كاري شويد و به كجا    

تبديل شركت الف به بزرگترين ارائه دهنده خـدمـات           
سطح استاني نمونه نسبتاً خـوبـي از يـك             اينترنتي در 

 . انداز است چشم

در ايـن    .  را بنويسيد   وكارتان  سپس ماموريت كسب  )  2
اي شما بايد   بخش از طرح كسب و كار يك صفحه       

بگوييد چـه كـاره       .  كنيد  رسالت خود را بيان  
كنيد؟ بـه      هستيد؟ چه كاال يا خدمتي توليد مي      

هاي شما چه     كنيد مشتري   صورت مختصر بيان  
كساني هستند؟ كسب و كار شما چه نيازي را          

وجودي كاال يا خدمـت       كند؟ فلسفه   برطرف مي 
يا كسب و كارتان را توضيح دهيد در چند كلمه حيطـه        

و چيزي را كه به مشـتـري عـرضـه              تان  تمركز شركت 
افزايـش    كارهايي براي   مثالً يافتن راه  . داريد بيان كنيد    مي

تواند مامـوريـت    هاي عملياتي مي    وري، و كاهش هزينه     بهره
 .مشاوره مهندسي باشد مناسبي براي يك شركت

در ايـن    .  در بخش بعدي بايد اهداف خود را مشخص كنيـد          ) 3 
از طرح بايد بگوييد به دنبال چه هستيد؟ بايد اهداف خود را              قسمت

گيري بيان كنيد تـا     دقيق و قابل اندازه     به صورت مقاصد ويژه بطور    
 .تاثيرگذار باشند

دارند؛ براي يك طرح كسب و كـار يـك             اهداف، انواع مختلفي   
تواننـد   مي  اهداف.  اي معموالً بين شش تا نه هدف كافي است          صفحه

مربوط به امور مالي از قبيل فروش، سود، جريان نقدي يا موجـودي             
ها و تبليغات؛ يا  يا بازاريابي مثل سهم بازار؛ تعداد مشتري كاال باشند؛

مزايا، سطح آموزش كارمندان سود، محيط    منابع انساني مثل حقوق و    

قابليت طراحي، بهبود   كار؛ يا تحقيق و توسعه مثل محصوالت جديد،  
 مندي كارمندان از شغلشان و يـا      كاال، تاريخ عرضه، ميزان رضايت    

مربوط به مسائل توليد از قبيل ظرفيت توليد، كيفيت توليد، موجـودي    
 ...... كاال و

در نوشتن اهداف به اين نكته توجه كنيد، كه اهداف نه بايد خيلـي      
حصول باشند و نه خيلي دور از انتظار و دسـت              راحت و قابل  

 سـالـه     3 يا   2حصول اهداف   معموال دوره زماني براي . نيافتني
با   اي  يك هدف مؤثر، داراي نقطه پاياني كامال تعريف شده        . است

 .باشد گيري مي عناصر قابل اندازه

ساعت در ماه تا   40مثالً افزايش ساعت آموزش كارمندان به       
 محصول جديد به بازار تا پايـان       6 و يا معرفي     84پايان سال   

 ميليارد ريال 4اي كه جمع مبلغ فروش آنها از  گونه  به85سال 
 . اهداف هستند هاي مناسبي از كمتر نباشد، نمونه

. وكار خود را مشخص كنيـد  سپس استراتژيهاي كسب    ) 4 
اي    كسب و كار يك صـفـحـه        در اين بخش از طرح    
چگونه ايـن كسـب و كـار            : پاسخگوي اين سؤال باشيد  

شود؟ چه عواملي در       شود و در ادامه اداره مي       مي  اندازي  راه
خواهد شد؟ چگونه   طول زمان سبب موفقيت اين فعاليت  

  اين كسب و كار رشد خواهد كرد؟

اقتصـادي از      هاي  در بيشتر صنايع، فعاليت   
كنند  اي پيروي مي   چهار تا شش استراتژي پايه    

و .  كـنـنـد    مي   كه با گذشت زمان كمتر تغيير     
شان ساده است و در نهايت باعث رشد و        فهم

بايد هم به عـوامـل       استراتژي . شوند  سودآوري مي 
خارجي مؤثر بر كار و هم بر عوامل داخلي مؤثر توجه         

 .داشته باشند

براي اينكه بتوانيد استراتژي مناسب بنويسيد يـك           
اقـتـصـادي و        راهش اين است كه مجالت تجاري و       

ها را بخوانيد و از مسائل مورد بحث درون صنعت در  روزنامه
بـه ايـن     .   آگاه شويد  … بازاريابي، جذب سرمايه، عمليات و      قلمرو

شما چه كساني هستند و در حـال          مسائل توجه كنيد كه مشتريان   
اجتماعي   خرند؟ از كدام طبقات حاضر چگونه محصوالت شما را مي   

هايي كه براي تبليغ      هستند؟ هدف از خريد آنها چيست؟ سپس برنامه       
  .تان براي جذب اين مشتريان نياز داريد را ذكر كنيد خدمت  كاال و يا

يا عوامل ناكارآمد در كارهاي شركت را پيدا  توانيد عوامل مؤثر  مي
تـان را       يا كـارآيـي      مثالً چه عاملي جلوي رشد و سوددهي. كنيد
 يابي كنيد، ببينيد چي بـايـد    گيرد؟ سپس علت اين عوامل را ريشه        مي

 .اي را بـايـد دنـبـال كـنـيـد            عوض شود يا تغيير كند و چه رويه    

  فيلسوف اپيكوس. كنيم و سرنوشت ما را به جزاي كارهايمان خواهد رسانيد آنچه ما بكاريم درو مي
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ها و حفظ آنها به وسيله رضايت شغلي و           بهترين  استخدام” به فرض،   
 .باشد مناسب مي يك نمونه استراتژي“ مشاركت در سهام

اي خـود، بـايـد         در پايان در طرح كسب و كار يك صفحه      ) 5 
هايي كه به وسيله آنها به اهداف مورد نظرتان       دستورالعمل  ها و   برنامه

ها، كارهاي مشخصي هستنـد كـه يـك         برنامه  . رسيد را بياوريد   مي
خود برسـد هـر       بايد انجام دهد تا به اهداف) كسب و كار(شركت  

برنامه به طور مشخص و مستقيم بايد به يك هدف و اسـتـراتـژي              
باشند و وظايف مشخصي را بيان   گرا ها بايد عمل    برنامه  . مربوط باشد 

داشته باشند و اينكه چه كسي، چگونه،  زمان انتهايي براي انجام. كنند
را انجام خواهد داد،     كجا و با چه هزينه مالي و غير مالي اين كارها      

كارهايتـان    تان براييد بايد    براي اينكه از عهده فعاليت    . مشخص نمايند 
طـوري     ايـن .  را خوب و جدا جدا به شكل دستورالعمل بنويسـيـد          

كدام از كارها چه تأثيري روي امور مالي و عملياتي   فهميد كه هر    مي
 .كارتان را ارزيابي كنيد خواهيد نتيجه دارند و چطور مي

پروژه را     هاي هر   بندي و جدول هزينه     ريزي هميشه زمان    در برنامه 
 تان را به دقت بنويسيد و هنگام هاي پس برنامه.  بايد از قبل آماده كرد    

مـثـالً     . بندي نيز توجه كنيـد   اجراي آنها به محدوديت بودجه و زمان      
تبليغاتي براي محصوالت گروه الف در سه ماهـه اول             تهيه بروشور 

 .برنامه مناسب است سال زير نظر مدير بازرگاني يك

 هاي تجاري خالصه  طرح

هـاي   صفحه هستند؛ در سال  10ها كه معموالً حدود       گونه طرح   اين
بـه    براي نوشتن آنها احتياج كـمـتـري        .  اند  اخير بسيار متداول شده   

  . تر نوشته خواهند شـد      اطالعات و تحقيقات خواهيد داشت و سريع      
اي كه در مـراحـل        ها براي كسب و كارهاي ساده       طرح  همچنين اين 

رونـد   وكارهاي خانگي بكار مي    كسب  اندازي هستند، و يا     ي راه   اوليه
مانند كسب و     چرا كه اين كسب و كارها پيشينه و پيچيدگي زيادي         

 .كارهاي بالغ ندارند

كامل اسـت      اجزاي اين طرحهاي تجاري مشابه طرحهاي تجاري      
تر شدن اين نوع طرحهـاي   هايي جزئي كه حاصل ساده ولي با تفاوت 
ريزي و جهت     هدف اصلي اين طرحهاي تجاري برنامه       . تجاري است 

منابع مالي و يا دريـافـت          دهي است و در برخي موارد براي تامين       
 .مجوز كاربرد دارد

نوشتن طرحهاي تـجـاري     اي براي  در برخي مواقع نيز خود مقدمه  
طرح   همانطور كه گفته شد كاربرد اصلي اين  . آيد  كامل به حساب مي   

وكـارهـاي     ريزي كسب   هاي بانكي و كمك به برنامه       براي گرفتن وام  
كارآفرينان سرشنـاس نـيـز بـراي جـذب               معموالً.  خانگي است 

طرحهاي تجـاري    هاي تجاري كامل از همين گذار بجاي طرح    سرمايه
 .كنند استفاده مي

  صفحه40 تا 10هاي تجاري كامل  طرح

ي آن صـحـبـت       تجاري سنتي است كه ما درباره    اين همان طرح  
ي    الزم هستند را به اندازه هايي كه اين طرح تمام زمينه. خواهيم كرد 

  .  صـفـحـه نـبـاشـد        50پوشاند و بهتر است كه بيشتر از          كافي مي 
كه الـبـتـه      .   صفحه است40 تا 30يك طرح تجاري معموالً حدود      

خواهيد كه با جزئيات بـيـشـتـري           اگر شما مي    تواند بيشتر باشد    مي
بخش ضمائم ذكـر    بنويسيد كه در اين صورت جزئيات طرح بايد در 

 ها، بايد بدانيد كه همه چيز به شـرايـط     تر از اين حرف اما مهم . شود

شما بايد اطالعاتي را كه خوانندگان الزم دارند را      .  گردد  شما بر مي  
بايد به آنها اطالعات كافي بدهيد تا بتوانند تصميـم    شما.  فراهم كنيد 

 . دهند بگيرند و عمل مناسب را انجام

ها الزم است كه شما به آنها كمي بيشتر از مـتـوسـط              بعضي وقت 
به آنها نشان دهيد كه طرح مناسـبـي را آمـاده               اطالعات بدهيد تا  

 . ايد كرده

آوري    اطالعات مرتبط را جـمـع     ي  حل اين است كه شما همه       راه
اطالعاتي را     كنيد و تقسيم كنيد آنگاه مشخص كنيد كه خواننده چه         

الزم دارد و چه اطالعاتي براي طرح تجاري شما الزم هستند، آنگـاه      
 . آنها را خالصه بنويسيدامكان تا حد

 .است مهمترين كاربرد اين طرح براي تامين منابع مالي

  صفحه40هاي تجاري عملياتي بيش از  طرح

تجاري عملياتي براي پاسـخ       طرح  هاي تجاري،   برعكس ديگر طرح  
طـرح    ايـن .  گويي به يك نياز دروني است و مخاطب بيروني ندارد         

 سـالـه     5 تا    3هاي شركت براي يك بازه        ريزي فعاليت   براي برنامه 
با توجه به استـفـاده ايـن      . شود روز مي سال به  شود و هر تدوين مي 

آن نيست، بلكه بايد تمـام        طرح لزومي به خالصه كردن بيش از حد       
برخي مـواقـع      تان را دقيق در آن بيان كنيد، از اينرو در            كاري   برنامه

ايـن  . رسـد    حجم اين طرحهاي تجاري به بيش از يكصد صفحه مي         
هاي پر تالطـم   هاي فعال در محيط خصوصاً براي شركت  تجاري  طرح

از ريسك فعاليت اين قـبـيـل           كارآيي زيادي دارد و تا حد زيادي      
 .كاهد وكارها مي كسب

   امرسون. نوابغ بزرگ زندگي نامه بسيار كوتاهي دارند
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 اشتباهاتي كه در هنگام 

 مصاحبه شغلي انجام مي دهيد

 خيلي تند صحبت مي كنيد، 

 .از تماس چشمي با مصاحبه گر پرهيز مي كنيد

 . سؤال نمي پرسيد 

 .ادوكلن زيادي زده ايد

  .در مورد سوابق كاري تان دروغ مي گوييد

 .زود سر جلسه مي رويد
اما با كمـي تـوجـه            .  جستجوي كار و كاريابي بدون خطا نيست      

راه براي دست يافتـن    بهترين . مي شود از بيشتر اشتباه ها پرهيز كنيد       
هـر  .  به يك شغل خوب اين است كه روي يك هدف متمركز باشيد           

 .تر خواهد بود چه هدفمندتر باشيد جست جوي شما براي كار قوي

از طرف ديگر، اغلب جويندگان كار رفتارهايي از خـود نشـان                  
مي دهند كه معلوم مي شود آنها آموزش كافي و بـهـيـنـه اي را                   

.   و يا با شرايط محيط كار جديد تطبيق نخواهنـد يـافـت             .  اند  نديده
زومه ها، كارايي افراد را نشان نمي دهد اما سبك نگـارش آن بـر          
توانايي و قدرت شما در كار مورد نظر تأييدي است و اهـمـيـت                

بيشتر جويندگان كار، ميزان حقوق مورد نظر شان بـا           .  بسزايي دارد 
واقعيت تطابقي ندارد بايد حقوقي را درخواست كنيد كه مـعـقـول        

 . نه خيلي كم، نه خيلي زياد. باشد

حال اشتباهاتي را كه جويندگان كار انجام مي دهـنـد بـررسـي                    
 :مي كنيم

قبل از اينكه شغل ايده ال  : نداشتن آمادگي و بي هدف بودن.  1
خود را پيدا كنيد، وقت خود را در فرستادن رزومه تلف نكنيد، وقتي      
شما دنبال شغلي مي رويد كه صالحيت و توانايي آن را نداريد بيشتر   

با ارزش خود استفاده كنيد و خود        از وقت .  اوقات طرد خواهيد شد   
روي آن شغلي كه مي خواهيـد هـدف     .  را براي كاريابي آماده كنيد   

گذاري كنيد و تصميم تان را بگيريد و عزم خود را راسخ كنيد و بـه       
   .پيش برويد

  
فقط براي شركتي كه مورد :  به هر شركتي تقاضاي كار دادن    .  2

مثل قهرمانان كه برا ي گـرفـتـن        .  عالقه تان است درخواست بدهيد    
را با فرستادن  وقت خود .  مدال و كاپ مي روند، به دنبال كار برويد        

رزومه براي پست شركتي كه واقعا نمي خواهيد به آنجا برويد، تلف            
 . نكنيد

  
كارشناسان مديريتي :  خودماني صحبت كردن با مصاحبه گر.  3

هرگز مصاحبه كننده خودتان را حتي در صورتي كه او را :  مي گويند 
حـتـي   .  از قبل مي شناسيد نيز با اسم كوچك خـطـاب نـكـنـيـد                

او را به طور رسمي و با نام        .  مصاحبه كننده جوانتر از شما باشد      اگر
 . فاميل و محترمانه خطاب كنيد

  
زندگي شخصي خود را محرمانـه نـگـه      :  باز كردن سفره دل. 4

شما تعلق دارد با هيچ كس در اين رابطه  فقط به اين اطالعات. داريد
مطمئن شويد كه تمام عكس هاي خصوصي تـان در    .  صحبتي نكنيد 

 .دسترس بقيه نباشد

  
از نظر مديران استخدام بزرگـتـريـن    :  نداشتن اطالعات كافي. 5

اشتباه و خطا زماني رخ مي دهد كه يك داوطلب بدون تحقيق درباره 
منسب و شغلي در جلسه اي حاضر شود و تازه در آن زمان شروع به 

بايد خود را پر جنب و جوش .  تحقيق در مورد آن شغل را آغاز كند       
 .و فعال نشان دهيد

  
لباس هاي نامناسب يا هر لباسي كه دستـتـان   :  غفلت از ظاهر  .  6
به خصوص خانم ها از جواهرات و زيـور آالت           .  آيد را نپوشيد    مي

   ناپلئون هيل. دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد
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متناسب با شأن اجتماعي خود و شركتي كه متقاضـي           . استفاده نكنيد 
 . شغل هستيد لباس بپوشيد

  
: به علت استرس در جلسه مصاحبه حرف نـمـي زنـيـد      .  7

آنهـا  .  مصاحبه گر براي سوالهايش به دنبال جواب آري و خير نيست     
خيلي خوب اسـت كـه     .  خواهند جوابي مستقيم به سوالهايشان مي    

نقطه نظرات خود را با مثال هايي كه نشان دهنده ي تجـربـيـات               
از سوي ديگر خيلي مفصل تـوضـيـح       .  شماست بيان كنيد  

ندهيد كه موجب خستگي طرف مقابل خود شويـد         
 . و او را عصباني كنيد

  
ندانستن اصـول و رفـتـار          .  8
براي اينكه بخواهيد به خود و      : الزم

كارتان يك نوع پرستيژ بدهيد اكيداً      
از مصاحبه كننده نخواهيد كه بـا        

 . ايميل شما تماس بگيرد

  
رزومه طوالني خسته كـنـنـده       .  9

فـرسـتـادن يـك رزومـه                      :  خواهد بـود  
.  صفحه اي اشتباهي بسيار بـزرگ اسـت      10

توانايي هاي خود را در يك صفحه رزومه برجسـتـه           
 . وپررنگ بنويسيد

  
شبكه ارتباطي خيلي مـهـم   :  به تنهايي دنبال شغلي نگرديد    .  10

است، با ديگران رابطه برقرار كنيد زيرا در اين رابطه شـغـل هـاي               
 . بهتري به شما پيشنهاد خواهد شد

  
بسياري از متقاضيان فـكـر     :  از كمك گرفتن امتناع نورزيد    .  11

مي كنند كمك گرفتن نشانه ضعف آنهاست و براي همين از كسـي           
آن .  در واقع اين كار يكي از مؤثرترين كارهاسـت .  كمك نمي گيرند  

