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 اولبخش 

 فرين شوم؟رآآيا من مي توانم كا
 

 
 :پس از مطالعه اين بخش قادر خواهيد بود

 
 .ويژگيهاي شخصيتي خود را ارزيابي كنيد •

 .چگونگي تأثير كارآفريني را بر سبك زندگي افراد درك نماييد •

 .تمايالت گوناگون در مورد سبك زندگي را مورد بررسي قرار دهيد •

 .ك كنيداهميت برنامه ريزي شغلي را در •
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ذهن همانند چتر است

.بدين معنا كه فقط وقتي كارآيي دارد كه باز باشد  

 نويسنده ناشناس
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 چكيده مطالب 

 
امروز صبح وقتي كه از خواب بيدار شديد و در آيينه نگاه كرديد چه               

شما در آيينه    . درست است . ديديد؟ حتماً مي گوييد تصوير خودم را        
 را ديديد، درست همانطور كه هزاران بار هر روز صبح خود             تصوير خود 

اما نكته مهم اينجاست كه شما چهره اي را ديديد كه          . را در آيينه مي ديديد   
. پس شما در نوع خود منحصر به فرد هستيد           . فقط و فقط متعلق به شماست نه فرد ديگري           

و استعدادهايي را داريد كه فقط      ممكن است افراد ديگري هم شبيه شما باشند، اما شما ويژگيها             
مثالً ممكن است شما در مهارتهاي فني استعداد داشته باشيد و               . در شخص شما وجود دارد     

ممكن است شما بستني ميوه اي دوست       . سليقه شما نيز با ديگران تفاوت دارد       . دوستتان در هنر  
 .داشته باشيد اما دوستتان بستني شكالتي را ترجيح دهد

ينات اين بخش مي توانيد ويژگيهاي شخصيتي خود را شناسايي كرده و سبك              با انجام تمر  
هر چه شما بهتر بتوانيد خود را بشناسيد مسلماً شغلي           . زندگي مورد عالقه خود را درك كنيد       

 .كه براي خود انتخاب مي كنيد بهتر و مناسبتر خواهد بود

ر اين بخش مورد بحث قرار       عالوه بر اين، عالئق و ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان نيز د           
گرفته اند و شما مي توانيد خصوصيات و تمايالت خود را با آنها مقايسه كنيد و ببينيد كه در اين                  

حتي اگر به اين نتيجه برسيد كه          . مرحله از زندگي آيا مي توانيد كارآفرين شويد يا خير            
 .ست كه خود را شناخته ايدنمي توانيد يا دوست نداريد كارآفرين شويد، حداقل فايده آن اين ا

 

 در مورد خودتان چه مي دانيد؟
از آنجايي كه شما از بدو تولد در تمام لحظات زندگي با خودتان بوده ايد، ممكن است                     

اما تا زمانيكه در احساسات و رفتارهاي خود دقيق           . تصور كنيد كه خود را كامالً مي شناسيد       
ه شناخت كامل از خود امكانپذير نيست، انجام         با آنك . نشويد، شناسايي آنها غير ممكن است      

 .تمرينهاي اين بخش، شما را در بررسي برخي از خصوصيات فردي ياري خواهند كرد
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 ١پروفايل فردي 
 
 

 ارزيابي ويژگيهاي فردي
اين آزمون خودشناسي به شما كمك مي كند تا خصوصيات فردي خود را با               : دستورالعمل

در ذيل پاسخي كه فكر مي كنيد در         .  مورد مقايسه قرار دهيد     ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان  
. مورد شما صدق مي كند عالمت بزنيد و سعي كنيد در پاسخ به پرسشها صداقت داشته باشيد                 

 .از آنجا كه هيچيك از پاسخها غلط نيستند، كسي به شما بابت پاسخهايتان امتياز نخواهد داد
 

   خير-به ندرت   بله-معموالً 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   آيا دوست داريد شانس خود را امتحان كنيد؟-١

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   آيا مدرسه يا دانشگاه را دوست داريد؟-٢

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  آيا دوست داريد در شغلتان خودتان تصميم گيري         -٣
 كنيد؟

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   آيا خيلي زود حوصله تان سر مي رود؟-٤

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   آيا شما كم خواب هستيد؟-٥

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
 آيا به هنگام مواجهه با چيزهايي كه دوست داريد،          -٦

احساس مي كنيد كه انرژي خاصي در شما جريان پيدا          
 كرده است؟

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  آيا كارهايي را كه شروع مي كنيد به اتمام                  -٧
 مي رسانيد؟

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  آيا حاضريد به خاطر هيجاني كه كارهاي                 -٨
 پرمخاطره دارند ريسك كنيد؟

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   مي كنيد؟ آيا قبل از شروع هر كاري برنامه ريزي-٩

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  آيا هميشه نگران هستيد كه ديگران در مورد شما          -١٠
 چه فكر مي كنند؟
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ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ آيا اينكه از كسي بخواهيد كاري را براي شما انجام             -١١
 دهد براي شما سخت است؟

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  آيا از اينكه كاري را انجام دهيد تا ثابت كنيد كه             -١٢
 مي توانيد، لذت مي بريد؟

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  آيا شما فردي هستيد كه مرتباً در مورد ايده هاي           -١٣
 نو فكر مي كنيد؟

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   آيا از پرداختن به جزئيات لذت مي بريد؟-١٤

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  آيا به نظر شما امنيت شغلي جزء ضروريات              -١٥
 است؟
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 در مورد كارآفريني چه مي دانيم؟

هيچ تعريف كاملي تاكنون ارائه نشده است كه به شما بگويد بايد چگونه باشيد تا كارآفرين                
 افرادي كه دست به     اما يك سري ويژگيهاي شخصيتي خاصي وجود دارند كه معموالً در          . شويد

 :برخي از اين ويژگيها عبارتند از. كسب و كارهاي جديد مي زنند ديده مي شود

 خطرپذيري به اين معناست كه شانس خود را امتحان كنيد و دست به كاري                   :خطرپذيري
از نظر برخي از افراد چنين كاري احمقانه است،          . بزنيد كه احتمال شكست در آن وجود دارد        

نان هيجان ريسك كردن را دوست دارند، چرا كه به تواناييها و امكان موفقيت خود                اما كارآفري 
 .ايمان دارند

يادگيري با خطرپذيري   .  يادگيري يعني كسب مهارت از طريق تجربه       :عالقمندي به يادگيري  
كارآفرينان يادگيري را براي    . رابطه نزديكي دارد، چرا كه يادگيري نيز مستلزم اشتباه كردن است          

 .يشرفت ضروري مي دانندپ

كارآفرينان دوست دارند در مورد نحوه اداره كسب        .  استقالل يعني آزادي عمل    :استقالل طلبي
 .و كار، خودشان تصميم گيري كنند

.  مسئوليت پذيري به معناي پاسخگو بودن در مورد اقدامات و الزامات است            :مسئوليت پذيري
 . خود مي دانندكارآفرينان خود را مسئول كارها و تصميمات

 بي صبري بدين معناست كه فرد در صورت تأخير كارها آرامش خود را از دست                :بي صبري
كارآفرينان به دليل انرژي بااليي كه دارند، اقدامات سريع را ترجيح مي دهند و دوست                 . بدهد

 .دارند كه زود به نتيجه برسند

از آنجا كه اداره يك     . دون اتالف منابع   كارآمد بودن يعني توانايي بهره برداري ب      :بودن كارآمد
كسب و كار نياز به منابع گوناگوني دارد، كارآفرينان سعي مي كنند از كمترين منابع و زمان،                    

 .حداكثر استفاده را ببرند

كارآفرينان در چنين شرايطي مي توانند     .  چاره جويي يعني حل اتفاقات غيرمنتظره     :چاره جويي
 . دهندراه حلهاي مبتكرانه ارائه

كارآفرينان در مواجهه با مشكالت      .  مصمم بودن يعني ادامه دادن تا موفقيت         :بودن مصمم
 .تسليم نمي شوند و به دنبال راهي مي گردند كه بر آنها غلبه كنند
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 هدفمند بودن يعني اينكه تمامي تالشهاي فرد به سوي يك هدف غايي جهت گيري              :هدفمندي
صميم مي گيرند كه چه مي خواهند، سپس براي رسيدن به آن               كارآفرينان ابتدا ت   . داشته باشد 

 .برنامه ريزي مي كنند و در نهايت برنامه را اجرا مي كنند تا به آن هدف دست پيدا كنند

داشتن اعتماد به نفس يعني اينكه فرد تواناييها و استعدادهاي خود را              :داشتن نفس به اعتماد
 .اور دارند و مي دانند كه مي توانند موفق شوندكارآفرينان خود را ب. قبول داشته باشد

كارآفرينان حس رهبري   .  رهبري يعني جهت دادن به فعاليتها و مديريت بر آنها              :رهبري
 .بااليي دارند و مي توانند با قدرت در مورد مسائل گوناگون تصميم گيري كنند

به دنبال راههاي   كارآفرينان همواره   .  خالقيت يعني طراحي و ساخت چيزهاي نو        :خالقيت
 .بهتر و جديدتر براي ساختن چيزها هستند

به خاطر داشته باشيد كه كارآفرينان با اين خصوصيات متولد نشده اند، بلكه اين ويژگيها را از                
 بنابراين شما نيز مي توانيد با استفاده از تجربياتي كه در طول زندگي         .طريق تجربه كسب كرده اند   

 .اتي را در خود ايجاد نماييدكسب مي كنيد، چنين خصوصي
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 شما از چه جهت به كارآفرينان شباهت داريد؟

حال كه با برخي از ويژگيهاي كارآفرينان آشنا شديد، مي توانيد پاسخهاي آزمون ارزيابي                   
. ويژگيهاي فردي خود را با پاسخهاي كارآفرينان كه در انتهاي اين درس آمده است مقايسه كنيد                 

 اگر ويژگيهاي شما با كارآفرينان به طور كامل همخواني نداشت، اين مسئله             دقت داشته باشيد كه   (
 .)لزوماً به اين معنا نيست كه شما نمي توانيد كسب و كاري را براي خود راه اندازي كنيد

اگر تصميم داريد كه در آينده كارآفرين شويد، كافي است برخي از خصوصياتي را كه فاقد                 
سخ به پرسشهاي زير با ويژگيهايي كه ممكن است نياز داشته باشيد            با پا . آن هستيد كسب كنيد   

 .آشنا خواهيد شد
 
 

 ٢ پروفايل فردي 
 
 

 داراييها و پتانسيلها: خصوصيات

حال كه به درك بهتري در مورد ويژگيهاي كارآفرينانه دست پيدا كرده ايد، به پرسشهاي زير               
ژگيهايي كه فاقد آن هستيد و بايد كسب كنيد          پاسخ دهيد تا با مقايسه خود و كارآفرينان، با وي          

 .آشنا شويد
 
 شما از كداميك از خصوصيات كارآفرينانه برخوردار هستيد؟ -١
 
 
 براي كسب ويژگيهايي كه فاقد آن هستيد چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟ -٢

 
 
 

. ريداكنون شما يك برداشت كلي از ويژگيهاي خود و رابطه آنها با راه اندازي كسب و كار دا               
را ارزيابي كرده ايد و اكنون وقت آن        ) يعني خصوصيات فردي  (اما شما تاكنون فقط يك بعد        

 .است كه به ارزيابي سبك زندگي مورد عالقه خود بپردازيد تا بيشتر خودتان را بشناسيد
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 كارآفريني چه تأثيري بر سبك زندگي افراد دارد؟

به عبارت ديگر،   . گي هدايت مي كنند  ارزشهاي شما اصولي هستند كه شما را در مسير زند          
از طرفي داشتن يك كسب و كار كوچك سبك         . ارزشها سبك زندگي انسانها را شكل مي دهند      

تضاد بين ارزشها   . زندگي خاصي را مي طلبد كه ممكن است با ارزشهاي شما تضاد داشته باشد            
 .قاد نداريدزماني اتفاق مي افتد كه شما كاري را انجام دهيد كه به درستي آن اعت

 
 
 
 
 

اما ممكن است   .  ساعت در هفته كار مي كنند      ٧٠ تا   ٥٠به عنوان مثال، اكثر كارآفرينان بين        
بنابراين اگر شما كارآفرين    .  ساعت در هفته كار كنيد      ٤٠شما دوست نداشته باشيد بيشتر از        

خود  ساعت در هفته كار كنيد، ممكن است احساس ناراحتي كنيد و با                   ٧٠ تا   ٥٠شويد و   
 ساعت در هفته كار كنيد ممكن        ٤٠از طرفي اگر    . بگوييد كه چرا زندگي مثل گذشته نيست       
 .اين نوعي تضاد ارزشي است. است كسب و كار شما موفقيت آميز نباشد

يا فرض كنيد شما فردي هستيد كه اعتقاد داريد جمعه ها بايد استراحت كنيد و يا در كنار                   
ريان شما به گونه اي هستند كه شما براي دسترسي به آنها ناچار            اما از طرفي مشت   . خانواده باشيد 

 .بدين ترتيب بين ارزشهاي شما تضاد ايجاد مي شود. هستيد جمعه ها نيز كار كنيد

اگر شما قبل از كارآفرين شدن نتوانيد ارزشهاي خود را به خوبي مورد بررسي قرار دهيد،                  
براي جلوگيري از چنين مشكلي بايد       . شويدممكن است بعدها با مسئله تضاد ارزشها روبرو          

 .تمايالت خود را در مورد سبك زندگي با دقت مورد بررسي قرار دهيد
 

 چه نوع سبك زندگي را مي پسنديد؟

شما روزانه با توجه به ارزشهايي كه به آنها اعتقاد داريد، گزينه هاي گوناگوني را انتخاب                  
 دهيد همان انتخابهاي شما در مورد سبك زندگي           فعاليتهايي كه دوست داريد انجام     . مي كنيد
اما بعضاً ناچار مي شويد كارهايي را انجام دهيد كه دوست نداريد و دليل اين كار،                    . هستند

 .نيازهاي شما است
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اما از آنجا كه كار براي      . به عنوان مثال، ممكن است اصالً دوست نداشته باشيد كه كار كنيد           
. راك و پوشاك ضروري است، چاره اي جز كار كردن نداريد           تأمين مايحتاج زندگي نظير خو     

 .بدين ترتيب بزرگترين چالش شما اين است كه بين نيازها و عالئق خود تعادل برقرار نماييد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اكثر مواقع برقراري اين تعادل نياز به تفكر ندارد و كافي است كارهاي خود را به ترتيب                  
انجام دهيد، چرا كه امكان ندارد كسي بتواند تمام عالئق خود را              اهميت اولويت بندي كرده و     

 .ارضا كند
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 ٣پروفايل فردي 

 
 

 اولويت بندي سبكهاي زندگي

يكي از راههاي تعيين سبك زندگي مورد عالقه شما، اولويت بندي عالئق                : دستورالعمل
 ١ تا كم اهميت از     فهرست زير را با دقت بخوانيد و ارزشهاي خود را به ترتيب پراهميت            . است

لطفاً اين كار را با دقت انجام دهيد و دقت كنيد كه موارد را با توجه                 .  شماره گذاري كنيد  ١٠تا  
 .به خواسته هاي خود درجه بندي كنيد نه آنچه كه ديگران مي گويند

 
 ــــــــــــــــــ رفتن به تعطيالت پرداختن به سرگرميهاي فرديــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــ صرف كردن بعد از ظهرها ـــــــــــــ خالق بودنـــــ

 در كنار خانواده

 ــــــــــــــــــ تماشاي تلويزيون ــــــــــــــــــ داشتن امنيت شغلي

 ــــــــــــــــــ رئيس بودن ــــــــــــــــــ وقت گذراني با دوستان

 ــــــــــــــــــ احساس موفقيت كردن  چالشزاــــــــــــــــــ  داشتن يك شغل
 
 

حداقل يكي از موارد باال را كه از نظر شما در اولويت قرار دارد نامبرده و                    : دستورالعمل
 .توضيح دهيد اين انتخاب شما با كارآفريني تا چه حد نزديك است

 
 
 

قرار دارد اما ممكن    حداقل يكي از موارد باال را كه از نظر شما در اولويت                : دستورالعمل
است در صورت كارآفرين شدن شما، تضاد ارزشي ايجاد كند نام ببريد و بگوييد كه آيا اين                    

 تضاد مهمتر است يا كسب و كار؟
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 آيا اولويتهاي شما با كارآفريني سازگاري دارد؟

براي آنكه شما به عنوان يك كارآفرين از شغل خود رضايت داشته باشيد، بايد بين                        
 . كارآفريني و اولويتها و سبك زندگي مورد نظر شما هماهنگي وجود داشته باشدملزومات

رئيس بودن، حس موفقيت، خالقيت و داشتن شغل چالشزا جزء اولويتهايي هستند كه با                 
اگر شما قصد داشته باشيد كه كارآفرين شويد، اين موارد              . كارآفريني ارتباط مستقيم دارند    
عطيالت، اوقات فراغت، تماشاي تلويزيون و بسياري از          ت اشيدموجب مي شود كه شما ناچار ب     

 .سرگرميهاي خود را كنار بگذاريد و از آنها صرفنظر كنيد

ممكن است در اين ميان اولويتهاي زندگي شما به گونه اي باشند كه با كسب و كار تضاد                    
 و شغل شما هم به      مثالً شما به آشپزي به عنوان يك سرگرمي عالقه داشته باشيد          . نداشته باشند 

يا اگر دوست داريد در كنار فرزندانتان باشيد مي توانيد            . تهيه غذا در ميهمانيها مرتبط باشد       
يك راه ديگر اين است كه شما كسب و كار            . شغلي را انتخاب كنيد كه در منزل انجام شود          

يد، شغل  جديد خود را بصورت پاره وقت آغاز كنيد و پس از آنكه درآمد شما به حد كافي رس                 
 .قبلي خود را ترك كنيد و تمام تالش خود را در كسب و كار جديد به كار بگيريد

همانطور كه گفتيم، بعضاً مسئله تضاد ارزشها پيش مي آيد، اما در چنين شرايطي نكته اصلي،               
به عنوان مثال، اگر از نظر شما امنيت شغلي در درجه اول              . ميزان اهميت اولويتهاي شماست   

ر داشته باشد، راه اندازي يك كسب و كار تضاد ارزشها را به دنبال خواهد داشت،                  اهميت قرا 
از طرفي اگر امنيت شغلي اولويت پنجم       . چرا كه هيچ تضميني براي موفقيت شما وجود ندارد        

شما باشد و اهميت احساس موفقيت، رئيس بودن، داشتن شغل چالشزا و خالقيت از نظر شما                 
غلي باشد، كارآفريني به شما كمك خواهد كرد كه به اولويتهاي خود             بيشتر از اهميت امنيت ش    

 .واقعيت ببخشيد

هماهنگي اولويتهاي شما با كارآفريني كار آساني نيست و بعضاً پيش مي آيد كه شما در                    
مثالً . انتخاب اولويتها دچار ترديد مي شويد و نمي توانيد انتخاب كنيد كه كداميك مهمتر هستند             

نظر شما رئيس بودن و سپري كردن بعد از ظهرها با خانواده به يك اندازه                    ممكن است از     
اهميت داشته باشند كه در چنين شرايطي بهتر است ديگر اولويتها را بررسي كنيد تا آنكه                      

 .بتوانيد بهترين انتخاب را داشته باشيد
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ر خواهد كرد، چرا     هر چه كه باشد مطمئناً با گذشت زمان تغيي         شمالبته نتيجه بررسيهاي امروز     ا
كه شما تجربيات جديدي كسب مي كنيد و فرصتهاي گوناگوني پيش روي شما قرار مي گيرند كه                 

 .بر تصميم شما در مورد سبك زندگي اثر خواهند گذاشت
 

 
 
 
 
 
 
 

 برنامه ريزي براي داشتن يك شغل كارآفرينانه چه مزيتي براي شما خواهد داشت؟

ندگي ما را بسوي مقصدي كه دوست داريم به آن دست            برنامه شغلي يك راهنماست كه ز     
زندگي بدون برنامه ريزي شغلي مانند سفري دريايي بدون               . پيدا كنيم هدايت مي كند      

قطب نماست؛ همانطور كه با شروع چنين سفري احتمال رسيدن به ساحل بسيار كم است، در                 
ا در نهايت به ساحل      صورت عدم برنامه ريزي شغلي نيز هيچ تضميني وجود ندارد كه شم              

مزيت ديگر داشتن برنامه ريزي شغلي اين است كه مانع از            . برسيد يا به يك جزيره ناشناخته      
تالش بيهوده مي شود و موجب مي شود كه شما تمامي انرژي خود را روي فعاليتهايي كه به                    

 فرد  ١٩بطور تقريبي در آمريكا، از هر        . شما در رسيدن به هدف كمك مي كنند، معطوف كنيد         
 . نفر موفقيت خود را نتيجه برنامه ريزي صحيح مي داند١موفق، 

 
 
 
 
 
 
 
 

. يك برنامه شغلي خوب بايد بر اساس خودشناسي و خواسته هاي فردي تنظيم شده باشد                  
خوشبختانه شما با مطالعه مطالبي كه گفته شد و با بررسي خصوصيات فردي و ارزشهاي خود تا                  
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در درس بعدي، به شناخت دانش، مهارتها       . يزي شغلي را تكميل كرده ايد    به اينجا مقدمات برنامه ر   
 .و تجربيات خود كه موجب شناخت بيشتر شما نسبت به خودتان خواهد شد خواهيم پرداخت

 
 آيا مي دانيد؟

افرادي كه به راه اندازي كسب و كار كوچك مي پردازند از نظر سن و جنس و تحصيالت                   
ند و هيچكس نمي تواند پيش بيني كند كه چه فردي موفق خواهد            در محدوده خاصي قرار ندار    

محققان سعي داشته اند كه برخي از ويژگيهاي مشترك        . شد و چه فردي شكست خواهد خورد      
در كارآفرينان را تفكيك كنند تا دانش آموزان و دانشجويان بتوانند آنها را با ويژگيهاي خود                   

ويژگيهاي زير را براي كارآفرينان      “  مشاغل مستقل  بنياد ملي ”تحقيقات اخير   . مطابقت دهند 
 :پيشنهاد مي كند

 . درصد از كارآفرينان مدرك ديپلم يا زير ديپلم دارند٤٠حدود  •

ــدود  • ــن ح ــار    ٥٠والدي ــك كســب و ك ــان ي ــراي خودش ــنان ب ــد از كارآفري  درص
 .مستقل دارند

 . سال هستند٣٠ درصد از كارآفرينان در رده سني زير ٣٥ •

 .ان معتقدند كه مي توانند مهار زندگي را در دست بگيرنداكثر كارآفرين •

از نظــر روانشناســي اگــر اطرافــيان شــما افــرادي باشــند كــه بــراي خودشــان كــار   •
 .مي كنند، راه اندازي يك كسب و كار مستقل براي شما ساده تر خواهد بود

ــار      • ــك كســب و ك ــدازي ي ــرف راه ان ــه در ش ــي ك ــراي كارمندان ــاري ب ــربه ك تج
 .د مانع از تكرار بسياري از اشتباهات مي شودمستقل هستن

ــيش از  • ــي آغــاز   ٥٠ب ــنه هاي ــار خــود را در زمي ــنان، كســب و ك  درصــد از كارآفري
 .مي كنند كه قبالً در آنها تجربه داشته اند

 .پس انداز فردي مهمترين منبع سرمايه، براي شروع كارآفريني محسوب مي شود •

 .محل زندگي يا كار خود راه اندازي مي كننداكثر كارآفرينان كسب و كار خود را در  •

ويژگيهايــي مانــند مصــمم بــودن، باانــرژي بــودن و توانايــي يادگــيري از تجربــيات  •
 .گذشته، وجه تمايز ميان كارآفرينان و افراد عادي است
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 .كارآفرينان موفق از نصايح كارشناسان استفاده مي كنند •

 .داردموفقيت از نظر همه كارآفرينان معناي يكساني ن •

كارآفرينان از همان ابتدا تحت تأثير افرادي قرار مي گيرند كه مثل خودشان هستند و               •
 ).الگوها(در كسب و كار موفق بوده اند 

در بـازار كـار امـروز، بـه دلـيل افـزايش جمعيـت، تعـداد افـراد تحصيلكرده بيشتر                      •
 . و تعداد مشاغل چالشزا كمتر شده است

 . در مؤسسات كوچك به وجود مي آيند درصد از مشاغل جديد٨٧تقريباً  •

هــر روز بــر تعــداد افــرادي كــه حداقــل يكــبار در طــول زندگيشــان تغيــير شــغل   •
 .داده اند، افزوده مي شود

 
 آيا شناخت شما نسبت به خودتان بيشتر شده است؟

در اين بخش شما توانستيد خصوصيات منحصر به فرد خود را شناسايي كنيد و ويژگيهاي                
رزيابي كرده و در مورد خصوصيات شخصيتي كارآفرينان اطالعاتي را كسب              فردي خود را ا   

. نماييد، اگر چه هيچ تعريف دقيقي در مورد ويژگيهاي يك كارآفرين تاكنون ارائه نشده است                
همچنين آموختيد كه كارآفرينان با اين ويژگيها متولد نمي شوند، بلكه آنها را به مرور و طي                    

الوه ديديد كه كارآفرين شدن روي سبك زندگي افراد تأثير                به ع . تجربه كسب مي كنند   
مي گذارد و توانستيد اولويتهاي خود را شناسايي و درجه بندي كنيد و ببينيد كه كداميك                      

حال كه شناخت كافي نسبت به خود پيدا كرده ايد،           . مي توانند مكمل كسب و كار شما باشند       
 .ودبرنامه ريزي شغلي براي شما ساده تر خواهد ب

 
 
 فعاليتها

تمرينهاي زير شما را قادر مي سازد تا پتانسيل كارآفرينانه خود را بهتر بشناسيد؛ پس با                     
برخي از اين تمرينها مجدداً به اولويتهاي شما در         . كمك معلم خود و با دقت آنها را انجام دهيد         

دي را در مورد    مورد سبك زندگيتان مربوط مي شود و يكي از تمرينها نيز مطالب مفيد و جدي               
 .نوع زندگي كارآفرينان در بر دارد
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 جدول كلمات متقاطع

. جدول صفحه بعد مروري است بر كلماتي كه در اين بخش مطالعه كرديد               : دستورالعمل
 .جمالت زير را بخوانيد و كلمات مورد نظر را در جدول يادداشت كنيد

 
 .  كار تبديل مي كندفردي كه با در نظر گرفتن خطرات، ايده خود را به كسب و -١

 .كسب مهارت از طريق تجربه؛ تمايل براي بيشتر دانستن -٢

يكي از ويژگيهاي كارآفرينان كه موجب مي شود تحمل انتظار را نداشته باشند و بخواهند                -٣
 .كارها به سرعت انجام شوند

 .اصولي كه راهنماي فرد در زندگي هستند -٤

 .ـــــــــ خود را عوض مي كننداكثر مردم در طول زندگي خود حداقل يكبار ــــ -٥

كارآفرينان طالب ـــــــــــــ هستند، چرا كه نمي خواهند به فرد ديگري متكي باشند              -٦
 .و دوست دارند كه خود كنترل محيط زندگيشان را در دست گيرند

 .يكي از ويژگيهاي كارآفرينان كه آنها را در حل مسائل ياري مي كند -٧

 .ندگي با شرايط كسب و كار مغايرت پيدا مي كنندشرايطي كه در آن اولويتهاي ز -٨

 .امتحان كردن شانس در شرايطي كه احتمال سود يا ضرر وجود دارد -٩

ــــــــــــ به منزله نقشه راهنمايي براي افراد جهت رسيدن به مقصد مورد نظر                   -١٠
 .است
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 جدول كلمات متقاطع
 

          ٢  

           ١ 

            

       ٤     

           ٣ 

            

       ٥     

  ٧          
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 كسب و كاري براي خود راه اندازي 

 خود آزمايي سريع

البته اين ايده خوبي    . شما قصد داريد كسب و كاري مستقل را راه اندازي و مديريت كنيد             
است، مشروط بر اينكه بدانيد براي اين كار چه شرايطي الزم است و خودتان هم واجد آن                     

ا اگر شما بدانيد با چه        راه اندازي يك كسب و كار بسيار پرمخاطره است، ام           . شرايط باشيد 
مشكالتي مواجه خواهيد شد و پيش از شروع كار آنها را از ميان برداريد، شانس موفقيت شما                  

پرسشهايي كه در اين قسمت مطرح مي شوند شما را در دانستن اينكه چه                . بيشتر خواهد بود  
راي هر سئوال، سه    ب. چيزهايي را بايد بدانيد و چه كارهايي را بايد انجام دهيد ياري مي كنند              

سعي كنيد در پاسخگويي به       . پاسخ وجود دارد كه شما بايد يكي از آنها را انتخاب كنيد                
 .سئواالت صادقانه عمل كنيد

