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  :مقدمه

 که در صورتی که  دولتها نسبت به آن اهتمام  ورزند ، کارآفرینی از  آن جمله مفا هیمی است

  . چند صد ساله را در دهه اي  خواهند گذراندهر

رشد شتابان کارآفرینی در جهان چندي نیست که باعث تحول عظیم در رویدادهاي اقتصادي 

از یک طرف و افزایش شکاف و فاصله میان کشورها شده است و عدم برنامه ریزي اجرایی 

  .ر این حوزه این فاصله را بیش از پیش افزایش خواهد دادصحیح د

رشته هایی که ظاهراً نقشی در تولید ملی ندارند نادیده انگاشته می شوند و غافل از این که 

  .درصد باالیی از ارزش افزوده در همین نوع تولید داخلی قرار دارد

 ، کتاب و سایر رشته هایی که  بیادبیاوریم کشورهایی که یر روي مد، طراحی، معماري، سینما

 سرمایه گذاري نمودند و در در وهله اول به نظر می رسد چندان با کارآفرینی میانه اي ندارند

  .بدست آوردند سهم بسزایی در رفاه اقتصادي یک جامعه نتیجه

 رشته ها بخصوص رشته هاي هنري  گونهامیدواریم با هدایت و نظارت صحیح دانشجویان این

  .ساز جهش چشمگیر اقتصادي در کشور باشیم، زمینه 

  

  

  

  

  



فردي از منابع به  کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از طریق تشکیل مجموعه منحصربه :کارآفرینی

.گیري از فرصت ها منظور بهره

کارآفرین فردي است داراي ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار با بهره گیري و : کارآفرین

.دهد  همراه با مخاطره مالی، اجتماعی و حیثیتی است محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه میهماهنگی منابع که

:براي خالقیت تعاریف بسیاري شده از جمله. :خالقیت

  توانایی خلق کردن -

حلی نو براي یک مساله، روش یا ابزاري نو و یا یک  راه: توانایی ساختن و یا به وجودآوردن چیزي نو اعم از-

ي نو یا شکل هنرمندانهشیء 

ترین عنصر در یک  مهم. ها، علوم و فناوري شود هاي بزرگ در دانش، مهارت فرایندي ذهنی که موجب جهش-

  . نظیر بودن است فرایند خالق، ابداع یا بی

نوآوري ي واژه:  innovation ا هاي نو انجام کاره هاي نو، خدمات نو و یا راه  به معنی خلق ارزش از طریق ایده

.باشد می

:باشند  تبیین شده که برخی از آنها بدین شرح می"نوآوري"تعاریف متعددي از 

  عمل معرفی چیزي تازه-

.تازه هاي فنی یا کاربردهاي صنعتی عمل یا فرایند یا پدیدآوردن چیزهاي نو به ویژه، روش-



اي که به  یا اختراع بکر و نوآورينوآوري به عنوان یک ایده : توان از دو دیدگاه مد نظر قرارداد  را مینوآوري-

هایی که درون خود فرهنگ، خلق  افتد و از ایده ي تغییراتی است که در درون یک فرهنگ اتفاق می مثابه

  . گیرد شود، نشأت می گردد و در نهایت توسط آن فرهنگ، پذیرفته می می

:ویژگی هاي کارآفرین 

                                 و پشتکار دارند                          هدف.١

داشتن اطالعات تجاري                                        .٢

آمادگی روبرویی با شکست                                    .٣

به خود متکی بودن                                               .٤

                توانایی به حداقل رساندن خطرات            .٥

حل مشکالت بطور مداوم                                       .٦

دارابودن توانایی الزم                                          .٧

تمایل به مشورت باکارشناسان                              .٨

  سالمت جسمی                                                .٩

سالمت فکري وروحی                                         .١٠

شکیبایی دربرابرنامالیمات                                   .١١

توانایی ایجادارتباط                                             .١٢

  دسترسی به منابع مالی   .١٣

  استفاده ازتجارب دیگران.١۴

  مسئولیت پذیري .١۵

   نفس   اعتمادبه.١۶

  قابلیت تغییروانعطاف پذیري    .١٧



  تمایل به استقالل    .١٨

  تالش براي اجراي پروژه      .١٩

  شناخت شخصی      .٢٠

  تعهد       .٢١

  ابتکاروخالقیت       .٢٢

  دیدگاه مثبت                          .٢٣

  اطالعات فنی وخدماتی                                  .٢۴

                              عقل معاش                   .٢۵

توانایی ارائه عقایدبه دیگران.٢۶

شجاعت.٢٧

فرآیند کارآفرینی

نگاه کارآفرینانه:

ها توسط این افراد،  درك فرصت. بینند ها را می کنند و خالء ها را درك می کارآفرینان، افرادي هستند که فرصت

یا نگاه به ) در جلسات(و یا ارتباط با افراد ...) ارتباط با محیط زندگی، بازار و ( بازارگرديممکن است از طریق

یا نگاه جستجوگرانه، نگاه (حاصل شود، که به آن نگاه کارآفرینانه ... ها، شبکه اینترنت و  تلویزیون، رسانه

گفته می شود...) گرایانه، در پی شکار فرصت و فرصت .

