
ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز

کارآفرینیمفهوم جسارت در شناسایی 
مفاهیم و تعاریف کار، کارآفرین و کارآفرینی

تاریخچه کارآفرینی
ضرورت و نقش کارآفرینی در جامعه 

ویژگی های افراد کارآفرین
مفهوم جسارت

مفهوم ریسک پذیری و ریسک سنجیده
خود مدیریتی و خود مدیریتی کارآفرینانه

مفهوم تصمیم گیری و مراحل آن
تکنیک های تصمیم گیری

www.saniway.ir
سطح مقدماتی KAB رویکرد کارآفرینی با : شایستگیاستاندارد آموزش 

ثانی:  استاد 

ذریافت نمونه 
از KABسواالت 

saniway.irسایت 

1فایل شماره 
saniway.irرا از 3و 2شماره )

(دانلود کنید



1کارآفرینیشناسایی مفهوم جسارت در 

تعریف کار:

ی بوجود است که باعث می شود تغییر در ارزش کاال یا ارایه خدمت( اقتصادي یا غیر اقتصادي )هر فعالیتی
.استهدفی خاص داراي آید، و ارزش آن در اثر فعالیت افزایش یا کاهش می یابد و 

تعریف کارآفرین  :

 ک ابتکار جدید یا ییک ایده میتواندبا ریسک پذیري و تالش مستمر  کسی است که میخواهد و کارآفرین
].تبدیل نمایدموفق ( چرخه اقتصادي)نوآوریرا به یک 

تعریف کارآفرینی:

مات یک سبک خاص زندگی است که به سبب آن ایده اي نو و خالقانه طی یک فرایند حساب شده به خد
.یا محصوالت جدید و نو تبدیل می شود
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2کارآفرینیشناسایی مفهوم جسارت در 

 تاریخپه کارآفرینی:

 ز آن کارآفرین می خواندند و پس امأموریت نظامی بودنداوایل سده شانزدهم میالدي کسانی را که در کار در
میالدي به بعد درباره 1۷۰۰از حدود سال . نیز براي مخاطرات دیگر نیز همین واژه مورد استفاده قرار گرفت

.پیمانکاران دولت که دست اندرکار امور عمرانی بودند، از لفظ کارآفرین زیاد استفاده شده است

ردببکار ( پدر علم کارآفرینی) مپیتر .اصطالح کارآفرین در معنا و مفهوم امروز را اولین بار ژوزف شو.
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3کارآفرینیشناسایی مفهوم جسارت در 

ضرورت و نقش کارآفرینی در جامعه:

 جامعه یکی از دستاورد هاي مهم کارآفرینی ایجاد اشتغال در یک.یک جامعه هستندموتور حرکت و رشد اقتصادی کارآفرینان
و پویتایی، رشتد، خالقیتت. است، در نتیجه تمام عوامل منفی یک جامعه که در اثر بیکاري حاصل می شود از بین خواهد رفتت

.نوآوري در یک جامعه حاصل نگرشکارآفرینانه دریک جامعه است

ویژگی های افراد کارآفرین:

ود آوردقسمت اعظم صفات کارآفرینان اکتسابی است، و فرد می تواند با تمرین، سعی و تالش این خصوصیات را در خود بوج  .
...سک پدیري و مرکز کنترل درونی، اعتماد به نفس، نیاز به توفیق، استقالل طلبی، مخاطره پذیري، ری: برخی صفات کارآفرینان 

مفهوم جسارت:

حیح، به جسارت بخشی از شجاعت است که یک کارآفرین با داشتن این خصوصیت می تواند با علم و دانش کافی تصمیمات ص
.موقع و اثربخش اتخاذ نماید
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مخاطره جویی حساب شده1