 
 آيا شما به تنهايي مي توانيد كاري را شروع كنيد؟

 .الزم نيست كسي به من بگويد چه كار كنم. ـــــ  من به تنهايي كارهايم را انجام مي دهم

 .ــ  اگر كسي در شروع به من كمك كند كافي است و ادامه راه را خودم مي توانم برومـــ

 .ـــــ  من مراقب هستم و تا وقتي مجبور نباشم خودم دست به كار نمي شوم
 

 نظر شما در مورد ديگران چيست؟

 .ـــــ  من مردم را دوست دارم و تقريباً با همه مي توانم كنار بيايم

 .ان زيادي دارم و به كس ديگري نياز ندارمـــــ  من دوست

 .ـــــ  اكثر مردم آزاردهنده هستند
 

 آيا توانايي رهبري ديگران را داريد؟

 .ـــــ  وقتي كاري را شروع كنم مي توانم سايرين را نيز دنبال خود بكشانم

 ــــ  اگر كسي به من بگويد چه كار بايد بكنم خوب است و بعد از آن خودم مي توانم                      
 .دستور بدهم
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ـــــ  من اول اجازه مي دهم كه فرد ديگري كار را شروع كند و سپس اگر دوست داشته                     
 .باشم دنبال او مي روم

 
 آيا مسئوليت پذير هستيد؟

 .ـــــ  من از اينكه مسئوليت كارها را برعهده بگيرم و بر آنها نظارت كنم لذت مي برم

ا قبول مي كنم، ولي ترجيح مي دهم فرد ديگري         ـــــ  من اگر مجبور باشم مسئوليت كار ر        
 .اين كار را بر عهد بگيرد

ـــــ  به نظر من اينكه مسئوليت قبول كنيم و به اين طرف و آن طرف سركشي كنيم فقط                     
من ترجيح مي دهم اين كار را به فرد ديگري           .   خودنمايي است  ونوعي جلب توجه    

 .واگذار كنم
 

 آيا شما سخت كوش هستيد؟

ـ  من تا جايي كه الزم باشد ادامه مي دهم و به نظر من ارزش دارد براي چيزي كه                        ــــ
 .دوست داريم سخت كار كنيم

ـــــ  من تا مدتي سخت كار مي كنم و زماني كه به حد كافي پول پس انداز كردم از شدت                    
 .كارم كم مي كنم

 .درست نيست“ ي رسدانسان با سخت كوشي به همه جا م”ـــــ  به نظر من اين عقيده كه 
 

 آيا تصميم گيري براي شما آسان است؟

ـــــ  من معموالً در مواقع ضروري سريعاً تصميم گيري مي كنم و در اغلب موارد نيز                     
 .تصميم گيريهايم درست بوده است

ـــــ  من فقط زماني مي توانم خوب تصميم بگيرم كه به اندازه كافي وقت براي فكر كردن                 
انيكه با عجله تصميم مي گيرم بعدها فكر مي كنم كه مي توانستم راه               زم. داشته باشم 

 .بهتري را انتخاب كنم

 .ـــــ  من دوست ندارم كه مسئوليت تصميم گيري بر عهده من باشد
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 آيا مردم مي توانند به گفته هاي شما اعتماد كنند؟

 .من هرگز حرفي را كه مطمئن نباشم نمي زنم. ـــــ  صد در صد

 من سعي مي كنم كه با اطمينان صحبت كنم، اما گاهي هم پيش مي آيد كه چيزي را كه                  ـــــ 
 .ساده تر است مي گويم نه  واقعيت را

ـــــ  وقتي مردم تفاوت راست و دروغ را نمي فهمند چه لزومي دارد خود را به زحمت                    
 بياندازم؟

 
 آيا كارتان را تا انتها ادامه مي دهيد؟

 .يرم كاري را انجام دهم هيچ چيز نمي تواند مرا متوقف كندـــــ  اگر تصميم بگ

 .ـــــ  من معموالً كارهايي را تا انتها ادامه مي دهم كه به خوبي پيش روند

 چرا بايد مغزم را خسته كنم؟. ـــــ  اگر كاري از اول درست پيش نرود آنرا رها مي كنم
 

 انرژي شما چقدر است؟

 .ـــــ  من هرگز خسته نمي شوم

 .ـــــ  من براي اكثر كارهايي كه به آنها عالقه دارم انرژي كافي دارم

 .ـــــ  به نظر مي رسد من زودتر از دوستانم خسته مي شوم
 

ــد بشــماريد  ــه زده اي ــي را ك ــنار پاســخ اول هســتند؟  . حــاال عالمتهاي چــند عالمــت در ك
 پاسخ دوم و سوم چطور؟

هستند، شما از شرايط الزم براي راه اندازي و          اگر اكثر عالمتهاي شما در كنار پاسخ اول           
در غير اينصورت احتمال مي رود با مشكالت متعددي        . اداره يك كسب و كار برخوردار هستيد      

روبرو شويد كه برطرف كردن آنها از عهده شما به تنهايي برنمي آيد و بهتر است شريكي را                     
بيشتر عالمتهاي شما در كنار پاسخ سوم       اگر  . انتخاب كنيد كه بتواند نقاط ضعف شما را پر كند         

 .است، بعيد به نظر مي رسد كه حتي يك شريك بتواند به شما كمك كند
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 مصاحبه با كارآفرينان

با يك كارآفرين قرار مالقاتي را تنظيم كنيد و حين مصاحبه با او پرسشهاي                 : دستورالعمل
حليلي انجام داده و گزارش آن زير را مطرح نماييد و سپس بر اساس پاسخهاي او يك بررسي ت           

“ داستانهاي موفقيت ”مي توانيد جهت كسب راهنمايي در اين زمينه به بخش           . را يادداشت كنيد  
سازمان ”اگر شما هيچ فردي را كه كارآفرين باشد نمي شناسيد مي توانيد از                . (مراجعه نماييد 

ا اتاق بازرگاني شهر خود     ي“سازمان بهره وري مشاغل كوچك   ”،  “همياري اشتغال فارغ التحصيالن  
 .)استفاده كنيد

 
 :پرسشها

 چه زماني تصميم گرفتيد كه مستقل كار كنيد؟ -١
 
 وقتي از دبيرستان فارغ التحصيل شديد برنامه شغلي شما چه بود؟ -٢

 
 در هفته چند ساعت كار مي كنيد؟ -٣

 
 آيا از اينكه كاري را انجام دهيد تا ثابت كنيد كه مي توانيد، لذت مي بريد؟ -٤

 
 ا به امنيت شغلي اعتقاد داريد؟آي -٥

 
 آيا قبل از شروع كارها برنامه ريزي مي كنيد؟ -٦

 
 سرگرمي شما چيست؟ -٧

 
 چند ساعت از وقت خود را به تماشاي تلويزيون اختصاص مي دهيد؟ -٨

 
 چقدر از وقت خود را در كنار دوستان يا اعضاي خانواده سپري مي كنيد؟ -٩

 
 رد؟داشتن يك كسب و كار مستقل چه مزايايي دا -١٠
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 داشتن يك كسب و كار مستقل چه معايبي دارد؟ -١١
 

از زماني كه كسب و كار خود را آغاز كرده ايد با چه مشكالتي از نظر سبك زندگي                     -١٢
 مواجه بوده ايد؟

 
 چگونه اين تضادها را رفع كرده ايد؟ -١٣

 
 آيا به نظر شما داشتن يك كسب و كار مستقل ارزش اين همه مشكل را دارد؟ -١٤
 

 :يلي خود را در اين قسمت يادداشت كنيدنتيجه بررسي تحل
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 انتخاب سبك زندگي 

ا كرده ايد و قرار است به عنوان پاداش به          فرض كنيد كه در محل كارتان از نظر رتبه ارتقا پيد           
يك سفر كوتاه در يك جزيره برويد و از طرفي به دليل محدوديتهايي كه اداره قائل مي شود حق                    

حال از ميان اعضاي خانواده،     . نداريد بيشتر از سه نفر يا سه وسيله را همراه خود به آنجا ببريد               
صوت، تلويزيون، خودرو، لوازم التحرير،        دوستان، حيوانات خانگي، كمكهاي اوليه، ضبط            

 .دوربين، كتاب، روزنامه، يا وسايل ديگري كه به ذهنتان مي رسد سه مورد را انتخاب كنيد
 
١-...........................................  

٢-...........................................  

٣-....................................... .... 
 

 آيا انتخابهاي شما با كارآفريني همخواني دارند؟ چرا؟
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 تصميم گيري در مورد سبك زندگي 

كارهايي را  .  سال ديگر بيشتر زنده نيستيد     ٥ك به شما گفته است كه تا        فرض كنيد كه پزش   
 .كه دوست داريد در اين مدت انجام دهيد بنويسيد
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آيا گفته پزشك موجب شده كه تصوير ديگري از خود و تمايالتتان در ذهن شما ايجاد                    
شود؟ تا به اينجا شما انواع مختلف سبكهاي زندگي مورد عالقه خود را يادداشت كرده ايد و                   

 .اكنون وقت آن است كه يكي را انتخاب كرده و براي آن برنامه ريزي كنيد
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 داستانهاي موفقيت
 
 

 زير را با دقت بخوانيد و به سئواالت              داستانهاي
كارآفريناني كه شرح حال آنها در ذيل ارائه         . پاسخ دهيد 

به نظر شما كدام ويژگي     . شده است، همگي فارغ التحصيالن يك برنامه فني و حرفه اي مي باشند         
 باعث شده كه هر يك از اين كارآفرينان در راه اندازي كسب و كار موفق شوند؟ شايد از ميان                   
اين كارآفرينان بتوانيد فردي را پيدا كنيد كه خصوصيات فردي و نوع سبك زندگي مورد                     

 .عالقه اش مشابه شما باشد
 
 برت گيبسون: نام

 شركت خدمات تلفني ميد: نام شركت

 فروش سيستمها و تجهيزات تلفني، به همراه نصب و خدمات پس از فروش: نوع كار
 

وي در  . يست، ولي مطمئناً با افراد عادي تفاوت دارد        اگر چه برت گيبسون فرد بي نظيري ن       
.  سالگي كسب و كار خود يعني فروش و نصب تلفن را به عنوان يك سرگرمي آغاز كرد                    ١٠

با وجود اينكه معلم كالس پنجم عالقه به الكترونيك را در او ايجاد كرد، ولي برت خودش                     
 .معلم اصلي خودش بود

 سالگي تصميم گرفت وارد       ١٥ تا آن كه در سن          برت كسب و كار خود را ادامه داد          
در آن زمان در شهر محل سكونت او قانوني براي ارائه مجوز              . سيستمهاي تلفني تجاري شود   

 سال سن داشته و     ١٨نصب تلفن وضع شده بود كه مطابق آن افراد متقاضي مي بايست حداقل              
 . سال تجربه در اين زمينه برخوردار بودند٥از 

و براي كسب مجوز    “ من هرگز تسليم نمي شوم   ”: اهي از اين قانون گفت     برت پس از آگ   
اينجا بود كه او طوالني ترين نبرد      . اقدام كرد، ولي به دليل كم بودن سنش به او مجوز داده نشد             

زندگي خود را آغاز كرد و روزنامه هاي محلي نيز براي دفاع از او ميانجي گري خود را آغاز                     
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 ٥و احتمال مي رفت كه شرط      (محدوديت سني براي كسب مجوز لغو شد        كردند تا اينكه قانون     
 ).سال تجربه نيز بزودي حذف شود كه البته اين مورد در كار برت مانعي ايجاد نكرد

برت خود را يك فرد مصمم، بااراده، نوآور و زيرك مي داند و موفقيت كسب و كار او نيز                    
 سيستم تلفني تجاري را نصب و       ٢٥٠بيش از   شركت او هم اكنون     . مؤيد اين ويژگيهاي اوست   

 ٧او  . خدمات مورد نياز را ارائه مي دهد و اكثر اين سيستمها در سازمانهاي بزرگ نصب شده اند              
 .كارمند تمام وقت را استخدام كرده است

اگر چه برت اين كار را به تنهايي ياد گرفت، اما فروشندگان تلفن نيز از نظر رشد،                        
به عالوه والدين او نيز از وي حمايت          . جاد اعتبار او را ياري كردند      بازكردن حساب و اي    

مي كردند و اتاق بازرگاني نيز با ارائه مشاوره در زمينه راه اندازي شركت و تبليغ براي آن وي                 
 .را ياري نمودند

 سال دارد و دانشجوي سال آخر برنامه آموزش بازاريابي دبيرستان ويگوي              ١٧برت اكنون   
وي در اين برنامه با زبان كسب و كار و مهارتهاي اجرايي و مديريتي الزم                   . باشدشمالي مي  

من فكر مي كنم كه اين دوره آموزشي اصطالحات تجاري مفيدي           ”: وي مي گويد . آشنا مي شود 
 “.را به من آموخته است و موجب شده كه فعاليتهاي تجاري من استاندارد باشند

ه كه اكثراً در آن شكست مي خورند احساس غرور            برت از اينكه در حوزه اي موفق شد        
به نظر او خالق ترين بعد كسب و كارش به پيچيدگي صنعت ارتباطات برمي گردد و                 . مي كند

اكثر شركتهاي مرتبط به همين دليل نمي توانند خودشان اين كار را انجام دهند و در نتيجه                      
ي كنند، اما از خدمات رساني آنها      نصب سيستمهاي تلفني خود را به شركتهاي ديگر واگذار م           

وي اين افراد را هدف قرار مي دهد؛ افرادي كه مبالغ زيادي را براي استفاده از                 . راضي نيستند 
خدمات چنين شركتهايي پرداخت مي كنند، در حالي كه مي توانند يك سيستم تلفني را                      

 برت هم اكنون     شركت. خريداري نمايند و هزينه آن را طي يك يا دو سال پرداخت كنند                
 .اينديانا و اياالت اطراف آن را تحت پوشش دارد

بـرت قصـد دارد كـار خـود را گسـترش داده و عـالوه بـر خدمـات تلفنـي، خدمات تلفن                        
 . همراه را نيز ارائه دهد
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من دوست دارم تنها شركت ارتباطات تلفني در منطقه را داشته باشم و تا                 ”: وي مي گويد 
اين شركت امروزه آنقدر توسعه يافته كه تجهيزات تلفني را در           “ .اين هدف چيزي نمانده است    
 .سرتاسر كشور توزيع مي كند

 
 پرسش درباره شركت برت گيبسون

 
برت چگونه به وجود خأليي در بازار پي برد؟ كسب و كار او كدام نياز جامعه را                        -١

 برطرف ساخت؟
 
 ؟وي با چه محدوديتهايي مواجه شد و چگونه بر آنها فائق آمد -٢

 
 به نظر شما برت چه خصوصياتي داشت كه در موفقيت وي تأثيرگذار بود؟ -٣

 
كداميك از تجربيات آموزشي در كارآفرين شدن برت نقش داشت؟ شركت در دوره                 -٤

 آموزشي چه كمكي به او كرد؟
 

 برت چه اهدافي را براي كسب و كار خود در نظر دارد؟ -٥
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 رابرت پي دانز: نام

 ستمهاي محدودبرنامه ريزي سي: نام شركت

 برنامه ريزي و مشاوره رايانه اي: نوع كار
 

 سال پيش رابرت براي اولين بار جلوي يك كامپيوتر نشست و انگشتانش را روي               ١٠وقتي  
صفحه كليد گذاشت، چنان مجذوب قابليتهاي اين دستگاه شد كه آرزو كرد روزي بتواند                    

ل خود را كه از امنيت شغلي كافي           در آن زمان پدر رابرت شغ       . برنامه نويس كامپيوتر شود  
برخوردار بود رها كرد و از ايلينويز به نيوجرسي نقل مكان نمود تا در يك سوم شركتي كه                      

اين شركت رو به ورشكستگي بود ولي تالش        . پدرش براي او برجاي گذاشته بود شريك شود       
گوي خوبي بود   براي رابرت پدرش ال   . پدر رابرت موجب شد كه شركت رونق سابق را بازيابد         

موفقيت او در برنامه نويسي كامپيوتر كه      “ .نابرده رنج گنج ميسر نمي شود    ”: و شعار او اين بود    
 سالگي شروع كرده بود، از نظر او يك گنج به شمار مي رفت كه در زمان حال                       ١٩وي از   

. شتاحساس رئيس بودن، و در آينده امكان بازنشستگي زودتر از موعد را برايش به دنبال دا                 
 .كليد موفقيت رابرت نيز همچون پدرش، انگيزه قوي، درستكاري و فروتني بود

رابرت در دبيرستان تمامي دروس مربوط به كامپيوتر و الكترونيك را پشت سر گذاشت و                 
زمانيكه دانش آموز سال آخر بود از برگزاري دروه اي در هيأت خدمات آموزشي تعاوني در                  

نست در آزمون صالحيت شركت در دوره موفق شود و آن را             گوشن نيويورك مطلع شد و توا     
 .به جاي دو سال در يك سال به پايان برساند

. وقتي رابرت وارد دانشگاه نيويورك شد، كسب و كاري را براي خود راه اندازي كرده بود                
ر اگر چه تجربه او در اين زمينه بسيار مفيد بود، اما دوره هاي مديريت و سازماندهي كسب و كا                 

 .نيز در موفقيت وي نقش بسزايي داشتند

 سال دارد و مي خواهد از دانشگاه فارغ التحصيل شود، اما به دليل كارهاي              ٢٣وي هم اكنون    
 دالر سود داشت، ناچار است بطور پاره وقت در كالسها           ١٠٠,٠٠٠شركت كه البته سال گذشته      

 .حاضر شود
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اي هر كسي كه با داده هاي گوناگون سر و           رابرت عقيده دارد كه برنامه نويسي كامپيوتر بر       
رابرت در ابتداي كار نسبت به       . كار دارد و به جمع آوري آمار مشغول است ضروري است            

 “.من بطور اتفاقي دنبال اين كار رفتم”: وي مي گويد. تحقيقات بازار اقدام نكرد

 نرم افزاري  وي يك برنامه  . اولين مشتري رابرت مدرسه اي بود كه در آن درس مي خواند            
بعد از آن رابرت    . شبيه سازي بانك را براي كالسهاي بانكداري تهيه كرد و به مدرسه فروخت            

متوجه شد كه دولت نياز شديدي به برنامه نويسي كامپيوتر دارد و از طرفي پول بيشتري براي                  
وي  دفتر حقوقي در منطقه جزء مشتريان          ١١او هم اكنون     . خريد برنامه ها پرداخت مي كند    

هستند و او برنامه هايي را براي اين دفاتر طراحي كرده كه با استفاده از آنها، وكال مي توانند                      
 .سوابق افرادي را كه به عنوان مثال حين رانندگي خواب آلود بوده اند، نگهداري كند

اكنون رابرت بيشتر به سوي ارائه خدمات بخش خصوصي هدفگيري دارد، اما هنوز                    
رابرت مي گويد كه اكنون مي تواند براي         . دولتي را كنار نگذاشته است       پروژه هاي بزرگ    

 .شركتهاي خصوصي با هزينه بسيار كمي برنامه  ريزي كامپيوتر داشته باشد

رابرت در راه اندازي شركت خود از حمايتهاي قانوني يكي از دوستانش كه وكيل بود بطور                
الر ارزش داشت و دوست رابرت اسناد الزم        اين خدمات قانوني هزاران د    . رايگان بهره مند شد  

وي به پيشنهاد   . را براي حمايت از رابرت در زمينه سرقت برنامه هايش در اختيار او قرار مي داد             
حسابدارش از اين وكيل خواست كه با او همكاري كند، چرا كه شركت رابرت اختراعات                    

 .ي حفظ حقوق انحصاريش داشتبسياري را به ثبت رسانده بود و نياز به حمايت قانوني برا

بعد از مدتي رابرت ضرورت وجود يك بخش جداگانه سخت افزاري را با مديريت يكي از               
يكي از اهداف او براي اين جداسازي، تمركز بيشتر روي برنامه ريزي             . همكاران احساس كرد  

نامه ها هدف درازمدت او از اين كار، حمايت خود شركت از حقوق انحصاري بر             . كامپيوتر بود 
 .و فروش آنها و استفاده از درآمد حاصله براي ايجاد برنامه هاي جديد بود

 ساعت در هفته كار مي كند، اما سعي دارد مسافرت را نيز در ميان              ٤٠اگر چه رابرت بيش از      
از نظر او استراحت كردن يعني دراز كشيدن روي ساحل و فكر كردن به               . برنامه هايش بگنجاند 

كسب و كار هرگز از ذهن رابرت خارج نمي شود و او همواره در اين فكر                  . دپروژه هاي جدي 
 .است كه كاالهايي با كيفيت توليد كند
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 كارمند دارد و سال گذشته دو بار به محل              ٥شركت رشد سريعي داشته و هم اكنون           
رابرت در مورد نقش خود در شركت بسيار واقع گرا است و                . بزرگتري منتقل شده است    

من مهارت كافي ندارم و ممكن است كسي با سوء استفاده از اين ضعف من موجب                ”: مي گويد
من فقط براي شروع دل و جرأت دارم اما ادامه كار بر عهده ديگران                 . فروپاشي شركت شود  

نيمي از افرادي كه من مي شناسم مي توانند بهتر از من برنامه ريزي كنند و از من پيشي                   . است
 “. كه انگيزه نداشته باشي نمي تواني موفق شوي و من انگيزه دارمبگيرند، اما تا وقتي

 
 پرسش درباره رابرت پي دانز، برنامه نويس كامپيوتر

 
اگر مي خواهيد كسب و كاري را      ”: چندي پيش رابرت در يك كالس كسب و كار گفت          -١

به نظر شما منظور او       “ .براي خود راه اندازي كنيد بايد خيلي خيلي گرسنه باشيد             
 يست؟چ

 
 كليد موفقيت رابرت چه بود؟ -٢

 
 از نظر رابرت پاداش و مزاياي داشتن يك كسب و كار مستقل كدامند؟ -٣

 
 نظر رابرت در مورد تعطيلي و مسافرت چيست؟ -٤
 
 آيا به نظر شما رابرت زود بازنشسته خواهد شد؟ -٥
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 توانا ال جونز: نام

 لباسها و لوازم آرايش سنجو: نام شركت

 س، توليد لوازم آرايش، كارگاه فروشندگان لباسطراحي لبا: نوع كار
 

توانا جونز دوست داشت كه به مدرسه پزشكي برود و روانپزشك شود، ولي به هنگام                     
 .انتخاب رشته در دبيرستان وودسون واشنگتن تصميم خود را عوض كرد

 سالگي براي ديگران لباس      ١٢او حتي در دوران كودكي نيز خياط ماهري بود و از سن                
وي طي دوره    . او مي گفت كه با اين كار مي توانست خرج تحصيلش را بدهد               .  دوختمي

آموزشي به اين نتيجه رسيد كه پس اندازهايش مي توانند سرمايه شروع يك كسب و كار در                   
 .زمينه مدل لباس باشند

 سال دارد و مدير شركت سنجو است كه فروشگاهي براي عرضه مدلهاي             ٢٧وي هم اكنون    
 مي باشد و عالوه بر فروش لباس، فروشندگان پوشاك را براي پيدا كردن كار                   جديد لباس 

 .راهنمايي كرده و آموزش مي دهد

وي پس از دبيرستان، تحصيالت      . جونز دانش آموز خوبي بود و با عالقه درس مي خواند          
داد خود را در زمينه طراحي لباس و مديريت كسب و كار در دانشگاه كامانولث ويرجينيا ادامه                  

 واشنگتن، در مؤسسه مد     USDAو پس از تكميل زبان فرانسه و اصول كسب و كار در مدرسه              
يكي از ملزومات اين مدرسه، طراحي و دوخت دو           . پاريس آموخته هاي خود را افزايش داد      

به عالوه او با كار در فروشگاهها به عنوان طراح لباس و خياط،               . مجموعه صدتايي لباس بود   
 .ا تكميل كردتجربيات خود ر

از جونز كه امروز با نام سنجو شناخته شده دعوت شده است تا مدلهاي خود را به نمايش                    
ويژگي اصلي لباسهاي او دارا بودن خطوط و بافتهاي پررنگ است و او سعي دارد                   . بگذارد

 .مدلهايي را براي بانوان طراحي كند كه بتوانند با هزينه بسيار كمي شيك پوش شوند

ايشي سنجو كه در البراتوار آرايشي در نيويورك ساخته مي شوند از موادي تهيه                 لوازم آر 
مشتريان من خانمهايي    ”: توانا مي گويد . شده اند كه براي پوستهاي حساس مناسب هستند         

 “.هستند كه از نشستن و منتظر ماندن در آرايشگاه براي آرايش صورت خسته مي شوند
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 كه به فروشندگي پوشاك عالقه دارند نحوه كار را             كارگاه فروشندگان سنجو به افرادي     
توانا اراده مضاعفي داشت كه توانست بر عيب خود كه يك زن سياهپوست               . آموزش مي دهد 

به هر حال سرمايه براحتي     . اين مسئله مشكل را دوچندان مي كرد     ”: وي مي گويد . بود غلبه كند  
 “.ها بگريزيمبدست نمي آيد و از طرفي ما نمي توانيم از پيشداوري

او نام سنجو را به اين دليل براي شركتش انتخاب كرد كه به هيچ جنسيت و رنگي محدود                    
 .نبود و مي توانست به او كمك كند كه از درهاي مختلفي عبور نمايد

اهميت نمي دهم، چرا كه به تالش و كوشش معتقدم،          “ نه”من هرگز به كلمه     ”: او مي گويد 
من سعي مي كنم به شكست با ديد مثبتي نگاه كنم و آن            . رويم باشد حتي اگر موانع زيادي پيش      

 “.را درسي بدانم كه بايد ياد گرفت

 ساعت در روز؛ كاري كه       ١٢”: او عقيده دارد كه موفقيتش به دليل كار سخت بوده است            
در ظاهر يك زن باش، در رفتار يك خانم باش،          ”: شعار او اين است   “ .هيچ كس انجام نمي دهد   

 “.كار مثل يك مورچه سخت كوش باشو در 

سنجو به دانش آموزان و دانشجوياني كه قصد راه اندازي يك كسب و كار مستقل را دارند                 
پيشنهاد مي كنند كه كار تمام وقت يا نيمه وقت خود را رها نكنند و پس از آنكه كار جديدشان                   

 .رونق گرفت به آن بپردازند

ان بايد بدانند كه راه سختي در پيش دارند و بايد               دانش آموزان و دانشجوي  ”: او مي گويد 
اكثر مردم بعد از پنج سال دست از كار مي كشند، در حاليكه موفقيت يك                  . سخت كار كنند  

 .كسب و كار نياز به زمان بسياري دارد

توانا صبر داشته و زندگي فردي و اجتماعي خود را صرف كسب و كار كرده است و اكنون                  
 .مي چشد كه البته اين ثمره صرفاً مادي نيستثمره تالش خود را 

وقتي براي خودت كار مي كني احساس رضايت داري، چرا كه روي پاي               ”: توانا مي گويد 
خودت هستي و همه كارها به خودت بستگي دارد و نيازي نيست كه رئيست با توجه به                       

 “.بودجه ساالنه برايت تصميم گيري كند
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  مدير شركت سنجوپرسش درباره توانا ال جونز،
 

 چگونه تجربيات جونز در دوره آموزشي زندگي وي را تغيير داد؟ -١
 
 صرفنظر از مهارت در خياطي، كداميك از خصوصيات جونز موجب موفقيت او شد؟ -٢

 
 شعار جونز چه بود؟ اين شعارها و جمالت چه فايده اي دارند؟ -٣

 
 ظور او چيست؟وقتي جونز مي گويد كه كارآفرينان بايد صبر داشته باشند من -٤

 
 از نظر جونز، مدت زمان آزمايش يك كسب و كار جديد چقدر است؟ -٥
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 فكر كنيد
 

 آيا من مي توانم يك كارآفرين باشم؟

به سئواالت زير پاسخ دهيد تا بتوانيد آنچه را كه در اين بخش آموخته ايد                  : دستورالعمل
 .داين پاسخها براي برنامه ريزي شغلي مفيد خواهند بو. خالصه كنيد

 
 در مورد خودتان چه مي دانيد؟ •
 
 در مورد كارآفرينان چه خصوصياتي شناخته شده است؟ •

 
 شما از چه جهت به كارآفرينان شباهت داريد؟ •

 
 چگونه كارآفريني بر سبك زندگي تأثير مي گذارد؟ •

 
 شما چه نوع سبك زندگي را مي پسنديد؟ •

 
 آيا عالئق شما با كارآفرين شدن هماهنگي دارد؟ •

 
  ريزي شغلي كارآفرينانه چگونه مي تواند به شما كمك كند؟برنامه •

 
 آيا اكنون خود را بهتر از قبل مي شناسيد؟ •
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 بخش دوم

 من چه استعدادها، عالئق، مهارتها، 

 بينش و تجربياتي دارم؟
 
 

