
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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www.dzbook.ir                                                            د          ص ي کسب و کار موفق از صفر تاراه اندازمه چیز درباره ه                                 

 

  رضا فریدون نژاد:گردآوري و تنظیم                                                          پیگیري می باشدفروش و هرگونه تغییر در محتواي این کتاب ممنوع و قابل  ١
 

  سالم ؛با 

 

  از صفر تا صد موفق کسب و کارراه اندازي مه چیز درباره ه،  مجموعه دانش و زندگیاز  24کتاب شماره 

  .براي شما مفید و کاربردي باشدامیدوارم این کتاب .تقدیم به شما خواننده محترم

  

  "کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگی را به دوستانتان معرفی کنید " 

 .می باشمنظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان مشتاقانه منتظر دریافت 

 

  

  

 

               
 رضا فریدون نژاد

 

 

 

دانش  به جمع دوستان
در کلوب  و زندگی

  بپیوندید

دانش و به جمع دوستان 
در فیسبوك زندگی 

  بپیوندید

نظرات و پیشنهادات 
را براي من ارسال خود 

  کنید

در وب سایت اختصاصی 
دانش و زندگی کتابهاي 

  متنوع را رایگان دانلود کنید

  
      

http://www.cloob.com/name/dzbook
https://www.facebook.com/dzbook.ir
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  انديشه آسب و آار

بيش از ده ميليون نفر هر ساله آسب و آاري را آغاز . شروع آسب و آار يكي از جالبترين عملكردهايي است آه يك فرد ميتواند داشته باشد
  .آسب و آار آوچك هر ساله ايجاد ميشودميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون 

درك ابعاد اين رقابت و طرح آسب و آار دقيق و آارا ميتواند . آارآفريني مزاياي متعددي دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است
آه ديگران انجام ميدهند، بررسي  آيا عملكرد شما ازين مراحل تبعيت ميكند؟ سعي آنيد آنچه را. منجر به شروع يك آسب و آار موفق شود

  .آنيد تا به چگونگي شروع آار پي ببريد
  

   سنجش ميزان آمادگي براي شروع آسب و آار
حتما زماني را صرف تشخيص آمادگي خود . با وجود اينكه آارآفريني ميتواند منجر به موفقيتهاي زيادي شود اما شما بايد آماده و حاضر باشيد

  .آنيدبراي شروع آسب و آار 
  آيا آارآفريني براي شما مناسب است؟ -
  آيا قادريد تشكيالت اقتصادي خود را آنترل آنيد؟ -

در آسب و آار هيچ تضمين و گارانتي وجود ندارد، اما ميتوانيد با طرح يك نقشه مناسب و بررسي دقيق آن شانس موفقيت خود را افزايش 
  . دهيد

  
  :با دقت به پرسشهاي زير توجه آنيد. ان يك دارنده آسب و آار مورد ارزيابي قرار دهيددر ابتدا نقاط ضعف و قوت خود را به عنو

  
  آيا شما تازه آار هستيد؟

  .البته اين به خود شما بستگي دارد آه چگونه پروژه هاي خود را ارتقا دهيد، زمان را تنظيم آنيد و به جزئيات توجه داشته باشيد
  

  ميكنيد؟ با شخصيتهاي متفاوت چگونه برخورد
مانند  صاحبان آسب و آار نيازمند توسعه روابط آاري با افراد زيادي از جمله مصرف آنندگان، فروشندگان، آارمندان، بانكداران و افراد حرفه اي

سر و آار آيا شما ميتوانيد با يك مشتري مصر، يك فروشنده غير قابل اعتماد و يا يك آارمند بدخلق . وآال، حسلبداران و مشاوران هستند
  داشته باشيد؟

  
  چگونه تصميم گيري انجام ميدهيد؟

  .صاحبان آسب و آار آوچك نيازمند تصميم گيريهاي سريع و پايدار هستند
  

  آيا داراي استقامت روحي و جسمي آافي براي شروع و راه اندازي يك آسب و آار هستيد؟
آيا ميتوانيد هفت روز هفته روزي دوازده ساعت فعاليت و آار داشته . تداشتن يك آسب و آار جالب و مفيد اما در عين حال طاقت فرسا اس

  باشيد؟
  

  چگونه برنامه ريزي و سازماندهي ميكنيد؟
سازماندهي موثر مالي و برنامه ريزي دقيق در توليد ميتواند از . تحقيقات نشان ميدهيد آه طرحهاي ضعيف عامل شكست در آار ميشوند

  .دهرگونه ورشكستگي جلوگيري آن
  

  آيا گامهاي شما به ميزان آافي مستحكم است؟
بيشتر صاحبان آسب و آار از قبول اين همه مسئوليت سنگين به . ايجتد يك آسب و آار ممكن است شما را از لحاظ روحي خسته آند

  .انگيزه قوي در حفظ و بقاي آار به شما آمك ميكند. سرعت خسته و دلسرد ميشوند
  

  روابط آاري شما اثر ميگذارد؟آسب و آار شما چگونه بر 
اين موضوع حائز اهميت است آه افراد خانواده بدانند چه . اولين سالهاي شروع آسب و آار ممكن است بر خانواده فشارهايي را وارد آند

ر شما سود آور شود تا زمانيكه آسب و آا. انتظاري دارند و شما بايد آامال مطئن باشيد آه آنها در طول اين زمان شما را حمايت ميكنند
آيا شما قادريد خود را با استاندلردهاي پايينتر زندگي . ممكن است با مشكالت مالي بسياري مواجه شويد آه چند ماه يا سال به طول انجامد

  تطبيق دهيد؟
  

   :چند نكته
امتيازات داشتن يك آسب و آار به خطرات موجود در داليل زيادي وجود دارد آه نتوانيد آار خود را شروع آنيد، اما براي يك فرد توانمند، مزاياي 

  :آن مي ارزد 
  .مدير خود هستيد· 
  .آار سخت و طوالني مزايايي براي شما دارد و سود آن به جاي آنكه نصيب شخص ديگري شود به شما ميرسد· 
  .بدست آوردن پول و رشد آاري بسيار لذت بخش است· 
  .اب و نيازمند جسارت باالئي باشداقدام به آار مخاطره آميز ميتواند جذ· 
  .ايجاد يك آسب و آار هميشه منجر به يادگيري ميشود. 
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   داليل شكست يك آسب و آار
  چرا يك آسب و آار با خطر شكست مواجه است؟ -

سازمان دهي و موفقيت در آسب و آار هيچگاه بصورت خودبخودي ويا بر اساس شانس نيست و همانطور آه گفته شد اين موفقيت اصوال به 
  .بصيرت فرد راه انداز آسب و آار بستگي دارد و تضميني براي آن وجود ندارد

) SBA(بنابر گزارش اداره آسب و آارهاي آوچك در آمريكا . شروع يك آسب و آار هميشه ريسك پذير است و شانس موفقيت اندك ميباشد
  .سال اول از بين ميروند ۵آنها در % ٩٠شده و  آسب و آارهاي آوچك در سالهاي اول با شكست مواجه% ۵٠بيش از 

  
Michael Ames  داليل زير را براي شكست اين نوع آسب و آارها بيان آرده است" آنترل آسب و آار آوچك"در آتاب خود به نام:  

  عدم وجود تجربه. ١
  نداشتن سرمايه آافي. ٢
  نداشتن جايگاهي مناسب. ٣
  عدم وجود آنترل قوي. ۴
  ري بيش از اندازه در دارائيهاي ثابتسرمايه گذا. 
  قراردادهاي اعتباري ضعيف. ۶
  استفاده شخصي از سرمايه هاي تجاري. ٧
  رشد بدون انتظار. ٨

  
Gustav Berle  به اين داليل اضافه ميكند" آسب و آار را خود بر عهده بگيريد"دو دليل ديگر در آتاب خود بنام:  

  رقابت. ١
  فروش پائين. ٢

  
   :ر در خصوص شكست آسب و آاريك عامل ديگ

ناچيز . با بيان اين موارد قصد ترساندن شما را نداريم بلكه ميخواهيم شما را براي مسير پر فراز و نشيبي آه در پيش داريد آماده آنيم
ي آار آنيد به در هر صورت اگر صبور باشيد و به سخت. پنداشتن مشكالت شروع يك آسب و آار يكي از بزرگترين موانع آارآفريني است

  .موفقيت دست مي يابيد
  

   يافتن يك راهنما
يكي از بهترين روشها براي به اصطالح عايف بناي در برابر هر گونه شكست يك . هيچ گاه فكر نكنيد آه به تنهايي قادريد آارها را انجام دهيد

 .ر اين امر راهنمايي آندشخصي آه داراي تجربيات مرتبط با آسب و آار است، ميتواند شما را د. راهنما است
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  شروع آسب و آار

در اينجا چالشهاي زيادي وجود دارد . گيرد يك تجارت موفق از سرمايه آافي نشات مي. هر آسب و آاري نيازمند انواع مختلف امور مالي است
  . ، اما منابع زيادي نيز براي آمك شما در دسترس است

  
  حسابداري و امور مالي آلي 

  
  هاي شروع آار  هزينه

  
  . ريزي آنيد هاي اوليه آسب و آار خود برنامه براي هزينه

  
شود ، بنابراين هيچ روش آلي  هر آسب و آار متفاوت است و داراي نقدينگي خاص خود است آه در مراحل متفاوت توسعه مورد نياز مي

تواند شروع شود ، در حاليكه سايرين ممكن  بعضي آسب و آارها با يك بودجه محدود نيز مي. ردهاي شروع وجود ندا براي ارزيابي هزينه
  . اما نكته مهم اين است آه آيا شما داراي پول آافي براي شروع آار و به اصطالح ريسك هستيد. گذاري عظيم باشد است نيازمند سرمايه

  
ها يك بار است ، مانند  بعضي از اين هزينه. تجاري را در مراحل اوليه تخمين زنيد هاي هاي شروع ، بايد همه هزينه براي شناسايي هزينه

  . و غيره) برق و تلفن ( ها بصورت مستمر است مانند بيمه ، مصارف عمومي  اما بعضي از هزينه. هزينه ثبت شرآت و بهاي خريد يك مكان
  

باشد آه براي شروع آسب و آار  ودجه واقعي براي شروع بايد شامل عناصر مييك ب. ها فكر آنيد آه آيا ضروري هستند با برآورد اين هزينه
هاي ثابت شامل  هزينه). مربوط به فروش ( و متغير )   هوايي( هاي ثابت  هزينه: شوند ها به دو بخش مجزا تقسيم مي اين هزينه. الزم است
بندي ، آمسيون  هاي متغير شامل خريد ، بسته هزينه. امور اجرايي استهاي  هايي مانند اجاره ماهانه ، برق و تلفن و بيمه و هزينه مشخصه

  . هاي مربوط به فروش مستقيم يك محصول است فروش و هزينه
  

بندي  هاي متفاوت را فهرست هاي هزينه هاي شروع استفاده از يك برگه گزارش آار است آه مشخصه آارآفرين روش براي محاسبه هزينه
  . آرده است

  
بسياري از آسب و آارهاي خانگي را مي توان با هزينه اي خيلي . مقدار هزينه الزم است، بستگي به نوع آسب و آارتان دارداينكه چه 

فكر خوبي است آه يك ليست جامع از تمام هزينه . بالطبع آسب و آارهاي بزرگتر هزينه هاي بيشتري در بر خواهد داشت. ناچيز شروع آرد
 .ماه تهيه آنيد ١٢اشيد و سپس يك گردش وجوه براي هاي پيش بيني شده داشته ب
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  مديريت آسب و آار

  .در واقع مديريت صحيح آسب و آار موجب رشد آن ميشود: موفقيت هر آسب و آار رابطه نزديكي با چگونگي صحيح آنترل آردن آن امور آن دارد

. مديريت واقعي در بر گيرنده هدايت قوي، رفتار مثبت، دانش آسب و آار و مهارتهاي مناسب فردي است. صرفا يك عمل آآادميك محسوب آردمديريت آسب و آار را نبايد 

يان ديگر آسب مهارتهاي رد و به بمديرت در حقيقت هدايت افراد، تاثير گذاري بر آار و تصميم گيري تموقع و صحيح است و مهارتهاي مديريتي را به مرور زمان ميبايست آسب آ

  . مديريتي در واقع همانند سپرده گذاري در بانك مي باشد

  

   هدايت و راهبري آسب و آار

  . يت آنيددر اين حيطه شما نيازمند آمك افراد ديگر هستيد و بايد بتوانيد از آنها آمك بگيريد تابتوانيدآسب و آارتان را هدا. هيچ زن و يا مردي در دنياي آسب و آار تنها نيست

  

   )Mentoring(راهنمائي گرفتن -

  : آارآفرينان موفق و با تجربه اغلب سئواالت مشابهي را ميپرسند

  چگونه آارآفرينان جديد ميتوانند از تجربيات ديگران استفاده آنند؟ با راهنمائي گرفتن 

  . ه افراد حرفه اي و با تجربه اطالعاتي را به افراد آم تجربه ارئه مي دهندميان معلمان و دانش اموزان مصطلح است و زماني به آار مي رود آ Mentoringواژه 

  

   شبكه ارتباطي -

شبكه ارتباطي ميتواند آارآمدترين وجه بازاريابي شما محسوب شود . شبكه ارتباطي يك وسيله ساده است آه هرآس در دنياي آسب و آار ميتواند با آن سرو آار داشته باشد

  . الوه بر ايجاد بازار براي شما، اطالعات مناسبي در ارتباط با آسب و آارتان در اختيار شما قرار خواهد گرفتو در نتيجه آن ع

  

   ميزگرد -

اي و ماهر با يكديگر  در طول زمان روابط افراد حرفه. ميز گرد يك بحث رسمي غير گروه ميان افراد حرفه اي است آه داوطلبانه اطالعات و منابع را در اختيار سايرين قرار ميدهند

  . توسعه ميابد و شرآت آنندگان با آسب و آارهاي يكديگر آشنا مي شوند

  

   داشتن اطالعات به روز -

اي تكنولوژي و بي سيم اخبار جديد را در دنيعصر اطالعات جامعه ما را تغيير داده است و اآنون در عصر اطالعات افراد از طريق پست الكترونيك با يكديگر ارتباط دارند و مي توانند 

آند و در انجا هدايت حققت امر اين است آه هر روزه اطالعات ما را بمباران مي آنند اما متاسفانه اغلب اين اطالعات نمي تواند به خط مشي آسب و آار ما آمك . دنبال آنند

  . عات خود را در ارتباط با آسب و آار به روز نگه داريمصحيح آنست آه ما متدها و راهكارهاي خودمان را دنبال آنيم و در آنار آن دانش و اطال

  

  تصميم گيري 

  . باشد آه بسيار ارزشمند است اين امر نيازمند تعهد ، درك و مهارت مي. گيرنده خوبي باشيد ها يادگيري اين موضوع است آه چگونه تصميم يكي از بهترين تصميم

  آيا تصميم گيرنده خوبي هستيد؟ 

  . گيري آارا را بياموزيد اجتناب از اشتباهات رايج و ايجاد تصميم مراحل مختلف در

گيري  تصميم. آنيد آه اين چنين نيست ، هيچ جاي غصه نيست گير خوب هستيد؟ اگر فكر مي آيا شما يك تصميم  :گيري سؤال اين است  تصميم  گيري ، گيري ، تصميم تصميم

گيري اصلي وجود دارد  دونوع تصميم. اما فرآيند آن مشابه است  آموزند ، ارگ چه بعضي از افراد اين مهارت را احتراز از ديگران مي .توانيد از ديگران بياموزيد مهارتي است آه مي

 . آنهايي آه تنها مانند يك رويداد است. آيد  آنهايي آه با استفاده از فرآيند خاص بدست مي:

   مراحل تصميم گيري نافذ

گيري تبعيت آنيد ، خود را يك  اگر از مراحل اصلي تصميم. گيري مهم هستيد تواند بكار رود بخصوص در جائي آه شما نيازمند يك تصميم مي اين فرآيند در هر موقعيتي

  . در حرفه و زندگي شخصي خود مي يابيد  گيرنده آارا تصميم

  

اگر حداقل دو ( نيازمند به اين تصميم گيري هستيد ؟   "ن است يا شخص ديگري ؟ آيا واقعاتصميم خودتا" آيا آن واقعا .گيري خود را تعريف آنيد تا حد امكان مفاد تصميم · 

چه آسي در اين   گيري براي شما مهم است ؟ چرا تصميم  گيري روي داده است ؟ چه زماني اين تصميم) تصميم اتخاذ نكرده ايد ، پس هيچ تصميم گيري صورت نگرفته است 

  زش اين تصميم گيري براي شما چه ميزان است ؟ گيري ذينفع است ؟ ار تصميم

  

هيچ چيزي را سانسور نكنيد و بگذاريد آه تصورات شما آزادانه ارائه . به تصوير آشيدن راه آارهاي متفاوت مهم است .رسد را بنويسيد هر راهكاري آه به ذهنتان مي· 

  . آنيد مطمئن شويد آه همه چيز را ذآر مي. شوند

  

. اگر با انتخابهاي زيادي روبرو شويد ممكن است بخواهيد اطالعات زيادي بدست آوريد .توانيد اطالعات مفيد بيشتري را به دست آوريد از آجا مي آنيد آه فكر مي· 

ان ، خانواده ، نمايندگيهاي فدرال و ايالتي همكار دوستان ، توانيد از آنها اطالعات بدست آوريد ، آساني آه مي. شود اطالعات جديد منجر به راه آارها و انتخابهاي بيشتري نيز مي

  . اي ، خدمات آن الين ، روزنامه ها ، مجله ها ، آتابها و غيره است ، سازمانهاي حرفه

  

چه اطالعات بيشتر  هر. براي هر انتخاب معيار خاص را مشخص آنيد. از منابع اطالعاتي مشابه براي آسب ايده هاي خاص استفاده آنيد .انتخابهاي خود را بررسي آنيد· 

  . آنيد مطمئن شويد آه همه موارد را يادداشت و بررسي مجدد مي. گيري فعال تر خواهد شد بدست آوريد ، ذهنتان براي تصميم
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در ابتدا . راي شما آارايي دارد اآنون شما داراي گزينه هاي متفاوت هستيد و زمان آن رسيده است آه آنها را بررسي آنيد و ببينيد آدام يك از آنها ب .ذخيره انتخابها· 

انتخابهايي را آه با " ثالثا. به دنبال انتخابهايي باشيد آه اين امكان را براي شما فراهم سازد تا به بيشترين معيار و امتياز برسيد" ثانيا. معيارهاي اين انتخابها را مشخص سازيد

  . چارچوب و معيار شما سازگاري ندارند را حذف آنيد

  

  . گردد مانده در ليستتان ، نتايج را به تصوير بكشيد، بدين صورت نقايص شما مشخص مي براي هر انتخاب باقي .هر انتخاب را به تصوير بكشيد نتايج· 

  

  . تر است؟ هر چه خالف آن را ثابت آند را حذف سازيد مانده به واقعيت نزديك آدام يك از انتخابهاي باقي .يك بررسي واقعي انجام دهيد· 

  

. اينها تصميمات آارايي شما هستند. گزينه ها و انتخابهاي باقيمانده را بررسي آنيد تا ببينيد آدام يك با معيارهاي شما سازگاري دارد .آدام گزينه با شما سازگاري دارد· 

به عبارت ديگر از اين . د ، بدانيد آه تصميم صحيحي نگرفته ايدآنيد آه با اهداف شما سازگاري ندارن اگر نسبت به تصميمي آه اتخاذ آرده ايد خشنود هستيد اما احساس مي

  . اين انتخاب براي شما آارساز نخواهد بود. گزينه و انتخاب راضي نيستيد ، اما نسبت به نتيجه آن حساس هستيد

  

بهترين . شود خوشايندي نداشته باشيد موجب اندوه و ناراحتي مياگر بخواهيد نسبت به آن احساس . آنيد، آن را عملي سازيد زماني آه تصميمي را اتخاذ مي .شروع آنيد· 

  .هميشه اين فرصت را داريد آه ذهن خود را در آينده تغيير دهيد. آار را در زمان حال انجام دهيد

  

   اشتباهات متداول در تصميم گيري

هر چه از خودتان وآارهايتان بيشتر آگاهي داشته . است آه هر آس اين مشخصه را داردداوري نداريم ، اما حقيقت اين  از آنجا آه دوست داريم باور آنيم آه هيچگونه پيش

تواند متوجه هر چيزي شود ، حداقل سطح  دليل اصلي اينكه هر آس روش و ديدگاه خاص خود را دارد اين است آه مغز به سادگي نمي. توانيد عمل آنيد بهتر مي  باشيد ،

  . آنجكاوي هر آس متفاوت است

  

مغز شما همه . دانيد آه يادگيري خيلي آسان خواهد بود و اين به دليل روش آارآرد مغز است  چيز جديد را با هم بياموزيد؟ اگر اينطور است ، مي ١٠ايد  ا تاآنون سعي آردهآي

توانيم بسياري از فرضيات را تشخيص دهيم به دليل فقدان  ه نميزماني آ. آردن آنها بتوانيد جهان اطراف خود را درك آنيد آند آه بدون قاطي بندي مي اطالعات را طوري طبقه

  ). مانند والدين، معلمان، همه مؤسسات و غيره ( آموزش در جامعه است 

  

  . توانيد در آينده ، از آنها اجتناب آنيد گيري گردآوري شده است ، با يادگيري آنها مي ترين اشتباهات تصميم در زير تعدادي از رايج

  

به خاطر بسپاريد آه متخصصين انسانهايي هستند آه خود نيز . هاي متخصصين تاآيد و توجه آنند اغلب افراد بسيار مايلند آه به گفته. العات تخصصي بسيار تكيه آنيدبه اط· 

  . ي آه انرژي خود را بر اين منابع متوجه سازيد، اطالعات بهتري را به دست خواهيد آورد ، بخصوص زمان  با جستجوي اطالعات از منابع متفاوت. هايي هستند داوري پيش

  

بعنوان مثال متخصصين ، والدين . آورند را ارزيابي آنند افراد تمايل دارند تا معيار اطالعاتي را آه از جامعه بدست مي. آوريد را ارزيابي آنيد اطالعاتي را آه از ديگران به دست مي· 

آيا آنها به اندازه من از : از خود بپرسيد . دانند اي بيان عقايد خود دارند ، جزء افرادي هستند آه هميشه باور داريم بيشتر از ما مي، گروههاي عالي رتبه ، افرادي آه روشي بر

د آنها را در دورنمايي عقاي اين مسائل و مشكالت آگاه هستند؟ معيارهاي آنها با من مشابه است؟ آيا آنها نسبت به مسائل من داراي تجربه شخصي هستند؟ به عبارت ديگر

  . نگاه داريد
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  ارتقاي آسب و آار

اگر بخواهيد تجارت خود را توسعه بخشيد يا حتي در همان اندازه آوچك خود به . بعضي مسائل نسبت به توسعه آسب و آار ارجحيت دارند
  . هاست مهمترينعامل رشد و ترقي يكي از   موفقيت برسيد ،

در حقيقت گشودن بالها و جستجوي يك افق تجاري جديد يك دوره . شود جرقه اين رشد از همان شروع آار در مراحل اوليه روشن مي
در هر صورت همانند مراحل اوليه توسعه ، رشد تجاري نيازمند تدارآات اوليه ، تعهدات جدي و تمايل براي محاسبه خطرات . شود محسوب مي

  . منابع زيادي در توسعه و رشد تجارت به شما آمك خواهند آرد. د استموجو
  

   پيش بيني
ريزي در موفقيت  بيني و برنامه پيش. نگري است حتي اگر شما به زبان حال توجه داشته باشيد بررسي ميزان و مقدار حرآت بمعناي آينده

  . مستمر شما حياتي هستند
  تفكر استراتژيك : بيني رشد  پيش
اين تفكر فرآيندي است آه با آن ديد تجاري شما . آنكه يك رهبر نافذ باشيد بايد مهارتهاي خود را از طريق تفكر استراتژيك توسعه دهيد براي

آند تا  آن همچنين به شما در مواجهه با تغييرات آمك مي. آنيد يابد و تواناييهاي خود را در آار تيمي وحل مشكالت تقويت مي توسعه مي
  . ريزي داشته باشيد و فرصتها و احتماالت موجود را در نظر بگيريد امالت خود طرحبراي مع

مانده آار آنيد و آن از  آل در خصوص آسب و آار برسيد و آنگاه روي نكات عقب آند تا به يك پيامد ايده تفكر استراتژيك شما را مستلزم مي
دهيد  زماني آه ديد استراتژيك را براي عملكردهاي تجاري توسعه مي. آيد ست ميطريق توجه بر چگونگي توانايي در رسيدن به اين ديدگاه بد