 .را باور كنيد بدون هيچ گونه احساس ضعف

  
هميشه در پايان رزومـه   : فراموش نكردن تشكر و قدرداني.  12

كاري از مدير استخدام و يا مسئول شركت تشكر كنيد و   جمله اي      
بسياري از رزومه هاي كاري بـه  . براي قدرداني از او را متذكر شويد 

 .اين دليل رد مي شوند چون تشكر نشانه ي مهمي در رزومه شماست

  
در مورد كارفرماي سابق خود به هيچ وجه به صـورت    .  13

صرف نظر از صحت و درستي نظرات شـمـا،   :  منفي صحبت نكنيد  
. نيازي نيست كه موارد ضعف رئيس قبلي خود را توضيـح دهـيـد              

اجازه دهيد اين گونه از رفتار شما برداشت شود كه براي تجربه قبلي     
اگر از شما خواسته شد در مـورد          .  خود ارزش زيادي قائل هستيد    

شغل قبلي خود توضيحاتي را بدهيد آماده صحبت كردن باشيد تا بـا        
 . صحبت هايتان تاثيري مثبت در فرد مقابل ايجاد كنيد

  
اگر از اول تا انتـهـاي   :  سوال هاي خوب بپرسيد. 14

جلسه سوالي نپرسيد نشان دهنده ي اين است كـه           
شما هيچ توجهي به صحبت هـاي طـرف        

! پس سوال بپرسيـد    مقابل خود نداشته ايد   
اما نه هر سوالي، سـوالـهـايـي كـه                   

نشان دهنده ي درايت باالي شـمـا        
   .باشد

 ارد بزرگ. رويا پردازي كه عملگرا هم باشد مي تواند سرچشمه دگرگوني هاي بسيار گردد 
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اما مـعـمـوالً     .  شود  خالقيت باعث بروز افكار بزرگ در انسان مي       
افكار بزرگ ما را به سـمـت   .  ترين مرحله نــقطه شروع است  ختس

پيشرفت راهنمايي كرده و فردايي روشن را برايمــان بـه ارمـغـان       
با به كارگيري اصولي كه دراين قسمت براي شما شـرح            .  آورند  مي
. نقص راه اندازيـد     تـوانـيـد يـك تـجارت بزرگ و بي       دهيم، مي   مي

اين امـر    .  ايم ما متأسفانه ذهن خود را به انجام اين امور عادت نداده   
شود تـا توانايي خـود را بـراي پروبال دادن بـه تـصورات      سبب مي 

به .  و تخيالت از دست داده و در نـتـيـجه قـدرت را به كار نگيريم     
شـمـاري را بـه آسـانـي از دسـت                    همين دليل فرصتهاي بي   

هاي بـزرگ از مـحـلي فـــراتر از باورهاي شخصي          ايـده  . دهيم  مي
ها بنگريد و افكار متفاوت را  بـايد بـه دوردسـت.  گـيـرند نشات مي 

اي بـــا بـه       عده    . آزمايش كنيد تا به نتيجه مطلوب دست پيدا كنيد        
حس و كـرخـت       كار نگرفتن ذهن خود آن را به طرز وحشتناكي بي         

شود درخت افكار آنها هيچ گاه بـه     كنند، چنين رفتاري باعث مي   مي
   .بار ننشيند

 زياد مطالعه كنيد 

ذهن شما همانند بدنتان براي اينكه رشد پيدا كرده و پرورش يابد،            
. نيازمند تمرين و تحرك است، و چه تمريني بهتر از كتاب خـوانـدن      

هاي موفق در طول تاريخ آشـنـا           سعي كنيد با افكار و عقايد انسان      
شرح حال و تاريخچه زندگي هر يك از آنها را مرور كنيد و       .  شويد

توان حدس زد كه چگونه  با مطالعه اين كتب مي.  از آن درس بگيريد   
ها پرورش داده    اين افراد بزرگ ذهن خود را براي رسيدن به بهترين       

توانيد مجـــالتي نظيـــــر تـجـارت و يـا             همچنين مي .  بودند
با آگـــاهي از نظرات ديگران . اقتصـــاد روز را نيز مطالعــه كنيد

گذاريد و بـا       پيرامون مسايل مختلف، شما سطحي نگري را كنار مي        
   .نگريد يك ديد عمقي به موضوعات مختلف مي

شما خالق است از دسـت          هايي را كه در آن ذهن   فرصت

 ندهيد

تصـور  .  كنيـد  شايد بروز بسياري از مسائل را به شانس واگذار مي    
كنيد كه مغزتان اصالً  شايد بعضي مواقع حس مي. شما نادرست است 

اما مواقعي .  دهد  كند و هيچ عكس العملي از خود نشان نمي          كار نمي 
خواهيد انيشتين  هم وجود دارد كه ذهنتان به قدري فعال است كه مي        

تنها مشكل موجود اين است كه اين زمـان  .  را به رقابت دعوت كنيد    
زمانـي كـه     .  طاليي مواقعي كه شما به آن نياز داريد، ظاهر نميشود         

توانيد به افكار خود پر و بال  ذهن در حال فوران است تا آنجا كه مي   
اجازه دهيد افكارتان مثل آب آتش نشاني به باالترين نـقـطـه        .  دهيد

دهيد،  هنگامي كه براي پرواز كردن به ذهن خود فضا مي. صعود كنند 
انگيزي را بـه        ها خواهد برد و نتايج شگفت       او شما را به دوردست    

  .دست خواهد داد

  داشته باشيد   يك دفترچه يادداشت به همراه 

كنند، از ذخـيـره      نظير به ذهن شما خطور مي هنگامي كه افكار بي  
هاي ذهـنـي    در اين امر به يادداشت    .  كردن آنها اطمينان حاصل كنيد    

سـعـي   .  اكتفا نكنيد زيرا ممكن است به دست فراموشي سپرده شوند         

 ايده ها و افكار بزرگ در ذهن

 توماس اديسون.  درصد عرق ريختن 99موفقيت ، يك درصد نبوغ ، 
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كنيد هميشه يك دفترچه يادداشت و يا يك ضبط صوت به هـمـراه        
داشته باشيد؛ به ويژه در كنار تخت خواب خود براي مواقعـي كـه               

 نيمه شب به ذهن شـمـا خـطـور         2افكار طاليي در حدود ساعت      
هنگامي كه افكارتان در جايي ثبت شونـد، بـه راحـتـي               .  كنند  مي
توانيد به آنها دسترسي پيدا كنيد و آنها را به سرعت بـه         مي

ها فقط تا زماني كـه    افكار بزرگ نيز مانند ميوه    .  كار ببنديد 
  .اند تازه و شاداب باشند، قابل استفاده

  بجوييد   از افكار ديگران بهره 

بهره جستن از افكار و عقايد ديگران نيز به نوبـه خـود            
. هاي شخصي شـمـاسـت      روش مناسبي براي گسترش ايده    

افراد مختلف داراي نقطه نظرات و چشم اندازهاي متفاوتي         
هاي آنها مختلـف اسـت و سـوابـق و                 توانايي.  هستند
كاركرد ذهن افراد منحصر به فرد .  هاي متفاوتي دارند  پيشينه
با مطرح شدن يك بحث در ميان جمع، پيشنهادهـاي     .  است

شود كه نيمي از آنها هرگز به ذهن شـمـا    مختلفي شنيده مي 
توانيد با كولةباري سرشار  به اين طريق شما مي. رسيدند  نمي

نسبـت    . گيري گام برداريد از افكار متفاوت در جاده تصميم 
شايد در نـگـاه اول         .  توجهي نكنيد   به نظر هيچ كس بي    

هايي باشند كـه      احمقانه به نظر برسند اما شايد مانند صدف       
درست نيست .  در خود گوهرهاي گرانقيمتي را جاي داده اند 

سعي كنيد بـه جـاي       .  كه در مورد نظر ديگران به قضاوت بنشينيم       
ها را سبك سنگين كرده و در امور روزمـره             هاي بيهوده آن    قضاوت

 .خود به كار بنديد

 ايجاد كنيد   تغييراتي در محيط اطراف  

شود ذهن خسته شمـا       گاهي اوقات تنها چيزي كه باعث مي      
دوباره به كار بيفتد، تغيير وضع ظاهـــري مـحـيـــــــط             

اگر چشم انداز پيرامون شما تغيير كند، ذهـن  .  اطرافتــان است 
شما نيز به صورت ناخود آگاه به سمت يك ديـدگـاه     

اگر تمام مدت پشـت      .  دهد  جديد تغيير جهت مي   
ميز بنشينيد، ذهن خود را در آن شرايط مـحـدود       

كنيد و هيچ فضايي براي برانگيختگي آن بـاقـي            مي
توانيد پياده روي كنيد، به بـاشـگـاه       مي   . گذاريد  نمي

ورزشي برويد، كنار آب رود بنشينيد و در كل بـه            
يك مكان جديد قدم بگذاريد تا ذهن       
شما نيز بتواند آزادانه به تمرين و تقال  

  .بپردازد

 بطالن بكشيد   بر روي شكاف ميان دو نسل خط 

آنهـا جسـورنـد و        .  ذهن كودكان تروتازه و شاداب است     

بـه  .  هاي اجتماعي سركوب نشده اسـت       احساساتشان از طريق فشار   
نگرند و مانند بزرگترها پاكي و معصوميت خـود           جهان با شگفتي مي   

با كودكان پيرامون مسائل مختلف صحبت كنيد       .  اند  را از دست نداده   
خواهـيـد    اگر مي.  آاليش آنها آشنا شويد تا با نقطه نظرات ساده و بي     

عقايد آنها شما را به .  مشكلي را حل كنيد نظر آنها را نيز جويا شويد        
آنها قصد تأثيرگذاري بر ديگران را ندارند و همه .  دارند  تعجب وا مي  

   .كنند چيز را تنها با اتكا بر پاكي و صداقت بيان مي

آنـهـا   .  از سوي ديگر با افراد سالخورده و مسن نيز مشورت كنيـد    
اند و با آن دست و        ها پيش با تمام اين مشكالت مواجه شده         مدت

تجربياتشان آنقدر سودمند و با ارزش است       .  اند  پنجه نرم كرده  
پس آنها را دسـت     .  توان بر روي آن گذاشت      كه هيچ قيمتي نمي   

كم نگيريد، با ديدگاههايشان نسبت به زندگي آشنا شويد         
قطعاً شما را به سوي جهت . و از آنها درس بگيريد 

كنند و از مشكالت در امـان           مناسب هدايت مي  
   .خواهيد بود

  كنيد   به رفيق شفيق خود مراجعه 

رسد توانـايـي     همه ما دوستي داريم كه به نظر مي       
پاسخ به تمام مسائل و مشكالت مـا را          

چرا تنها در مورد مشـكـالت     .  دارد
خواهـيـد؟ بـد       شخصي از او كمك مي  

نيست گاهي در مورد مسائل مهمتر نيـز از او يـاري          
  .بجوييد

 هولمز. مهم اين نيست كه در كجاي اين جهان ايستاده ايم ، مهم اين است كه در چه راستايي گام بر مي داريم 
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 كنيد   هاي خود اتكا به توانايي 

. قواعد و اصول كلي را براي يك لحظه هم كه شده فراموش كنيـد   
ها در جاي خود مفيدند اما ممكن است مـانـنـد يـك          اين رهنمون 

بند عمل كرده و قدرت داشتن ديد وسيع را از شما بگيرنـد و              چشم
هرازگاهي خود . اجازه ديدن چشم اندازهاي متفاوت را به شما ندهند

را از قيد و بـنـد        
. قوانين آزاد كنيد  

توانـيـد     شما مي 
بدون توجه بـه     
ــي   ــارآيــ كــ

هاي گذشته  روش
به آساني و بدون    
بروز هيچ شك و    
ترديدي در راه     
مورد نظر خـود     
. گام بـرداريـد    

كمي جسارت به   
خرج دهـيـد و      

هاي فعلـي     سيستم
  .را زير سوال بريد

 بپردازيد   در حيطه كاري خود به فعاليت 

خيلي خوب است كه به ذهن خود اجازه دهيد آزادانه به گـردش     
اگـر  .  اما اين گردش بايد در حيطه دانش شما انجام پـذيـرد  . بپردازد

يك طراح هستيد، الزم نيست راه حلي براي مشكالت اقتصادي پيـدا   
كنند  اي كه مهارت داريد خوب كار مي افكار شما تنها در رشته.  كنيد

اگـر  .  اي مصيبت بار به دنبال خواهند داشت      ها نتيجه   و در ساير رشته   
نياز به ورود به قلمرو ديگري داريد، بهتر است قبل از هر كار با يك           
متخصص مشورت كنيد و اجازه انجام همه امور را بـه دسـت او                

  .بسپاريد تا با استفاده از دانش و تخصص خود عمل كند

 به ذهن خود آزادي عمل دهيد 

هاي رايج نويسندگان آشنايي داريد؟ آنها براي مبـارزه        آيا با تمرين  
فقط كـافـي     .  اند  ها يك روش بسيار جالب را برگزيده        با محدوديت 

است قلم را برروي كاغذ گذاشته و هر آنچه كه در ذهنتان است، را      
توانيد از مشكالت شروع كنيــد و به دنبال  مي. بر روي كاغذ بياوريد

مهم نيست كه تا .  هاي خود نباشيد    هيچ گونه ارتباطي در دست نوشته     
توانيد مـثـل يـك       بعداً مي.  رسند چه حد عبث و نامعقول به نظر مي    

جدول تناوبي آنها را سازماندهي كنيد، در آخر نيز امكان دارد بـه             
ربط باشد اما چيزي كه در اين  چيزي دست پيدا كنيد كه بيهوده و بي       

مبحث حائز اهميت است اين است كه شما به ذهن خـود اجـازه                   
ايد و اين خود يـك امـتـيـاز             غرق شدن در مسائل مختلف را داده      

اي برسيـد كـه        داند، شايد به نتيجه     هيچ كس نمي  .  شود  محسوب مي 
  .ايد ها منتظر آن بوده سال

 بسازيد   هاي گذشته را از نو ايده 

افكار شما مثل   
. كامپيوتر هستند 

هر چند وقـت     
يك بار نـيـاز      
است كه سخت   
افزار آن را ارتقا  

هـاي    ايده.  دهيد
بزرگ گذشته را   
پيش روي خود   
بگذاريد و بـر     

ــا    روي آن   ه
عمليات نوسازي  

ها  آن. انجام دهيد
را اصالح كنيد و    

ها   براي بهبودي آن  
ضمائم الزم را نيز براي تقويت هر چه بيشتر بـه آنـهـا         .  تالش كنيد 

توان با نوشتن عقايد اوليه خود بـر روي            اين كارها را مي   .  بيفزاييد
عالي به نظر   .  ذهنتان انجام دهيد  كاغذ و نظم دادن به آشفتگـي       

هستيد؟ بهتر است در انجام   پس منتظر چـه     .  رسد  مي
  .آن تعجيل كنيد

 

 ارد بزرگ. بسياري از آرزوهايمان را مي توانيم با نشان دادن توانمندي خويش به آساني بدست آوريم 
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هاي گاج به  براي آنهايي كه كنكور برايشان چيز مهمي است، كتاب  
هاي كنكور گاج، فـهـرسـت       كتاب.  شده هستند   اندازه كافي شناخته  

بازار فروش ناشران آموزشي و جلب مـخـاطـب را             »  هاي  ترين« 
به اين بهانه رفـتـيـم      . اند به صدر جدول اند و آمده سر گذاشته  پشت

 .  سال سن ندارد32سراغ مرد اول گاج كه بيشتر از 

كارشناس تغذيه از دانشگاه آزاد اسـت و         »  ابوالفضل جوكار « 
 80 ـ   81 تا 73از سال . اش را در آلمان گرفته ليسانس بيوشيمي  فوق

 . ها بوده هاي تهران و دبير پروازي شهرستان دبير شيمي دبيرستان

خوانده؛  كرده و هم درس مي  گويد از اول راهنمايي، هم كار مي        مي
 عربي و 10 ادبيات، 12 رياضي و فيزيك، 5/19 شيمي، 20و با نمره  
شناسي، به جاي رشته رياضي، رفته رشته تجربي          زيست 5/7زبان، و   

 . و شانس شركت در دانشگاه سراسري را از دست داده

 

بينيم؛ سـاخـتـمـان        مي»  ساختمان تاليف گاج  « آقاي رئيس را در     
 طـبـقـه از      4.  اي در كشورمان دارد    سابقه  تاسيسي كه عنوان بي     تازه

 8بندي شده براي دبيرها و مؤلفان گاج كـه از         ساختمان، پارتيشن 
هاي مربوط بـه هـر درس كـار            عصر توي جايگاه7 و  6صبح تا   

شود و   بعدازظهر، در سالن شيك جلسه باز مي4:30ساعت  .  كنند  مي
 .شود مدير جوان وارد مي

آيد از  بازار فروشِ تان چطوري است اين روزها؟ به نظر مي        
 .ايد جلو زده» چي قلم«

اوج .  تر؛ اين را بايد بازار بـگـويـد         دانيم جلوتريم يا عقب     ما نمي 
 60 تـا    50هايمان در حد   بود كه بعضي از كتاب85فعاليت ما سال  

آن سال من يـك    .   ضرر داديم81ولي ما سال . بار تجديد چاپ شد 
 . منزلي داشتم، فروختم. خودرو داشتم، فروختم

هاي  دادم به معلم  كردم، هديه مي    من از آن اول، كتاب كه چاپ مي       
هاي آمـوزشـي       تهران و سرگروه20 تا 1مدارس؛ و دبيرهاي منطقه     

 1800هزارتايي، حدود   5ديدي از يك چاپ       عمال مي .  سراسر كشور 
. شد ماند، بد پخش مي رفت؛ و آن چيزي هم كه مي  تايش مي2000تا 