 :پس از مطالعه اين بخش قادر خواهيد بود
 
 .تجربيات گذشته و كنوني خود را مورد بررسي قرار دهيد •

 .ستعدادها، عالئق، دانش و مهارتهاي خود را ارزيابي كنيدا •

 .ميزان تخصص خود را در كارهاي جاري ارزيابي كنند •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كارآفريني مادرزادي نيست

 بلكه از طريق يادگيري و تجربيات زندگي بدست مي آيد
 وشاپرآل 
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 چكيده مطالب

. ا و عالئق كنوني خود را شناسايي كنيد       قـبل از انـتخاب يـك شـغل براي آينده بايد مهارته            
ارزيابـي مهارتهاي كنوني به شما كمك مي كند تا با استفاده از مهارتهايي كه داريد شغل خود را                   

به عالوه ارزيابي مهارتها به شما كمك مي كند تا مواردي را كه در آنها به كمك يا                  . انتخاب كنيد 
 .تجربيات ديگران نياز داريد شناسايي نماييد

در اين بخش شما تجربيات، استعدادها، دانش، مهارتها و عالئق خود را در رابطه با شغلي                  
كه قرار است انتخاب كنيد مرور كرده و آنها را با كارآفرينان و صاحبان كسب و كارهاي                        

البته قرار نيست همه كارآفرين يا مالك كسب و كار كوچك              . كوچك مقايسه خواهيد نمود    
ال اين يكي از گزينه هاي شغلي است كه ممكن است شما بخواهيد آن را               شوند، ولي به هر ح    

 .انتخاب كنيد

به خاطر داشته باشيد كه كسب تجربيات جديد و ادامه تحصيل مي تواند دانش شما را                     
تقويت كرده و ارتقا دهد و اين دانش و مهارتها ممكن است روزي به شما در راه اندازي و                       

 .ب و كار كمك كندمديريت موفقيت آميز يك كس
 

 تجربه چيست؟

تجربه زماني بدست مي آيد كه با مشاهده و يا مشاركت در كاري دانش يا مهارتهايي كسب                  
تجربيات گذشته در شكل گيري دانش و مهارتهاي آينده نقش             ). يا فرا گرفته شوند    (شوند  

 فردي نيز ارتباط    به عالوه تجربيات به پيشينه، ارزشها، سبك زندگي و نگرشهاي         . بسزايي دارند 
تجربيات مي توانند موارد گوناگوني را شامل شوند كه نمونه هايي از آنها              ). بخش اول (دارند  

 : عبارتند از

 اقامت يك هفته اي در اردوگاه •

 تماشاي تئاتر •

 شركت در كالس •

 يادگيري هنرهاي دستي يا نواختن يكي از آالت موسيقي •

 خدمت در سازمانهاي گوناگون •
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 )مانند پاكسازي محيط زيست يا بازديد از آسايشگاه سالمندان(ژه اجتماعي انجام يك پرو •

 دريافت جايزه •

 سرپرستي كميته •

 عضويت در كميته •

 شركت در فعاليتهاي خانوادگي •

 دريافت اولين حقوق ماهيانه •
 

در مورد برخي از تجربياتي كه تاكنون كسب كرده ايد فكر كنيد و سپس آنها را روي كاغذ                   
 .در ادامه اين بخش به اين يادداشت نياز خواهيد داشت. يديادداشت نماي

 
 شما از چه استعدادهايي برخوردار هستيد؟

 مردم استعدادهاي مختلفي    .استعداد عبارت است از توانايي يا ميل طبيعي به فعاليتهاي خاص          
اشي او طرحهايي را نق   . به عنوان مثال، فاطمه گرايش شديدي به فعاليتهاي هنري دارد           . دارند

او بطور ذاتي به چنين فعاليتهايي       . كرده و سپس در نمايشهاي مدرسه از آنها استفاده مي كند           
 .عالقه دارد

اما فاطمه هيچ گرايشي به فعاليتهاي فكري ندارد و درس رياضيات براي او بسيار سخت                  
و دوست  مردم معموالً از انجام كارهايي كه در آنها استعداد دارند بيشتر لذت مي برند                 . است

چند مورد از استعدادهاي گوناگون در       . ندارند كاري را انجام دهند كه برايشان مشكل است          
 :ذيل آمده است

كلمات يا رفتارهاي كتبي يا شفاهي       (:استعداد برقراري ارتباطات كالمي و غير كالمي       •
ئاتر ارائه كنفرانس در كالس، شركت در ت    ). كه ايده ها، عواطف و وقايع را منتقل مي كنند        

 .مدرسه، و حتي در آغوش كشيدن يك دوست نوعي ارتباط به شمار مي رود

درك معناي ايده ها و عواطفي كه در ارتباطات كالمي يا           ( :استعداد در درك مطالب    •
گوش دادن به مشكالت يك دوست و پاسخ به آنها، بحثهاي           ). غير كالمي انتقال مي يابند   

 در مورد اينكه شما مي توانيد به باغچه منزل          سياسي و سعي در متقاعد كردن همسايه ها      
 .آنها رسيدگي كنيد همگي نوعي درك مطلب هستند
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حل يك مسئله رياضي يا      ). بكار بردن دليل و برهان براي مسائل        (:استعداد منطقي  •
اندازه گيري پارچه موجود براي دوختن يك دامن و تصميم در مورد اينكه آيا پارچه به                 

 .نه، نوعي قابليت منطقي بشمار مي رونداندازه كافي هست يا 

خالقيت، بكارگيري استعدادها در زمينه هاي هنري، موسيقي و             (:استعداد هنري  •
نقاشي، شعرسرايي، گلسازي، نواختن موسيقي، عكسبرداري، آواز خواندن يا          ). بازيگري

 .طراحي لباس همگي از استعدادهاي هنري ناشي مي شوند

تعمير ). ابط ميان قطعات دستگاهها و تعمير وسايل         درك رو  (:استعداد مكانيكي  •
موتور خودرو يا راديو، بازكردن قطعات يك چرخ خياطي و حتي رانندگي جزء                     

 .تواناييهاي مكانيكي هستند

حل مسائل رياضي و محاسبه اينكه يك خودرو با يك گالن بنزين              :استعداد رياضي  •
 .ياضي استچند كيلومتر حركت مي كند مثالهايي از مهارتهاي ر

مرتب كردن يا تنظيم    ). منظم كردن و ثبت اعداد و نامه ها        (:استعداد در امور دفتري    •
 .اقالم به ترتيب حروف الفبا، دسته بندي يا تايپ جزء امور دفتري محسوب مي شوند

درك چگونگي ارتباط ميان بخشهاي يك شيء از ديدگاه چند               (:استعداد فضايي  •
رتب كردن وسايل منزل و دكوراسيون و درست كردن         درست كردن يك پازل، م    ). بعدي

 .يك ماكت هواپيما همگي جزء علوم فضايي مي باشند

وزنه برداري، ). هماهنگي و مقاومت بدني يا توانايي جسمي          ( :استعداد فيزيكي  •
بدنسازي، حركت دادن لوازم منزل و نصب قاب عكسها به نحوي كه همگي در امتداد                 

 .ته استعدادهاي فيزيكي قرار دارنديك خط قرار بگيرند، در دس

برنامه ريزي براي يك     ). برنامه ريزي، پياده سازي، ارزيابي     (:استعداد سازماندهي  •
 .ميهماني يا برگزاري يك جلسه نياز به مهارتهاي سازماندهي دارد

خواندن ). تفكر مبتكرانه، جستجوي اطالعات، تفكر پيش از اقدام          (:استعداد ذهني  •
يز و توانايي در حدس زدن ادامه ماجرا، مطالعه براي امتحان و تجزيه              يك رمان اسرارآم  

 .و تحليل خرابي خودرو، مثالهايي از استعدادهاي ذهني هستند
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 مثالً از   .كارآفرينان از استعدادهاي خود براي تبديل ايده  به واقعيت استفاده مي كنند             
ستعداد سازماندهي براي تصميم در      استعداد مكانيكي براي افتتاح يك مركز تعمير راديو، از ا           

) آرم(مورد اولويت بندي تعمير راديوها، و از استعداد هنري خود براي طراحي يك عالمت                  
. براي كسب و كار خود بهره مي گيرند و معموالً كاري را انتخاب مي كنند كه به آن عالقه دارند                  

 .در بخش بعدي بيشتر در اين زمينه صحبت خواهيم كرد
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 ٤فردي پروفايل 
 
 

 تجربيات و استعدادها

در قسمت سمت راست جدول زير دو مورد از تجربيات ارزشمند خود را به اختصار شرح                 
دهيد و در سمت چپ بنويسيد كه در هر تجربه از كداميك از استعدادهاي خود استفاده كرده                    

بارتند از  يادآوري مي شود كه استعدادها ع      . و چه استعدادهايي را در خود كشف كرده ايد           
سعي كنيد جزئيات تجربه خود را به خاطر        . تواناييها و گرايشات طبيعي در زمينه فعاليتي خاص       

پس از انجام اين كار از استعدادهايي كه بكار گرفته و يا در خود كشف كرده ايد شگفت                 . آوريد
 .زده خواهيد شد

 تجربه استعدادها

 
 

  استعداد فضايي-١

  استعداد هنري-٢

 داد فيزيكي استع-٣

 يك روز من در انباري خانه ميز و صندلي قديمي را               :مثال
. ديدم كه قبالً مادربزرگم در آشپزخانه از آنها استفاده مي كرد          

ميز و صندليها را برداشتم و رنگ روي آنها را تراشيدم تا                
اين ميز و صندليها به     . جايي كه رنگ اصلي چوب نمايان شد      

را به برادرم كه به تازگي ازدواج       قدري زيبا شدند كه من آنها       
 .كرده بود هديه دادم

 
١- 

٢- 

٣- 
 
 

١- 

 
١- 

٢- 

٣- 
 

٢- 
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 ٥پروفايل فردي 
 
 

 كاربرگ استعدادها
فهرست استعدادهايي را كه در اين بخش راجع به آنها صحبت كرديم مرور كنيد و حداقل                 

پس حداقل دو دليل بياوريد     س. سه مورد را كه فكر مي كنيد در شما وجود دارد انتخاب نماييد            
سعي كنيد داليل خود را     . كه ادعاي شما را مبني بر برخوردار بودن از آن استعدادها ثابت كند             

 .بطور مفصل شرح دهيد
 
 

 استعدادها        داليل

 .من از اينكه عكس دوستانم را نقاشي كنم، لذت مي برم -١

 .من در اوقات فراغت، پيانو مي زنم -٢
 رياستعداد هن: مثال

١-  

٢-   

١- 

١-  

٢-   

٢-  

١-  

٢-  

٣-  
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 عالئق شما كدامند؟
عالئق يعني آن چيزهايي كه دوست داريد در موردشان بشنويد، مطالعه كنيد يا از نظر شما                  

معموالً . اغلب افراد عالئق خود را به سرگرميهاي اوقات فراغت تبديل مي كنند            .جذابيت دارند 
ممكن . مهارتها، سبك زندگي و ارزشهاي افراد همخواني دارد         عالئق با شخصيت، دانش ها،      

 .است يك نفر به چيزي خيلي عالقه داشته باشد و از چيز ديگري به شدت متنفر باشد

اگر چه عالئق ممكن است بسيار مختلف باشند، ولي در هر صورت در زير مجموعه                     
. ودرو قرار مي گيرند  گروههايي مثل آشپزي، كشاورزي، ساخت و ساز، ورزش، مطالعه و خ             

برخي از عالئق نيز بسيار خاص هستند؛ مانند درست كردن دسر، تهيه محصوالت لبني، تعمير                
. لوازم، پياده روي، خواندن رمانهاي پليسي يا جمع آوري قطعات كهنه خودرو براي كلكسيون              

استعداد هنري  بنابراين عالئق و سرگرميها به استعدادهاي افراد بستگي دارند، مثالً فردي كه                
 .دارد بيش از ديگران از تزئين كيك لذت مي برد

به عالوه، استعداد خدادادي افراد موجب مي شود كه فرد به كسب دانش بيشتر در مورد                   
در مثال تزئين كيك، فرد عالقمند ممكن است در مناسبتهاي            . موضوع مورد عالقه اش بپردازد   

توسعه دهد و هم عالقه خود را به يك            گوناگون كيك درست كند تا هم مهارت خود را             
 .سرگرمي تبديل نمايد

به عنوان مثال، پال    . اغلب يك سرگرمي مي تواند به يك كسب و كار تمام عيار تبديل شود             
نيومن به دليل چشمان آبي اش يك هنرپيشه معروف شده است، اما به آشپزي نيز عالقه دارد و                  

فسه هاي اكثر فروشگاههاي مواد غذايي به چشم        امروزه ساالدهاي او بسيار مشهورند و در ق         
نمونه ديگر جين فوندا است كه او نيز بازيگر مشهوري است، اما يك ورزشكار                  . مي خورند

موفق نيز مي باشد و عكس او روي لباسها، سي دي ها، فيلمها و كتب مرتبط با ورزش ديده                     
. درآمد مبدل كرده است   او سرگرمي خود را كه ورزش است به يك كسب و كار پر              . مي شود

ايده هاي كارآفريني نامحدود هستند و تنها در صورتي محدود مي شوند كه ذهن انسان             مي بينيد كه   
 .محدوديتهايي را بر آنها تحميل كند
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 ٦پروفايل فردي 
 

 تجربيات ـ عالئق

 آيا در اين تجربيات    .  يادداشت كرده ايد مرور كنيد     ٤تجربياتي را كه در پروفايل فردي         
يادآوري مي شود كه عالقه،     . نشاني از عالئق وجود دارد؟ عالئق را در ذيل يادداشت كنيد              
پس از تكميل اين كاربرگها     . احساسي است كه منجر به توجه خاص به يك موضوع مي شود            

. به اين نتيجه خواهيد رسيد كه تعداد عالئق شما بيش از آن چيزي است كه تصور مي كرده ايد                 
ن عالئقي وجود دارند كه به سرگرمي تبديل شده اند، حتماً آنها را در اين قسمت               اگر در اين ميا   

 .ذكر كنيد
 
١-  
 
 
 
٢-  
 
 
 
٣-  
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 ٧پروفايل فردي 
 
 

 دسته بندي عالئق بر مبناي شباهتها

 يادداشت كرده ايد مرور كرده و آنها را بر اساس شباهتهايي كه             ٦عالئقي را كه در پروفايل      
 .دسته بندي كرده در ذيل يادداشت نماييدبه يكديگر دارند 
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 چه دانشي براي كارآفرين اهميت دارد؟

دانش . فردي كه قصد دارد كارآفرين شود بايد در چندين زمينه دانش خود را ارتقا دهد                  
شما مي توانيد  . عبارت است از آشنايي يا درك يك موضوع از طريق تجربه، يادگيري يا مطالعه              

 :ه كسب دانش بپردازيدبا استفاده از روشهاي زير ب

ببينيد كه چه نوع افرادي در آن زندگي مي كنند،         . خود اطالعات كسب كنيد    جامعهدر مورد   
آيا اكثر افراد مجردند يا متأهل، جمعيت يك خانواده چقدر است و سطح درآمد چگونه                      

 .مي باشد

م به چه   ببينيد كه مدهاي جديد چگونه هستند، مرد       .  اطالعات كسب كنيد   وقايعدر مورد   
بطور . غذايي عالقه دارند، چه خدمات جديدي مورد نياز است و چه نوع فعاليتهايي شيوع دارد              

 . كلي يك كارآفرين بايد بداند چه چيزهايي جديد و متفاوت هستند

تمامي دروسي كه در مدرسه يا دانشگاه تدريس        .  به كسب دانش بپردازيد    تحصيلاز طريق   
اريخ، زبان، مكانيك، اقتصاد، بازاريابي، كشاورزي و ادبيات           مي شود و از جمله رياضيات، ت       

 .همگي براي كارآفرين شدن ضروري مي باشند

 يكي ديگر از راههاي كسب دانش است و موجب مي شود كه شما                  كار ضمن يادگيري
 .بتوانيد هر روز بطور عملي دانش و تجربه كسب كنيد

د نيز در كارآفرين شدن بسيار مؤثر       شكي نيست كه دانشي كه فرد حين زندگي كسب مي كن         
 .كارآفريني تركيبي از دانش و تجربيات فردي استبنابراين مي توان گفت . است
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 عالئق

فردي كه در زمينه فروشندگي تجربه داشته        
باشد و به تاريخ و آثار باستاني نيز عالقمند             
باشد ممكن است به اين نتيجه برسد كه               

.  مناسبي است  بازگشايي يك عتيقه فروشي كار    
او با اين تصميم گيري، تجربه، عالئق و               

فردي . سرگرميش را با هم تركيب كرده است        
كه به اسكي در كشورهاي مختلف عالقمند           

است ممكن است با تدريس اسكي به ديگران يا برنامه ريزي مسافرتهاي خارجي براي افرادي                
ا حتي با خريد و اجاره تجهيزات       كه دوست دارند اسكي را به عنوان يك سرگرمي فرا گيرند ي            

مسلماً اگر شما به چيزي عالقه داشته باشيد كسب دانش           . اسكي به يك كارآفرين تبديل شود     
 .بيشتر در مورد آن عالقه شما را دوچندان خواهد كرد

 
 من به عنوان يك كارآفرين به چه مهارتهايي نياز دارم؟

توانايي در  . هارتهاي گوناگوني نياز دارند    كارآفرينان براي اداره موفق يك كسب و كار به م            
بكارگيري صحيح دانش كسب شده و استفاده از آن در اداره كسب و كار، نمايانگر سطح مهارتهاي                 

اين مهارتها در كسب و كارهاي گوناگون متفاوت هستند، چرا كه كسب و              . يك كارآفرين مي باشد  
ب و كاري به مهارت و دانش خاصي نياز          كارها با يكديگر تفاوت دارند و مسلم است كه هر كس           

 :اما دانش و مهارتهاي خاصي در تمامي كسب و كارها مشترك است كه عبارتند از. دارد

 طرح شغلي طرحي است كه كسب و كار شما را توصيف                :تهيه يك طرح شغلي    •
در اكثر مواقع به هنگام     . مي كند و به عنوان راهنمايي براي مديريت آن به شمار مي رود           

رض گرفتن پول براي سرمايه يا تقاضا از ديگران براي سرمايه گذاري، طرح شغلي                  ق
 .بسيار مؤثر است

 كمك گرفتن از افراد باتجربه و مؤسسات تخصصي مي تواند دانش و               :كمك فني  •
 .مهارتهاي بيشتري را براي تصميم گيري در اختيار كارآفرينان قرار دهد

ثروت تجربه
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انوني يك شركت به نحوه مالكيت آن           نحوه سازماندهي ق    :انتخاب نوع مالكيت    •
اگر مالك شركت يك نفر باشد آن شركت تك مالكي، و اگر دو يا سه نفر                 . بستگي دارد 

خط مشي يك شركت سهامي توسط دولت تعيين            . باشد آن شركت شراكتي است      
 .مي شود و به عنوان يك واحد قانوني و جداي از مالكان فعاليت مي كند

 برنامه ريزي راهبرد بازاريابي ابزاري است كه به              :اريابيبرنامه ريزي راهبرد باز    •
هماهنگي فعاليتهاي مرتبط با تبادل كاالها و خدمات ميان توليدكننده و مصرف كننده                

 .كمك مي كند

 مكان يك كسب و كار عامل بسيار مهمي است كه مي تواند موفقيت يا                 :مكان يابي •
 كسب و كار كوچك بايد محل         بنابراين مالك يك  . شكست يك شركت را رقم بزند      

 .مناسبي را براي استقرار شركت انتخاب كند

 اينكه از كجا پول الزم را براي راه اندازي و اداره يك كسب و كار                  :جذب سرمايه  •
 .فراهم كنيد از اهميت بسزايي برخوردار است

 براي حمايت از افراد، قوانيني از جانب دولت وضع شده اند كه              :حل مسائل قانوني   •
قانونگذاري در  . روندان، مشتريان، كارمندان، مالكان و حتي محيط را شامل مي شوند          شه

 .مورد مشاغل كوچك در سطح دولتي، كشوري، استاني و منطقه اي صورت مي گيرد

مديران بايد براي نحوه    .  مديريت خوب كليد موفقيت است      :مديريت كسب و كار    •
 را سازماندهي نمايند، كارمندان را هدايت       كار شركت برنامه ريزي كنند، كارمندان و منابع      

 .كنند و كار آنها را كنترل و ارزيابي نمايند

 انساني بدين معناست كه از افراد، كارمنداني           منابع مديريت    :مديريت منابع انساني   •
شايسته بسازيد كه اين مستلزم برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و ارزيابي فعاليتها و درگير             

 .ن در كار و ارتقاي سطح بهره وري آنهاستكردن كارمندا

 اطالع رساني به مصرف كننده در مورد كاالها يا خدماتي كه               :تبليغ كسب و كار     •
شركت ارائه مي دهد كمك خوبي به مشتريان جهت تصميم گيري براي خريد است و                

 .اين هدف اصلي تبليغات مي باشد
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شتريان قديمي الزم است     براي جذب مشتريان جديد و نگهداشتن م       :مديريت فروش  •
اگر شركتي نتواند كاالها يا خدمات خود را         . از اصول مناسبي براي فروش پيروي كنيم       

 .به فروش برساند، نمي تواند سوددهي داشته باشد و در نتيجه ورشكست مي شود

اگر سوابق  .  نگهداري سوابق به منزله جمع آوري نمرات شركت است        :نگهداري سوابق  •
و مطابق آخرين اطالعات جمع آوري شده باشند، مديران و صاحبان             شركت به درستي     

 .كسب و كار مي توانند بفهمند كه نمره شركت چند است

 مديريت امور مالي براي رشد و سوددهي شركت ضروري است           :مديريت امور مالي   •
كه شامل مطالعه و تحليل صورتحساب مالي و استفاده از اطالعات بدست آمده براي                 

صورتحسابهاي مالي اطالعات مورد نياز براي      . اط ضعف و قوت شركت است     تعيين نق 
 .برنامه ريزي و اقدامات ضروري را فراهم مي كنند

 مالكان كسب و كار اغلب بايد اعتبار مشتري          :مديريت اعتبار مشتري و وصول وجه      •
ه اما از طرفي پرداخت وجو     . را قبول كرده و به او نسيه بدهند تا فروش داشته باشند              

. نبايد آنقدر به تأخير بيافتد كه سرمايه را به خطر اندازد و هزينه وصول افزايش پيدا كند                
بنابراين بايد اعتبار مشترياني در نظر گرفته شود كه از سوابق مالي خوبي برخوردار                   

 .ضمناً منظور از وصول، روش يا برنامه زماني دريافت وجه مي باشد. هستند

اسايي خطرات پيش روي كارآفرينان نظير جرايم           شن :محافظت از كسب و كار       •
به عالوه،  . تجاري و سوء استفاده از حقوق انحصاري از اهميت ويژه اي برخوردار است            

 .براي كاهش خسارات، استفاده از خدمات بيمه نيز مي تواند مفيد واقع شود
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 ٨پروفايل فردي 
 
 

 تجربيات مهارتها را مي سازند

در فرم صفحه بعد آمده است تجربياتي را كه شما تاكنون كسب               مواردي كه    :دستورالعمل
روي مهارتهايي كه امكان دارد در اداره كسب و كار             . كرده ايد بطور اجمالي فهرست مي كند     

ممكن است شما اين مهارتها را در خانه، محل كار، مدرسه يا               . مفيد واقع شوند تمركز كنيد     
 است در كنار هر مهارت، مكان يادگيري آن را               دانشگاه كسب كرده باشيد، بنابراين الزم        

پس از تكميل فرم از اهميت و نقش تجربيات خود در كسب مهارت شگفت                . يادداشت كنيد 
 .زده خواهيد شد



 

  

 

 49 

Ô—K#�—T È)úÃ$—KV Ad%5$Æ#—Q  {#—KN# AÊá
$…¨Ã$ë"T

 
 

 :نحوه يادگيري   :فعاليتهاي خاص
 
 
 
 
 

 :نحوه يادگيري   :فعاليتهاي خاص
 
 
 
 
 

 :نحوه يادگيري   :فعاليتهاي خاص
 
 
 
 
 
 

 :نحوه يادگيري   :فعاليتهاي خاص
 
 
 
 

 :نحوه يادگيري   :فعاليتهاي خاص

 كنترل پول

 كنار آمدن با ديگران

 سازماندهي

 رهبري فعاليتها

 فروش
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 چگونه كارآفرينان كارشناس مي شوند؟

همانطور كه ديديم كارآفرينان استعدادها، عالئق، تجربيات و دانش را با هم ادغام مي كنند              
ا به هنگام   و در زمينه مورد نظر خود به كسب مهارت مي پردازند و سپس مهارتهاي خود ر                

 ناميده  كارشناسيمهارت باال در يك زمينه خاص        . اداره كسب و كار به نمايش مي گذارند       
 .مي شود

 
 
 
 
 
 

به عنوان مثال، اولين باري كه شما سوار دوچرخه شديد احتماالً نمي توانستيد تعادل خود را               
االخره حفظ كنيد، اما خيلي زود و با تمرين و نيز تجربه چند باز زمين خوردن ب                              

اما عالوه بر دوچرخه سواري بايد با مهارتهاي ديگري نظير نگاه           . دوچرخه سواري را ياد گرفتيد   
به مرور زمان اين مهارتها حالت      . كردن به مسير، نحوه پا زدن و ترمز كردن نيز آشنا مي شديد            

 .اتوماتيك به خود گرفتند و حاال شما در دوچرخه سواري خبره هستيد

ت، سنجش استعدادها و عالئق و ارتقاي دانش و مهارتها نكته اي را به ما                  ارزيابي تجربيا 
. مي آموزد و آن اينكه به محض تركيب اين عوامل مي بينيم كه امكانات كارآفريني وجود دارد                 

در حال حاضر نيازي نيست كه در مورد شغل آينده خود تصميم گيري كنيد، بلكه كافي است                  
 .انيدبيشتر در مورد كارآفريني بد

 
 آيا در شغل خود كارشناس خواهيد بود؟

در اين  . ارزيابي تجربيات، اطالعات شما را در مورد دانش و مهارتهايتان افزايش مي دهد              
به عالوه، در   . بخش ياد گرفتيد كه چگونه استعدادها و عالئق خود را شناسايي و ارزيابي كنيد              

 .كارآفريني مطالبي را مطالعه كرديدمورد انواع دانش و مهارتهاي مؤثر براي موفقيت در 
 
 
 

مهارت
 ابزار جعبه
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آيا در مورد امكان كارآفريني براي خودتان فكر كرده ايد؟ آيا شغلي را مد نظر داريد كه با                    
مهارتها و عالئق كنوني شما مرتبط باشد؟ آيا الزم است در زمينه خاصي مهارتهاي بيشتري                   

د شغل آينده خود تصميم گيري كنيد، بلكه       كسب كنيد؟ در حال حاضر نيازي نيست كه در مور         
 .كافي است بيشتر در مورد كارآفريني بدانيد

 
 

 : فعاليتها

وقتي . فعاليتهاي اين بخش بدين منظور طراحي شده اند كه شما خود را بهتر بشناسيد                  
تجربيات خود را بررسي كنيد مي توانيد بفهميد كه چگونه به مسئله خاصي عالقمند شده ايد و                

هيد توانست استعدادهاي خود را ارزيابي كرده و تصميم بگيريد كه چگونه از آنها در                     خوا
شايد در اين ميان به يكي از استعدادهاي خود پي ببريد كه قبالً              . كارهاي روزمره استفاده كنيد   

هرگز به آن توجه نكرده بوديد و مسلماً خواهيد توانست اطالعات بيشتري در مورد انتخاب                  
 .كسب كنيدكارآفريني 

استعدادها

 كارشناسي تجربه



 

  

 

 52 

Ô—K#�—T È)úÃ$—KV Ad%5$Æ#—Q  {#—KN# AÊá
$…¨Ã$ë"T

 استعدادها

 اين كاربرگ به شما كمك مي كند تا بدانيد كه مثالهاي زيادي از استعدادها                  :دستورالعمل
وجود دارند و هر يك از استعدادها را مي توان در شرايط عادي و گوناگوني مورد استفاده قرار                  

 .براي انجام اين تمرين، در جاي خالي عدد مناسب را قرار دهيد. داد
 
 

  استعداد رياضي-١  استعداد مكانيكي-٧

  استعداد منطقي-٢  استعداد هنري-٨

  استعداد فضايي-٣  استعداد درك مفاهيم-٩

  استعداد فيزيكي-٤  استعداد ذهني-١٠

  استعداد امور دفتري-٥  استعداد ارتباطات كالمي و غيركالمي-١١
  استعداد سازماني-٦ 

 
 ــــــــ وزنه برداري

 ـ خرد كردن پول مشتريـــــــ

 ــــــــ ساختن يك آگهي تبليغاتي

 ــــــــ ترجمه شفاهي براي يك سفير روسي

 ــــــــ گزارش كردن اخبار

 ــــــــ پيش بيني وضع هوا

 ــــــــ تشخيص معايب خودرو

 ــــــــ داستان نويسي

 ــــــــ بسته بندي

 ــــــــ برنامه ريزي براي يك ميهماني در كالس

 ــــــــ تايپ نامه

 ــــــــ تعويض جاي وسايل اتاق

 ــــــــ مرتب كردن كارتها مطابق حروف الفبا
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 ــــــــ نواختن پيانو

