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□ نکته 1
کارآفرینی ( )Entrepreneurshipچیست؟

اگر نقطه شروعی برای هر فعالیتی در نظر گرفته شود در آن صورت فرآیند حرکت بهسوی
هدف را میتوان کارآفرینی نامید .در مکتب کارآفرینی تالش سازمانیافتهای برای جذب فرصتها
و استفاده بهینه از موقعیتها در جریان هست ،بنابراین در یک تعریف خالصه میتوان کارآفرینی
را شناخت و مدیریت فرصتها در راستای دستیابی به اهداف مطلوب دانست.

□ نکته 2
فرهنگ ( )Cultureو ایدئولوژی کسبوکار چیست؟

کارآفرینی بیشتر ایدئولوژی کسبوکار میباشد که نتایج عملی خود را در رفتارها و
رویکردهای فرد کارآفرین منعکس میسازد ،در نتیجه مفاهیم کارآفرینی بیشتر ذهنی هستند که در
ترکیب با شرایط ویژه ،رفتارهای مختلفی را ایجاد مینمایند .در کارآفرینی بر امکانات موجود و در
دسترس تأکید شده و پیشبینی میشود با هماهنگی تواناییهای ذهنی و فیزیکی ،امکان پیشرفت در
هر مسیری مقدور باشد.
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□ نکته 3
کارآفرین ( )Entrepreneurکیست؟

کارآفرین فرد یا سازمانی هست که از تمام امکانات موجود شامل تواناییهای ذهنی ،دیداری،
گفتاری ،شنیداری و فیزیکی بهطور هماهنگ برای دستیابی به اهداف اولویتدار استفاده کرده و
همواره بر اجرایی نمودن ایدهها با تأکید بر منابع داخلی و توسعه آنها پا فشاری میکند.

□ نکته 4
فرصت ( )Opportunityچیست؟

مفاهیم فرصت و تهدید دو روی سکه بوده و هر پدیدهای بالقوه میتواند فرصت یا تهدید
باشد و این رفتار کارآفرینانه هست که امکان مدیریت آنها را فراهم میآورد .کارآفرین در یک
نظام ذهنی و عملی هماهنگ و سازمانیافته میکوشد از فرصتها و تهدیدها در مسیر جذب منافع
استفاده نماید .منافع در رویارویی عرضه و تقاضای بازار معنی یافته و یک کارآفرین میتواند در دو
سمت بازار حاضر باشد.
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□ نکته 5
خالقیت ( )Creativityچیست؟

معموالً استفاده از فرصتها نیازمند خالقیت میباشد .خالقیت توانایی تولید مهارت جدید یا
تولید ترکیب مناسبی از مهارتهای موجود است .چنانچه دانش را مرحله نخست و تجربه را مرحله
دوم عملیاتی کردن علم بدانیم در آن صورت خالقیت مرحله سوم میباشد که در آن دانش و تجربه
توان رشد و نمو مییابند .برای توسعه مهارتها و کاربرد آنها مجهز شدن فرد به برنامه توسعه
فردی یا  Personal Development Planضروری است.
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□ نکته 6
برنامه توسعه فردی ( )PDPچگونه هست؟

در کارآفرینی بر داشتههای موجود تأکید میشود و در این میان تواناییهای فردی و
قابلیتهای بالقوه در سطوح مختلف برنامهریزی قابلتوجه و پراهمیت میباشند ،بنابراین در زنجیره
تولید ارزش ،توجه به خود و افزایش شناخت از آن در اولویت هست .با آگاهی از ظرفیتها،
تواناییها و عالیق و توجه به اهداف میتوان برنامهریزیهای الزم برای تقویت نقاط مطلوب و بهبود
نقاط ضعف را داشت ،لذا با تجهیز فرد به برنامه توسعه فردی انتظار میرود شخص کارآفرین انسانی
ماهر ،هدفدار ،مسئولیتپذیر و رهبری چندبعدی باشد .بهطورکلی  PDPدارای سه مرحله
خودشناسی ( ،)Self-Awarenessهدفگذاری و برنامهریزی ( Goal Setting and
 )Planningو یادگیری ( )Learningاست.