موقعیت شناس و فرصت طلب2

خالق، مخترع و نوآور3

بازرگان، آشنا به بازار4

توانایی بسیج منابع5

انعطاف پذیری در مقابل تغییر6

نیازمند کسب موفقیت7

تمایل به تسلط بر سرنوشت8

مهارت های ارتباطی9

کنترل درونی و اقدام گرایی10

توانایی رهبری11

متخصص و با تجربه13

حسابگر و پول جمع کن14

اعتماد به نفس و خوش بین15

آرمان طلب و واقع گرا16

قدرت تحمل ابهام و شکست17

متعهد و مسئولیت پذیر18

نتیجه گرا و دارای پشتکار19

تفکر همه جانبه20

خودانگیخته گی21

بصیر و آینده نگر22

دارای تمرکز23

بی باک، جاه طلب و خونسرد24

استقبال از مشکالت25

توانایی کار با دیگران26

جمع

برای خود تان اعمال نمائید100یک نمره از 26الی 1برای هر یک از ویژگی های 



جاذبه های توریستی تفریحی در منطقه شما وجود دارد؟ آیا 

در مورد فکر و ایده های نو چه باید کرد؟ 

آیا می توانم به ایده ای موجود با نگاه نو بنگرم؟

آیا می توانم در مطبوعات چیزی پیدا کنم؟

آیا فرصت هایی برای یک فعالیت اقتصادی سبز وجود دارد؟

آیا تغییرات قوانیی و مقررات موجب فراهم شدن فرصت های شغلی می شود؟

آیا می توانم یک واحد کسب و کار فعال را خریداری کنم؟

چه مهارت هایی دارم؟

آیا می توانم مهارت های فعلی خودم را با کاری جدید انطباق دهم؟

آیا می توانم سرگرمی خود را به کسب و کار تبدیل کنم؟

چگونه آدمی هستم؟

آیا می توانم در منزل کار کنم؟

در منطقه شما چه کاالها و خدماتی نیاز است؟

شرکت های محلی به چه محصوالت و یا خدماتی نیاز دارند؟
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4کارآفرینیشناسایی مفهوم جسارت در 

 مفهوم ریسک پذیری و ریسک سنجیده:

“ فتته مفهوم مالی به احتمال اختالف میان بازده مورد انتظار و بازده واقعی ریسک گدر : در سرمایه گذاري ”مفهوم ریسک
، در در سترمایه گذاري بیشتتر باشتدموفقیتتاین انحراف بازده می تواند مثبت یا منفی باشد، هر اندازه احتمال عتدم. می شود

ستبات و کارآفرینان ریسک هاي معتدل را می پذیرنتد و  محا. اصطالح گفته می شود که ریسک سرمایه گذاري بیشتر خواهد بود
.پیش بینی کارآفرینان اغلب از بروز ریسک هاي غیر ضروري جلوگیري می کند

د دیگر در افراد کارآفرین با اختصاص انرژي و زمان زیاد همیشه از بهبود وضعیت بزرگ بعدي حمایت می کنند در صورتی که افرا
.باقی ماندن در شهرت و موقعیت خوب فعلی خرسند هستند

"معتقد بودند که تمایل به مخاطره هاي معتدل از ویژگی هاي بارز کارآفرینان است"و بروکهاوس"الیلز.

" قاطعانته / د توانائیتان را خوب بشناسی/ هدف مشخص داشته باشید / با علم و دانش کافی ریسک کنید"ریس  سکجیده
.........براي ریسک هاي بعدي هم انرژي و توان داشته باشید / به ترس هاي بیش از حد زمان ریسک دقت کنید / عمل کنید 

بسیار خطر باید تا پخته شود خامی
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5کارآفرینی شناسایی مفهوم جسارت در 

 خود مدیریتی:

 آنهاخود مدیریتی عبارت است از شناسایی درست توانایی ها و استعدادها و تالش براي پرورش و شکوفایی  .

پیتدا به عبارت دیگر، افراد به خواست خودشان بته آن گترایش. خود مدیریتی یک فرایند اختیاري است، نه یک فرایند اجباري
نی می کنند و نه به اجبار دیگران، به همین جهت عملی شدن و نتیجه بخش بودن آن دور از انتظار و ذهتن نیستت و کتاري شتد

میزان مدیریت افراد را بر هیجانات خود و واکنش به هیجانتات )"EQ"خود مدیریتی یعنی باال بردن سطح هوش هیجانی .است
(دیگران

 مدیریتی کارآفرینانه خود:

دیل به مجموعه اي از مهارت هاي نرم و ذهنی است که کارآفرینان می توانند آن ها را یاد گرفته و در خود نهادینه کنند، یعنی تب
.  یک عادت کنند تا بتوانند در مسیر سخت کارآفرینی با کمک آن توانمندي ها بر موانع فائق آیند
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6کارآفرینیشناسایی مفهوم جسارت در 