 ــــــــ يادگيري نحوه رانندگي با دنده دستي

 ــــــــ درست كردن پازل

 ــــــــ درست كردن يك صورتك خنده دار

  دوم سال تحصيليــــــــ تنظيم برنامه كالسي براي نيمه

 ــــــــ تعمير ماشين چمن زني

 ــــــــ مطالعه براي امتحان

 ــــــــ درست كردن كيكي شبيه يك عروسك

 ــــــــ مرتب كردن دكمه ها بر اساس شكل و رنگ آنها

 ــــــــ حدس زدن انتهاي داستان بدون خواندن بخش آخر كتاب

 ــــــــ تشويق كردن در مسابقات فوتبال

 ـــــــ چرخاندن چشمـ

 ــــــــ اجراي يك موسيقي يا رقص

 ــــــــ تفكر در مورد پاسخ يك سئوال در امتحان

 ــــــــ كار در يك تعميرگاه خودرو

 ــــــــ نتيجه گيري پس از بررسي حقايق

 ــــــــ حل يك مسئله رياضي

 هــــــــ برنامه ريزي براي يكي از برنامه هاي مدرسه يا دانشگا

 ــــــــ پاسخ به يك درخواست تلفني

 ــــــــ شكايت از سرما

 ــــــــ ساختن يك تقويم براي فعاليتهاي هفته آينده
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 كشف استعدادها

 پس از مرور استعدادها و مثالهاي زير، چهار مورد را كه به بهترين نحو نقاط                  :دستورالعمل
تجربيات خود را كه بر اساس آنها آن         قوت شما را شرح مي دهند انتخاب كرده و دو مورد از             

 .چهار مورد را انتخاب كرده ايد بنويسيد
 

 تجربيات خود      استعدادها  
 

 استعداد در ارتباطات كالمي يا غير كالمي

 مكالمه تلفني براي مدت زمان طوالني •

 تأييد با تكان دادن سر يا نشان دادن بي اعتنايي •

 رتباط بدون استفاده از كلماتبا باال انداختن شانه ها، برقراري ا
 

 استعداد درك مطلب

 انجام دستورالعملهاي امتحان •

 پوشيدن لباس مناسب بعد از شنيدن گزارش وضع هوا •
 

 استعداد منطقي

 پيدا كردن راهي براي ورود به منزل وقتي كه كليد نداريد •

 حل معماي داستان يا پيش بيني ادامه آن قبل از •

 از سرنخهاي ارائه شدهتمام كردن كتاب با استفاده 
 

 استعداد هنري

 بازي در يك نمايش كوتاه •

 طراحي •
 

 استعداد مكانيكي

 تعمير يك دستگاه خراب •
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 دانستن نحوه استارت زدن ماشين وقتي كه باتري ندارد •
 

 استعداد رياضي

 اندازه گيري مواد الزم براي تهيه كيك •

 محاسبه ميزان رنگ مورد نياز براي نقاشي منزل •
 

  امور دفترياستعداد در

 پاسخگويي به تلفن و دريافت پيغام •

 استفاده از ماشين تحرير براي تايپ نامه •
 

 استعداد فضايي

 طراحي يك قفس براي پرندگان به نحوي •

 كه بين دو شاخه درخت جا بگيرد

 بستن سبد پيك نيك •
 

 استعداد فيزيكي

 شركت در مسابقات ورزشي •

 بافتن لباس •
 

 استعداد سازماندهي

  براي اينكه چطور در يك روز تعطيل هم بتوانيدبرنامه ريزي •

 تكاليف مدرسه يا دانشگاه را انجام دهيد هم براي تفريح بيرون برويد

 مديريت يك جلسه يا كالس درس •
 

 استعداد ذهني

 يادگيري لغات زبان براي امتحان •

 خواندن يك كتاب به دلخواه •
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 جدول كلمات متقاطع

 .اسيون نوعي ــــــــــــــــــــ است چيدن وسايل منزل و تغيير دكور-١

 . توانايي يا ميل طبيعي به فعاليتهاي خاص-٢

 . كارهايي كه از انجام آنها در اوقات فراغت لذت مي بريد-٣

 . يكي از راههاي كسب دانش جديد بطور عملي، ــــــــــــــــــــــــ مي باشد-٤

 .ـــ ناميده مي شود مهارت باال در زمينه هاي خاص ــــــــــــــ-٥

 . حاصل مشاهده يا مشاركت در كار و كسب دانش و مهارتهاي جديد-٦

 . كارمندان يك شركت-٧

 . نوعي مالكيت كه در آن مالك شركت فقط يك نفر است-٨

 طرحي كه راهنماي شركت است و به هنگام دريافت سرمايه از سرمايه گذاران نقش مهمي                -٩
 .ايفا مي كند

 .ي در مورد يك شركت و معرفي كاالها و خدمات آن براي جذب مشتري اطالع رسان-١٠
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 جدول كلمات متقاطع
 
 

           ٢  

            ١ 

             

  ٣   ٤      ٥  

             

    ٦         

             

             

          ٧   

             

             

          ٨   

             

    ١٠         

             

         ٩    

             

             

             

             

 



 

  

 

 58 

Ô—K#�—T È)úÃ$—KV Ad%5$Æ#—Q  {#—KN# AÊá
$…¨Ã$ë"T

 جستجوي عالئق

 مورد از سرگرميهايي را كه در طول زندگي خود به آنها عالقمند                   ١٠ نام    :دستورالعمل
سعي كنيد به سرگرميهايي    .  دليل بياوريد  بوده ايد يادداشت كنيد و براي عالقه خود حداقل يك        

 .اشاره كنيد كه احتمال مي دهيد به كارآفرين شدن شما كمك كند
 

 علت عالقه       سرگرميها

از اينكه چيزي جديد درست كنم لذت مي برم             پختن كيك :مثال

١-  

٢-  

٣-  

٤-  

٥-  

٦-  

٧-  

٨-  

٩-  

١٠-  
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 ارمهارتهاي اوليه براي صاحبان كسب و ك

 تمام دانشي كه تا به امروز كسب كرده ايد مي تواند شما را در اداره كسب و                   :دستورالعمل
براي آزمايش دانش خود مي توانيد تمرين زير را انجام دهيد و پس از آن با                   . كار ياري كند  

 .دوستان خود در مورد اهميت رياضيات، مطالعه و مهارتهاي ارتباطي بحث كنيد
 
اگر هزينه  .  كيك شكالتي را به فروش برسانيد      ١٢٠قرار است روزانه    فرض كنيد   : مسئله -١

 دالر بيشتر از هزينه، سود داشته        ٢٥/١ دالر باشد و شما بخواهيد        ٢٥/١ كيك،   ١٢خريد هر   
 باشيد، هر روز چقدر پول بايد از مشتريان دريافت كنيد؟

 
 
 
 
 
 
 
 يك مجموعه فرهنگي و      غلطهاي اماليي و دستوري متن زير را كه نامه اي كوتاه براي              -٢

 .آموزشي است، تصحيح كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنام خدا

 با عرض سالم و خسته نباشيد

اينجانب دانش آموز يك مدرسه غيرانطفايي هستم و مي خاستم از كالسها و اوردوهاي
خواهشمندم در صورت. آموزشي شما براي پركردن اوغات فراقت خود استفاده كنم         

 .ورها و همچنين شهريه آنها را براي من ارصال نماييدممكن فحرست د

 ضمنن آيا مجطمع آموزشي شما باشگاه وزرشي نيز دارد؟ 

با تشكر
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 .نام افراد زير را به ترتيب حروف الفبا مرتب كنيد -٣
 

 ــــــ كاشاني، محترم     ــــــ قاسمي، رضا

 ــــــ شرق، عليرضا    ــــــ غالمرضاپور، نسترن

 ــــــ صوفي، مهيار    ــــــ سيد علي زاده، حسن

 ــــــ ثامن، اميررضا     راهيم نژاد، قاردــــــ اب

 ــــــ آملي، علي      ــــــ راد، كيان

 ــــــ قره گزلو، محمد     ــــــ عالءالديني، زهرا

 ــــــ ذوالقدر، محبوبه     ــــــ ياوري، شيرين
 
 
 
 
 

 نظرسنجي تلفني

د تماس تلفني برقرار كرده     با سه كارآفرين كه در حيطه شغلي مورد عالقه شما موفق بوده ان            
سپس .  مهارت اصلي و مهم را كه در اين حيطه ضروري هستند نام ببرند             ١٠و از آنها بخواهيد     

پاسخهاي آنها را با هم مقايسه كرده و در فهرستي يادداشت كنيد و در مورد آنها با دوستان                      
 .خود به بحث بنشينيد
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 داستانهاي موفقيت
 
 

رينان چگونه اهداف شغلي خود را      در مورد اينكه اين كارآف    
انتخاب كردند فكر كنيد و سپس به سئواالتي كه در انتهاي               

 .داستانها آمده است پاسخ دهيد
 
 دن رودز: نام

 متخصصان بدنه خودرو: نام شركت

 تعمير و نقاشي بدنه خودرو: نوع كار
 

 آموزش در   . سال سن داشت، تخصص در زمينه بدنه خودرو را آغاز كرد           ٢٠وقتي دن رودز    
 در مسابقه بدنه خودرو و        VICAدبيرستان پاترسون كوپ در ديتون، دريافت جايزه ملي             

تجربياتي كه وي حين كار بدست آورد چنان اعتماد به نفسي در او بوجود آورده بود كه                        
 .توانست به راحتي با مشتريان ارتباط برقرار كرده و مغازه اي را براي خود داير كند

ري كه دن با اين كار در سبك زندگيش ايجاد كرد اين بود كه ديگر مجبور                   بزرگترين تغيي 
نبود به رئيسش در مورد كارها گزارش دهد، چرا كه خودش رئيس خودش بود و اعتقاد داشت                 

و فكر  ! من حاال فقط يك رئيس دارم؛ خودم       ”. كه خود او از همه مديران سخت گيرتر است         
دن سبك زندگي خود را چنين توصيف         “ . تر باشد مي كنم كار با اين رئيس از همه سخت          

 “.ساعات كار طوالني و تالش”: مي كند

. دن سرمايه كسب و كار خود را از طريق پس اندازهاي شخصي و با كمك وام فراهم نمود                 
از آنجا كه او تمايل داشت خودش رئيس خودش باشد، كار خود را به صورت تك مالكي                     

به عنوان يك دانش آموز در دبيرستان پاترسون كوپ استفاده          وي از تجربيات خود     . شروع كرد 
كرد تا مشتريان بالقوه خود را شناسايي كند و بدين ترتيب محل كار خود را در شمال ديكسي                   

 .انتخاب كرد چون مي دانست مشتريان بيشتري در آنجا دارد
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. گرفتوي در راه اندازي كسب و كار خود از منابع گوناگون و نيز دوستانش كمك                       
دوستاني كه در فروشگاههاي رنگ فروشي كار مي كردند و افرادي كه وي هنگام كار در                      

اما باز  . مغازه ها با آنها آشنا شده بود و نيز اساتيد و اولياي دبيرستان همگي به او كمك كردند                  
وي چگونه مي توانست تجهيزات الزم و ساختمان را        . هم مشكالتي بر سر راه دن وجود داشت       

هم كرده و مشتريان و كارمندان را در اختيار گيرد؟ قرض كردن پول و تبليغات مشكل                      فرا
اما به عقيده دن، يافتن كارمندان خوب مشكلي بود         . تجهيزات، ساختمان و مشتريان را حل كرد      

 .كه پاياني نداشت

ن در حال حاضر دن نياز به محوطه بزرگتري براي كار دارد و از طرفي بايد تعداد كارمندا                   
. خود را نيز افزايش دهد تا بتواند كارها را به آنها سپرده و خود وقتش را صرف مديريت كند                    

او اكنون يك كارمند دارد كه مرد جواني است كه به همراه او از دبيرستان پاترسون                            
 .فارغ التحصيل شده است

 مي  شد  هم اكنون تمام سود شركت به شركت برمي گردد و فروش از آنچه پارسال پيش بيني              
كمتر شده است كه البته اين به دليل دو دوره كند شدن كار طي دو ماه بود كه همه مغازه هاي                      

 .مشابه اين وضع را داشته اند

دن عقيده دارد كه مهارتهاي آكادميك و فني كه در دبيرستات پاترسون كسب كرده است در                
قابليت .  بسيار مشكل بوده است    موفقيت او نقش داشته اند، هر چند كه در ابتدا يادگيري آنها            

باالي دن در بازاريابي، توانايي او در برقراري ارتباط با مردم، انعطاف پذيري او، ساعات كار                   
 .طوالني و دسترسي به منابع همه در كنار هم به دن به عنوان يك كارآفرين كمك كردند

وري خيلي لذت   اينكه يك ماشين درب و داغان را به شكل اولش در بيا               ”: دن مي گويد 
او همچنين از اينكه كار با كيفيتي را تحويل دهد و مشتري را راضي كند بسيار لذت                     “ .دارد

دن عقيده دارد كه با كار سخت، برنامه ريزي فشرده و ارتقاي پتانسيلهايش مي تواند به                . مي برد
 .اهدافش دست پيدا كند

او . قايقي بخرد و سفر كند    دن مي گويد كه يك روز بازنشسته خواهد شد و دوست دارد              
عالوه بر تحصيل در دبيرستان پاترسون، در مدرسه دوپانت نيز دوره اي را گذرانده است كه به                 
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او هم اكنون در    . دليل برنده شدن در مسابقه بدنه خودرو اجازه شركت در دوره به او داده شد               
 .يك كارگاه آموزشي شركت مي كند

 
 ه خودروپرسش درباره دن رودز، متخصص بدن

 
 چه تجربياتي موجب شد كه دن براي كسب و كار مستقل اعتماد به نفس داشته باشد؟ -١
 
 كداميك از استعدادهايي كه در اين بخش بررسي شدند در مورد دن مصداق دارد؟ -٢
 
 دن چه نوع مالكيتي را انتخاب كرد و چرا؟ -٣
 
 دن در مورد يافتن كارمندان خوب چه مي گويد؟ -٤
 
 عي دارد مهارتهايش را توسعه دهد؟ چرا؟آيا به نظر شما دن س -٥
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 جان آر ميلر: نام

 برويانت هيل جرسيز: نام شركت

 مزرعه گاوداري: نوع كار
 

جان تصميم  .  سال قبل به دهكده چسترفيلد در منچستر برمي گردد           ٢٠٠پيشينه جان به     
 .گرفت دامداري خود را افتتاح كند تا اين ميراث خانوادگي را ادامه دهد

 جان يك دامپرور بود و خانواده مادر جان نسل اندر نسل در چسترفيلد مزرعه               پدربزرگ
داشتند، اما مزرعه خانوادگي آنها پيش از آنكه جان براي اين كار تصميم بگيرد به فروش                   

 .رفته بود

 سالگي در پروژه هاي     ١٢ ساله بود كار جوجه كشي را آغاز كرد و از                 ١٠وقتي جان    
وي در مدرسه شاگرد اول بود و در           .  مشاركت نمود  FFA٢ و   H١-4دامپروري سازمانهاي   

وي هم اكنون يكي از     . فعاليتهاي اين دو سازمان در سطح ملي و منطقه اي شركت مي كرد               
 . مي باشدH-4معاونين 

اين فعاليتها موجب شد كه جان در زمينه سخنراني و شركت در جلسات تجربياتي كسب                  
عالوه بر اين جان يكي از اعضاي گروه شهري غير           . مفيد بود كند كه در آينده براي او بسيار         

 .كشاورزي در چسترفيلد است و عقيده دارد اين كار از نظر روابط عمومي كار خوبي است

جان از دبيرستان فني و حرفه اي اسميت در تورثامپتون منچستر و در رشته علوم جانوري                     
لتي نيويورك در دهلي نيويورك به مدت يك        وي همچنين در دانشگاه دو    . فارغ التحصيل شده است  

 .ترم حضور داشته و در دانشگاه ماساچوست نيز دوره لقاح مصنوعي را گذرانده است

اين آموزش رسمي به او فنون گوناگوني را در زمينه مديريت گله، ثبت سوابق، تعادل                     
ت مزرعه  جيره بندي، مديريت خاك، پرورش محصول، پيش بيني مالي و ديگر ابعاد مديري               

 .آموزش داد كه تماماً در موفقيت وي در دامپروري نقش داشته اند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

١- 4-H      مخفف چهار كلمه Head  ،Heart  ،Hands   وHealth است و نام باشگاهي است كه جوانان را براي
 : نشاني اينترنتي اين باشگاه عبارت است از. حركت به سوي علم و فناوري تشويق مي كند

www.vtfb.org/education.cmf 
٢- FFA  مخفف سازمان Future Farmers of Americaمي باشد . 
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دامهاي جان عالوه بر توليد شير باكيفيت، از نظر پرورشي نيز در مسابقات همواره اول                    
او از اينكه رئيس خودش     . سهام شركت خود را در سرتاسر كشور عرضه مي كند        بوده اند و جان    

او . است احساس رضايت مي كند، چرا كه مي تواند خودش براي بهبود كار خود تصميم بگيرد              
. براي رقابت، دو دامداري ديگر نيز در منطقه دارد كه هنوز سهام آنها را واگذار نكرده  است                    

 .هام در بازار پرنوسان شير از وي محافظت خواهند كردوي عقيده دارد كه فروش س

وقتي جان به اين كار قدم گذاشت، بيشتر مزارع دامپروري، شركت هولستينز را ترجيح                   
مي دادند، اما او به شركت خود ايمان داشت و باالخره توانست آنها را به سوي خود جذب                     

. اوهاي من ارزش سرمايه گذاري را دارند     من به وام دهندگان نشان دادم كه گ      ”: او مي گويد . كند
با توسعه زمين مزرعه، علوفه گاوها نيز افزايش پيدا كرد و من طرحهايي را براي توليد و                       

 “.طبقه بندي دامها برنامه ريزي كردم تا اينكه توانستم رقيب را شكست دهم

ست دارد با   اگر چه جان به روش تك مالكي دامداري خود را اداره مي كند، اما شخصاً دو                
از نظر  . چند دامدار ديگر شريك باشد؛ البته در صورتي كه اين كار درآمد او را كاهش ندهد                  

جان تك مالكي بودن كارايي ندارد، چرا كه براي سرمايه گذاري مزرعه پول كالني مورد نياز                  
وب پيش  اگر چه من از ابتدا واقعاً دوست نداشتم به تنهايي كار كنم، اما تاكنون كار خ                 ”. است

 “.رفته است

او مي گويد  . جان به اين نتيجه رسيده است كه ريسك دامپروري از ديگر كارها بيشتر است              
. گاهي مسائلي پيش مي آيد كه تقصير من نيست        ”كه سعي دارد از اشتباهاتش درس بگيرد اما          
 “ .در اين كار بازار و قيمتها كامالً متغير هستند

كارآفرين بايد بيش از پولي كه به خانه مي برد در          . مالي است الزمه كارآفريني انعطاف پذيري    
 .كار هزينه كند

پيشنهاد جان براي افرادي كه قصد راه اندازي يك كسب و كار مستقل را دارند اين است كه                 
به نظر من بهتر است پيش از راه اندازي كسب و           ”. ابتدا كار مورد نظر خود را خوب بشناسند        

د ديگري كار را شروع كنيد و پس از كسب تجربيات كافي نسبت به كار                 كار ابتدا زير نظر فر    
 “.مستقل اقدام كنيد
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 پرسش درباره جان آر ميلر، مدير شركت جرسيز
 
 پيشينه خانوادگي جان چه تأثيري بر انتخاب او داشت؟ -١
 
 تجربيات اوليه او در زمينه كارآفريني و كشاورزي چه بود؟ -٢

 
 نشگاه چه كمكي به او كرد؟آموزشهاي فني و حرفه اي و دا -٣

 
 فروش سهام چه مزيتي براي او به دنبال داشت؟ -٤

 
 چرا جان ترجيح مي داد كار خود را بطور شراكتي آغاز كند؟ -٥
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 آنا تي مك اللين: نام

 خدمات نگهداري حرفه اي از گياهان: نام شركت

 باغ آرايي: نوع كار
 

اي نداشتم هيچوقت نمي توانستم    اگر من تحصيالت فني و حرفه       ”: آنا مك اللين مي گويد   
من حين تحصيل در زمينه باغباني دانش مورد نياز را كسب            . كسب و كاري را راه اندازي كنم      

 “.كردم و ياد گرفتم كه چگونه براي اين كار از دستانم استفاه كنم

وي طي دوران   . آنا فارغ التحصيل رشته باغباني از دبيرستان فني و حرفه اي ديويس مي باشد           
تحصيل در زمينه شناسايي گياهان، نيازهاي آنها، نگهداري از گياهان زينتي، علوم گياهي و                   
خاكي، كنترل آفات و مديريت گلخانه، دانش مورد نياز را كسب كرد و با افزايش اين دانش،                    

، مديريت و   FFAاعتماد به نفس او نيز افزايش يافت و در نهايت با مشاركت در سازمان                     
 .فرا گرفترهبري را نيز 

وي . آنا در انتخاب نوع كسب و كار خود مهارتهاي باغباني و هنري را در هم آميخت                    
من متوجه شدم كه افراد بسياري كه در بانكها، ادارات و يا رستورانها كار مي كنند                  ”: مي گويد

براي خودشان درون منزل باغچه هاي كوچكي را ايجاد كرده اند، اما به دليل عدم رسيدگي                    
او در مدتي كه در يك گلفروشي كار         “ .ت آنها به هدر مي رود و گياهان از بين مي روند          زحما

مي كرد به اين نتيجه رسيد كه گياهان نياز به مراقبتهاي ويژه اي دارند، چرا كه اكثر مردم از او در                   
 .مورد انتخاب گياه و نحوه نگهداري از آنها سئوال مي كردند

من كاري را كه دوست     ”: وي مي گويد . ر خود را آغاز كرد     سالگي كسب و كا    ٢٤آنا در سن    
من مي دانستم كه باغ آرايي كار چالشزايي است، اما معتقد بودم كه            . داشتم نمي توانستم پيدا كنم   
هدف او شركتها و اداراتي بودند كه گياهان آنها در شرف نابودي             “ .مي توانم از عهده آن برآيم    

ز ساختمانها در حال احداث بودند كه در نقشه آنها باغچه نيز              همچنين بسياري ا  . قرار داشتند 
آنا كار خود را بطور شبانه و به صورت شاگردي آغاز كرد و از درآمد آن                   . طراحي شده بود  

 .براي خريد يك وانت جهت حمل گياهان استفاده نمود
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. رج داد كسب شهرت براي آنا كار آساني نبود، ولي او در اين راه استقامت بسياري به خ                  
من اعتقاد داشتم كه بايد نهايت سعي خود را كرده و با ديد مثبت به قضيه نگاه                  ”: وي مي گويد 

 “.من به خودم ايمان داشتم. كنم

. شركتي كه آنا تأسيس كرده تمامي خدمات الزم جهت نگهداري از گياهان را ارائه مي دهد               
از به آب، دوام و نيز زيبايي، گياهان را         آنا باغچه هاي زيبايي را طراحي و بر اساس نور، دما، ني           

انتخاب مي كند و پس از ساخت باغچه بطور هفتگي با مراقبت از گياهان و هرس كردن آنها                    
 .خدمات الزم را ارائه مي دهد

. آنا عقيده دارد كه داشتن يك كسب و كار كوچك حس رقابت را در انسان ايجاد مي كند                   
مان و انرژي بسياري را براي مراقبت از گياهان صرف             من بر تمام كار نظارت مي كنم و ز         ”

آنا با افتخار مي گويد كه      . شركت او يك شركت تك مالكي است و پنج كارمند دارد           “ .مي كنم
تمام كارمندانش دانش آموزاني هستند كه از مدرسه محل تحصيل خودش فارغ التحصيل                   

ه روزي آنها نيز افراد ديگري را         او كارمندان را آموزش مي دهد و اميدوار است ك           . شده اند
 .تربيت كنند

دوست دارم آنقدر كارمند    ”: وي مي گويد . آنا قصد دارد در آينده كار خود را توسعه دهد           
 “.استخدام كنم كه خودشان بر كارها نظارت داشته باشند و كار خودش رونق بگيرد

 كار براي خود، به او      آنا از اينكه مستقل كار مي كند احساس رضايت دارد و داشتن كسب و            
وقتي كسي زيبايي باغچه را تحسين مي كند من لذت مي برم و             ”. حس موفقيت را القا مي كند     

 “.مي دانم كه كار من يك چالش است
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 پرسش درباره آنا تي مك اللين، مدير شركت خدمات نگهداري حرفه اي از گياهان
 
ريان مورد نظر او چه افرادي       ايده كسب و كار چگونه به ذهن آنا راه پيدا كرد؟ مشت               -١

 بودند؟
 
مهارتهاي مورد نياز براي كسب و كار آنا كدامند و او چگونه به اين مهارتها دست                      -٢

 يافت؟
 

مسئوليتهاي آنا فقط به    . داشتن يك كسب و كار مستقل مسئوليت سنگيني به دنبال دارد           -٣
به دنبال داشت و    كار او چه مسئوليتهاي ديگري      . انتخاب و آبياري گياهان محدود نبود     
 او چگونه توانست از عهده آنها برآيد؟

 
 از نظر آنا داشتن يك كسب و كار كوچك چه مزايايي دارد؟ -٤

 
 اهداف آنا از كسب و كار چيست؟ -٥
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 فكر كنيد
 من چه تجربياتي دارم؟

به سئواالت زير پاسخ دهيد تا بتوانيد آنچه را كه در اين بخش آموخته ايد                  : دستورالعمل
اين بخش را به بخش      . اين پاسخها براي برنامه ريزي شغلي مفيد خواهند بود         . دخالصه كني 

 .مرتبط در بخش اول اضافه نماييد
 

 تجربه چيست؟ •
 
 شما چه استعدادهايي داريد؟ •

 
 عالئق شما كدامند؟ •
 
 براي يك كارآفرين چه دانشي اهميت دارد؟ •

 
 شما به عنوان يك كارآفرين به چه مهارتهايي نياز داريد؟ •

 
 گونه يك كارآفرين كارشناس مي شود؟چ •

 
 آيا مي توانيد يك هدف شغلي انتخاب نماييد؟ •
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 بخش سوم

 من چه نوع كسب و كاري را مي توانم راه اندازي كنم؟
 

 
 :پس از مطالعه اين بخش قادر خواهيد بود

 
 .نوع كسب و كاري را كه با آموزشهاي فني و حرفه اي شما هماهنگي دارد، شناسايي كنيد •

 .شغل آتي خود را با توجه به عالئق، مهارتها و سرگرمي هايتان انتخاب نماييد •

 .يك ايده بالقوه براي كسب و كار پيدا كنيد •

 .نيازهاي شغلي اجتماع را ارزيابي نماييد •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .شايد خيالبافي تنها فعاليت ذهني باشد كه با لذت همراه است
 جرج شياالبا، مجله هاروارد
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 كيده مطالبچ

تا به اينجا شما پتانسيلهاي فردي خود را براي شروع كسب و كار مورد بررسي قرار                       
در اين بخش ما    . اما يك كسب و كار موفق فقط بر اساس ويژگيهاي فردي بنا نمي شود            . داده ايد

 .به ايده هاي كسب و كار و مفاهيم نوآوري و خالقيت خواهيم پرداخت
 

 ايده كسب و كار چيست؟

ايده . و كاال يا خدمت است    ) مشتريان(يده كسب و كار تركيبي از تجربيات، مهارتها، بازار          ا
مثالً مك دونالد، اولين رستوران غذاي       (كسب و كار مي تواند جديد و منحصر به فرد باشد              

يا حتي  ) مانند شركت وندي  (، يا اينكه ايده اصالح شده فرد ديگري باشد             )آماده سريع بود  
 ).شيرينيهاي معروف آموس در كاليفرنيا و چريلز در اوهايو         (يده از كشوري ديگر     انتقال يك ا  

آيا مي توانيد پنج شركت خالق يا منحصر به فرد را در كشور خود نام ببريد و بگوييد چرا اين                    
 شركتها اينگونه اند؟

 
 چگونه مي توان به ايده كسب و كار دست يافت؟

چه چيزي به ذهنتان خطور مي كند؟ آيا يك المپ           وقتي در مورد يك ايده فكر مي كنيد،          
باالي سرتان روشن مي شود؟ ايده ها زماني ايجاد مي شوند كه شما به اين موضوع فكر كنيد كه                 