بعالوه آنها شما را در توسعه . آند آل آمك مي معيار به تعريف يك پيامد ايده ۵اين . معيار متفاوت وجود دارد آه بايد روي آنها تمرآز آرد ۵، 
  : آنند مراحل الزم در ايجاد اين بصيرت تجاري هدايت مي

  
ساختار سازماني آسب و آار شما و منابع الزم براي  آنيد ، سالزماندهي يك تجارت شامل افرادي است آه با آنها آار مي :سازماندهي -١

آند به چه گونه است؟ افراد ، منابع و ساختار را چگونه براي  انجام همه امور ، سازمان شما چه شكلي است؟ ساختاري آه از آن حمايت مي
   آنيد؟ آل ترآيب مي يك پيامد ايده رسيدن به

  
تفكر استراتژيك مشابه . بينيد زماني آه از هواپيما به دنياي پائين نظري افكنيد ، نسبت به زماني آه روي زمين هستيد بيشتر مي :نظرات -٢

افراد و چگونه حل مشكالت به طرز آارا و با افزايش قدرت مشاهده شما از عملكرد . آند تا از باال نگاه آنيد آن است و اين امكان را فراهم مي
  . شويد ها آگاه مي تشخيص ميان آن راه حل

  
گيري استراتژي تجارت وجود  در تفكر استراتژيك چهار نقطه عطف براي در نظرگرفتن زمان شكل. آن روش ديگري از تفكر است  :ديدگاه -٣

اي براي آمك به تفكر ، شناسايي عناصر اصلي و تطبيق  انند به عنوان وسيلهتو ديدگاهها مي. ديدگاه محيطي ، بازار ، پروژه و سنجش: دارد
  : آل محسوب شوند  عملكردها براي دستيابي به موقعيت ايده

  
شود چيست؟ هدف و ديدگاه شما چيست؟ اين نيروها در  آل مي اين نيروها آه موجب رسيدن شما به يك نتيجه ايده :نيروهاي هدايتي -۴

). آنيد تا به خوبي عمل آنند  به عنوان مثال از چه چيزي براي تحريك افراد استفاده مي( اي تمرآز تجاري شما است حقيقت اساسي بر
ها ،  هاي فردي و سازماني ، معيارها و اهداف ، عوامل توليدي مانند عملكرد ، عوامل آمي مانند نتايج يا تجربه مشوق :مثالهاي آن شامل 

  . توليد استعملكرد منسجم ، آارايي و 
  
شرايط الزم براي : آل شامل موقعيت ايده. آل را تعريف آنيد بعد از آار روي چهار مرحله اول ، بايد قادر باشيد تا موقعيت ايده :آل موقعيت ايده -۵

  ل ها براي در هم آميختن اين عوام مهارتهاي اصلي و استراتژيها و تاآتيك مند بودن تجارت، فرصتهاي تجاري آتي ، بهره
  

. توانيد به ديگران القا آنيد آه ايده شما بهترين است يابد و مي عامل آاري آنيد مهارتهاي شما در امور زندگي افزايش مي ۵زمانيكه روي اين 
فرآيند  خواستيد؟ يك آيا اين همان چيزي نيست آه مي. آنيد ، اينها آارساز است هايي برخورد مي در هنگامي آه در جاده آار به موانع و چاله

  . مشخص ترين امتياز آاهش سطح استرسي است آه شما ممكن است آنرا تجربه آنيد. گيري مزايايي وجود دارد خاص در تصميم
  

آند و  گيرنده اتخاذ مي آنها بر اساس معيارها و ادراآي است آه فرد تصميم. شود هاي نافذ با استفاده از فرآيند مشخص ايجاد مي تصميم
گيري نافذ ممكن است از معيارهاي  تصميم. باشد و انتخابهاي صحيحي است آه خود در راستاي تشخيص به موقع مي ها شامل جايگزين

  .گيرنده در خصوص انتخابهاي خود اتخاذ مي آند باشد اجتماعي و انتظارات مربوط به آن تبعيت نكند، اما بر اساس آنچه آه فرد تصميم
  

   آگاهي از اطالعات روز و قوانين
در خصوص " معموال. شود شوند ، صداي شما شنيده مي ئن شويد آه زماني آه قوانين تاثيرگذار به آسب و آار آوچك پيشنهاد ميمطم

با يادگيري چگونگي ايجاد قوانين ، پيگيري قوانين مطرح شده ، مطالعه . آسب و آارهاي آوچك انتقادهايي از نظر قانونگذاري وجود دارد
توسط متخصصين و توضيح قوانين طرح شده ف سعي آنيد صداي خود را در زمان انجام فرآيندهاي قانونگذاري به هاي صورت گرفته  تحليل

 .گوش افراد ذينفع برسانيد
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  خروج از آسب و آار

بيني نيازمند توسعه طرحهاي  چنين پيش. خارج شدن از آسب و آار واقعيتي است آه بايد از همان مراحل اوليه آار در نظر گرفته شود
  . احتمالي براي رويدادهايي است آه حتي ممكن است هرگز اتفاق نيافتد

خروج به موقع از يك موقعيت آاري به معناي . ر مهم استريزي براي شروع يك آا طراحي براي خارج شدن از يك آسب و آار به اندازه برنامه
  : در زير به بعضي موارد مي پردازيم . عدم صرف هزينه ، زمان و جلوگيري از نااميدي در آينده است

  . با برنامه ريزي به آار خود خاتمه دهيد
در . ن از يك آسب و آار به راحتي ترك يك شغل استخارج شد. اگر تاآنون نسبت به اين مسئله جدي فكر نكرده ايد ، زمان آن رسيده است

اي است آه ممكن است با توجه به اندازه سازمان و داليل خاتمه آار  خصوص بيشتر ساختارهاي تجارت آوچك ، اين امر يك فرآيند چند مرحله
از افراد . و تبديل آن معيار به نقدينگي است در بيشتر موارد ، هدف نهايي به حداآثر رساندن معيار شرآت. ها يا سالها به طول انجامد هفته

، حسابداران،  وآال: بنا به ميزان و زمينه آسب و آار ، بعضي از اين افراد مشاور شامل . خبره آمك بگيريد تا به شما توصيه الزم را آنند
به مشتريان و شرآاي تجاري مطمئن مراجعه توانيد در اين زمينه  شما مي. ورشكستگان، دالالن حراج، متخصصين مالياتي، بانكدارها هستند

 .آنيد
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  آسب و آارهاي آوچك

   :تعريف آسب و آار آوچك
هر صنعتي بر . به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص آسب و آار آوچك ، بايد گفت آه اين مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است

هاي  د اين تعريف به واسطه نمايندگيدر بيشتر موار. آند اساس درآمد و ميزان استخدام ساالنه ، اندازه استانداردي را براي خود تعريف مي
هايي آه در خصوص  به عالوه ، اين استانداردها براي برنامه. هايي را صورت دهند شود تا تحت قوانين تغييرپذير دولتي تحليل  دولتي تعريف مي

پرسنل در اين حيطه قرار  ۵٠٠ز آسب و آار آوچك بصورت مستقل است و هر شرآتي با آمتر ا. باشد آمك بهبود به امور مالي است آارا مي
ميليون آسب و آار مستقل از آشاورزي و زراعت وجود  ۵/٢٢در آمريكا حدود . اين اندازه مرسومترين استاندارد تعريف شده است. گيرد مي

 . آيند به حساب مي) Small Business(درصد آن آسب و آار آوچك ٩٩دارد آه 

  
   :راهنماي شروع يك آسب و آار آوچك

راهنما به منظور آن تدوين شده است آه بتواند با بيان تمامي نكات و در عين حال حفظ سادگي و قابل فهم بودن، به شما در راه ايجاد يك  اين
  .آسب و آار موفق آمك آند

  
   ارزيابي اوليه: گام اول

   آيا آارآفريني براي شما ساخته شده است ؟ -
. توان شانس موفقيت را باال برد كهاي زيادي را به همراه دارد آه البته با برنامه ريزي ميبديهي است آه شروع يك آسب و آار جديد ريس

  . بنابراين بهترين نقطه شروع آن است آه نقاط قوت و ضعف خود را بعنوان دارنده يك آسب و آار بشناسيد
   آيا شخصيتي مستقل و خودجوش داريد؟ -

رت شروع يك آسب و آار آوچك ، اين خود شما هستيد و نه شخص ديگر آه بايد تصميم اين را هميشه در نظر داشته باشيد آه در صو
  . ها و زمان خود را مديريت آنيد ها ، برنامه بگيريد آه چگونه پروژه

   توانيد ارتباط برقرار آنيد؟ تا چه حد با شخصيتهاي متفاوت و افراد گوناگون مي -
... آنندگان، آارآنان و  توانيد با مشتريان، تامين آيا شما مي. اقشار مختلفي سرو آار داشته باشندصاحبان آسب و آار ناگزيرند آه با افراد و 

  . در جهت منافع آسب و آار خود ارتباط برقرار آنيد
   گيري داريد؟ تا چه حد قدرت تصميم -

  .گيري آنند تصميم" قالصاحبان آسب و آار آوچك بايستي بطور متداوم ، به سرعت و در شرايط بحراني بتوانند مست
  آيا شما استقامت فيزيكي و احساسي الزم براي اداره يك آسب و آار را داريد؟  -

ساعت  ١٢توانيد  آيا شما مي. باشد مالكيت يك آسب و آار عالوه بر چالش و هيجان ، مستلزم فشارآاري زياد ، ساعتهاي آاري زيادي مي
  در روز و هفت روز در هفته را آار آنيد؟

  ريزي و سازماندهي آنيد؟  توانيد برنامه تا چه حد مي -
  . ريزي صحيح ، به وجود نمي آمد دهد بسياري از شكستها در صورت برنامه تحقيقات نشان مي

    آيا انگيزه الزم را براي تحمل مشقات را داريد؟ -
تحمل تمامي مشقات و زحمات را به تنهايي نداريد و  ممكن است شما در حين اداره يك آسب و آار احساس آنيد آه در برخي مواقع توانايي

  . تواند در اين مواقع سختي ، دلگرم و اميدوار سازد فقط داشتن انگيزه قوي است آه مي
   سازد؟ اين آسب و آار چگونه خانواده شما را متاثر مي -

در عين حال ممكن است . خصي شما ايجاد آندهايي را براي خانواده و زندگي ش تواند سختي سالهاي اوليه شروع يك آسب و آار مي
بنابراين حمايت و يا عدم حمايت خانواده نقش . خانواده شما تا به سوددهي رسيدن آسب و آار ، دچار مشكالت و فشارهاي مالي شوند

  . مهمي در شروع و ايجاد يك آسب و آار دارد
وچك و مستقل وجود دارد ، اما براي افرادي آه واجد شرايط فوق هستند ، اين حقيقت دارد آه داليل زيادي براي عدم شروع يك آسب و آار آ

  . از ريسكهاي آن بيشتر است" مزاياي زيادي وجود دارد آه قطعا
  ! شويد اينكه شما خادم و مخدوم خود مي

  !به نفع شماست و نه شخص ديگر" زحمت و تالش و ساعتهاي آاري زياد مستقيما
  .دوديت آمتري داردامكان آسب درآمد و رشد ، مح

  . يابد چالش و هيجان آار براي شما افزايش مي
  .آورد اداره يك آسب و آار مستقل امكان فراگيري زيادي را براي شما فراهم مي

  
   برنامه ريزي آسب و آار: گام دوم

اطالعات زير براي تهيه . ريزي صحيح دارد امههمچنين نياز به تحقيقات وسيع و برن. شروع يك آسب و آار نياز به انگيزه ، عالقه و استعداد دارد
  :تواند بسيار مؤثر واقع شود مي)  Business Plan( طرح آسب و آار 

  : مثًال .خواهيد بخاطر آنها وارد دنياي تجارت شويد ، تهيه آنيد قبل از شروع به آار ليستي از تمامي داليلي آه مي -
  . خواهيد رئيس خود باشيد شما مي
  .يد استقالل مالي داشته باشيدخواه شما مي
  . خواهيد آزاد باشيد شما مي
  . هاي خود را به آار ببريد خواهيد آزادانه تمامي تواناييها و دانسته شما مي
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   :لذا اين سؤاالت را از خود بپرسيد. چه آسب و آاري براي شما مناسب است" سپس بايستي تعيين آنيد آه اصوال -
  ه آاري انجام دهم؟من دوست دارم با وقت خود چ

  ام؟ چه مهارتهاي تكنيكي من تا به حال آموخته
  به نظر ديگران من در چه آارهايي مهارت دارم؟ 

  من چقدروقت آزاد براي اداره يك آسب و آار موفق دارم؟ 
  اي آه قابل تبديل شدن به آسب و آار شدن را داشته باشند ، دارم؟ آيا من هيچ سرگرمي يا عالقه

  : ين آسب و آار مناسب تحقيقات الزم را جهت پاسخ به سؤاالت زير به عمل آوريدپس از تعي -
  آيا ايده من آاربردي است و آيا نيازي را برآورده خواهد آرد؟ 

  رقبي من چه آساني خواهند بود؟ 
  مزيت رقابتي شرآت من نسبت به شرآتهاي موجود چيست؟ 

   توانم خدمت بهتري ارائه دهم؟ آيا من مي
  توانم براي آسب و آار جديد خود تقاضا ايجاد آنم؟  مي آيا من

   :آخرين مرحله قبل از تهيه طرح آسب و آار اين است آه چك ليست زير را تهيه آنيد و پاسخ دهيد -
  من عالقه به شروع چه آسب و آاري دارم؟ 

  خدمتي يا آااليي قرار است ارائه دهم؟ در آجا قرار است اين آار را انجام دهم؟ چه
  اي براي اين آار دارم؟  چه مهارت و تجربه

  ... ) سهامي عام، خاص و ( ساختار قانوني شرآت من چگونه خواهد بود؟ 
  اسم آسب و آار چه چيزي باشد؟ 

  چه امكانات و تجهيزاتي نياز خواهم داشت؟ 
  اي نياز خواهم داشت؟  سهيالت و امكانات بيمهبه چه ت

  .آند پاسخ شما به تمامي سؤاالت باال شما را در طراحي يك آسب و آار آامل جامع ياري مي

  
   تامين منابع مالي: گام سوم

. آار آوچك است اندازي يك آسب و يكي از آليدهاي اساسي موفقيت و پيشرفت در شروع آار ، جذب و تامين منابع مالي آافي براي راه
ياري )  Loan Prposal( همچنين شما را در تهيه درخواست وام . آوري پول براي شرآتهاي آوچك دارد اطالعات زير تكيه بر روشهاي جمع

و گيري ، تمامي منابع ممكن را جستج بايد توجه داشته باشيم آه قبل از تصميم. آوري سرمايه وجود دارد منابع زيادي براي جمع. دهد مي
  : آنيم 

  اندازهاي شخصي پس -
  دوستان و افراد خانواده  -
  بانكها و مؤسسات اعتباري  -
  شرآتهاي سرمايه گذاري مخاطره آميز -

  
   تهيه آنيم؟)  Loan Prposal( چگونه يك درخواست وام 

ه وام دهندگان در آاري بخاطر داشته باشيد آ. مورد قبول واقع شدن درخواست شما بستگي به نحوه تنظيم درخواست شما دارد
  :بنابراين يك درخواست وام خوب شامل اطالعات زير بايد باشد. آنند آه نسبت به بازگشت سرمايه خود مطمئن باشند گذاري مي سرمايه

  : اطالعات آلي راجع به شرآت   
  ... اعضاي هيئت مديره و   نام و آدرس شرآت ، نام مدير ، -
  . ف وام و ضرورت آنمورد مصر دليل نياز به وام ، -
  . مبلغ دقيق موردنياز براي رسيدن به اهداف مربوطه -

    :تاريخچه آسب و آار 
  .هاي آن تاريخچه و طبيعت آار ، توضيح آامل در مورد نوع آار ، قدمت و آارآنان و دارايي -
  .اطالعات آامل راجع به نحوه مالكيت و ساختار قانوني شرآت -

   :اطالعات راجع به مديريت 
  .نوشته آوتاهي راجع به مديران ، سوابق ، تحصيالت ، تجربيات و مهارتهاي آنان تهيه آنيد

   :اطالعات بازار 
  . به وضوح محصول و يا خدمت شرآت خود و بازار آن را تشريح آنيد -
  . بازار رقابت و رقباي خود را شناسايي آرده و مزيت رقابتي خود را بيان آنيد -
  . آند ، تهيه آنيد به مشتريان و اينكه چگونه آسب و آار شما نيازهاي آنها را برطرف مياطالعاتي راجع  -

   :اطالعات مالي 
بيني شده را ارائه  در صورت شروع يك آسب و آار جديد درآمدهاي پيش. سال گذشته خود را ارائه آنيد ٣صورتهاي مالي و سود و زيان  -

  . آنيد
  . اير سهامداران عمده شرآت را بيان آنيداطالعات مالي راجع به خود و س -
  . و در آخر سوگندي مبني بر تعهد نسبت به وام ياد آنيد و امضاء نمائيد -

  
   سنجند؟ وام دهندگان بر چه اساسي شما را مي

  :باشند دهند آه به شرح زير مي آنند شش فاآتور را مدنظر قرار مي وقتي وام دهندگان درخواست شما را بررسي مي
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۶C مالي:   
١ .Character  :شخصيت وام گيرنده و ميزان تعهد و جواني و اخالقي وي مبني بر بازگشت وام در زمان مقرر .  
٢ .Capacity to pay  : ظرفيت بازپرداخت وام گيرنده آه بر اساس تجزي تحليل و بررسي درخواست وام ، صورتهاي مالي و ساير مدارك

  . شود مالي وي تعيين مي
٣ .Capital  :دهند آه نسبت بدهي به دارايي شرآتها  باشد آه وام دهندگان ترجيح مي ها مي ها و دارايي شامل مجموع آل بدهي

  . المقدور آمتر باشد چرا آه نشانگر پايداري مالي شرآت است حتي
۴ .Collateral  :، اطمينان خاطر وام دهنده از بازپرداخت وام  وام داده شده آمتر  ميزان وثيقه آه هر چه بيشتر باشد و اختالف آن با مبلغ ،

  . بيشتر خواهد بود
۵ .Conditions  : شرايط آلي اقتصادي ، جغرافيايي وسعتي شرآت ...  
۶ .Confidence  :مورد قبلي جلب آند و وي را به وام دادن ترغيب نمايد ۵آند آه اطمينان وام دهنده را از   يك وام گيرنده موفق سعي مي .  

. آنيم آه البته برخي از بندها بنابر نوع و ماهيت آسب و آار قابليت تغيير و يا حذف دارند بندي چك ليست زير را ارائه مي آخر براي جمعو در 
  : چك ليست آلي شروع يك آسب و آار آوچك 

  ها  انتخاب آسب و آار بر اساس عالقه و توانايي -
  ه آيب و آار هاي الزم در مورد ايد انجام تحقيقات و بررسي -
  تهيه طرح آسب و آار و طرح بازاريابي  -
  انتخاب يك نام براي آسب و آار  -
  آن نام  چك آردن حق استفاده از نام انتخاب شده و آسب اجازه براي استفاده از -
  ثبت آسب و آار با نام انتخاب شده  -
  تعيين مكان مطلوب براي شروع آسب وآار  -
  ) منطقه انتخاب شده براي احداث آسب و آار ( اي  منطقه چك آردن و بررسي قوانين -
  تعيين نوع ساختار قانوني شرآت و مستندسازي  -
  هاي مورد نياز  اخذ اجازه ها و ليسانس -
  )  Copy right( ثبت حقوق انحصاري  -
   Patentدر صورت آارآفريني و يا خلق محصول جديد ، ثبت  -
  اي الزم مبني بر شروع آسب وآار جديد انجان تبليغات و نشر اعالميه ه -
  تهيه خطوط تلفن آاري و ساير تجهيزات موردنياز  -
  انجام آارهاي مربوط به بيمه  -
  اخذ اطالعات مربوط به ماليات شرآت  -
  آوري اطالعات راجع بع قوانين آار  آردن آارآنان و جمع بيمه -
  ) در صورت وجود ( آنان تعيين سيستم دستمزد حقوق و نحوه جبران خدمات آار -
  افتتاح يك حساب بانكي براي آسب و آار  -
  چاپ آارتهاي تجاري براي شرآت و ايجاد آرم براي شرآت -
  خريد تمامي لوازم تجهيزات موردنياز  -
  براي شرآت  Websiteو  E-mailايجاد  -
  ... تر در نشريات و تلويزيون و انجام تبليغات وسيع -
  راد ممكن اعم از خانواده و غير هم ، مبني بر شروع آسب و آار جديدتماس با تمامي اف -
  ساير موارد  -
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  آسب و آارهاي خانگي

  .به هر نوع فعاليت اقتصادي در محل سكونت شخصي آه با استفاده از امكانات و وسايل منزل راه اندازي شود آسب و آار خانگي ميگويند :تعريف
  

. امروزه آسب و آارهاي خانگي از بخشهاي حياتي و ضروري فعاليتهاي اقتصادي آشورهاي پيشرفته محسوب ميشوند :اهميت آسب و آار خانگي
همچنين . دآسب و آار خانگي از نظر ايجاد شغل ، نوآوري در عرضه محصول يا خدمات ، موجب تنوع و دگرگوني زيادي در اجتماع و اقتصاد هر آشور ميشون
واع آسب و براي جوانان ، آسب و آارهاي خانگي نقطه شروع مناسبي براي راه اندازي آسب و آار شخصي است، زيرا راه اندازي آن در مقايسه با ديگر ان

آارها و خدمات مختلفي را به عنوان نمونه شما ميتوانيد با يك دستگاه رايانه و يك خط تلفن ، يك آسب و آار اينترنتي راه بيندازيد و . آار ساده و آسان است
  . به مردم عرضه و ازاين راه براي خود درآمد آسب آنيد

  
بسياري از صنايع دستي آه امروزه هم وجود دارند، در منازل و . آسب و آارهاي خانگي در ايران سابقه ديرينه دارند :سابقه آسب و آارهاي خانگي
 -ار خانگي پديده جديدي نيست ،بلكه در نتيجه تغييرات و تحوالتي آه در فعاليتهاي اقتصادي بطور آلي آسب و آ. محل سكونت افراد توليد ميشده اند

  .اجتماعي امروز به وجود آمده به آن توجه بيشتري شده است و اين نوع آسب و آارها روز به روز گسترش و توسعه مي يابند
  

  :داليل انتخاب آسب و آار خانگي
آارآردن در . اآثر صاحبان آسب و آار هاي خانگي بر اين باورند آه آار آردن در خانه، آيفيت زندگي آنان را بهبود ميبخشدامروزه : باال بردن آيفيت زندگي

توجه بيشتري خانه باعث ميشود آه وقت بيشتري به خانواده و خانه اختصاص يابد و به ديگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبيل تربيت و پرورش فرزندان 
  .طور آلي امروزه آار و زندگي بيش از پيش در همديگر ادغام شده اندبه .شود

 امروزه با پيشرفتهاي زيادي آه در زمينه علوم رايانه و ديگر وسايل ارتباطي به وجود آمده، محيط خانه محل مناسب و آاراتري براي آسب و: توسعه فن آوري
  .آار شده است

  
   :مزاياي آسب و آار خانگي

  تقالل عمل بيشترآزادي و اس -١
  ساعات آاري انعطاف پذير-٢
  ايجاد تعادل و موازنه بيشتر بين آار و زندگي-٣
  پايين بودن هزينه راه اندازي-۴
  پايين بودن ميزان ريسك-۵
  امكان آارآردن پاره وقت-۶
  راحت تر بودن تربيت بچه ها-٧
  داشتن فرصت و زمان بيشتر-٨
  و آم توانتناسب با ويژگيهاي جسمي افراد معلول -٩
  احتمال موفقيت بيشتر-١٠
  تناسب با اقشار مختلف-١١
  احساس راحتي بيشتر-١٢
  عدم نياز به مجوز-١٣
  