تا .   درصد تخفيف بدهي تا برايت بفروشيم50گفتند بايد  ها مي  پخشي

ها به بار نشست و تـعـداد    هايمان به معلم  هديه83ـ84اينكه از سال    
 .رفتن چاپ شروع كرد به باال

هزارتاست يـا   10البته تعداد چاپتان باالست ولي تيراژتان در حد          
 .كمتر

 60 بار تجديد چاپ شده، منظورم 60گويم  وقتي مي.  درست است 
كه كتاب جـديـد   »  دين و زندگي« مثال از كتاب   .  تا پنج هزارتاست  

 .هزارتا فروختيم300ها بود،  دبيرستاني

از كجا پا گرفت؟ از نقطه صفر چطور »  گاج«آقاي جوكار،   
 شروع شد؟

 كه دبير شيمي بودم، به فكر افتادم يك كتاب كنكور 80 ـ   81سال  
اش    اين كتاب حجم كمي داشت و سبك نـگـارش  .  شيمي دربياورم 

شد كه اين  موقع ناشري پيدا مي شايد اگر آن.  همراه با شعر و طنز بود     
مجبور شدم .  آمد  كتابم را چاپ كند، ديگر اصال گاجي به وجود نمي         

چون اين كتاب خيلي زود بـه      .  آن را با سرمايه شخصي چاپ كنم 
مان اضـافـه      هاي ديگر مدرسه    هاي بعدي رسيد، دبيرهاي درس      چاپ

» گروه انتشاراتـي جـوكـار      « يا  »  گروه آموزشي جوكار  « شدند و   

 .تشكيل شد

 همكاري كنيد؟» چي قلم«نرفتيد با  

چي پيشنهاد دادم، گفتند بايـد در         وقتي كتابم را به آقاي قلم     .  چرا
حاضر بـودم كـتـابـم       .  خواستم گروه مطرح شود؛ و من اين را نمي       

اين شد كـه    .  تكه بردارند   خواستم از آن تكه     ويرايش شود، ولي نمي   
چي خـيـلـي        ولي با آقاي قلم   .  چي نكشيد   كار كتابم به نشر در قلم     

ما خيلي صميمي است؛ روابط كاري، دوستي    االن هم روابط    .  دوستم

 مصاحبه با آقاي ابوالفضل جوكار 

 )گاج(مؤسس گروه آموزشي جوكار 

 ماركوس گداوير. سعي نكنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم ، بكوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم 
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 .بار با هم جلسه داريم2اي  تقريبا هفته. و مهماني داريم

سري ايده جديد را براي كنكور آورد؛ چيزهايي          چي يك   قلم 
... . شده رنگ به رنگ، جعبه اليتنر و         بندي  هاي طبقه   مثل كتاب 

 هاي جديد گاج چي بود؟ ايده
را گاج براي اولين بار در كنكور آورد؛ كـه           »  تجميع كتب « ايده  

كتاب رشته رياضـي در    8 كتاب علوم انساني و 13اش آوردن   نمونه
گاج دو تا كـتـاب هـم دارد كـه             !  راستي.  يك كتاب جامع بود  

يـك  .  اش را فروخته به كشورهاي كانادا، انگليس و آلمان          رايت  كپي
نظير است در  كه يك كار بي»  8تيك  « كتاب ديگر هم داريم به اسم       

در .  فراگيري واژگان زبان و در ايران گواهينامه ثبت اختراعات گرفته      
هاي كنكورمان هم يك سبك خاص داريم كه بر مبـنـاي           مورد كتاب 

 .هاي درسي است كتاب

 كـردن       بــنـدي     ميكروطبقــه    تان رسد سبك به نظر مي    
 هاست؟ كتاب
حاال ما آمديم چي كار كرديم؟ مثال در كتاب شيمي قديـم،            .  دقيقا
هاي نامـگـذاري و ايـزومـري و              شامل بخش »  ها  آلكان« مبحث  
ها را تفكيك كرديم  هاي هر كدام از اين بخش ما تست.  هاست  واكنش
هايمان را هـر سـال         از طرف ديگر ما كتاب    .  بندي ريزتر شد    و طبقه 

ايم و در   را آناليز كرده86هاي كنكور  االن تمام تست.  كنيم  روز مي   به
ها  هر سال بالفاصله بعد از كنكور، زينك.  زنيم  هايمان داريم مي    كتاب

كـنـيـم بـه        هاي مانده در انبار را اهدا مي كنيم و كتاب را عوض مي 
معموال ناشرهاي ديگر   .  هاي سراسر كشور؛ و دوباره از صفر        كتابخانه

ها را ويرايـش    سال يك بار، تست2دهند و هر     خساست به خرج مي   
 .كنند مي

. شـود    باالخره همين چيزهاي ريز باعث جلب مخاطب مي        
 ...شود تا حاال اين از اسمتان شروع مي

موقع كه همه ناشرهاي آمـوزشـي،    آن!  اسممان كه خيلي ضايع بود    
كردنـد،   هاي علم و دانش و انديشه انتخاب مي هايشان را در مايه     اسم

 .آمد اسم ما متفاوت به نظر مي

گفتم جلب توجـه،   داشتم مي !  حرفم نصفه ماند آقاي جوكار     
 .شود  دادن هم شاملش مي206پژو ... كه

دهيم؛ و به نفرات دوم   مي206ما به نفرات اول كنكور يك پژو . بله
هـا     از اين ايده.  تا دهم، كمك هزينه تحصيلي، تا پايان تحصيالتشان  

 است ولي به شـمـا   Secretيك كار جديدي كرديم كه . داريم باز هم 
حاال دنبال يـك اسـم     .  خدمات پس از فروش براي كتاب !  گويم  مي

 صبح تا 8خواهيم از     براي اولين بار در كشور مي     .  تريم برايش   قشنگ
 شب، در طبقه چهارم اين ساختمان رفع اشكال تلفني كنـيـم از          12

 .هاي گاج كتاب

 اش چند است؟ شماره 

 19 نداريم، 20اند  گيريم ولي ظاهرا گفته  را مي6420داريم شماره   
 رفـع اشـكـال        6419زنند به  آموزان زنگ مي دانش. دهند مان مي  به

هر درسي براي خودش يك اتاق دارد كه اپراتـور وصـل             .  كنند  مي
. كتاب، در هيچ جاي دنيا خدمات پس از فروش ندارد.  كند به آن    مي

ام و مطمئنـم     ام كشورهاي خارجي را ديده      من به خاطر وضع زندگي    
 .كه ندارند

 احتماال تبليغات در فروشتان هم خيلي مؤثر بوده؟ 
. ها معموال در اين حجم و به اين شكل تبليغات نـدارنـد             ناشر.  بله
مـا در كـنـار        .  چي و آيندگان فقط در تلويزيون تبليغ دارنـد           قلم

هاي ديواري داشـتـيـم و       بورد و پنل تلويزيون، تبليغات محيطي، بيل 
 .ها  اول ها و شاگرد ها، معلم اهداي كتاب به كتابخانه

دانيم چرا براي كنـكـور از      بوردهايي كه نمي بله، همان بيل   
 .عكس دكتر حسابي و اينشتين استفاده شده است

 استفاده نكردند يا از عـكـس         LGمگر از عكس بهرام رادان براي     
آقاي جمشيد مشايخي براي اجنرال استفاده نكردند؟ باز اينشتيـن و            

موقع هم كه ما از عـكـس       آن.  ارتباط نبودند   دكتر حسابي با علم بي    
 بود كه در تمام دنيا به مناسـبـت   2005اينشتين استفاده كرديم، سال     

يكصدمين سال ارائه نظريه نسبيت و پنجاهمين سـال درگـذشـت              
هايـمـان     حاال در برنامه  .  اينشتين، سال جهاني فيزيك اعالم شده بود      

هاي ديگـر     هاي شاخص رشته    هست كه از دانشمندان ايراني و چهره      
 .هم استفاده كنيم

آقاي جوكار، چرا گاج در كنار همه ايـن تشـكـيـالت،                
 آموزشگاه و برگزاري آزمون ندارد؟

كند و     در دنيايي كه متخصص چشم راست با چشم چپ فرق مي          
قدر تخصصي شده، من اعتقاد ندارم وارد اين حوزه هـم              كارها اين 
ما دنبال اين نيستيم كه صرفا براي اينكه يك كمپاني داشته . بايد بشوم 

همين كار نشر خيلي سخـت  .  باشيم، چند تا كار را با هم انجام دهيم       

 ارد بزرگ. نگاه خردمندان به ريشه ها مي رسد و ديگران گرفتار نماي بيروني آن مي شوند 
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 . كنيم همين يك كار را خوب انجام بدهيم است و ما سعي مي

تا حاال برايتان پيش آمده در سيستم نشر، از كـارهـايـتـان               
 برداري شود؟ كپي

از روي   .  كنند كار را مي همين االن هم عينا دارند همين.  پيش آمده 
ديـن و    « ما كـتـاب        . كنند چي هم همين كار را مي    هاي قلم   كتاب

فكركنم كپي كارهـا  .  هزار تا فروختيم350هزارتا 340مان را  » زندگي
معموال يك عـده كـوچـكـي از         .  هزار تا فروخته باشند60-70هم

شود كرد؛ نهايـتـا گلـه       كاري هم نمي.  كنند همكارها اين كار را مي   
 . كنيم مي

 ها سر قيمت است؟ رقابت كپي و اصل كتاب 
رقابت سر قيمت نيست؛ سر اين است كه كي اول داده و              !  ببينيد

كتاب مـا    .  زدند ما» كتاب انساني13«مثال امسال از روي . كي برده 
 هزار تا هـم نـتـوانسـت       3 هزار تا فروخت، ولي مال آنها        70-60

 .بفروشد

به نظرتان اگر كنكور برداشته شود بازار گـاج از سـكـه                
 افتد؟  نمي

ما در مقاطع دبستان، راهنمايي، كارداني به كارشنـاسـي و          !  ببينيد
كنيم؛ نه به   هاي مختلفي را چاپ مي      كارشناسي ارشد هم داريم كتاب    

ترسيم يك روزي كنكور جمع شود، نه؛ براي اينكـه     اين خاطر كه مي   

 .كند هاي كنكور صرفا ما را اغنا نمي كتاب

 يعني موافقيد با برداشته شدن كنكور؟ 

هاي خاص وجـود     توانند بردارند چون بعضي رشته    كنكور را نمي  
دارد مثل برق شريف، دندانپزشكي شهيد بهشتي، پزشكـي تـهـران،           
حقوق تهران يا شهيد بهشتي، كه اينها براي انتخاب مخاطب خـاص      

 عوض 1390قطعا تيپ گزينش، سال . خودشان، نياز به گزينش دارند 
ممكن است ديگر به شكل سراسري نباشد و مثـل قـديـم،      .  شود  مي

همه جاي دنيا هم كنكور هست؛ البته نه به         .  ها كنكور بگيرند    دانشگاه
 .تاب و اين شكل و با اين تب

به نظـرتـان   !  شوند هاي مردم دارند از استرس له مي بچه!  آقا 
تواند با اين همه استرس نتيجه مطلوب بگيرد؟ حـتـي            آدم مي 

شان برود برق شريـف و         براي آن گروهي كه قرار است يكي      
 .خواهد برود برق تهران ديگري مي

تواند نتيجه مطلوب بگيرد ولي راهش هم ايـن           آدم در استرس نمي   
تـوانـد      آيا آموزش و پرورش مـي      . نيست كه كنكور برداشته شود 

آزمون هماهنگي بگذارد كه در آن عدالت رعـايـت شـود؟ آيـا                 
تواند در يك آزمون برابـر قـرار            شهرستاني، مي  3آموز منطقه     دانش

آموزي كه در شميران تهران نشسته؟ كنكور اسـتـرس            بگيرد با دانش  
 .دارد ولي آزمون سالمي است

 خوب، بد، زشت يا گزينه دال؟

هاي كنكور موجود در بازار را بگيري بـه   وقتي بخواهي آمار كتاب   
ها  كار را انجام داديم و همه اين ديده ما هم اين.  رسي نتايج جالبي مي  

ها را كه جمع كرديم، چيزهاي زيادي دستمان آمد؛ ايـنـكـه            و شنيده 
ها ترفندهاي تبليغاتي خاصي براي فروش دارند مثل           انتشاراتي   بعضي

 10 در         هزار تا كتاب را   10مثال( تجديد چاپ در تيراژهاي پايين      
 هم پزش را بدهند كـه      كنند تا هم آمارشان باال برود،       نوبت چاپ مي  

ها به هواي سود به  ؛ اينكه بعضي) ايم  بله، اين همه تجديد چاپ داشته     
دانند كه آواز دهل شنيدن از دور خـوش            اما نمي    آيند  اين حوزه مي  

 و اسم بـرگـزيـدگـان        هاي ديگرشان هم، عكس    است؛ اينكه بعضي  
 سكه و پول و ماشين، به نفع خودشان مصـادره              به ضرب    كنكور را 

محسن انصاري، مـديـر   ...  اند يا    اينها يا ما را خوانده       كنند كه بله،    مي
فروش مبتكران است؛ انتشاراتي كه از سال تصويب قطعنامه، فعاليت          

گويد كه قبـل از سـازمـان         انصاري مي.  اش را شروع كرده     رسمي
 .اند ها را شروع كرده سنجش، آنها كار تست

شـان      درصد فروش70 ـ 80.  االن اين ناشران را نگاه كنيد    
هاي ديـگـر    اش هم به كتاب تست و آمادگي كنكور است، بقيه    

ها  آيند اين كتاب مي.  دغدغه كنكور است ديگر. اختصاص دارد 
اي هـم داخـل      گويند بخريم، شايد چند تا نكته بينند، مي را مي 

هـا را       آموزان و كنـكـوري      اينها باشد و كمكمان كند؛ دانش     
 .گويم مي
 سال است كه كـارم  20من  .  اش هم سود نيست كه      دانيد، همه   مي 

اي كه شما مدنظرتان است، سود دارد امـا وقـتـي           اندازه.  اين است 
بـعـدش   .  شود ضـرر  موقع مي هاي درسي عوض شوند چه؟ آن   كتاب

بنابراين احتمال سـوخـت شـدن      .  كنند ها هم كه ُگل نمي   همه كتاب 
 .براي خودش ريسك هم دارد. سرمايه هم هست

چي است؛ حسابي     هاي كانون قلم    حسين صدرايي، مدير فني كتاب    
گويد  مي.  چي و محل كارش ارادت و دلبستگي دارد         هم به آقاي قلم   

اي از      چي خودش از مدرسان بنام بوده و هـمـراه عـده            كه قلم 

 موريس مترلينگ. آدمي ساخته ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است 
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گل كرده كيفيت كارشان و بـعـدش        .  اند  داده  همكارانش آموزش مي  
اند كه آن را عمومي كنند و نهايتش، شده است همـيـن    تصميم گرفته 
جاي كشور  نمايندگي در همه150االن هم نزديك   .  بينيم  چيزي كه مي  

 . دارد حتي نقاط محروم

 ديـگـران        كنـد،  متاسفانه در كشور ما، وقتي كار كسي ُگل مي          
شود ميلياردر و موفق امـا     گيتس مي    در آمريكا بيل  .  شوند  حساس مي 

من .  كنند  شود و تازه، همه كمكش هم مي        ها ايجاد نمي    اين حساسيت 
سالم .  كنم برايم مهم است براي كي كار مي.  اي دارم   اعتقادات مذهبي 

دار بودند تـا   اگر مشكل.  بودن محل كار و كارفرمايم برايم مهم است   
 .حاال اينجا را ترك كرده بودم

شان هـمـيـن       ترين عجيب.  ام  چيزهاي زيادي درباره كانون شنيده     
فروش سؤاالت بوده و ارتباط با طراحان سؤال كنكور؛ در حالي كـه     

 .پذير نيست اصال طبق سيستمي كه سازمان سنجش دارد، امكان

وقتـي  .  كنيم  مرحله، كارهامان را بازبيني و ويراستاري مي     3ما در    
 .رود براي چاپ  گروه كار را تاييد كردند، مي3كه اين 

ايم؛ بيـن هـمـه       سال گذشته، ناشر اول كشور بوده  6 ـ 7ما در    
 .ناشران خصوصي و دولتي، طبق آمار رسمي وزارت ارشاد

 هزار 80شايد .   چاپ خورده  15ايم كه در يك سال،        كتابي داشته  
كنم در كل نمايشگاه هم اول باشيم از حيـث   فكر مي.  تيراژ هم داشته 

 .فروش و رقم فروش

  جوري شود حاال كه اين نمي.  خب، سيستم آموزشي ما تستي است      
ها  ما با توجه به اين سيستم معيوب، داريم به بچه. است، كار نكرد كه 

كمك 
كنيم؛ چرا كه هدف اصلي ما باال بردن سطح علمي در همه كشور            مي

 .است

مـان را       ديگران كه موفقيت.  در سال شروع تقريبا رقيبي نداشتيم     
ها را هم از ما گرفتند؛ مثل همين  ها و طرح ديدند، آمدند خيلي از اسم

 .اين باعث باال رفتن كيفيت كار شد. شده بندي عنوان طبقه

هاشان خوب كار  بعضي.  اين چند سال، چندتايي ناشر آمدند توي    
ها خودشان بـهـتـر       بچه.  اسم نبرم بهتر است. نكردند و حذف شدند 

االن هم يك رقيب خوب داريم كه خـوب دارد كـار              .  شناسند  مي
 .كند مي

هـاي     كنيم كه اولين منبع، كـتـاب     ها توصيه مي ما هميشه به بچه   
هايش را حل كنند، بـعـد    اول آنها را بخوانند و تمرين        است؛   درسي

 .اگر وقت اضـافـه آوردنـد، سـراغ كـتـاب تسـت بـرونـد                      
طراحان تست از طرف سازمان سنجش براي همكاري بـا بـيـرون               

شب امتحان  .  سازمان، بانكي قوي از سؤاالت دارد     .  محدوديت دارند 
طـراح  .  كـنـنـد      سؤاالت را انتخاب مي      شوند و   اي قرنطينه مي    عده