 :راههاي ديگر دستيابي به ايده عبارتند از. حتماً راه بهتري هم هست

ا به   شما ممكن است در كاري مهارت داشته باشيد ي            :خدمات مورد نياز ديگران     •
كاري عالقمند باشيد كه فرد ديگري حاضر باشد براي انجام آن به شما پول پرداخت                  

به عنوان مثال، اكثر مردم حس مي كنند كه براي آرايش موهايشان بايد به يك                   . كند
يا مثالً دانش آموز يا دانشجويي كه به سگها عالقه         . متخصص در اين زمينه مراجعه كنند     

ي كه دوستان يا آشنايان به مسافرت مي روند از حيوانات خانگي            دارد مي تواند در مواقع   
 .آنها مراقبت كند

 سرگرمي و نمايش عروسكي در جشن تولد كودكان مي تواند به يك               :سرگرمي •
فردي كه به خواندن موسيقي عالقه دارد مي تواند در يك            . كسب و كار تبديل شود     



 

  

 

 73 

Ô—K#�—T È)úÃ$—KV Ad%5$Æ#—Q  {#—KN# AÊá
$…¨Ã$ë"T

پزي عالقه دارد مي تواند كالسي     رستوران معروف برنامه اجرا كند و فردي كه به آش           
 .داير كند كه در آن مردم هم آشپزي ياد بگيرند و هم لحظات خوشي داشته باشند

 دانش آموزاني كه از فروش مجله يا خوراكي در           :بازاريابي براي كاالهاي ديگران    •
مدرسه لذت مي برند مي توانند كسب و كاري را داير كنند و در آن براي كاالها يا                     

يا “ بالك اند دكر  ”مثالً مي توانند براي وسايل خانگي      . ديگران بازاريابي كنند  خدمات  
 .وسايل آشپزي و سفره آرايي به عنوان يك شغل كارآفرينانه بازاريابي كنند

 برخي از مردم زماني كه همه فروشگاهها تعطيل مي شوند به كمك يك              :تعميرات •
ابراين يك كارآفرين مي تواند       بن. تعميركار وسايل برقي يا مكانيك نياز دارند            

حتي او مي تواند خدمات    . فروشگاهي را افتتاح كند كه در ساعات غيركاري باز باشد          
 .حمل و نقل و تحويل و دريافت كاالهاي تعميراتي را نيز ارائه دهد

 ممكن است يك دانش آموز يا دانشجو از وسيله اي استفاده كند كه             :اختراعات جديد  •
اين اختراع  .  سپس وسيله جديدي را اختراع كند كه بهتر از آن باشد           از آن راضي نيست و    

يك كارآفرين مي تواند ابزاري چون قيچي، چاقو و حتي         . مي تواند به يك ايده تبديل شود     
بازاريابي و فروش   . آچار را به گونه اي تغيير دهد كه براي افراد چپ دست مناسب باشند            

 .ي تواند يك كسب و كار محسوب شودكاال به افراد چپ دست به خودي خود م

 هنرجويي كه به دوختن شال و روسريهاي ابريشمي عالقه دارد            :توسعه سرگرميها  •
ممكن است به اين نتيجه برسد كه براي توليد و فروش اين اقالم بازار خوبي وجود                  

يا دانش آموزي كه در خدمات غذايي مدرسه فعاليت دارد و در منزل به آشپز                 . دارد
 .هرت يافته است مي تواند كسب و كاري در زمينه غذا را راه اندازي نمايدسريع ش

 دانشجوي رشته كشاورزي كه عالقه بسياري به گلها و گياهان دارد و در                :عالئق •
مورد بيماريهاي گياهان مطالعه مي كند مي تواند كسب و كاري را با عنوان پزشك                  

نسازي عالقه دارد مي تواند كالسي را      يا فردي كه به ورزش بد     . گياهان راه اندازي كند  
 .راه اندازي كند و در سالمت مردم شريك باشد

 يك دانشجوي كشاورزي كه به پرندگان عالقه دارد ممكن است            :بهسازي كاالها  •
تركيبي غذايي براي آنها درست كند كه بيشتر از غذاهايي كه در فروشگاههاي                     
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شايد روزي كسب و كاري در      . باشدپرنده فروشي عرضه مي شود براي پرندگان مفيد        
 كسي چه مي داند؟. زمينه هنر تركيب مواد غذايي براي حيوانات متولد شود

 يك دانشجوي رشته كسب و كار كه در زمينه كامپيوتر مهارت دارد               :فناوريهاي نو  •
مي تواند شركتي را افتتاح كرده و در آن خدمات تايپ را ارائه دهد و يا با استفاده از                      

 .تر در منزل به طراحي نرم افزار بپردازدكامپيو
 

احتماالً اكنون به ايده هايي براي كسب و كار دست پيدا كرده ايد كه تاكنون حتي فكر آنها را                  
نمرات (اكثر ما وقتي به خالقيت فكر مي كنيم، به دليل تجربيات گذشته                 . هم نكرده بوديد  

يادگيري نحوه خالق بودن و     اما  .  شويمعصبي مي ) مدرسه، تأييد والدين، تجربه مشاغل و غيره      
 .ايده سازي به تمرين نياز دارد

 كامپيوتر، پونز، سطل    ديسكتبراي تمرين تفكر خالق، ابتدا شيئي نظير مداد، ميز، شير، جعبه،             
در . ده دقيقه به آن فكر كنيد و استفاده هاي گوناگون آن را بنويسيد           . زباله يا ژاكت را در نظر بگيريد      

 .ه هاي خود قضاوت نكنيد، فقط آنها را بنويسيدمورد ايد

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

با چند ايده جديد مواجه شديد؟ اين كار را با اشياي ديگر نيز انجام دهيد تا به ايده هاي                      
 .بيشتري دست پيدا كنيد
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آيا ايده اي براي كسب و كار به ذهن شما مي رسد كه با آموزشهاي فني و حرفه اي شما                    
 مرتبط باشد؟

بنابراين، معموالً  . ز مي كنند اكثر كارآفرينان با استفاده از تجربيات خود كسب و كاري را آغا            
ايده هاي جديد بدين شكل به ذهن كارآفرينان خطور مي كند كه در گذشته شاهد عملكرد                    
ضعيف كارها بوده و يا بدين نتيجه رسيده اند كه از مهارتهاي كنوني بعضي از افراد مي توان به                   

 .شكل بهتري استفاده كرد

 انتخاب يك شغل و چه براي پيدا كردن يك ايده           آموزشهاي فني و حرفه اي مي تواند چه براي      
 .جديد جهت راه اندازي يك كسب و كار جديد، براي شما يك نقطه شروع باشد

چند كسب و كار جديد و خالق توسط دانشجويان رشته مكانيك خودرو ايجاد                •
اين دانشجويان  . شده است كه مؤسساتي را در خارج از دانشگاه تاسيس كرده اند              

ه براي خودروهاي بزرگ و قديمي كه هنوز از كيفيت الزم برخوردار                  دريافتند ك 
هستند اما نياز به تعمير دارند، بازار خوبي وجود دارد و از اين راه مي توان به فروش                   

 .خوبي دست يافت

دانشجويي را در نظر بگيريد كه با فنون آرايشگري آشنايي دارد و پس از بازديد                  •
ود كه مي توان با ارائه خدمات آرايشگري براي             از خانه سالمندان متوجه مي ش       

براي اين كار تقاضاي كافي وجود دارد و         . سالمندان كسب و كاري را راه اندازي كرد      
 .از طرفي بدون سرمايه مي توان به سود كالني دست پيدا كرد

 
 
 
 
 
 
 
 

يك دانشجوي رشته كشاورزي توانست يك كسب و كار معمولي را به يك كار                 •
وي يك مزرعه دامپروري را به يك باغ وحش براي بازديد                 . بديل كند بي نظير ت 

 .خانواده هايي كه فرزندان كوچكي دارند تبديل كرد
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برخي از دانش آموزان يا دانشجويان هزينه تحصيل خود را از راه تايپ كردن                   •
اگر فهرستي از مشتريان را تهيه كنيد خواهيد ديد          . مقاالت و گزارشات تأمين مي كنند    

 . بازار چقدر به چنين خدماتي نياز داردكه

 بازرگاني تحصيل مي كرد، از آنجا كه در شهر كوچكي             رشتهدانشجويي كه در      •
 تصميم گرفت براي      نداشت،زندگي مي كرد و در آنجا شركت تبليغاتي وجود               

 .بازرگانان منطقه، آگهي هاي روزنامه را تهيه نمايد

ه كارمندان به دليل كمبود وقت و نبودن         وقتي ديدند ك   خانه داريدانشجويان رشته    •
جاي پارك براي رفتن به رستوران و صرف ناهار مشكل دارند تصميم گرفتند غذا را                

 .به محل كار بياورند
 

 .اكثر برنامه هاي فني و حرفه اي به شركتهاي خالق منتهي شده اند

 .يمما بيشتر وقتها فرصت كارفرما بودن را از خود مي گيريم تا كارمند شو
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 ٩پروفايل فردي 
 
 

 كسب و كاري بر مبناي تجربيات فني و حرفه اي شما

در مورد كسب و كارهاي خالقي كه به دانسته ها و مهارتهاي فني و حرفه اي شما مرتبط                    
در مورد اينكه آيا    . سعي كنيد تمامي كسب و كارهاي ممكن را در نظر بگيريد           . است فكر كنيد  

شما بر روي كاغذ اين فرصت را داريد        . يا خير اصالً نگران نباشيد    سرمايه چنين كاري را داريد      
از اينكه اين ايده ها    . تمامي ايده هاي خود را در اينجا يادداشت كنيد        . كه به رؤياهايتان بپردازيد   

به ذهنتان اجازه دهيد آزادي عمل داشته        . ممكن است احمقانه به نظر برسند ناراحت نباشيد         
 .باشد

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

پس از آنكه فهرست ايده هاي خود را تكميل كرديد، با يكي از دوستانتان در مورد آنها                       
. ببينيد كه با كمك دوستتان به چه ايده هاي جديد ديگري مي توانيد دست پيدا كنيد              . صحبت كنيد 

سپس ايده هاي خود را با ديگر همكالسيهايتان مقايسه كنيد و ببينيد چه گروهي بيشترين ايده را                  
 .)در اينجا تعداد ايده ها مهمتر است. لزومي ندارد كه ايده ها بهترين باشند. (ادداشت كرده استي



 

  

 

 78 

Ô—K#�—T È)úÃ$—KV Ad%5$Æ#—Q  {#—KN# AÊá
$…¨Ã$ë"T

 چگونه عالئق، مهارتها و سرگرميها به ايده كسب و كار بدل مي شوند؟

در حقيقت اكثر   . كارآفرينان افراد مشتاق و مثبت انديشي هستند كه به كارشان عشق مي ورزند          
كه هيجان تبديل ايده به يك كسب و كار بسيار شيرين تر از درآمدي است كه                آنها اعتقاد دارند    

حتي برخي از كارآفرينان حاضرند كاري را شروع كنند كه هيچ                . ممكن است كسب كنند    
 .منافعي جز رياست براي آنها ندارد، اما آنها كارشان را دوست دارند

م دهيد مي توانند فرصتهاي خوبي      بنابراين كارهايي كه شما همواره دوست داشته ايد انجا         
 ساعت در روز را به كاري مشغول هستيد كه به آن            ١٠تصور كنيد كه    . براي كسب و كار باشند    

 اينطور نيست؟. چه لذتي دارد. عالقه داريد و در عين حال درآمد نيز كسب مي كنيد
 :مثال

 جمع آوري پروانه ها و تشكيل كلكسيون •

 كوهنوردي و راهنمايي گردشگران •

 پرداختن و جال دادن وسايل منزل •

 دامپروري و فروش فرآورده هاي دامي •

 تزئين گل •

 تعمير وسايل موتوري كوچك مانند ماشين چمن زني •

 توليد و فروش وسايل گلدوزي شده •

 پختن كيك و شيريني •

 برنامه ريزي براي برگزاري جشن •

 آرايش ديگران در مراسم خاص •

 .ريح انداخته ايدقاب كردن و فروختن عكسهايي كه براي تف •
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 ١٠پروفايل فردي 
 
 

 كسب و كاري بر مبناي عالئق، مهارتها و سرگرميها

 يادداشت كرده ايد به خاطر بياوريد و در         ٢عالئق، مهارتها و سرگرميهايي را كه در بخش          
ايده هايي . مورد تمامي كسب و كارهايي كه مي توانيد بر مبناي  آنها راه اندازي نماييد فكر كنيد               

 .ا كه به ذهنتان مي رسد در اينجا يادداشت كنيدر

.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

آيا ايده اي در   .  يادداشت كرده بوديد با اين ايده ها مقايسه كنيد        ٩ايده هايي را كه در پروفايل      
اين فهرستها وجود دارد كه تركيبي از عالئق، مهارتها و سرگرميهاي شما باشد؟ اگر چنين است                

 .دور آنها دايره بكشيد
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 فكر مي كنيد كه شغل شما در آينده چه خواهد بود؟

ينان به هنگام تحصيل در دبيرستان فرصتي براي فكر كردن در مورد شغل آينده               اكثر كارآفر 
نداشته اند و احتماالً اگر فردي از آنها چنين سئوالي را مي پرسيد خودشان هم باور نمي كردند                  

 .كه امروز به اينجا برسند

د كنيد؛  نيازي نيست كه انتخابهاي شغلي خود را محدو       . اما شما اكنون اين فرصت را داريد      
 .فرض مي كنيم كه شما در راه اندازي كسب و كاري مستقل در آينده موفق خواهيد شد
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 ١١پروفايل فردي 
 

 كسب و كار من

از بين ايده هايي   . به هنگام كامل كردن اين تمرين فرض كنيد كه يك كارآفرين موفق هستيد            
كنيد و با توجه به آن به          كه در قسمت قبل دور آنها را دايره كشيده ايد يكي را انتخاب                   

 .پرسشهاي زير پاسخ دهيد
 

 نام شركت شما چيست؟ -١
 

 شركت شما چه كاري انجام مي دهد؟ -٢
 

 چه ويژگي موجب شده كه كسب و كار شما بهترين باشد؟ -٣
 

 مكان شركت كجاست؟ منزل، شهر يا بازار؟ -٤
 

 چه نوع مشترياني به كسب و كار شما جذب خواهند شد؟ مخاطب كاالها يا خدمات                 -٥
شما چه افرادي هستند؟ خانمهاي خانه دار، خانمها يا آقايان شاغل، طرفداران موسيقي،             

 ؟...مكانيكها و 
 

 كسب و كار شما چه ارتباطي با آموزشهاي فني و حرفه اي دارد؟ -٦

 
آيا در كسب و كارتان از عالئق و استعدادهايتان بهره خواهيد گرفت؟ در صورت پاسخ                -٧

 و استعدادها؟مثبت، از كداميك از عالئق 

 
 فروش ناخالص ساالنه شما چقدر مي باشد؟ -٨

 
 چند نفر كارمند خواهيد داشت؟ -٩

 
 كسب و كار شما در چه ساعاتي فعاليت مي كند؟ -١٠
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 چرا بايد در مورد اجتماع معلومات داشته باشيم؟

موفقيت و شكست هر كسب و كاري به نيازهاي محيط بستگي            
يط مربوط مي شود، اما اينكه     نوع كسب و كار نيز به اندازه مح       . دارد

كار توليدي باشد يا فروشندگي يا ارائه خدمات، فقط و فقط به                
براي مثال به نظر شما يك        . تعداد مشتريان مربوطه بستگي دارد      

مغازه كاموا فروشي در شهر بندرعباس كه يك منطقه گرمسير است           
 مي تواند موفق شود؟

كار به تنهايي كافي نيست، بلكه شما بايد          بنابراين داشتن يك ايده بزرگ براي كسب و            
داليل موجهي داشته باشيد كه ثابت كند مشتريان به كاالي شما نياز دارند و آن را به توليدات                    

  . در مورد اجتماع اطالعات بسياري دارندزيركبرنامه ريزان . رقبا ترجيح مي دهند

د در مورد ويژگيهاي     فرض كنيد كه شما هم يك برنامه ريز كسب و كار هستيد و باي                  
ابتدا محل بازار را تعيين كنيد تا ببينيد مشتري         . جمعيت شناسي منطقه خود اطالعات كسب كنيد     
 .براي دسترسي به شما چه مسافتي را بايد طي كند

 
 فاصله مشتري تا بازار چقدر است؟

. در است برنامه ريزان كسب و كار بايد بدانند كه فاصله مشتري تا كاال يا خدمات آنها چق                 
اين فاصله عبارت است از مسافتي كه مشتري بايد براي خريد از شما طي كند و با توجه به                      

مثال مسافتي كه مشتري براي خريد نان طي        . كاال يا خدماتي كه شما ارائه مي دهيد متغير است         
 .مي كند با خريد كفش و يا خودرو تفاوت دارد

 
 يم؟چرا بايد در مورد مردم اطالعات داشته باش

 با  .برنامه ريزان كسب و كار معموال ويژگيهاي جمعيتي مهم منطقه بازار را در نظر مي گيرند                
نظرسنجي هاي بازاريابي مي توان در مورد افرادي كه در منطقه بازار زندگي مي كنند اطالعاتي                

اين نظرسنجي ها تمامي اطالعات را به شكل آماري نظير جنسيت، سن، سطح               . بدست آورد 
 .، تعداد افراد خانواده و غيره جمع آوري مي كننددرآمد
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پرسشنامه هاي كتبي، مصاحبه هاي تلفني،    : اطالعات از طرق گوناگوني قابل دسترسي است       
اداره آمار ايران يك سازمان دولتي است كه در مورد شهروندان ايراني            .... داده هاي كامپيوتري و    

نجي هايي كه هر چند سال يكبار انجام مي شود          و با استفاده از پرسشنامه هاي آماري و نظرس         
اما ممكن است يك كارآفرين بيشتر به نظرسنجي هايي         . اطالعات الزم را جمع آوري مي نمايد     

 .كه مجالت مرتبط با فروش و مديريت بازاريابي بطور ساالنه انجام مي دهند عالقه داشته باشد
 

 چرا بايد از وضعيت رقابتي مطلع باشيم؟

 شما كاالها يا خدماتي را ارائه دهد كه مشابه آن در بازار وجود دارد، شما                      اگر شركت 
ناچاريد با شركتهاي ديگر بر سر جذب مشتري رقابت كنيد، چرا كه شما هم دوست داريد در                  

 سهم بازار يعني بخشي از مردم كه به كاال يا خدمات شما نياز              .بازار سهم مشخصي داشته باشيد    
ممكن .  منطقه بازار را شبيه يك دايره در نظر بگيريد      .، از شما خريد مي كنند    دارند و به جاي رقبا    

 .است سهم شما از بازار به اندازه سه ربع اين دايره باشد

براي آنكه بتوانيد سهم بازار خود را حفظ كنيد بايد در مورد وضعيت رقابت اطالعات كافي                
 .روع خوبي باشدبراي اين كار پرسشهاي زير مي تواند ش. داشته باشيد

رقيب شما چه نوع كاال يا خدماتي را عرضه مي كند؟ آيا كاال يا خدمات او دقيقاً                   •
 مشابه كاال يا خدمات شماست؟ قيمت آنها چقدر است؟ كيفيت آنها چطور؟

رقيب شما چه مشترياني را جذب كرده است؟ آيا اين افراد با افرادي كه به شما                   •
 افراد از مشتريان بالقوه شما جوانتر هستند يا مسن تر؟مراجعه مي كنند فرق دارند؟ اين 

رقباي شما در كدام منطقه فعاليت دارند؟ آيا در شهر كار مي كنند يا در اطراف                    •
شهر؟ آيا در نزديكي آنها رستوران غذاي سريع و آماده و يا فروشگاه بزرگي وجود                  

منطقه براي دسترسي   دارد؟ آيا آنها در منطقه اي هستند كه مورد نظر شماست؟ كدام              
 مشتريان ساده تر است؟

 عملكرد كداميك از رقبا به نظر شما خوب بوده است؟ چرا؟ سابقه كار آنها چقدر است؟  •
 

اگر هفت  . شناسايي رقبا به شما در تصميم گيري در مورد كسب و كارتان كمك مي كند                
راه اندازي يك قنادي   قنادي در منطقه شما وجود داشته باشند، شما در صورتي مي توانيد با                 
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يك كارآفرين  . ديگر موفق شويد كه شيريني هايي با طعم و مزه متنوع و متفاوت توليد نماييد               
براي مثال،  . خالق مي تواند ايده هاي گوناگوني را براي رقابت موفقيت آميز در ذهن داشته باشد            

كان را تغيير داد تا به       مي توان قيمت كاالها را تغيير داد، خدمات افزوده اي عرضه كرد، يا م               
بنابراين شناسايي رقبا به شما كمك مي كند كه وضعيت كسب          . راحتي در دسترس مشتري باشد    

 .و كار خود را بسنجيد و تصميم بگيريد كه چگونه خود را به مشتريان نزديك كنيد
 

 چرا بايد از تغييرات جامعه مطلع باشيم؟

ا پيش بيني كرده و نسبت به آن عكس العمل نشان         نكته آخر اين است كه كارآفرينان تغييرات ر       
 در واقع، مزيت اصلي مشاغل كوچك اين است كه براي اين مشاغل تغيير ساده تر                   .مي دهند

 .است و اين مؤسسات مي توانند براي استفاده از فرصت موفقيت، خود را به سادگي تغيير دهند

 از هر كاري آنها را مد نظر داشته باشد          برخي از تغييراتي كه برنامه ريز كسب و كار بايد قبل         
 :عبارتند از

 در منطقه چگونه است؟ آيا جمعيت پيرتر مي شوند يا جوانتر؟           تغيير جمعيت روند   •
 آيا طالق بيشتر است يا ازدواج؟

 چه ميزان كسب و      ؟كسب و كارهايي به سوي منطقه هجوم مي آورند         چه نوع    •
 از مهارتهاي كافي برخوردار هستند؟       كارهاي جديد ايجاد خواهد شد؟ آيا كارمندان       

آيا آنها در همين منطقه سكونت دارند يا از مناطق ديگري براي كار به اين منطقه                     
 مراجعه مي كنند؟

 خارج و يا از آن        مي خورند شكستچه نوع كسب و كارهايي در اين منطقه             •
  است؟؟ آيا بيكاري سير صعودي دارد؟ آيا بيكاري در اين منطقه يك معضلمي شوند

، به كسب و كارهاي ديگري نياز است؟ شما         افزايش تعداد زنان شاغل   آيا به دليل     •
كداميك از كارهايي را كه اين زنان ديگر نمي توانند انجام دهند، مي توانيد برايشان                 

 انجام دهيد؟

 خود را سپري مي كنند؟ در اين منطقه چه          اوقات فراغت مردم اين منطقه چگونه      •
 ي وجود دارند و مردم به چه سرگرميهايي عالقه دارند؟نوع مكانهاي تفريح
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چه فناوريهاي جديدي در اين منطقه بكار گرفته شده است؟ آيا مردم از رايانه در                •
 منازل استفاده مي كنند؟ آيا در بيمارستانها از تجهيزات پزشكي جديد استفاده مي شود؟

زرگراهها چگونه   چه تأثيري بر كسب و كار منطقه دارد؟ وضعيت ب            حمل و نقل   •
است؟ آيا دسترسي به ايستگاههاي اتوبوس به راحتي امكان پذير است؟ آيا منطقه به               

 گونه اي است كه بخشهاي گوناگون آن بوسيله بزرگراهها به يكديگر متصل است؟

؟ آيا  وقايع جاري مي تواند منطقه و يا بخشهايي از جامعه را تغيير دهد            كداميك از    •
كنند؟ آيا بازار معروفي در اطراف شهر وجود دارد؟ آيا صنعت           مردم از شهر خريد مي     

 جديدي در حال ورود به جامعه است؟ آيا نرخ خانه هاي دولتي رو به افزايش است؟



 

  

 

 86 

Ô—K#�—T È)úÃ$—KV Ad%5$Æ#—Q  {#—KN# AÊá
$…¨Ã$ë"T

 ١٢پروفايل فردي 
 
 

 تغييرات منطقه بازار

روي منطقه بازار كسب و كار آتي خود تمركز كنيد و تغييرات آن را مورد بررسي قرار                      
 مشخص كنيد كه آيا اين تغييرات از نظر شما مثبت هستند يا منفي و داليل خود                  دهيد و سپس  
 .را بيان كنيد

آيا اين وقايع در 
كسب و كار من تأثير 
 مثبت دارند يا منفي؟

در منطقه بازار چه 
وقايعي رخ مي دهند 

يا ممكن است (
 ؟)بزودي رخ دهند

 تغيير جمعيت 
 

 كسب و كارهاي جديد 
 

 ست كسب و كارهاخروج يا شك 
 

 افزايش تعداد زنان شاغل 
 

 افزايش اوقات فراغت 
 

 فناوريهاي جديد 
 

 حمل و نقل 
 

 تغيير در مناطق مجاور  

 يا بخشهاي اصلي جامعه
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 چرا بايد در مورد كسب و كار خارجي اطالعات كسب كنيم؟

 خدمات شما را     كشور در جهان وجود دارد كه مي توانند مشتريان كاالها و             ٣٠٠بيش از   
تأمين كنند، اما از آنجايي كه شما هيچ وقت در اين كشورها نبوده ايد، فكر كردن به آنها به                       

به عنوان مثال، جمعيت كشور چين چهار برابر        . عنوان منبع مشتري كمي مشكل به نظر مي رسد       
در حال حاضر بازار گسترده چين فقط سعي دارد در مورد مدهاي جديد                      . آمريكاست

. يكايي، كوكاكوال و پاي سيب كه در آمريكا خيلي طرفدار دارند اطالعات كسب كند                    آمر
بنابراين تجارت با كشورهاي خارجي مستلزم اين است كه شما در مورد آداب و رسوم، زبان و                 
چگونگي برقراري روابط تجاري با آنها معلومات داشته و با فرايند صادرات آشنايي داشته                   

 .باشيد
 
 
 
 
 
 
 
 
اين .  ديگر تجارت با كشورهاي خارجي، خريد محصوالت آنها و فروش در كشور است             راه

نرخ واردات در كشور آمريكا هر ساله بيشتر مي شود، چرا كه                  . فرايند واردات نام دارد     
هر چه بر   . شهروندان آمريكايي به دليل ارزان بودن كاالهاي خارجي بسيار به آنها عالقه دارند             

در جهان افزوده مي شود، فرصتهاي شغلي بيشتري نيز براي كارآفرينان             ميزان روابط تجاري     
 .ايجاد مي گردد

ممكن است يك كارآفرين تمايل داشته باشد با تقليد از كاالهاي خارجي، كاالي مشابهي را                
به عنوان مثال، سوشي كه يك غذاي ژاپني است و از برنج و ماهي درست               . در داخل توليد كند   

در آمريكا بسيار طرفدار دارد و هم اكنون آمريكايي ها خودشان اين غذا را تهيه              مي شود، امروزه   
فرصت براي جايگزيني واردات آنقدر زياد است كه نمي توان تصور كرد، اما استفاده از              . مي كنند

 .اين فرصتها فقط بستگي به دانش شما در مورد كشورهاي جهان دارد
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 ينده شروع كنيد؟چه نوع كسب و كاري را ممكن است در آ

در اين بخش در مورد اينكه چه نوع كسب و كاري را دوست داريد در آينده شروع كنيد                     
همچنين در مورد عواملي كه كارآفرينان بايد در نظر داشته باشند و نيز تغييرات              . صحبت كرديم 

 .احتمالي منطقه بازار نيز اطالعاتي را كسب كرديد

بديهي است كه    . يده شغلي نيز مطالبي را آموختيد       به عالوه در مورد چگونگي ايجاد ا         
رسيدن به ايده هاي جديد و خالق مستلزم تمرين است، اما آموزشهاي كسب و كار قطعاً                     

برنامه هاي كسب و كار     . مي تواند در ايجاد ايده هاي شغلي براي كارآفرينان بالقوه مؤثر باشد            
ويان ارائه مي دهد تا بتوانند به طور واقعي         مهارتها و كمكهاي الزم را به دانش آموزان و دانشج         

 .اين تجربيات ممكن است در آينده به ايده هاي خالق منجر شوند. كار را تجربه كنند

شما براي كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيالن                  
 .مراجعه نماييد

 www.eshteghal.ir    : نشاني اينترنتي
 

ان غالباًُ افرادي پراشتياق و مثبت انديش هستند و به كاري كه انجام مي دهند عشق                كارآفرين
 .مي ورزند و قادرند كسب و كار خود را بطور موفقيت آميزي پيش برده و معروف شوند

پيش از شروع كسب و كار الزم است در مورد وضعيت جمعيت شناسي منطقه بازار اطالعاتي                
ه ها و ويژگيهاي جمعيتي به شما در برنامه ريزي مؤثر كسب و كار              آگاهي از روي  . را كسب كنيد  

 .به خاطر داشته باشيد كه بازار شما مي تواند تمام دنيا را شامل شود. كمك خواهد كرد
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 فعاليتها