  : براي راه اندازي آسب و آار خانگي موارد زير را بايد در نظر بگيريد
  .درباره ايده آسب و آارتان تحقيق آنيد-١
  .درباره محصول يا خدماتتان نيز اطالعات آسب آنيد-٢
  .حل آار خود را تعيين آنيدم-٣
  .مشارآت ديگر اعضاي خانواده را جلب آنيد-۴
  .اسم مناسبي براي آسب و آارتان انتخاب آنيد-۵
  .اسياب و تجهيزات مناسبي براي آسب و آارتان تهيه آنيد-۶
  .پوشش مناسب و درخور براي آسب و آارتان فراهم آنيد-٧
  .هيديك صندوق پستي به آسب و آارتان اختصاص د-٨
  .با دوستان و همسايگانتان رك و صادق باشيد-٩
  .حساب بانكي براي آسب و آارتان باز آنيد-١٠
  .ارتباطات بيشتري با ديگران برقرار آنيد-١٢
 .از داشتن آسب آار خانگي واهمه و خجالتي نداشته باشيد، بلكه به آن افتخار آنيد-١٣
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  )Business Plan(طرح آسب و آار 
  

اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت . طرح آسب و آار سندي مكتوب است آه جزئيات آسب و آار پيشنهادي را مشخص ميكند :تعريف
  . آنوني ، نيازها ، انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و آليه جوانب آن را ارزيابي آند

  
  :طرح هم براي صاحب آن و هم براي حمايت آنندگان مالي آن، به داليل زير الزم است

اين موضوع در برآورد ميزان سرمايه . مهم آن است آه مالك درباره هدف خود از آسب و آار و منابعي آه براي آن نياز دارد به دقت فكر آند -١
  .مورد نياز، به وي آمك خواهد آرد

بانكها يا سرمايه گذاران -حمايت آنندگان مالي. د آه مالك آسب و آار، براي راه اندازي آن سرمايه آافي داشته باشدبعيد به نظر ميرس -٢
  .بايد متقاعد شوند آه سرمايه گذاري در آسب و آار جديد، منطقي و درست است- ريسكي

و هم براي حمايت آنندگان مالي آن، بايد اين موضوع  فرض بر اين است آه اگر آسب و آار ايده خوبي نداشته باشد، هم براي صاحب آن -٣
  .را در مرحله برنامه ريزي و قبل از هدر رفتن مقدار زيادي از زمان و هزينه، شناسايي آنند

  
   :اجزاي يك طرح آسب و آار

  اهداف آلي -١
  مشخصات مجري طرح و همكاران -٢
  تعريف و توصيف آسب و آار -٣
  تحليل استراتژي بازار  -۴
  تحليل مالي -۵
 خالصه -۶

   طرح آسب و آار نشان دهنده چيست؟
با اين وجود نوشتن طرح يك . آماده آردن يك طرح آسب و آار نتيجه نهايي روند طرح ريزي نيست ، بلكه تحقق طرح ، هدف نهايي است

يجاد آسب و آار انجام شده است و طرح نشان مي دهد آه بمنظور يك آسب و آار محرز ، بررسيهاي دقيق در ا. مرحله مياني مهم است
  . براي راه اندازي آن آارآفرين ، وظيفه اش را انجام داده است

  
   هدف طرح

وجود يك طرح آسب و آار رسمي ، صرفنظر از اندازه آسب و آار آن ، به همان اندازه آه براي راه اندازي مهم است براي يك آسب و آار 
  .نيز مهم است) محرز ( برقرار 
  :را بصورت زير انجام مي دهد چهار عمل اصليح اين طر

  
  . به مدير يا آارآفرين آمك مي آند آه جوانب و پيشرفت پروژه يا آسب و آارش را مشخص ، متمرآز و بررسي آنند -١

  
در چند سال آينده  يك چهارچوب منطقي و حساب شده ايجاد مي آند تا در آن يك حرفه بتواند توسعه يابد و تدابير مربوط به آن حرفه را -٢

  . دنبال مي آند
  
  . بكار مي رود... بعنوان ماخذ و مبنايي براي مذاآره با اشخاص ثالث مانند سهامداران ، دفاتر نمايندگي ، بانكها ، سرمايه گذاران و  -٣

  
  . معياري را براي سنجش وضعيت واقعي آسب و آار در برابرآنچه آه بايد باشد، ارائه مي دهد -۴

  
از آنجائيكه ، برخي موضوعات در طرح به . ور آه دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراين طرحهاي آسب و آار مانند هم نيز وجود نداردهمانط

با اين حال ، . يك طيفي از آسب و آارها مرتبط هستند بنابراين اين امر مهم است آه مفاد و مندرجات طرح ها با امور فردي متناسب باشد
آماده سازي طرحي ك بطور وسيعي قابل اجراست متابعت مي ) در مورد ( ا از يك ساختار آزموده شده و نظر عمومي بر روي بيشتر طرح ه

  . آنند
اين ديد و نگرش چهارچوبي را به وجود مي . طرح آسب و آار مي بايست نگرشي واقع بين از پيش بيني ها ومقاصد بلندمدت داشته باشد

براي مديران و يا آارآفريناني آه به دنبال حمايت خارجي . يا موفق مي شود يا شكست مي خورد" فعاليت آند و نهايتاآورد آه طرح بايد در آن 
عدم وجود يك طرح منطقي ، يقينا . هستند ، آماده آردن يك طرح جامع ، موقيت را در افزايش بودجه ها يا تجهيز پشتيبان ضمانت نخواهد آرد

  . شكست را حتمي خواهد آرد
  

   اهميت پروسه
مال ايجاد يك طرح آسب و آار رضايت بخش امري پردردسر ، اما ضروري است ، روند برنامه ريزي ، مديران يا آارآفرينان را وادار مي آند آه آا

شد ، طرح آسب حتي اگر هيچ حمايت خارجي هم نياز نبا. دريابند آنچه را آه مي خواهند بدست بياورند و اينكه چطور و آي آنرا انجام دهند
  . و آار مي تواند براي دوري گزيدن از اشتباهات يا تشخيص فرصتهاي پنهاني نقش حياتي را بازي آند

به اندازه طرح نهايي و يا حتي ) فكر ، مذاآره ، تحقيق ، تجزيه و تحليل   (براي عده بسيار زيادي از آارآفرينان و طراحان ، روند طرح ريزي 
   .بيشتر از آن مفيد است

اين آار مي تواند سود زيادي براي طرح آسب و . بنابراين حتي اگر به يك طرح رسمي نياز نداريد ، درباره روند طرح ريزي بطور دقيقي فكر آند
  . آار شما داشته باشد
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ح مكتوب واضح با بسته يك طر. هفته هاي بسيار زياد آار سخت و پيش نويسهاي متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق آار پيش بيني آنيد
يك طرح آسب و آار آامال آماده نشان خواهد . آسانتر به آن گرايش پيدا آنند ... بندي جذاب سبب خواهد شد تا حاميان ، سرمايه گذاران و 

و مهمتر از همه داد آه مديران يا آارآفرينان، آار را مي شناسند و آنها را براي پيشرفت طرح بر حسب فرآوريها ، مديريت ، سرمايه ها 
  .بازارهاي اقتصادي و رقابت انديشيده اند
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  پنج مهارت آسب و آار آينده ساز
  

 امروزه در جوامع اطالعاتی یک شهروند به عنوان انسان عصر اطالعات، نيازمند یکسری توانائيها می باشد که با کمک آنها بتواند یک کسب و
  :د ازاین مهارت ها عبارتن. ضمن هدایت درست آن، موجبات پيشرفت کسب و کار را نيز فراهم کند کار را شروع کرده و

  
  زبان انگليسی -١

  
٢- IT : آشنايي با روشها و قوانين تجارت الكترونيكي +توانايي استفاده از اینترنت + توانايي آار با کامپيوتر    

  
  توان سرپرستی و راهبری: مدیریت -٣

  
  e-marketingآشنايي با خرید، فروش، تبليغات و : بازاریابی -٤

  
  حسابداري، مفاهيم هزينه و درآمد، آشنايي با مسائل اقتصادي: مالی و اقتصادی -٥

  
با این تفاسير هر فردی ميتواند با نمره دادن به ميزان آشنایيش با هریک از مباحث فوق، توان خود را در کسب و کارهای عصر حاضر مورد 

در اصل بيش از اینکه مهارت و توانایی به شمار بيایند، نيازهای ضروری انسان فاکتور عنوان شده  ٥از یک دیدگاه نيز، این . سنجش قرار دهد
 .امروز به نظر می رسند
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  داليل شكست آسب و آار
   چرا يک کسب و کار با خطر شکست مواجه است؟

  
کار هيچگاه بصورت خودبخودي ويا بر اساس شانس نيست و همانطور که گفته شد اين موفقيت اصوال به سازمان دهي و بصيرت فرد راه موفقيت در کسب و 

  .انداز کسب و کار بستگي دارد و تضميني براي آن وجود ندارد
% ۵٠بيش از ) SBA(کسب و کارهاي کوچک در آمريکا بنابر گزارش اداره . شروع يک کسب و کار هميشه ريسک پذير است و شانس موفقيت اندک مي باشد

  .سال اول از بين ميروند ۵آنها در % ٩٠کسب و کارهاي کوچک در سالهاي اول با شکست مواجه شده و 
  

Michael Ames  داليل زير را براي شکست اين نوع کسب و کارها بيان کرده است" کنترل کسب و کار کوچک"در کتاب خود به نام:  
  
  وجود تجربهعدم . ١

  
  نداشتن سرمايه کافي. ٢

  
  نداشتن جايگاهي مناسب. ٣

  
  عدم وجود کنترل قوي. ۴

  
  سرمايه گذاري بيش از اندازه در دارائيهاي ثابت. ۵

  
  قراردادهاي اعتباري ضعيف. ۶

  
  استفاده شخصي از سرمايه هاي تجاري. ٧

  
  رشد بدون انتظار. ٨

  
Gustav Berle به اين داليل اضافه ميکند" کسب و کار را خود بر عهده بگيريد"نام دو دليل ديگر در کتاب خود ب:  

  
  رقابت. ١

  
  فروش پائين. ٢

  
   :یک عامل ديگر در خصوص شکست کسب و کار

داشتن مشکالت ناچيز پن. با بيان اين موارد قصد ترساندن شما را نداريم بلکه مي خواهيم شما را براي مسير پر فراز و نشيبي که در پيش داريد آماده کنيم
 .در هر صورت اگر صبور باشيد و به سختي کار کنيد به موفقيت دست مي يابيد. يکي از بزرگترين موانع کارآفريني است شروع يک کسب و کار
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  زمينه هاي تحقيقاتي مناسب در آارآفريني
  

آارآفريني در اقتصاد رقابتي و . آارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد نقش مُوثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي آشورها يافته است
محصوالت ، و خدمات همواره در حال تغيير مي به عبارت ديگر در يك اقتصاد پويا ، ايده ها ، . مبتني بر بازار امروزه داراي نقش آليدي است

از اين رو در يك گسترده وسيع .باشند و در اين ميان آارآفرين است آه الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان مي آورد
ارآفريني بپردازند و به سهم خود آارآفرين بايد به آ) مصرف آنندگان ، توليد آنندگان ، سرمايه گذاران(تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد 

  . باشند
آنچه دراين رابطه اهميت دارد اين است آه عليرغم اهميت روزافزون اين پديده و نقش فزاينده آن در اقتصاد جهاني آمتر به اين موضوع 

زمينه هاي پيشرو در صحنه اقتصادي مي وضعيت اقتصادي آشور و ترآيب جمعيتي امروزه بيش از پيش مارا نيازمند يافتن . پرداخته ميشود
ر آند و در اين راستا ضرورت داشتن مدل ، الگوها و راهكارهاي مناسب جهت آموزش ، تربيت و استفاده بهينه از نيروي فعال و آارآفرين بيشت

  . مي شود
در سطح " و بعضا ( ر سطح آارشناسي ارشددر اين رابطه با استفاده از منابع موجود و تجربيات حاصله فهرستي از موضوعات قابل تحقيق د

   .بصورت پروژه تحقيقاتي يا پايان نامه يا هر گونه تحقيق ديگري بطور خاص و در سطح مشخصي بايد مورد توجه قرار گيرد) دآتري
  

   :اهم موضوعات قابل تحقيق در آارآفريني
  جنبه هاي اقتصادي آسب و آار 

  ويژگي هاي روانشناختي و فردي 
  جتماعي ونقش دولتعوامل ا

  آموزش آارآفريني 
  نقش شرآتهاي آوچك 

  نقش استراتژي و عوامل سازماني 
   تكنولوژي اطالعات

  
   :جنبه هاي اقتصادي آسب و آار -١

  بررسي علل و عوامل عدم موفقيت آارآفرينان در ايجاد آسب و آارهاي جديد 
  ارائه الگوي رفتاري آنان د رصنايع مختلف  مطالعه و بررسي فرآيند ايجاد آسب و آار توسط آارآفرينان و

  بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات آارآفرينانه شرآتها بر اساس الگوي شومپيتر 
  ) ارتباط نوع فرصتهاي اقتصادي و نوع آارآفرينان(بررسي انواع آارآفرينان در ساختار اقتصادي 

  بررسي شيوه هاي تُامين مالي براي حمايت از آارآفرينان 
  ش آارآفرينان در رشد و توسعه اقتصادي از ديدگاه تئوريهاي اقتصاد نق

  رويه ها و روش هاي مالي در موسسسات آارآفريني 
  نقش آارآفريني در احياي صنايع رو به زوال 

  ) بويژه جوانان( نقش آارآفريني و اشتغال زايي
  آارآفريني و مُوسسات خيريه بررسي رابطه بين ارزشها و قوانين اسالمي و اشاعه فرهنگ آارآفريني 

  و آارآفريني )  Globalization(جهاني شدن 
  جايگاه آارافريني در نظريات توسعه اقتصادي آشورهاي جهان سوم 

   آارآفريني در بخش آشاورزي
  
   :ويژگي هاي روانشناختي و فردي -٢

  ا در بخش هاي صنعت و خدمات بررسي علل خروج نيروهاي آليدي شرآت ها و تجزيه روند ادامه آينده شغلي آنه
  شناسايي آارآفرينان موفق و ارائه الگوي موفقيت آنها در بخش صنعت و خدمات 

  ) Entrepreneurs( و روانشناسي آارآفرينان فردي)  Traits(بررسي ويژگي هاي شخصيتي 
  ) Intrapreneurs( روانشناسي آارآفرينان سازماني  -بررسي ويژگي هاي شخصيتي 

  ارآفرينان در صنايع مختلف غير هاي تسهيل آننده و نيازهاي مختلف آبررسي مت
  مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگي هاي آارآفرينان فردي و سازماني بين ايران و امريكا 

  مطالعه در خصوص ويژگي ها و انگيزه هاي آارآفرينان زن 
  نقش والدين در تربيت و ايجاد خالقيت و ويژگي هاي شخصيتي در آارافرينان 

  ) Entrepreneurship ethics( اخالق آارآفريني
  تفاوت بين مديران و آارآفرينان در بخش صنعت و خدمات ايران 

  عوامل مُوثر بر تصميم گيري توسط آارآفرينان 
  مطالعه مقايسه اي و تطبيقي بين ويژگي هاي آارآفرينان فردي و سازماني در صنايع مختلف ايران 

  ات بررسي و تطبيق ويژگي هاي آارآفرينان در صنعت و خدم
  
   :عوامل اجتماعي ونقش دولت -٣

  بررسي و مطالعه متغيرهاي جمعيت شناختي آارآفرينان در صنايع مختلف 
  بررسي نقش ساختارهاي حقوقي و قانوني در توسعه آارآفريني 

  بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي آارآفرينان 
  ي جديد بررسي نقش سياست هاي حمايتي دولت در توسعه صنعتي و ايجاد شرآت ها

  نقش دولت در ايجاد مراآز آموزش و ترويج آارآفريني 
  بررسي جنبه هاي قانوني و حقوقي ايجاد يك فعاليت جديد در قالب يك شرآت 

  نقش رسانه هاي گروهي در ترويج آارآفريني در جامعه 
  ارائه الگوي شبكه آارآفريني و ارائه آن 

  موانع آارآفريني در آشورهاي جهان سوم 
  قانون آار و مقررات مربوطه با فرهنگ آارآفريني در ايران  ارتباط

  بررسي عوامل جامعه شناختي در آارآفريني 
   تأثير هنر بر استعداد آارآفريني
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   :آموزش آارآفريني -٤

  طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح دبستان، راهنمايي و دبيرستان در خصوص آارآفريني 
  دانشگاه طراحي دوره هاي آموزشي در سطوح 

  مدل ارزيابي بازده سرمايه گذاري در آموزش آارآفريني 
  ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در آارآفريني 

   توسط نهادهاي اجرايي و آموزشي)  Incubator( ارائه راهكارهاي اجرايي آموزش آارآفريني و ايجاد پرورشگاههاي آارآفرين 
  
  : نقش شرآتهاي آوچك -٥

  در ايران ) Franchise(توزيعي فرانشيز  -تحليل علل عدم شكل گيري زنجيره هاي خدماتي بررسي و تجزيه و 
  نقش شرآتهاي آوچك در توسعه اقتصاد 

  بررسي و ارزيابي پروژه ها و فرصتهاي آارآفريني 
  نقش فرانشيز در توسعه آارآفريني 

  ساختار سرمايه در مؤسسات آوچك و آارآفرين 
  سات آوچك و نقش آارآفرين در تدوين استراتژي مديريت استراتژيك در مؤس

  بررسي زمينه هاي آارآفريني در صنايع آوچك ايران 
  نقش فرانشيز در اشتغال زائي و توسعه اقتصادي 

  
   :نقش استراتژي و عوامل سازماني -٦

   Capital Ventureساختارهاي تأمين مالي پروژه هاي آارآفرينانه و 
  يني سازماني در رشد و بقاي شرآتها رابطه مديريت، رهبري و فرهنگ در مؤسسات آارآفرين بررسي استراتژي هاي آارآفر

  ) سازماني(نقش تيم مديريت در آارآفريني 
  ارتباط چرخه عمر سازمان با آارآفريني 

  اثربخشي در مؤسسات آارآفرين و مقايسه با مؤسسات غير آارآفرين 
  ارتباط بين بازاريابي و آارآفريني 

  و پيامدهاي آن براي ايران  ٢١اي آارآفريني در قرن دورنم
  توسعه ساختارهاي زيربنايي آارآفريني در آشور 

  نقش ساختار و استراتژي در مؤسسات آارآفريني 
  ايجاد تيمهاي آارآفريني جهت رشد مؤسسه 

  چالشهاي مؤسسات داراي رشد سريع و آارآفرينانه 
  ف صنايع انحالل مؤسسات و شرآتها در بخشهاي مختل

  تبيين مدل مديريت منابع انساني مبتني بر پرورش آارآفرين 
  
  : تكنولوژي اطالعات  -٧

  نقش تكنولوژي اطالعات و اينترنت در توسعه فرصتهاي آارآفريني 
  فرايند انتقال تكنولوژي و فرايند نوآوري در شرآتهاي آارآفرين 

  ايران  بررسي استفاده از تكنولوژي اطالعات در آارآفريني در
  طراحي سيستم اطالعات آارآفريني در صنعت و خدمات 

 طراحي سيستمهاي پاداش و حقوق و دستمزد مبتني بر الزامات آارآفريني
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  آارآفريني چيست؟

بنابـر تعريف واژنامه دانشگـاهي . نشُات گرفته اسـت" متعهد شدن " به معناي  Entreprendreواژه آارآفريني از آلمه فرانسوي :  آارآفريني
  . آارآفرين آسي است آه متعهد مي شود مخاطره هـاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل آند: وبستر 

  
ژوزف شومپــيتر آارآفرين را . دانان نخستين آساني بودند آه در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح آارآفرين و آارآفريني پرداختند اقتصاد

از ديدگاه وي ارائه آااليي جديد ، ارائه روشي . نقش آارآفرين نوآوري است : نيــروي محرآــه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد
. از فعاليت هاي آارآفرينان است... فرآيند توليد ، گشايش بازاري تازه ، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيالت جديد در صنعت وجديد در 

آارآفريني يعني ايجاد سازگاري و : آـرزنر نيز آـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نيويورك مي باشد آارآفريني را اين گونه تشريح مي آند 
  . ي متقابل بيشتر در عمليات بازارهاهماهنگ

  
فرآيندي است آه در ان محصوالت يا فرآيند هاي نوآوري شده از طريق القاء و ايجاد فرهنگ آارآفرينانه در يك سازمان :  آارآفريني سازماني

ست آه از منابـع و حمـايت سازماني به فعاليتهـاي آارآفرينانـه فعاليت هايي ا: به تعريفــي ديگر .از قبل تُاسيس شده ، به ظهـور مي رسند
  . منظور دستيابي به نتايج نـوآورانه برخـوردار مي باشد

  
  . آسي آه تحت حمايت يك شرآت ، محصوالت ، فعاليتها و تكنولوژي جديد را آشف و به بهره داري مي رساند :آارآفرين سازماني

  
آارآفريني عبارتسـت از فرآينـد ايجـاد ارزش از راه .دي و يا تقاضاي جديد مي گرددفرآينــدي است آه منجر به ايجــاد رضايتمن:  آارآفريني

  .تشكيل مجموعُه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصتها
  

الزم براي شروع  فردي آه مسُوليت اوليه وي جمع آوري منابع الزم براي شروع آسب و آار است و يا آسي آه منابع:  )مستقل(آارآفرين 
به عبارت ديگر ، آارآفرين . و يا رشد آسب و آاري را بسيج مي نمايد و تمرآز او بر نواوري و توسعه فرآيند ، محصول يا خدمات جديد مي باشد

مي مشخصه اصلي يك آارآفرين ، نوآوري . فردي است آه يك شرآت را ايجاد و اداره مي آند و هدف اصلي اش سود آوري و رشد است 
  .باشد

  
  .آارآفريني شرآتي به مفهوم تعهد شرآت به ايجاد و معرفي محصوالت جديد و نظام هاي سازماني نوين است:  آارآفرين شرآتي

  
نظريه روانشناسي توسعه "ديويد مك آللند از استادان روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا آه اولين بار :  ويژگيهاي شخصيتي آارآفرينان

ا مطرح نمود ، معتقد است آه عامل عقب ماندگي اقتصادي در آشور هاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خالقيت فردي است ر" اقتصادي
راي بنابر عقيده ايشان با يك برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه آاري الزم را در جوامع تقويت نمود ، به گونه اي آه شرايط الزم ب

  .اهم آيدصنعتي شدن جوامع فر
  

 : رتند ازآارلند و همكارانش اهم ويژگيهايي را آه در مورد آارآفرينان مورد بررسي واقع و تُاييد شده بودند ، جمع آوري نمودند آه اهم آنها عبا

  
  نياز به توفيق  -

  
  تمايل به مخاطره پذيري -

  
  نياز به استقالل -

  
  . آارآفرينان داراي مرآز آنترل دروني هستند -

  
  القيت خ -
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  )فناوري ارتباطات و اطالعات( ICTآارآفريني و 
  

  در آارآفريني ) ICT(نقش فناوري اطالعات و ارتباطات 
درچنين اقتصادي، .عبارت اقتصاد جديد به تدريج رواج يافته و چشم انداز تازه اي را ترسيم ميكند آه با گسترش فناوري اطالعات همراه است

جامعه انساني طي قرون گذشته، تاثيرات قابل توجهي از تغييرات . هميت فزاينده اي پيدا ميكندفناوري اطالعات و ارتباطات گسترش و ا
به ارضاي نيازهاي ارتباطي و اطالعاتي آه به ايجاد دانايي آمك ميكند، ميپردازد و امكانات جديدي براي تبادل  ICT. فناوري پذيرفته است
  .تا به قابليت انسان براي ايجاد دانش جديد بيافزايدتوان بالقوه اي دارد  ICT.اطالعات ايجاد ميكند

فرانك وبستر در آتاب نظريه هاي جامعه اطالعاتي بيان ميدارد آه نخستين تعريف از اطالعات آه به ذهن خطور ميكند، تعريف معناشناختي 
اما آنت ارو معتقد است آه . يا آسي استاطالعات معني دار داراي يك موضوع بوده و محتواي آن، آگاهي يا دستوري درباره چيزي . است

اطالعات آاربر را قادر ميسازدتا در مورد چيزي شناخت پيدا آند و از . معناي اطالعات بطور مختصر و آوتاه عبارتست از آاهش در عدم قطعيت
  . آن دانايي براي برقراري ارتباط ،يادگيري،تفكر،تصميم گيري و نوآوري در موقع نياز استفاده آند

  
  نظريه شبكه هاي اجتماعي در رابطه با آارآفريني

طبق نظريه شبكه هاي اجتماعي، آارآفريني فرايندي است آه در شبكه متغيري از روابط اجتماعي واقع شده است و اين ارتباط اجتماعي 
اطات باعث ايجاد شبكه اي عظيم با مقياس توسعه فناوري اطالعات و ارتب. ميتواند رابط آارآفرين را با منابع و فرصتها ، محدود يا تسهيل آند

