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 اصفهان اي استان مربی اداره کل فنی و حرفهو  توسعه روستایی ارشد   کارشناس

  5/5/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 28/11/1392تاریخ دریافت: 
 1چکیده

گیرند اما  هاي نو در ذهن افراد شکل می آن است هر چند تعداد زیادي ایدهبیانگر شواهد متعددي 
اند و از طریق تبدیل به کسب و کار، محصول و یا خدمت  تعداد اندکی به مرحله عملیاتی رسیده

سازي ایده است. توسعه اند که این امر نشانگر پیچیدگی فرآیند عملیاتی مشخصی را ارائه کرده
هاي جدید کسب و کار در بین کارآموزان سازمان آموزش فنی و  پردازي و عملیاتی کردن ایده ایده

وري و درآمد در کسب و کارهاي جدید داشته افزایش بهرهتواند نقشی اثرگذار در  اي کشور می حرفه
هاي جدید ایدهپردازي و تولید  ت و ضرورت ایدهمطالعه حاضر به بررسی اهمی  اساس، باشد. بر همین

باشد  نیز بررسی اسنادي میاین پژوهش پردازد. روش  اي می هاي فنی و حرفه در آموزش کسب و کار
هاي کسب و کار، خالقیت و نوآوري در  هاي سازمانی، ایده که از طریق بررسی منابع مرتبط با ایده

هاي کسب و کار مورد بررسی قرار  گیري و عملیاتی شدن ایده سعی شده تا نحوه شکل  ب و کار،کس
گیري  پردازد، نحوه شکل هاي کسب و کار می گیرد. این مقاله ابتدا به بررسی تعاریف و مفاهیم ایده

ت اهمی سگیري و توسعه آن از سایر مباحث مطرح در این مقاله است. سپ ثر بر شکلؤها و عوامل م آن
گیرد. نحوه شناخت  اي مورد بررسی قرار می هاي فنی و حرفه هاي کارآفرینانه در آموزش توجه به ایده

هاي کسب و کار  ت نیازسنجی در مورد ایدهها و همچنین اهمی هاي کسب و کار و منابع تولید آن ایده
هاي کسب و کار  وجه بیشتر به ایدهکارآموزان نیز از مباحث مقاله است. در انتها نیز راهکارهایی براي ت
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هاي فنی  ها جهت بهبود اثربخشی آموزش هاي کسب و کار آن ها بر مبناي ایده کارآموزان، ارائه آموزش
  شود.  اي ارائه می و حرفه

  

 اي، خالقیت، نوآوري، کارآفرینی هاي فنی و حرفه هاي کسب و کار، آموزش ایده  کلیدي: هاي واژه
 

 مقدمه
هاي رقابتی از طریق ها براي کسب و حفظ مزیت ها و سازمان انش محور، منافع شرکتدر اقتصاد د

ها و خالقیت کارکنان و افراد وابسته به سازمان نهفته است. بنابراین  آید که در ایده دست می دانشی به
تبدیل ها به محصوالت و همچنین  ها عمدتاً مربوط به افزودن ایده ها و سازمان معنوي شرکت  سرمایه

ها  هاي آنهاي انسانی و ایدهجدید به محصوالت جدید است. بنابراین در اقتصاد جدید، تخصص ایده
). امروزه محتواي دانشی محصوالت و خدمات Persaud, 2001کند (ارزش افزوده بیشتري تولید می

ی از محصول ها بخشآوريها، اطالعات و فنبه طرز قابل توجهی رو به افزایش است چنانچه ایده
) که مزیت محصول محسوب شده و افراد مالک آن در بازار قابلیت 1391عربیون و همکاران،  است (

ها،  سسات کارآفرینانه در پی جذب ایدهؤها و م ت سازمانهمین علّ بهرقابت بیشتري خواهند داشت. 
 هاي خود هستند.  تها و تربیت افراد براي بهبود اثربخشی فعالی اندیشه

هاي جدید زیادي به وجود ایده ،هاي بزرگ و بوروکراتیککه در سازمانبه نشان داده است تجر
هاي خشک  نامه رات و آیینها، مقرّییدیهأها، تشوند چون در مرداب سیاستآیند ولی اجرا نمیمی

و  فنیآموزش . سازمان )1388(ذوالفقاري،  شوند روند و اغلب به فراموشی سپرده میسازمان فرو می
هاي  علت ساختار طویل بوروکراسی خود، ایده هایی است و اغلب به اي نیز داراي چنین ویژگی حرفه

هاي خود را با چنین  گیرد را نادیده گرفته و آموزش که در ذهن کارآموزان شکل می يکسب و کار
  ساختارهایی تنظیم نکرده است. 

به اي کشور  و حرفه  زمان آموزش فنیسا ،قانون کار جمهوري اسالمی ایران 107اساس ماده  بر
نیاز بازار کار  تربیت نیروي انسانی مورد  مکلّف بهمدت،  کوتاه اي هاي فنی و حرفهآموزش متولیعنوان 

هاي فنی و و نیز مسئول کمیته تخصصی آموزش باشد هاي صنعت، کشاورزي و خدمات می در بخش
ن و در نهاد کارگري و کارفرمایی است. این وزارتخانه و سازما 16اي غیررسمی با عضویت حرفه

هاي آموزشی خود را در تفعالیو  باشدآموزشی کشور در این زمینه می سازمان که فراگیرترین دستگاه
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آوري روز و هاي علوم و فن منظور دستیابی به تازه نماید بهدولتی اجرا می دو بخش دولتی و غیر
المللی از جمله با سازمان همواره سعی بر گسترش روابط بینالمللی، همگامی با استانداردهاي بین