ها و همكاري با طراح خيلي بعيد  امكان لورفتن سؤال. مشخص نيست
 .است

اميرحسين مجتهدي، مديراجرايي و تبليغات انتشارات گاج اسـت؛         
كـار  »  ما فقط همين تخصص را داريم     « همان انتشاراتي كه با شعار      

به گفته مجتهدي، آنها فقط روي همين تخصص چاپ كتاب          .  كند  مي
   .اند و همين تمركز حسابي جواب داده است زوم كرده

 را داريم در صنعـت  9001اولين ناشري هستيم كه استاندارد ايزو   
اين سيستم براي همه مراحل نشر، استاندارد دارد، حتي بـراي            .  نشر

 .اي شـدن كـار اسـت            نـوعـي حـرفـه      .  نوع كـاغـذ چـاپ      
ممكن .  شود ها گرد و خاكي بلند مي بعضي وقت. جا همين است  همه 

. آورد   است در كوتاه مدت هم جواب بدهد اما در درازمدت كم مي    
ها، سره را از ناسره تشخيص خواهند داد؛    هاي خود اين كتاب     مشتري

 .ها زياد بشود ها و كتاب هر چقدر هم كه اين انتشاراتي

اش    تواند سود سرشار ببرد؟ كسي كه مشتري سود؟ چه كسي مي    
اگر نتوانـد  .  اي متناسب تقاضايش داشته باشد      زياد باشد؛ يعني عرضه   

هـا     كند كه كـي  اين رقابت خودش تعيين مي.  شود كه ورشكسته مي  
 .كـنـد     مخاطب ايـن را تـعـيـيـن مـي              .  ها نمانند   بمانند و كي  

اين را بـا  .   ناشر اول كشور بوديم   شهريور و آبان و آذر سال گذشته       
گويم؛ هم از حيث شمارگان، هم از نظر    استناد به آمار خانه كتاب مي     

 .ها تعداد چاپ

 مـديـر و        نيت، مدير فروش نشر آزمون است و دختر    آزاده قاري 
از .  دانـد   تبليغات مي او حرف اول حوزه تست را   .  امتياز آن    صاحب

نگاه او، تبليغات بيشتر يعني فروش بيشتر، ضمن اينكه اين حوزه را             
 . داند هم پررقيب مي

ها خيلي جذب تبليغـات     بچه.  هاي تستي تجاري شده     حوزه كتاب  

 لرد آيبوري. شناختن وظيفه كار مشكلي نيست ولي انجام وظيفه مشكل است
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كتـاب  .  اند، نه تاليف آوري و تدوين ها هم بيشتر جمع تست.  شوند  مي
 .ام تاليفي زياد نديده

اگر روي تبـلـيـغـات        
  خوب كـار كـنـيـد،       
فروش خـوبـي هـم       

بـازار  .  خواهيد داشت 
 اما خيلـي      خوبي است 

  بايد مراقب بـاشـيـد      
چون با سـرنـوشـت       

ها سـر و كـار          بچه
 .داريد

يك ترفند تبليغاتي      
است، درسـت هـم       
نيست اما تـا حـاال        

ارشـاد  .  جواب داده  
بايد كاري كند؛ اينكه    

 در      يك كتـاب را    
هاي مختلف بـه      چاپ

كننـد،    بازار عرضه مي  
توانند   در حالي كه مي   

هاي كمتـري   در چاپ 
 . هم اين كار را بكنند

همه چـيـز تـوي        
بـا  .   هست هاي درسي   كتاب

هاي  هاي تست در كنار كتاب      اين كتاب .  گويم  ، اين را مي     آنكه ناشرم 
 .زني خوب است درسي، براي باال بردن سرعت و مهارت تست

ها كه عوض شوند، ناشران خيلـي ضـرر         كتاب.  ريسك هم دارد   
هـا خـرج      البد دارد كه اين همه بعضي.  البته سود هم دارد.  كنند  مي

 .كنند ديگر تبليغشان مي

پرسـنـد سـراغ چـه          شان مي  از هم سن و ساالن    ها معموال   بچه   
معموال سراغ ناشراني كه تبليغات بيشتري دارنـد،    .  هايي بروند   كتاب

ها، از  روند كتابفروشي تر هستند يا مي  روند يا ناشراني كه تو چشم       مي
 .گيرند ها راهنمايي مي فروشنده

 سالي هست 6.  انديشان است اسداهللا آقاجاني، مدير انتشارات ژرف   
شان هم راضي  از فروش. قبال معلم بوده. كند كه در اين حوزه كار مي

جالـب  .  داند  ناشر پرفروش اين حوزه مي4 ـ   5بوده و خود را جزو      
 .اينكه اولين كتاب انتشاراتش را هم خودش تاليف كرده

 واحد آپارتـمـانـي    3 ـ 4 تبليغاتي را صرف خريد  من اگر هزينه     

 .كردم، االن ســود خــيلــي بيشتري كرده بودم مي

ها جوانـمـردانـه       مثل بازي استقالل و پيروزي است؛ بعضي وقت        
  كنند امـا بـعـضـي         بازي مي 

. هاي ديـگـر نـه        وقت
اي    باالخره اين، حـوزه   

 20 تـا      15است كه    
ميليون مخاطب دارد و     
ممكن است اين حجـم     
از مخاطبان، بـعـضـي      

ها رقابت را ناسالم  وقت
 .كند

توانم بـگـويـم       نمي   
ترفندهاي تبليغاتي در    
اين حوزه نيسـت امـا       
. باالخره همكاريم ديگر  

من خودم معلم هستم و     
كنم شئونـات     سعي مي 

. ام را حفظ كنـم      كاري
كنـم اصـول       سعي مي 

اي را رعايت كنم      حرفه
و همكاران را تخريـب     

درسـت اسـت     .  نكنم
رقيب هستيم اما بـابـت      
خيلي از مسائل غيـركـاري      

ايم؛ حتي بابت مسـائـل    چي جلسات خصوصي داشته   هم با آقاي قلم   
اينهـا  ...  گويد مرا در جريان كارهايت بگذار و كاري؛ اينكه ايشان مي 

 .هم وجود دارد

كند، مطمئن  ها استفاده مي هر كسي دارد از عكس و اسم برگزيده        
كسي كه بـرتـر   .  كنند  كار را مي ها هم اين    بعضي.  باشيد مشكل دارد  

اين .  جوري بوده است، خدا به او ذهن خالق داده و از اولش هم اين     
درست نيسـت  .  هاي ما اول شده باشد ها و آموزش نيست كه با كتاب  

هاي خودمان بگـذاريـم؛    ها و آموزش  اش را به حساب كتاب      كه همه 
 ...حاال دست بر قضا، چند تا كتاب ما را هم خوانده باشد

ها، هـم   اي برند؛ هم حرفه ها به كار مي ترفند تعدد چاپ را بعضي      
گيرند كه بار  تا يك اعالم وصول مي1500ناشران خرد؛ مثال براي هر      

اينها به شـأن    .  دانم اينها را تبليغات كاذب مي    .  رواني و تبليغي دارد   
ما ناسالمتي، متوليان امور فرهنگي اين مملكتيـم و    . گردد ها برمي  آدم

اگر هـم صـددرصـد        .  قلم و علم و كتاب در دينمان مقدس است        

 بناپارت. ترقيات بشر ، زاده عمل و كار انسان است
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 درصد رعـايـت      50كــنـــيم، خداوكيلي     رعــايت نـــمــي 
 . كنيم

  اسـت       درسـي    هـاي كشـور، كـمـك           پنجـم كـتـاب       يك
! شــاخ درآورديــد؟    

حوصله خواندنـش را     
اي بابا، شـمـا       نداريد؟  

هم كه با ايـن تـرس        
تان از رياضيات  تاريخي

و آمار، ديگر شورش را 
ــد   درآورده ــاري .  اي ك

نــدارد؛ قــلــق كــار     
 ديـگـر      تان بيايد،   دست

. خوردن اسـت    مثل آب 
اگر از اين عددها خيلي  

آوريـد     سر در نـمـي    
حداقل نـگـاهـي بـه        

هـاي    جدول آمار كتاب  
درسي خانه كتاب  كمك

 .بيندازيد

 

 نكات كنكوري

از بين ناشـران،      -  1
1تنها   ناشردسـت بـه     1

اند؛ كانون فـرهـنـگـي         اي در اين حوزه زده      هاي ترجمه   چاپ كتاب 
اي، بيشتر از     شده ترجمه   عنوان كتاب چاپ  22چي هم با      آموزشي قلم 

 . همه كار كرده

 .اند  تا ناشر اولي چاپ كرده3ها را همان  بيشترين كتاب - 2

چـي،     هايي كه چاپ شده متعلق به قلـم      بيشترين تيراژ كتاب    -  3
ميليون تيراژ دارند؛ الـبـتـه      2گاج و مهرگان توس است؛ همه باالي       

 . ميليون نسخه كتاب چاپ كرده4چي كه نزديك  منهاي قلم

چي، آيندگان و     بيشترين صفحات توليد شده را هم، گاج، قلم         -  4
 . مبتكران دارند

. انـد  چي و آيندگان داشته هاي چاپ اول را قلم بيشترين كتاب  -  5
چي بـوده     ها هم، متعلق به آيندگان، گاج و قلم      چاپي  بيشترين تجديد 

 . است

 

 

 براي مطالعه 
شده در  هاي چاپ اما بد نيست آمار مختصري هم درباره آمار كتاب

 .تان باال برود  داشته باشيد و اطالعات عمومي85سال

 51347، ما كـال    85سال
. كتاب چاپ شده داشتيـم    

 تايش چاپ اول و  23549
. اش چاپ بعدي بـود       بقيه

ها را     كل تيراژ همه كتاب   
هم كه چرتكه انداختـنـد،      

ميليون نسخـه   220نزديك  
تيراژ متوسط هـر     .  درآمد

.  تـا بـود      4300كتاب،  
متوسط صفحه هر كـتـاب      

خـب،  .   صفـحـه   254هم  
حاال وسط اينها داشـتـه       

هـاي     باشيد آمار كـتـاب    
 85درسي همان سال    كمك

 :را

كتـاب  850هزار و   9كال  
. اين حوزه چاپ شده     توي  

تيراژ متوسط هم حـول و       
از . هزار نسخه بوده4حوش 

تايش ترجمـه   82اينها فقط   
ميليون نسخه بوده و بـد    39ها هم، نزديك  كل تيراژ اين كتاب   .  بوده

تـايـش در     631هاي چاپ شـده،       نيست بدانيد از اين تعداد كتاب     
 .اش در پايتخت شهرستان چاپ شده و بقيه

 وين داير. هيچ چيز در اين دنيا اتفاقي نيست
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 !سئوال كه مي توانند زندگي شما را تغيير بدهند 5

مـن  آيا تمايل داريد بهتر زندگي كنـيـد؟      
اينـكـه   .  مطمئن هستم كه پاسخ شما مثبت است      

خوب و خوش و مثبت زندگي كنيد، يك آرزوي 
ما خيلي تكنيك و رهنمود براي اين .  طبيعي است 

كار بلد هستيم، اما گاهي اوقات زمان، انگيزه و        
اما انتظار نداشته باشيد كه انگيزه      .  قدرت نداريم 

از يك جايي سر بلند كند، زيرا كه اين انگيزه در       
. پس هر روز در خود ايجاد انگيزه نماييد .  درون شماست 

هر روز وقتي بيدار مي شويد، پاسخ اين سئواالت را بنويسيد، متوجه خواهيـد شـد كـه        .   سئوال زير مي توانيد به هدف خود برسيد        5با اين   
 . چگونه زندگي شما تغيير مي يابد

  
 اگر بدانم امروز آخرين روز زندگي من مي باشد، چگونه زندگي خواهم كرد؟ -1

 ! راجع به زندگي خود مشتاق تر باشيد

 بايد در زندگي خود شكر گذار چه چيزهايي باشيم؟  -2

 . قدرداني خود را نشان دهيد

 امروز با انجام چه كارهايي مي توانم زندگي خود را پر معناتر كنم؟  -3

 . زندگي خود را با ارزش تر كنيد

 امروز چگونه مي توانم شادي بيشتري را به زندگي خود اضافه كنم؟  -4
 ! زندگي هرگز تكرار نمي شود! از هر لحظه آن لذت ببريد! زندگي مملو از سرگرمي است

 امروز چگونه مي توانم به ديگران كمك كنم؟ -5
تمرين هاي باال را هر روز   .  زماني كه چيزي به ديگران مي بخشيد، خوشحال تر خواهيد بود.  با ديگران صادقانه تر رفتار كنيد!  دلسوز باشيد 

 . انجام دهيد و زندگي جديد، مثبت و زيبايي را براي خود ايجاد كنيد

 زوال. اغلب آنهائي پيروز و موفق مي شوند كه كمتر تعريف و تمجيد شنيده باشند
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عصـر  « كنيم، تحت عنـوان     دنياي امروز كه ما در آن زندگي مي    
ين دوران،     در ا .   ناميده شده است   » خالقيت، نوآوري و كارآفريني   

هاي مختلف علمي، فرهنگـي،       ها در عرصه    ها و اختراع    سرعت ابداع 
تر از هر زمان ديگري در طول       اجتماعي، فناوري و صنعتي، پرشتاب    

چنـيـن بـا       رو، عصر حاضر هم از اين. باشد تاريخ حيات بشري مي 
 نـامـيـده    » عصر دانش و توانايي «  و   » عصر اطالعات « هاي    عنوان

 .شود مي

ي ما در اقيانوس  يابيم كه همه خوبي درمي اگر كمي توجه كنيم، به    
هـا ابـداع و         ها و در ميان ميليون      ها و نوآوري    عظيمي از خالقيت  
كنيم، از المپ برق، راديو، تلويزيـون، تـلـفـن،            اختراع زندگي مي  

ها نوآوري كوچك و  رايانه، خودرو، قطار و هواپيما گرفته تا ميليون     
 . جا بزرگ و ريز و درشت در همه

است كـه     اهميت و نقش خالقيت، نوآوري و كارآفريني به حدي 
 .ها هرگز قابل تصور نيست زندگي و تمدن انسان بدون آن

 »شـنـاسـي      خالقيت«  بر مبناي علم نوين        شناسي شغلي     خالقيت
هاي خـالقـيـت،       ها و پديده  ي فرآيند   باشد كه به مطالعه     استوار مي 

پـيـام   . پردازد هاي مختلف مي ها از جنبه ها و اختراع نوآوري و ابداع 
تـوانـد بـا         شناسي شغلي، اين است كه هركس مي    اصلي خالقيت 

واقع شغل جديدي  خالقيت و نوآوري، نيازي را برطرف نموده و در     
هاي موجـود   جاي جوياي شغل توانند به  وجود آورد و افراد مي      را به 

 .هاي جديدي را ايجاد نمايند ، شغل بودن، خود

يابي بـه يـك          عبارت از توليد يك فكر نو و دست        » خالقيت« 
اگـر  .  باشد   حل جديد براي رفع يك نياز و يا حل يك مسأله مي             راه

ي اجرا درآيد،     مرحله  به تفكر خالق،   حل جديد حاصل      فكر نو و راه   
شدن  ي عمومي شود و اگر اين نوآوري به مرحله  گفته مي» نوآوري« 

گاه در اين حـالـت،    برسد، مانند توليد انبوه يك محصول جديد، آن      
 .شود  ناميده مي»كارآفريني«

 يـا فـكـر      » اديسون« فكرِ ساختن المپ برق توسط    براي نمونه،   
 و يا فكر ساخت تلفـن هـمـراه      » بل گراهام  « ساخت تلفن توسط    

 است كه نياز به روشنايي يا » خالقيت«، يك »مارتين كوپر«توسط  

اي را  واقع، مسأله كند و در برقراري ارتباط از راه دور را برطرف مي       
هـا يـعـنـي          ي اجرا رسيدن اين خالقيـت      به مرحله .  نمايد  مي  حل

 »نـوآوري « يافتن ساخت المپ برق، تلفن و تلفن همراه، يك    تحقق
ي عموم و تبـديـل        است و توليد انبوه اين محصوالت براي استفاده       

 . است» كارآفريني«ها به يك كاال،  شدن آن

، بـا    ) ايجاد محصول يا خدمت نـو و جـديـد           ( » كارآفريني« 
 يكسان نيست چون فـرآيـنـد كـارآفـريـنـي از                     » خوداشتغالي« 

تري نسبت به خوداشتغالي برخوردار       ن خالقيت و نوآوري بيش      ميزا
تواند با ايجاد شغل جديد، خوداشتغالـي         انجام كارآفريني مي  .  است

ي كـارآفـريـنـي        هم همراه داشته باشد ولي هر خوداشتغالي، نتيجه       
ها در ميزان نو بودن خروجيِ عملكـرد     باشد و تفاوت اصلي آن      نمي

 .است

 

كـه  باشد    طور معمول شامل چهارگام مي      هر فعاليت كارآفريني به   
  :شوند طور خالصه توضيح داده مي جا به در اين

 

 شناسي شغلي، نوآوري و كارآفريني خالقيت 

 پاندر. از انديشه ها و آرزوهاي ديگران ، براي موفقيت خود كمك بگيريد
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 :آفريني يابي كار خالقيت يا ايده)  اول گام
حـل نـو       آفريني، يك فكر جديد يا راه       ر  پايه و اساس هر نوع كا     

رو، اولين گام براي اقـدام بـه           از اين .  باشد  براي رفع يك نياز مي    
ايـن  .   اسـت » يابي كارآفريني يابي يا طرح   ايده« فعاليت كارآفريني،   

  اي خالق و اكتشافي است كه در طي آن، نياز جامـعـه              گام، مرحله 
 آن تعيين  حل راه يك مسأله، با خالقيت،  عنوان  شود و به شناسايي مي