اين افراد از طريق اين شبكه بر . در آشورهاي پيشرفته، اينترنت يكي از مهمترين ابزارهاي آارآفرينان است. شده است) اينترنت(جهاني 
  .قابليت هاي خود افزوده و از مزاياي آن بهره ميگيرند

  
  باطاتآارآفريني، موتور توسعه فناوري اطالعات و ارت

آشورهاي صنعتي به اين دليل پيشرفته اند آه در . با آارآفريني است آه نيازها شناخته ميشود و با رفع نيازها، پيشرفت حاصل ميشود
فناوري اطالعات پيشرفت آرده اند و توسط آن هم اقتصاد جهان را در اختيار گرفته و هم تبديل به قدرت نظامي شده اند و حال فرهنگ جهان 

آارآفريني اطالعات در سطوح مختلف سخت افزار، نرم افزار، اطالعات و ارتباطات قابل انجام .خود هدايت ميكنندسوي خواسته هاي  را به
در هريك از اين سطوح، فرصت هاي بسياري براي آارآفريني وجود دارد آه نيازمند حمايت مرآز سرمايه گذاري و تالش هاي آارآفرينانه . است

به عنوان مثال، در حوزه . حوزه اطالعات، بسيار راحت تر و عملي تر از آارآفريني در ساير حوزه ها استاست و جالب اينكه آارآفريني در 
به عالوه سرمايه گذاري فوق العاده زياد و در صد امكان پذيري آم، مانع . نيروگاه هسته اي به دليل آاربرد محدود، ايده هاي آمتري وجود دارد

حاليكه در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات با گستردگي بسيار زياد، ايده هاي بسياري خلق مي شود و هر فعاليت آارآفرينانه است، در 
  .ميزان سرمايه گذاري مورد نياز آه ايده ها را به نتيجه برسانند، چندان زياد نيست

  
  نتيجه گيري

تماعي از جمله آارآفريني به وجود آورده و به عنوان مهم مالحظه شد آه فناوري اطالعات و ارتباطات، تحوالت زيادي در آليه فعاليتهاي اج
آارآفريني الزمه . همچنين آارآفريني در فناوري اطالعات پهنه وسيعي براي فعاليت دارد. ترين ابزار آارآفريني مدرن مورد توجه قرار گرفته است
. ستر سازي آارآفريني و وظيفه دولت مشخص ميشودبر اين اساس اهميت نقش ب. توسعه فناوري و توسعه فناوري بستر آارآفريني است

دولت بايد بستر آارآفريني در حوزه فناوري اطالعات را آه همان شبكه هاي ارتباطي و اطالعاتي است، توسعه دهد و امكان دسترسي آسان 
قوانين و مقررات الزم را تدوين و اجرا همه به اين شبكه را فراهم آند، ضمن اينكه فرهنگ استفاده از شبكه را ايجاد آرده و گسترش دهد و 

  .آند
بسياري از نيروهاي . پديده فرار مغزها آه خصوصا در فناوري نو بيشتر رايج است از نتايج ضعف آارآفريني در آشورهاي در حال توسعه است

از سوي ديگر، افرادي هم آه شخصيت  تحصيل آرده اين آشورها، صرفا عملي بار آمده و تربيت شده اند و بايد توسط ديگران مديريت شوند و
آارآفرينان مي توانند مشاغلي را در زمينه فناوري براي متخصصان داخل آشور . آارآفريني دارند، بستر آارآفريني را در اين آشورها نمي يابند

 .ا نيز جلوگيري آنندايجاد آنند و در اثر رضايت شغلي آه بوجود مي آورند، عالوه برآليه مزاياي آارآفريني، از فرار مغزه
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  مفهوم فرانشيز
  

فرانشيز نوعي از آسب و آار است آه بر اساس آن به يك شرآت اختيارداده مي شود آه توليدات و يا محصوالت  :تعريف لغوي فرانشيز
  .شرآت ديگر را را بفروشد و در قبال آن مبلغي دريافت آند آه به اين مبلغ ، مبلغ فرانشيز مي گويند

  
شبكه ارتباطي بين آسب و آارهاي مستقل آوچك مي باشد آه به هر يك از اين آسب و آار هاي  فرانشيز يك :مفهوم عملي فرانشيز

و بازاريابي ) آه قبال آزمايش شده(آوچك اجازه مي دهد آه تحت يك نام تجاري مشترك و يك هويت فعاليت آنند و همگي از يك متد موفق 
يك سيستم ! آسب و آار است براي جذب و نگهداري مشتري، نه بيشتر نه آمتر در عمل فرانشيز دقيقا يك استراتژي. مشترك استفاده آنند

بازاريابي است آه هدف آن ايجاد يك تصوير درباره محصوالت و يا خدمات يك شرآت در ذهن مشتري مي باشد، در حقيقت يك روش است 
  .براي تعريف محصوالت و يا خدمات به طوري آه نياز هاي مشتري را ارضا آند

  
آسب و آارهاي تحت "اين پس آسب و آارهاي آوچكي آه تحت شبكه ارتباطي فرانشيز با يكديگر و مشترآا به فعاليت خواهند پرداخت را از 

مي ناميم و شرآتي را آه وظيفه آن برقراري اين شبكه و ارائه متد هاي موفق از قبل آزمايش شده به آسب و آار هاي تحت " پوشش
  .مي ناميم" نندههماهنگ آ"پوشش مي باشد، 

  
   :مزاياي فرانشيز

  
شما آزادي اي را آه به عنوان صاحب .براي آسب و آارهاي تحت پوشش، فرانشيز نوعي آاهش ريسك و امنيت را به همراه دارد :امنيت-١

ر يك آسب و آار را پيش مي بريد، و يك آسب و آار مستقل داريد، آنار مي گذاريد تا تبديل به يك جزء از يك گروه شويد آه به همراه يكديگ
ديگر نيازي نيست آه خودتان نگران روش هاي موثر براي آسب و آار خود باشيد چرا آه يك سيستم از قبل مطالعه شده و آزمايش شده از 

  . سوي هماهنگ آننده در اختيار شما قرار خواهد گرفت
  
براي انجام آسب ) سيستم عامل(يك روش : ام آسب و آار تعيين مي آندمواردي آه يك هماهنگ آننده براي انج :سيستم اثبات شده-٢

و آار، يك نام تجاري آه در نظر مشتري ارزش داشته باشد و يك پشتيباني اوليه و پشتيباني مستمر ميباشد آه در نتيجه ديگر نيازي نيست 
ز نتايج تحقيقات از قبل انجام شده ي هماهنگ آننده استفاده خواهيد بلكه ا. آه شما چرخ را مجددا اختراع آنيد تا بتوانيد از آن استفاده آنيد 

  . آرد
  
پيشرفت سريع تر به ) قدرت خريد گروهي براي از بين بردن هرينه هاي عملياتي ب)يك سيستم فرانشيز الف :نتايج قابل پيش بيني-٣

را مژده ) به اينكه تا چه حد پاي بند سيستم عامل بوده ايد وابسته(نتايج قابل پيش بيني )علت برنامه ي بازاريابي از پيش آزمايش شده پ
  .مي دهد

  
وقتي آسب و آار شما از حالت مستقل خارج شد و به صورت جزئي از مجموعه بزرگتري در آمد هزينه هاي بازاريابي ميان  :بازار يابي-٤

بي بوده و در نتيجه آسب و آار شما در ذهن آسب و آارهاي تحت پوشش تقسيم خواهد شد و همين تعدد شعبات خود نوعي بازاريا
 ردمشتري جاي خود را باز خواهد آ
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  توسعه يک کسب و کار جديد اندازي و اشتباهات رايج کارآفرينان نوپا در هنگام راه 
  

  ناپذير واقعي و سنجش اهداف غير .1
 غيرمالي در چند سال اول شروع کسب و کارشان به داليل مختلف از جمله فقدان آموزش و کارآفرينان ممکن است در ارزيابي اهداف مالي و

ها و تعهدات مالي براي  توانايي در بازپرداخت بدهي تواند مشکالت مهمي از جمله عدم چنين اشتباهي مي. تجربه الزم دچار اشتباه شوند
  .ايشان به وجود آورد

خود انتخاب کند و اين   گذاري براي هدف هايي را بايستي بداند که چه شاخص اندازي کند، مي راهقصد دارد يک کسب و کار جديد  کسي که
 گذاري انتخاب نشود، سنجش و ارزيابي عملکرد با توجه به اين شاخص مناسبي براي هدف در صورتي که. گذاري را چگونه انجام دهد هدف

  . ها ميسر نخواهد شد ناپذيري شاخص ها به داليلي همچون ابهام و سنجش شاخص
گذاري بيش از حد  هدف. خواهد داشت اي گذاري، تعيين اهداف نيز اهميت قابل مالحظه هاي مناسب براي هدف صورت انتخاب شاخص در

فعاليت در  استفاده از تجربه کساني که سابقه. مانعي براي موفقيت يک کسب و کار جديد باشند توانند به يک اندازه پايين و يا باال هر دو مي
  . رسان باشد و ياري تواند بسيار موثر اند در اين مرحله مي زمينه کسب و کار مورد نظر را داشته

  

 ها هزينه بيني غيرواقعي پيش. ٢ 
است  ين زمينهاداره يک کسب و کار اصطالحًا پنهان هستند و فردي که فاقد تجربه الزم در ا اندازي و ها در راه از آن جايي که بسياري از هزينه  

اندازي کسب و کار و ادامه فعاليت خود دچار  هاي راه هزينه ها اطالعي ندارد، بسيار محتمل است که کارآفرينان نوپا در تخمين ميزان از آن
 ادامه فعاليت بيني منابع مالي کافي، تواند سبب شود به دليل عدم پيش چنين اشتباهي به سادگي مي بديهي است که. اشتباه شوند

  .براي کارآفرينان در ميانه راه ناممکن شود
است، بايد از راهنمايي کساني  اندازي يک کسب و کار جديد دارد در صورتي که فاقد تجربه انجام چنين کاري قصد راه در اين زمينه کسي که

اندازي و اداره يک کسب و کار  هاي راه نههايي که از موارد مختلف هزي فهرست. کند که تخصص و تجربه الزم در اين زمينه را دارند استفاده
  .کننده باشد تواند براي کارآفرينان ياري دارد در اين مرحله مي وجود

  

   موانع بيني عدم پيش. ٣ 
و اين موانع  عدم شناخت کافي از. اندازي يک کسب و کار جديد را دارد قرار دارد يا فردي که قصد راه موانع مختلفي پيش روي يک کارآفرين

اندازي  از همين رو فرد قبل از راه. شکست يک کسب و کار شود تواند منجر به بيني راه حل مناسب در برخورد با اين مشکالت مي عدم پيش
موانع در اعطاي وام  هاي مختلف مانند موانع قانوني، شناخت کافي از موانع و مشکالت پيش روي خود در زمينه بايستي کسب و کار خود مي

 .داشته باشد... تبار و و کسب اع

  

 عدم تعهد کافي. ٤ 
را به صورت پاره وقت يا فعاليتي صرفًا تفنني در کنار شغل اصلي خود دنبال کنند و  بسياري کارآفرينان ممکن است که کسب و کار جديد خود  

شود که فرد زمان  چنين اشتباهي سبب مي. باشند د کافي نسبت به کسب و کار جديد خود نداشتههمين دليل يا ساير داليل تعهد و تقي به
بايد بدانند  اين افراد. عملکرد مطلوب را صرف نکند و در مراحل اوليه کار خود با شکست مواجه شود هاي مورد نياز براي دستيابي به و هزينه
. گاه به موفقيت نخواهد انجاميد انجام تالش کافي هيچ و  دي است که بدون صرف وقتاندازي يک کسب و کار جديد يک فعاليت ج که راه

هيچ تالش و  هايش قاطعانه تصميم بگيرد که از کسب و کار جديد را دارد بايد پيش از شروع فعاليت اندازي يک کسي که تصميم به راه
  . کوششي براي دستيابي به موفقيت اجتناب نکند

 
 ي مناسب از مشتري و بازارارزياب فقدان. ٥ 
اي  صرفًا به دنبال عملي کردن ايده اين افراد. کنند بدون اين که مشتري و بازار هدف خود را مشخص کنند شروع به کار مي بسياري کارآفرينان  

ته باشد بدان معنا اين که کارآفريني به محصول يا خدمتي عالقه شخصي داش. هستند اي بکر است که در ذهن دارند و از نظرشان ايده
يابند زيرا هيچ  امريکا هرگز راهي به بازار نمي بسياري از اختراعات ارائه شده به سازمان ثبت اختراعات. که ديگران آن را خواهند خريد نيست
کارآفرينان مرتکب  شود عامل اصلي که سبب مي. ها ايجاد نشده است و در واقع هيچ بازاري براي آن ها وجود ندارد اي براي خريد آن مشتري

سواالتي مانند اين که چه . مشتري و بازار محصول يا خدمت است چنين اشتباهي شوند عدم توجه به چند سوال ساده اما اساسي در مورد
يافت؟ مشتري  محصول را خواهد خريد؟ مشتري بالقوه چگونه از وجود اين محصول يا خدمت آگاهي خواهد کسي و با چه مشخصاتي اين

  . سواالت ديگري از اين دست نظر چه ميزان حاضر است براي اين محصول يا خدمت هزينه کند؟ ومورد 

 گريزي نامناسب پذيري يا ريسک ريسک ميزان. ٦ 
 شود عدم اتخاذ رويه مناسب در رويارويي با انواع مخاطرات پيش روي يک کارآفرينان مي دو اشتباه رايجي که سبب شکست بسياري از  

ها  دليل ممکن است در جايي که صرف برخي هزينه به همين. برخي کارآفرينان جسارت الزم در پذيرفتن مخاطرات را ندارند. کارآفرين است
صرف  شان از دريافت وام يا پذيرش تعهدات مالي و يا از دست رفتن سرمايهاست به علت ترس از  ناپذير براي دستيابي به موفقيت اجتناب

  .منابع شخص خود بپرهيزند و سبب عدم موفقيت کسب و کارشان شوند
فرد ممکن است . به يک کارآفرين شود پذيري باال و نامعقول نيز ممکن است سبب شکست و وارد آمدن خسارات جبران ناپذير ريسک همچنين

منابع مالي  اندازي کسب و کار خود شغل فعلي خود را رها کرده و تمام هاي الزم پيش از راه ارزيابي شتن يک ايده نو و قبل از انجامبه صرف دا
از . شکست جبران آن بسيار مشکل و غيرممکن خواهد بود در چنين حالتي در صورت. و غيرمالي خود را درگير کسب و کار جديد خود کند

  .پذيري معقولي داشته باشد آن است که ريسک کارآفرين موفقخصوصيات اصلي يک 

 
 دادن فرصت مناسب عدم اقدام به موقع و از دست. ٧ 

تواند منجر به شکست و عدم موفقيت  هاي الزم مي ريزي ها و برنامه از انجام بررسي همان گونه که تعجيل در شروع يک کسب و کار پيش
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اندازي کسب و کار نيز  ارزيابي طرح مورد نظر براي راه ر و صرف هزينه و زمان بيش از اندازه براي بررسي واندازي کسب و کا تاخير در راه شود،
هاي مختلف داشته  زمان اندازي يک کسب و کار جديد است بايد درک مناسبي از شرايط محيط در که در فکر راه کسي. آور باشد تواند زيان مي

ها بسيار  اين موضوع در فضاي کسب و کار امروز که عمر محصوالت و تکنولوژي .و کار خود را بيشينه کند باشد تا بتواند احتمال موفقيت کسب
  .اهميت دوچنداني يافته است کوتاه است

 
  گيري از مشاوره بهره عدم. ٨ 

که در موفقيت  د و از موارد ديگرياندازي کسب و کار کن تمرکز خود را متوجه ايده جديد خود براي راه ممکن است يک کارآفرين تمام توجه و
از جمله ... ريزي، سازماندهي، بازاريابي، حسابداري و  برنامه هايي همچون مهارت در زمينه. کسب و کار جديد نقش مهمي دارند غفلت کند

ها  هر يک از اين زمينه استفاده از تجربه و مشاوره افراد متخصص در. موفقيت يک کسب و کار جديد ضروري هستند مواردي هستند که براي
هاي فني کسب و کار خود معطوف کند و  تمام توجه خود را به ايده و جنبه در صورتي که يک کارآفرين. براي دستيابي به موفقيت الزامي است

  . ساير موارد غفلت ورزد به احتمال قوي با شکست مواجه خواهد شد از توجه به

 
  سپردن کارها به ديگران اجراي همه امور و ترس از تمايل به. ٩ 

همچنين تصور دستيابي به سود فراوان بخواهد  اندازي کسب و کار و کارآفرين ممکن است به علت تعلق خاطر شديد به ايده خود براي راه يک
و کار جديد  ازي يک کسباند فردي که قصد راه. اداره يک کسب و کار را خود به تنهايي بر عهده بگيرد اندازي و هاي مرتبط با راه تمام فعاليت

همچنين روحيه انجام کار گروهي را در خود تقويت کند تا بتواند با  ها و نقاط ضعف خود داشته باشد و دارد بايستي درک درستي از توانايي
که فردي توانا  هر قدر هم يک کارآفرين. هاي مختلف موجبات موفقيت کسب و کار خود را فراهم آورد سايرين در زمينه گيري از تخصص بهره

اي از سوي  عدم درک چنين مساله. سپردن برخي وظايف به ديگران است هايي مواجه است و دست آخر ناگزير از باشد، با محدوديت
 .خواهد شد کارآفرينان موجه عدم موفقيت کسب و کار در مراحل اوليه و يا به ويژه در مراحل رشد بسياري از

  
 کافي به نقاط قوت و ضعف خود اتخاذ تصميمات بدون توجه .10 

. ها دروني خود و گروه همکارش داشته باشد قوت ها و اندازي يک کسب و کار جديد دارد بايستي ارزيابي مناسبي از ضعف که قصد راه کسي
 قابتي کسبتواند نسبت به رقباي احتمالي خود مزيت ر هايي داراي قوت است و مي زمينه در صورتي که به درستي تشخيص ندهد در چه
هاي الزم براي جلوگيري از  بيني باشد تا پيش وي همچنين بايد متوجه نقاط ضعف خود. دهد کند احتمال موفقيت خود را به شدت کاهش مي

گيري در  تصميم مثال ميزان منابع مالي که فرد در آغاز فعاليت خود در دسترس دارد نقش مهمي در به عنوان. مشکالت احتمالي را بنمايد
تواند  عدم توجه به چنين مسائلي به سادگي مي. تشکيل خواهد داد سازماني دارد که براي عملي نمودن طرح کسب و کار خود  رد اندازهمو

  .فراهم آورد موجبات شکست فرد را
  

 ها و تهديدهاي پيش رو کافي به فرصت اتخاذ تصميمات بدون توجه. ١١ 
گيري مهم بايد حتما  کسب و کاري است از جمله مواردي است که در هر تصميم وني متوجه هرها و تهديدهايي که از جانب محيط بير فرصت

نتايج اين ارزيابي در اتخاذ تصميمات مورد  ارزيابي درست از محيط بيروني بايد قبل از اقدام به هر عملي انجام شود و. قرار گيرند مورد توجه
قرار گيرند و عدم  کنندگان، قوانين و ساير موارد در اتخاذ تصميمات بايد مد نظر کنندگان، تامين توزيع توجه به مشتريان، رقبا،. توجه قرار گيرد
  . آورد ها موجبات شکست و عدم موفقيت کسب و کار را فراهم خواهد توجه به آن

 
  نامناسب جريان وجوه نقد مديريت .12 

آمار حکايت از . وجوه نقد است هاي مربوط به حسابداري و مديريت جريان ، فعاليتاندازي و اداره يک کسب و کار راه ترين موارد در يکي از مهم
شوند که در  نامناسب جريان وجود نقد خود با مشکالت اساسي مواجه مي آن دارد که بسياري از کسب و کارهاي بزرگ به دليل مدريت

کند که حتي در صورت  و کار جديد دارد بايستي توجهاندازي يک کسب  کسي که قصد راه. شود ها مي ورشکستگي آن نهايت منجر به
زمان مناسب و در اختيار نبودن نقدينگي مورد نياز ممکن است کسب  بيني مناسب منابع مالي به دليل عدم دسترسي به اين منابع در پيش

مدريت جريان وجوه نقد عامل  حسابداري واستفاده از تجربه و مهارت افراد متخصص در زمينه . مشکالت جدي مواجه شود و کار وي با موانع و
  . بايستي حتمًا مورد توجه قرار گيرد اندازي يک کسب و کار جديد مهمي است که در هنگام راه

 
  کدهاي اخالقي در کسب و کار عدم توجه کافي به. ١٣ 

گردانندگان . است ها در کسب و کار شود، توجه به کدهاي اخالقي و رعايت آن کسب و کارها در دراز مدت مي از مواردي که منجر به موفقيت
و ...) کنندگان، دولت و  کنندگان، توزيع سهامداران، مشتريان، تامين(ذينفعانشان  برد و دراز مدت با کليه-يک کسب و کار براي ايجاد ارتباطي برد

گذاشتن اصول اخالقي براي کسب سود در کوتاه  زير پا. اي را در کسب و کار خود رعايت کنند اخالق حرفه بايست اعتماد ايشان مي کسب
 ناپذيري را در بلند مدت براي کسب و کارهاي نوپا به دنبال خواهد داشت جبران هاي بعضًا مدت، اشتباهي است که هزينه
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   گيري در مورد کسب و کار تصميمباید ها و نبایدهای 
  

  :بايدها
ها جريمه نخواهيد شد اما در  شما براي از دست دادن فرصت. براي شما مناسب باشد صبر کنيد و به دنبال کسب و کاري باشيد که کامال .1

ريزي فراوان و تجربه و دانش  نياز به برنامه فرآيند انتخاب که. ها زجر خواهيد کشيد خوريد و يا سال انتخاب نامناسب يا شکست مي صورت
  .است کافي دارد براي موفقيت شما حياتي

  .شما است ببينيد نتوانيد فرصتي را که درست در مقابل يعني. يک اشتباه بزرگ غفلت است. طلب بايد باشيد در عين حال فرصت .2
  .باشيد کارآفرين موفق بايد اراده قوي و از خودگذشتگي الزم براي دستيابي به هدفتان را داشته براي تبديل شدن به يک .3
  .داريد، دانش فني الزم را داشته باشيد اندازي آن را بايد پيش از شروع به کار در مورد کسب و کاري که قصد راه .4
برويد که  به جايي«: اين نصيحت را به خاطر داشته باشيد. داراي پتانسيل اقتصادي بلندمدت باشد کاري را بيابيد که سعي کنيد کسب و .5

  .»گوي در حال رفتن به آن جا است، نه جايي که االن هست
اند زيرا  ي ديگر از دور خارج شدهفروش خرده هاي کوچک بسياري فروشگاه. و کاري باشيد که در بازار امروز و فردا رشد کند به دنبال کسب .6

دنبال  حداقل به لحاظ مکاني. کنند سايرين اجناس را با امکانات بيشتر و قيمت کمتر ارائه مي هاي عظيمي چون شهروند، رفاه و فروشگاه
  .جايي باشيد که رقباي بزرگ شما را قورت ندهند

  .توانند مناسب باشند و مي گذاري داريد خدماتي شما قدرت قيمت در اکثر کسب و کارهاي .7
  .را مورد توجه قرار دهيد فروش يک محصول را داريد، معايب و مزاياي سپردن توليد به يک توليدکننده ارزان قيمت اگر قصد توليد و .8
کنيد و پيش از  آيد که کسب و کار درست را انتخاب کالن در صورتي به دست مي سود. فريب سودهاي کالن را نخوريد. بين باشيد واقع .9

 .موارد را به دقت مورد بررسي قرار داده باشيد  همه شروع آن
محصول يا خدمت شما را  محصول يا خدمت خود سعي حتما از ديدگاه مشتريان آتي به آن بنگريد و بفهميد چه چيزي براي ارزيابي ايده  .١٠ 

  .کند براي ايشان جذاب مي

 
  :نبايدها

اندازي يک کسب و کار ترديد  راه است که با مخاطراتي نيز همراه است، در صورتي که هنوز در تصميم خود براي فعاليتي جدي کارآفريني .1
  .داريد، نبايد دست به کار شويد