(سیفیه،  اي و کشورهاي مختلف دنیا نموده است المللی آموزش حرفهالمللی کار و سازمان بین بین
1385.( 

 فاقد افراد براي اشتغال به دستیابی -1اي شامل: و حرفه فنی هايآموزش اهداف که این نظر به
 ارتقاء -3فناوري؛  از تحوالت ناشی جدید هايمهارت با نیروي انسانی ارتتطبیق مه -2مهارت؛ 

) 1387 باالتر (خواجه شاهکوهی و همکاران، وريبهره به منظور دستیابی  به انسانی نیروي مهارت
ژه ارتقاء قابلیت ایده  وی باشند بنابراین تلفیق رویکردهاي کارآفرینانه به آموزش مهارتی رایج به می

  این اهداف داشته باشد.  تواند نقشی مهم در دستیبابی به ي نزد کارآموزان میپرداز
مدت دلیل ماهیت و فلسفه وجودي خود از جمله کوتاه اي بههاي فنی و حرفهدر واقع آموزش

آموزي و ارائه آموزش برحسب نیاز بازار کار درصد طول دوره، مهارت 70بودن، عملی بودنِ در حدود 
هاي ) نیاز بیشتري به تلفیق رویکردهاي کارآفرینانه از طریق شناسایی و تشویق ایده1385(سیفیه، 
کار در مباحث آن دارند. از طرفی در یک بستر آموزشی مناسب، خالق و نوآور، نیروي  کسب و

 ها است. بنابراین دنبال تبدیل تهدیدها به فرصت کارآفرین با نوآوري و خالقیت تربیت شده که دائماً به
اي کشور ضرورت بیشتري براي توجه به مباحث کارآفرینی و  براي سازمان آموزش فنی و حرفه

هاي  هاي خود وجود دارد. این مقاله در صدد است تا ضرورت توجه به ایده نوآوري در ارائه آموزش
  اي را تشریح کند.  هاي فنی و حرفه کسب و کار و تلفیق آن در آموزش

گیري و تبدیل آن به یک محصول تجاري  ت آن و چگونگی شکلیده، اهمیدر خصوص ا: زمینه تحقیق 
هاي خارجی و داخلی صورت گرفته است اما در کشور، ایده گران پژوهشتحقیقات زیادي توسط 

اي موضوعی است که تاکنون پژوهشی در این زمینه ت آن در آموزش فنی و حرفهکسب و کار و اهمی
مطالعات نزدیک با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که نتایج صورت نگرفته است. به هر حال 

 طور خالصه آمده است. به

پس از بررسی منابع » فرآیند ایده تا بازار«اي با عنوان  لعهط) در ما1388الموتی ( میربلوك و صفري
رسند. تفکر ایده یایده در بازار به موفقیت م 2یا  1ایده خام تنها  3000 اند: از حدوداین نتایج رسیده به

اي را براي گیري ایده جدید، باید پروسهتا بازار در واقع تلفیقی از کارآفرینی و خالقیت است. با شکل
ها و ورود ها، ارزیابی آنآوري ایدهبسط و پرورش آن در پیش گرفت. اولین مرحله پس از ثبت و جمع
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صورت  آیند ایده تا بازار به عملیات پژوهشی بهباشد. در فرها به اهداف میها در مسیر تبدیل ایدهآن
شود که هدف اصلی آن ورود به بازار مصرف و سودآوري است بنابراین از یک جریان نگریسته می

مرحله آن که تولید ایده جدید است تا مراحل نهایی و ثبت اثر، توجه به امکان  ترینابتدایی
مسیر است. عوامل مؤثر در کاهش میزان موفقیت  ترین پارامتر ارزیابی و ادامهسازي مهم تجاري

) عملکرد ضعیف در کنار ارزیابی 2) دانش نامناسب از بازار 1ها به شرح ذیل است. عملیاتی شدن ایده
) عدم شناسایی 6 ) از رده خارج شدن سریع محصول4العمل رقبا ) عدم توجه به عکس3نامناسب 

) شروع بر پایه 1هاي یک فرد نوآور را احتمال موفقیت ایدهدقیق اجزاي بازار و عوامل افزایش دهنده 
) شناخت درست بازار (نیازهاي 3) متناسب بودن توسعه محصول با نیاز بازار 2هاي مناسب ایده

) تعیین دقیق خطاهاي تخمینی و ابهامات (بازار، تکنولوژي و...) 4 مشتریان، اجزاء، استراتژي رقبا و....)
) ترکیب چندبعدي تیم (بازاریابی، 6 کارکرد بهتر محصول و تأمین نیاز مشتریان تر و) قیمت مناسب5

  اند.و توسعه، تولید و توسعه محصول) شناسایی کرده پژوهش
منظور استفاده  هاي نو بهنظام ارزیابی توسعه ایده«اي با عنوان  ) در مقاله1388مصلحی و همکاران (

سازي ایده پذیري تجاري، وضعیت امکان»تحقیقاتی اصفهانهاي رشد مقدماتی شهرك علمی و در دوره
گیري عامل مهم در تصمیم 3اند و گیري کردهاز جنبه بازاریابی و تیم کاري را ارزیابی و اندازه

ها در فرآیند  را تمایل نوآوران نسبت به پذیرش مخاطرات و میزان پیشرفت آنایده سنجی  امکان
اند. همچنین پیشنهاداتی مانند استفاده از چند مقدار سرمایه اولیه برشمردهنوآوري، درآمد مورد انتظار و 