 مفهوم تصمیم گیری:

 یعنتی تتوان در واقع تصمیم گرفتن. است که طی آن یک مسیر را از میان چندین مسیر انتخاب می کنیمفرآیند ذهنی تصمیم گیري یک
ردن و واژه تصمیم گیري در لغت به معناي اراده کردن، قصد کت. تشخیص بهترین راه از میان راه هاي متعددي که پیش روي انسان  قرار دارد

وجتود، بنابراین تصمیم گیري فراینتد ارزشتیابی گزینته ها و راه هتاي م. در اصطالح انتخاب کردن از میان دو یا چند راه کار یا گزینه است
ب گزینه ها بتر تصمیم گیري روند شناسایی و انتخا. و در نهایت انتخاب استبرای رسیدن به هدف بررسی پیش بینی نتایج هریک از آن ها 

. اساس ارزش ها و ترجیحات تصمیم گیرنده است

مراحل تصمیم گیری:

 ،سب و کار در حل ، با ارزیابی گزینه هاي جایگزین و انتخاب بهترین مسیر، به مدیران و دیگر متخصصین کفرآیند تصمیم گیريبه طور کلی
..مسائل کمک می کند

1- شش / طوفان فکری )بررسی راه حل های مختلف -4شناسایی راه حل های مختلف -3کسب اطالعات الزم -2شناخت کامل هدف تصمصم گیری
بررسی نتایج-8اجرای تصمیم -7انتخاب بهترین راه حل-6ارزیابی راه حل ها ونکات مثبت و منفی گزینه ها -5( کاله تفکر
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7کارآفرینی شناسایی مفهوم جسارت در 

تکنیک های تصمیم گیری:

 / جدول تکنیکT  /plus, minus, interesting تکنیکPMI( جالب توجه–منفی –مثبت / ) تکنیک معیارهاي اندازه
ار بتر حستب سپس به هر معی. معیارهایی را که قرار است با این تصمیم به آنها دست پیدا کنید در فهرستی بیاورید. گیري شده 

در مرحله ي بعد هر یک از انتخاب هاي پیش روي شما بتر استاس نمترات. اهمیت نسبی اش در تصمیم، عددي اختصاص می دهید
یتا 1۰۰تتا 1یا 1۰تا 1براي این کار می توانید از یک مقیاس نمره دهیِ . معیارهایی که در آن تأمین می شود امتیازي کسب می کنند

فته تري از این تکنیک مدل کمی پیشرتکنیک جدول تصمیم هاي وزن دار . / هر دامنه اي که به نظرتان خوب است استفاده کنید
صتمیم در این تکنیک جدولی طراحی می شود که در آن به هر معیار بر اساس اهمیتی کته در ت. تکنیک اندازه گیري معیارهاست

.سپس به هر یک از انتخاب هاي جایگزین در مورد هر معیار نمره اي تعلق می گیرد. دارد وزنی اختصاص داده می شود

تمرین:

 کاربرگ پیش روي خودتان درباره ي یکی از سؤاالت،PMI ه و چند نکتحتما ده نکته ي مثبت و ده نکته ي منفی . را تکمیل کنید
خابی و نهایتا تصمیم نهایی خود را درباره ي سؤال انت. فهرست کنیدا ( در حال حاضر نه مثبت هستند نه منفی) قابل توجه 

.بگیرید و استدالل تان را در دفاع از آن بنویسید
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بررسی مسیر شغلی كارآفرینانه 
آنكارآفرين و عناصر تعريف 

كارآفريني و دالئل نياز به كار آفريني در كسب و كار اصول 
انگيزه كارآفرينانه   

كارآفرينانه اهداف 
شغليمسيرهاي انواع 

خود اشتغالي
عملكرد اقتصادي چرخه 

كارآفريني در جامعهنقش 
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بررسی مسیر شغلی 
1كارآفرینانه 

 کارآفرین و عناصر آنتعریف :

  چرخه )نوآوریجدید یا یک ابتکار را به یک یک ایده کارآفرین کسی است که میخواهد و میتواندبا ریسک پذیري و تالش مستمر
.استاشتياقیک عنصر بسیار با اهمیت که در مرکز وجودى هر کارآفرین است ، ].موفق تبدیل نماید( اقتصادي

 کارآفرین پراراده، خالق، پایدار، قهرمان ورهبر است. استموفقيتواژه کارآفرین دربردارنده معناي : از دیگر عناصر کارآفرینی .