را انتخاب کنيد تا اين که سعي  بهتر است يک مانع يک متري. برانگيز باشند نپردازيد کارهايي که ممکن است بسيار چالش به کسب و .2
 .از روي يک مانع هفت متري بپريد کنيد
  .تامين مالي شروع به کار نکنيد بيني منابع ها و پيش پيش از تخمين درست هزينه. کارآفرينانه نياز به سرمايه دارد فعاليت .3
 د منفي بترسيد؛شما نبايد از شنيدن موار. تحليل دقيق براي انتخاب کسب و کارتان شود اجازه ندهيد اعتماد به نفس بيجا سبب عدم .4

 .شويد ها مواجه تر با آن ها آگاهي داشته باشيد و هر چه سريع بسيار بهتر است که از آن
جايي که شما بايد تماما روي قيمت رقابت و کنيد و . است ها پرهيز کرد، عرضه کاالهاي مصرفي معمولي کسب و کارهايي که بايد از آن .5

  .تا باقي بمانيدداشته باشيد  ترين قيمت را بايد پايين
اين شرايط . نيافته و غيرشفاف در شروع فعاليت هر کسب و کار طبيعي است سازمان وجود شرايط و اطالعات مبهم، ناقص، غيرقطعي، .6
  .موجب هراس و دلسردي شما از ادامه کار شود نبايد
تر از  عمل موفق ها تکراري در بسياري موارد ايده. نگذاريدرا تنها به اين دليل که تکراري است کنار  يک ايده براي شروع يک کسب و کار .7
  .ها نوآورانه هستند ايده
زمينه تخصص  همچون حسابداري اطالعات کافي نداريد، به تنهايي عمل نکنيد و حتما از کساني که آن ها اگر از نحوه انجام برخي فعاليت .8

  .دارند مشاوره بخواهيد
مواردي ) پيش از سنجيدن همه جوانب. را بفريبد و چشم شما را به روي ساير واقعيات ببندد ودن يک ايده شمااجازه ندهيد صرف خالقانه ب .9

  .کار خود را شروع نکنيد) ها اشاره شده است که در درس اول به آن
شوند و  يش از شروع کار ناديده گرفته ميدارند که تا پ اي وجود بين نباشيد، معموال اقالم هزينه اندازي خوش هاي راه هنگام برآورد هزينه  .١٠ 

  .شما خواهند شد هاي سبب غيرواقعي شدن تخمين
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  وآار طرح آسبباید ها و نباید های 
  

 بايدها
  .کسب و کار بنويسيد بايستي از تجربه افراد متخصص در اين زمينه استفاده کنيد خواهيد يک طرح در صورتي که براي اولين بار مي .1
  .کنيد براي دريافت تسهيالت مالي در اکثر موارد بايد طرح کسب و کار مناسبي تهيه .2
را در نظر داشته ) ١تشريح شده در متن درس (مخاطب آن  ن و همچنيندر هنگام نوشتن طرح کسب و کار بايد همواره هدف از نوشت .3

  .باشيد
آه چگونه تجارب قبليتان در  در هنگام تدوين طرح کسب و کار بر اين تمرآز آنيد  .جزء در موفقيت شما خودتان هستيد بي شك مهم ترين .4

  .آسب و آار جديد قابل استفاده هستند
  .کنيد توانيد از الگوهاي از پيش طراحي شده و آماده استفاده طرح کسب و کار مياز چارچوب يک  براي اطالع .5
  .دقيقا چگونه قصد داريد به انجام آن بپردازيد در طرح کسب و کار سعي فعاليت خود را به دقت شرح دهيد و بيان کنيد .6
کارتان چه منطقه و  شرح دهيد که کسب و. د، انجام دهيداي که آسب و آارتان جزئي از آن خواهد ش اقتصادي ارزيابي آاملي از محيط .7

  .کند مي دهد و چگونه خود را با قانون سازگار افرادي را پوشش مي
ترين  اين يکي از مهم  .را تخمين بزنيد و در طرحتان لحاظ کنيد گذاري مورد نياز براي يک سال سرمايه  جريان نقدينگي يكساله و ميزان .8

  .بنابراين در انجام آن بسيار دقت کنيد. شماست و کارهاي طرح کسب  بخش
  .بازار هدف، خصوصيات، و نحوه دسترسي به آن را شرح دهيد در برنامه بازاريابي طرح خود، .9

  .يدانجام آن اقدام نماي لذا با صبر و حوصله و گام به گام براي. آيد کار فعاليت نسبتا دشواري به حساب مي تدوين يک طرح کسب و .10

 
 نبايدها

ها يا  برخي دشواري نبايد به دليل. آيد کارآفرينانه به حساب مي  کار يک گام اساسي براي شروع هر فعاليت نوشتن طرح کسب و .1
ميل هستند و همين سبب بروز مشکالت  نوپا به نوشتن طرح کسب و کار بي معموال کارآفرينان. غيرضروري دانستن، از نوشتن آن سر باز زنيد

  .شود مي تي براي ايشانآ
منظور از بلند مدت (گذاري بلند مدت در نظر بگيريد  معقول را در هدف هاي در تدوين طرح کسب و کارتان بلندپروازي نکنيد؛ برخي محدوديت .2

  .ني قرار دهيدمورد بازبي مدت پرداخته و در حين توسعه کسب و کار طرح خود را بهتر است که به اهداف کوتاه). است بيش از يک سال
هاي  اي، برآورد هاي سرمايه بيني نيازمندي در واقع، به جاي خوش بيني، در پيش .هاي مالي از خوش بيني پرهيز آنيد در انجام تخمين .3

  .فروش و سود حاصل از آن بسيار محافظه آار باشيد زماني،
  .تبليغاتي خود کوتاهي نکنيد هاي در بيان دقيق استراتژي .4
  . آنيد آه خواندن و فهميدن طرح آسان باشد آاري. بيان مطالب به صورت پيچيده پرهيز کنيداز  .5
پشتوانه  آيد آه با موفقيت به سمت آساني مي. يا يک اختراع ثبت شده متكي و محدود نسازيد خودتان را به منحصر به فرد بودن و .6

  .انحصارات با اختراعات خاص و آنند و نه لزومًا کافي و برنامه مناسب شروع مي  اقتصادي
ها را نيز در نظر داشته  هاي رفع آن نقاط ضعف احتمالي و روش. باشيد در يک طرح کسب و کار نبايد تنها به نقاط قوت خود توجه داشته .7

  .باشيد
افزار طرح کسب و کار شما را  که نرم نداشته باشيد کنيد، انتظار افزارهاي کمکي براي نوشتن طرح کسب و کار خود استفاده مي اگر از نرم .8

اين شما هستند که  .کنند افزارها تنها به شما براي نوشتن طرح کسب و کار در يک قالب مشخص کمک مي نرم .به صورت خودکار توليد کند
  .بايد محتواي اصلي طرح را آماده کنيد

  .عهده نگيريد ت، خود به تنهايي انجام اين امور را بهمديريت نقدينگي و انجام امور مالي کافي نيس اگر توانايي شما در .9
به ياد داشته . کنيد، نبايد خود را از روند تدوين اين طرح کنار بکشيد مي اگر از کمک مشاور در تدوين طرح کسب و کار خود استفاده  .١٠ 

گيري آن حضور فعال  تمام مراحل شکل و بايد درطرح کسب و کار خوب به شما در موفقيت کسب و کارتان بسيار کمک خواهد کرد  باشيد يک
  .داشته باشيد
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  ابزارهاي ارتباطيبایدها و نبایدهای 
  

 بايدها
  .شوند ارتباط مستمر برقرار کنيد هايي که به نوعي به شما مربوط مي سازمان شما بايد بتوانيد با مشتريان و همچنين تمام اشخاص و .1
... فعاليت، آدرس و شماره تماس، شماره نامه و هاي شما حتما بايد داراي سربرگ باشد و در آن اطالعاتي از قبيل نام شرکت، نوع نامه .2

  .باشد درج شده
ها را  کنيد، اطالعات تماس آن تري با ايشان داشته باشيد تهيه خواهيد ارتباط بيشتر و دوستانه هايي که مي و سازمان فهرستي از افراد .3

  .ها تماس بگيريد آن هاي مختلف با اي و بهانه استخراج کنيد و به صورت دوره
توانند  هيچ فرصتي براي آشنايي با افراد جديد دريغ نکنيد، آشنايان امروز مي از. يدهمواره سعي در بزرگتر نمودن دامنه ارتباط خود کن .4

  .فرداي شما باشند مشتريان
کنند الزم است، صحبت کنند؛ بهترين  با شما در مورد هر موضوعي که فکر مي اي که در آن کارکنان بتوانند آزادانه جلسات غيررسمي دوره .5

  .دوستانه و صميمانه در داخل سازمانتان استايجاد ارتباطاتي  راه براي
  .اختيار کليه کارکنان قرار دهيد هاي سازمان خود را به کمک همکارانتان تدوين کنيد و آن را در ها و ارزش  برنامه سعي کنيد اهداف، .6
توانند  مي... معي، تفريحات مشترک و هاي دسته ج هاي ساالنه، مسافرت مانند مهماني هاي مشترک خارج از کسب و کار  انجام فعاليت .7

  .دوستانه و پر انرژي را بر سازمانتان حاکم کنند جوي
توانيد از  نرسانيد مي حتي اگر از طريق اين سايت محصول يا خدمت خود را به فروش. اندازي کنيد اينترنتي راه حتمًا و به سرعت يک سايت .8

  .طريق آن خود را به ديگران معرفي کنيد
  .جواب دهيد هاي الکترونيک دريافت شده را بالفاصله الکترونيک خود را هر روز مشاهده کرده و پست ندوق پستص .9

هايتان و در کارت  پس حتمًا در سر برگ نامه. هاي ارتباط با شماست راه ترين هزينه ترين و کم سايت و پست الکترونيک يکي از سريع وب .10
 .يدها را قيد کن آن ويزيتتان آدرس

 
 نبايدها

  .برقرار نمايد نفعان ارتباطات مناسبي شرکت بايد تمام ذي. شرکت، نبايد تنها مشتريان هدف باشند در برقراري ارتباطات .1
  .گيريد آنها نياز داريد با آنها تماس مي نگذاريد در افراد اين تصور ايجاد شود که شما تنها موقعي که به .2
منفي به  دهيد، به جلسات غر زدن و دادن انرژي کارکنان به منظور اطالع از نظراتشان تشکيل مي جلساتي بابايد بسيار دقت کنيد که  .3

  .يکديگر تبديل نشود که در اين صورت نتيجه منفي به بار خواهد آورد
  .ن استفاده ننماييدکسب و کارتا کنيد براي انجام امور مربوط به خط تلفني که براي امور شخص و خانوادگي استفاده مي از .4
بود با  دهيد در هر لحظه که الزم  چاپ نکنيد و آن را به کساني بدهيد که به آنها اجازه مي شماره تلفن همراهتان را در کارت ويزيت خود .5

تان تماس بگيرند بايست با شماره همراه اکثر مواقع مي البته اگر کسب و کار شما به گونه اي است که مشتريانتان در. شما تماس بگيرند
  .بود اين امر مستثني خواهد

دهنده محيط کسب و کارتان از طريق  هاي تشکيل افراد و سازمان کنيد با اي است که به ندرت نياز پيدا مي اگر نوع کسب و کار شما به گونه .6
 .و يا فکسي را از ايشان دريافت کنيد، نيازي به اين دستگاه نداريد فکس ارتباط برقرار کنيد

کامپيوتري که از آن فقط براي تايپ متون استفاده  لزومي ندارد براي. خريد کامپيوتر به کارکردي که از آن انتظار داريد فکر کنيد به هنگام .7
  .کنيد خواهيد کرد، هزينه بااليي پرداخت

ا در مقابل فاجعه از دست دادن بخشي پشتيبان شما ر هاي نسخه. پوشي نکنيد چشم)  backup) هاي پشتيبان گرفتن نسخه از اهميت .8
  .کنند محافظت مي) و کارتان اطالعات کسب(تان  حياتي از دارايي

 هم  sms قرار دهيد و تلفن خود را در حين جلسه پاسخ ندهيد و حتي   Silent حالت در جلسات کاري تلفن همراه خود را خاموش و يا در .9
  .کند اي شما را نيز مخدوش مي تصوير حرفه رساند بر آن که به نظم جلسه شما آسيب مي پاسخ به تلفن در حين جلسات عالوه. نزنيد

  .کنند اعضاي خانواده خود اجازه ندهيد تلفن کاري شما را جواب دهند يا از آن استفاده کنيد، به اگر در خانه کار مي  .١٠ 
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  سازمان آسب و آاربایدها و نباید های 
  

 بايدها
 .های جدا از هم تقسيم آنيد بخش  های مختلف آسب و آارتان را به صورت فعاليت .1
 .بگيريد  استخدام آسي براي انجام آارها دارد، تصميم ها نياز به يا بخش  در مورد اين آه آدام بخش .2
 .دهي آسب و آار خود پيدا آنيد بندي وظايف ميان افراد و سازمان تقسيم معيارهاي مناسب براي .3
 .آن، تهيه آنيد اذ تصميم در مورداز معايب و مزاياي داشتن شريك و فعاليت، به صورت گروهي براي اتخ فهرستي .4
هاي الزم براي  ها و مهارت وظايف آن شغل، تحصيالت، توانايي براي جايگاه شغلي در آسب و آار خود يك شرح شغل شامل فهرستي از .5

 .آن شغل تهيه آنيد
 .براي استخدام افراد جديد رويه مشخص و معيارهاي عيني داشته باشيد .6
 .موفق خود داشته باشيد ها مورد استفاده از سوي رقباي متناسب با وظايف هر فرد و با در نظر گرفتن روش پاداشي نظام حقوق و .7
 .هاي آسب و آار خود و نيازهاي آتي آن توجه داشته باشيد رشد فعاليت گيري در مورد نياز براي استخدام، به روند هنگام تصميم .8
 .انگيزش آارآنان خود استفاده آنيد مختلف و متنوع براي تشويق و هاي از روش .9

جلب و . هميشه دقت آنيد هاي آسب و آار شما بيشتر تماس داشته باشند، بيش از افرادي آه قرار است با مشتري هنگام استخدام .10
 .ترين عامل موفقيت شما است حفظ رضايت مشتري مهم

 نبايدها
 .شود نبايد بيش از حد متنوع و نامتناسب باشد ص ميمشخ وظايف مختلفي آه براي هر فرد در آسب و آار شما .1
 .افراد وظايف را بيش از حد جزئي و دقيق مشخص ننماييد هنگام تقسيم آار ميان .2
سنگين تعریف نکنيد که فرد  قدر به عبارت دیگر وظایف را آن. گيري نكنيد آه در عمل موفق به اجراي آن نشويد تصميم ريزي و طوري برنامه .3
 .بدهد د از عهده آن برآید و عمال روحيه خود را از دستنتوان
 .مدت ننگريد مقطعي و آوتاه هاي انجام آارها را به صورت مسايل مربوط به سازمان آسب و آار و رويه .4
 .يادبگيريد بتوانيد وظايف را به ديگران بسپاريد. نماييد نبايد به تمام آارها و مسايل خود به تنهايي رسيدگي .5
تا بتوانيد تصميم درستي  سعي آنيد از همه امكانات و ابزار موجود براي ارزيابي افراد استفاده آنيد. عمل نكنيد براي استخدام با عجله .6

 .بگيريد
همه  به تا آن جا آه ممكن است. در نظر نگيريد... استخدام مانند آشنايي قبلي، ميزان تخصص و  گيري در مورد تنها يك معيار براي تصميم .7

 .موارد توجه آنيد
 .غافل نباشيد هاي آارمندان خود از آموزش و به روزرساني توانايي .8
 .بتوانند به سادگي ميان شما و رقيبتان مقايسه نمايند اي باشد آه افراد نظام پرداخت حقوق و پاداش شما نبايد به گونه .9

 .اند نند مورد تبعيض واقع شدهبه صورتي انجام ندهيد آه احساس آ تشويق آارآنان خود را .10

 

www.dzbook.ir همه چيز درباره راه اندازی کسب و کار از صفر تا صد

گردآوری و تنظيم : رضا فریدون نژاد فروش و هرگونه تغيير در محتوای این کتاب ممنوع است

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  الکترونيک تجارتبایدها و نباید های 
  

 بايدها
به بازديدآنندگان اطالعات مورد نيازشان را در مورد آسب و آار شما ارائه  سايت شما بايد داراي طراحي ساده باشد آه به راحتي وب .1
 .دهد
 .سايت خود استفاده آنيد آه به سادگي در خاطر باقي بماند حتما از نامي براي وب .2
 .گيري آنيد مورد آن تصميم با در نظر گرفتن همه مزايا و معايب داشتن يك سرور و يا استفاده از خدمات هاست در .3
 .گيري را نداريد، حتما از آمك و مشاوره متخصصان استفاده آنيد تصميم آنيد دانش فني الزم براي در مواردي آه فكر مي .4
موارد اين چنيني را مد نظر داشته  هاي جذاب سايت شما از نظر ايشان و ساير هاي اوج مراجعه، قسمت بازديد آنندگان، زمان تعداد .5

 .باشيد
انتخاب  ها خدمات هاستينگ يا خريد سرور، از چند شرآت قيمت بخواهيد و پس از مقايسه از بين آن سايت، استفاده از وببراي طراحي  .6
 .آنيد
 .سبک طراحي کنيد تا سريع باال بيايد پس صفحات خود را. فراموش نکنيد که مخاطب شما چندان صبور نيست .7
شده  آنيد، حتما با وي قراردادي مكتوب آه به صورتي واضح تنظيم خود استفاده ميسايت  وب اي براي طراحي اگر از يک طراح حرفه .8

 .است، امضا آنيد
 .سايت نشويد تنها مجذوب موارد فني طراحي وب. مشتريان ارزيابي آنيد سايت خود را از ديد جذابيت و سادگي در استفاده از وب .9

 .باشيد وتورهاي جستجو الزم است، توجه داشتهسايت شما در م آه براي بهبود رتبه وب به نكاتي .10

 نبايدها
تنها هنگامي چنين آاري انجام دهيد . خرج ندهيد سايت براي آسب و آارتان عجله به اندازي يك وب گيري در مورد نياز به راه براي تصميم .1

 .خود آمك آنيدباشيد و از طريق آن بتوانيد به موفقيت آسب و آار  نياز داشته  سايت آه واقعا به وب
 .ابزارها و امكانات مختلف آن را بشناسيد سعي کنيد. شود سايت محدود نمي ابزارهاي تجارت الكترونيك تنها به داشتن يك وب استفاده از .2
 يسايت شما برا هيچ گاه نبايد به دليل مشكالت فني يا مشكالت ديگر امكان بازديد از وب .ساعته است ٢٤صفحه وب يک فروشگاه  .3

 .مشتريان وجود نداشته باشد
 .هاي خريد يك سرور را به آسب و آار خود تحميل نماييد جهت هزينه نبايد بي سايت شما چندان زياد نيست، اگر بار ترافيكي وب .4
 .آند استفاده نكنيد مي آند و ظاهر آن را نازيبا سايت شما را سنگين مي ها و تصاوير گرافيكي آه وب فيلم از .5
سايت خود استفاده آنيد، پيش از اطمينان از صالحيت وي با او قرارداد  وب اي براي طراحي خواهيد از يك طراح حرفه صورتي آه ميدر  .6

 .هاي خود را به وي انجام ندهيد پيش از تحويل آامل آار تمام پرداخت نبنديد و تا
 .قابل مشاهده نباشند ممكن است در بسياري مرورگرهاهاي غيرمعمول و خاص استفاده نكنيد چون  خود از فونت سايت در وب .7
ترين مساله براي آسب و آار  سايت احتماال مهم داشتن يك وب. ديگران بسپاريد گيرد آن را به سايت وقت زيادي از شما مي اگر طراحي وب .8
 .نيست شما

 .نماييد خودداري هاي بسيار زياد و بدون هدف براي تبليغ محصول خود از ارسال ايميل .9
 .شوند هاي شما خارج آنها اين امکان را بدهيد که در صورت تمايل از فهرست ايميل به. هاي شما را ببينند افراد را مجبور نکنيد مدام ايميل .10
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  وجوه نقد حسابداری و جریانبایدها و نباید های 
  

 بايدها
 .فراگيريد هاي مربوط به حسابداري وارد شويد و آنها را و آار شما شخصا بايد در فعاليت اندازي يك آسب در ابتداي راه .1
 .مانند ترازنامه و حساب سود و زيان را بخوانيد و متوجه شويد هاي مالي دانش حسابداري را بايد تا حدي ياد بگيريد آه بتوانيد صورت .2
 .مقايسه قرار دهيد ها را با آسب و آارهاي رقيب مورد مربوط به آسب و آار خود را محاسبه آنيد و آن هاي مالي نسبت .3
 .ز مشورت و آمك يك حسابدار استفاده نماييدامور حسابداري را نداريد، حتما ا اندازي يك آسب و آار در صورتي آه تجربه انجام هنگام راه .4
 .هاي تا حد امكان آوتاه تهيه آنيد هاي مالي خود را مرتب و براي دوره صورت .5
 .بخواهيد خريد يا هر مورد هزينه ديگر، از فروشنده فاآتور يا رسيد براي همه اجناسي آه مي .6
 .هدر رفت منابع به داليل مختلف در آسب و آار خود شويد ان خود، مانع ازهاي آارآن هاي داخلي روي فعاليت با اعمال برخي آنترل .7
هاي  براي اين آار فرم. نماييد ايجاد... هاي مختلف از جمله تحويل و ترخيص آاال، اقدام به خريد و  انجام فعاليت هاي مشخصي براي روال .8

 .مخصوص طراحي آنيد
 .ست آم ماهي يك بار مورد بازرسي و تسويه قرار دهيدآارتان را د هاي بانكي خود و آسب و حساب .9

هاي جاري به حساب  جزء دارايي وجه نقد و اسناد دريافتني هر دو. هاي مالي باشيد هاي هر يك از اقالم در صورت تفاوت بايد متوجه .10
 .نشوند، بپردازيداسناد دريافتني که ممکن است محقق  توانيد با آنندگان را نمي آيند، اما مطالبات تامين مي

 نبايدها
 .باشد اين آار بايد جزء وظايف مستمر خود يا حسابدارتان. پايان سال به تعويق نياندازيد هاي مالي براي آسب و آار خود را تا تنظيم صورت .1
 .ي منظم نگهداري آنيدها را به صورت آن. دور نريزيد هاي خود را ها و پرداخت رسيدها، فاآتورها و ساير اسناد مربوط به دريافت .2
 .دهيد سعي آنيد اين آار را با آمترين تاخير انجام. خود در دفاتر را به بعدها موآول نكنيد ها و درآمدهاي ثبت هزينه .3
صورتي آه  تحويل به موقع اظهارنامه حتی در. سال آينده موآول نكنيد تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به هر سال را به بعد از پايان تيرماه .4

 .هاي مربوط به عدم تحويل به موقع خواهد شد باشد، موجب معافيت شما از جريمه اطالعات آن ناقص
 .آنيد هاي مربوط به آسب و آار خود را با هم مخلوط هاي شخصي و حساب هيچ گاه نبايد حساب .5
 .ها را روي آاغذ بياوريد يد در اسرع وقت و با دقت حسابآن سعي. تان اعتماد نداشته باشيد در به خاطر سپردن ارقام، زياد به حافظه .6
 .ريزي آنيد برنامه بايد براي تامين نياز خود از قبل. فعلي و نيازهاي آتي خود به وجه نقد غافل نشويد هيچ گاه از موجودي .7
آسب و آار شما ممكن است . ماد نكنيدباشيد و تنها به يك شاخص اعت هاي مختلف مالي براي آسب و آار خود را زير نظر داشته نسبت .8

 .بيش از بدهي، دارايي دارد به دليل آمبود وجه نقد با خطر ورشكستگي روبرو شود در حالي آه بسيار
 ها را در جاي معيني يادداشت آنيد و همواره به پرداخت موعد. ها فرا نرسيده را فراموش نكنيد ايد اما هنوز موعد آن هايي آه امضا آرده چك .9

 .آن توجه داشته باشيد
آنيد آه بتوانيد در صورت لزوم آارها را تحويل  اي عمل به گونه. هاي حسابداري تنها به حسابدار خود متكي نباشيد براي همه فعاليت .10

 .بسپاريد گرفته و به حسابدار ديگري
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  کسب و کار و رویارویی با مشکالت مربوط گسترشباید ها و نباید های 
  

 بايدها
 .ها به صورت جدي فعال باشيد و تجربه آسب آنيد در تمام زمينه اندازي يك آسب و آار خودتان بايد هاي اوليه راه در سال .1
 .آسب و آار خود را گسترش دهيد، بايد ياد بگيريد آارها را به ديگران بسپاريد خواهيد اگر مي .2
ريزي آنيد تا بتوانيد  عيني در نظر بگيريد و برنامه هاي آنيد، شاخص هايي آه به ديگران واگذار مي براي ارزيابي نحوه انجام شدن فعاليت .3