ریزي الزم مرکز رشد براي سنجی هر ایده و برنامهتر امکانفرد متخصص و مجرب براي ارزیابی دقیق
با اي ) در مقاله1389و همکاران ( عربیوناند. . ارائه نمودهي اعتباري، مشاورتی و نظارتی و ..هاحمایت
 هايرسانه هاي نقش ترینمهم» کارآفرینانه پروريایده در اینترنتی اجتماعی هايرسانه نقش«عنوان 

 تعهدات سایت، در عضویت نحوه سایت، حامیان سایت، ایده را هدف ارائه جهت اینترنتی اجتماعی
 یا داوري ها،ایده دریافت و ارسال نحوه متقابل، تضمین و نحوه به سایت کاربران و کاربران به سایت

 پروريایده اند برايدر خاتمه توصیه نموده .اندکرده شناسایی سایت در کسب درآمد نحوه و آن عدم
  شود. استفاد ایده بانک سایت از کارآفرینانه

هاي یافتن ایده کسب و کار راه» کارآفرینی«) در کتابی با عنوان 1386احمدپور داریانی و عزیزي (
اي، بازدید از هاي دیگر، توجه به تبلیغات رسانهند شامل: سفر به شهرها و محلهارا شرح داده

هاي هاي مختلف، سرکشی به اینترنت، تکیه بر تجارب شغلی قبلی، مداقه در اخبار رسانهنمایشگاه
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هاي شخصی، توجه به  سازي از طریق: شروع از عالیق و تجربهویژه اخبار اقتصادي) و ایده ه(ب جمعی
هاي فردي، تفکر در مورد هاي عرضه محصول یا خدمات، فهرست کردن خواستهنع و محدودیتموا
هاي هاي مختلف استفاده از محصوالت موجود، توجه خاص به عالیق اجتماعی در حال تغییر گروهراه

کسب و کارهاي کنونی، توجه به مشخصات کاالها و خدمات پیرامون، تغییرات  ت درمختلف مردم، دقّ
  هاي تکنولوژیکی.پیشرفتو 

داري و حفاظت  نگه ثر برؤشناسایی عوامل م«با عنوان  پژوهشی) در 1389ران (عربیون و همکا
داري و  ثر بر نگهؤکمی) به بررسی عوامل م آمیخته (کیفی و پژوهشبا استفاده از روش » هاایده

یفی از طریق تکنیک گروه نیاز فاز ک ها در صنعت مخابرات پرداختند. اطالعات موردحفاظت ایده
شامل؛ کارشناسان نظام پیشنهادها، متخصصین صنعت  پژوهشکانونی با خبرگان آشنا به موضوع 

) n=30هاي علم و فناوري (هاي کسب و کار و متخصصین نوآوري در پاركمخابرات، متخصصین ایده
 )n=120( ر نظام پیشنهادهااز طریق تکمیل پرسشنامه توسط ارائه دهندگان پیشنهاد د  و در فاز کمی،

دست آمده است. با استفاده از فرآیند کدگذاري مرسوم در تئوري بنیانی، متن برگرفته از نتایج گروه  به
هاي حاصل از تحلیل در یک ساختار ماتریسی، شامل کدهاي باز، محوري و  کانونی تحلیل شده و یافته

ستفاد از تکنیک تحلیل عاملی بیانگر این است که ها با اانتخابی تدوین شده است. نتایج تحلیل داده
درصد  9/25واریانس، محیط باز با  درصد 1/43گذار (شامل؛ محیط قابل حفاظت با ثیرأعوامل ت
ها، شناسایی شده و در داري و حفاظت ایده ) براي نگهدرصد 7/18 و محیط حفاظت شده با واریانس
دیگر  پژوهشیشود. در  طراحی می "صنعت مخابراتها در داري و حفاظت ایده مدل نگه"نتیجه، 

 »مجازي ایده در صنعت مخابرات سازي بانکبررسی الزامات پیاده«) به 1389عربیون و همکاران (
هاي مجازي ایده عبارتند از: محیط تعامل سازي بانکگذار بر پیادهثیرأهاي عمده ت . سازهدپرداختن

و آنالین بودن)، توسعه و  ر فناوري اطالعات و قابلیت تسهیمثیأ(محیط و محتوا، عوامل شناختی و ت
سازي و  داري و ابزار ارائه ایده و تولید ایده و نوآوري باز و بسته)، تجاري حفاظت (حفاظت و نگه

حمایت (شیوه ارزیابی و  سازي و بازار هدف) و ارزیابی و بازار، تجاريبازاریابی (شیوه درآمد و فن 
ها و عوامل برشمرده شده به هم پیوند زده  پردازي سیستمی، سازه بر پایه مفهوم تشویق و حمایت).