باشد؛  اندازي کسب و کار می اي براي اقدام به راه شود و انگیزه نگاه کارآفرینانه، به خوبی دیده میخالءهاي بازار با 

با توسعه و . به عبارت بهتر، افرادي که تمایل به ایجاد کسب و کار دارند، بایستی این نگاه را در خود تقویت نمایند

ویت این نگاه که در کل منجر به نوآوري و ایجاد کسب و به تق... ها، مدارس و  ترویج این دیدگاه در درون خانواده

.کار می شود، کمک خواهد شد



ص فرصت ی تشخ–1مرحله

از ی نین مرحله اغلب زمان قابل توجهیا. شود یل واقع میمورد تحل» قبل از آغاز«  تحت عنوانيریدوره شکل گ

. ر استی سال متغ10ک ماه تا یدارد که از 

ت یر از اهمیا خین فرصت مناسب است یا اینکه آین ایی و درك ابعاد فرصت و مفهوم آن و تعقین مرحله تحقیدر ا

د از درون به کنکاش خود بپردازند تا یک کسب و کار را دارند بایجاد ی که قصد ایاشخاص.  برخوردار استيادیز

ن مرحله عقب ین معموالً از ایمخترعت غالب مردم از جمله ی را دارند؟ اکثرینی کارآفریقتاً آمادگیا حقیبدانند که آ

. کنند ی می را بررسینیکنند و امکان کارآفر ی نمینینش

بنابراین فرصت ها عبارتند از:

مجموعه شرایطی است که نیازي را براي یک محصول یا خدمت جدید بوجود می آورد .

در محیط قرار دارد  

پاسخی است براي یک مسئله  

نیازي است که باید تامین شود  

خواسته اي است که باید برآورده شود  

اي است که باید برطرف شود نگرانی  

داراي محدودیت زمانی است

 فرصت مورد نظر ي تمرکز بر رو-2مرحله

 را ی مختلفيها دهید است که آنها این مرحله، مرحله شک و تردیا.  دارد يادیت زینان اهمی کارآفرين مرحله برایا

. نندیک را برگزینند کدامدا یدر ذهن دارند و نم

ر یه گزاران خطر پذی از سرمایکی Evgene Kleine . ار مهم استیک فرصت بسی يتمرکز بر رو«: دیگو ی م

جاد نمود اما فاز اول یز ای از کسب و کار را نيگری ديها ن امکان وجود داشته باشد که شاخهیممکن است بعدها ا



قاً یبهتر است اهداف کسب و کار خود را دق»  خاص متمرکز شودتیک فعالی يقاً بر روید دقیک شرکت بایدر 

ج کامالً ی به نتای کنند وليه گذاریک فرصت واحد سرمای يرا ممکن است اشخاص مختلف بر روید زین نمائییتع

.  برسندیمتناقض

عهد ت-3مرحله

ن ی ایول. دانند ید میار جدل کسب و کار و ترك شغل روزانه خود را تعهد به کسب و کینان، تشکیاغلب کارآفر

ق و نوشتن یک فرصت و تحقیح یان تشری مياریتفاوت بس.  آغاز گردديه طرح تجارید با تهیقت بایمرحله، در حق

 از درك و يدیازمند سطح جدی نيک طرح موثر تجارینوشتن . وجود دارد) طرح کسب و کار(يک طرح تجاری

ن اگر بعد از یبرد بنا بر ا ی ساعت زمان م300 تا 200ن یند بیرآن فیا. باشد یار مین تعهد بسیمعلومات و همچن

 که معموالً یاشتباه. ابدیل ی ماه تقل12تواند به سه تا  ین مرحله مید ایز کار کنیالت آخر هفته را نیظهرها و تعط

 ی ميآورر منابع را جمع یو سپس سا. رندیگ یده می را ناديشوند آن است که طرح تجار ینان مرتکب میکارآفر

 يت مورد نظر برایکنند نقطه تمرکز فعال ی نموده و تالش ميریگیکنند و سپس پ یده مورد نظر را آغاز میند، اینما

. ندین نماییقاً تعی را دقيک کسب و کار تجاریده به یل ایتبد

 ورود به بازار – 4مرحله

 ی را با سازمانین کسب و کار کوچکیفرد کارآیفرض کن: ن مرحله هستندین کننده اییت، تعی و موفقیسود ده

ن فروش یص داده است و اولیاش تخص ياز خود را با توجه به طرح تجاریجاد نموده است، منابع مورد نیساده ا

: ن استیکند ا ین مییه تعیت کسب و کار را در همان مراحل اولی که موفقيزیچ. ز انجام شده استیمحصوالتش ن

 در نظر گرفته شده باشند و کسب و کار در راه کسب سالمت یاشد، اهداف معقولاگر مدل کسب و کار سود ده ب

ن کسب و کار یا کوچک ماندن این مرحله به رشد کسب و کار خود و یتواند در ا ین میش برود، کارآفری پياقتصاد

. ن باشد، فکر کندی قابل تأمیه شخصی که با سرمايبه حد

 کامل و رشد ي راه انداز-5 مرحله



ن ین در ایمعموالً کارآفر. دیزان رشد را انتخاب نماین میشتریک راهکار خاص با بید ین باین مرحله، کارآفریر اد

ن یچگاه از ایدهد که کسب و کار مورد نظرش کوچک بماند و ه یح می ممکن، ترجي راههایمرحله و بهنگام بررس