 .گردد مي

نياز ورزشي، بهداشتـي، درمـانـي،      ( تواند نياز فردي  اين نياز مي  
نيـاز يـك واحـد        ( و يا نياز يك سازمان ...)  آموزشي، تفريحي و  

يـابـي    براي ايده.  باشد)  توليدي و صنعتي يا نياز يك مركز آموزشي   
تـوان از       هاي كارآفريني، مـي      يابي به فرصت    كارآفريني و دست  

 :هاي زير استفاده نمود روش

هـاي     ي هر يك از بـخـش   ي خالق و انديشمندانه  مشاهده.  1
 ى     شناسانه  جامعه مانند مطالعه ى خالق و فرصت      

  ها  انواع محصوالت، كاالها، خدمات و سازمان     
پـاسـخ      منظور شناسايي نيازهاي پنهان و بي       به

قشرهاي مختلـف جـامـعـه        
نيازهاي كودكان، نوجوانـان،    ( 

آموزان، دانشـجـويـان،        دانش
كارمنـدان، كـارگـران،      

معلولين، سالمندان  
و نيـازهـاي    ...)  و

هـاي     بالقوه و مشـكـل    
مـانـنـد    ( ها    مشاغل و سازمان  

 ...) مراكز صنعتي و

 و      حضور انديشمندانـه .  2
مانند بـازار  ( ها و بازارها    اكتشافي در نمايشگاه    

وسايل مـنـزل،      محصوالت فرهنگي،  پوشاك،  
 يابي منظور شناسايي نيازهاي پنهان و ايده به...) تجهيزات فني و 

هاي تخصصي و  ها، مجله ي خالق و اكتشافي روزنامه مطالعه.  3
 ديگر منابع اطالعاتي

كاربـردهـاي   ( ي تحصيلي  ها هاي كاربردي رشته ي جنبه مطالعه. 4
 )هر درس

... هايي مانند صنايع و معادن، كشاورزي و    مراجعه به سازمان  .  5
 ها و نيازها منظور آگاهي از طرح به

قبيل، فكرهاي خـالقِ        اين   هايي از   طور معمول با انجام فعاليت      به
هـا را       گردد كه بايـد آن       ابداعي و اختراعي گوناگوني ايجاد مي     

مـنـدي،    هاي مختلفي مانند ميزان مطلوبيت و عالقه    براساس شاخص 
ارزيابي اوليه نمود و سپـس بـراي     ...  پذيري و ميزان سهولت امكان 

  .تر قرارداد نمودن و تحقق آن، مورد انتخاب و بررسي بيش اجرايي

 

 : نوآوري يا تحقق بخشيدن به فكر خالق) گام دوم
ي كارآفريني، عينيت و  در اين مرحله بايستي به فكر خالق يا ايده     

هايي  ميان فكرهاي خالق، پاسخ اگر كسي از .  وجود خارجي بخشيد 
در فـاز    ( براي رفع نياز در يك موضوع خاص، انتخـاب كـرده             

 اگـر     براي نمونه.  ها را عملي كند   ، در اين مرحله بايد آن     ) خالقيت
 پايين و باال برود و يا فكر     كه بتواند از پله،    » ويلچري«   فكر اختراع   

ي عصبانيت، ايجاد شده باشد، پس از       كننده  يك ابزار كنترل          اختراع
شـدن     بندي و انتخاب، بايستي فرد امكان تحقق و اجرايـي           اولويت

پذير  ي موردنظر را بررسي كند و در صورت امكان    ساخت وسيله 
بودن، در خصوص ساخت يك نمونه از آن اقدام نمايـد و       

  .مورد تحليل قراردهد

 

طـراحـي يـا      )  گام سوم 
 :ريزي كارآفريني برنامه

در صورت انتخاب نهـايـيِ      
موضوع فـعـالـيـت       
كارآفريني، يعنـي   

ى    شدن ارائـه     تعيين
محصول يا خدمت خـاص،     

 به   ي عمومي و ارائه براي عرضه
بازار مصرف، الزم است طرح     

را     كـه آن      سازي تهيه شود    ي تجاري   و برنامه 
طـرح و    .  نـامـنـد      مي » كار  و  ي كسب   برنامه« 

ضروري و   ي كارآفريني شامل اطالعات       برنامه
مالي، بازاريابي  دهي  سازمان ي توليد،  مهمي مانند طرح و برنامه    

گـوي سـه سـؤال         واقع پاسخ باشد و در مي...  و نيروي انساني و   
خواهيـم بـرويـم؟ و         اكنون كجا هستيم؟ كجا مي   « :  اساسي است 

 »خواهيم برويم؟ چگونه مي

خواهـد بـا يـك         واقع كارآفرين، مانند مسافري است كه مي       در
اي از امكانات، از يك مبدأ، حـركـت را             ي نقليه و مجموعه     وسيله

. شـده بـرسـد      شروع كند و به مقصدهاي مشخص و از پيش تعيين  
مـانـنـد    ( هاي داخلي  ي عامل  بنابراين الزم است تا حد امكان، كليه      

...) امكانات، منابع علمي، منابع اطالعاتي، منابع مالي، منابع انساني و 
هـا،     مانند تغييرهاي اجتماعي، تغيير قانون( هاي خارجي   و نيز عامل  

 روبرتسون. رمز كليه پيروزي ها ، اراده است
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ي    هرقدر تهيه.  درنظر گرفته  شوند...)   و   تغيير نيازها، تغيير فناوري   
 گـيـرد،      تر صورت   تر و كامل    آفريني بهتر، دقيق    ي كار   طرح و برنامه  

 چـراكـه طـرح و           تر خواهد بود    انجام فعاليت  كارآفريني، موفق    
ي راه است كه مسيرهـاي الزم       ي كارآفريني، مانند يك نقشه      برنامه

ي  بنابراين طراحي و تهيه.  شدن، در آن مشخص شده است       براي طي 
  .آن بايد با دقت، حوصله و ماهرانه انجام شود

 

 :اقدام يا مديريت خالقانه) گام چهارم
هاي مختلف مديريتي     مديريت خالق و كارآفرينانه  شامل فعاليت      

مانند مديريت استراتژيك،  مديريت اجرايي، مديـريـت تـولـيـد،              
باشد و در  مديريت تبليغات و بازاريابي و مديريت نيروي انساني مي  

ها نيز همواره از خالقيت و حل خالق مسأله اسـتـفـاده          ي آن   همه
 .شود مي

 

كه چنانـچـه در هـر يـك از             ي بسيار مهم اين است      نكته
ي كارآفريني، ضعف يا نقصي وجود داشته        هاي اجراي برنامه    حله  مر

ها اقدام نمود و     باشد، بايستي با تدبير و خالقيت، نسبت به حل آن         
هاي اجرا با مشكل يا مانعي مواجه گردد، نبايستي هرگـز         اگر مرحله 

نااميد و مأيوس شد بلكه بايستي همواره با توكل به خدا و نيز بـا                
درايت، خالقيت، صبر، سعي و تالش و پشتكار، عزم جزم و اميد و         

ها و مديريـت اثـربـخـش           نفس باال در جهت حل مشكل       اعتمادبه
  .نهاد گام

هايي كه از ميزان خالقيت    ويژه آن   به  هاي كارآفريني     اغلب فعاليت 
طور معمـول بـه عـلـت          تري برخوردار هستند، به و نوآوري بيش  

كُنـدي   ي فعاليت، به هاي اوليه   ناآشنايي و ناآگاهي جامعه، در مرحله     
 امـا       استقبالي مواجه شوند    پيش رفته و ممكن است با ركود و كم        

اگـر  .  گيرد يافته و پيشروي شتاب مي تدريج، وضعيت، تغيير مثبت      به
ي كارآفريني، مطمئن شـود كـه طـرح             فرد يا گروه مجري برنامه    

صورت بايستـي     موردنظر به هر  دليلي، چندان موفق نيست، در اين         
ي  كارآفريني مورد بررسي دوبـاره و بـازنـگـري                طرح و برنامه  

هاي اجراي برنامه، تحت مطالعه و تحليـل          ويژه روش   گيرد و به    قرار
 و نـيـز اصـل          » پذيـري   انعطاف« واقع شود و با توجه به اصل        

ي اجراي طـرح   بنابراين، در مرحله.  ها تغيير يابند ، روش» خالقيت« 
گـاه     طور كامل توجه داشت كه هيـچ   ي كارآفريني، بايد به     و برنامه 

هاي ظاهري، مقطعي و مـوقـتـي،     ها و شكست   ها، ناكامي   نبايد وقفه 
اگر سـرگـذشـت      .  تعميم  داده شده و باعث توقف و تسليم شود         

هاي بزرگ آنان، مطالعـه و      كارآفرينان  بزرگ و داستان كارآفريني     
 مؤسس شـركـت      » الكساندر بوئينگ « براي نمونه   ( بررسي شوند     

  مؤسس شـركـت     » كونوسوكي ماتسوشيتا«، »بوئينگ«هواپيمايي  
 مؤسس شـركـت   » سوئي چيرو هوندا« ،    » ناسيونال يا پاناسونيك  « 
آكـيـو   « ،   » تـويـوتـا   «   مؤسس شركت » تويوتا« ، » موتور  هوندا« 

 مؤسس شركـت  » والت ديسني« ، » سوني«  مؤسس شركت » موريتا
كارل «، »زيمنس« مؤسس شركت »ورنر فون زيمنس«،  »ديسني«

 مـؤسـس شـركـت         » بيل گيتـس « ،  » بنز«  مؤسس شركت      » بنز
طور تـقـريـبـي،      ،  مالحظه خواهد شد كه به...)  و » مايكروسافت« 

ها  ي خود، انواع مشكل ي آنان در طي مسير خالق و كارآفرينانه   همه
تر  اند ولي به راه خود، مصمم هاي كوچك و بزرگي داشته  و شكست 

هـاي بـزرگ        ها و نتيـجـه   نهايت به هدف    از قبل ادامه داده  و در      
، » موفقيـت از راه شـكـسـت          « رو، اصول  از اين .  اند  يافته  دست
 و   » ناپذيري نشناسي و شكست يأس« ، »اميدواري مستمر و دائمي« 
ترين اصول موفقـيـت و          از مهم  » سعي و تالش و پشتكار جدي     « 

 .باشند هاي كارآفريني مي گيري  در فعاليت نتيجه

 سقراط. ارزد شيريني يكبار پيروزي به تلخي صد بار شكست مي
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موزارت، بيتل هـا،    – به افراد بسيار با استعداد و موفق مي نگريم        
امـا در    .  و بر اين گمانيم كه نبوغ خالص صحت دارد...  بيل گيتس 

 .... حقيقت اينطور نيست

 ...بخوانيد

دانشگاه ميشيگان مركز كامپيوتـر     
 در   1971جديد خود را در سال       

ساختمان قديمي خيابان بـيـل در        
. شهر آن آربـور احـداث كـرد          

كامپيوتر مركزي غول پيـكـر ايـن       
دانشگاه در وسط سالن عظـيـمـي        
جاي داده شده بود و به قول يكـي         

يادآور آخريـن   “ از اساتيد دانشگاه    
 در كنار اين غول عظيم الجثه چند ”. بود2001صحنه هاي فيلم سال  

ماشين پانچ قرار داشت كـه      
در آن روزها ترمينال ناميده     

با مـرور زمـان      .  مي شدند 
هزاران دانشجو از اين سالن     
عبور مي كردند كه يكي از     
مشهور ترين اين دانشجويان    

 .جواني بود به نام بيل جوي

جوي وقتي وارد دانشگاه    
شد كه مركز كامپيوتر افتتاح     

دانشجوهـا  ”  درسخوان ترين“ او يكي از . سال داشت16شد و خود  
او مي خواست وارد رشتهء بيولوژي يا رياضـي  .  لقب داده شده بود 

اما در سال اول دانشگاه وارد مركز كامپيوتر شد و بـه آن             . شود  
  .اعتياد پيدا كرد

 وي   .از آن زمان به بعد مركز كامپيوتر به زندگي جوي مبدل شد           
 1975جـوي در سـال         .  در تابستان نيز برنامه نويسي مي كـرد    

تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه كاليفرنيـا           
در بركلي دنبال كرد و خود را در دنياي نرم افزار كامپيوتر بيشـتـر               

به هنگام ورود به مقطع دكتري در مصاحبه با اساتيـدش       .  غرق كرد 
يك آلگوريتم بسيار پيچيده ساخت كه همهء حضار جـلـسـه را               

  .شگفت زده كرد

 جوي به گروه كوچكي از برنامه نويسان پيوست و كار بازنويسي    

Unix     را كه توسط شركتAT&T  اي كامپيوترهاي بزرگ تهيه   بر
سيستم عاملي كه وي نوشت به قـدري فـوق       .  شده بود، آغاز كرد   

العاده بود كه براي ميليون ها كامپيوتر در سراسر جهان به كار گرفته   
 .شد

بعد از خروج از بركلي شركت سان مايكروسيسمز را در دره              
. جاوا:   جوي زبان برنامه نويسي ديگري نوشت.سيليكن احداث كرد 

جوي در درهء سيليكن همانقدر احترام دارد كه بـيـل گـيـتـس                 
 .مي نامند” اديسون اينترنت“برخي بيل جوي را .دارد

داستان نبوغ جوي بارها گفته شده است، اما درس همـان درس             
 در جـهـان       .قبلي اسـت  

كامپيوتر پيشرفت به شبكهء    
دوستان و قـدرت ربـط        
نداشت بلكه تـنـهـا بـه          
استعداد و دست آوردهاي    

در جهـان   .  شما متكي بود  
كامپيوتر تنها بهتريـن هـا       
برنده مي شوند و جـوي        

 .يكي از بهترين ها بود

در صحنه هاي ديگر نيز افرادي هستند كه شبيه بيل جوي عـمـل            
 آيا اين افراد از فرصت هاي ويژه بهره مي برند و آيا ايـن        .مي كنند 

فرصت ها الگوي خاصي را دنبال مي كنند؟ شواهد حاكي است كه         
 .اينچنين است

، 90در اوايل دهـهء      
روانشناس كي انـدرز     
اريكسون و دو تـن از       
همكارانش به آكـادمـي     
موسيقي برلن رفتند و با     
كمك اساتيد آكـادمـي     
دانشجويان ويولن را بـه   

گروه اول ستاره هايي بودند كه مي توانستند . سه گروه تقسيم كردند

 نبوغ يا سخت كوشي؟

 ناپلئون. صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد
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” خـوب “ گروه دوم فقط  .  به نوازندگان تراز اول جهاني مبدل شوند      
و گروه سوم تنهـا     .  بودند

ميتوانستند در مـدارس      
از .  معلم موسيقي شـونـد    

تمام ويولنيست يك سوال    
در مدت كارتان چند : شد

 ساعت تمرين كرديد؟

همهء دانشجويـان در     
سن مشابهي ويـولـن را       

حدود   –آغاز كرده بودند  
 ساعت در هفتـه  3 تا 2 در سال هاي اوليه همگي حدوداً    . سالگي 5

افرادي كـه  .   سالگي تفاوت ها ظاهر شد8اما در .  تمرين مي كردند  
ساعـت   6: در كالس موفق بودند از ديگران بيشتر تمرين مي كردند 

 ساعت در 16 سالگي، 12 ساعت در هفته تا 8 سالگي، 9در هفته تا 
 ساعت در هـفـتـه        30 سالگي حدود 20سالگي، و تا  14هفته تا  

ساعت ويولـن زده      10000 سالگي گروه اول 20تا . تمرين داشتند 
 ساعت و گروه آخر تنها قـدري  8000حدود ” خوب ها“گروه . بود

 . ساعت ويولن زده بودند4000بيش از 

نكتهء جالب در مورد تحقيق اريكسن اين بود كه نتوانسته بودنـد           

پيدا كنند، يعني افرادي كه بدون زحمت بتوانند بـا زمـان       ”  نابغه“ 
” كودن“ ايشان افراد   .  كمتري در مقايسه با دوستانشان پيشرفت كنند      

نيز پيدا نكردند، يعني افرادي كه هرچه زحمت بكشند نمي توانـنـد        
نتيجه اينكه  .  پيشرفت كنند 

اگر بتوانيـد وارد يـك        
مدرسهء خـوب شـويـد       
آنچه شما را از ديـگـران       
متمايز مي كند اين اسـت      
. كه چقدر زحمت بكشيد   

نكته اينجاست كه افـراد      
موفق تنها سخت تـر از       
ديگران كار نمي كـنـنـد،     

 .بلكه خيلي خيلي بيشتر از سايرين زحمت مي كشند

در تحقيقات مختلف اين مفهوم كه برتري در حوزه اي تخصصي           
در واقـع    .  مستلزم يك حداقل تمرين است مكرراً مطرح مي شـود       

محققين به اين نتيجه رسيدند كه يك عدد جادويي براي نـيـل بـه          
اين عـدد در      “ :   ساعت10000:  سطح باالي تخصص وجود دارد   

مطالعات مختلف در مورد موسيقي دانان، ورزشكاران، نويسندگان،        
پيانيست هاي كنسرت،   
شطرنج بازان مـكـرراً     
. مطـرح مـي شـود       

 ساعت تقريبـاً  10000
برابر سه ساعـت در      

 ساعت در   20روز، يا   
 سـال   10هفته در طي    

هــيــچ .. مــي بــاشــد  
تخصصي در سطح جهاني بدون صرف اين مدت زمـان مـيـسـر                   

به نظر مي رسد كه مغز انسان تنها با صرف ايـن مـدت     . نمي شود 
زمان مي تواند به حدي برسد كه مطالب الزم براي نيل به استـادي              

  ”.در رشته اي را جذب كند

ــن حــال       در عــي
سختكوشي به تنهايـي    
كافي نيست بلكه ايـن     
سخت كوشي مي بايد    
در زمان درست و در      
حوزهء درست صورت   

داستـان هـاي     .  گيرد
متعددي در مورد افراد    

متخلف وجود دارد كه نشان مي دهد ايشان سخت كوشش كردنـد            
اما اين كوشش زماني صورت گرفت كه باقي جامعه خواهـان آن             