  طراحی و تدوین شد.  "سیستم بانک مجازي ایده در صنعت مخابرات"شده و در نتیجه، 
اي توسط اوستربیک و هاي فنی و حرفه که در زمینه اثرات آموزش هایی پژوهشبرخی از نتایج 

اند به این شرح است: افرادي که تحت  ). انجام شده2010و همکاران ( )، گراونیتز2010همکاران (
اند، افزایش اطالعات فراگیران در  اندازي کسب و کار براي خود شده اند، قادر به راه ها قرار گرفته آموزش
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هاي کارگروهی،  هاي حل مسئله، نوآوري و مهارت زمینه چیستی و چگونگی کارآفرینی، افزایش مهارت
هاي پرخطر،  تنگرش و انگیزه فراگیران نسبت به کارآفرینی و افزایش مشارکت آنان در فعالیتغییر 

هاي کسب و کار، کاهش نرخ بیکاري و  ت آنان در چالشپذیري فراگیران، موفقی افزایش مسئولیت
 هایشان ها، عالیق و توانمندي دیده، افزایش شناخت افراد از ضعف  شکست کسب و کار افراد آموزش

کار  و  جهت ایجاد یک واحد کسب و آماده نمودن فراگیران در هاي کارآفرینی تحت تأثیر آموزش مهارت
  هاي اقتصادي. هاي رقابت هاي شغلی جدید و ورود به عرصه و دستیابی به فرصت

). این تعریف Corowther, 1995طرح، عقیده، فکر و اندیشه جدید را ایده گویند (: تعریف ایده
آرتور طرحی نظر مک خورد. بهاست، در منابع گوناگون تعاریف مختلف از آن به چشم می لغوي ایده

گران  ولی برخی پژوهش ).Mcarthur, 1981گیرد، ایده نام دارد (وسیله تالش ذهنی شکل می هکه ب
ن هستند دنبال منابع آ کنند بهها را تولید می اعتقاد دارند که ایده کاالي قیمتی است و کارکنانی که آن

(SmolenSky and Kleiner, 1995) از سوي دیگر دیچمن و همکارانش معتقدند که ایده نشان .
هاي جدید در محصوالت، فرایندها، بازارها و غیره است و توانایی هدایت براي دهنده فرصت

دهد. ها در رقابت جهانی شتاب میها و سازماننتیجه به عملکرد شرکت شکوفایی نوآوري را دارد. در
ها ضروري است (ت، نوسازي و بقاي بنگاهبنابراین براي موفقیDeichmann and End, 2009 .(

و در  شودگیري از یک فرصت ارائه می بنابراین ایده یعنی راه حلی که براي رفع یک مشکل یا بهره
  ).  1391صورت تحقق، نتیجه آن محصول، فرایند یا خدمت جدید است (عربیون و همکاران، 

 پردازي دو روش وجود دارد:براي ایده: پردازيهاي ایدهروش

  .ها با ایجاد محصوالت و خدمات جدید شناسایی نیازها و تقاضاي بازار و سعی در تأمین آن -1
  .ایجاد ایده و یا طرح محصول یا خدمات جدید و سپس ایجاد نیاز و تقاضا براي مصرف آن -2

رد ولی کاربرد هریک به اتکاي کارآفرین و یا شرکت بر هر دو روش امروزه کمابیش کاربرد دا
بازاریابی  هاي پژوهشو توسعه بستگی دارد. در روش اول که متکی به  پژوهشمطالعات بازاریابی یا 

وسیله مطالعات مختلف، نیازي که برطرف نشده، شناسایی و سپس ایده محصول متناسب با آن  است به
و توسعه است که شخص کارآفرین و یا  پژوهشروش دوم  شود. پایه و اساسنیاز ایجاد می

ها و یا کارآفرینان بر دهند و اغلب در زمان کار و مطالعه سازمانهاي مربوط در سازمان انجام می بخش
مصلح  زاده به نقل از صفري و سمیعشوند (هاي مختلف، نتایج و ابداعات جدید کشف میروي طرح
  ).1388شیرازي، 
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 توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:ها را میایده: اهانواع ایده

هاي جدیدي هستند که ضمن هاي محافظتی، ایدهایده :هاهاي محافظتی یا نگه دارنده سنتایده -1
  .کنندها اضافه می هاي قدیمی، چیزهاي جدیدي به آن ها و روشحفظ سنت

طور  هاي جدیدي هستند که بهایده ،حیهاي اصالایده :هاهاي اصالحی یا تغییر دهنده سنتایده -2
  ).1385آقایی،  دهند (صمدتغییر می هاي قدیمی راها و روشکلی سنت

این معنی که سبک   توان نوع خالقیت او را شناسایی کرد، بههاي هر فرد میاساس نوع ایده بر
قالبی است و افرادي هاي اصالحی است سبک انها از نوع ایده هاي آنکه بیشتر ایده خالقیت افرادي

هاي محافظتی است سبک خالقیت سازگارانه دارند (همان). جدول ها از نوع ایده هاي آن که بیشتر ایده
هاي محافظتی و اصالحی را از نظر عناصر و در قالب چهار راهبرد نوآوري سازمانی، تفاوت ایده 1

  دهد.ارتباط بین عناصر یک موضوع نشان می
  

  .)1385منبع: صمدآقایی،  ( ر یک موضوعهاي محافظتی و اصالحی از نظر عناصر و ارتباط بین عناصهتفاوت اید - 1جدول 
 عناصر

 ارتباط بین عناصر
 مشابه جدید

 جدید )PMفرایندهاي جدید کار ( )PMمهندسی مجددسازمان (

 مشابه )PPنظام مدیریت اطالعات ( )PMفناوري جدید (

 
اي اصالحی شود پیشنهاد مهندسی مجدد سازمان ایدهحظه می) مال1(جدول  طور که در همان

ها و است، چون در مهندسی مجدد بسیاري از عناصر سازمان از قبیل دوایر سازمانی، وظایف، روش
که نظام مدیریت اطالعات در  کنند اما برعکس هنگامیغیره و همچنین روابط بین عناصر تغییر می

نظام کنند پس ایده اجراي ها تغییر چندانی نمی ی و ارتباط بین آنشود عناصر اصلسازمانی پیاده می
 ).1385شود (صمدآقایی، تی محسوب میمدیریت اطالعات در سازمان، یک ایده محافظ