ک ید در حد یده جدین ایا ممکن است ایو . ماند ی میا احتماالً تنها مالک کسب و کار باقیگذرد و  یمرحله نم

ل به یت را ندارند که تبدین ظرفیا ایتوانند و  ید نمی جديها دهیت ساده بماند، که البته تمام ایکسب و کار و فعال

 رشد وجود ي در بازار برای کافين باشد که فضایع ممکن است ایل عدم رشد سریدال.  بزرگ شونديشرکتها

ن رشد ینکه ایا ای نداشته باشند و یاس خاصیت مورد نظر مقیری مديستم هایا محصوالت و سی نداشته باشد و

  . دیجاد کند که نتواند از عهده آن برآی ایت چالش بزرگیری مديع برایسر

 بلوغ و توسعه – 6مرحله

قت گسترش ی در حقک کسب و کار،ین حالت رشد یدر ا. ده استیل به رهبر بازار گردیاکنون کسب و کار شما تبد

 رشد ي، استراتژیتیری مديا ن گروه حرفهیا.  خواهد بودیتیری مديا  حرفهيق روشهایده خوب از طریک ای یعیطب

کند که  ی مياده سازیر شرکتها پیا ادغام شدن با سایالت و ی،اخذ تسهیق توسعه در سطح جهانیده را از طرین ایا

  . شود یع مش و کمبودها رفی افزاینگیق نقدین طریاز ا

 ارزش – 7مرحله

ق ی از طری مراحل قبلیجاد شده در طین مرحله ارزش ایدر ا. جه کار استی از نتيمرحله آخر مرحله بهره بردار

  . ردیگ ی قرار مي کار مورد بهره برداری خروجیابیارز

ما از .  معطوف شده است کاری به خروجید دارد و توجه کمی تأکی بر مراحل قبلینیات کارآفریمتأسفانه اغلب ادب

 ي است، چه براینی در چرخه عمر کارآفریک کسب وکار عامل مهمیم که خروج موفق از یدان ی تجربه ميرو

  .  نموده استيه گذاری که سرماي فردين وچه برایکارآفر

.  خود انجام شوندين است که کارها در جاید با آن مواجه است ایک کسب و کار جدی که ین چالشیمهمتر

ن معموالً زمان و منابع ینکه کارآفریژه ایبه و. ار مهم استی، بسيد کرد و در چه مرحله اینکه چه کار بایدانستن ا

  .  دارديمحدود



شتر یک شرکت بیجاد ی گفته است که ایی ، در جاVenture Lawس گروه یو جانسون، رئیدبل. گی کريآقا

ک درجه خطا داشته یوشک شما فقط به اندازه کمتر از اگر به هنگام پرتاب م. ه به موشک هوا کردن استیشب

کند که  ین کمک می به کارآفرینیدرك چرخه عمر کارآفر. دیر منحرف شویل از مسید ممکن است هزاران مایباش

  .ش برود و موفق شودیح پیر صحیدر مس

 

تشخیص فرصت هاي کارآفرینی 

  هاي کسب و کار  بررسی فرصت

شوند؛  ها پیدا نمی فرصت. وي فرصت و سپس جست و جوي منابع مورد نیاز استکارآفرینی، شامل جست و ج

  ! گیرد، باز و سپس بسته می شود بلکه هنگامی که باد، وزیدن می. هاي فرصت، همیشه باز نیست پنجره

هایی را از یک پنجره که به صورت تصادفی  تصور کنید که شما در حال انجام یک بازي هستید که طی آن توپ

گیرید و اگر توپ به  کنید، پاداش می ي باز رد می براي هر توپی که از پنجره. کنید پرتاب می. شود ز و بسته میبا

براي این که پاداش بگیرید، باید منتظر بمانید و زمانی که پنجره شروع . شوید ي بسته اصابت کند، تنبیه می پنجره

ي کارآفرینانه، چه موقعی در  تعیین این که پنجره. اب کنیدگیري مناسب، پرت کند، توپ را با هدف به باز شدن می

  . حال باز شدن است و چه موقعی در حال بسته شدن، در بسیاري از موارد، کاري مشکل است

   

  جاد فرصت ،یا ای یی شناسا-1

 یعنین اصل کسب و کار یگاه مخاطبیکه در آن جا“ دهیا” به “ فرصت”ر یی و تغی شکل ده-2

   شود ،ین می با آن مشخص و معی ارتباطيو کانالها“ يترمش”

 خود ازجمله قدرت و يل اقتصادیزان توان و پتانسی درخصوص مي و بازنگری بازشناس-3

  ن حوزه ،یاز در ای مورد نيریسک پذیر) تیقابل(زان ی و مهمتر از همه میت مالیموقع



ر ی ، سای ، دانش فني ، تکنولوژی انسانيرویه ، نیسرما:  جستجو و کشف منابع مربوط به -4

  اب ،یا حداقل کنترل برمنابع کمیکسب و “ تای و نهاینیک سازمان کارآفریاز یمنابع مورد ن

ل آنها به ی پروسه کردن منابع و تبديزه الزم برای و انگيت ،  توانمندی از قابلي برخوردار-5