ناه یاک تافت اسات( سبک زندگی)کارآفرینی یک رفتاار–کارآفرین ارزش ها را تغییر می دهد : پيتر دراکر–است "شوق خلقت"کارآفرین : باتلر

رآفرین میتواند بیشتر راه حل ها در جاهای دیگر کشف شده است کا: گيتسبيل –کارآفرین ایجاد کننده یک چیز ارزشمند از هیچ است : تيمونز. خاص

رات مااییپ که توآم با ترف وقت تاالش زیاادپ یاشیرش خ اخلق چیزی نو فرایند کارآفرینی : رابرت هيسریچ . دهدانتقال آنها را به حوزه کاری خود

قیتت و خالروحی و اجتماعی برای بدست اوردن منابع ماییپ رضایت شخصی استپ   که نتیجه این فرایند از فعاییت های منظمی حاتل می شاود کاه 

اییپ مخااطره کارآفرینی خالقیت و نوآوریپ عشق به کار وتالش مستمرپ یویا: مک کله لند. را به نیاز مندی ها و فرتت های بازار ییوند می زندنواوری 

.انه استپ زیر بنا و اساس زندگی کارآفرینمثبت اندیشییشیریپ آینده نگریپ ارزش آفرینیپ آرمان گراییپ فرتت گراییپ نیاز به ییشرفت و 
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بررسی مسیر شغلی 
2كارآفرینانه 

 اصول کارآفرینی و دالئل نیاز به کار آفرینی در کسب و کار :

مهمترین اصول کارآفرینی را می توان در فرایند کارآفرینی جستجو کرد:

1-نند و انها را در کارآفرینان با باال بردن سطح دانش و اطالعات بروز خود، مطالعه و کنکاش مستمر فرصت ها را شناخته ارزیابی می ک): شناسایی و ارزیابی فرصت
.(راستاي فعالیت اقتصادي خود بکار می بندند

2-طرح کسب و کار : تدوین طرح تجاری(BP ) همانند یک سناریوي فیلم یا نقشه راه است.

3-منابع مالی، انسانی، فضاي مورد نیاز و تجهیزات: تآمین منابع مورد نیاز.

4- فوت و فن ها و اصول مدیریت، بازاریابی، تبلیغات، رقابت و : شدهاداره بنگاه تآسیس......

 کاردالئل نیاز به کار آفرینی در کسب و:
.او می تواند تصمیم بگیرد که با چه کسانی همکاري کند، چه مقدار کار کند و چه زمانی به استراحت بپردازد. تصمیم گیرنده اصلی، خود کارآفرین است•
.داشته باشد( استخدام)یک کارآفرین می تواند درآمد بسیار بیشتري در مقایسه با کار کردن براي دیگران •
ی فعتال ازخورد مشتریان، نقشو بکارآفرینی این امکان را فراهم می آورد تا فرد در تمامی مراحل کسب وکار، از ایده پردازي تا طراحی و از فروش تا فرآیندهاي کسب وکار •

.داشته باشد
.کارآفرینی می تواند دست فرد براي حفظ کسب وکار، فروش آن به دیگران و یا حتی ادامه در نسل هاي بعدي را باز بگذارد•
.کارآفرینی می تواند فرصت مشارکت با دیگر افراد را ایجاد نماید•
ارآفرینتانی به عنوان مؤسس اپل، از جملته ک« استیو جابز»به عنوان مثال، . بسیاري از کارآفرینان، به اقتصاد محل زندگی خود، کشور، منطقه و حتی جهان، کمک می کنند•

بود که باعث تحول در صنعت کامپیوترهاي رومیزي و صنایع ارتباطی در کل جهان شد

•.