مفهوم خالقیت مفهومی انتزاعی و تازه است و : هاي کسب و کارمفهوم خالقیت و رابطه آن با ایده
شود. براي خالقیت تاکنون تعاریف زیادي از سوي اصطالح می انتزاعی بودن آن موجب ابهام در این

خالقیت «و دانشمندان علوم مختلف داده شده است، براي مثال گیلفورد معتقد است  گران پژوهش
صورت ترکیبات تازه است که با الزامات خاصی مطابقت داشته باشد یا  شکل دادن به عناصر متداعی به

). خالقیت توانایی و قدرت عرضه نظرات و فکرهاي جدید و 1385ی، (صمدآقای» کلی مفید باشدبه ش
هاي کارگیري توانایی به« ست ازا  طور کلی خالقیت عبارت ). به1388 زاده، یعنو است (صفري و سم
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ها تا پیش از تبدیل شدن به محصوالت، ). ایده1388(عالی، » یک فکر و اندیشه نوذهنی براي ایجاد 
به کاربردهاي مفید در هاي خالق این نوآوري تبدیل ایدهارزش اندکی دارند، بنابرخدمات یا فرایندها 

صورت تصادفی  ها به ندرت به). ایدهHolt, 2004جامعه است و خالقیت پیش نیازي براي نوآوري (
لوم شوند. اغلب دانشمندان ع) ایجاد می1 ها معموالً از طریق فرایند خالق (شکلگیرند. ایدهشکل می

سازي، پروردن ایده، تشریح ایده و تأیید ایده  اجتماعی، فرایند خالق را به پنج مرحله تولید ایده، آماده
اند. در طی هر کدام از مراحل، افراد خالق به نحو متفاوتی در جهت حرکت ایده از بندي کردهتقسیم

  کنند (همان).مرحله جنینی تولید تا مرحله تأیید، رفتار می
  

  ).1388زاده،  پروري (منبع، صفري و سمیعفرایند خالق ایده -1 شکل
  تولید ایده

مندي در مورد یک شکل و یا  شود و بر مبناي کنجکاوي و یا عالقهدهد که بذر آن کاشته میتولید ایده هنگامی رخ می
  کند.در حوزه عملیاتی خاص فرد ظهور می

      
  سازي آماده

پردازد. هر چند این و جست و جوي کنجکاوانه براي عملی کردن ایده می پژوهش سازي، فرد به در طی مرحله آماده
 ها در رابطه با مشکل، آوري اطالعات و آگاهی جست و جو به ندرت نتیجه بخش است اما فرد خالق از طریق جمع

  شود.می» آماده«
  

  پروراندن ایده
مرحله کنترل فرایند خالق در دست ذهن ناخودآگاه است  ایده است. در این» آوري معطرکردن و عمل « مرحله پروراندن

  و به یک دوره چندین ساله بازتاب ناخودآگاه مغز در مورد ایده و یا حل مشکل نیاز است.
      

 تشریح ایده

ست که براي عملی ا دهد که آن در مرحله پرورش صاف و صیقلی شده باشد و اینجامرحله تشریح ایده هنگامی رخ می
  شود.گیرد و همه ابعاد و جوانب آن روشن میبررسی قرار می شدن مورد

  
 تأیید ایده

شود که آیا ایده، شایستگی تأیید مرحله توسعه یافته تبدیل آگاهی به کاربرد عملی است. در این مرحله مشخص می
  دارد؟ سودمند است؟ قابلیت عملی شدن را دارد یا خیر؟
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  کند:آل را به شرح زیر ذکر می الق مسائل در شرایط ایدهدکتر الکس اس. اسبورن فرایند حل خ
یابی. این مرحله نیز شامل . ایده2سازي است یابی. شامل دو قسمت تعریف مسئله و آمادهحقیقت .1

هاي ممکن، عنوان سر نخ هاي موقت بهست از تدابیر ایدها سازي که عبارت دو قسمت است: الف) ایده
هاي دیگر و به هاي حاصل شده، افزون بر ایدهست از انتخاب بین ایدها پروري که عبارتب) ایده

حل یابی. به نوبه خود به دو قسمت تقسیم  راه .3جریان انداختن مجدد از طریق تغییر، ترکیب و غیره، 
وسیله آزمایش و غیره است، ب) گزینش  هاي موقت بهشود: الف) ارزیابی که به مفهوم وارسی ایدهمی

  ).1388 ،زاده صفري و سمیعسازي آن است (حل نهایی و پیاده گیري درباره راهعناي تصمیمکه به م
کارگیري نظرها و فکرهاي حاصل از خالقیت،  نوآوري یعنی به: مفهوم نوآوري و رابطه آن با ایده

هاي جدید براي انجام کارها. گاهی منظور از نوآوري نظیر عرضه محصوالت، خدمات و راه حل
این صورت از آن استفاده نشده  اي که قبالً بهاي جدید است به گونهد فنی قدیمی در حل مسئلهکاربر

هاي هاي جدید، شامل کاربرد طرحکارگیري نظرها و طرح بر ابداع و به باشد، بنابراین، نوآوري عالوه
ست ا ري عبارت). به هر حال، نوآو1388 ،زاده شود (صفري و سمیعهاي جدید نیز میقدیمی در زمینه

عبارت دیگر در خالقیت  هاي نو ناشی از خالقیت. بهاز عملی و کاربردي ساختن افکار و اندیشه
هاي گوناگون در بازار عرضه صورت آید و در نوآوري آن اطالعات بهدست می اطالعات جدید به