  ارزش ،

 برخورداري از هنر مدیریت قبض و بسط فرصتها ،-6

   تقسیم عادالنه سود حاصل از ارزش به حلقه هاي تولید کننده ارزش ،-7

 عدم خود باختگی درصورت کسب درآمد فوق العاده در مراحل شروع و تقویت روحیه _8

  کارآفرینی در خود و همکاران 

  . برخورداري از استراتژي پیشرو درکسب موفقیتهاي بیشتر نوآوري و اقتصادي -9

ده و ایده یابیتعریف و معرفی ای

تعریف و معرفی ایده:

خوبی است؟ چه تفاوتی ي هکنیم که اید  چرا فکر میاست و اینکهمحصول مورد نظر  شامل معرفی،شرح ایده 

کارآفرین باید با  هاي محصول چیست؟با کسب و کارهاي مشابه دارد؟ مشتریان ما چه کسانی هستند؟ ویژگی

ز شکل و نقشه، معرفی محصول را طوري بیان کند تا هرکسی که متن را هاي مناسب و حتی با استفاده اواژه

.گوید بداند که او چه می،خواندمی

  :یابی ایده

یک کارآفرین براي . هاي جدید یابی، عبارت است از پژوهش و تحقیق سیستماتیک براي پیداکردن ایده ایده

. سیاري را جمع کند و در اختیار داشته باشدهاي ب هاي مناسب و خوب، باید ایده دسترسی به تعدادي ایده

  . ي تولید محصول جدید باید به طور سیستماتیک انجام گیرد جستجو براي ایده



  :هاي خلق ایده روش

  : هاي جدید عبارتند از منابع اصلی براي به دست آوردن ایده

 یک فناوري ي یک محصول، یک نیاز، یک منبع و با تحقیق و توسعه درباره: تحقیق و توسعه-١

  . هاي جدیدي بدست آورد توان ایده می

توان به افراد با تجربه و فعال در  هاي جدید می براي به دست آوردن ایده: نظرخواهی از افراد مطلع-٢

  . طراحی، تولید، بازاریابی، فروش و تحقیقات بازار مراجعه نمود

کارآفرین . هاي آنها پی برد واستهتوان به نیازها و خ هاي مشتریان می با بررسی خواسته: مشتریان-٣

تواند با انجام تحقیقات بازار در بازار هدف و یا با تجزیه و تحلیل نظرات مشتریان در خصوص کاالهاي  می

  . هاي جدید برسد مصرفی به ایده

هاي موفق از جمله تبلیغات آنها،  توان از تجزیه و تحلیل رفتار شرکت می: هاي موفق شرکت-٤

. هاي جدیدي دست یافت ي آنها و سیاست بازاریابی آنان به ایده ق و توسعههاي تحقی اولویت

ها به دلیل نزدیکی به بازار اطالعات ارزشمندي را در اختیار  فروشندگان و واسطه: هاي توزیع کانال-٥

  . ندک هاي جدید رهنمون می هاي توزیع، کارآفرین را به ایده استفاده از تجارب افراد فعال در کانال. دارند

ي آن  دسترسی مناسب و ارزان به منابع مواد اولیه، براي محصوالت مصرف کننده: منابع مواد اولیه-٦

  . کند مواد اولیه، مزیت رقابتی ایجاد می

ها با تحوالت سریعی که دارند، جهت تغییرات در بازار محصوالت  فناوري: هاي در دسترس فناوري-٧

هاي جدید  ي موجود و بررسی ترکیبات ممکن آنها، کارآفرین را به ایدهها تحلیل فناوري. کنند را نیز تعیین می

.رساند می

هاي  ها، آژانس ها، مؤسسات پژوهشی، آزمایشگاه مجالت بازرگانی، نمایشگاه: منابع اطالعات بازار-٨

  . هاي جدید است این اطالعات منابع ایده. کنند تبلیغاتی، اطالعات زیادي را عرضه می



  اینترنت-٩

  مشاغل موجود در سایر کشورهافرهنگ -١٠

  . ي بعدي براي انتخاب بهترین ایده، ایده ها می بایست غربال شوند در مرحله

  ها  کردن ایدهغربال 

 ،در غربال کردن.  آوري شده است هاي جمع ها، به حداقل رساندن تعداد ایده هدف از غربال کردن ایده

  اي غربال کردن بر. ندشو  جدا می،هاي ضعیف هاي خوب از ایده ایده

 آنها باعث عدم فقدانابتدا شرایط و عوامل اصلی و مهم که . شود اي استفاده می ها از روش مرحله ایده

 بررسی ،ها به ترتیب اهمیت  ایدهيهشرایط و عوامل اصلی محدودکنند. گردد شود، کنترل می می موفقیت ایده

، در SWOTیکی از کاربردهاي تحلیل . شود  می حذف،شود و با بررسی هرکدام از آنها، تعدادي ایده می

هایی که در نگاه  پس از حذف ایده. شوند می ، حذفغیرممکنهاي  در این تحلیل، ایده. هاست کردن ایده غربال

در . شود  انجام می،ها تحلیل امکان سنجی محدود سند، در مورد سایر ایده ر نامناسب به نظر می،اول

هاي کلی مانند وجود مشتري، دسترسی به منابع، دسترسی به فناوري،  بهرخی جنبسنجی محدود،  امکان

 حذف ،تر هاي ضعیف  ایده،در این تحلیل. شود اي و غیره بررسی می هاي قانونی، نیاز سرمایه محدودیت