 کارآفرینانه انگیزه و اهداف:
 /ات کارآفرینان هدف گرا و دستاورد گرا هستند، آنان براي ارضاي شخصی و اثبت

.کفایت خود کار را به خوبی انجام می دهند

هتدف گترا و بلنتد پترواز . کارآفرینان از انجام کارهاي تکراري پرهیز متی کننتد
هستندو دوست دارند خالق باشندو از مشاهده تأثیر کارهاي خود در اجتماع لذت

.می برند

«.شادبودن، ههف واقعی زنهگی است»
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عالیق وگرایش ها
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انواع مسیر های شغلی:
شتود ودر امروزه با تغییرات محیط کاري، مشاغل بی مرز تر شده و هرقدر که مشاغل بی مرزتر می شوند، مرز بین کار و تفریح کمتر متی

وقات، کارپاارهنهایت این تصور که افراد براي گذراندن زندگی الزم است در یک شغل بمانند جایگزین اعتقادات جدیتد تتري ماننتد، 

.می گرددقرارداد کاری، تقسیم کاری، انعطاف زمانی،کارمجازی و خود اشتغالی 

کسب و کارهاي تولیدي–کسب و کارهاي بازرگانی –کسب و کارهاي خدماتی 

کسب و کارهاي–کسب و کارهاي اینترنتی –کسب و کارها با رویکرد مختلط 

.کسب و کارهاي شراکتی–خانگی 

بررسی مسیر شغلی 
5كارآفرینانه 

 www.saniway.ir
 سطح مقدماتی KAB کارآفرینی با رویکرد : استاندارد آموزش شایستگی

 ثانی:  استاد 



ارزیابی نگرش ها:  1طراحی مسیر شغلی 

:تمرین

با بهره مندی از

4الی 1جداول 

فرایند طراحی مسیر شغلی را بررسی و 

!نتیجه را استخراج نمائید
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ارزش ها و نیاز ها:  2طراحی مسیر شغلی 
ذریافت نمونه 

از KABسواالت 
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ارزیابی مهارت ها:  3طراحی مسیر شغلی 



ارزیابی استعداد ها:  4طراحی مسیر شغلی 



7بررسی مسیر شغلی كارآفرینانه
( چرخه كسب و كار)چرخه عملکرد اقتصادی 

توسعه

اوج

رکود اقتصادی

افسرذگی ( دپرس)

دره

بهبود
 مجتمع آموزشی فنی مهدوی

 سطح مقدماتی KAB استاندارد آموزش
کارآفرینی با رویکرد : شایستگی

 1399اولیأثانی          پاییز : استاد 

چرخه كسب و كار خود : تمرین
یا یک كسب و كار انتخابی را 
ترسیم و دالیل تغییرات آن را 

!بحث كنید



 نقش کارآفرینی در جامعه:
.  کارآفرینان موتور محرک اقتصاد یک کشور هستند

را فعتال ديکارآفرینان نقش محوري در اقتصاد بازار دارند، به این خاطر که به عنوان جرقه در موتور اقتصاد عمل می کنند و تمامی فعالیت هتاي اقتصتا

.موفقیت اقتصادي کشورهاي جهان در نتیجه تشویق و پاداش دادن به این روحیه نوآوري کارآفرینان است. می کنند

توستعه . استتوسعه پایدار امروز برپایه نوآوري وخالقیت و استفاده از دانش استوار. امروزه ساختار اقتصادي دنیا باگذشته به طور اساسی تفاوت دارد

کتاري کارآفرینی درکشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشکالت جاري از جمله فقر، نابستامانی اجتمتاعی و فرهنگتی، بی

 ها به منظور در واقع کارآفرینی که به مفهوم کشف و بهره برداري از فرصت. دانش آموختگان دانشگاهی و معظل انبوه سایر بیکاران را مرتفع خواهد کرد

قتات مطالعتات و تحقی. ارزش آفرینی در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه است، پایه و اساس توسعه همه جانبه محسوب می شود

، توساعه عادالت، کارآفرینی نقش شایسته و بایسته ای در رشد و توسعه اقتصادی، حضور فعال در بازارهای جهانی، رقابت، اشتغالزایی پایدارنشان می دهد 

.و بخش عمومی داردجامعه، دولت کاهش فقر، درآمد ملی و حل مشکالت 
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دامه نمونه سواالت استاندارد همراه با پاسخ و ا
را KABمباحث تدریس کارآفرینی با رویکرد 

saniway.irر سایت  د
.جستجو و دانلود کنید