ود، بنابراین، نوآوري ش). نوآوري به مثابه فرایند انجام چیزهاي جدید تعریف می1379شوند (عالی،  می
  هاي خالق به محصوالت، خدمات و یا فناوري جدید است.اغلب فرایند تبدیل فعال ایده

هاي پیش رو است و همواره نیاز به یک هاي محیطی یا فرصتنوآوري واکنش و پاسخی به چالش
بازار که  هدف دارد، بنابراین عرضه و معرفی نیاز جدید مصرف کننده یا توسعه فناوري دیگر در

کند. نوآوري از لحاظ عمومی به هاي نو باشد، معموالً فرایند نوآوري را شروع میتواند منشأ ایده می
هاي تعریف شده است که عوامل اصلی جلو برنده)» pool-pushکششی (-فشاري«مثابه یک فرایند 

 ).1388 ،زاده اعتمادي، خطر و تغییر هستند (صفري و سمیع محیطی براي آن شامل بی

ت اي که اساس فعالیحتی با تنوع وسیع منابع موجود، رسیدن به ایده: هاي کسب کارفنون خلق ایده
تواند از چندین روش براي آزمودن و کارآفرینانه نوپا قرار گیرد کار دشواري است. کارآفرین می

 ،هاي متمرکزوهصورت توفان فکري، گر چهارها به هاي جدید کمک بگیرد. این روشرسیدن به ایده
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زاده به نقل از هیستریچ و پیترز،  شود (صفري و سمیعانجام می و بانک ایده تحلیل مشکالت موجود
1388.(  

هاي جدید که براین حقیقت استوار است: : روشی گروهی براي کسب نظرها و راه حلتوفان فکري
سازمان یافته به خالقیت  هاي گروهیافراد با نشست و برخاست با سایرین و سهیم شدن در تجربه

  شوند.داشته می بیشتري وا
آوري اي اطالعات را جمعکه در نظام سازمان یافته : گروهی است متشکل از افراديهاي متمرکز گروه

دنبال پرسش  که صرفاً به جاي این نفره، که یک نفر در جایگاه رئیس جلسه، به 14 الی 8گروه  کنند.می
منظور تولید ها باشد، هدایت گروهی از افراد را در بحثی آزاد، به هاي آن اببرخی سؤاالت و یافتن جو
هاي جدید، روش بسیار بر دستیابی به ایده گیرد. استفاده از این روش، عالوهمحصولی جدید برعهده می

  هاي کلی است. ها و برداشتخوبی براي گزینش ایده
هاي جدید از طریق تأکید بر مشکالت حل : روشی براي کسب نظرها و راهتحلیل مشکالت موجود

که  جاي آن هاي متمرکز است. با این تفاوت که بهاست. شیوه کلی کار در این روش مشابه روش گروه
خواهند که فهرستی از مشکالت هاي جدید را مطرح کنند اغلب از کارآموزان میمربیان خود ایده

کنند. این روش اغلب اوقات ها بحث  مورد آن محصول را تهیه کنند تا مشکالت را شناسایی و در
کارآمدتر است، زیرا برقراري ارتباط بین محصوالت شناخته شده با مشکالت مطرح و دستیابی به 

تر است. همچنین این هاي جدید آساناي براي تولید محصولی جدید، از دستیابی مستقل به ایده ایده
  کار برد. د نیز بهتوان براي سنجش ایده محصولی جدیفن را می
هاي توانند ایدهعنوان مشتري به سرعت می هبانک ایده جایگاهی در اینترنت است که افراد ب: بانک ایده

هاي هاي پیشنهادي را براي محصوالت و خدمات حدید، بهبود وضع موجود، راه حلجدید و طرح
توانند جا افراد می ست که در آنفنی ارائه دهند و بر مشکالت مدیریت نمایند. همچنین نقطه تالقی ا

ها به حل ها و سازمانرا توسعه دهند و با کمک شرکتکارگیري نموده و آن هخالقیت نوآوري را ب
 ).1391عربیون و همکاران، ها بپردازند ( هاي آنمشکالت و توسعه ایده

کسب و کار هاي یدهبه تولید ا ترین منابعی که منجربرخی از مهم: کسب و کارهاي جدیدمنابع ایده
): 1388 زاده به نقل از هیستریچ و پیترز، اند از (صفري و سمیعشوند عبارتجدید براي کارآفرینان می

 و توسعه. پژوهشها و مجراهاي توزیعی، مصرف کنندگان، محصوالت و خدمات رایج، شبکه
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 دادانجام کسب و کار د هاي جدیدر ارتباط با منابع تولید ایده یپژوهش) Randall, 1980راندال (
هاي ترین منبعی است که براي تولید ایدهاین نتیجه رسید که دانش فنی موجود در شرکت مهم و به

منبع براي  11شود. وي در این بررسی به ها و افراد استفاده میوسیله شرکت بهکسب و کار جدید 
  پی برد که عبارتند از: هاي جدید کسب و کار تولید ایده

پیشنهادهاي  .5رقبا،  .4بخش فروش،  .3ها در شرکت، بروز ایده .2نش فنی موجود در شرکت، دا .1
 .9کنندگان،   تأمین .8داخلی،  هاي پژوهشدیگر  .7مشتریان، مشکالت مربوط به عملیات  .6 مشتریان،

(صفري و بازار  هاي پژوهش .11ها و مراکز دانشگاهی، دانشگاه .1مشکالت مربوط به عملیات داخلی، 
  ).1388 ،زاده سمیع