به عبارت ديگر موفقيت داراي يك منطق خاص است كه اگـر       .  بود
بتوانيم آن را درك كنيم فرصت هاي زيادي براي افراد ايجاد خواهد  

 .شد

 رالف امرسون. مقياس ارزش انسان اهميتي است كه به وقت خود ميگذارد 



  

ده  
ن آين

  كارآفرينا
ويژه نامه مركز كارآفريني دانشگاه كاشان
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 افكار منفي را كنار بگذاريم

كند، تفسير و      چيزي كه نحوه زندگي انسانها را مشخص مي       
 .وقايع بيروني است نه خود آن وقايع به  نوع ديدشان نسبت

باورها و اعتقادات هر .  آيد سرمنشأ مثبت انديشي از باورهاي ما مي     
فرد و نوع برداشتش از زندگي و وقايع آن است كه او را به سمت و          

هر اتفاقي كه در زندگـي مـا         .  برد  سوي خوشبختي و يا بدبختي مي     
پس هـرامـري     . آيد از نظر ما يا خوشايند است يا ناخوشايند   پيش مي 

 و      تواند باعث خوشحالي و خوشبختي ما و يا باعث نـاكـامـي              مي
 .ناراحتي ما شود

كند كه بتوانيم تغييرات مفـيـدي در           مثبت انديشي به ما كمك مي     
 . رفتار، گفتار، كار و زندگي خود ايجاد كنيم

. گـذارنـد     كلمات نيز تأثير بسياري بر افكار و احساسات ما مـي    
پـس  .  تواند ما را بسيار هيجان زده، متأثر يا خوشحال كند    كلمات مي 

دقت كنيد كلماتتان را در جهت مثبت و زيبـا كـردن افـكـار و                   
    .احساساتتان به كار ببريد

به كاربردن واژه ها و عبارات تأكيدي مثبت در زيباتر شدن افكـار       
و اعمال ما و بهبود كيفيت زندگيمان تأثير بسيار زيادي دارد و باعث         

من شايستـه  « :  مثل اين جمله.  شود ايجاد شور و شوق در زندگي مي    
 ».رسم موفقيت هستم و هميشه به اهدافم مي

اين . هيچگاه مشكالت و سختيهاي زندگيتان را لعنت و نفرين نكنيد
فكر كه دنيا سرشار از مشكل است را دور بريزيد و در عوض هرگاه        
موقعيت نامطلوب يا مسئله ناخوشايندي در زندگيتان پيش آمد، بـه            

به كار بردن .  دنبال راههاي مثبت و طاليي براي حل آن مسائل باشيد         
اين روش باعث ايجاد رضايت در شما و حل شدن مسائل زندگيتان            

 .شود به گونه اي مثبت و خوب مي

نحوه اظهار نظر كردن در مورد ديگران و كارهايشان نيز بسيار مهم  
ابتدا .  سعي كنيد سريع و منفي در مورد چيزي اظهار نظر نكنيد   .  است

در مورد آن فكر كنيد بعد نظر خود را از جنبه مثبت مطرح كنيد تـا         
 .تأثير بيشتري بر مخاطبتان داشته باشد

در اطراف همگي ما افراد منفي بافي هستند كه با افكار و گفـتـار                

سعي كنيد تـا  .  منفي شان سعي دارند، باعث تضعيف روحيه ما شوند   
 . حد امكان با چنين افرادي همنشين نشويد

بسياري از مردم افكار منفي را در زندگيشان مد نظر قرار داده و به      
حتي در صحبتهايشان با يكديگر مدام از سختيـهـاي   . دهند آنها بها مي  

كنند و همين     كارشان، كم خوابيهاي شبانه، نداشتن استراحت گله مي       
امر تأثير منفي بر فكر آنها گذاشته و باعث خستگي و نااميدي شـان          

 . شود مي

مطمئن باشيد كه اطرافيانتان هيچ عالقه اي به شنيدن سخنان منفـي            
 سعي كنيد در مورد جنبه هاي مثبت زندگي و كـارتـان             . شما ندارند 

تواند براي ديگران هم  زيرا شنيدن آنها مي  .  براي ديگران صحبت كنيد   
 .جالب باشد

به نظر شما بهتر نيست كه ما به جاي اينكه فقط بـه مشـكـالت،                     
بي عدالتي ها، گراني و تورم، بي پولي، بيكاري و هزاران فكر منفـي             
ديگر تمركز كنيم، به اينكه در زندگيمان بسياري از اوقات كـارهـا              

 گوته. كار ما نماينگر قابليت هاي ماست 
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روند فكر كنيم و از اين موضوع شگفت زده  درست و خوب پيش مي 
شويم و به جاي گله و شكايت از زندگي و كار، هر جا كه هستيم از        

 وفور نعمت و ثروت و خوش اقبالي صحبت كنيم؟ 

ممكن است شما در آخرين سفرتان از اينكه هواپيما چند سـاعـت        
تأخير داشته و مجبور شده ايد چند ساعـت از         
وقتتان را در فرودگاه بگذرانيد، بسيار ناراحت و 
معترض باشيد و تا چند روز از تأخير پرواز و           
خستگي مفرط خود به خاطر مـعـطـلـي در             
فرودگاه، با ناراحتي و دلخوري براي دوستان و        

ولي آيا تا به حال از       .  همكارانتان تعريف كنيد  
پروازهاي خوب، راحت، به موقع و به سالمـت     
خود بسيار خوشحال شده ايد و آيا آنها را بارها 

 براي دوستانتان تعريف كرده ايد؟

پرسند آيا امروز روز خوبي داشته ايد، چه جوابـي   وقتي از شما مي 
روز بسيار سخت و طاقت فرسـايـي   « :  دهيد  دهيد؟ آيا جواب مي     مي
خدا را شكر همه چـيـز بـر       .  روز خوبي داشتم«: گوييد  يا مي». بود

 ».وفق مراد بود

اگر به تمام لحظات زندگيمان فكر كرده و آنها را مـروركـنـيـم،           
بينيم كه در طول زندگي لحظات خوشايند و لذت بخش زيـادي         مي

پس چرا به جاي فكر كردن به لحـظـات   .  براي ما رخ داده است  
 شاد و زيباي زندگيمان به لحظات سخت فكر كنيم؟ 

تواند يك روز سفيد را خاكستري   فراموش نكنيد كه افكار منفي مي     
نشان دهد و افكار مثبت حتي يك روز خاكستري را زيبا و سـفـيـد            

 .كند مي

به طوركلي مثبت انديشي و افكار منفي هر دو به صورت مسري از    
بايست سعي كنيد به جاي  شما مي.  كند  فردي به فرد ديگر سرايت مي     

اينكه اجازه دهيد افكار منفي ديگران بر شما تأثير بگذارد و روحـيـه    
شما را تضعيف كند، با گفتار مثبت خودتان انديشه ها و افكار مثبت             
را به ديگران منتقل كنيد و به آنها بياموزيد كه افكار منفي شـان را         

با اين كار شما .  كنار گذاشته و انديشه هاي مثبت را جايگزينش كنند     
توانيد هم به اطرافيان خود كمك كرده و هم روحيه مثبت انديشي          مي

 .خود را تقويت كنيد

هرگاه حادثه ناراحت كننده اي در زندگيتان پيش آمد، بـه جـاي             
اينكه مأيوس و نگران شويد، آن را به فال نيك گرفته و به اين فـكـر    

راه ديگري براي سعادت و خوشبختي شمـا گشـوده     “ كنيد كه قطعا 
 .بايست آن راه را بيابيد شده و مي

 

 

 : كند سعدي در بيت زير به زيبايي اين موضوع را بيان مي

 خدا گر زحكمت ببندد دري«

 »به رحمت گشايد در ديگري
به فرض اگر شما شغلتان را از دست داده ايـد،   

كنم به جاي تأسـف و نـاراحـتـي،           پيشنهاد مي 
خوشحال باشيد زيرا اين مسئله پيام مثبتي بـراي          

از دست دادن شغلتان بدين معنـاسـت   .  شما دارد 
كه شما بايد وارد كار جديد و بهتري شـويـد و         
فراموش نكنيد كه در هر امري حتي بـه ظـاهـر             

 خوشحالي و موفقيت     ناراحت كننده، جايي براي   
 .وجود دارد

نوع نگرش و تفكرات هر انساني نشانـدهـنـده          
باشد و ناشي از نحوه توجـيـه و      شخصيت، اعتقاد و باورهاي او مي   

 .تفسير تجربياتش است

نبايد خوش بينـي را بـا       .  بايست عاقالنه باشد   خوش بيني نيز مي   
در “  مـثـال  .  اعتماد كوركورانه به هر كسي يا چيزي اشتباه بگـيـريـم     

سرمايه گذاري در هر نوع فعاليتي بهتر است هم خوش باشيم و هـم              
نظر نقادانه به شـمـا   .  در كنار آن با نگاهي نقادانه و دقيق جلو برويم     

كند كه جلوي هدر رفتن سرمايه تان را بگيريد و  دقيق تـر        كمك مي 
اگر قرار است در كاري سرمايه گذاري كنيـد         .  و بهتر تصميم بگيريد   

با ديد نقادانه جلو برويد و   %  30با ديد خوشبينانه و %  70بهتر است،  
در مورد آن كار تفكر و بررسي كرده و سپس تصميم گرفته و اقـدام        

 .كنيد

 ويليام وان هورن. هيچ چيزي براي ياد گرفتن كوچك و هيچ چيزي براي انجام دادن بزرگ نيست 
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است كه از جانب خداوند به ما  اي زندگي، هديه 
ارزاني داشته شده و ما اجازه نداريم در فقر، نااميدي و حسـرت،              

جـهـت     هر به  و در اين دنيا، بدون آرمان و باري   روزگار را بگذرانيم  
هاي ارزشمند عمر خود  بنابراين بايد مراقب گذر لحظه   . زندگي كنيم 

ي    هدف بگذرانيم چرا كه زندگي، دكمه       را با         ها    باشيم و اين لحظه   
دسـت     هرچه را با تمام وجود بخـواهـيـم، بـه             بازگشت ندارد و    

 . آوريم مي

آل، در      ي داشتن يك زندگي ايـده    دانيم، الزمه   گونه كه مي    همان
باشد چـرا   ي نخست، داشتن هدف مشخص و تعيين مسير مي        مرحله
كند امـا داشـتـن         هدف بودن، انسان را دچار روزمرگي مي كه بي 

ها را محقـق   ريزي را درپي دارد و داشتن برنامه، هدف     هدف، برنامه 
 . آفريند ريزي درست، موفقيت مي سازد و درنهايت برنامه مي

خواهيم در آينده داشته بـاشـيـم و            هدف، وضعيتي است كه مي    
اگـر  .  يابي به اهـدافـي خـاص         موفقيت، مسيري است براي دست    

 ناچار محـيـط       مان را در آينده تعيين كنيم،       خودمان نتوانيم وضعيت  
چه كه محيط بر ما  كند و آن مان، وضعيت را به ما تحميل مي     پيرامون

پس چه بهتر كـه  .  بسا با ما سازگاري نداشته باشد       كند، چه   حكم مي 
 . مان را معلوم نموده و به سمت آن حركت كنيم خود، هدف مطلوب

  :انتخاب هدف 
هاي زندگي، انتخاب هدف اسـت كـه بـايـد            يكي از ضرورت  

اهداف زندگي هـر شـخـص، بـا           .  صورت آگاهانه انجام گيرد     به
بنـابـرايـن    .  ها، مقاصد و اعتقادات او، ارتباط تنگاتنگ دارد         ديدگاه

ها و آرزوهاي مبهم، بهتر است روي          سري خيال   جاي داشتن يك    به
مان در زنـدگـي    كه بدانيم هدف اين.  اهداف مشخص، متمركز شويم 

 . شود تر به موفقيت مي چيست، خود باعث رسيدن هرچه سريع

هاي بهتـري     بتوانيم انتخاب   شود    مشخص كردن اهداف، باعث مي    
شـود   داشتن هدف، باعث مي.  داشته و به دستاوردهاي مهمي برسيم     

شدن در راهي كه مقصود او نيست،      انسان از تقليد كوركورانه و گم     
ها هستند كه مسير و مقصد زندگي را تعيين و  اين هدف .  دوري كند 
نفس، انگيزه و عشق به زنـدگـي    به كنند و به انسان اعتماد روشن مي 

كـران     هاي بـي    هدف، انسان را با استعدادها و توانمندي  .  دهند  مي
 . كند اش آشنا مي دروني

دهد و در      داشتن هدف و برنامه در زندگي، به انسان حركت مي         
كسي كه هدفي مشخص دارد، براي رسيدن بـه  .  آفريند  او انرژي مي  

رود و هيچ سد و مانعي را    مي كوشد و پيش ي توانش مي آن، با همه 
خيزد و بـراي   مي او بر.  ياراي آن نيست كه در برابرش، مقاومت كند  

   .زند هايش، دست به اقدام و تالش مي رسيدن به آرمان

 :مراحل رسيدن به هدف 
طور   وجود اهميت بسيار زياد انتخاب هدف در زندگي، مردم به           با

 . طور بايد براي خود هدف تعيين كنند دانند كه چه معمول نمي

شود كه به انتـخـاب هـدف در          ارائه مي  هايي  در زير، آموزش   
 :نمايد زندگي، كمك شاياني مي

آيد   تان قراردهيد و هرچه به فكرتان مي        كاغذي سفيد جلوي روي   
خيلي از   .  تان را تهيه نماييد     نوشته و ليستي از رؤياهاي      را روي آن    

ي تـأسـف      ايم و اين مايه پردازي را از دست داده      ما، توانايي خيال  
توان به آينده اميدوار بود و هركجا امـيـد            پردازي مي   با خيال .  است

 . باشد، موفقيت نيز هست

يـاد     كنيد تا حد امكان، تمامي رؤياهايتان را بـه            بنابراين سعي  
تان، در مورد هر آيتـم آن، از خـود          بعد از تكميل ليست  .  آوريد

اگر نتوانستيد در يك جمله بيان كنيد كه چرا چنين »  چرا؟«بپرسيد  
خواهيد به آن برسيد، پس ديگر آن ايـده،        ايد و چرا مي     خيالي داشته 

بنابـرايـن   .  تواند براي شما هدف باشد      يك خيال نخواهد بود و نمي     
طور واقـعـي    سپس بررسي كنيد كه آيا اين به.  روي آن خط بكشيد   

خواهند من به اين هـدف     هدف خود من است يا كسان ديگري مي    

 هر كس به اندازه اهدافش ثروتمند است

 فارابي. آنكه نفس خود را باالتر و برتر از آنچه كه هست داند هرگز به سرحد كمال نرسد 
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برسم؟ آيا اين هدف، كار صحيح و درستي است؟ آيا رسيدن به اين   
 دارد؟  هدف، من را از رسيدن به اهداف ديگرم باز نمي

تـان     وقتي كارتان در اين مرحله تمام شد، به احتمال زياد ليست         
كـم بـه      شود كم تر از اول شده است و اين باعث مي  بسيار كوچك 

تر شويـد   تشخيص هدفي كه توانايي رسيدن به آن را داريد، نزديك        
در تعيين اهداف، به ويژه .  باشد و اين، همان هدف اصلي زندگي مي 

هدف اصلي يا هدف نهايي زندگي، توجه به يك نكته، ضروريسـت   
و آن، هماهنگي و تطابق اهداف، با ذات، جوهر، فطرت و رسالـت             

 .زندگي ماست

البته اين نكته را نيز بايد درنظر داشته باشيد كه بعضي از اهدافتان    
. هايتان را ارتقاء دهيد قدر بزرگ باشد كه باعث شود توانايي    بايد آن 

اين اهداف بايد در درازمدت حاصل شود كه شور و شوق شما را       
 .مدت كاهش دهد ان را از اهداف كوتاهيتها حفظ كرده و ناكامي

بندي كرده و به دو گـروه       تان را دسته  ي بعد، اهداف    در مرحله  
هـاي    و پس از آن، فعاليتبندي نماييد مدت و بلندمدت تقسيم   كوتاه

براي اين . ها را نيز مشخص كنيد الزم براي رسيدن به هر كدام از آن
هايتـان   ها و ضعف تان طراحي كنيد كه توانايي اي در ذهن كار، نقشه 

دقت نماييد كه بايد بـا  .  دهد خصوص، نشان را در مورد آن هدف به 
خود صادق بوده و اهداف عملي و قابل وصول خود را از رؤياهاي   

نكات مثبت و منفي شخصيت . تخيلي و غيرقابل دسترس جدا نماييد 
نقاط ضعف خود را بپذيريـد و        .  خود را با ذكر جزئيات بيان كنيد      

ريزي منظم، سعي در كاهش آن     بدون احساس ضعف با يك برنامه     
نماييد و با باور نقاط قوت خويش، با ارائه و تقويت آن در مقاطـع             

. هاي شخصيتي خويش را تثبيت نموده و ارتقاء دهيد          خاص، ارزش 
تان را بنويسيد و پس از درنظر        هاي رسيدن به هدف     حال بهترين راه  

 .گرفتن تمامي جوانب كار، مسير خود را مشخص نماييد

ترين مرحله يـعـنـي        پس از طي تمامي مراحل باال، نوبت به مهم        
كه تصميـم جـدي      تا زماني.  رسد شروع حركت در مسير هدف مي   

تـان در      هاي  براي قدم در راه گذاشتن نداشته باشيد، همواره هدف        
بنابراين بايد با عقل و درايـت       .  حد رؤيا و آرزو باقي خواهند ماند      

گيري كنيد، ترديد نداشته باشيد، از عواقبش نترسيد، عجوالنه          تصميم
كـه   تر از همه اين    كننده بجنگيد و مهم     اميد  تصميم نگيريد، با افكار نا    

پس بدون ترس از خطرات احتمالـي  .  گيرنده، خودتان باشيد    تصميم
ي كار خـود،     راه و با انتخاب بهترين مسير، اقدام نماييد و به نتيجه    