تر  ب جذا،اي است که به نظر کارآفرین ها، ایده از بهترین ایده. شوند بندي می  اولویت،هاي بهتر شوند و ایده می

  .  انتخاب می شود،است و براي تهیه و تدوین طرح کسب وکار

امکان سنجی اولیه و انتخاب ایده 

ا  قابل اجراست ی، امکان سنجی براي روشن کردن این است که آیا یک پروژه یا یک کسب و کاريمطالعه

 ارزش صرف زمان، هزینه و سایر منابع را دارد یا باید رها شود؟ ، مورد بررسیي ایده،نه؟ به عبارت دیگر

   .کندهاي بعدي را تضمین می سنجی، عدم اتالف منابع و سرمایه گذاريامکاني مطالعه

  



خالقیت

. یابند می در برابر ماقرار دارند نیز افزایش که مسائلی دگییابد، پیچی می تغییر افزایش آهنگ که همچنان کنونی در دنیاي

ما بیشتر تغییر  تغییر تندتر شود، مسائل هر چقدر آهنگ. نیازدارد بیشتري زمان آنها به تر باشند حل پیچیده هر قدر مسائل

ما  که یزمان شود، بنابراین تر می ، کوتاه کنیم می آنها ابداع ما براي که حلهایی کند و عمر راه می

ما دیگر  هاي حل راه اند که تغییر کرده آنچنان مسائل ، این یابیم می مسائلمان ازمهمترین بسیاري براي حلهایی راه

  .  مانیم تر می وعقب خود عقب از زمان در نتیجه. آیند دنیا می به ها مرده حل راه این. مفید اند و نه مربوط نه

ظهور کند،  تغییرات این تا در عمل کنیم را متحول و اعتقاداتمان ر و ایمانباید ابتدا فک با تحوالت هماهنگی براي

،  خالقیت تغییر فکر یعنی گفت توان می که. داند آنها می واعتقادي فکري تغییرات را الزمه بشري انسانها تغییر جوامع خالق

  . کند هماهنگ تحوالت با این بیشتري خود را با سرعت سازد که را توانمند می انسان خالقیت. رشد فکر

توان خالصه  نقش این سه عامل مهم را بدین ترتیب می. باشد  این امر، مستلزم خالقیت، نوآوري و کارآفرینی می

  :کرد

  .اي بکر، توسط فرد خالق منجر شود تواند به یک اختراع یا ایده  خالقیت، یک توانایی فردي است که می-

  .کند  ایده را به محصول یا خدمتی که قابل عرضه در بازار است، تبدیل می نوآوري، فرآیندي است که اختراع یا-

ي خدمت   کارآفرینی، ویژگی فردي است که با عزمی راسخ و با وجود موانع بسیار در رساندن محصول و یا ارایه-

  .کند جدیدي به بازار، فرایند نوآوري را با موفقیت هدایت می

اي از خالقیت است و همچنین در تمامی مراحل کارآفرینی، از ایجاد   نوع ویژهنظر به این که کارآفرینی، مستلزم

ي اولیه تا تامین مالی و فروش، همه مستلزم خالقیت است، لذا در این قسمت به تشریح خالقیت پرداخته  ایده

  .سپس نوآوري و کارآفرینی در ادامه بررسی می شود

  :تعریف خالقیت



القیت، یک ویژگی ذاتی و ارثی است که تنها برخی افراد خوشبخت با آن متولد بسیاري چنین می پندارند که خ

امروزه ثابت شده است که این توانایی در نوع بشر عمومیت دارد و همه در هنگام تولد، به درجات . شوند می

  . گوناگون، داراي این استعداد هستند

رو شده به  اي که با آن روبه اي براي مسئله حل تازه گیرد که فرد، راه  خالقیت، زمانی شکل می"وایزبرگ"به نظر 

ي  کننده حل براي حل اول، راه حل مسئله و دوم تازه و نو بودن راه. این تعریف، شامل دو عنصر است. کار ببرد

  .مسئله

 را کند و کلیه ابعاد خالقیت اش، دو عامل تفکر واگرا و تفکر همگرا را از یکدیگر جدا می  در نظریه"گیلفورد"

کند و براي حل مسئله به خلق  تفکر واگرا، تفکري است که به جهات مختلف سیر می. داند مشمول تفکر واگرا می

کوشد تا با ادغام اطالعات به  برعکس، در تفکر همگرا، فرد می. پردازد هاي بسیار متنوع، متفاوت و نوین می حل راه

  .روش منطقی، فقط به پاسخ صحیح برسد

ها را  ي بیشتري بخشیده و براي ایجاد رفتاري خالق، چهار دسته از مهارت م خالقیت را توسعه مفهو"کیتینگ"

  :داند ضروري می

ي وسیعی از ابعاد و زوایاي مختلف  هاي بسیار متفاوت، دامنه حل توانایی تفکر واگرا در فرد که با خلق راه-١

  .گیرد یک مسئله را در نظر می

ي خالقیت مفید در زمینهي  داشتن معلومات وسیع و تجربه-٢

توانایی برقراري ارتباط با دیگران به منظور تبادل تجربیات و معلومات-٣

گیري خالقیت و به دلیل  توانمندي فرد براي تجزیه و تحلیل انتقادي، زیرا فرد در جریان شکل-٤

، ضروري رسد که در این راه، داشتن قدرت قضاوت و نقادي دقیق هاي دیگري می حل انگیزي به راه ذهن