فعاليتهايي كه در اين بخش ارائه شده است به شما كمك مي كند تا اطالعات بيشتري را در                    
به عالوه فعاليتهايي در اين      . در آينده شروع كنيد بدست آوريد       مورد كاري كه دوست داريد        

شايد روزي  . بخش گنجانده شده است كه چگونگي انجام نظرسنجي از بازار را به شما مي آموزد              
تمرين تشخيص  . شما بخواهيد تقاضا براي كاال يا خدمات خود را مورد ارزيابي قرار دهيد                  

 كند مكان مناسبتري را براي كسب و كار خود انتخاب           موقعيت رقابت در بازار به شما كمك مي        
نماييد و تمرينهايي كه به شما در درك تغييرات پيش روي مشاغل كمك مي كنند، براي                         

 .عكس العمل در برابر اين تغييرات و نيز فكر كردن قبل از اقدام به كار، بسيار مؤثر خواهند بود
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 تمرين واژگان 

 ارزيابي نيازهاي شغلي جامعه

 .از ميان واژگان زير، كلمه مناسب را براي كامل كردن جمالت پيدا كنيد: دستورالعمل
 

 سهم بازار    نيازهاي محيط

 تمرين      واردات

 فاصله مشتري تا بازار     مثبت انديش

 ايده كسب و كار      تغييرات 

 پراشتياق
 
ـــــ هستند و به كاري كه        كارآفرينان غالباً افرادي ـــــــــــــــــ و ــــــــــــ        -١

انجام مي دهند عشق مي ورزند و قادرند كسب و كار خود را بطور موفقيت آميزي پيش                
 .برده و معروف شوند

 .فرايند ورود محصوالت خارجي به كشور جهت فروش ـــــــــــــــــــ نام دارد -٢

 .عمل نشان مي دهندكارآفرينان ــــــــــــــــ را پيش بيني كرده و نسبت به آن عكس ال -٣

ـــــــــــــــــ يعني بخشي از مردم كه به كاال يا خدمات شما نياز دارند و به جاي                    -٤
 .رقبا، از شما خريد مي كنند

 .ـــــــــــــــ عبارت است از مسافتي كه مشتري بايد براي خريد از شما طي كند -٥

 .ــ نياز دارديادگيري نحوه خالق بودن و ايده سازي به ــــــــــــــــــ -٦

 . و كاال يا خدمت است) مشتريان(ـــــــــــــــ تركيبي از تجربيات، مهارتها، بازار  -٧

 . موفقيت و شكست هر كسب و كاري به ـــــــــــــــــــ بستگي دارد -٨
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 مصاحبه با كارآفرينان

ي با يك كارآفرين مصاحبه كرده و پرسشهاي زير را مطرح كنيد و سپس بر اساس پاسخها                
 .داده شده گزارشي در مورد آن بنويسيد

 ايده كسب و كار چگونه به ذهن شما رسيد؟ -١
 
 آيا عالئق، مهارتها و سرگرميهاي شما در انتخاب اين ايده نقش داشته اند؟ -٢

 
 شما چگونه منطقه بازار را تعريف مي كنيد؟ -٣

 
 به نظر شما دانستن چه نكاتي در مورد مشتريان ضروري است؟ -٤

 
 تان چه مي دانيد؟در مورد رقباي -٥

 
 چه تغييراتي بر كسب و كار شما تأثير داشته است؟ -٦

 
چه تغييراتي را براي آينده پيش بيني مي كنيد كه ممكن است بر كسب و كار شما تأثير                   -٧

 داشته باشد؟
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 حدس بزنيد

يك كسب و كار را در منطقه يا شهر خود انتخاب كنيد و منطقه بازار را براي آن حدس                       
سپس . دير آن شركت تماس بگيريد و از او بخواهيد منطقه بازار را تعريف كند               با م . بزنيد

 . يك پاراگراف كوتاه در مورد تحقيقات خود بنويسيد
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............................................................................................................................................... 
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 نقشه كسب و كار

سپس نقشه منطقه را ترسيم كرده و جاي        . نام پنج شركت رقيب در منطقه را يادداشت كنيد        
آيا در اين   . مي توانيد اين كار را روي يك نقشه نيز انجام دهيد           . اين شركتها را مشخص كنيد    

 اين شركتها   منطقه براي كاالها يا خدمات اين شركتها تقاضاي كافي وجود دارد؟ آيا منطقه بازار             
 بطور مساوي تقسيم شده است؟
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 پيشگويي

تغييراتي كه تا دو سال ديگر در صنعت غذاهاي آماده و سريع ايجاد خواهد شد را پيش بيني                 
اين تغييرات چه ارتباطي با جامعه دارند؟ چگونه مي توانيد اين تغييرات را در كسب و                  . كنيد

 كار ايجاد نماييد؟
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 بهره برداري از فرصتها

 بديهي است كه همه چيز تغيير مي كند، اما در خالل اين تغييرات كارآفرينان                 :دستورالعمل
پيتر دراكر عقيده دارد كه تنها راه براي برتري در جهان، پيدا كردن راههاي                 . شكوفا مي شوند 

براي هر يك از فرصتهاي زير يك اختراع يا         . بهتر و جديدتر براي ايجاد كاالها و خدمات است        
 .ه شغلي جديد بنويسيدايد

 
 .يك مراسم ساالنه مانند بازيهاي المپيك قرار است در شهر شما برگزار شود -١
 
مثالً مادران شاغلي كه وقت كافي       . تفاوت ميان واقعيت موجود و آنچه كه بايد باشد           -٢

 .براي انجام مسئوليتهاي خود ندارند
 

 ي براي تمرين حيوان خانگينياز براي راهي ديگر جهت انجام كاري، مثالً راه ساده تر -٣
 

 تغيير در بازار يا صنعت، مثالً رونق يافتن مسابقات دوچرخه سواري -٤
 

مانند رستورانهاي  (مثالً افزايش فروش غذاهاي خارجي        . نشانه هايي از تغيير تقاضا     -٥
 )غذاهاي آماده مكزيكي و مرغ شانگهاي مك دونالد

 
 رد رانندگان خواب آلودهتغيير در نگرش افراد مانند قوانين جدي تر در مو -٦

 
دانش جديد، مانند پيشرفتهاي پزشكي كه كمك مي كند مردم عمر طوالني تري داشته                -٧

 .باشند
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 نوآوري

 يك كاال يا خدمت جديد را به صورت فرضي ايجاد كنيد و ويژگيها و مزاياي                 :دستورالعمل
 .كالس اجرا كنيدسپس فروش آن را بصورت نمايش در . آن را در قسمت زير يادداشت نماييد

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نام كاال يا خدمت

 
 ويژگيها مزايا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فعاليت ميداني

 به يك فروشگاه زنجيره اي مراجعه كنيد و پنج كاالي خارجي را انتخاب                   :دستورالعمل
ن حال داليل مشتريا  . سعي كنيد اين كاالها حداقل از سه كشور مختلف وارد شده باشند           . نماييد

 .را براي انتخاب اين كاالها به جاي كاالهاي داخلي در قسمت زير يادداشت كنيد
 

 نام كاال داليل مشتريان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نمايشگاه بازارهاي بين المللي

ار و مسائل فرهنگي را      نقشه يك نمايشگاه را ترسيم كنيد و در آن نيازهاي باز            :دستورالعمل
كه توليدكنندگان كشور شما براي صادر كردن كاالها و خدمات به كشورهاي ديگر بايد در نظر                

سعي كنيد فقط روي يك كشور تمركز داشته باشيد و تفاوتهاي              . بگيرند، به نمايش بگذاريد   
 و غيره   اصلي آن را با كشور خودتان از نظر زبان، لباس، آداب و رسوم، مذهب، نقش زنان                   

سپس نقشه خود را در قالب گروههاي كوچك اجرا كنيد و در نهايت نمايشگاهي              . بررسي كنيد 
 .را در مدرسه يا دانشگاه برپا نماييد
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 داستانهاي موفقيت
 

همزمان با مطالعه داستانهاي زير در مورد اينكه چگونه               
تحصيالت فني و حرفه اي اين كارآفرينان را در انتخاب ايده              

پس از مطالعه داستانها به       . اري كرده است فكر كنيد      شغلي ي 
 .پرسشهاي مربوطه بادقت پاسخ دهيد

 
 ديويد بي هانسلي:  نام

 خدمات جوشكاري حفاظ هاي آهني هانسلي: نام شركت

 جوشكاري حفاظ هاي امنيتي: نوع كار
 

د  سالگي كسب و كار خود را در زمينه جوشكاري آغاز كر            ٢٤وقتي ديويد هانسلي در سن      
او براي آغاز كار از آمادگي كافي برخوردار بود چرا كه اصول               . با چالش بزرگي مواجه شد     

جوشكاري را در مركز مهارتهاي وتسايد در فلوريدا آموخته بود و با فناوري جوشكاري در                   
عالوه بر اين، ديويد به مدت چند ماه         . مدرسه عالي فني و حرفه اي جكسونويل آشنا شده بود         

 .دمت در مركز آموزشهاي فني ناوال در كاليفرنيا دوره جوشكاري را گذرانده بوددر دوران خ

ديويد در بخشهاي كنترل توليد، انبار، حمل و نقل و دريافت قطعات هواپيما كار كرده بود                  
و در كارهاي ساختماني همچون لوله كشي و جوشكاري لوله هاي آب و فاضالب نيز فعاليت                 

 .موجب شده كه او با وضعيت ساختمانهاي منطقه آشنا شوداين تجربيات كاري . داشت

عالوه بر اين تجربيات كاري به ديويد آموخت كه اگر بطور مستقل كار كند موفق خواهد                  
اگر چه او از اينكه حين كار تجربيات مفيدي بدست آورده بسيار خوشحال است اما                    . شد

مهم نيست چقدر تالش كني،      . بردهيچ وقت نمي توان از تالش بطور آني سود           ”عقيده دارد   
 “ .چون اين تالشها فقط به شما اجازه مي دهد در آينده پيشرفت كنيد

: ديويد به عنوان يك سياهپوست كه فقط در زمينه جوشكاري آموزش ديده است مي گويد               
اگر من مي توانم براي فرد ديگري كار كنم، يعني مي توانم براي خودم كار كنم و افراد ديگري                  ”
 “. نيز بكار بگيرمرا
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اگر . ذهن افراد تغيير مي كند   ”.  دارد همراهاو اعتقاد دارد خوداشتغالي نوعي امنيت برايش به         
در حال حاضر در يك شركت استخدام شده ايد، ممكن است شما در شرايط خوبي قرار داشته                 

 كار بركنار   باشيد و احساس كنيد كه موفق شده ايد و ناگهان ببينيد كه مديريت عوض شده و از               
 “.شده ايد

او مي داند كه در شهر، خانه ها و مؤسسات همگي به ميله هاي آهني براي پنجره ها نياز دارند تا                 
همچنين او مي داند كه بايد     . از سارقين در امان باشند يا پنجره ها را در برابر طوفان مقاومتر سازند             

“ . سال سابقه دارند    ٢٠ تا   ١٢ن شركتها   بيشتر اي ”. با بسياري از شركتهاي قديمي تر رقابت كند        
 .بنابراين او كه يك تازه كار بود نمي توانست به سرعت اين شركتها و با قيمت آنها كار كند

جوشكاري جزء كارهايي است كه مي توان آن را با سرمايه           . مشكل دوم كمبود سرمايه بود    
دم كاري را شروع كنم كه با       من مجبور بو  ”: ديويد مي گويد . اندكي شروع كرد و پيشرفت نمود     

 “. سرمايه ام تناسب داشته باشد

دفاتر يا مغازه هايي كه در مكانهاي مخصوص اين نوع كسب و           . مسئله بعدي محل كار است    
كار مي باشند اجاره بهاي سنگيني دارند و ديويد هم اكنون به دنبال زميني است كه قدرت خريد                

واند اين خواسته اش را عملي كند مي تواند تبليغ براي          به محض اينكه او بت    . آن را داشته باشد   
 .خدمات خود را آغاز نمايد

وي قصد دارد پس از آنكه كار خود را توسعه داد به سيستمهاي حفاظتي مانند آژير خطر                    
روي آورد و نرده هايي را توليد كند كه بتواند آنها را مانند وسايل باغباني به فروش برساند و                     

 . ديويد تصميم دارد فروشگاههايي را در شهرهاي گوناگون راه اندازي نمايدباالخره آنكه 

ديويد فكر مي كند كه بايد براي گذراندن برخي از دوره ها مانند كسب و كار و حسابداري                  
كار در انبار به او آموخته كه نگهداري سوابق نيز بسيار           . بايد در دوره هاي آموزشي شركت كند     

 .اهميت دارد

. من بايد بتوانم نيازهاي خود و خانواده ام را برطرف كنم         ”: است“ زندگي در رفاه  ”هدف او   
من سعي ندارم هووارد هيوز شوم فقط مي خواهم توانايي تأمين زندگي را داشته باشم و به فرد                  

 “ .ديگري وابسته نباشم
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اوقات ديويد معتقد است كه به اندازه يك كارمند درآمد دارد و تنها فرقش اين است كه                     
وقتي براي ديگري كار مي كني ديگر مجبور         ”: او مي گويد . فراغتش از كارمندان كمتر است     

 “.نيستي مثل من پشت اين ميز بنشيني و گزارشها را خودت تايپ كني

او اوقات فراغتش را با همسر و فرزندانش سپري مي كند و از آنجا كه فرد مذهبي است به                    
ت ايمان به خدا به او قدرت داده كه بر مشكالتي غلبه كند كه                او معتقد اس  . كليسا نيز مي رود  

 .ممكن بود مانع او شوند

اگر چه كار من معموالً بسيار       ”: او از اينكه مستقل كار مي كند خوشحال است و مي گويد           
پرخطر است ولي من ترجيح مي دهم خطر را بپذيرم و ريسك كنم، نه اينكه به دليل ترس از                     

من به اين نتيجه رسيده ام     . كنم و بعدها افسوس بخورم كه چرا سعي نكردم        خطر هيچ اقدامي ن   
 “.كه شكست بد نيست، سعي نكردن بد است

از كم  : پيشنهاد ديويد براي كارآفرينان جوان همان پيشنهادي بود كه به خود او داده شد                 
 “.همه بايد قبل از راه رفتن ابتدا سينه خيز بروند”. شروع كنيد و پيشرفت كنيد

 
 پرسش درباره ديويد بي هانسلي، مدير شركت خدمات جوشكاري حفاظ آهني

 اصلي ترين دليل ديويد براي شروع يك كسب و كار مستقل چه بود؟ -١
 
 كار مستقل از چه جهت امن تر از كار براي ديگري است؟ -٢

 
تجربه كاري خود   “ .همه بايد قبل از راه رفتن ابتدا سينه خيز بروند         ”: ديويد مي گويد  -٣

 يويد تا چه حد با اين جمله مطابقت دارد؟د
 

 كسب و كار مستقل چه مزايايي براي ديويد به دنبال داشت؟ -٤
 

ديويد جوشكاري را بلد بود و مهارت كافي داشت تا هر نوع كار در اين زمينه را                       -٥
 اما چرا جوشكاري حفاظ را انتخاب كرد؟. انجام دهد
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 جوانا ميشل كارلسون: نام

 J & Rپ كافي شا: نام شركت

 قهوه، شيريني، تهيه غذا و تحويل به منازل: نوع كار
 

جوانا كارلسون به اين دليل به كسب و كار مستقل روي آورد كه در سوپريور ويكانسين ـ                   
 .روستاي محل زندگي او ـ كار تمام وقت و مناسبي براي او وجود نداشت

برنامه اي . آمد آغاز كرد   سال داشت، پختن و تزئين كيك را براي كسب در            ١٥وقتي جوانا   
كه در دوران تحصيل او در دبيرستان و حرفه اي دولوث برگزار شد هنرهاي خانه داري را به او                  

وي در اين برنامه نه تنها مهارتهاي كيك پزي را ياد گرفت، بلكه آموخت كه چگونه با                . آموخت
 .ديگران روابط كاري خوبي برقرار كند

ستان، جوانا در چند قنادي مختلف كار كرد تا در نهايت               پس از فارغ التحصيلي از دبير     
او به اين نتيجه رسيد كه شيريني پزي در جامعه تقاضاي بااليي            . تصميم گرفت مستقل كار كند    

مردمي كه در خارج از منطقه سوپريور زندگي مي كردند براي تهيه شيريني تازه ناچار                 ”. دارد
 “.بودند مسافت زيادي را طي كنند

او با  . فردي مستقل، مصمم و بااراده بود و قصد داشت كه در كارش موفق شود                  جوانا  
استفاده از پس اندازهاي خود، افتتاح حساب سپرده بانكي و حساب بازنشستگي و دريافت وام               

 . سالگي كسب و كار خود را آغاز كند٢٢توانست در 

ا در اختيار جوانا قرار      خانواده كمك شاياني به او كردند و با فروش منزل سرمايه الزم ر               
او حاال هفت كارمند داشت كه يكي از آنها شوهرش بود كه در مواقع عدم حضور جوانا                 . دادند

عالوه بر اعضاي خانواده، يكي از اساتيد مؤسسه فني و          . در منزل كارهاي خانه را انجام مي داد      
 .حرفه اي و مدير بانك نيز او را بسيار ياري كردند

نفر ظرفيت دارد و در آن با همبرگر، ساندويچ و غذاهاي سرخ كردني از                ٥٠كافي شاپ او   
شيريني هاي جوانا در سوپرماركتها، رستورانها و ايستگاههاي            . مشتريان پذيرايي مي شود   
. جوانا غذا را براي سرو در رستوران و يا در منزل عرضه مي كند              . پمپ بنزين عرضه مي شوند  

“ .د غذا را خودشان انتخاب كنند و يا آن را به عهده ما بگذارند             مشتريان مي توانن ”: وي مي گويد 
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. او عقيده دارد كه وجه تمايزش با ديگران، افتخاري است كه او در كار خود احساس مي كند                   
 “.كار من مثل امضاي من است”

بسياري از مشتريان و    . جوانا در كسب و كار مستقل خود با مشكالتي نيز مواجه بوده است             
ن از او انتقاد مي كردند و خيلي ها عقيده داشتند كه كار او موفق نخواهد شد، چرا كه                     كارمندا

او بايد مواردي چون كنترل هزينه، كاهش پرداخت،         . محل كار او در جاي دورافتاده اي است       
تغيير منوي غذا، برنامه زماني كار كافي شاپ، كنترل زباله، موجودي بيش از حد، افزايش نرخ                 

من با كارمندان مختلفي سر و       ”. وص مسائل مربوط به كارمندان را ياد مي گرفت        بيمه و بخص  
اعضاي خانواده، كارمندان بد، كارمندان تنبل و كارمنداني كه دوست دارند بدانند من              : كار دارم 

 “.قرار است براي آنها چه كار كنم ولي خودشان حاضر نيستند كاري براي من انجام دهند

وقتي او در چيزي شكست       .  نحوه برخورد او با مشكالت است         دليل موفقيت جوانا،   
من اشتباهاتم را مد نظر      ”. مي خورد، سعي دارد دليلش را بفهمد و راه حلي براي آن پيدا كند              

قرار مي دهم، از آن درس مي گيرم، از ديدگاه مناسبي به آن نگاه مي كنم و بار ديگر سعي مي كنم                  
 “.يكي از چالشهاي زندگي استبه نظر من، شكست . درست عمل كنم

 دالر بود كه    ١٥٠,٠٠٠كافي شاپ جوانا يك كسب و كار تك مالكي است و فروش امسال آن             
 .البته همه سود مجدداً در كسب و كار وارد شد

جوانا عقيده دارد كه تجربياتي كه در برنامه دبيرستان بدست آورده به او چگونگي كار كردن                
وي در  “ .ا چيزي است كه هيچ كس نمي تواند آن را سرقت كند            تجربه تنه ”: را آموخته است  

دوران مدرسه دانش آموزي سخت كوش، مؤدب و كنجكاو بود و در دبيرستان نيز بيشتر كارها                
من قصد نداشتم سرگروه باشم و از طرفي نمي خواستم دنباله روي           ”: را به تنهايي انجام مي داد    

 “.عمل كنممن فقط مي خواستم مستقل . ديگران باشم
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  J & Rپرسش درباره جوانا كارلسون، مدير كافي شاپ و قنادي 
 
 چه عواملي موجب شد كه جوانا اين كار را انتخاب كند؟ -١
 
 كسب و كار جوانا چه نيازها و خواسته هاي گوناگوني را برآورده مي سازد؟ -٢
 
 كار  كداميك از خصوصيات و ويژگيهاي شخصيتي جوانا، وي را در راه اندازي كسب و             -٣

 ياري كرد؟
 
 جوانا با چه مشكالتي در زمينه كارمندانش مواجه بود؟ -٤
 
 نظر او در مورد شكست چيست؟ -٥
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 دوآلوا گراتز اوكز: نام

 آلماز: نام شركت

 فروش لباسهاي مد روز زنانه: نوع كار
 

دوآلوا از كودكي فرصت ورود به اين كسب و كار را پيدا كرد، بدين شكل كه مادرش وقتي                  
او . ا به مدرسه مي رفت بوتيكي را باز كرد و دوآلوا نيز در مغازه به او كمك مي كرد                   كه دوآلو 
او زني سخت كوش و فداكار بود كه كار        . مادرم كليد زندگي و كسب و كار من بود        ”: مي گويد

 “.خود را شروع كرد و سعي كرد در آن موفق شود

داري شركت كرد و در آنجا با         دوآلوا در مدرسه در برنامه فني و حرفه اي هنرهاي خانه             
 . نمايشهاي مد و نيز توليد لباسهاي شيك آشنا شد

وي پس از فارغ التحصيلي از دبيرستان، در مؤسسه مد آمريكا در آتالنتاي جورجيا در دوره                
اگر چه دوآلوا در موضوعاتي چون      . بازرگاني مد شركت كرد و مدرك مربوطه را دريافت نمود         

ابداري كسب و كار كوچك، رايانه و منابع انساني دانش كافي               مديريت كسب و كار، حس     
نداشت، اما در زمينه فنون سخنراني، انواع پارچه و منسوجات، بازرگاني و خريد و فروش از                  

من اهميت ظاهر فردي در جمع، استفاده از منسوجات باكيفيت          ”. مهارتهاي كافي برخوردار بود   
 “. گرفتمدر لباس و نياز به بودجه بندي را ياد

از .  سال داشت، با دريافت وام از بانك در كسب و كار مادرش شريك شد               ٢٣وقتي دوآلوا   
آنجا كه او براي نظرسنجي بازاري سرمايه كافي نداشت، فقط به حدس زدن نيازهاي بازار                    

او توانست در منطقه كوچك محل سكونت خود مدل هاي زيبا و منحصر به فردي               . بسنده كرد 
او عالوه بر لباس، كفش، كيف، جواهرات و روسري نيز           .  كه قبالً وجود نداشت    را ارائه دهد  
 .عرضه مي كرد

دوآلوا مي داند كه براي موفقيت بايد در صدر كسب و كارهاي ديگر مانند توليد وسايل                    
اين موارد با يكديگر     ”. منزل، مسافرت، توليد وسايل آشپزخانه و لباسهاي مردانه عمل كند             

وي مرتباً به نيويورك، داالس و آتالنتا سفر        “ .دارند و بر روي مد تأثير مي گذارند      رابطه متقابل   
 .مي كند تا بتواند بقاي خود را در صنعت متغير لباس حفظ كند
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من كارمندانم را   ”. فروشگاه آلماز افتخار مي كند كه توانسته رضايت مشتري را جلب كند            
 برخورد كنند كه انگار سالهاست او را مي شناسند         طوري آموزش داده ام كه با مشتري به گونه اي       

تأكيد مي كنم چون واقعاً هر     “ مخصوص”من روي كلمه    . و او فردي محترم و مخصوص است      
 “.يك از ما به نوبه خود خاص هستيم

فروش ناخالص  . كسب و كار دوآلوا با دو كارمند شروع شد و اكنون هشت كارمند دارد                
 . درصد بود و براي كار سرمايه گذاري شد٧٠ر رسيد كه سود آن  دال٤٥٠,٠٠٠آلماز امسال به 

رؤياي خرده فروشان هميشه اين بوده است       ”: دوآلوا در مورد برنامه هاي آينده اش مي گويد      
اما او اميدوار است تعداد مشتريان خود را افزايش دهد تا               “ .كه به مشتريان تخفيف ندهند     

وي قصد دارد در يكي ديگر از مناطق          . پيدا كند درنتيجه فروش و سود شركت نيز افزايش          
 .مناسب شعبه اي از آلماز را افتتاح نمايد

جوانا از اينكه درآمدش از كاري مستقل تأمين مي شود و خودش كارمندان را استخدام                     
او مي داند  “ .مد روز : من در كاري غرق شده ام كه به آن عشق مي ورزم         ”. مي نمايد خوشحال است  

 .كسب و كارش در حال گسترش است هيچ محدوديتي براي درآمد وجود نداردتا وقتي كه 
 

 پرسش درباره دوآلوا گراتز اوكز، مدير فروشگاه آلماز
 
 مادر دوآلوا چه نقشي در كسب و كار او داشت؟ -١
 
 دوآلوا براي كارش از نظر فني و حرفه اي چه آمادگي داشت؟ -٢
 
 بودن خود را حفظ كند؟او چگونه توانست در اين صنعت متغير، به روز  -٣
 
 چرا آلماز در جامعه خاص بود؟ -٤
 
 از نظر دوآلوا داشتن كسب و كار مستقل چه مزايايي دارد؟ -٥
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 فكر كنيد
 

 من چه نوع كسب و كاري را مي توانم شروع كنم؟

به سئواالت زير پاسخ دهيد تا بتوانيد آنچه را كه در اين بخش آموخته ايد                  : دستورالعمل
اين بخش را به بخش      .  پاسخها براي برنامه ريزي شغلي مفيد خواهند بود         اين. خالصه كنيد 

 .مرتبط در بخش اول اضافه نماييد
 

 ايده كسب و كار چيست؟ •
 

 ايده كسب و كار از كجا بدست مي آيد؟ •
 

با توجه به مطالبي كه مطالعه كرده ايد، چه ايده اي براي كسب و كار به ذهن شما                 •
 مي رسد؟

 
 تها و سرگرميها به ايده هاي كسب و كار تبديل مي شوند؟چگونه عالئق، مهار •

 
 به نظر شما در آينده احتمال دارد كه چه كسب و كاري را شروع كنيد؟ •

 
 چرا بايد در مورد جامعه خود اطالعات كسب كنيد؟ •

 
 فاصله مشتري تا بازار چقدر است؟ •

 
 چرا بايد در مورد كسب و كار خارجي آگاه باشيد؟ •

 
 د مردم اطالعات داشته باشيد؟چرا بايد در مور •

 
 چرا بايد در مورد رقابت اطالعات كسب كنيد؟ •

 
چرا بايد از تغييرات جامعه مطلع باشيد؟
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 بخش چهارم

 چگونه مي توانم يك كسب و كار

 جديد راه اندازي كنم؟
 
 

 :پس از مطالعه اين بخش قادر خواهيد بود
 

 .را درك كنيد“ توانممن مي ” و مفهوم جمله كارآفرينانرويكرد خطرپذيري  •

 .از فرايند تصميم گيري بطور اثربخش و مناسب استفاده نماييد •

 .اهميت تعيين اهداف را دريابيد •

 . شدن نياز خواهيد داشت شناسايي نماييدكارآفرينمنابعي را كه براي  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ون بياوردالك پشت فقط در صورتي مي تواند به جلو حركت كند كه سرش را از الكش بير  

 كانتل
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 چكيده مطالب

تا به اينجا با ارزشها و ويژگيهاي فردي خود آشنا شده ايد و مي دانيد چه مهارتها، تجربيات،                 
 .عالئق و سرگرمي هايي داريد و چگونه مي توانيد آنها را به يك ايده شغلي تبديل كنيد

در اين  . ودن باشد شايد يكي از مواردي كه ذهن شما را مشغول كرده است، رئيس خود ب               
بخش ما به مراحلي كه شما را براي رئيس بودن آماده مي سازد، خواهيم پرداخت تا بتوانيد با                    

 .استفاده از آنها در آينده كارآفرين شويد

با توجه به ايده شغلي كه انتخاب كرده ايد و نيز مهارتها و استعدادهايي كه داريد، در چه                     
 خواهيم آموخت كه چگونه مهارتي را كه در آن ضعف              زمينه اي ضعيف هستيد؟ ما به شما      

ممكن . مي توانيد به افرادي فكر كنيد كه در آينده با آنها مواجه خواهيد شد             . داريد جبران كنيد  
 . است آنها بتوانند شما را در ايده شغليتان ياري كنند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رصت داريد كه    در اين بخش شما ف      . كليد موفقيت در كسب و كار، برنامه ريزي است          
 .اهميت برنامه ريزي و راهبردهاي هدفگيري را درك نماييد