  .مطمئن باشيد

ها بـه شـكـل زيـر            در يك نگاه كلي، مراحل رسيدن به هدف       
 :شود بندي مي تقسيم

   ها بندي هدف ليست) 1 

 ) زمان الزم براي رسيدن به هدف(ها  بندي هدف زمان) 2

   ها بندي هدف اولويت) 3

 ) وضوح در هدف(ايجاد انگيزه براي هر هدف ) 4

 ها  ريزي براي رسيدن به هدف برنامه) 5

تالش مستـمـر بـراي      ( اقدام و شروع حركت در مسير هدف ) 6
 )رسيدن به هدف

، يك فعاليت هميشگي اسـت       گذاري  به خاطر بسپاريد كه هدف     
بندي و مرور منظم هر دو نوع          روزآوري، ثبت، اولويت    كه نيازمند به  
كم هـر     بدين منظور، دست.  باشد مدت مي مدت و بلند اهداف كوتاه 
در صورت  ( ها را     بار، اهداف خود را مرور كرده و آن         شش ماه يك  

چرا كه با حركت در مسيري منـظـم،         .  مورد اصالح قراردهيد  )  نياز
ممكن است متوجه شويد ديگر اهدافي كه در قبل ثـبـت نـمـوده            

 . باشند بوديد، آن ارزش اوليه را ندارند و نيازمند اصالح مي

كنيد از تناقض يا تضاد بين اهداف يا قيـاس            در اين هنگام، سعي   
به زبـان    .  ها اجتناب كنيد نادرست به هر شكلي، آگاه بوده و از آن       

ي  تر، ممكن است رسيدن به دو هدف در كنار هم در يك دوره ساده
از .  زماني، غيرممكن بـاشـد    

توانيد چنـيـن      اين طريق، مي  
تناقضاتي را كشف نمايـيـد      
اما در عين حـال، هـرگـز         

يافتن بـه     كوشش براي دست  
 .ها را فراموش نكنيد آن

در نهايت، مهم اين اسـت      
ي چيـزهـاي      كه بدانيم همه  

بنابراين بايد دست .   الزم براي برداشتن اولين قدم را دراختيار داريم      
ي    اساس برداريم و لحظه       پايه و     هاي بي   جويي  گيري و بهانه    از بهانه 

ترين فرصت زندگي خود بپذيريم و اوليـن          عنوان بزرگ   اكنون را به  
قدر در اين مسير  گام را به سوي تحقق آرزوهاي خود برداريم و آن         

خرج دهيم كه درنهايت، اتفاقي كه هميـشـه          مداومت و پافشاري به   
وقـوع     مان محقق شود و به     آرزوي آن را داشتيم، در مقابل چشمان      

 . بپيوندد

هاي فراواني دراختيـار      گاه فراموش نكنيم كه زندگي، فرصت       هيچ
اند و بـه   پا خواسته هاي بلندشان به وجوي آرمان كساني كه به جست   

بنابـرايـن بـايـد       .  دهد مي اند، قرار تحقق رؤياهايشان همت گماشته  
دار كشتي سرنوشت  مشي خود را در زندگي تعيين كنيم و سكان خط

گذاري، مسير  خود باشيم و منتظر ديگران نمانيم و با طراحي و هدف  
   .مان را روشن كنيم و از زندگي خود، يك شاهكار بسازيم زندگي

 فيليپ سيدلي. كسانيكه با افكار خوب و عالي دمساز هستند ، هرگز تنها و بي مونس نيستند 
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بهترين جا، براي پيدا كردن نصايح، خواندن .  گاهي اوقات ما نياز به يك نصيحت داريم  
. هميشه روي من تاثيري داشته اسـت     Dalai Lama.  باشد هاي افراد بزرگ مي     توصيه

در زير چند تا از قوانين وي را مـالحـظـه    .  اميدوارم قوانين وي نيز روي شما اثر بگذارد    
 : فرماييد مي

 . عشق و پيروزي بزرگ، ريسك بزرگ را به همراه داردتوجه داشته باشيد كه -١

 . دهيد، درس گرفتن را فراموش نكنيد وقتي كه چيزي را از دست مي -2

، ) احترام به خود (    Respect for self:  را به ياد داشته باشيدR تا 3 -3
Respect for others  )      احترام به ديـگـران (   ،Responsibility    )  احسـاس

 . ) مسئوليت

 . باشد خواهيد، يك شانس مي به خاطر داشته باشيد كه نرسيدن هم به آنچه كه مي -4

 . قوانين را ياد بگيريد -5

 . اجازه ندهيد يك بگو و مگو و مشاجره لفظي، رفاقت شما را بر هم بزند -6

 . زماني كه متوجه اشتباهات خود شديد، فورا آنها را تصحيح كنيد -7

 . زماني را در روز، تنها سپري كنيد -8

 .ها از بين بروند از تغييرات با آغوش باز پذيرايي كنيد، اما اجازه ندهيد ارزش -9

 .به خاطر داشته باشيد كه گاهي سكوت، بهترين پاسخ است -10

 . كه در زمان پيري از گذشته خود لذت ببريد. خوب و با افتخار زندگي كنيد -11

 .شالوده زندگي شما بايد محيطي مملو از عشق و دوستي باشد -12

در زمان مخالفت با افرادي كـه          -13
دوست داريد، به موقعيت حال فكر كنيد،   

 .ها نه به گذشته

. علم خود را به ديگران بياموزيـد   -14
 . مانيد با اين كار جاودانه مي

 . با مردم خوش رفتار باشيد -15

سالي يك بار به جاهايي كه تـا           -16
 .حاال نرفته ايد، برويد

بدانيد كه بهتريـن رابـطـه، آن            -17
موردي است كه در آن عشق شما فراتـر         

 . باشد از احتياج شما به يكديگر مي

   .موفقيت خود را مورد بررسي قرار بدهيد، ببينيد چه چيزهايي را براي رسيدن به آن از دست داده ايد -18

 قانون براي زندگي  18

 Dalai Lama ) ارائه شده توسط( 

 كاراليل. اي بشر گرچه خلق شده اي ولي برخيز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتي 
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 چگونه مثبت انديش باشيم ؟

توانند سازنده يا ويرانگـر   افكار از چنان قدرتي برخوردارند كه مي     
اين بايد به خود و فرزندانمان بياموزيم كه افكارمـان را              باشند، بنابر 

هـاي     ها و كاميـابـي   هوشمندانه كنترل كنيم تا در زندگي به موفقيت      
 .بزرگي دست يابيم

نسبت به خودمان احساس خوبي داشته باشيـم و خـود را           -1 
 .خوب، توانا و با ارزش بدانيم

هاي تقويت آنها را      ليستي از صفات مثبت خود تهيه كنيم و راه          -2
 .بيابيم و تجربه كنيم

ليستي از افكار منفي خود در طي روز تهيه و سعي كنيم بـراي      -3
 يك فكر مثبت معادل بيابيم تا به كمك آن بتوانيـم بـا     ،هر فكر منفي 

 . افكار منفي مقابله كنيم

سعي كنيم در گفتار و برخوردهاي روزانه از كلمات و جمالت  -4
مثبت استفاده كنيم، مثالً در مالقات با ديگران بجاي استفاده از كلمـه    

كه داراي بار منفي و القاي حس خستگـي اسـت،           »  خسته نباشيد « 
 » پر انرژي باشيد«و يا » شاد باشيد«، »خدا قوت«بگوييم 

هاي مثبت زندگي كنيم تا      ها و جنبه    افكار خود را متوجه خوبي      -5
 .نگر شويم به مرور، مثبت

بيني سعي كنيم، دستوراتي به ذهن خود بدهـيـم كـه       با خوش -6
 .هاي جديد مثبت شكل گيرند انديشه

خيزيم با نگـاه كـردن بـه               هر روز صبح كه از خواب بر مي         -7
اهللا روز خود را با نشاط و  ء منظره ي يك تابلوي نقاشي زيبا و يا اسما

 .بيني آغاز كنيم خوش

هايي كه باعث ايـجـاد افـكـار             نگر يا موقعيت    از افراد منفي    -8
شوند دوري و يا سعي كنيم كمتر بـا آنـهـا                ناخوشايند و منفي مي   

 .برخورد داشته باشيم

هاي خـود      به مشكالت به عنوان محكي براي ارزيابي توانايي         -9
بيني نكنيم، زيرا مشـكـالت      نگاه كنيم و هرگز نتيجه ي بدي را پيش     

 .پنداريم اي مهم هستند كه ما آنها را مهم مي فقط به اندازه

به لحظات و خاطرات زيبا و دوست داشتني گذشته ى خـود       -10
 فكركرده و سعي كنيم آنها را تكرار نماييم

از ترديد و دودلي دوري كرده و كارها را با جديت دنـبـال        -11. 
 .كنيم

هاي مخـرب و نـگـران         به نداي منفي دروني خود و تلقين     -12
توجه باشيم و سعي كنيم عكس آنها را انـجـام             ي ديگران بي    كننده
 .دهيم

كران خداوند ايمان داشته باشيم و با خود تكرار          به قدرت بي    -13
ها را دارم و با لطف خداي بزرگ به آنهـا             كنيم كه من لياقت بهترين    

 .خواهم رسيد

از ميان اهداف خود هدفي را انتخاب كنيم كه اميد بيشـتـري           -14
به موفقيت آن داريم و در تالش براي تحقق آن، به فكر تأيـيـد يـا               

 .تكذيب ديگران نباشيم

در توصيف احوال و زندگي خود از كلمات مثبت استـفـاده              -15
 .كنيم

در تعريف از افراد خانواده يا دوستان از كلمات مـثـبـت و        -16
فالني شخص بسيـار شـريـف و        ( مثالً .  روحيه بخش استفاده كنيم   

 .)بزرگواري است

چشمي و حسادت كه باعث ايجاد افكار منفـي   از چشم و هم  -17
شود دوري و سعي كنيم روش زندگي خود را خودمان انتـخـاب        مي

 .كنيم

هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نكنيم و بدانيم  -18
 .رسيم كه در سايه ي سعي و تالش به آنچه بخواهيم مي

خوبي استفاده كنيم،  قدر لحظات زندگي را بدانيم و از آنها به  -19
 . زيرا هرگز تكرار نخواهد شد

 

 سعدي. مبين كه ميگويد ببين چه ميگويد 
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براي تغيير اوضاع و شرايط نامساعد اقدام كنيم و مـطـمـئـن      -20
 .توانيم آنها را از بين ببريم باشيم كه مي

از خود انتظار بيش از حد نداشته باشيم و خود را همه فـن              -21
حريف ندانيم، به عبارت ديگر از كمال گرايي مطلق كـه بـاعـث                

 .شود خودداري كنيم اضطراب و احساس عجز و ناتواني مي

خود را از قيد و بندهاي آزاردهنده رها ساخته و ساده زندگي  -22
 .اي داشته باشيم كنيم تا فكر و خيال آسوده

شـود     گيري كه باعث ايجاد افكار منفي مـي  از انزوا و گوشه     -23
دوري كرده و اوقات خود را در جمع خانواده، فاميل و دوسـتـان               

 .سپري كنيم

هر وقت احساس كرديم كه افكار منفي سراغمان آمده است،          -24

 .وضعيت خود را تغيير دهيم و به كاري سرگرم شويم

ممكن است هنگام خواب در رختخواب افكار مـنـفـي بـه              -25
 .ايم به رختخواب نرويم سراغمان بيايد، تا خسته نشده

هرگز به هيچ وجه خود را بدبخت، ناتوان و درمانده احساس      -26
 . نكنيم

اعتماد به نفس خود را در هر شرايطي حفظ كنيم و هرگز بـه      -27
بايد متوجه باشيـم كـه       .  ديگران اجازه ندهيم كه آن را متزلزل كنند       
 .اعتماد به نفس كليد خلق تفكر مثبت است

شود تا افـكـار    خنديدن باعث مي.  خنديدن را فراموش نكنيم     -28
 .د جاي خود را به افكار مثبت و شاد بدهن ناراحت كننده و منفي

اي ندارند و به سـن و      اجراي راهكارهاي تقويت مثبت هيچ هزينه     
 . شوند سال افراد نيز مربوط نمي

 :فقط بايد اين شعار را فراموش نكنيم

مان مـتـحـول       اگر افكارمان را كنترل كنيم، زندگي 

 .شود مي

 

شغلي براي شما مناسب است كه با توانايي ذهنـي شـمـا        
 .هماهنگ باشد

روان شناسي به نام گاردنر معتقد است اگر فردي بـتـوانـد      
شغلش را مطابق با نوع هوش فردي انتخاب كنـد، كـار و             

 .مسئوليت خود را به نحو مطلوبي انجام خواهد داد

 :انواع هوش در نظريه ي او عبارتند از
افراد داراي اين هـوش بـا       :  هوش منطقي رياضي  -1

توانمندي بيشتري مي توانند به حسابـرسـي، آمـارگـيـري،             
استدالل و محاسبه كردن، تحقيق اختصاصي و امور مالياتـي           

مشاغلي؛ نظير رياضي دان، اقتصاددان، كارشناسـي       .  بپردازند
سيستم رايانه، كارشناسي فني، حسابرسي بانك، مأمور خريد         

 .براي اين افراد مناسب تر است... و كارشناس بيمه و 

افرادي كه در صحبت كردن، سخنراني،      :  هوش زباني   -2
تدريس، تفسير و بحث و گفتگو موفق ترند، از سطح بـاالي       

مشاغلي؛ نظير وكالت، نويسندگـي،  .  هوش زباني برخوردارند 
براي اين افراد اولـويـت   ... گويندگي، ويراستاري، مشاوره و  

 .دارد

حمل كـردن، مـرمـت        :  حركتي –هوش جسمي  -3
كردن، تعمير، نصب و توليد كردن از ويژگيهاي اين هـوش            

مشاغلي؛ همچون ورزشكار حرفه اي، پزشك جـراح،        .  است
براي اين نوع هوش مناسب تر   ...  نجار، كارگر، صنعت گر و      

 .است

از نوع ديگر هوش مي توان به هوش تجسمـي فضـايـي              
هوش ميان فردي، اجتماعي   )  نقاشي، تصويرسازي، عكاسي  (  
مهمانداري هواپيما، تبليغ كردن، مربي گري، آژانس هـاي          (  

هوش درون فردي با ويـژگـي مـهـم            )  مسكن و اتوموبيل  
درمانگر، برنامه ريـز،  (  خودشناسي و تحليل خود و موقعيت       

زمـيـن شـنـاس،       (     هوش  طبيعت گـرا ...)  روان شناس و  
هـوش  ...)  كارشناس منابع طبيعي، جنگلباني و غواصي و          

هستي گرا  با ويژگي مهم كنكاش و جستجو در معناي عميق           
فلسفه، شعر و شاعري و هـر         (  زندگي و مشاغلي همچون     

شغلي كه در ارتباط با پديدايي انسان در گردونه ي حـيـات         
 .اشاره كرد) باشد

 شما در چه شغلي موفق تر هستيد؟

 آرتور شوپنهار! . اميد در زندگي بشر آنقدر اهميت دارد كه بال براي پرنده
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  درس مهم در زمينه تجارت اينترنتي10

 درس اول
يكي از كارهائي كه بايد اولويت باالئي براي شما داشته بـاشـد،              
جمع آوري آدرس پست الكترونيك بازديد كنندگان سايـت شـمـا             

تهـيـه   .  از زمان شروع سايت، به جمع آوري آدرسها بپردازيد        .  است
هرچـنـد   .  يك ليست از مشتريان بالقوه خدمات شما، يك بايد است         

ارائه يك خبرنامه الكترونيك بسيار عالي است ولي خيلي ضـروري            
شما مي توانيد به ليست خود، تغييرات سايت، مـحـصـوالت      .  نيست

توجه داشـتـه   .  جديد يا هرچيز ديگري كه دوست داريد ارسال كنيد        
باشيد كه تا زماني كه ليست شما كوچك است، مي توانيد آنرا توسط     
نرم افزار پست الكترونيك موجود در رايانه خود پيش ببريـد ولـي              

 آدرس بيشتر شود، ديـگـر   100وقتي ليست شما بزرگ شود، مثال از   
بايد به دنبال ابزارهاي مخصوص مديريت ليست باشيد و يا از سايت          

هرچند شخصا تمايلي به نـام    .  هاي مخصوص اين كار استفاده كنيد    
بردن از سايت خاصي براي اين كار ندارم، ولي چون خدمات سايت       

www.ymlp.com كمك بزرگي در اين زمينه براي من بوده، هميشه آن 
سايت ياهو هم خدمات مناسبي در اين . را به ديگران پيشنهاد مي كنم

 .زمينه ارائه مي كند 

 درس دوم
يـك  .  سايت شما ممكن است باعث پيروزي يا شكست شما شـود     

اگر در   .  سايت با ظاهر حرفه اي نقش اساسي در موفقيت شما دارد          
طراحي يك سايت حرفه اي چندان مهارت نداريد، حتما يك نـفـر            

توجه داشته باشيد كه سـايـت   .  حرفه اي براي اين كار استخدام كنيد 
حرفه اي به معني يك سايت با امكانات گرافيكي باال و بخـشـهـاي              

سايت حرفه اي در نگاه اول .  نيستFlashمتحرك و يا حتي بخشهاي 
ممكن است خيلي هم ساده به نظر آيد ولي ساختارمناسب، راحـتـي          
حركت در سايت، دسترسي سريع به اطالعات، سرعت بـاال آمـدن             

، وجود خـدمـات   ) مخصوصا با خطوط نه چندان مناسب ما     ( مناسب  
مناسب، خدمات پشتيباني مناسب، پشتيباني مناسب از زبـان هـاي             
مختلف و پارامتر هاي متعدد ديگري در حرفه اي شدن سايت شـمـا       

وجود يك مشاور در اين زمينه در كنار شما، خيلي بـه    . موثر هستند 
 .شما كمك مي كند 

 