  کارآفرینان به شرح زیر نیز معرفی شده است؛ کسب و کار هاي همچنین منابع ایده
  

 .)1389، فارسی کارآفرینان (منبع: یداللهیکسب و کار منابع ایده  -2 دولج

 منبع دهندگان درصد پاسخ

  درصد 73
درصد 8/32  
  درصد 5/25
  درصد 1/19
  درصد 2/17
  درصد 3/11
  درصد 9/10
  درصد 3/2
  درصد 4/0
 درصد 7/4

  تجارب قبلی
  روابط کاري

  دیدن کارهاي مشابه
  دوستان و آشنایان

  تفریحات
  بازار هاي پژوهش

  جرقه ذهنی
  روزنامه و مجالت
  رادیو وتلویزیون

 سایر موارد

  
و فرصت شامل باز طراحی فرایندي است که کسب و کار مدیریت ایده : کسب و کار مدیریت ایده

ت در این به سوي بازار مؤثر هستند. براي اطمینان از موفقیکسب و کار هاي خالق ایت ایدهدر هد
که نسبت به انتقال  طور فعاالنه مدیریت کند نه این را به ي کسب و کارهافرایند، فرد کارآفرین باید ایده
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شناخت «مشتمل بر  ي کسب و کارهاتوجه باشد. مدیریت مؤثر ایده ها و مفاهیم بیوقفه همه ایده بی
  است.» سنجی و اعتبار ایده امکان«، »تعریف، بسط و توسعه ایده«، »ایده

کنند پردازي می که کارآفرینان چگونه ایده پردازي. در مورد این و ایدهکسب و کار . شناخت ایده 1
هی دارد که پردازي الگویی چندوجتوافق کلی وجود ندارد. برخی از دانشمندان معتقدند که فرایند ایده

تحت تأثیر عوامل بیرونی مانند شرایط محیطی کسب و کار، فشارهاي اجتماعی، قابل دسترس بودن 
علمی تجربی ثابت کردند که  پژوهشیکه جرالد هیلز و همکاران وي در  منابع و غیره است در حالی

به عوامل درونی نیز پردازي به عوملی همچون فرایند خالقیت، بر عوامل بیرونی، فرایند ایده عالوه
  وابسته است.

در ذهن شکل گرفتند  ي کسب و کارهاکه ایده . پس از آنکسب و کار . تعریف، بسط و توسعه ایده2
ها برسیم. یک فرصت شغلی با  اي مفهومی از آنها را تعریف، بسط و توسعه داد تا به بیانیه باید آن

ین منظور، ا هسنجی و تجزیه و تحلیل کرد. ب مکانآن را ا کسب و کار باید طوري تعریف شود که بتوان
عبارت دیگر ابتدا  چهار عنصري شرح، بسط و توسعه داد، به» بیانیه مفهومی«توان آن را در قالب می

باید در مورد چهار عنصر اصلی توضیح داده شود سپس مورد ارزیابی قرار  و کار کسب مفهوم هر ایده
. توزیع (صمدآقایی، 4. منفعت، 3. مشتري، 2محصول یا خدمت،  .1 گیرد. این چهار عنصر عبارتند از:

1385.(  
کسب ایده  اي مفهومی از فرصت و. پس از دستیابی به بیانیهکسب و کار سنجی و اعتبار ایده . امکان3

سنجی مقدماتی آن انجام  ت در مرحله قبول بازار، باید امکانمناسب، باید براي اطمینان از موفقیو کار 
ت در تبدیل ایده محصول یا میزان اعتبار آن سنجیده شود. کارآفرینان باید براي اطمینان از موفقیو 

کسب و  هايت خاصی در سنجش و انتخاب ایدهت کارآفرینانه نوپا، دقّخدمت به مبنایی براي فعالی
مشکل پدیدار شوند از منابع ایده یا رفع خالقانه  ي کسب و کارهابرتر مبذول دارند. چنانچه ایده کار

 .شوند به تکوین و اصالحات بیشتري نیاز دارند تا به شکل محصول یا خدمات عرضه

ي ها رقابت شیافزا به توجه با: ییروستاي ا حرفه و  یفني ها آموزش دري پرداز دهیا قیتلف ضرورت
 ،ییروستاي ا  حرفه و یفني ها آموزش در دارد ضرورت کار، و کسب تیموفق بهی ابیدست دری جهان

 حل وي فرد نیبي هامهارت ،يخودباور ت،یخالق ،ینیکارآفر چوني دیجد و دهیچیپي هامهارت
 تسلط شغل انجامي روندها و ابزار به صرفاً که ماهري افراد تیترب نیبنابرا. شود گنجانده زین مسائل
  کسب طیمح در ماندن یباقي برا و) 1391 ،يروزآبادیفی صالح و پورضیف( ستینی کاف باشند، داشته
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 ضمن هانیا. استي ضروري پردازدهیا آموزش و هاآني ریگشکل نحوة و افرادي ها دهیا کار، و
 در بقاء وی خوداشتغال ندیفرآ شروع آمادة را هاآن کارآموزان،ی نیکارآفري ها تیقابل و هیروح تیتقو

 قیطر از کار،ي ایجو کارآموزان تیهدا در سازمان، انیمرب نقش راستا نیا در. کند یم ندیفرآ نیای ط
 با همسو کار و  کسبي ها دهیای معرف و فرصت به دهیا لیتبد ،یشغل نوآورانۀي ها دهیا دیتول بایی آشنا

  .است مهم اریبس د،یجد مشاغل به ازین و علم شرفتیپ
 تیاهم ازی انسازمیی غا اهداف به دستیابی در دستگاه اصلی رکن عنوان به انیمرب ریتأث ن،یبنابرا