 
 خطر از ديدگاه كارآفرينان

وقتي به خطر فكر مي كنيد چه چيزي در ذهن شما مجسم مي شود؟ قمار؟ شانس؟ يا ورود                 
به مكاني ناشناخته با چشمان بسته؟ همه اينها نوعي خطر هستند، ولي از نظر كارآفرينان، خطر                 

 .ط يكي از عواملي است كه در فرآيند تصميم گيري بايد در نظر داشته باشندفق
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اگر با يك كارآفرين صحبت كنيد، ممكن است به شما بگويد به هنگام راه اندازي كسب و                  
كار هيچ خطري متوجه او نبوده است و حتي ممكن است بگويد كه از نظر او، اگر كسب و                      

 .، خطر بزرگتري در انتظار او بود“ت را از دست مي دادفرص”كار را راه اندازي نمي كرد و 

، بلكه آنها   “اگر قرار باشد اتفاقي بيافتد پس مي افتد      ”نظر كارآفرينان درباره خطر اين نيست كه        
آنها اطالعات مورد نياز را      .“من مي توانم همه چيز را مطابق ميل خودم تنظيم كنم          ”عقيده دارند   

اس حقايق بدست آمده تصميمي را كه خطر كمتري دارد              جمع آوري كرده و سپس بر اس       
 .انتخاب مي كنند

 
 
 
 
 
 

از آنجا كه كارآفرينان فقط به جنبه هاي منفي خطرپذيري نگاه نمي كنند و ابعاد مثبت و نتايج                
 .مطلوب آن را نيز در نظر مي گيرند از اينرو مي توانند از فرصتهاي بسياري بهره ببرند

 
 طرات زيادي در پي دارد؟آيا كارآفرين شدن خ

در بخش دوم در مورد تجربه صحبت كرديم و اينكه چگونه مي توان از تجربيات درس                   
همچنين گفتيم كه در صورت تكرار برخي از فعاليتها مي توانيم در زمينه موضوعات                . گرفت

د به عنوان مثال، اگر شما هر روز تنيس بازي كنيد مي تواني            . خاصي خبره يا كارشناس شويم     
 .بزودي در اين رشته ورزشي مهارت پيدا كنيد

 
اگر پيش از راه اندازي كسب و كار مستقل، نزد     . اين موضوع در كسب و كار نيز مصداق دارد        

فرد ديگري كه در زمينه مورد نظر شما فعاليت دارد كار كنيد، مي توانيد مهارتهاي الزم را كسب                  
جر به اجتناب از مشكالت مي شود، به همين           برنامه ريزي براي مالكيت كسب و كار من         .كنيد

 .دليل اكثر كارآفرينان با برنامه ريزي براي آينده از خطرات راه اندازي كسب و كار مي كاهند

به خاطر داشته باشيد كه مجموعه اي از تجربيات برنامه ريزي شده موفقيت شما را در آينده                
مهارت كسب كرده باشيد يا بطور       مهم نيست كه شما از طريق آموزش رسمي           . رقم مي زند 
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داوطلبانه و در حين كار، در هر صورت خبره شدن در كار خطر كارآفريني و رئيس خود بودن                   
 .را كاهش مي دهد

 
 چرا براي تصميم گيري نگران هستيد؟

در بسياري از مراحل زندگي، و بخصوص اگر صاحب كسب و كاري مستقل باشيد، ناچار                
برخي از اين تصميمات به موارد       . ائل گوناگوني تصميم گيري كنيد   هستيد روزانه در مورد مس    

روزمره برمي گردد و نياز به تفكر ندارد، اما برخي از آنها بسيار حياتي هستند و بايد در مورد                     
برخي از تصميماتي كه دانش آموزان يا دانشجويان ممكن است با آنها             . آنها با دقت فكر كرد     

 :برخورد كنند عبارتند از
 

 در جمعه آتي چه كاري انجام دهم؟ 

 در مدرسه يا دانشگاه چه بپوشم؟

 تكاليفم را چه وقت انجام دهم؟
 

 پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان به دانشگاه بروم يا كاري را شروع كنم؟
 

اگر شما صاحب يك كسب و كار باشيد مرتباً با مسائلي روبرو خواهيد شد كه نياز به                       
 :مثالهاي زير برخي از اين موارد را نشان مي دهد. دتصميم گيري دارن

  را به موجودي انبار اضافه كنم؟كاالييچه  •

 چگونه و طبق چه برنامه اي به مشتريان نسيه دهم؟ •

 با فردي كه در فروشگاه دزدي مي كند چگونه برخورد نمايم؟ •

  را براي كسب و كار انتخاب كنم؟اسميچه  •
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 چگونه تصميم گيري كنيم؟

.  از ما روشهاي گوناگوني براي تصميم گيري داريم كه برخي از آنها مؤثرتر هستند               هر يك 
 :راهبردهاي گوناگون تصميم گيري عبارتند از

 . اولين تصميمي را كه به ذهن مي رسد پس از كمي فكر و آزمايش، عملي كنيد:راهبرد انگيزشي

شت براي شما تصميم     اجازه دهيد كه محيط و سرنو       :راهبرد پذيرفتن تقدير و سرنوشت    
 .هر چه پيش آيد خوش آيد. بگيرد

به من بگوييد چه    ”.  اجازه دهيد فرد ديگري براي شما تصميم بگيرد         :راهبرد فرمانبرداري 
 “.كار كنم

من بعداً  ”.  تصميم گيري را به تعويق بياندازيد و بعداً در مورد آن فكر كنيد             :راهبرد تأخيري 
 “.به اين مسئله خواهم پرداخت

 در ميان داده ها و روشهاي گوناگون سردرگم هستيد و نمي دانيد كدام               :برد سردرگمي راه
 .راه را انتخاب كنيد

 با استفاده از روشهاي منطقي و با در نظر گرفتن عقل و احساس                    :راهبرد برنامه ريزي 
 .تصميم گيري نماييد

من ”. ا آن مواجه شويد    مسئوليت تصميم گيري را مي پذيريد اما نمي توانيد ب        :راهبرد ناتواني 
 “.نمي توانم با آن روبرو شوم

آيا مي توانيد بگوييد اين      . در مورد يكي از تصميماتي كه اخيراً گرفته ايد فكر كنيد                
تصميم گيري با چه روشي صورت گرفته است؟ آيا اين روش مؤثر بوده است؟ اگر پاسخ منفي                

 است، چگونه مي توانيد بر ضعف تصميم گيري غلبه كنيد؟
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 ١٣پروفايل فردي 
 
 

 مراحل تصميم گيري شغلي

آيا شما  . در اينجا به روشي سامانمند براي تصميم گيري در مورد شغل آينده مي پردازيم               
فردي را مي شناسيد كه درگير كاري شده و آن را ادامه داده باشد؟ آيا آن فرد به اين موضوع                      

 وجود داشته باشند كه براي او        فكر كرده است كه ممكن است شغل يا شغل هاي ديگري هم            
مناسبتر باشند؟ مراحل زير به شما كمك مي كند كه از اين مسئله اجتناب كنيد و اهداف شغلي                  

 .خود را تعيين كنيد
 
 )در اينجا مشكل انتخاب شغل است. (مشكل را شناسايي كنيد -١

 
زم را  راههاي گوناگون پرداختن به آن را در نظر گرفته و در مورد آنها اطالعات ال                    -٢

 ...)يافتن كار در يك فروشگاه، كارآفريني، ادامه تحصيل و . (گردآوري نماييد
 

اين راههاي گوناگون را با توجه به تواناييها، ويژگيهاي فردي، نيازها، خواسته ها، عالئق              -٣
 ...)نياز به استقالل، مسئوليت پذير بودن، موقعيت مكاني و (و اهداف خود ارزيابي كنيد 

 
 .ه را انتخاب كنيدبهترين را -٤

 
در يك كار تجربه كسب كنيد، منابع         . (براي دستيابي به هدف خود برنامه ريزي كنيد         -٥

 ...)سرمايه را شناسايي نماييد، به يادگيري بيشتر بپردازيد، شبكه سازي كنيد و 
 

كارهاي موجود در برنامه خود را اولويت بندي كنيد و در مورد چگونگي عمل به آنها                  -٦
 .يدتصميم بگير

 
 .همچنانكه به سوي هدف حركت مي كنيد در مورد ارزيابي نتايج هر كار تصميم بگيريد -٧
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 اهميت اهداف

 .تصميم شما در مورد آينده هر چه كه باشد بايد براي رسيدن به آن، اهدافي را در نظر بگيريد                  
ويي تا زماني   اهداف به منزله نقشه راهنماي شما هستند كه راه را از دوران دانش آموزي يا دانشج               

  :اين شغل مي تواند يكي از موارد زير باشد. كه به شغل مورد نظر برسيد به شما نشان مي دهند
 

  كسب و كارصاحب •

 معلم •

 بنا •

 سياستمدار •

 فروشنده •

 مشاور بازاريابي •

 كشاورز •

 بانكدار •

 منشي •
 

اهداف . ريدبه هنگام برنامه ريزي براي آينده بايد اهدافي بلند مدت را براي خود در نظر بگي              
در اين ميان اهداف    .  سال طول مي كشد   ١٠ تا   ٥بلند مدت اهدافي هستند كه دستيابي به آنها          

به عنوان  . كوتاه مدت به معناي ايستگاههايي در بين راه رسيدن به هدف بلند مدت مي باشند                
مثال، هدف بلند مدت جان، راه اندازي يك رستوران براي تهيه غذاي آماده است و اهداف                    

 :كوتاه مدت او عبارتند از
 

  شدن از دبيرستانفارغ التحصيل •

  كار در يك رستورانكردنپيدا  •

 شركت در كالسهاي كسب و كار •

 پس انداز •

 دريافت وام •
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رسيدن به هر يك از اهداف كوتاه مدت، شما را يك قدم به هدف بلند مدت نزديك تر                      
براي خود در نظر بگيرند، وقتي به آن         كارشناسان عقيده دارند كه اگر افراد اهدافي را          . مي كند

در غير  . اهداف مي رسند احساس موفقيت مي كنند و مي دانند كه باالخره كاري را انجام داده اند             
 .اين صورت، فرد احساس پوچي كرده و بدون هدف و جهت گيري زندگي مي كند

 كوتاه مدت   ضمن آماده شدن براي دنياي كار، در مورد شغلي كه هم اكنون به عنوان هدف               
به عنوان مثال كار در يك رستوران به عنوان ميزبان يا                 . مي توانيد داشته باشيد فكر كنيد      

 .پيشخدمت مي تواند شما را براي مالك رستوران شدن در آينده كمك كند
 

 چگونه مي توانيم به اهداف خود برسيم؟

ما را در پي گيري اهداف     تنها هدفگيري كافي نيست، بلكه شما بايد با فنوني آشنا شويد كه ش              
آيا تا به حال اتفاق افتاده كه براي سال جديد برنامه هايي در ذهن داشته باشيد ولي                    . ياري كنند 

 :هيچكدام را نتوانيد عملي كنيد؟ به عنوان مثال

 .وزن خود را كاهش دهيد •

 . كنيدتركسيگار را  •

 . بد خود را كنار بگذاريدرفتارهايعادات و  •

دن به اين اهداف انگيزه كافي داريد؟ موارد زير شما را در رسيدن به اهدافتان               آيا شما براي رسي   
 :ياري خواهد كرد

 .اهدافتان را بر اساس خواسته هاي فردي تعيين كنيد •

 . كرده و از مهمترين ها شروع كنيداولويت بندياهداف خود را  •

طوري كه  آنها را روي كاغذي بنويسيد ب       .  ديد قرار دهيد    معرضاهدافتان را در      •
 :مي توانيد مكانهاي زير را انتخاب كنيد. همواره در معرض ديد قرار داشته باشند

  كيف پول-

  روي يخچال-

  در ماشين-

  در كمد-

  روي ميز-
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 .خودتان را در حال انجام كارهاي الزم جهت رسيدن به اهداف تصور كنيد •

 . زمان تعيين كنيداهدافبراي رسيدن به  •

 .شها، تجربيات و نيازهاي خود، اهداف خود را مرور كنيد ارزتغييرهمزمان با  •
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 ١٤پروفايل فردي 
 
 

 تعيين اهداف فردي

. تصميم شما در مورد آينده هر چه كه باشد بايد براي رسيدن به آن اهدافي را در نظر بگيريد                   
 اين تمرين به شما كمك مي كند اهداف كوتاه مدت و بلند مدتي را براي خود تعيين كنيد

 
 ١حله مر

 .ابتدا يك هدف بلند مدت براي خود تعيين كرده و آن را در اين قسمت بنويسيد
 

 هدف من

.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
 ٢مرحله 

تعيين اهداف كوتاه مدت براي رسيدن به هدف بلند مدت ضروري مي باشند، زيرا پس از                 
در اينجا حداقل   . رسيدن به آنها، احساس موفقيت مي كنيد و اعتماد به نفس شما زياد مي شود              

سه هدف كوتاه مدت را كه شما را در رسيدن به هدف بلند مدتي كه در باال نوشته ايد ياري                       
 . كرد يادداشت كنيدخواهند
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 ٣مرحله 

در اين  . اهداف خود را اولويت بندي كنيد و براي هر كدام يك محدوده زماني تعيين نماييد              
 را به ترتيب اولويت شماره گذاري كنيد و تاريخ انجام آنها را نيز مقابل              ٢قسمت اهداف مرحله    
 .هر يك يادداشت كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤مرحله 

كه بايد چه كار كنيد تا در مدت زمان تعيين شده بتوانيد به اهداف كوتاه مدت                 اكنون ببينيد   
سعي كنيد در مورد اهداف خود، چه در زمان حال و چه در آينده، همين               . خود دست پيدا كنيد   
 .اين روش به شما در دستيابي به اهداف كمك خواهد كرد. رويه را دنبال كنيد
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 ع را آغاز كنيم؟چرا بايد يافتن مناب

يكي از اهداف كوتاه مدتي كه شما از هم اكنون مي توانيد تالش براي رسيدن به آن را شروع                 
كارآفرينان از مهارت   . نماييد، شناسايي منابع و برنامه ريزي براي استفاده حداكثر از آنهاست            

ست بهره  خود و منابع ديگران براي رسيدن به هدف خود كه همان موفقيت در كسب و كار ا                   
 . مي گيرند

ما قبالً در مورد منابعي كه در وجود خودمان هست صحبت كرديم و شما با مهارتهاي                      
به عالوه نگاهي   . فردي خود كه موجب مي شود احساس كنيد كه موفق خواهيد شد آشنا شديد            

. دبه تجربيات خود در زندگي انداختيد تا دانش و مهارتهايي را كه كسب كرده ايد شناسايي كني                
همچنين از تمامي اطالعات خود براي فكر كردن در مورد كسب و كاري كه در آينده خواهيد                  

 .داشت، استفاده كرديد

افراد  .اما شما براي راه اندازي يك كسب و كار مجبور نيستيد كه فقط به خودتان متكي باشيد                
پيش از  . جستجو كنيد و فرصتهاي ديگري نيز در اختيار شما قرار دارند و كافي است كه آنها را                

بسياري . راه اندازي كسب و كار، بايد زيربناي قدرتمندي از منابع فردي براي خود ايجاد نماييد             
 .از اين منابع مي توانند دانش و مهارتهايي را كه شما در آنها ضعف داريد جبران نمايند

 
 چه نوع منابعي مورد نياز است؟

واند افرادي كه ايده سازي مي كنند، در حل مشكالت        منابع مورد نياز براي يك كارآفرين مي ت      
كارآفرين مي تواند  . راه حل ارائه مي دهند يا در كسب و كار كمك رسان هستند را شامل شود                
 . پيش از راه اندازي كسب و كار و در خالل آن با اين افراد رابطه برقرار نمايد

يا كتابخانه هاي عمومي شهر نيز       از طريق كتابخانه منطقه و يا ديگر سازمانها، مراكز و                
ممكن است نويسندگان تجربيات خود را در زمينه          . مي توان به منابع مفيدي دست پيدا كرد        

امروزه مي توان از   . ايده هاي كسب و كار و روشهاي حل مسائل در قالب كتاب نوشته باشند               
يده هايي براي توليد كاالهاي    طريق كتابهاي گوناگون به داده هاي مورد نياز در زمينه بازار و نيز ا            

 .جديد دست يافت
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يك كارآفرين بالقوه مي تواند از طريق تحصيل در دانشگاه نيز به منابع مفيدي دست پيدا                   
بعضي از دانشگاهها دوره هايي را برگزار مي كنند كه حتي اگر فردي دانشجوي آن دانشگاه              . كند

 . نباشد باز هم مي تواند در آنها شركت كند

پيدا كردن منبع سرمايه براي يك كارآفرين          . ين منبع يك كارآفرين سرمايه است       مهمتر
افرادي كه توانايي تأمين سرمايه براي كسب و كار را            . بي تجربه از ساير منابع سخت تر است      

دارند ابتدا مدركي مي خواهند كه ثابت كند شما در مورد امور مالي خود به خوبي برنامه ريزي                  
مثال، خريد يك خودرو و پرداخت اقساط آن در مدت تعيين شده مي تواند                  براي  . كرده ايد

برنامه ريزي شما براي چگونگي استفاده از        . مدرك خوبي مبني بر خوش حسابي شما باشد         
سرمايه طي سالهاي آينده مي تواند براي بانكداران، سرمايه گذاران، دوستان و آشناياني كه قرار               

 .ند بسيار مؤثر باشداست مبلغي را به شما قرض ده
 
 
 
 
 
 
 

 رابط ها چه كساني هستند؟

منابع يك كارآفرين، افرادي كه اطالعاتي در مورد موضوع مشخصي دارند را نيز شامل                   
به هنگام برقراري رابطه با افراد، شناخت مهارتها و حيطه كاري و دانش آنها از اهميت                . مي شود

 هنگام نياز به اطالعات مي تواند از هدر رفتن           دانستن اين مسئله به    . بسزايي برخوردار است  
در اينجا برخي از افرادي را كه برقراري رابطه با آنها مي تواند در                . وقت شما جلوگيري كند   

 :شروع كسب و كار مفيد واقع شود نام مي بريم

 را از مسائل حقوقي آگاه كند و اطالعاتي را در مورد نوع             شما وكيل مي تواند    :وكيل •
 .ورد نظر و قوانين دولتي در اختيار شما قرار دهدمالكيت م

 شما را در تهيه صورتحسابهاي مالي ياري كرده و حتي            مي تواندحسابدار  : حسابدار •
 .در زمينه مسائل مالياتي شما را راهنمايي كند
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 با بيمه  كردن كسب و كار به هنگام آتش سوزي يا              مي تواند اين فرد     :كارمند بيمه  •
 .رابر ضرر مالي محافظت نمايدسرقت شما را در ب

 مسئول حمل و نقل كاالهاي شما به مقصد           فرد اين   :كارمند شركت حمل و نقل     •
 .مورد نظر و يا رساندن بسته هاي ارسالي براي شما مي باشد

 فرد كاالها و خدماتي را كه شما براي اداره            اين :مسئول تأمين كاالها و خدمات     •
تان تأمين مي كند و مي تواند براي شما حكم مشاور را          كسب و كار به آنها نياز داريد براي       

 .داشته باشد

 اين فرد به شما اطمينان مي دهد كه بازار كااليتان را                 :كارمند شركت تبليغاتي   •
 .مي شناسد و شما را جهت تبليغ بهتر كسب و كار راهنمايي مي كند

 قرار   اين افراد ممكن است در زمره مشتريان شما           :ديگر صاحبان كسب و كار      •
بگيرند و يا رقبايتان را به شما معرفي كنند يا در زمينه كسب و كار شما را راهنمايي                      

 .كنند

 از شما حمايت مالي كرده و در زمينه امور           مي تواند اين فرد با اعطاي وام        :بانكدار •
 .مالي شما را راهنمايي كند

 كردن شغل    اين افراد به شما در پيدا       :كميته مشاورين شغلي مدرسه و دانشگاه      •
از آنجا كه   . مناسب كمك كرده و شما را به افراد مربوطه جهت مشاوره معرفي مي كنند            

اين افراد مطمئن و امين هستند، مي توانند اطالعات مورد نياز شما را به هنگام                      
 .تصميم گيري فراهم نمايند

وق،  اين فرد مي توانيد در كنار دريافت حق         نظر شما با كار زير       :كارفرماي كنوني  •
 .تجربه كسب كنيد و در مورد برنامه هاي خود با ايشان مشورت كنيد

 اقوام شما مي توانند شما را از نظر اصول اخالقي راهنمايي كنند و در مورد                  :اقوام •
حتي كار كردن براي آنها مي تواند تجربه       .  دهند ارائهبرنامه ريزي شغلي ايده هاي خوبي را      

 .خوبي براي شما باشد

 اين افراد نيز مانند اقوام مي توانند شما را             : دوستان آشنا به كار     همسايگان و  •
 .راهنمايي كنند
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 به منزله منابع ارزشمندي براي شما محسوب        افراد اين   :كارمندان انجمنهاي تجاري   •
مي شوند و شما را از پيشرفتهايي كه در كسب و كارهاي خاصي صورت گرفته،                      

 . منطقه مشغول به كار هستند مطلع مي سازنددوره هاي آموزشي مرتبط و افرادي كه در

 مهارتهاي جديد را آموزش مي دهد، شما را         شما اين فرد به     :معلم فني و حرفه اي    •
 .راهنمايي مي كند و براي دنياي كار آماده مي سازد

اگر شما همه استعدادهاي الزم را نداريد اين افراد مي توانند راه را براي شما روشن                  
همچنين بايد با فردي    .  را به كار بگيريد كه بتواند از نظر فني دستيار شما باشد             بايد فردي  .كنند

 .رابطه داشته باشيد كه بطور رايگان هم شما را راهنمايي كند

گاهي اوقات موفقيت حاصل ارتباط با افرادي است كه مي شناسيد و چيزهايي است كه                      
 .مي دانيد
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 ١٥پروفايل فردي 
 
 

 هافهرست منابع و رابط 

نام افرادي كه ممكن است شما را در كسب مهارتها و تجربيات الزم ياري كنند يادداشت                   
در انتها فهرست خوبي از افراد      . كنيد و در كنار هر اسم، سمت و نوع تجربه را يادداشت نماييد            

 .را براي شروع كسب و كار خواهيد داشت
 
  تجربه/ مهارت    شغل/ سمت    نام
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  چه بايد كرد؟براي آماده شدن

بيشتر افراد بدون هيچگونه آمادگي براي رياست وارد كسب و كار مي شوند و بدين ترتيب                
در حالي كه اگر شما به عنوان يك كارآفرين          . بدون آنكه دليلش را بدانند شكست مي خورند       

 و از   اهداف خود را تعيين كنيد، مهارتهاي مورد نياز را فرا گيريد، با فنون مديريت آشنا شويد                 
منابعي كه در اختيار داريد به درستي استفاده كنيد، مي توانيد احتمال خطر را كاهش داده و راه                   

 .را براي موفقيت هموار كنيد
 

 كارآفرين براي دريافت كمك به كجا بايد مراجعه كند؟

بسياري از افراد به هنگام شروع       . برنامه ريزي براي موفقيت يك كارآفرين ضروري است        
ط خطرات را در نظر مي گيرند، اما كارآفرينان با اين نگرش وارد محيط پرخطر مي شوند               كار، فق 

آنها براي آينده خود اهدافي را در نظر مي گيرند تا بتوانند به موفقيت دست               . “من مي توانم ”كه  
 .پيدا كنند

 
 
 
 
 
 

. گيرندكارآفرينان براي داشتن كسب و كاري موفق از تجربيات خود و ديگران بهره مي                   
افرادي كه تجربيات خود را در اختيار كارآفرينان قرار مي دهند منابع محسوب مي شوند و                    
. كارآفرينان بالقوه بايد همواره بدنبال مهارتها و تجربياتي كه هنوز كسب نكرده اند باشند                   
 بنابراين كارآفرينان براي نيل به موفقيت بايد به خود و به نصايح و تجربيات ديگران متكي                    

 .باشند
 

 فعاليتها

فعاليتهايي كه در اينجا ارائه شده اند شما را در مرور آموخته هايتان در اين بخش ياري مي كنند و                 
لطفاً . مطالب بيشتري را در زمينه تصميم گيري و شناخت انتخابهايتان به شما مي آموزند                     

 .دستورالعملها را به دقت مطالعه فرماييد
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 خطر چيست؟

طر از نظر افراد گوناگون معاني متفاوتي دارد، ولي در مجموع خطر يعني                 خ :دستورالعمل
اما اگر شما به     . ترس از شكست، بخت آزمايي، عدم اطمينان و خود را به دردسر انداختن               

تواناييهاي خود ايمان داشته باشد و از تجربه كافي برخوردار باشيد خطر ديگر اين معاني را                   
طي را كه در گذشته تصور مي كرديد پرخطر است و اكنون نظر              در اينجا شراي  . نخواهد داشت 

خود را عوض كرده ايد يادداشت كنيد و سپس توضيح دهيد كه چرا اين شرايط ديگر پرخطر                  
مثالهاي زير مي توانند به    . در مورد داليل خود با همكالسي هايتان بحث كنيد        . به نظر نمي رسند  
 :شما كمك كنند

 
 نشگاهاولين روز مدرسه يا دا •

 حضور در يك كلوپ ورزشي يا تيم براي اولين بار •

 تقاضا براي اولين شغل •

  براي دوستيكسيتقاضا از  •

 صحبت در جمع كالس يا گروه •

 اسكي براي اولين بار •

 پرسش از فردي در مورد عقيده اش راجع به شما •
 

 توضيح    شرايط پرخطر

١- 
 
٢-  

 
٣- 
 
٤- 



 

  

 126 

Ô—K#�—T È)úÃ$—KV Ad%5$Æ#—Q  {#—KN# AÊá
$…¨Ã$ë"T

 كارآفرينان همه فن حريف هستند

 به محض شروع كسب و كار خواهيد ديد كه بايد كارهاي بسياري را انجام                  :لعملدستورا
. آموخته هاي شما در دوران تحصيل و نيز حين كار مي توانند بسيار مفيد واقع شوند                  . دهيد

 .مواردي را كه در آن تجربه داريد عالمت بزنيد
 

 :يك كارآفرين بايد ــــــــــــ باشد

 ــــــ مسئول مالي حسابــــــ مسئول تنظيم صورت

 ــــــ مدير بيمه ــــــ مسئول موجودي

 ــــــ مسئول حمل و نقل ــــــ انباردار

 ــــــ گرافيست تبليغات ــــــ راننده

 ــــــ مهندس ــــــ هنرمند

 ــــــ مسئول روابط عمومي ــــــ طراح عالمتها و نشانها

 ــــــ طراح ــــــ تكنسين برق

 ــــــ معمار ــــ فروشندهــ

 ــــــ تزئين كننده ويترين ــــــ ويراستار

 ــــــ مدير نيروي انساني ــــــ سرپرست

 ــــــ كارمند حقوق بگير ــــــ مدير

 ــــــ حسابدار ــــــ سرايدار

 ــــــ مسئول بايگاني ــــــ كارشناس ماليات

 ــــــ معلم ــــــ تحليلگر

 ــــــ دفتردار  اقتصاددانــــــ

 ــــــ مكانيك ــــــ سرمايه گذار

 ــــــ منشي ــــــ مسئول امور مسافرتي

 ــــــ نگهبان ــــــ نويسنده

 ــــــ مأمور پارك خودروها ــــــ مأمور پليس

 ــــــ مسئول نمايشگاه ــــــ مسئول امانات
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 .ا بايد فنون و مهارتهايي را فرا گيريد بنويسيداهداف آتي خود را كه جهت دستيابي به آنه

 :اهداف من عبارتند از
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٢  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٣ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ-٦
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  ١واژگان 

 .شماره تعاريف را در كنار كلمه مربوطه يادداشت كنيد: دستورالعمل
 
 

 ـــــــ هدف  كليد موفقيت در كسب و كار-١
 

 نوعي تصميم گيري كه در آن اولين راهبردي كه به-٢
 ذهن مي رسد انتخاب مي شود

 يزيـــــــ برنامه ر
 

  مهمترين منبع يك كارآفرين-٣
 ـــــــ اهداف كوتاه مدت

 
 افراد، كتابها و يا هر چيزي كه بتواند اطالعاتي را در-٤

 اختيار شما قرار دهد

 ـــــــ راهبرد فرمانبرداري
 

 افرادي كه اطالعات مورد نياز را در اختيار شما قرار-٥
 داده و شما را راهنمايي مي كنند

 خطرـــــــ 
 

 ـــــــ منابع  ايستگاههايي در بين راه رسيدن به هدف بلند مدت-٦
 

 راهبردي براي تصميم گيري كه در آن فرد ديگري-٧
 به جاي شما تصميم مي گيرد

 ـــــــ رابطه
 

 ـــــــ تصميم گيري  شناسايي مشكل اولين مرحله آن است-٨
 

را در براي دستيابي به تصميم اتخاذ شده بايد آن             -٩
 نظر گرفت

 ـــــــ راهبرد انگيزشي
 

 ـــــــ سرمايه براي امتحان كردن شانس خود بايد آن را پذيرفت-١٠
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 ٢واژگان 