□ نکته 7
مثبت اندیشی ( )Positivityچیست؟

در مکتب کارآفرینی ،شناخت ،استخراج ،تولید و استفاده از موقعیتها و فرصتها نیازمند
روحیهای مثبت اندیش هست .البته این مفهوم نبایست با سادهاندیشی اشتباه گرفته شود .با داشتن
مهارت مثبت اندیشی ،فرد کارآفرین همواره و بهویژه در شرایط بحرانی در پی راهکار و تبدیل
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تهدیدها به فرصتهای قابل بهرهبرداری میباشد .افراد کارآفرین همان اندازه که به افزایش منافع
اهمیت میدهند به کاهش زیان نیز توجه میکنند.

□ نکته 8
کارآفرینی نیازمند چه تواناییهای هست؟

در علم مدیریت معموالً تواناییها را به ذاتی و اکتسابی تقسیم میکنند ولی به این موضوع
توجه نمیشود که میتوان بسیاری از ویژگیهای اکتسابی را به ذاتی تبدیل نمود ،موضوعی که در
کارآفرینی یک اصل پذیرفتهشده است .از تواناییهای عمومی کارآفرینان میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 .1کنترل بر رفتار
 .2جلب حمایت محیط
 .3خالقیت
 .4عالقه و انگیزه

□ نکته 9
کارآفرینان چه ویژگیهای دارند.

کارآفرینی با خالقیت همراه هست در نتیجه تالش برای یافتن موارد مشابه کارآفرینی مشکل
میباشد و هر کارآفرین معموالً خود مسیر سازی میکند ولی در کل کارآفرینان حائز ویژگیهای
زیر هستند:
 .1بلندپرواز
 .2زمانسنج
 .3دوراندیش
 .4سیستم نگر
 .5پایدار
 .6بهروز
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□ نکته 11
مهارت ( )Skillچیست؟

مهارت عبارت از کاربرد دانش با سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر است .این ویژگی در
طول زمان ارتقاءیافته و یکی از عناصر تولید مزیت رقابتی میباشد.

□ نکته 11
کسبوکار ( )Businessبه چه معناست؟

در کسبوکار جذب سود اولویت نخست است و هر فعالیتی که در این مسیر باشد را میتوان
کسبوکار نامید.

□ نکته 12
مسئله چیست؟

مسئله به اختالف آنچه هست و باید باشد ،مربوط است ،لذا شناسایی تفاوت نتیجه با مسئله
در اثربخشی برنامه و دستیابی به اهداف ضروری میباشد .مسئله یابی موضوعی هست که الزم است
همواره به آن توجه شود.

□ نکته 13
مقایسه مخرب چگونه است؟

کارآفرینی بیشتر به تالش فردی ،پایداری و ترکیب بهینه منابع برای دستیابی به اهداف
کوتاهمدت با نگاهی بلندمدت نیاز داشته و الزم است فرد کارآفرین همواره رویکرد روبهجلو داشته
باشد .در فرهنگ کارآفرینی انتظار پیشرفت سریع در کلیه مراحل وجود نداشته و شخص به این
نکته واقف هست که افراد مختلف در زمانهای مختلف و با قابلیتهای متفاوت شروع به کار
کردهاند .فرد کارآفرین با آگاهی از این موضوع بیشتر به ارزیابی عملکرد خود پرداخته و از
مقایسههای مخرب پرهیز مینماید.
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□ نکته 14
برند شخصی چیست؟

برند شخصی معرف فرد است ،هنگامی فرد در جایی حضور ندارد ،برند شخصی میتواند
فرد را معرفی کند ،حساب کاربری لینکدین ،رزومه ،ماشین ،طرز لباس پوشیدن و خصوصیات
رفتاری بخشی از برند شخصی هستند.

□ نکته 15
چه زمانی در برند شخصی مشکل وجود دارد؟

اگر نشانههای زیر مشاهده شد باید در نحوه برند سازی تجدید نظر شود:
 .1افرادی با تو تماس میگیرند که هیچوجه اشتراکی ندارند.
 .2نزدیکان از زندگی و شغل میپرسند و توجیه آنها نیازمند زمان است .فراموش نمیشود
که این گروه بهترینِ بازاریابها هستند.
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 .3دریافت پیشنهادهایی غیر از عالقهمندیها.
 .4عدم توانایی دوستان در معرفی حرفهای شما.
 .5عدم توانایی در تهیه فهرست اهداف و مهارتها.