.است

هایی  در اکثر تعاریفی که از خالقیت شده بر ضعیف بودن نقش وراثتی و ذاتی خالقیت تاکید شده است و به توانایی

بنابراین، خالقیت، قابل تعمیم به تمام افراد . توان آنها را افزایش داد شود که قابل پرورش بوده و می اشاره می

  . القیت برخوردارندباشد و همگی از درجاتی از خ جامعه می



امروزه دیگر، بحثی راجع به این که خالقیت، ذاتی است و یا اکتسابی، وجود ندارد، بلکه دنیاي امروز تالش 

هاي مدیریت  شناسی و علوم تربیتی و چه در زمینه ي روان کند، خالقیت و مباحث مرتبط با آن را چه در زمینه می

  .ف آن را توسعه دهدکسب وکار به درستی بشناسد و ابعاد مختل

محیط مناسب، والدین آگاه، مربیان شایسته، . فردي، نیازمند است فردي و میان خالقیت به عوامل متعدد درون

  .کوشی از جمله لوازم خالقیت هستند هاي فردي و سخت هاي آموزش، تفاوت برنامه

  

  :عناصر خالقیت

ي بازرگانی  هاي دانشکده رییس مرکز پژوهش "آمابلی". خالقیت، متشکل از عناصر و اجزاي مختلفی است

هاي مربوط به خالقیت و انگیزه را  هاي مربوط به قلمرو یا موضوع، مهارت دانشگاه هاروارد، سه عنصر مهارت

  .داند اجزاي اصلی خالقیت می

  

  :هاي مربوط به موضوع مهارت

ق، اصول و نظریات آن موضوع، که از هاي مربوط به موضوع، عبارتند از دانش و شناخت ما نسبت به حقای مهارت

کامالً واضح است که انسان، قبل از آن که در . آید این طریق، استعداد، تجربه و آموزش در آن حوزه به دست می

چه کسی شنیده است که . گیریم یک زمینه، خالق شود، باید داراي مهارت باشد که اکثر ما آن را نادیده می

   بتواند در این زمینه، کار خالقی انجام دهد؟دانشمندي بدون فراگیري شیمی

هاي آن، اطالع ندارند، بهتر از  ها و پیچیدگی شوند و از سختی اگر چه افرادي که به تازگی وارد یک موضوع می

هایمان است نه  اي معتقدند که بیشترین مانع خالقیت، دانسته حتی عده. توانند ایده بدهند افراد آگاه می

هاي مربوط به موضوع افزایش یابد، آیا  شود و آن این که اگر مهارت  پس این جا چالشی مطرح میهایمان، ندانسته

هایمان بیشتر شود، قید و بندهایمان نسبت به موضوع و  یابد یا افزایش؟ زیرا هر چه دانسته خالقیت کاهش می

  .شود ترسمان نسبت به مسایل جدید، بیشتر می



داند، حتی اگر این یادگیري، متضمن ابطال  القیت را یادگیري مطالب تازه می، شرط الزم براي خ"دیوید بوهم"

بنابراین براي رفع چالش فوق، باید . رسند ها و پندارهایی باشد که براي فرد، ارزشمند و بدیهی به نظر می ایده

 موضوعی شکسته هاي هاي ذهنی ناشی از آگاهی هایی که به خالقیت کمک می کند تا قید و بندها و قالب مهارت

هاي فردي،  ي این ترکیب است که دیگر از افزایش دانسته تنها در سایه. هاي موضوعی همراه کرد شود را با مهارت

هاي خالقیت، قید و بندهاي موضوع را رها کند و  ترسی به وجود نخواهد آمد، زیرا فرد، قادر خواهد بود با مهارت

  .هاي جدید به وجود آورد ایده

  :ي مربوط به خالقیتمهارت ها

بهره باشد، هرگز قادر  اگر فردي از باالترین حد مهارت نسبت به موضوع برخوردار باشد، اما از مهارت خالقیت بی

ترین مانع خالقیت خواهد بود، ولی اگر  هاي موضوعی او بزرگ به انجام کار خالقی نخواهد بود؛ بلکه مهارت

واند از مهارت موضوعی در راه جدیدي استفاده نماید و یا آنها را فزایش ت هاي خالقیت را به دست آورد، می مهارت

  .هاي بهتري براي به کارگیري آنها اتخاذ کند داده و شیوه

  :کند هاي خالقیت را تقویت می هاي فکري زیر، مهارت ارزش

عویق انداختن هاي جدید، به ت هاي فکري و عملی پیشین و استفاده از روش شکستن عادت، کنار گذاشتن شیوه

  .اي که در ابتدا ممکن است جالب و مفید به نظر نیاید ها براي جلوگیري از ضایع شدن ایده قضاوت و ارزیابی ایده

اي که قبال به آن توجه نشده است، وسعت فکر و برقراري ارتباط  ي تازه ي امور به شیوه درك مسایل و مشاهده

  .هاي متفاوت میان ایده

سازي این ارزش هاي فکري وجود دارد که  هاي خالقیت و پیاده ر خصوص تقویت مهارتهاي متعددي د تکنیک

  .پردازیم در ادامه به آنها می

  :انگیزه

بدیهی . بخش خواهد بود ترین اجزاي خالقیت، انگیزه است که با وجود آن، کار براي افراد جالب و لذت کی از مهمی