 درس سوم
اگر مي خواهيد پول زيادي بدست آوريد، بايد يك بازار خاص را            

مـردم  .  انتخاب كنيد كه نياز ويژه اي از مشتري را پـاسـخ دهـد                
محصوالت و خدماتي كه نياز شخصي آنها را پاسخ دهند خـيـلـي           

اگر شما نفر اول در برآوردن اين نياز باشيد، بـرنـده          .  دوست دارند 
سعي نكنيد در سايت خود همه جور خدمات يا محصـوالت          .  هستيد

مثال براي خريد كتاب، يك سايت فرهنگي كـه روي      .  را ارائه كنيد 
فروش كتاب متمركز است را انتخاب مي كنيد يا يك سايت كـه از          
فروش گل و اسباب بازي گرفته تا فروش لوازم منزل و شكـالت و     
كتاب ؟ حتي آمازون كه همه چيز مي فروشد، هنوز به عنوان يـك                
 .كتاب فروشي شناخته مي شود تا يك اسبـاب بـازي فـروشـي             

 درس چهارم

ايجاد ترافيك باال براي سايت شما نياز به صرف وقت و هـزيـنـه               
كليد ايجاد ترافيك باال براي سايت شما، برقراري هرچه بيشتـر      .  دارد

هرچند ليست شـدن در      .  ارتباط از ساير سايتها به سايت شما است 
موتورهاي جستجو اولين قدم شما بايد باشد ولي نبايد به آن اكتـفـا              

دو روش خوب براي ايجاد ترافيك به سايت شما عبارت است    .  كنيد
 :از 

چنين برنامه اي به   –)  Affiliate program(برنامه همكاري فروش   -
برقراري صدها و حتي هزاران ارتباط از ساير سايتها به سايت شـمـا      

موضوع از اين قرار است كه شما برنامه اي طراحـي           .  كمك مي كند  
مي كنيد كه هركس كه خدمات و محصوالت شما را از طريق سايت      

حتي بـرخـي   .  خود بفروشد، درصدي از فروش به او تعلق مي گيرد         
برنامه ها، در جلب مشتري، حتي اگر فروشي هم صورت نگيرد، پول           

 .مي دهند 

 ارائه چنيـن امـكـانـات         –ارائه خدمات و محصوالت رايگان        -
. رايگاني به جذب ترافيك زياد به سايت شما كمك خوبي مي كـنـد   

مثال ارائه مقاالت رايگان كه ديگران بتوانند در سايت خود از آنـهـا              
كتاب هاي الكتـرونـيـك    .  استفاده كنند و به سايت شما ارتباط دهند      

 از آنـهـا       Flashرايگان، نرم افزار، فايل هاي صوتي كه بتوانند در          
استفاده كنند، ملودي هاي طراحي شده براي گوشي هاي موبايـل و             

 .خيلي چيزهاي جذاب ديگر 

 چارديني. به نتيجه رسيدن امور مهم ، اغلب به انجام يافتن يا نيافتن امري به ظاهر كوچك بستگي دارد
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 درس پنجم

فروش محصوالت و خدمات خودتان خيلي از فروش براي بقيـه،           
برخي از برترين اقالم قابل فروش در ايـنـتـرنـت       .  سودآورتر است 

 :عبارتند از 

 نرم افزار -

 اطالعات -

 سايت هاي اختصاصي -

 خدمات اينترنت -

 درس ششم

معموال مردم دوست ندارند كه در معرض فروش قرار گيرند و در            
شما خيلي موفق تر خواهيد بود اگر در         .  مقابل آن مقاومت مي كنند    

اين كار با نوشـتـن   .  جهت ارائه كمك به مشتريان خود حركت كنيد       
مقاالت مفيد، دوره هاي آموزشي و يا حتي با حضـور فـعـال در                     

اعتمـاد،  .  اتاق هاي گفتگوي مناسب با خدمات شما حاصل مي شود         
شما بايد در ميان مخاطبين .  حرف اول را در تجارت اينترنتي مي زند       

اگر مشتري احساس كند كه شما قـبـل از        .  خود، اعتبار كسب كنيد   
فكر كردن به فروش به او و بدست آوردن پول، مي خواهيد مشكـل             
او را شناسائي كنيد و به او در رفع نيازش، كمك كنيد، خيلي راحت        

 .تر به شما اعتماد مي كند 

 درس هفتم

هرچند .  خودكار كردن كارها، وقت با ارزش شما را حفظ مي كند     
در تجارت، خيلي كارها را بايد شخصا انجام دهيد و درگير آنـهـا               
 :شويد، خيلي كارها را هم مي تـوان خـودكـار كـرد، مـثـل                   

 مديريت ليست آدرسها -    

 پيگيري ها با مشتري -

 پيام هاي خوش آمدگوئي -

 پيغام هاي تشكر -

 پيگيري سفارش ها -

 تاييد سفارش ها -

اين كار با استفاده از سيستم هاي پاسخ گوي خودكار، كـدهـا و            
 .برنامه هاي نرم افزاري قابل حصول است 

 درس هشتم

 .سازمان مناسب كار، يك دليل اصلي موفقيت تجارت شما است          
 .يك برنامه كاري زمان بندي شده براي هر روز خود تنظيم كنيد                -
از برنامه دريافت پست الكترونيك با قابليت طبقه بندي نامه هـاي              -

 .دريافتي در زير شاخه هاي مختلف استفاده كنيد 

فايل ها و شاخه هاي موجود در رايانه خود را براي دستـرسـي             -

 .راحت تر و سريع تر، تنظيم كنيد 

براي سـايـت خـود        “  سوال و جواب هاي مكرر    ” يك صفحه     -
 .طراحي كنيد 

براي پيام هائي كه بصورت متناوب ارسال مي كنيد، يك ساختار     -
 .مشخص تعريف كنيد 

در رايانه خود يك صفحه شامل اطالعات ورود به سايت هائـي       -
كه با آنها همكاري داريد و آدرس وب آنها براي دسترسي راحت تر، 

 .تهيه كنيد

 درس نهم

باالترين اولويت براي شما بايد خدمات پس از فروش مناسـب و        
هرچند داريم در مورد دنياي اينـتـرنـت    .  رضايت كامل مشتري باشد   

صحبت مي كنيم ولي با مردمي كه در دنياي واقعي زندگي مي كننـد      
خيلي هم به ارتباط هاي مصنوعي و نرم افـزاري و            .  سروكار داريم 

خيلي از بازديد كنندگان سايت شـمـا      .  پست الكترونيك تكيه نكنيد   
مي خواهند با يك نفر در بخش خدمات مشتري شما حرف بزنند و              

در سـايـت   )  Live Agent(از امكانات پشتيباني زنده . بعد خريد كنند 
 .خود استفاده كنيد 

 درس دهم

شما بايد در مـوارد     .  براي بدست آوردن پول، بايد پول خرج كنيد       
 :زير با دست باز سرمايه گذاري كنيد 

 رايانه -

 دسترسي به اينترنت -

 نرم افزار -

 ثبت دامنه -

 ميزباني سايت -

 آموزش شامل كتاب، سي دي و غيره -

 تبليغات -

 درس يازدهم

هرچند قرار ما فقط ده درس مهم بود، ولي هميشـه بـه خـاطـر             
داشته باشيد كه خطرناك ترين تهديد براي موفقيت شما و   غـيـر             

هميشه از آن دوري       .  استSPAMحرفه اي ترين كار در اينترنت،  
 .كنيد 

مطالب باال، ليست كاملي نيست و فقط به عنوان شروع و راهنـمـا          
مطمئنا مسائل و نكات بسياري هستند كه بـايـد   .  مي تواند مفيد باشد   

مورد توجه قرار گيرند و شما بسياري از آنها را مي شناسيد و به آنها         
 عمل مي كنيد 

 مارسل آشار! . اميد دارويي است كه شفا نمي دهد ولي درد را قابل تحمل ميكند
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 راز موفقيت

آيا مي دانيد به چه كساني موفق مي گويند؟ آيا تا به حال از خـود   
پرسيده ايد چرا برخي افراد از بعضي ديگر موفق ترند؟ يا حتي چـرا        
بعضي كشورها از كشورهاي ديگر پيشرفته ترند؟ موفقيت شما چـه         

 تاثيري در موفقيت جامعه يا كشور دارد؟

موفقيت عبارت است از بالفعل كردن استعدادهاي نهاني كـه در         
آدمي با اين استعدادها به دنيا   مي آيـد    .  وجود هر كس نهفته است    

بزرگ مي شود و بايد آنها را تمام و كمال در راه هدف و منظـوري                
 .كه او را شاد و خرسند مي كند به كار ببرد

موفقيت عبارت است از دستيابي به هدفي كه در نظر انسان اسـت            
 .و با رسيدن به آن هدف براي خود موقعيت و اعتباري كسب مي كند

موفقيت عبارت است از شيوه درست فكر كردن و زندگي          

 .كردن

موفقيت در زندگي الزمه داشتن دانش باال، ثروت زيـاد، قـدرت               
. بلكه موفقيت يعني خود باشيم و نه ديگـري   .  و مقام اجتماعي نيست   

. موفقيت يعني شناخت ارجحيت هاي زندگي و عملكرد بر اساس آن        
موفقيـت تـجـهـيـز            .  موفقيت يعني ساختن امروز براي فرداي بهتر      

 . امروز خود براي فرداي پر بار 

به طور كلي مي توان گفت كه فرد موفق كسي اسـت كـه بـه                   
آرزوهاي خود برسد و در درون رضايت خاطر احساس كند كه اين            

 .امر خود حاصل تالش و كوشش مداوم در زندگي است

آرامش و اطمينان، بهترين مـوفـقـيـت         ”:آلفرد اوستن   

 ”است
 :براي رسيدن به موفقيت نكات زير را رعايت كنيد 

 :الگو برداري از افراد موفق 

شما با شناخت افراد موفقي كه در اطرافتان هستند  به اين پرسـش        
پاسخ دهيد كه اين افراد چگونه و چرا موفق شده انـد؟ در ايـن                  
صورت با پيروي از الگوها و روشهاي آنان مي توانيد براي موفقيـت         

 .خود برنامه ريزي كنيد

 :تعين اهداف بزرگ

افراد موفق به اين دليل موفق مي شوند كه مي دانند بـه كـجـا                       
شما بايد بدانيد كه مي خواهيد چه كسي باشـيـد           .  مي خواهند بروند  

بهترين كاري كه شما را به مسير صحيح هدايـت          .  و چه كاري بكنيد   
مشخص كردن اهـداف در تـعـيـيـن                   .  مي كند تعيين هدف است 

اگـر     .  زمان رسيدن به آنها يا عقب افتادن از مسير نيز مـوثـر اسـت         
باور داشته باشيم كه به هر چيزي كه اراده كنيم مي رسيم براي خـود    

گرچه هدفـهـاي كـوچـك              .  اهداف بزرگي را انتخاب خواهيم كرد     
بـه نـظـر      .  و كم ارزش دست يافتني اند، ولي راضي كننده نيستنـد     

متخصصان برنامه ريزي اهداف بلند مدت ومهم را بايد بـه اهـداف          
 .كوتاه مدت و ريز تقسيم كرد تا به راحتي بتوان به آنها دست يافت

 :حداكثر استفاده از زمان

وقت موهبتي است كه به هر يك از ما ساكنان كره ي خاكـي بـه       
موفقيت ما در   .  رايگان داده شده و واحد آن براي همه يكسان است       

 . زندگي به چگونگي استفاده از اين گوهر گران بها بستگي دارد

بررسي آمار طول عمر مردم كشورهاي مختلف جهان و همچنـيـن          
تحقيقات كارشناسان مديريت زمان مويد اين واقعيـت اسـت كـه              
موفقيت هر كس در تحقق اهداف، آرمانها و آرزوهايش تـا حـدود         

وقت عامل فـوق  .  قابل توجهي به استفاده موثر از وقت وابسته است       
 . العاده موثري در دستيابي به اهداف است

 :اشتياق؛ نقطه شروع همه فعاليتها 

هر كس كه مي خواهد موفق شود بايد آن قدر رسيدن بـه هـدف      
برايش مهم باشد كه در راه آن از هيچ كوشش و فعاليتي دريغ نورزد         

 ارد بزرگ. انديشمند همواره بدنبال پيدا كردن راهي مناسب براي بهبود زندگي آدميان است 
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اين گونه است كه مي توان .  و تمام فعاليتهايش را معطوف به آن كند      
ذهن را درگير اشتياق سوزان براي پيروزي كرد و اين شـرط الزم               

 .موفقيت است

اگر كاري كه مي خواهيد بكنيد درست باشد و به آن باور داشـتـه        
باشيد درنگ نكنيد قدم پيش بگذاريد و رؤياي خود را جامعه عمـل             

هرگز به گفته هاي اين و آن توجه نكنيد تا مبادا مـوقـتـا                .  بپوشانيد
زيرا شايد ديگران ندانند كه درهرشكست بذرهايي       .  شكست بخوريد 

از موفقيت و پيروزي نـهـفـتـه         
توجه داشته باشيد همـه     .  است

كساني كه موفق مـي شـونـد       
ممكن است در شـروع بـا          
دشواري روبه رو شـونـد و         
مجبور باشند به   تالـشـهـاي         

اينان بايـد   .  زيادي دست بزنند  
با مشكالت دست وپنجه نـرم      

 .كنند تا به موفقيت برسند

 :پشتكار 

براي موفقيت در كار و دستيابي        
به خواسته هاي قلبي بايد همه نيروهاي خود را صرف اهدافمان كنيم         

درايـن زمـيـنـه       .  وهمواره به دستاوردهاي نهايي تالشمان بينديشيم   
 درصـد نـبـوغ نـاشـي از داشـتـن                90  ‹‹ :  اديسون گفته است  
 داستانهاي موفقيت افراد بزرگ نشان ميدهد كه       ›› . پشتكاردركاراست

 .داشتن پشتكار از مهمترين رموز موفقيت آنان به حساب مي آيد

 :اعتماد به نفس 

باوري مثبت نيروي خالقانه  و  سازنده اي است كـه مـوجـب                 
افراد .  شكوفايي و پيشروي بي وقفه انسان در مسير اهدافش مي شود        

موفق از شكست ترسي ندارند و از همان ابتدا ميدانند كه به مراد و               
شما با فهرست كردن توانايي هـا و      .  مقصود خويش خواهند رسيد   

مهارتهاي خويش مي توانيد اعتماد به نفس الزم را كسب كنيد وآن             
 .را پرورش دهيد

 :نهايت استفاده از هوش و استعداد

اگرهوش و استعدادي سرشار داشته باشيم وآن را درست به كـار         
گيريم به يقين راه رسيدن به موفقيت وكاميابي برما هموار خـواهـد              

اما اگردركارها جديت به خرج ندهيم بي استعدادتريـن افـراد            .  شد
به راستي آيا تا به حال  .  مصمم وبا اراده نيزازما پيشي خواهند گرفت      

به توانايي هاي خود فكركرده ايد؟ خداوند نيرويي عظيم به همه مـا             
انسانها داده است كه در صورت شناخت واستفاده موثر ازاين نـيـرو      

 .در راه رسيدن به اهدافمان حتما موفق خواهيم شد

 :استفاده از فرصتها

ما ايرانيان سنتها واعتقادات خوبي داريم اما متاسفانه در بـعـضـي             
يـكـي از ايـن        .  موارد نيز ذهنمان به باورهاي غلطي آغشته اسـت    

بـه  .  باورهاي غلط رايج، نسبت دادن موفقيت افراد به شانس اسـت         
عنوان مثال اگر كسي قطعه زميني بخرد وآن زمين بعدها از موقعيـت          
خوبي برخوردار شود واو به ثروتي برسد مي گوييم شانـس آورده              

در . در حالي كه چنين موفقيتها حاصل استفاده از فرصتهاسـت       .  است
حقيقت معني واقعي شـانـس    
استفاده درست از فرصتهـاي     

بايد همواره  .  پيش آمده است  
جوياي چنين شانس وفرصتي    
باشيم وبا فراست وتيزبيني به     
فرصتهايي كه دراختيـارمـان     

  .قرار مي گيرد پروبال دهيم

 :خواستن رمز موفقيت

. خواستن توانستـن اسـت     
البته بايد معني خواستن را نيز      

نه هـرخـواسـتـنـي       .  ياد بگيريم 
موجب توانستن مي شود و نه حتي هرتوانستني ما را به هـدف مـي         

 . بسياري از افراد معناي واقعي خواستن را    نفهميده اند. رساند

خواستن آن است كه به تصميم قطعي منجر شود وتصميم قطـعـي        
آن است كه به عمل منجرشود وتنها عمل صحيح است كه ما را بـه           

دانستن خواستن وتوانستن تنها در سـايـه         .  نتيجه وهدف مي رساند   
واقعيت آن است كه در وجود هـر    .  عمل معني ومفهوم پيدا مي كند  

يك از ما گنجي عظيم نهفته است كه دستيابي به آن به كوششي نـه             
به خاطر داشته باشيم كه طـوالنـي    .  چندان زياد اما آگاهانه نياز دارد     

پس بايـد قـدم     .  ترين راهها تنها با برداشتن يك قدم آغاز مي شوند  
بگذاريم وهمين امروز اولين قدم را در راه رسيدن به هدفهاي واالي            

  .خود برداريم

 :راضي نبودن به وضع موجود

اگر به مسـيـر   .  موفقيت افراد موفق دستيابي آنان به اهدافشان است 
زندگي افراد موفق نظري بيندازيم متوجه مي شويم كه نارضايتي آنان      
از وضع موجود باعث حركت وگام برداشتن به سوي موفقيت شـده     

 .است

داليل موفقيت افراد و سازمانها در برنامه ريزي و هدفمنـدي             

پس از تعيين اهداف بلند براي خود  بايد  در راه . آنان نهفته است

مهم ترين عامل موثر در موفقيت . رسيدن به آن اهداف تالش كرد

  .خود فرد است

 كرني. زمان استادبزرگي است كه بسياري ازمشكالت را حل مي كند