□ نکته 16
هوش هیجانی ( )EQبه چه معناست؟

هوش هیجانی توانایی شناخت ،درک و مدیریت احساسات خود به روشی مثبت ،جهت
تسکین استرس ،برقراری روابط مفید با دیگران ،همدلی با آنها ،غلبه بر چالشها و آرام کردن
درگیریهاست.

□ نکته 17
مؤلفههای هوش هیجانی چه مواردی هستند؟

 .1خودآگاهی
 .2خود مدیریتی
 .3شناخت احساسات دیگران
 .4مدیریت روابط

□ نکته 18
کارکردهای هوش هیجانی چه مواردی هستند؟

 .1کارکرد شغلی یا تحصیلی
 .2سالمت جسمانی
 .3سالمت روانی
 .4ارتباط با دیگران
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□ نکته 19
کار ،شغل و حرفه چه تفاوتهایی دارند؟

هر فعالیت قانونی و مشروع که مستلزم حرف انرژی باشد و در اثر آن فرد خستگی فکری،
روحی و جسمی پیدا کرده و نیازمند استراحت باشد و در برابر انجام آن کاال یا خدمات و دستمزد
دریافت شود .کار است .شغل موقعیتی است که مستلزم داشتن شرایطی است و فرد باید
صالحیتهای خاصی داشته باشد .اگر فردی در اثر تالش و پشتکار به شغلی عالقهمند شد ،صاحب
حرفه خواهد بود.

□ نکته 21
کایزن به چه معناست؟

کایزن به معنای بهبود مستمر و کسبوکار است و از دو واژه کای (تغییر) و زن (خوب)
تشکیل یافته است.

□ نکته 21
بهبود مستمر فرایند ( )Continuous Process Improvementچیست؟

بهبود مستمر فرایند به معنی بهتر شدن کارهاست ،در واقع  CPIراه سادهای است برای اینکه
بدانیم چگونه میتوانیم کارها را بهتر انجام دهیم .بهبود مستمر فرایند شامل فعالیتها و تغییرات
کوچکی میشود که بهصورت تدریجی باعث پیشرفت فرد و سازمان میشود.

□ نکته 22
بهبود مستمر فرایند چه ویژگیهای دارد؟

 .1مستمر و پایانناپذیر میباشد.
 .2منظم و تدریجی است.
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 .3کمهزینه و مبتنی اصالحات جزئی و کوچک میباشد.
 .4بر پایه مشارکت همگانی است.

□ نکته 23
 MURI ،MUDAو  MURAچیست؟

در مدیریت ژاپن هر فعالیتی که منجر به ارزش افزوده نشود  MUDAیا ائتالف نامیده
میشود MURI .به معنای ادغام فعالیتهای موازی و  MURAافزودن فعالیتهای جدید
میباشد.

□ نکته 24
اتالف چه انواعی دارد؟

 .1موجودی بیشازحد انبار
 .2تولید بیشازحد نیاز
 .3حرکتهای اضافی در محیط کار
 .4انتظار در محیط کار
 .5فرایندهای نامناسب
 .6جابهجایی وسایل ،تجهیزات و کاالی نیم ساخته
 .7لزوم تعمیر یا بازسازی محصول

□ نکته 25
اصول کایزن را نام ببرید.

 .1نگویید چرا این کار انجام نمیشود ،فکر کنید چگونه میتوانید آن را انجام دهید
 .2در مورد مشکل به وجود آمده ،بدون نگرانی همیناالن برای رفع آن اقدام نمایید.
 .3از وضعیت موجود راضی نباشید ،باور داشته باشیم که انسانها تنبل نیستند ،بلکه فقط
اهدافی را انتخاب میکنند که هیچ اشتیاقی برای انجامش ندارند.

11

 .4اگر مرتکب اشتباه شدید ،بالفاصله در صدد رفع آن برآیید.
 .5برای تحقیق هدف به دنبال کمال مطلوب نگردید ،اگر  61درصد از تحقق هدف
اطمینان داری دست بکار شوید.
 .6برای پی بردن به ریشه مشکالت پنج بار بپرسید چرا؟
 .7گمبا؛ محل واقعی رویداد خطاست ،سعی نکنید از دفتر کار خود مشکالت محیط را
حل کنید.
 .8همیشه برای حل مشکل از داده و اطالعات کمی و بروز استفاده کنید.
 .9برای حل مشکل بالفاصله به دنبال هزینه کردن نباشید بلکه از خِرد خود استفاده کنید
اگر عقلتان نمیرسد از خرد جمعی استفاده نمایید.
 .11هیچوقت جزئیات و نکات ریز مسئله را فراموش نکنید ،ریشه بسیاری مشکالت
بزرگ ،همین نکات ریز هستند.