 .مقايسه و ارزيابي آنيد عملكرد واقعي آنها را با برنامه
تشكيل مراآز . دهي در يك بخش را به سرعت تشخيص دهيد مشكالت و زيان در يك آسب و آار گسترش يافته، شما بايد بتوانيد بروز .4

 .تواند شما را در اين راه ياري آند هاي عملكرد مي گزارش سود و تهيه مرتب
 .موثر باشد ها دريافت مشوق  ريافت يا عدمهايي قرار دهيد آه تنها شيوه عملكرد آنها در د مشوق براي مديران خود .5
 .مسوليت از ايشان باشد تان بايد همراه با خواستن سپردن اختيار به هر يك از آارآنان .6
  .بگيريد هاي مالي را کوتاه درنظر هاي تنظيم و بررسی صورت دوره .7
 .وند، را مورد توجه قرار دهيدش مي هايي آه توسط رقباي موفق شما استفاده براي تشويق مديران خود روش .8
 .دهيد آه به آن عالقه داريد هايي گسترش خود را تنها در زمينه  فعاليت .9

 .آيفت محصوالتتان صورت گيرد گسترش فعاليت آسب و آار شما حتما بايد بدون افت .10

 نبايدها
 .قدام آنيداست نبايد براي گسترش آن ا وقتي آسب و آار شما هنوز با مشكالت جدي روبرو .1
 .ها را به ديگران نسپاريد آردن چك هاي آليدي، مثل امضا اختيار برخي تصميم .2
 .واگذاري آن به ديگران خودداري نكنيد به دليل ترس انجام نشدن درست آارها از .3
براي آسترش آسب . شد توان نتيجه گرفت در طي فرايند رشد نيز سودآوري حفظ خواهد نمي چون آسب و آار فعلي شما سودآور است .4
 .اندازي نكنيد هرگز چند شعبه را با هم راه. آار خود با عجله عمل نكنيد و

داريد، نبايد سبب اعتماد به نفس و اطمينان  اندازي آن را موفق آارآفريني در يك زمينه نامرتبط با آسب و آاری آه حاال قصد راه تجربه .5
 .جاي شما به موفقيت گردد بي
به صورت مكتوب درآورده و به اطالع مدیران  آن را. قسيم سود خود را زياد از حد پيچيده نكنيد، طوري هيچ آس از آن سر درنياوردت برنامه .6

 .خود برسانيد
تهيه آنيد و مورد  هاي مالي خود را به صورت مرتب گزارش. آار شما هيچ گاه از يك سقف مشخص فراتر رود هاي آسب و نبايد بدهي .7

 .رار دهيدبررسي ق
 .گذاري نداريد گسترش ندهيد آه در آن امكان قيمت آسب و آار خود را روي عرضه آاالهاي معمولي .8
 .را توسعه دهيد هاي خود را بر رقبا شناسايي آنيد و آنها مزيت. ها قدرت رقابت نداريد نشويد آه در آن هايي از آسب و آار وارد عرصه .9

 .ايد هايي بپردازيد آه در آنها تجربه الزم را آسب آرده فعاليت به. از اين شاخه با آن شاخه نپريدبراي گسترش آسب و آار خود  .10
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  شرکت ثبتباید ها و نباید های 
  

 بايدها
 آار بايد در مورد اين آه آيا نياز به ثبت يك شرآت براي آسب و آار خود داريد يا خير اندازي يك آسب و پيش از شروع به فعاليت و راه .1

 .تصميم بگيريد
مشاوره و در صورت نياز از . هاي هر يك تحقيق آنيد آنها و ويژگي  ها، تفاوت پيش از اقدام براي ثبت شرآت خوب در مورد انواع شرآت .2

 .بهره گيريد راهنمايي افراد مطلع
هاي هر يك را به صورت روشن و واضح مشخص و  مسوليت پيش از ثبت شرآت به صورت رسمي، ترآيب شرآا و سهامداران، حقوق و .3

 .مكتوب نماييد
 .گيريدب براي شرآت خود در نظر) حتما بيش از يك نام(ها، چند نام  به اداره ثبت شرآت پيش از مراجعه .4
 .انجام دهيد تهيه آنيد پيش از مراجعه براي ثبت شرآت، فهرستي از مدارك و اقداماتي آه بايد .5
 .نام هر يك از اين دو نوع شرآت قيد شود عنوان شرآت سهامي يا شرآت با مسئوليت محدود بايد در .6
 هاي مكتوب آه به امضاي حاضرين در جلسه قالب صورتشود در  شرآا و سهامداران اتخاذ مي مديره، تصميماتي آه در جلسات هيات .7

  .جلسه رسيده است، نگه داريد
آه خوب انتخاب شده است سبب ماندگاري شما و آسب و آارتان در ذهن مشتري  نامي. در انتخاب نام براي شرآت خود خوب دقت آنيد .8

 .شد خواهد
 .ها مراجعه نماييد شرآت ساالنه به اداره ثبتبراي دريافت و پلمپ دفاتر روزنامه و آل بايد به صورت  .9

استفاده کنيد که چندان متداول نيستند، حتما مدارکی در اختيار داشته باشيد که  خواهيد از کلماتی در صورتی که در نام شرکتتان می .10
 .دهند آن کلمات فارسی هستند نشان

 
 نبايدها

 .عجله به خرج ندهيد براي ثبت شرآت .1
 .ننماييد... و  پيش از ثبت شرآت اقدام به انتخاب نام، طراحي سربرگ و آرم .2
پيش از هر اقدامي . آنند، نيافتيد براي ثبت شرآت به شما مراجعه مي آگاه باشيد و در دام افراد و موسساتي آه در قالب ارائه مشاوره .3

 .اي اين افراد اطمينان داشته باشيد حرفه بايد از صالحيت
 .هيچ گاه چيزي را قبل مطالعه دقيق امضا نكنيد. خوب و با دقت بخوانيد آنيد محتواي تمام اوراقي آه امضا مي .4
پيش از اطالع آافي و . به همراه دارد هايي قانوني براي وي آنيد، درج نام يك فرد در نام يك شرآت با مسئوليت محدود، مسوليت دقت .5

  .ددرست از اين مساله چنين آاري نكني
 .استفاده نكنيد ... آنيد، از آلمات کلی همچون ايران، ملي و نامي آه براي شرآت خود انتخاب مي در .6
 .در نام شرآت خود از آلمات خارجی استفاده نكنيد .7
 .م دهيداي و مرتب انجا دوره عادت آنيد اين آار به صورت. دفاتر آل و روزنامه را براي روزهاي پاياني سال نگذاريد تكميل .8
هاي مختلف از جمله  سعي آنيد از راه. آه شرآت ديگري با نام مشابه وجود ندارد پذيرش ثبت شرآت شما با يك نام به اين معني نيست .9

 .ايد در اينترنت اطمينان يابيد آه نام منحصر به فردي انتخاب آرده جستجو
 وقت فراوان شما شود چنين آاري ممكن است باعث اتالف. نكنيد روزنامه و آل را به روزهاي پاياني سال موآول پلمپ دفاتر .10
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  راهكار براي  مذاآرات و انجام معامالت تجاري ١٠
  

اگر این کار به درستی انجام شود، هر دو طرف معامله راضی . ستد در کل به معنای دریافت چيزی در قبال دادن چيز دیگری استداد و 
 . اما اگر نادرست انجام شود، حال هر دو طرف معامله گرفته خواهد شد. خواهند بود

  .ها خوب دقت کنيد و آن ها را در مغزتان حک کنيدبه این نکته . در اینجا برای شما چند راهکار در معامله را ذکر می کنيم

  هيچگاه اولين پيشنهاد را شما ندهيد  -١
ببينيد . بسيار ساده است، اینطور نيست؟ تا آنجا که می توانيد، در هر موقعيتی هم که برای معامله قرار دارید، اولين پيشنهاد را شما ندهيد

اگر طرف شما با یک . حدودی می توانيد بفهميد که مایل است چقدر جنس را معامله کندمقابلتان اهل کجاست و با این کار تا  که طرف
پيشنهاد بزرگ جلو آمد، نشان می دهد که ممکن است معامله انجام نشود و آنها راهشان را بکشند و بروند چون سنگ بزرگ هميشه 

  . اخبر شویدبا رعایت این نکته می توانيد از قصد و نيت طرفتان ب. نشانه نزدن است

  هميشه دو خریدار را در کنار هم قرار دهيد  -٢
چه در کار باشد . کاری که به شما خيلی قدرت عمل می دهد این است که هميشه برای یک جنس مشخص دو خریدار را کنار هم قرار دهيد

  . شودو چه در زندگی یا عشق، اینکه دو نفر خواستار شما باشند هميشه باعث افزایش قدرت شما می 

  هميشه قيمت باالتری بدهيد  -٣
قط هميشه قيمتی باالتر از قيمت واقعی خودتان اعالم کنيد، اما نه اینقدر باال که کسی حتی برای نگاه کردن هم جلو نياید چون با اینکار ف

  . طمعكار جلوه خواهيد کرد یک

  هيچوقت خود را مشتاق نشان ندهيد  -۴
هم که به نظرتان معامله عالی باشد و کلی با آن سود کرده باشيد و بسيار خوشحال باشيد، هيچوقت چهره خود را شاد و مشتاق هر چقدر 

  . هميشه خونسرد و آرام باشيد. چون با اینکار درونتان را به آنها نشان خواهيد داد و این اصًال خوب نيست. به طرف مقابل نشان ندهيد

  معامله آماده باشيدهميشه برای ترک   -۵
ممکن . اصًال مهم نيست که چقدر دوست دارید آن معامله انجام شود، باید هميشه خود را برای سر نگرفتن معامله هم آماده نشان دهيد

 اگر می بينيد که معامله ای درست نيست و. است این سخت ترین کار در طی یک معامله باشد، اما گاهی بسيار به نفع شما خواهد بود
  . ممکن است سرتان کاله گذاشته شود، می توانيد سریعًا کناره گيری کنيد

  فکر کنيد که طرف معامله به شما نياز دارد.  ۶
اگر اینطور فکر نکنيد، اعتمد به نفستان . یکی از سخت ترین قسمت های معامله این است که شما فکر کنيد طرف شدیدًا به شما نياز دارد

  . ه در ذهنتان مجسم کنيد که طرف معامله عميقًا خواستار کاالی شماستهميش. پایين خواهد آمد

  یاد بگيرید که ساکت بمانيد   -٧
دقيقه، یک  ٩٠دقيقه،  ٣٠برای . گاهی اوقات وقتی پيشنهادی به شما ارائه می شود، خيلی مهم است که جوابی نداده و چيزی نگویيد

سکوتی ناراحت کننده ایجاد کنيد و طرف مقابل برای شکستن این سکوت جزئيات . نيدساعت، برای هر چقدر که شده دهانتان را باز نک
  . شما ساکت بمانيد، کناره گيری نکنيد اما فقط به آنچه که طرف مقابل بازگو می کند گوش فرا دهيد. بيشتری بيان خواهد کرد

 

  . در مورد همه چيز تحقيق کنيد  -٨
دانستن در مورد گذشته طرف معامله تان باشد، چه اتفاقاتی که در مغازه می افتد یا تحقيق در مورد کاالی مورد نظر باشد، هميشه چه با 

  . بدانيد که در چه مورد می خواهيد صحبت کنيد

  هيچوقت در وسط کار معامله را بر هم نزنيد   -٩
مهم نيست که از چقدر می گذرید تا معامله را تمام کنيد، اما مهم این است که . در معامالت هميشه تخفيف و امتياز دهی صورت می گيرد

  .هر چند که ممکن است آخر کار اصًال رضایت زیادی از آن معامله نداشته باشيد. معامله نباید بر هم بخورد

  هميشه مودب باشيد  -١٠
را از دست ندهيد و به طرف  خونسردیتان  ير می کند، شما هيچگاهمهم نيست که طرف مقابلتان با شما بد حرف می زند یا کاالیتان را تحق

    . با بدرفتاری چيزی جز شرمندگی نصيبتان نخواهد شد. مقابل فحش و بد و بيراه نکشيد

  !کار را به نماینده تان بسپارید
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنابراین در اینجا به آخرین توصيه . ممکن است هر چند بار هم که این مقاله را بخوانيد باز احساس کنيد که هنوز در معامله استاد نشده اید
ای خود پيدا کنيد که این اگر شک دارید، یا حوصله این کارها را ندارید، نماینده ای بر: اشاره می کنم که از تمام این نکات با ارزش تر است
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این نماینده هر کسی می تواند باشد، یک وکيل حقوقی یا یکی از همکاران باتجربه، ولی به هر حال مسئله مهم این . کارهایتان را انجام دهد
  .است که اگر حوصله ندارید به هيچ وجه این کار را خودتان انجام ندهيد
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  قانون طاليي موفقيت در کار و تجارت ٢٠
  

هيچگاه بـر اثـر بروز سختي ها و شكست ها نـااميد  براي آاميابي در کار بايد با مشكالت و فراز و نشيب هاي زندگي مبارزه نمود ؛ پس

 .ندفوتبال مي ماند آه تا آخرين دقيقه مـمـكـن است سرنوشتش تغيير آ روند زندگي و کار به بازي: نشويد

 .است قانون طاليي آـه شـمـا را در طـي مسير ياري مي رساند، بيان شده ٢٠در اين جا 

 .حتي رئيس هم بايد آستين هايش را براي آار آمي باال بزند -1

اگر رئـيس يا سـردسته . ايد يا رغبتي به انجام دادنش نداريد زيردستان خـود را وادار بـه انـجـام آـاري نـكنيد آه خودتان تاآنون انجامش نداده

  .نخواهد آرد خودتان سرمشق و الگوي ديگران قرار بگيريد ، آنگاه ديگر کسي در انجام آار با شما بحث گروهي هسـتـيـد بايد

 .اندکي شـانـس و اقبال، بهتر از آوهي از دانش و خردمندي است -2

حتـي يـك مـرد . خودتان را آماده رويـارويـي بـا آنـهـا آـنـيـد باهوش باشيد لحظاتي در زنـدگـي وجـود دارند آه بايدشما هر قدر هم که زيرك و 

 .آم نگيريد هيچگاه اهميت زمان و مكان مناسب انجام آارهايتان را دست. پاهايش روي يخ ليز مي خورد خـردمند و دانا نيز

 .بگويد سخن ١٠) يا رقيبتان(ـازه دهيد دشمنتان در ازاي هر سخني آه مي گوييد، اج -3

کنيد، وي قدرت بيشتري براي ضربه وارد آردن و صدمه  هر قدر آـه شـما بـا سخنان خود اطالعاتي را براي رقيب يا دشمنتان آشكار و افشا

دارد مي تواند  است و آن آه اطـالعاتقدرت » اطالعات«بگذاريد رقيبتان سخن بگويد چون داشتن . داشـت زدن به شما در اختـيـار خواهد

  .ويرانگر باشد

 .پول نقد، پول نقد است حتي اگر از شكم فيل بيرون بيايد - 4

چك هميشه در . پول نقد است آه وجود دارد تـنها: ي وجود نخواهد داشت »اگر«و » اما«زماني آه شما اسكناس در دست داريد هيچ 

  .هـم مختص آدم هاي زودباور؛ اما پول نقد همواره پول نقد است عتـباريمعرض بـرگـشـت خـوردن است و آـارت ا

 .هيچ چيز را براي هيچكس برمال نكنيد% ١٠٠هيچگاه  - 5

. همواره چيزي را نزد خودتان نگاه داريد. به آسي نگوييد اگر خيال داريد ميليونر شويد بهتر است هيچگاه تمام جزئيات برنامه و نقشه خود را

ضمانت مي کند آه  و همچنين(از شما حفاظت خواهد آرد %١٠همان . درصد آن را برمال سازيد ٩٠تا  ٧٥تنها  ر به افشاي آن شديداگر مجبو

 .(آن ايده متعلق به شماست

 .هنگام خشم و عصبانيت، تصميم نگيريد- 6

هنگامي آه عصباني هستيد، از روي خشم و . رنددا آدم هاي باهوش و محـتـاط نيک مي دانند آه براي درست انديشيدن به آرامش ذهن نياز

زماني آه  .اين يكي از مهمترين قوانين است. احـسـاسـات و هيـجـانات خـود را آنترل آنيد. آـرد غضب ، و نـه از روي مـنطق صحبت خواهيد

يد آه در آيـنده پشيماني به بار خواهند تصميماتي اتخـاذ مي آن عصباني هستيد تهديدهايي مي آنيد آه قادر به عملي آردن آنها نيستيد يا

  .آورد

 .مرد است و قولش -7
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آه هيچگاه قولي به آسي ندهيد ولي معلوم است آه بعضي ها  البته بهتر( همواره سر قول و حـرفـتان بمانيد . هيچگاه نبايد زير قولتان بزنيد

باشد همان لحظه است آه او را از  بل ديـگر بـه شـما اعـتـماد نـداشـتهدرست زمانـي آه طرف مقا). خودشان را بگيرند نـمـي تـوانـنـد جـلوي

 .دست داده ايد

 !مختصر بگوييد دهانـتـان را بـسـتـه نـگاه داريـد و اگـر مـجبور به گفتن دروغ هستيد، ساده و -8

حتـي اگـر . نگوييد حـرف و سـخن خـوشـايـند و جـالبـي بـراي گـفتن نداريد بهتر است آه اصًال هيچ چيز اگر

سرانجام سبب افشاي موضوعي مي گردد آه  حـرفـي بـراي گـفـتـن داريـد آن را بـازگـو نـكنيد چرا آه

اگر دهانتان . براي ضربه وارد آردن به شما استفاده آند فردي آه از آن مطلع مي گـردد، قادر است از آن

 .دايناسورها رفتند همان جايي خواهند رفت آه بـسته باقي بماند، اشتباهات

 .قرار نگيريد بهترين روش براي جاخـالي دادن از تيرهاي رقبا آن است آه هيچگاه در تيررس آنان -9

يک محل قرار  هيچـگاه با رقيب سرسخت خود در. (هرگز خود را در موقعيت هاي دردسر ساز قرار ندهيد

 (.نگيريد تا او نتواند مستقيمًا سر شما را نشانه بگيرد

منصفانه با شما را ندارند ، قوانين بازي را به نفع خود  گاهي اوقات رقباي شما وقتي مي بينند که توان مقابله: حواستان را جمع کنيد -10

 .را نقض مي کنند تغيير مي دهند يا کًال آنها

 .ان بر استفاده مي کنندجانبي و مي اشخاصي که همواره خواهان پيروزي هستند گاه به جاي رعايت قوانين بازي ، از قوانين

 .هرگز خيانت و خائن را به آساني نبخشيد - 11

قـرار دهنـد، آه اين عمل باعث ترغيب فرد خاطي به تكرار  برخي عادت دارند از گناه و تقصير گناهكار به راحتي بگذرند و او را مورد بخشش

 .عمل خويش خواهد شد

يا آنـكـه مـورد احـترامش باشيد هميشه گزينه ترس را  منتـان از شـمـا هراس داشته باشدهـرگـاه مـردد بـوديد آـه آيا بهتر است دش -12

 .برگزينيد

بازدارنده بهتري نسبت به مورد احترام بودن است چون  ترس. محترم بـودن فـوق الـعـاده عالي است امـا عـنـصر ترس بهتر از آن است

  .مي آند دشـمـن را در مسـير خـود متوقف

 .ر هر مرد موفقي يك زن موفق وجود داردآنا -

در مـقـابـل، يـك . بدون خانواده، يك مرد آامل نخـواهد بود يك مرد. هر مردي براي آسب موفقيت به پايداري و استقامت يك زن بزرگوار نياز دارد

  .شـما را از شكوفايي استعدادها و قابليت هايتان باز مي دارد هـمـسر بـد و نـامـنـاسب

 .هيچ چيز پايدار و هميشگي نيست -14

 .موهاي پرپشت سرتان ، هيچ يك پايدار نخواهند ماند از عشق گرفته تا ثروت، مـوفقيت در تجارت، زيبارويي و حتي: به خاطر بسپاريد 

ربه ديگري نياز نداشته با قدرت هم بزنيد آه به ض هرگاه به نبرد آسي مي رويــد، هميشه ضربه اول را شما بزنيد ، و چنان محكم و -15

 .باشيد
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با ايـن عـمل دشـمـن و حـريف را غافلگير مي آنيد . آنيد هنگامي آه منازعه و درگيري اجنتاب ناپذير است ، هميشه اولين ضربه را شما وارد

 .آافي محكم و آاري باشد، مي توانيد دشمنتان را آامًال کله پا آنيد و اگر ضربه شما به اندازه

 .آن را بيشتر، و پاداش و ثـمـره آن را آمتر برآورد آنيد ه خـواسـتيد اقدام به انجام آاري آنيد، همواره مدت زمان مـحـقـق گشـتنهـرگـا -16

مـا به مـنـظور دسـتـيابـي بـه خـواسـتـه هايمان ملزم  اغـلـب اوقـات. حـتـي بـهترين طرح ها و نقشه ها ممكن است بي ثمر و نافرجام گردد

گرفتن پاداش آن  دست باال گرفتن آار و دست آم. بدان مفهوم است که همواره بايد صبور و شـكيـبا باشيم ش و آوشش هستيم و اينبه تال

 .سبب مي گردد شما هيچگاه مأيوس و نااميد نشويد

 .دوستانتان را نزديك خود نگاه داريد، دشمنانتان را نزديكتر -17

امـا . رفاقت صميمانه اي با دشمنانشان داشته باشند وء تفاهم مي شوند، يـعني مي پندارند بايدمردم هميشه در درك اين گفته دچار س

مثًال ترتيبي بدهيد  .تـالش خـود را بكنيد تا اعمال و حرآات دشمنانتان را تحت نظر خويش داشته باشيد واقعيت آنست آه شما بايد منتـهـاي

 .از نـقـاط ضعفش آمال استفاده را ببريد رش را پيش بيني کنيد وکه از اقدامات وي آگاهي داشته باشيد، افكا

 .بايد پول خرج آرد» پول درآوردن«براي  -18

اگر ايده اي براي . آرد، پس نگران پول خرج آردن نباشيد اگر پولي را خرج مي کنيد و بعد هزينه آن پول ، سود بيشـتـري را عايدتان خواهد

مـشـاوره با متخصصين و جويا  بـه آارمندان خود حقوق و دستمزد شايان توجه بدهيد، بـراي. بـانك وام بگيريد تجارت و آسب و آار داريد ، از

 .شـما آـاسـب يـا تـاجـر بـاهـوشـي بـاشـيـد هميشه در اوج خواهيد بود اين ترتيب اگر به. شدن از رهنمودهايشان پول پرداخت آنيد

 .صر حياتي موفقيت هستنددو عن» پشتكار«و » متمرآز بودن» -19

جمالت دلسرد آننده نزديكترين آسانتان نيز نخواهد  حـتي. اگر شما به خودتان ايمان داشته باشيد هيچ چيز نمي تواند سـد راهتان شود

 .دارد توانست شما را از حرآت باز

 .هيچكس شكست ناپذير نيست -20

خود راضي شويد آنگاه خواهيد ديد آه نزديكترين  ـافي اسـت آمي مغرور و ازآ. ثروت نمي تواند ضامن شكست ناپذيري و وفـاداري باشد

 .گردانند دوستانتان نيز از شما روي برمي
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   خوشبختي  از آليدهاي  ، يكي ثروت
  

  به  را در رسيدن  ها، خوشبختي انسان  اغلب آه  طوري  به. دارد ها انسان  در زندگي  بسيار مهمي نقش  و ثروت  پول  امروزه  آه  دانيم ما مي  همه

  گشتن  ، خوب پوشيدن  ، خوب خوردن  ،خوب آردن  زندگي  خوب  يعني  خوشبختي: گويند شود،مي مي  از خوشبختي  تعريف  وقتي دانند و مي ثروت

فراتر   آن  مبلغ  آه  باشيم  داشته  و نشاط باشد،بايد درآمدي  با شادي  توام  آه  آل ايده  زندگي يك  به  رسيدن  ها، براي ما انسان  همه  بنابراين...و

  ، شغل قبيل از  مختلفي  عوامل  به  ثروت  به دستيابي.  آنيم  خود را اداره  زندگي  و مكان  زمان مقتضيات  به  با توجه  باشد تا بتوانيم  ازحد نيازهايمان