 آموزشی هاي برنامه در تیخالق وي نوآور بر دیتأک با توانند یم انیمرب که چرا است، برخورداریی سزا به
 وي سازدهیا فنون آموزش قیطر از نانهیکارآفر تیقابل و هیروح قیتشو و پرورش موجب خود،

ي هادوره در شرکت. شوند زین نکارآموزا بین در بازار، تا دهیا ندیفرآی ط و کار و کسبي پرور دهیا
ي هاگاهیپا انیمربي سو از شده مطرح کار و کسبي هادهیا شکار ویی روستاي احرفه و یفن آموزش
 که کند فایایی روستا کارآموزان نانۀیکارآفر قصد و تین دری مهم نقش تواندیم ،یمهارتي هاآموزش

 به نظر. شد خواهد منجری خوداشتغال ندیفرآ دنکری ط در تیموفق وي نوآوري ریگشکل به تینها در
 مؤلفه نیتر يمحور ،یانساني رویني توانمندساز وي آموز مهارت نانه،یکارآفري پرداز دهیا آموزش کهاین
 نقش است،یی زا اشتغال اي، حرفه و فنی هاي آموزش هدف و است مهارت فاقد افرادی خوداشتغالي برا

 بارز کار، و  کسب دةیا شدنی اتیعمل وي پرداز دهیا لیتسه ت،یخالق دري ا حرفه و  یفني ها آموزش
  .است
 براي هاییایده بهی ابیدست. 2 بازار، در تغییر از ناشی نیازهاي شناخت. 1 شامل ها نقش نیا

 خدمات ارائه کیفیت و هزینه سرعت، در بهبود. 3 و شود نمی داده پاسخ قبالً که نیازي به پاسخگویی
 در که رای کارآموزان ستیبایم که استی قیمصاد هانیا). 1389 همکاران، و انیبندر( باشدیم قبلی
  .گرداند زیمتما نیریسا از را کنند یم شرکتیی روستاي احرفه و یفن آموزشي هادوره

  
  پیشنهادها

 کار  و هاي بازآموزي مربیان از طریق حضور در واحدهاي موفق کسباصالح و بازنگري در دوره
هاي تعقل (تفکر). ورزي، ابراز خود و آموزش مهارتپردازي، آموزش جرئتایده ي تقویت قابلیتبرا

منظور حفظ و  روز و مطرح اینترنتی دانش کارآفرینی، بههاي بههمچنین دسترسی مربیان به پایگاه
 ها ضروري است.پروري آنپردازي و ایدهتوسعۀ قابلیت ایده
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 ترغیب مربیان منظور آتی به هايریزيو برنامه هاگذاريسیاست در یقیتشو هايتبیین دستورالعمل 

 . و تربیت کارآموزان خویش فرما کارآفرینی عطف توجه به موضوع به

  تعامل با کارآفرینان  ،کارآفرین هاي موفقشرکت و برخی مؤسسات از میدانی هايبازدیدتدارك
 منظور بهکارآفرینی  اینترنتی دانش به روز هايایگاهبه پ مربیان دسترسیسازي آشنایی و  مهیا موفق و

 .مربیان پردازي ایده و توسعه قابلیت حفظ

 سازمان  در کارآفرینی مرکز رشد ایجاد و کارآفرین هاي مربیانتشکل و تقویت ایجاد، توسعه
 رد ابتکاري هايطرح از و حمایت نوآوري پژوهشی هايهستهتشکیل و  اي کشورآموزش فنی و حرفه

 اي.ادارات کل آموزش فنی و حرفه

 اي با سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و ارتباط مستمر ادارات کل آموزش فنی و حرفه
منظور رفع مشکل افراد جویاي کار و  کسب و کار و نیازسنجی به مراکز کاریابی در زمینه کسب ایده

 جدید.  پرکردن خأل مهارتی با تدوین استانداردهاي آموزشی

 یکار در شروع  و هاي کسب ت ایدهبا توجه به اهمیت کارآفرینانه، تشویق مربیان به ک فعالی
هاي هاي اقتصادي و ارائۀ راه حلپذیري، تحلیل فرصتپروري، مخاطرهسازي، ایدهآموزش فنون ایده
افزایش اثربخشی  منظور بر مباحث درسی و به کار، عالوه و  اندازي و توسعۀ کسبرفع مشکالت راه

  ها، بسیار مؤثر است.آموزش
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Abstract 2 

Several evidence indicate that even though a lot of new ideas generate in the 
minds of individuals, but few have reached the operational stage by start-up new 
enterprise, product or service that indicate the complexity of  idea operational 
process. Development of ideation and operating of new ideas in trainees of Iranian 
Technical and Vocational Training Organization can play effective role in 
increasing productivity and income in new business. Therefore, this study 
examines the importance and necessity of ideation and new idea generation in 
technical and vocational training. Research method is document study relevant to 
organizational ideas, business ideas, creativity and innovation in business to 
explore how new idea generate and operate. This paper first discusses the 
definition and concepts of business idea, formation and factor affecting the 
generation and development of new idea are the other issues raised in this article. 
Then the necessity of consideration entrepreneurial idea in technical and vocational 
training is explored. Understanding how identifies business ideas and its origin, 
and the importance of need assessment of business ideas will be discussed. Finally, 
some suggestion for more considering the ideas of trainees, formulation training 
based on business idea to improve the effectiveness of technical and vocational 
training is provided.  
 
Keywords: Business Ideas, Technical and Vocational Training, Creativity, 
Innovation, Entrepreneurship 
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