ه وضعیت ذهنی انسانی بستگی دارد نه به یک استعداد ذاتی و است توانایی یادگیري موضوعات جدید در کل، ب



اي کامل و  دهد، عالقه رسد که فرد نسبت به آنچه انجام می خدادادي، و این توانایی یادگیري، هنگامی به اوج می

قت اگر به د. دهد اي که کودك در حین یادگیري راه رفتن نشان می قید و شرط داشته باشد؛ درست مانند عالقه بی

اي است که  فقط در پرتو چنین عالقه. گیرد بینیم که او تمام وجودش را براي راه رفتن به کار می نگاه کنیم، می

  .آید انرژي ذهنی الزم براي درك موضوعات نو و متفاوت پدید می

طور مثال، به . ي وافري به کسب و کار خود دارند این انگیزه در افراد کارآفرین، بسیار است، زیرا آنها عالقه

ي عشقی بین بیل گیتز با کامپیوتر، او  رابطه«: نویسد می) گیتز ي بیل کسب و کار به شیوه( در کتاب خود"دیرالو"

دهد لذت ببرد و کار  را در صف مقدم نگه داشته است؛ زیرا بیل گیتز معتقد است که باید از آن چه هر روز انجام می

  ».گوید که بهترین شغل را دارد او همواره میروي مسایل جدید براي او لذت بخش است و 

ترین نقش را در  ي درونی، مهم  تحقیق دریافتم که انگیزه12 سال و با انجام 12من طی «: گوید  می"آمابلی"

اگر افراد از ابتدا به کار عالقه داشته باشند و بدون فشارهاي خارجی و با لذت و رضایت، کار . کند خالقیت ایفا می

  ».توانند خالقیت بیشتري از خود نشان دهند نند، میرا شروع ک

ي درونیِ خالقیت تاکید دارد، ولی در یک طرح جامع پژوهشی   در نظریات خود بر اصلِ انگیزه"آمابلی"اگر چه 

تواند در  ي بیرونی می اي از انگیزه درباره حمایت از خالقیت کارآفرینان، وي به این نتیجه رسیده است که نوع ویژه

ي درونی قرار گیرد، به این شکل که هر نوع عامل بیرونی که احساس کفایت فرد را حمایت کند،  دمت انگیزهخ

هایی که  بدون ان که احساس خودمختاري وي را تحلیل برد به انگیزه ي درونی خواهد افزود؛ همچنین پاداش

هاي بیرونی، موثر  تواند به عنوان انگیزه د، میکفایت فرد را افزایش دهد و یا فرد را قادر به انجام کارهاي جالبی کن

  . باشد

ي  ي چگونگی برخورد با کار، انگیزه زند زیرا اعطاي آزادي در زمینه استقالل در فرایند کار نیز به خالقیت، دامن می

  .افزاید درونی کارکنان و احساس مالکیت آنها را می



: هاي افراد خالق ویژگی

بعضی از صفات افراد خالق . ها بیشتر مستعد تفکرِ خالق هستند خی از شخصیت معتقد است که بر"آمابلی"

خود نظمی زیاد، پشتکار، مواجهه با مشکالت و شکست، استقالل، تحمل بهام، تحمل شکست، : عبارت است از

توان   باشد، میها به طور طبیعی در افراد وجود نداشته اگر این ویژگی... . تمایل به پذیرفتن خطر، اعتماد به نفس و

  .آنها را پرورش داد

این افراد از . کنند اي از وقت وانرژي خود را صرف توجه دقیق به اطراف خود می افراد خالق، بخش عمده

ي جدید، ناشناخته و عجیب  اي برخوردارند وهمیشه در جستجوي موضوعات پیچیده کنجکاوي فوق العاده

هاي بیشتر و  دي که از توانایی خالقیت کمتري برخوردارند، پرسشبه همین علت در مقایسه با افرا. باشند می

ي بکر و بدیع، آمادگی  حل و اندیشه ي راه افراد خالق، انعطاف پذیرند و در عرضه. کنند تري مطرح می پیچیده

هاي  هحل مشکالت از را یابی به راه آنها با استفاده از همین ویژگی، داراي توانایی تعقیب ودست. بسیاري دارند

  .مختلف هستند

افراد خالق به استقالل تمایل دارند و از دستورهایی که برخالف میل آنها و مورد انتقادشان است، سرپیچی 

افراد خالق، . کنند؛ به این سبب، اعمال مدیریت سنتی در مورد افراد خالق در سازمان، بسیار دشوار است می

. کوشند حل آنها می ي بسیاري براي یافتن راه دهند و با عالقه  میمسایل بسیار پیچیده را به مسایل ساده، ترجیح

شود  هاي افراد تحریک می هاي فکري و رویکردهاي گوناگون تشکیل شود؛ ایده وقتی یک تیم از افرادي با زمینه

  :وردار باشندگرایی باید برخ ها از سه ویژگی دیگر نیز عالو بر تنوع این تیم. آمیزد هاي سودمند، درهم می وبه شیوه

  .اعضاي یک تیم باید در ایجاد هیجان و افزایش انگیزه در رسیدن به هدف مورد نظر، سهیم باشند: نخست