.  اين تمرين شما را در مرور واژگاني كه تاكنون آموخته ايد ياري مي كند                   :دستورالعمل
كنيد كه جهت قرارگيري    دقت  . واژگان زير را در جدول پيدا كرده و دور آنها دايره بكشيد              

 .كلمات مختلف است
 

 منابع     برنامه ريزي

 اولويت بندي    راهبرد تأخيري

 هدفگيري     سردرگمي

 من مي توانم
 

 ض د د م خ ك ا ل ب س ق

 م ن ف ل ز ط ك ع ح ع ا

 ا ب ر ن ا م ه ر ي ز ي

 م گ خ ن ت ش ش ا س ب ر

 ن ر م ا ك ل ر ه و د د

 م ا و ل و ي ت ب ن د ي

 ي ه ظ ا س ر د ر گ م ي

 ت ب ت ه ل م ش د ع ه ت

 و ر د ر د م ن ت ا ب ا

 ا د ن ت ه ف ق ا ق س پ

 ن ج م ت ش ا گ خ ب ا ژ

 م ا م ا ل ف د ي گ ع ث

 چ ن ه ع ا ف ب ر ر ا ت

 گ ي ك ك م ن ت ي ل ي ب
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 جدول تصميم گيري

را به وضوح درك كرده و        جدول تصميم گيري به شما كمك مي كند تا تصميمات خود             
اولين موردي كه بايد كامل كنيد مسئله اي است كه قرار است           . تمامي گزينه ها را در نظر بگيريد     

 . در مورد آن تصميم بگيريد

مورد بعدي، كه از چهار قسمت تشكيل شده است، گزينه هايي است كه شما قرار است بين                 
و گزينه را پر كنيد و يا نياز به بيش از چهار             ممكن است شما فقط د    . آنها يكي را انتخاب كنيد    

گزينه هاي خود را در اين قسمتها يادداشت كنيد و در صورت نياز به فضاي              . گزينه داشته باشيد  
 .بيشتر، خطوطي را به جدول اضافه كنيد

 قسمت  ١٠. حال شما آماده ايد كه ستون مربوط به عوامل تأثيرگذار در انتخاب را پر كنيد                
شما بايد اين موارد را     . ن اين عوامل يا مواردي كه در تصميم شما مؤثرند وجود دارد           براي نوشت 

 كم اهميت ترين  ١ مهمترين، و شماره     ١٠به ترتيب اولويت يادداشت كنيد، به طوري كه شماره           
 .مورد باشد

ن اي. حال بايد با توجه به عوامل تأثيرگذار در انتخاب، انتخابهاي خود را اولويت بندي كنيد              
 تا  ١انتخابها را از    . مرحله به احساسات و ارزشهاي شما بستگي دارد و مرحله دشواري است             

 . بنويسيد١٠

 . اكنون تصميم خود را مشخص كنيد و آن را در انتهاي صفحه بنويسيد
 

 نمونه جدول

وي عوامل تأثيرگذار در انتخاب     . فردي قصد دارد از بين چهار خودرو يكي را انتخاب كند           
داشت كرده، آنها را اولويت بندي كرده و سپس انتخابهاي خود را با توجه به فاكتورهاي                 را ياد 

 حال به نظر شما او كدام خودرو را خريداري مي كند؟. داده مرتب نموده است



 

 

 نمونه جدول
 
 

 
 
 
 

 انتخاب چهارم

 رنو

 انتخاب سوم

 پيكان
 عوامل تأثيرگذار بر انتخاب

 انتخاب دوم

 پژو

 انتخاب اول

 رايدپ

٩ ٨ 
 ٦ ٥  قيمت خودرو-١

 ٥ ٦  ميزان مصرف بنزين-٢ ٨ ٩

٦ ٤ 
 ٧ ٧  قطعات يدكي-٣

 ٥ ٤  كنترل خودرو-٤ ٦ ٧

٦ ٤ 
 ٧ ٨  حداكثر سرعت-٥

 ٧ ٩  راحتي و ظرفيت داخلي-٦ ٧ ٣

 ٤ ٤  كولر و بخاري-٧ ٣ ٦

٥ ٤ 
 ٩ ٨  سبك-٨

 ٩ ٩  اندازه-٩ ٧ ٣

٩ ٤ 
 ٨ ٩  خودكار بودن-١٠

 :ئوال خود را در اين قسمت بنويسيدمشكل يا س

 تصميم گيري درباره خريد يك خودرو

 :نام

 عليرضا اكبري

٩

١٠

٧

٤

٩

٩

٦

٨

٢

١
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١٣١ 



  

 

 يم گيريجدول تصم
 
 

 
 
 
 

 انتخاب اول انتخاب دوم عوامل انتخاب سوم انتخاب چهارم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 :نام :مشكل يا سئوال خود را در اين قسمت بنويسيد
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  هدف

 يادداشت كرده ايد انتخاب    ١٤يكي از اهداف كوتاه مدتي را كه در پروفايل            : دستورالعمل
براي مثال، اگر   . ه آن هدف الزم است انجام دهيد      كنيد و يكي از كارهايي را كه براي رسيدن ب          

سپس يك پاراگراف در    . هدف شما يافتن يك شغل است، امروز يك فرم تقاضانامه پر كنيد              
اين كار انگيزه شما را براي پي گيري اهداف          . مورد احساس خود پس از انجام كار بنويسيد         

 .تقويت مي كند

.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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  زندگينامه خيالي

ندگينامه در مورد خودتان به عنوان       يك ز .  فرض كنيم االن ده سال بعد است        :دستورالعمل
براي راهنمايي بيشتر مي توانيد به بخش داستانهاي موفقيت            . يك كارآفرين موفق بنويسيد    

 .مراجعه كنيد

.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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 داستانهاي موفقيت
 
 

در مورد اينكه اين كارآفرينان چگونه اهداف شغلي خود را          
انتخاب كردند فكر كنيد و سپس به سئواالتي كه در انتهاي               

 .داستانها آمده است پاسخ دهيد
 
 جودي سي كالپ: نام

 خدمات گرافيكي جودي كالپ: نام شركت

 استوديوي هنرهاي گرافيكي با خدمات رساني كافي: نوع كار
 

. سالگي مالكيت كسب و كار را براي اولين بار تجربه كرد                 ١٢جودي كالپ در سن       
پسرعموي او يك بنگاه اقتصادي فعال در زمينه كرم خاكي داشت كه آن را به جودي و                         

از آنجا كه رقابت بين جودي و خواهرش خيلي شديد بود، جودي تصميم                . هرش سپرد خوا
گرفت كرمهاي بهتري پرورش دهد و بسته بندي خاصي براي آنها در نظر بگيرد تا در رقابت                   

وي در يك شركت توليدكننده بسته هاي رنگي با فردي آشنا شد كه او را در                     . برنده شود 
ر اين جودي ياد گرفت كه به جاي فيلترهاي معمولي براي                عالوه ب . بسته بندي ياري كرد   

وي كم كم با چگونگي جذب كرم ها به باغچه        . جداسازي گل و الي، از نوعي خزه استفاده كند        
او كرم ها را در فروشگاههايي كه طعمه ماهيان را عرضه          . نيز آشنا شد و رموز آن را فرا گرفت        

اين كار درس خوبي در زمينه اصول اوليه          ”: يدجودي مي گو . مي كردند به فروش مي رساند    
 “.كسب و كار براي من بود

برنامه فني و حرفه اي كه در دبيرستان محل تحصيل جودي برگزار شد، برنامه فروش و                 
وي طي اين برنامه مهارتهايي نظير حسابداري، افتتاح حسابهاي مستقل، رهبري . بازاريابي بود

ارغ التحصيلي، در مركز فني هنپين در مينه سوتا ثبت نام كرد         و ارتباطات را آموخت و پس از ف       
پس از گذراندن اين    . و يك دوره دو ساله در زمينه مهارتهاي تجاري را پشت سر گذاشت              

دوره وي در يك شركت گرافيكي در سنت پاول كاري پيدا كرد و وظيفه او دريافت حسابها،                 
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: جودي مي گويد .  مديريت كارمندان بود   نوشتن فاكتورها، مديريت زمان، خريد تجهيزات و       
من توانستم در   . اين كار تجربه بسيار خوبي بود و حكم يك انكوباتور را براي من داشت               ”

اين شركت با مهارتهاي اوليه مديريت يك استوديوي گرافيكي آشنا شوم، بدون آنكه نياز به                
مينه هنرهاي گرافيكي   وي تحصيالت خود را در سوئد و در ز          “ .سرمايه گذاري داشته باشم  

 .ادامه داد

نياز به كنترل سرنوشت و نياز به موفقيت موجب شد كه جودي تصميم بگيرد كه كسب و                   
او فردي بسيار خالق و سخت كوش بود و در زمينه              . كاري را براي خود راه اندازي نمايد       

يز بسيار  به عالوه وي در ارتباطات اجتماعي ن       . مديريت و عمليات كسب و كار تجربه داشت        
 . دالري در منزل خود كار گرافيك را آغاز كند٥,٠٠٠ماهر بود و توانست با دريافت يك وام 

بهترين مشوق او خانواده و دوستانش بودند و         . جودي از منابع گوناگوني پشتيباني مي شد      
. بودنقش معلم دبيرستانش كه فروش و بازاريابي را به او آموزش داد نيز در اين ميان بي تأثير ن                  

در حقيقت او و كارفرماي قبلي جودي مهارتهاي مديريت و كسب و كار را به جودي آموزش                  
همسر جودي كه دانش خود را طي سالها كار و تجربه در اختيار جودي قرار داد و تا                     . دادند

به . زمان تحول كار جودي و در برابر تغييرات زندگي صبور بود نيز بسيار حائز اهميت است                 
ابدار جودي نيز توصيه هاي ساده اي را ارائه مي داد كه جودي مي توانست آنها را                 عالوه، حس 
 .درك كند

پدربزرگ جودي نيز نقش مهمي در موفقيت او داشت، چرا كه او در كار خود ورشكست                  
او بهترين معلم من بود؛ نصايح عاقالنه و درك عميق          ”: شده بود و جودي در اين باره مي گويد       

 “.ز، كمك بزرگي براي من بوداو در زمان نيا

 ١٣شركت خدمات گرافيكي جودي با يك كارمند كه خودش بود آغاز به كار كرد و اكنون                  
اين شركت تك مالكي است و فروش ناخالص       . كارمند تمام وقت و پاره وقت را پوشش مي دهد      

ر شد تا   تقريباً تمام سود اين شركت مجدداً وارد كا         .  دالر رسيد  ۵۰۰۰  به ١٩٨٦آن در سال     
 .اينكه شركت بتواند از تجهيزات بهتري استفاده كند و شرايط كار و حقوق كارمندان بهبود يابد

هدف اوليه جودي اين بود كه در همان شش ماه اوليه تمام هزينه اي را كه به كار اختصاص                   
روش او پيش بيني مي كند كه ف    . اما هدف او اكنون تغيير كرده است       . يافته دوباره بدست آورد   
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شركت به يك ميليون دالر برسد و عقيده دارد كه سود و رشد مستمر با يكديگر رابطه مستقيم                   
 “.سود بخش جدايي ناپذير موفقيت است”. دارند، چرا كه بدون سود رشدي نخواهد بود

 
 پرسش درباره جودي كالپ، مدير شركت خدمات هنري گرافيكي

 
ودي را در راه اندازي كسب و كار مستقل         كداميك از كارها و تجربيات كارآفرينانه، ج        -١

 تشويق كرد؟
 
جودي فرصتهاي بسياري براي يادگيري مهارتهاي مديريت و كسب و كار در دبيرستان               -٢

 آيا مي توانيد برخي از اين مهارتها را نام ببريد؟. داشت
 

. ويژگي هاي فردي جودي نيز به اندازه مهارتهاي هنري در موفقيت او نقش داشتند                  -٣
 .ت فردي او را شرح دهيدخصوصيا

 
 .ديگر منابع كمكي و مشاوره اي جودي را نام ببريد -٤

 
سود يا رشد مستمر كسب و كار؟ هر يك چه             : از نظر جودي كداميك مهمتر است       -٥

 تأثيري بر ديگري دارد؟
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 برايان فريك: نام

 رستوران فريك: نام شركت

 رستوراني با انواع غذاها و خدمات: نوع كار
 

در يك رستوران كار مي كرد و برايان نيز به هنر آشپزي و تزئين كيك و بستني                  پدر برايان   
عالقه داشت و به همين دليل تصميم گرفت در دبيرستان فني و حرفه اي آپولو در اين رشته                     

برنامه اي كه در آن دبيرستان برگزار شد وي را با مفهوم كارآفريني آشنا كرد              . ادامه تحصيل دهد  
وي در اين برنامه در     .  به راه اندازي يك كسب و كار مستقل عالقمند گرديد          و بدين ترتيب او   

زمينه چگونگي برنامه ريزي براي پرداخت حقوق كارمندان، پرداخت صورتحسابها و نيز كنترل             
 .موجودي تجربيات مفيدي بدست آورد

لومبوس  از دبيرستان فارغ التحصيل شد به مؤسسه فني كو        ١٩٧٨پس از آنكه برايان در سال       
مراجعه كرد و در آنجا موفق شد مدرك فوق ديپلم كسب و كار كاربردي در فناوري مديريت                   

اين مؤسسه يك دوره كارآموزي را نيز برگزار كرد          .  دريافت كند  ١٩٨١مهمانداري را در سال     
. كه طي آن برايان توانست حين كار، تجربيات مفيدي در زمينه صنعت مواد غذايي كسب كند                 

وي عالوه بر اين برنامه در بوفه        . قيده دارد كه اين تجربيات سرمايه اصلي او بوده اند         برايان ع 
وي . دانشگاه، يك رستوران خانوادگي و يك كلوپ موسيقي نيز به كارآموزي پرداخت                  

 .مي گويد كه نبايد از كار و شروع دوباره هراس داشت

ند، ابتدا با معلم سابقش و يك       وقتي برايان مصمم شد رستوراني را براي خود راه اندازي ك          
مدير رستوران با تجربه مشورت كرد و چگونگي كسب و كار و فنون خريد را از آنان جويا                     

او به اين نتيجه رسيد كه اگر يك رستوران خانوادگي در پاندورا داشته باشد انتخاب خوبي                . شد
يان مي دانست اكثر   از آنجا كه برا   . است، چون در آن نزديكي چنين رستوراني وجود نداشت          

مشتريان او را كشاورزان سوئيسي تشكيل خواهند داد، تصميم گرفت رستوران خود را مطابق                
اين رستوران پنج روز در هفته كار مي كرد و تمامي غذاهاي مورد                . سليقه آنان طراحي كند    

 .درخواست مشتريان را ارائه مي داد
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ال داشت، از نظر تأمين سرمايه با مشكل          س ٢٢از آنجا كه برايان به هنگام شروع كار فقط           
مواجه بود، ولي توانست براي خريد يك زمين قراردادي را امضا كند، با اين شرط كه پس از                    

 .يك سال پول آن را به طور كامل پرداخت نمايد

سال گذشته فروش ساالنه رستوران از      . اكنون سه سال است كه برايان در اين كار فعاليت دارد           
 ٧٥اخيراً  . ش بيني شده بود كمتر بود، چرا كه اقتصاد كشاورزي دچار ركود شده بود               آنچه كه پي  

 . نفر را استخدام نموده است٧درصد از سود رستوران مجدداً در سرمايه بكار گرفته شده و برايان 

آنها . اين كسب و كار، فشار و اضطراب را بر اعضاي خانواده برايان نيز وارد ساخته است                 
ت كار كنند تا كسب و كار موفق شود و بنابراين وقت كافي براي در كنار هم بودن               ناچارند سخ 

 .اما برايان معتقد است كه نبايد از كار سخت هراس داشت. در اختيار ندارند

اگر چه اضطراب و كمبود وقت براي با هم بودن براي برايان بسيار مشكل  است، اما او                      
 كار مستقلي داشته باشد راضي است، چرا كه اين كار           هنوز هم از اينكه تصميم گرفته كسب و       

برايان در  . به او احساس موفقيت را القا مي كند و درآمد مطمئني دارد كه قابل افزايش نيز هست               
كار خود از استعدادهايش براي تزئين غذاها بهره مي گيرد و با تغييرات و چالشهايي كه بطور                  

 برايان برايشان غذا تهيه مي كند وجود دارد دست و             روزمره در رستوران و ميهماني هايي كه      
من شخصاً . وارد شدن به كسب و كار صرفاً براي پول نيست         ”: برايان مي گويد . پنجه نرم مي كند  

از اينكه براي مشتريان غذا تهيه مي كنم و آنها از من راضي هستند احساس خوبي دارم و اين                    
 “.مرا به كار دلگرم مي كند

رايان در دوران دبيرستان اهدافي را براي خود تعيين كرد، اكنون نيز اهدافي                همانطور كه ب  
وي قصد دارد مشتريان بسياري را از شهر به سوي خود جذب كند، چرا كه                 . براي خود دارد  

در نظر دارد كيفيت غذاهايش را       به عالوه او  . هم اكنون اكثر مشتريان او از خارج از شهر هستند        
يان براي رسيدن به اين اهداف بايد سخت كار كند، در كنار كار به تحصيل                 برا. نيز ارتقا دهد  

 .بپردازد و در جامعه نيز حضوري فعال داشته باشد

برايان احساس مي كرد كه به موفقيت درازمدتي دست پيدا خواهد كرد، چرا كه كسب و كار                
ما برايان زماني احساس    ا. او طي ماه اول بسيار بهتر از آن چيزي بود كه او پيش بيني مي كرد                

 .موفقيت خواهد كرد كه كارها، چه او باشد و چه نباشد، به خوبي پيش روند
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به . او هم اكنون يك سرآشپز رسمي است و اين همان چيزي است كه وي به دنبال آن بود                
عالوه او يكي از اعضاي كميته مشاوران مركز شغلي آپولو، پاندورا جيسيز، انجمن كسب و                 

را، اتحاديه سرآشپزهاي كولومبوس، انجمن رستورانهاي ملي و اداره دولتي اقتصاد            كار پاندو 
او به  . خانه داري و فني و حرفه اي است و در زمينه تهيه غذا، خدمات مشاوره اي ارائه مي كند              

تازگي در نمايشگاه كيك و شيريني كه در سالن اتحاديه سرآشپزهاي كولومبوس برگزار شد               
جايزه دوم در نمايشگاه نان پزي     : ديگر جوائز او عبارتند از    . ه دوم گرديد  موفق به كسب جايز   

فدراسيون آشپزي آمريكايي، جايزه اول و دوم نمايشگاه نان پزي و غذاهاي گوشتي در                    
لوئيس ويل، جايزه سوم در نمايشگاه كارآموزي در ديتون و نفر اول در نمايشگاه سرآشپزها                

 .در اوهايو
 

 رستورانن فريك، مدير پرسش درباره برايا

 
چه عواملي در زندگي برايان وجود داشت كه وي را به سوي كارآفرين شدن سوق                   -١

 )مثالً مهارتها، سرگرميها يا عالئق(داد؟ 
 
 آيا به نظر شما برايان در برنامه ريزي موفق است؟ چرا؟ -٢

 
 اصلي ترين منبعي كه برايان براي شروع كار با او مشورت كرد چه كسي بود؟ -٣

 
 ايان در مورد مشتريانش چه اطالعاتي داشت؟بر -٤

 
 شناخت مشتريان در موفقيت رستوران برايان چه نقشي داشت؟ -٥

 
 اهداف برايان براي كسب و كار چه بود؟ -٦
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 راول آويال: نام

 آويال و شركا: نام شركت

 سرمايه گذاري مسكن: نوع كار
 

ل سابقه دارد مديون    راول آويال موفقيت شركت سرمايه گذاري مسكن خود را كه هفت سا           
سالها پيش پدر راول از ال پاسو به لوس آنجلس رفت ولي نتوانست كاري               . خانواده اش است 

براي خود پيدا كند و در نتيجه تصميم گرفت يك مغازه براي خود راه اندازي كند و خدمات                    
را از نظر   پدر راول هم اكنون در كار خود موفق است و توانسته راول              . الكتريكي را ارائه دهد   

 .مالي حمايت كند و براي او الگوي كارآفريني باشد

راول زماني به ايده راه اندازي كسب و كار مستقل دست پيدا كرد كه در شركت مديريت                   
خواهر راول در آن زمان منشي و حسابدار شركت          . مسكن برادر بزرگترش به كار مشغول شد      

 .وان سرپرست دارايي مشغول به كار استبود و در حال حاضر در شركت آويال و شركا به عن

اما شرايط ديگري به غير از خانواده نيز در تصميم راول مبني بر راه اندازي كسب و كار                      
راول دانش آموزي بسيار باانگيزه بود و در مدرسه كاتوليك پاروچيال              . مستقل نقش داشتند  

ه سرود مدرسه نيز      نواختن موسيقي در گرو     . مهارتهاي ارتباطي و نظم فردي را آموخت          
عالوه بر مدرسه، راول در مؤسسه فني         . كارگروهي و هماهنگي با اعضا را به او آموخت            

دونبوسكو در كاليفرنيا دوره مديريت كسب و كار و فناوري ساختمان را گذراند و در طراحي                 
 .و معماري مهارت كافي كسب كرد

 او در همان مراحل اوليه      .خدمات اجتماعي بخش مهمي از زندگي و خودسازي راول بود          
همچنين او  . دريافت كه هيچ كسب و كاري بدون ارائه خدمات اجتماعي موفق نخواهد شد               

مشاهده كرد كه جامعه به فرصتهايي براي توسعه نياز دارد و بسياري از افراد در مناطق                        
ست گوناگون وجود دارند كه از مديريت امالك اجاره اي خود خسته شده اند و از طرفي دو                  

بنابراين راول به اين نتيجه رسيد كه خريد و           . دارند كه امالكي را تحت تملك داشته باشند         
فروش امالكي كه فروشنده ها آنها را به ضرر مي فروشند مي تواند براي او سود به همراه داشته                  

 .باشد
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همه اين مسائل در كنار تحصيالت، انظباط فردي، انگيزه و روحيه اجتماعي راول موجب                
راول مي گويد كه اين كار بسيار مخاطره آميز       . شد كه او براي تأسيس چنين شركتي مصمم شود        

بود، چرا كه ايجاد شركت سرمايه گذاري امالك مستلزم ميزان قابل توجهي سرمايه براي تبليغ،               
 دالر وام از بانك آمريكا       ١٥,٠٠٠اما دريافت   . بازاريابي و در نتيجه ترغيب سرمايه گذاران بود       

 .مشكل او را حل كرد

 دالر است و راول پيش بيني مي كند كه         ٦٠٠,٠٠٠فروش ساالنه شركت راول اكنون حدود        
او تقريباً تمام سود را به سرمايه تبديل مي كند         .  ميليون دالر برسد   ٣اين ميزان ظرف دو سال به       

 .دو سعي دارد شركت را كه به طور شراكتي اداره مي شود به شركت سهامي تبديل كن

از آنجا كه راول هم در زمينه مديريت و هم در زمينه تأسيسات ساختمان آموزش ديده                     
است مي تواند تمامي خدمات الزم را از قبيل مذاكره، بيمه، ساخت، مديريت و فروش براي                   

ايجاد اين شركت مبنايي براي خدمات اجتماعي است         . امالكي كه خريداري مي كند ارائه دهد      
 .سيار اهميت داردكه از نظر راول ب

بانكداران و  ”: او مي گويد ( سال داشت      ٢٠اگر چه راول به هنگام شروع كار فقط               
 سالگي به عنوان رئيس انجمن سوداگران       ٢٤اما در سن    ) “سرمايه گذاران مرا جدي نمي گرفتند   

او هم اكنون به عنوان يكي از اعضاي كميسيون شهر در پارك مونتري،                . منطقه انتخاب شد  
 .ده كنگره آمريكا، افسر پليس ذخيره و عضو چندين سازمان اجتماعي فعاليت مي كندنماين

او كسب و كارش را راهي براي خدمت به مردم، اعم از فردي كه براي اولين بار خانه                       
مي خرد يا فردي كه بطور فصلي منزلش را عوض مي كند، مي داند و عقيده دارد كه هر بار                       

او از اينكه فرصتهاي بسياري پيش رو       . ت براي پيروزي است   شكست در كار، مقدمه يك فرص     
 “.تنها چيزي كه مرا محدود مي كند خودم هستم”: دارد خوشحال است و مي گويد
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  سرمايه گذاري امالكشركتپرسش درباره راول آويال، مدير 
 

 كداميك از ويژگيهاي فردي راول در موفقيت او نقش داشتند؟ -١
 

 ي بر تصميم راول در راه اندازي كسب و كار كوچك داشتند؟پدر و برادر او چه تأثير -٢
 

راول چه اطالعاتي در مورد جامعه داشت كه موجب شد كسب و كار او از رقبا متمايز                  -٣
 شود؟

 
كداميك از تجربيات آموزشي راول در توانايي او براي داشتن كسب و كار مستقل                    -٤

 مؤثر بودند؟
 

  و اوقات فراغت راول داشت؟منافع جامعه چه تأثيري بر هدفگيري شغلي -٥
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 فكر كنيد
 

 چگونه مي توانم رئيس خود شوم؟

به سئواالت زير پاسخ دهيد تا بتوانيد آنچه را كه در اين بخش آموخته ايد                  : دستورالعمل
 .اين پاسخها براي برنامه ريزي شغلي مفيد خواهند بود. خالصه كنيد

 
  در مورد خطر دارند؟نگرشيكارآفرينان چه  •
 
  چيست؟تصميم گيريگراني در علت ن •

 
  مي كنيد؟تصميم گيريشما چگونه  •

 
 اهميت اهداف در چيست؟ •

 
  بدست آورد؟راچرا بايد منابعي  •

 
  نياز هستند؟موردچه نوع منابعي  •

 
 رابط ها چه افرادي هستند؟ •

 
  آماده باشيد؟بايدبراي چه مسائلي  •
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 پاسخهاي كارآفرينان
 

 

به منظور استفاده   . مي كنيد در نتيجه تحقيقات بدست آمده اند      پاسخهايي كه در اين قسمت مشاهده        

 .بهينه از اين تمرين، به ويژگيهايي كه درون پرانتز نوشته شده است توجه كنيد

 
  خير-به ندرت   بله-معموالً 

 )خطرپذيري( آيا دوست داريد شانس خود را امتحان كنيد؟ -١ ــــــــــــــــ 

 )عالقمندي به يادگيري( آيا مدرسه يا دانشگاه را دوست داريد؟ -٢ ــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــ 
 آيا دوست داريد در شغلتان خودتان تصميم گيري كنيد؟             -٣
 )استقالل طلبي، مسئوليت پذيري(

 ) بي صبري( آيا خيلي زود حوصله تان سر مي رود؟ -٤ ــــــــــــــــ 

 )پرانرژي بودن، مديريت زمان(شما كم خواب هستيد؟  آيا -٥ ــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــ 

 آيا به هنگام مواجهه با چيزهايي كه دوست داريد، احساس            -٦
مي كنيد كه انرژي خاصي در شما جريان پيدا كرده است؟                

 )پرانرژي و كارآمد بودن(

 ــــــــــــــــ 
ام مي رسانيد؟   آيا كارهايي را كه شروع مي كنيد به اتم              -٧
 )مصمم بودن(

 ــــــــــــــــ 
 آيا حاضريد به خاطر هيجاني كه كارهاي پرمخاطره دارند            -٨

 )خطرپذيري(ريسك كنيد؟ 

 ــــــــــــــــ 
هدفمندي، ( آيا قبل از شروع هر كاري برنامه ريزي مي كنيد؟          -٩

 )مديريت
 ديگران در مورد شما چه فكر        آيا هميشه نگران هستيد كه     -١٠  ــــــــــــــــ
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 )اعتماد به نفس(مي كنند؟ 

 ــــــــــــــــ 
آيا اينكه از كسي بخواهيد كاري را براي شما انجام دهد براي               -١١

 )رهبري(شما سخت است؟ 

 ــــــــــــــــ 
 آيا از اينكه كاري را انجام دهيد تا ثابت كنيد كه مي توانيد،             -١٢

 ) به موفقيتعالقه(لذت مي بريد؟ 

 ــــــــــــــــ 
 آيا شما فردي هستيد كه مرتباً در مورد ايده هاي نو فكر               -١٣

 )خالقيت(مي كنيد؟ 
 )بي صبري( آيا از پرداختن به جزئيات لذت مي بريد؟ -١٤  ــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ
 آيا به نظر شما امنيت شغلي جزء ضروريات است؟                 -١٥

 ) نفساعتماد به(
 
 
 
 
 
 
 
 