  .نيازدارد...و  و مهارت  ، زمان تالش ، ريزي  ، برنامه ،هدف مناسب

  آننده  او، تعيين  باورهاي  و نظام  انسان ذهن.  تفكر ماست  ما، نتيجه  سعادت  يا عدم  سعادت آه  باشيم  داشته  توجه  نكته  اين  در ابتدا بايد به    

خواهيد  مي  اگر ثروت. دارد مي  ، ما را ثروتمند يافقير نگه آنيم مي اتخاذ  آن  تربيت  براي آه  اي شيوه  به  ما بسته  او هستند و ذهن  زندگي آيفيت

  دست  هدف  اين  تواند به تغييربگيرد، مي  به  و اگر او واقعا تصميم  خود اوست  وپرداخته  هر فرد ساخته  آنيد، زيرا وضعيت  عوض تفكرخود را  نوع

  داشته  توجه  نكته  اين  بايد به . است دارا بودن  ، احساس آليد ثروتمند شدن  وتمند هستيد،زيرا اولينثر  آنيد آه  بايد خيال  اول  درمرحله. پيدا آند

  و هر چه  است  داده خداوند آنها را دراختيار ما قرار  آه  فراوان  هاي نعمت  در اختيارداشتن  يعني  ، ثروتمند بودن نيست  فقط پول ثروت  باشيد آه

  زندگيتان در  هر زمان  باور برسيد آه اين  بايد به  دوم  خواهيد آورد و در مرحله  دست به  بيشتري  هاي نيد و شكر گزار باشيد، نعمتخود را داراتربدا

  .دهيد انجام  بيشتري  خوب  بيشتر، آارهاي  ثروت  قادريد باآسب

  « از آنهانباشيم  يكي  آه  است  آن  دهيم  فقرا انجام  براي توانيم مي  آه  آاري  بهترين«:  است  گفته  بزرگي    

     

      

 آرد؟  توان مي  چه  ثروت  به  رسيدن  براي

 

  ضروريست  نكته  ذآر اين. آنيد  زمينه  اين در الزم  هاي تالش  انجام  بايد خود را متعهد به. وجوددارد  گيري تصميم  نياز به ، ثروت  آسب  براي(1    

  .باشد  همزمان و  همراه  صحيح و باورهاي  مناسب  بايد با نگرش  تالش  ،اما اين برخوردار است  بسياري  ز اهميتا  تالش  گرچه آه

 آار  متعارف  ميزان  به  آه  آساني  مانند وهمچنين فقير مي  آنند و بازهم مي روز آار درشبانه  طوالني  هاي ساعت  نفر هستند آه  هزاران    

  .داد را تغيير  هابايد، استراتژي وقت  بعضي  شوند، بنابراين مي  د همآنند وثروتمن مي

  .آنيد  را دنبال  آن  آنيد و سپس خود را مشخص  هاي بريزيد و هدف  نقشه(2    

  .باشد همراه  صحيح  تدبير و مديريت بايد با  آردن  خرج آنيد، پول  انداز آنيد و بعد خرج  پس  اول(3    

بگذرانيد و   ثروتمندان خود را با  از وقت باشيد، مدتي  داشته  و مثبت  خوب  آنها احساس  به نسبت افراد ثروتمند بپردازيد و  اهدهمش  به(4    

  هاي نگرش شويد،  آنهادقيق  به  ازنزديك. باشيد  بين  آنيد و واقع  آنها را جذب  مثبت و جالب  شما و آنهاوجود دارد، نكات  بين  فرقي  چه ببينيد آه

  .قراردهيد  و مورد استفاده  آرده  آنها رابررسي

  توانايي  آننده  ، تعيين ديگران  آمك  پذيرش براي شما  آنيد زيرا توانايي  احساس  ديگران  آمك بخواهيد و خود را اليق  آمك  از ديگران(5    

  . است  ثروت  آسب  شمابراي

  .آنيد  تلقي  ضرورت  خود يك زياد را در زندگي  هستيد و پول  ثروت  شايسته  آنيدآه  نشانخود خاطر   براي  طور مرتب  به (6    

  آردن خرج  شما استطاعت  آه  است  نكته  اين  ،فهميدن مالي  استقالل  به  از فرآيند رسيدن  بخشي.آنيد  خرج  پول خود  براي  و بيگاه  گاه (7    

  .آنيد بيشتر پيدا مي  پولسازي  براي اي بريد، انگيزه مي  داريد لذت  آه  پولي شما از آه  وقتي  وهعال  خود را داريد به  براي  پول

  :باشيد  خود داشته همراه  پول  مقداري  زير همواره  دليل  سه  به(8    

 .آنيد مي  بيشتري  ثروت  احساس) الف    

 .آنيد مي  عادت  داشتن  پول  به) ب    

 حائز  ثروتمند شدن  براي  اين  دهيد آه مي را از دست  پول  آردن  خرج  ترس  ترتيب  اين  به آنيد، همچنين بيشتر پيدا مي  نفس  به اعتماد) ج    

  . است اهميت

  .نكنيد  سرزنش و روزتان  خاطر حال  را به...و  ، تحصيالت ،شغل ، اقتصاد، دولت جوي  پدر و مادر، اوضاع(9    

  خاطر پول  به  آارآردن  شود آه مي  شروع تنها وقتي  واقعي  پولسازي  دانند آه مي  ثروتمندان.آنيد  مبارزه  باشور و شوق  مشكليبا هر (10    

 .اند نبوده آن  به  وابسته  دارند، چون  آنها پول. شود  آنارگذاشته

  آه  آساني. آنيد  بخريد و يا تجارت و خانه  آنيد و يا زمين  ريگذا  سرمايه  توانيددر بانك مي. بيندازيد  گردش  خود را به  پول(11    

  آردن  با جمع  آسي  هيچ. آنند مي دارند استفاده  آه  آنچه زنند، از آار مي  به  خود رامرتب  سرمايه  هستند آه  سرشار دارند، آنهايي درآمدهاي

 .شود ميليونر نمي  زير تختش  قلكي خود در خردهاي  پول
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  مبلغ  هر ماه .آرد  گذاري  سرمايه  توان مي هم  آم  آوريد با مبالغ  دست  به  زيادي  پول شبه  يك  نيست  الزم  دار شدن  سرمايه  براي(12    

  اي مالحظه  قابل  مبلغ  از چند سال  دهيدپس  آار را ادامه  اگر اين. گردد  گذاري  سرمايه فقط صرف  مبلغ  دهيد اين  آنار بگذاريد و اجازه آمي

  ، يك فراوان  باشد، زيراآغاز هر سود مالي  داشته  دسترسي  آن  تواند به مي  با هر شرايطمالي  هر آسي  آه  است  روشي  اين.  خواهيدداشت

  . است  بوده  آوچك هرچند گذاري  سرمايه

  بحران  است  ،هر قدر ثروتمند، ممكن هر آسي  رد، برايخو مي  هم  چيز به  همه  ناگهان آه  هست  ، اوقاتي هر فردي  در زندگي(13    

  آه  هم  ، هر اندازه بايد بداند، هر مشكل ايد، هر آس شده  هستيد، چقدر معتبر و شناخته آسي  چه  آه  نيست  دهد، مهم  رخ  باري مصيبت مالي

را   از جا بلند شويد، تا بحران  خوردن  وغصه  نشستن  جاي  به  بحران  ارزشمند باشد، هنگام تجربه  يك  آسب  براي  اي زمينه تواند باشد، مي بزرگ

بگيريد،   بهره  مثبتي  شكل  به  آنيد و يا از آن ببريد، محدودش  را از بين  ، آن شما است  پيشرفت مانع  چيزي  آنيد چه  سر بگذاريد، مشخص پشت

مسلط   بر اوضاع  شما قادريد، دوباره. خويش  به  قوي  ، ايمان است  ايمان  تنها نياز به آار، ناي  براي. آنيد  صرف  آار زمان  اين  باشيد و براي خالق

 .باشد  داشته  همراه  به  معنوي  وبقاي  ، موفقيت تواند، خوشحالي مي  ثروت.  فرد است توازن  دهنده  ، نشان نيازي و بي  ثروت  شويد، بايدبدانيد آه

 

     

      

 : امور مالي  تنظيم در  چند نكته

 

  رسد، آن مي  مصارفي  چه  ما به  پول دهد آه مي  ما نشان  به  عمل  آنيد، اين  رسانيد رايادداشت مي  مصرف  به  آه  هايي  پول(1    

  . آنيم  تنظيم  بانيازهايمان  خود را متناسب  زندگي  بودجه  توانيم مي وقت

  .پرهيز نماييد اضافي  هاي آنيد و از خرج  جويي صرفه(2    

  .آنيد  بيمه  ناگهاني هاي و هزينه  بيماري  خود را در مقابل(3    

  .وجود آوريد  به  پول  به نسبت  مسئوليت  حس  خود يك  فرزندان در(4    

  .آنيد درآمد  آسب...و  ، آشپزي خياطي  از قبيل مختلفي  توانيد با آارهاي بخواهيد، مي اگر(5    

     

      

 

   بهتر در زندگي  ايجاد احساس    

 
  . بگوييد متشكرم  آنيد، هميشه استفاده  امتنان از  حاآي  از آلمات  هميشه _    
  . است  ديگران  ازخوبي  آردن  خود، قدرداني  ، درباره خوب  احساس يك  داشتن  براي ها راه  ترين از آسان  يكي _    
  .آنيد  خوداعتراف  هاي ارزش  دهيد به مي  انجام  آاردرستي  ياد آنيد و وقتي  بيخو  از خود به  هميشه _    
  .خودشما ندارد  با ارزش  رفتار شما ارتباطي  باشيد آه  داشته توجه را از خود متمايز آنيد و  رفتارتان _    
  .بگيريد  خوددرس  از اشتباه  نكنيد و آزارندهيد، بلكه  داديد، خود راسرزنش  انجام  آار اشتباهي اگر _    
 خود را  آنيد و جسم  ورزش  است  شده ما داده  به  آه  است  تنها جسمي  اين  آه باشد  يادتان رفتار آنيد، هميشه  خوبي  خود به  با جسم _    
  .دهيد پرورش
بدهيد،  نشان آنها  داريد به  باخود و ديگران  آه  ازرفتاري  نمونه  نيد يكتوا مي  خصوص  به ازآنها داريد،  رفتاري  انتظار چه  بگوييد آه  ديگران  به _    
  .بپذيرد  را ازخويش  ديگري  نبايد سوء استفاده  آس  هيچ

  .ببريد  لذت  الهي مواهب باشيد، از  داشته  گناه  احساس  آنكه  آنيدبدون  بگرديد و سعي  خوب  مردم  اطراف _    
  .گذارند افكار ما تاثير مي و  احساسات  برنوع ما  زيرا آلمات. آنيد  استفاده  مثبت  از بيان _    
آنيدو   خواهيد باشيد ترسيم مي  آه  از آنچه  خودتصويري  در ذهن  دهند، هميشه مي  عمل  وشهامت  شما ايده  به  را بخوانيد آه  هايي آتاب _    
 .خواهيد شد  آشيده  غالب  هاي انديشه اين  سوي  الزاما به  گاه  هستيد، آن  آه  از آنچه  نه
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  ده نكته الزم براي آسب وآارهاي آوچك وجديددرآارآفريني
  

آارآمدبراي رويارويي بامشكالت فراروي جوامع ازجمله بيكاري وآثاروتبعات سهمگين آنها ونيز يكي امروزه آارآفريني بعنوان يك استراتژي 

دانشگاهي واقع - ازمهمترين راهكارهاي برون رفت ازفضاي بسياربغرنج وپيچيده اقتصادي مورداهتمام وعنايت ويژه جوامع وافرادومجامع علمي

 .گرديده است

آرپاره اي ازمهمترين مواردي آه براي هرفعاليت نوپا وايجادآسب وآارهاي آوچك وزودبازده ضروري است مقاله اي آه درپيش روي داريدبه ذ

  .ميپردازد

  :قبل ازشروع تاآنجاآه ممكن است پول پس اندازآنيد-١

اماآنهانمي .يكنندبعضي باگرفتن وام ازبانكهايادوستانشان آارراشروع م.دراغلب مواردمردم بدون هيچ پس اندازي وارد آسب وآارمي شوند

دانندآه ممكن است ماه هاياسالهاطول بكشدتابه سوددهي برسندوهنگامي آه وام دهنده بفهمدآه اين آاربه اندازه آافي سودده نيست 

بعضي وقتها مردم مجبورمي شوندتابراي بازپرداخت وامهاازمسكن .پولش راپس خواهدگرفت ويابراي دفعه بعد ازدادن وام خوداري مي آند

  .ارت اعتباري استفاده نمايندآه اين باعث ميشودخانه يااعتبارشان درخطربيفتدياآ

  .راه درست اين است آهتاآنجا آه ممكن ميباشدهرچه بيشترپول موردنياز راپس اندازآرد

  :ازبندآفش آغازآنيد-٢

تاوقتي آه آاري .اگرمي توانيدآارتان رابدون دفترآارانجام دهيدپس درآغازسعي آنيدجااجاره نكنيد)آنيدباهزينه آم شروع (آوچك فكرآنيد

  .نداريدآارمندي رااستخدام نكنيد

آساني آه آارشان راارزان شروع ميكنندمثالدريك گاراژازاين فرصت برخوردار مي گردندآه اشتباهات ناشي ازتازه آاربودن رادرمقياس 

  .دهندآوچكترانجام 

  :ازدارايي هاي شخصي خودمحافظت آنيد-٣

وقتي واردآسب وآارمي شويد،اين شخص خودتان هست آه مسئوول قروض بوجودآمده نظيروام ها،ماليات،پول مالكان وغيره مي باشدلذا 

  .شخصي شمامانندماشين ياخانه برونداگرازخودمحافظت نكنيد،بستانكاران باحكم دادگاه مي توانندبه سراغ دارايي هاي 

  .اگروام هاي شمادرحال افزايش است سراغ تشكيل يك بنگاه ياشرآت بامسئووليت محدودبرويد

  :ببينيدآه چگونه مي خواهيدپول دربياوريد-۴

ت بدانندآه چه هزينه تازه آارها الزم اس.شمابايدبتوانيددرچندجمله بيان آنيدآه چگونه طرح آسب وآارتان سودمعقولي درپي خواهدداشت

چقدراست؟آنگاه ميتوان فهميدآهچقدربايددرماه فروش داشته ...هايي دارند،چقدر صرف خريداري آاالمي شود،اجاره،پاداش آارآنان و

  .باشندوبه چه قيمتي بفروشندتااينكه آن هزينه هاراجبران آنندودرآنارآن سودآافي نيزايجادآنند

  :آه آوچك باشديك طرح آسب وآارتهيه آنيد،هرچند-۵

دراآثرشرآت هاي آوچك،بخش هاي اصلي طرح تجاري،تجزيه .پيداآردن مقداري سودوايجاديك نقطه سربه سراولين گام دراين راه است

بابرآوردگردش نقدينگي وسودوزيان شماميتوانيدايده .وتحليل نقطه سربه سر،پيش بيني سودوزيان وبرآوردگردش جريان نقدينگي هستند

  .ابهبودببخشيدآسب وآارخودر

تهيه يك طرح تجاري به شما اين اجازه را مي دهد آه تعيين آنيد چه چيزهايي هزينه هاي شروع آار هستند و استراتژي بازار يابي شما چه 

  .اگر محاسبات شما روي آاغذ درست نباشد،در دنياي واقعي نيز درست نخواهد بود. هست

  :دهيديك حاشيه رقابتي پيدا آنيد و آنرا ادامه -۶
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بعضي روشهايي آه مي توان اين حاشيه .درست آردن يك حاشيه رقابتي در ساختار آسب و آاربراي موفقيت دراز مدت خيلي اهميت دارد

بيشترازرقباي خودبدانيد،محصولي راتوليدآنيدآه تقليدازآن خيلي سخت ياغيرممكن باشد،توليد ياپخش آن :هارابدست آوردعبارتنداز

  .بهتري راانتخاب نماييدوياخدمات بهتري به مشتريان بدهيدراآاراترآنيد،مكان 

  .اينهااطالعات محرمانه اي هستندآه براي شمامزيت رقابتي دربازار ايجادميكنند.ازاسرارآسب وآارتان محافظت آنيد

  .زورودبگذاريدعالمت بزنيديابراي رايانه هارم"محرمانه"مثال اسنادراباآلمه.بايدآاري آنيدآه اطالعات شمامحرمانه بمانند

وقتي آه مي بينيدآسب وآارتان بامشكل مواجه شده است بايدبايك طرح .عكس العمل سريع دربرابرخبرهاي بديكي ديگرازاين روشهاست

  .مثال محل دفترآارتان راتغييردهيديامحصول وخدمات جديدمعرفي آنيدويايك راه بهتربراي ارتباط بامشتري پيداآنيد.جديدبه سراغ آن برويد

  :آليه توافقنامه هارامستندومكتوب سازيد-٧

  :بعنوان يك قاعده شمابايدبرخي ازقراردادها وتوافقنامه هارامكتوب سازيد مانند

  سال١قراردادهاي بيش از-

  دالريابيشتر۵٠٠قراردادهاي فروش به ارزش -

  قراردادهاي مربوط به مالكيت حق آپي رايت-

  .آه تقريباهمه چيزرامكتوب آنيدزيراآه توافقات شفاهي رابندرت ميتوان اثبات آرد حتي اگرازنظرقانوني الزم نباشد،عاقالنه است

  :آنيد ازآنهانگهداري اشخاص شايسته رااستخدام آرده وبدرستي-٨

برابريك شخص بامهارت معمولي ميتواندارزش داشته ٣يا٢يك آارمندقوي حداقل .الويت شمااين باشدآه آارآنان شايسته رااستخدام آنيد

  .باشد

آارآنان بايدآارشان .براي ايجاديك نيروي آارثابت وشاد،نه تنهابايدباآارمندان بطورعادالنه رفتارآردبلكه بايدآسب وآارشمانيزاليق آنهاباشد

  .مشتريان نيزبه احتمال قوي به آسب وآارروبه رشدوفادارترخواهندماندوآن رابيشتربه دوستانشان توصيه مي آنند.رادوست داشته باشند

  :وضعيت حقوقي آارآنانتان توجه آنيد به-٩

  .هنگامي آه آارگري رابصورت قراردادي اجير مي آنيد مطمئن شويد آه ازاونبايدمانند يك آارمندرسمي ماليات آسرشود

  :صورتحساب ها وماليات هاي خودراسرموعدبپردازيد-١٠

لذا يك راهبرد واستراتژي اساسي آن .حسوب مي گردددردنياي واقعي،به قول خودعمل آردن يك شهرت تلقي مي شودويك دارايي مهم م

بيشترين اهميت .است آه صورتحساب هاي خودراپيشاپيش وزودترازموعدبپردازيداين امرباعث آسب وجهه واعتبار براي شماخواهدگرديد

قوقي آارآنان تان آسر مي راپرداخت بموقع ماليات بردرآمدمي تواندداشته باشدمخصوصا سهمي راآه شمابعنوان ماليات تكليفي ازفيش ح

  .نماييد
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  راز ميليونرهاي خودساخته
  

اسرار ويژه براي ثروتمند شدن بهره گرفته اند آه اما آنها از يك سري . افراد ثروتمند و ميليونر خود ساخته باهوش تر و برتر از شما نيستند
 . شما نيز ميتوانيد با پيروي از آنها حداقل آسب و آار خود را رونق بخشيد

  . افكار بزرگ زندگي شما را متحول خواهد ساخت. روياهاي بزرگي در سر داشته باشيد -١

دازه اين تصوير مشخص تر و خاص تر باشد امكان دستيابي شما به آن هر ان. يك تصوير خاص از مقصد مسير خود در ذهن تان ترسيم آنيد -٢
  . بيشتر خواهد بود

اين نگرش شما . ولو آنكه براي شخص و شرآت ديگري آار ميكنيد. به گونه اي رفتار آنيد آه گويي شما مالك آسب و آارتان ميباشيد -٣
   .بذرهاي موفقيت و استقالل شغلي را در سرنوشت شما خواهد آاشت

گفتن به شغلي آه تنها براي پول انجامش " نه"با . چنانچه به آن عالقه مند نميباشيد آن را رها آنيد. شغل خود را دوست داشته باشيد -۴
  . ميدهيد شغل دلخواه خود را همچون آهن ربا جذب خود خواهيد آرد

انديشه ها و ايده هاي خود را . با افرادي آه متعهد به ايجاد يك شغل بزرگ هستند جلسه تشكيل دهيد. گروه خوش فكر تشكيل دهيديك  -۵
  . با يكديگر در ميان بگذاريد و از يكديگر پشتيباني آنيد

  . همواره ضوابط اخالق آاري را رعايت آنيد-۶

  . هميشه به علم خود بيفزاييد. را سر لوحه اعمال خود قرار دهيد پيشرفت و بهبودي دائم و بي وقفه در شغل خود -٧

  . ياري رساندن به ديگران آسب و آار شما را رونق خواهد بخشيد. به شغل خود بعنوان يك خدمت رساني بنگريد -٨

  . اين پيشه شماست. از تمام جزئيات و ريزه آاريهاي شغل خود آگاهي يابيد -٩

  آيا شما آماده هستيد؟ . هر لحضه ممكن است بر در شما بكوبد .مترصد فرصتها باشيد -١٠

سالمت جسماني و . بدن ضعيف معلول ذهن ضعيف ميباشد. ذهن توانمند جسم نيرومندي پديد مي آورد. تناسب اندام خود را حفظ آنيد -١١
  . رواني شما اساس موفقيت شما در زندگي ميباشد

  . بتدا آارهاي مهم تر را به انجام رسانيدا. زندگي خود را اولويت بندي آنيد -١٢

  . اين عمل اعتماد سازي  آرده و مشتريان شما را افزايش ميدهد. پيش از آنچه مشتري انتظار دارد به وي خدمت ارائه دهيد -١٣

فعاليتهايي آه . رند، پر آنيدزندگي خود را  از فعاليتها و افرادي آه موجبات پيشرفت و بالنگي شما را فراهم مي آو. فرد منظبطي باشيد -١۴
  . بر زندگي شما اثر منفي مي گذارند را از خود دور سازيد

  . پس انداز را هيچگاه فراموش نكنيد. اين نخستين قانون متموالن است. نخست به خودتان پرداخت آنيد -١۵

هاي ذهن خود گوش فرا دهيد و برنامه ريزيهاي خالقانه در زمان تنهايي به نداي درون و انديشه . هر از چند گاهي تنهايي را تجربه آنيد -١۶
  . آنيد

  . بهترين را ارج دهيد و به آمتر از آن قانع نباشيد. بسوي برتري گام برداريد -١٧

  . خود و خواسته هاي خود را بشناسيد و آنها را هميشه صادقانه بيان داريد. صداقت و درستكاري بهترين سياست است -١٨

  . يم گيري سريع عمل آرده و در تغيير آنها آند و آهسته باشيددر روند تصم-١٩

  . شما بايد موفق گرديد. تمام افكار شما بايد بر موفقيت متمرآز باشد. شكست گزينه شما نخواهد بود -٢٠

  . زي نهايي نزديك ميكندپافشاري سرسختانه اعتماد بنفس شما را تقويت آرده و شما را به پيرو. در دستيابي به اهدافتان مصمم باشيد -٢١

  . هيچگاه از ايده ها،عقايد و رويكردهاي نو نهراسيد.بر خالف جريان آب شنا آنيد-٢٢

  . بروي فرصتها تمرآز آنيد و نه بروي موانع-٢٣
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  . سه عنصر ترس، پشت گوش اندازي و تنبلي را از زندگي خود بيرون اندازيد -٢۴

ر آنار شما زندگي ميكنند از پيشرفت و ثروتمند شدن شما خوشنود نخواهند شد و ممكن است به خاطر داشته باشيد اغلب افرادي آه د-٢۵
  . تنها به اهداف خود بينديشيد و آنها را ناديده بگيريد. در  اين مسير مرتبا شما را از دستيابي به اهدافتان دلسرد سازند

بلكه به مفهوم ارج نهادن به خواسته ها و آرزوهاي . حقوق ديگران نيستخودخواهي به معني ناديده گرفتن . ياد بگيريد خودخواه باشيد -٢۶
  . خودتان و مقدم دانستن آنها بر خواسته هاي ديگران است

  ! حال اگر فرد بد شانسي نباشيد حتما پولدار مي شويد-٢٧
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  قواعد ثابت شده يك آسب و آار
  

هيچ آارشناس و صاحب . دهند در آسب و آار و تجارت آداب و قواعدي وجود دارند آه مبنا و پايه و اساس يك آسب و آار موفق را شكل مي
ها ظاهري بسيار ساده دارند و براي فهمشان به هيچ فن و تخصص  اين. اي نيست آه درستي همه اين اصول را تاييد نكند آسب و آار خبره