□ نکته 26
هدفگذاری  SMARTچگونه هست؟

 .1مشخص ()Specific
 .2قابلاندازهگیری ()Measurable
 .3قابلدستیابی ()Attainable
 .4واقعی ()Reliable
 .5زماندار ()Timely

□ نکته 27
قوانین مورفی چه میگویند؟

بدترین اتفاق در نامساعدترین موقعیت ممکن رخ میدهد؛ مانند قانون صف ،قانون تلفن ،قانون
تعمیر ،قانون روبرو شدن ،قانون نتیجه ،قانون تئاتر و قانون قهوه .کاربرد قوانین مورفی در پیشگیری و
آمادگی قبلی در شرایط بحران میباشد.
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□ نکته 28
مدل بازاریابی  AIDAچه میگوید؟

مدل آیدا شامل چهار مرحله جلب توجه ( ،)Attentionجلب عالقه ( ،)Interestایجاد
تقاضا ( )Demandو اقدام ( )Actionمیباشد .در این الگو به موضوع فاصله میان آشنایی تا اقدام
توجه میشود.

□ نکته 29
ایزو  ISO 55000چیست؟

ایزو  ،ISO 55000استاندارد مدیریت دارایی میباشد و برای استفاده گروههای زیر تدوین
شده است:
 .1افرادی که خواهان بهبود ارزش داراییها هستند.
 .2افرادی که در ایجاد ،پیادهسازی ،نگهداری و بهبود سیستم مدیریت داراییها نقش
دارند.

□ نکته 31
عناصر یادگیری سازمانی چه مواردی هستند؟

 .1خودشناسی
 .2اهداف سازمانی
 .3مدلهای ذهنی
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 .4یادگیری گروهی
 .5تفکر سستیمی
منابعی برای مطالعه بیشتر

 .1اندرو متیوس ،1388 ،راز شاد زیستن ،ترجمه کاظم زرین ،انتشارات الماس دانش.
 .2برایان تریسی ،1388 ،فکر برتر زندگی بهتر ،ترجمه اکرم علیزاده ،انتشارات
آذربایجان.
 .3بریان تریسی ،1388 ،قدرت بیان ،ترجمه پروین آقایی ،انتشارات اشکذر.
 .4بریان تریسی ،1388 ،قدرت زمان ،ترجمه یلدا بالرک ،انتشارات اشکذر.
 .5بریان تریسی 21 ،1389 ،قانون طالیی فروش موفق ،ترجمه فاطمه عابدی ،انتشارات
بو کتاب.
 .6بریان تریسی ،1389 ،اسرار موفقیت تجاری و شغلی ،ترجمه آزاده سخایی منش،
انتشارات کامکار.
 .7بریان تریسی ،1391 ،بیستویک روش عالی برای اینکه یک فروشنده فوق ستاره
بشوید ،ترجمه محمد خیریان ،انتشارات کتاب باران.
 .8بریان تریسی ،1391 ،قدرت دقت و توجه ،ترجمه آزاده سخایی منش ،انتشارات
آسمان علم.
 .9بریان تریسی ،1391 ،نفوذ کالم ،ترجمه مهدی افشار ،انتشارات قاصدک صبا.
 .11تونی بوزان ،1386 ،تصورات مثبت در محیط کار ،ترجمه میمنت رحمتی ،انتشارات
یادواره کتاب.
 .11دارن هاردی ،1394 ،اثر مرکب ،ترجمه اکبر عباسی و شاهین بیات ،انتشارات نسل نو.
 .12راندا برن ،1389 ،راز ،ترجمه محمد ملکی ،انتشارات هنر قلم.
 .13مک گرا هیل ،1388 ،شیوههای عملکردی  55مدیر تجاری موفق ،ترجمه پریوش
محمدی ،انتشارات کوروش چاپ.
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