
اصول و مباني كارآفریني
نویسنده: مهدي سعیدي كیا

ناشر: انتشارات كیا 
سال نشر: ۱۳۸۶

تعداد صفحات: 299

در دنیاي امروز تضمین بقاي سازمان ها در نوآوري، 
خالقیت و كارآفریني آن هاست و بر اساس تحقیقات، 
تفاوت نرخ رشد در كشورها به سبب سطح كارآفریني 
آن ها پدید می آید. بنابرایــن باید به آموزش اصول، 
روش ها و فنون کارآفرینی به منزلة یکی از جنبه های 
اصلی فناوری، به طور بایســته و شایسته توجه شود 
و با ایجــاد روحیة خالقیت، نوآوری و کارآفرینی، به 

اصول و مبانی
ـــنی ی  کارآفر
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منزلة مهم ترین هدف راهبردی، این روحیه به تدریج 
بر فرهنگ جامعه حاکم شود. 

از کارآفرینان تعاریف متفاوتی شــده است، اما آنچه 
در اکثر آن ها می توان مشــاهده کرد این نکته اســت 
که کارآفرینان محور توســعة اقتصادی اند و با تخریب 
روش های کهــن و ناکارآمد قبلی و جایگزینی آن ها با 
شــیوه های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی، پویایی و 
حیات می بخشند. بسیاری از دانشمندان در پی آن بودند 
که وجه تمایز این افراد با دیگر افراد جامعه را به دست 
آورند. همین امر سبب به وجودآمدن »علم کارآفرینی« 
شد که در آن رویکرد رفتاری و ویژگی های شخصیتی 
کارآفرینــان از منظرهای اقتصادی، روان شناســی و 

جامعه شناسی مورد بررسی قرار می گیرد. 

اعظم حیدرزاده
کارشناسی ارشد مطالعات برنامة درسی
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این كتاب در پنج فصــل، قصد دارد مخاطب را با 
مقولة كارآفریني بیشتر آشنا سازد. 

در فصــل اول بــا عنــوان اصــول كارآفریني 
متفاوت  تعاریــف  كارآفرینان،  ویژگي هــاي  و 
كارآفریني، ویژگي هــاي كارآفرینان، نقش و جایگاه 
كارآفرینان در جامعه و فرایند كارآفریني آمده است. 
خالقیت و نوآوري عنــوان فصل دوم این كتاب 
اســت كه نویسنده کوشیده، ضمن بیان ارتباط بین 
ســه مقوله خالقیت، نوآوري و كارآفریني، هر یک 
را نیــز در فضایی جداگانه مورد بررســی قرار دهد. 
در ادامة این فصــل به مبحث تکنیک های خالقیت 
و نــوآوري نظام یافته و شــیوه های به کارگیری آن 

پرداخته  شده است. 
در فصل ســوم با عنوان مدیریت کســب وکار 
كوچك سعي شده اســت، افراد از طریق یادگیري 
ابزارهــاي مدیریت، توانایي الزم را بــراي راه اندازی 
و رشــد یك کسب وکار به دســت آورند. این فصل 
شامل موضوع هایی همچون مدیریت، سازمان دهی، 

بازاریابی، امور مالی و مسائل حقوقی است. 
فصل چهارم با عنوان فرهنگ کســب وکار به 
ترویج فرهنــگ کارآفرینی پرداخته اســت. در این 
فصل، نهادینه شــدن فرهنگ کارآفرینی در جامعة 
دانشی امروز مستلزم ایجاد پیوند مستحکم بین دو 
فرهنگ کار و علم و نهادینه شدن این دو فرهنگ در 

جامعه بیان شده است. 
در فصــل پنجم نحوة نوشــتن »طــرح تجاري«

)Business plan( گفته شده است. 

 با مجله های رشد آشنا شوید

مجله های دانش آموزي متوسطه
 به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شوند:

مجله های رشد عمومی و تخصصی، برای معلمان، دانشجومعلمان، کارشناسان 
وزارت آموزش وپرورش تهیه و منتشر می شوند.

.نشانی: تهران، خيابان ايرانشهر شمالی، ساختمان شمارة ۴ آموزش وپرورش،  
            پالك 266.  

.تلفن و نمابر:  88۳۰۱۴78 ـ ۰2۱
www.roshdmag.ir :وبگاه .

وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا    رشد معلم   رشد آموزش خانواده

 رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي  رشد آموزش پيش دبستانى رشد آموزش تاريخ 
 رشــد آموزش تربيت بدنى  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شــيمى  رشد آموزش علوم اجتماعى 
فيزيــك  آمــوزش  رشــد  كاردانــش   و  فنى و حرفــه اى  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مديريت مدرسه  

مجله های عمومي بزرگسال
 به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شوند:

مجله های تخصصي بزرگسال
به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شوند:

برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایی

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی 

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

مجله های دانش آموزي دبستاني
به صورت ماهنامه و نه شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شوند:

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه 