ي همکاري و تعاون در بین گروه وجود داشته  افراد نسبت به کمک به دیگر اعضا، تمایل نشان دهند و روحیه: دوم

  .باشد

  .آورند دریابد و ارج نهد را که دیگران به میان میهر یک از اعضا باید دانش منحصر به فردي : سوم

  .هاي تفکر خالق نیز می افزاید کند، بلکه به تخصص و مهارت ي درونی را بیشتر می این عوامل، نه تنها انگیزه

  



  کنند؟ افراد خالق، چگونه فکر می

 کلید خالقیت را در تفکر "گیلفورد". ي فکر کردن افراد خالق، مورد توجه دانشمندان بوده است همواره، نحوه

کارگیري هر دو تفکر واگرا و همگرا دارند و براي  اي معتقدند که کارآفرینان، مهارت خوبی در به عده. داند واگرا می

ي ابعاد موضوع است  تفکر واگرا براي تجزیه و باز کردن مشکل و دیدن همه. برند حل مسایل از هر دو، بهره می

کند و تفکر همگرا که  ابعاد وزوایاي مختلف مسئله را آشکار می» راجع به چیست؟«د هایی مانن که با طرح سوال

تر تقسیم  مسئله را به اجزاي کوچک» چرا«هایی مانند  رود، با طرح سوال حل نهایی به کار می براي رسیدن به راه

  .نماید می

: محیط خالق

هاي مهم متبلور کردن خالقیت، ایجاد فضاي محرك مستعد و به طور   معتقد است که یکی از روش"رنست ویلا"

ي  ترین عامل براي عرضه او براین باور است که به وجود آوردن محیط خالق و نوآور، مهم. کلی خالق است

افراد براي ابراز تفکر جدید وخالق محیط مناسب براي بروز خالقیت، انگیزش را در . هاي جدید و بکر است اندیشه

  .دهد افزایش می

هاي خالق  کند از استعدادها وایده پذیري محیط به قدري باالست که شخص احساس می در محیط خالق، انعطاف

هاي نوین، هدر  هاي جدید و روش هاي خالق او در ایجاد اندیشه شود و توانایی و مهارت ي صحیح می او، استفاده

  .گیرد د تشویق و ترغیب قرار میرود ومور نمی

  

:فرایند خالقیت

شود و فرآیند بررسی مسئله را از زوایاي مختلف دنبال  وقتی ذهن شخص، نسبت به یک مسئله، کامال درگیر می

شود که دیگران  شود و متوجه حوادثی می کند نسبت به آن مسئله، حساس می کند و همیشه به آن فکر می می

بنابراین درست است که یکی از مراحل خالقیت، الهام یا همان اتفاق خوشایند . توجهی ندارندبینند یا به آن  نمی



قدر ذهن آماده  هاي متعددي را که در خالقیت موثرند، پرورش داد تا آن توان استعدادها و مهارت است، ولی می

اید و ضمیر ناخوداگاه او تحریک سازي نم یابی و ایده شود که فرد از اتفاقات اطراف خود در ذهنش شروع به ایده

  .اي در ذهن او پدیدار شود شده و جرقه

گیرد؟ براي فرآیند خالقیت الگوهاي مختلفی  اما مراحل خالقیت چیست و چگونه یک ایده در ذهن فرد شکل می

حل  هگیري یک ایده و یا را ي نحوه شکل ارایه شده است که دانستن آنها عالوه بر این که اطالعاتی در زمینه

هاي  کند تا مراحل خالقیت را در کارهاي خود بازسازي نموده و بتواند به ایده دهد به او کمک می خالق به فرد می

  .خالق دست یابد

  :الگوي آلبرشیت

جذب اطالعات، الهام، :  معتقد است که خالقیت، پنج مرحله دارد که این مراحل به ترتیب عبارتند از"آلبرشیت"

کند و براي بررسی مسایل  شخص خالق، اطالعات فردي خود را جذب می: گوید او می. رضهآزمون، پاالیش و ع

در این هنگام، ذهن فرد خالق با استفاده از اطالعات خام به . پردازد هاي مختلف می به بررسی و جست و جوي راه

 براي مسئله عرضه حلی کند و پس از تجزیه، تحلیل و ترکیب اطالعات، راه طور غیرمحسوس آغاز به کار می

  .کند می

پس . حل قابل اجرایی دست یافته است کند که به راه شود، فرد خالق احساس می اي که الهام نامیده می در مرحله

دراین . گذارد تا موفقیت یا عدم موفقیت را مشاهده کند حل جدید، فرد خالق آن را به آزمون می از پیدا کردن راه

پذیر،  از این رو باید با نگرش و تفکري انعطاف. حل نیز بهبودي حاصل شود اهمرحله، ممکن است در کیفیت ر

زمانی که آزمون انجام گرفت و عملی بودن و قابل اجرا بودن طرح، . هاي راه حل را پذیرفت امتیازات و کاستی

رین مرحله، آخ. حل بررسی شود تایید شد، ممکن است به پاالیش نیاز باشد؛ به این معنی که بهینه کردن راه

اي عرضه شود که بتوان آن را به سادگی و  ي جدید به گونه ي خالق است؛ بدین ترتیب که اندیشه ي اندیشه عرضه

  .شود که پذیرش اندیشه انجام پذیرد وقتی مراحل خالقیت با موفقیت طی می. به طور عملی، ارایه نمود

  