  : خوب دقت آنيد. شود ارتباطات با مردم و دنياي اطراف هنر ارزشمندي است آه در پي توجه و رعايت اصول زير آسب مي. يستاي نياز ن ويژه
  خوب گوش دهيد  -١

آارمندان هستند آه از چند و . هاي آارمندانتان هم توجه آنيد به حرف. به مراجع و آن مشتري احتمالي و مشتري آنوني به دقت گوش دهيد
سب و آار خبر دارند و اگر آنها مشكالت، نقاط ضعف و نقاط قوت آسب و آار و بازار را به شما نگويند، نخواهيد توانست بازاريابي و چون آ

ها و انتظاراتشان از  نيازها، خواسته. هستند  مشتريان آنوني و احتمالي، عوامل رشد و افزايش درآمدتان. آسب و آار موفقي را پيش ببريد
هاي اين گروه، هر دو راهنماي آار  ها و ابراز رضايت اعتراض. آنان هاي  رك نخواهيد آرد مگر با گوش دادن دقيق و نكته بينانه به حرفخريد را د
  . شمايند

  . پاسخگو باشيد -٢
شما اعتماد  هر چه زودتر پاسخ بدهيد، مشتري آنوني ناراضي و مشتري بالقوه بيشتر به. ابتدا گوش دهيد و سپس دست به عمل بزنيد

  . سريع، قوي و موثر، آشكار و برجسته پاسخ دهيد. خواهند آرد
  . هايتان را حفظ نماييد آار گروهي و استمرار فعاليت -٣

 پيشنهادات و. شان بحث و تبادل نظر نماييد هايشان را جويا شده درباره اگر يك تيم بازاريابي داريد، همواره با آنها مشورت آنيد و نظرات و ايده
هاي يكديگر را بشنويد و در يك آار گروهي، طرحي مناسب براي خلق و تقويت بازاريابي و راهبري و توسعه آسب و آار،  ها و توصيه ايده

  . تدوين آنيد و به اجرا گذاريد
  . آامال بر آارهايتان تمرآز آنيد -٤

سپس درباره ايده بازاريابي و آسب و آارتان، فكر و تعمق . باشيدهاي الزم  توانيد در پي آسب دانش، معلومات و مهارت ابتدا تا جايي آه مي
هايتان را در يك مسير معلوم و اصلي قرار دهيد و  آارها و فعاليت. تمامي جوانب مسئله را در نظر گرفته از زواياي گوناگون به آن بنگريد. آنيد

اين مسير را آانون توجه خود قرار دهيد و هميشه براي . رويدهايتان جلو ب هميشه سعي آنيد در همين مسير و در راستاي نيل به هدف
رسد و راه اصلي  هاي به روز در يك آسب و آار، هرگز به پايان نمي آسب معلومات و مهارت. ها و مشكالت آمادگي داشته باشيد چالش

  . آمادگي هميشگي است
  را به تمامي بدانيد " موفقيت"مفهوم  -٥

آميز فرايند فروش، از  او براي تكميل موفقيت. آنيد شما به عنوان يك بازارياب فقط به او آمك مي. آند خلق مي اين مشتري است آه فروش را
رساني به او و اعطاي جايزه به  خدمت. مشتري را فقط يك عامل آسب درآمد ندانيد. اين همان موفقيت حقيقي است! گيرد شما جايزه مي

  . آند تر مي بخش زيباتر و لذتخاطر موفقيت، روند آسب و آارتان را 
  . با مردم آشنا شويد و با آنها ارتباط برقرار آنيد -٦

هر قدر آه دايره و شبكه ارتباطات . با هر آسي آه الزمست بشناسيد، به تمامي آشنا شويد و او را از چگونگي آسب و آارتان آگاه آنيد
  . يتان قرار خواهند گرفتهاي بيشتر و بهتري پيش رو انساني شما وسيعتر باشد، فرصت

  . گذاري آنيد منصفانه براي آاالها يا خدماتتان قيمت -٧
آن مقداري آه الزمست از مشتري پول . بهاي هر آاال يا خدمات را عادالنه و منصفانه تعيين نماييد و درباره حقوق آارمندانتان نيز چنين باشيد

  . آسب وآارتان باشد هاي عادالنه ويژگي مشخص آاري آنيد آه قيمت. بگيريد
  . شراآت و همكاري با ديگر آسب و آارها را همواره در نظر داشته باشيد -٨

اين روش اعتمادي . در اين حال از محصوالت يا خدمات آنها استفاده آنيد. توانند همان مشتريان بالقوه و دائمي شما باشند ها مي اين شريك
  . آند  دو سويه خلق مي

تر و  رد، سعي آنيد با اطرافيان، اعضاي خانواده، آارمندان، مشتريان بالقوه و مشتريان آنوني، ارتباطات موثرتر، گستردهگذ هر روز آه مي -٩
  . مستحكمتر برقرار سازيد

 تلفن موبايل، فكس، اينترنت و ايميل ابزارهاي بسيار قوي و راحت. بهترين منابع رشد و پيشرفت هستند" افراد"فراموش نكنيد آه  - ١٠
اشخاص موردنظر را . هاي رودررو مجاري رشدي هستند آه قدرت و ارزششان به مراتب بيش از وسايل فوق است هستند اما روابط و مالقات

  . خواهيد ديد آه اين ديدارها چقدر تعيين آننده خواهند بود. بيابيد، در مكان و زماني مناسب با آنها مالقات نماييد
  . اهميت و ساده ندانيد ماليتان را نگه داريد و هيچوقت رسيدگي به آنها را بيهاي پولي و  همواره حساب - ١١

هاي آن خبر داشته باشد و در ضمن از اوضاع بازار هم غافل نشود،  ها و قوت زماني آه صاحب آسب وآاري از شرايط مالي خودش و آاستي
  . دهدهاي اقتصادي، آسب و آارش را از خطر سقوط نجات  تواند در بحران  مي
منديد ومانند خودشان تالش آرده در جهت  اجازه دهيد آه آارمندان، مشتريان احتمالي و مشتريان آنوني بدانند آه شما به آنها عالقه - ١٢

  . داريد پيشرفت آسب و آار قدم برمي
  . مانند افراد موفق و هميشه پيروز فكر آنيد - ١٣

قدر زيانبار است آه بدبيني بيشتر از حد و  بيني غيرواقع بينانه همان توجهي و خوش و بيخوش خيالي . گرايي را از ياد نبريد و هرگز واقع
  . هاي وسواس گونه احتياط
  . هرگز از ياد نبريد آه شما تنها آسي نيستيد آه در بازار حضور دارد - ١٤

ين شبكه به تداوم حضور داشته باشيد و فعال وموثر تجارت و آسب و آار شبكه عظيمي از ارتباطات انساني را در خود دارد و اگر بخواهيد در ا
 .فعاليت آنيد، بايد جزيي از آن باشيد
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  چيست و چگونه پياده سازي مي شود؟) Small Business(کسب و کار کوچک 
  

  :تعريف کسب و کار کوچک
هر صنعتي بر . به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص کسب و کار کوچک ، بايد گفت که این مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است

هاي  در بيشتر موارد اين تعريف به واسطه نمايندگي. کند اساس درآمد و ميزان استخدام ساالنه ، اندازه استانداردي را براي خود تعريف مي
هايي که در خصوص  به عالوه ، اين استانداردها براي برنامه. هايي را صورت دهند شود تا تحت قوانين تغييرپذير دولتي تحليل  عريف ميدولتي ت

پرسنل در اين حيطه  ۵٠٠کسب و کار کوچک بصورت مستقل است و هر شرکتي با کمتر از . باشد کمک بهبود به امور مالي است کارا مي
ميليون کسب و کار مستقل از کشاورزي و زراعت  ۵/٢٢در آمريکا حدود . اندازه مرسومترین استاندارد تعريف شده است اين. گيرد قرار مي

 . آيند به حساب مي )Small Business(درصد آن کسب و کار کوچک ٩٩وجود دارد که 
   :راهنماي شروع يک کسب و کار کوچک

تواند با بيان تمامي نکات و در عين حال حفظ سادگي و قابل فهم بودن ، به شما در راه این راهنما زير به منظور آن تدوين شده است که ب
  .ايجاد يک کسب و کار موفق کمک کند

 ارزیابی اوليه

  آيا کارآفريني براي شما ساخته شده است ؟   -  
. توان شانس موفقيت را باال برد ه ريزي ميبديهي است که شروع يک کسب و کار جديد ريسکهاي زيادي را به همراه دارد که البته با برنام

 . بنابراين بهترين نقطه شروع آن است که نقاط قوت و ضعف خود را بعنوان دارنده يک کسب و کار بشناسيد

Ø      -   آيا شخصيتي مستقل و خودجوش داريد؟  
در صورت شروع يک کسب و کار کوچک ، اين خود شما هستيد و نه شخص ديگر که بايد تصميم اين را هميشه در نظر داشته باشيد که 

  . ها و زمان خود را مديريت کنيد ها ، برنامه بگيريد که چگونه پروژه

Ø      -  توانيد ارتباط برقرار کنيد؟  تا چه حد با شخصيتهاي متفاوت و افراد گوناگون مي  
... کنندگان ، کارکنان و  توانيد با مشتريان ، تامين آيا شما مي. ه با افراد و اقشار مختلفي سرو کار داشته باشندصاحبان کسب و کار ناگزيرند ک

  . در جهت منافع کسب و کار خود ارتباط برقرار کنيد

Ø      -  گيري داريد؟  تا چه حد قدرت تصميم  
  .گيري کنند تصميم" رايط بحراني بتوانند مستقالصاحبان کسب و کار کوچک بايستي بطور متداوم ، به سرعت و در ش

Ø      -  يا شما استقامت فيزيکي و احساسي الزم براي اداره يک کسب و کار را داريد؟ آ  
ساعت  ١٢توانند  آيا شما مي. باشد مالکيت يک کسب و کار عالوه بر چالش و هيجان ، مستلزم فشارکاري زياد ، ساعتهاي کاري زيادي مي

  هفت روز در هفته را داريد؟ در روز و

Ø      -  ريزي و سازماندهي کنيد؟  توانيد برنامه تا چه حد مي  
  . ريزي صحيح ، اجتناب شود دهد بسياري از شکستها در صورت برنامه تحقيقات نشان مي

Ø      -  آيا انگيزه الزم را براي تحمل مشقات را داريد؟   
ار احساس کنيد که در برخي مواقع توانايي تحمل تمامي مشقات و زحمات را به تنهايي نداريد ممکن است شما در حين اداره يک کسب و ک

  . تواند در اين مواقع سختي ، دلگرم و اميدوار سازد و اين انگيزه قوي است که مي

Ø      -  سازد؟  اين کسب و کار چگونه خانواده شما را متاثر مي  
در عين حال ممکن است . هايي را براي خانواده و زندگي شخصي شما ايجاد کند واند سختيت سالهاي اوليه شروع يک کسب و کار مي

بنابراين حمايت و يا عدم حمايت خانواده نقش . خانواده شما تا به سوددهي رسيدن کسب و کار ، دچار مشکالت و فشارهاي مالي شوند
  . مهمي در شروع و ايجاد يک کسب و کار دارد

داليل زيادي براي عدم شروع يک کسب و کار کوچک و مستقل وجود دارد ، اما براي افرادي که واجد شرايط فوق هستند اين حقيقت دارد که 
  . از ريسکهاي آن بيشتر است" ، مزاياي زيادي وجود دارد که قطعا

  ! شويد اينکه شما خادم و مخدوم خود مي  
  !ت و نه شخص ديگربه نفع شماس" زحمت و تالش و ساعتهاي کاري زياد مستقيما 
  .امکان کسب درآمد و رشد ، محدوديت کمتري دارد 
  . يابد چالش و هيجان کار براي شما افزايش مي 
  آورد اداره يک کسب و کار مستقل امکان فراگيري زيادي را براي شما فراهم مي 

  برنامه ریزی کسب و کار

اطالعات زير براي تهيه . ريزي صحيح دارد همچنين نياز به تحقيقات وسيع و برنامه. شروع يک کسب و کار نياز به انگيزه ، عالقه و استعداد دارد
  :تواند بسيار مؤثر واقع شود مي)  Business Plan( طرح کسب و کار 

تواند  برخي از اين داليل مي. اطر آنها وارد دنياي تجارت شويد ، تهيه کنيدخواهيد بخ قبل از شروع به کار ليستي از تمامي داليلي که مي  -   
 .بشرح زير باشد

ü      خواهيد رئيس خود باشيد شما مي .  
  .خواهيد استقالل مالي داشته باشيد شما مي  
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  . خواهيد آزاد باشيد شما مي  
  . ه کار ببريدهاي خود را ب خواهيد آزادانه تمامي تواناييها و دانسته شما مي  

Ø       -   لذا اين سؤاالت را از خود بپرسيد. چه کسب و کاري براي شما مناسب است" سپس بايستي تعيين کنيد که اصوال :  

ü         من دوست دارم با وقت خود چه کاري انجام دهم؟  
  ام؟ چه مهارتهاي تکنيکي من تا به حال آموخته    

  ايي مهارت دارم؟ به نظر ديگران من در چه کاره    
  من چقدروقت آزاد براي اداره يک کسب و کار موفق دارم؟     

  اي که قابل تبديل شدن به کسب و کار شدن را داشته باشند ، دارم؟ آيا من هيچ سرگرمي يا عالقه    

Ø       -   پس از تعيين کسب و کار مناسب تحقيقات الزم را جهت پاسخ به سؤاالت زير به عمل آوريد :  

ü          آيا ايده من کاربردي است و آيا نيازي را برآورده خواهد کرد؟  
  رقبي من چه کساني خواهند بود؟     
  مزيت رقابتي شرکت من نسبت به شرکتهاي موجود چيست؟     

   توانم خدمت بهتري ارائه دهم؟ آيا من مي     
  د کنم؟ توانم براي کسب و کار جديد خود تقاضا ايجا آيا من مي    

Ø       -   آخرين مرحله قبل از تهيه طرح کسب و کار اين است که چک ليست زير را تهيه کنيد و پاسخ دهيد :  

ü           من عالقه به شروع چه کسب و کاري دارم؟  
  چه خدمتي يا کااليي قرار است ارائه دهم؟ در کجا قرار است اين کار را انجام دهم؟     
  اي براي اين کار دارم؟  ربهچه مهارت و تج     
  ... ) سهامي عام، خاص و ( ساختار قانوني شرکت من چگونه خواهد بود؟      
  اسم کسب و کار چه چيزي باشد؟      
  چه امکانات و تجهيزاتي نياز خواهم داشت؟      
  اي نياز خواهم داشت؟  به چه تسهيالت و امکانات بيمه    

  کند پاسخ شما به تمامي سؤاالت باال شما را در طراحي يک کسب و کار کامل جامع ياري مي

  تامين منابع مالی

. اندازي يک کسب و کار کوچک است مالي کافي براي راهيکي از کليدهاي اساسي موفقيت و پيشرفت در شروع کار ، جذب و تامين منابع 
ياري )  Loan Prposal( همچنين شما را در تهيه درخواست وام . آوري پول براي شرکتهاي کوچک دارد اطالعات زير تکيه بر روشهاي جمع

گيري ، تمامي منابع ممکن را جستجو  يمبايد توجه داشته باشيم که قبل از تصم. آوري سرمايه وجود دارد منابع زيادي براي جمع. دهد مي
 : کنيم 

  اندازهاي شخصي پس     -

  دوستان و افراد خانواده     -

  بانکها و مؤسسات اعتباري    -

  شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره آميز   -

  تهيه کنيم؟ )  Loan Prposal( چگونه يک درخواست وام         ·

بخاطر داشته باشيد که وام دهندگان در کاري . ي به نحوه تنظيم درخواست شما داردمورد قبول واقع شدن درخواست شما بستگ
بنابراين يک درخواست وام خوب شامل اطالعات زير بايد . کنند که نسبت به بازگشت سرمايه خود مطمئن باشند گذاري مي سرمايه
  : اطالعات کلي راجع به شرکت : باشد

  ... اعضاي هيئت مديره و   ر ،نام و آدرس شرکت ، نام مدي        -

  . مورد مصرف وام و ضرورت آن دليل نياز به وام ،        -

  . مبلغ دقيق موردنياز براي رسيدن به اهداف مربوطه        -

   :تاريخچه کسب و کار 

  .هاي آن تاريخچه و طبيعت کار ، توضيح کامل در مورد نوع کار ، قدمت و کارکنان و دارايي   -

  .اطالعات کامل راجع به نحوه مالکيت و ساختار قانوني شرکت        -
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  : اطالعات راجع به مديريت 

  .نوشته کوتاهي راجع به مديران ، سوابق ، تحصيالت ، تجربيات و مهارتهاي آنان تهيه کنيد

  : اطالعات بازار 

  . به وضوح محصول و يا خدمت شرکت خود و بازار آن را تشريح کنيد  -

  . ازار رقابت و رقباي خود را شناسايي کرده و مزيت رقابتي خود را بيان کنيدب -

  . کند ، تهيه کنيد اطالعاتي راجع به مشتريان و اينکه چگونه کسب و کار شما نيازهاي آنها را برطرف مي  -

  : اطالعات مالي 

بيني شده را  ت شروع يک کسب و کار جديد درآمدهاي پيشدر صور. سال گذشته خود را ارائه کنيد ٣صورتهاي مالي و سود و زيان      -
  . ارائه کنيد

  . اطالعات مالي راجع به خود و ساير سهامداران عمده شرکت را بيان کنيد     -

  . و در آخر سوگندي مبني بر تعهد نسبت به وام ياد کنيد و امضاء نمائيد     -

  د؟ سنجن وام دهندگان بر چه اساسي شما را مي        ·
   : باشند دهند که به شرح زير مي کنند شش فاکتور را مدنظر قرار مي وقتي وام دهندگان درخواست شما را بررسي مي

   ٦S  مالی:  

١.      Character  :شخصيت وام گيرنده و ميزان تعهد و جواني و اخالقي وي مبني بر بازگشت وام در زمان مقرر .  

٢.      Capacity to pay    ظرفيت بازپرداخت وام گيرنده که بر اساس تجزي تحليل و بررسي درخواست وام ، صورتهاي مالي و ساير
  . شود مدارک مالي وي تعيين مي

٣.      Capital  :دهند که نسبت بدهي به دارايي  باشد که وام دهندگان ترجيح مي ها مي ها و دارايي شامل مجموع کل بدهي
  . ر باشد چرا که نشانگر پايداري مالي شرکت استالمقدور کمت شرکتها حتي

٤.      Collateral  :، وام داده شده کمتر ، اطمينان خاطر وام دهنده از   ميزان وثيقه که هر چه بيشتر باشد و اختالف آن با مبلغ
  . بازپرداخت وام بيشتر خواهد بود

٥.      Conditions  : شرکت شرايط کلي اقتصادي ، جغرافيايي وسعتي ...  

٦.      Confidence  :مورد قبلي جلب کند و وي را به وام دادن  ۵کند که اطمينان وام دهنده را از   يک وام گيرنده موفق سعي مي
  . ترغيب نمايد

. بندها بنابر نوع و ماهيت کسب و کار قابليت تغيير و يا حذف دارندکنيم که البته برخي از  بندي چک ليست زير را ارائه مي و در آخر براي جمع
  : چک ليست کلي شروع يک کسب و کار کوچک 

  ها  انتخاب کسب و کار بر اساس عالقه و توانايي     -

  هاي الزم در مورد ايده کيب و کار  انجام تحقيقات و بررسي    -

  تهيه طرح کسب و کار و طرح بازاريابي    -

  انتخاب يک نام براي کسب و کار         -

  آن نام  چک کردن حق استفاده از نام انتخاب شده و کسب اجازه براي استفاده از        -

  ثبت کسب و کار با نام انتخاب شده         -

  تعيين مکان مطلوب براي شروع کسب وکار         -

  ) تخاب شده براي احداث کسب و کار منطقه ان( اي  چک کردن و بررسي قوانين منطقه        -

  تعيين نوع ساختار قانوني شرکت و مستندسازي         -

  هاي مورد نياز  اخذ اجازه ها و ليسانس        -
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  )  Copy right( ثبت حقوق انحصاري         -

   Patentدر صورت کارآفريني و يا خلق محصول جديد ، ثبت         -

  و نشر اعالميه هاي الزم مبني بر شروع کسب وکار جديد انجان تبليغات         -

  تهيه خطوط تلفن کاري و ساير تجهيزات موردنياز         -

  انجام کارهاي مربوط به بيمه         -

  اخذ اطالعات مربوط به ماليات شرکت         -

  آوري اطالعات راجع بع قوانين کار  کردن کارکنان و جمع بيمه        -

  ) در صورت وجود ( تعيين سيستم دستمزد حقوق و نحوه جبران خدمات کارکنان         -

  افتتاح يک حساب بانکي براي کسب و کار         -

  چاپ کارتهاي تجاري براي شرکت و ايجاد آرم براي شرکت        -

  خريد تمامي لوازم تجهيزات موردنياز         -

  براي شرکت  Websiteو  E-mailايجاد         -

  ... تر در نشريات و تلويزيون و انجام تبليغات وسيع        -

  تماس با تمامي افراد ممکن اعم از خانواده و غير هم ، مبني بر شروع کسب و کار جديد        -

  ساير موارد         -
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  آسب و آار مبتني بر اينترنت
  

در دنيا نمونه هاي موفقي از مديران هستند آه با استفاده از . چندي است آه استفاده از اينترنت در آسب وآار بسيار رونق گرفته است
براي خود رقم زنند و به رغم وجود رقابت تنگاتنگ در بازار آار، جايگاه مدلهاي جديد و آامًال ابتكاري و مدرن توانسته اند، موفقيت بي نظيري را 

  .مطمئني براي شرآت خود درميان رقبا ايجاد آنند
  

از اين رو خانه مديران با حضورآقاي مهندس محمود مردان عضو هيأت مديره شرآت افرانت و خانم دآتر فيروزه قنات آبادي مدرس دانشگاه، 
بخش اول شامل . اين نشست شامل سه بخش مجزا بود. سي مدلهاي آسب و آار متكي بر اينترنت برگزار آردنشستي را مبني بر برر

توسط آقاي فرهاد وارث مديرعامل  MOBILE COMPUTINGبررسي نمونه هاي موفق در دنيا، بخش دوم جديدترين تكنولوژي هاي در ارتباط با 
اين نشست آقاي بهزاد توآلي فرد، مدير فني شرآت انديشه ارتباطات فردا جديدترين و در بخش پاياني . شرآت رايانه پيوند ارائه شد

TABLET P.Cها را معرفي آردند.  
  

اين مدل، : سخناني ايراد آرد وي گفت) BUSINESS MODEL(در بخش نخست اين نشست خانم دآتر قنات آبادي درباره مدل آسب و آار يا 
به عالوه آنچه آه در اين مدل مطرح است، ساختار . يك يا چند بخش از مشتريان ارائه مي آندمشخصات محصوالتي است آه يك شرآت به 

وي . بنگاه و شبكه اي آه بنگاه با شرآايش در زمينه بازاريابي و تحويل محصوالت به منظور جريان درآمد بيشتر و پايـــدار ايجاد آرده است
و فرايند آسب و آار را به يكديگر پيوند مي دهد مثًال در مدل الكترونيكي عناصري وجود مدل آسب وآار حلقه اي است آه استراتژي : افزود

  :دارد آه در ارتباط با يكديگرند و عبارتند از
  
  نوآوري محصول - ١
  نوع رابطه با مشتريان - ٢
  ساختار مديريت - ٣
  شيوه هاي تامين مالي - ٤

مي آنيم، بايد ببينيم آيا به عناصر باال آه مي تواند به صورت چهار پرسش مطرح باشد، وي تاآيد آرد، وقتي راجع به مدل آسب و آار صحبت 
  .پاسخ داده شده است يا خير؟ عالوه بر اينكه هرآدام از اين عناصر، زيرمجموعه هايي دارند آه بايد آنها نيز موردتوجه قرار گيرد

  مدلهاي موفق آسب و آار اينترنتي
را مطرح آرد و ) GOOGLE(آقاي مهندس مردان در سخنان خود مدل گوگل . ي سه مدل موفق درجهان پرداختاين نشست در ادامه به معرف

، هدف گوگل غالب شدن در &وي افزود. و گوگل دو نمونه موفق هستند اگرچه گوگل سهم بازار ياهو را گرفته است) YAHOO(گفت؛ ياهو 
لذا شيوه اي متفاوت را براي . ات را دراختيار هرآس، هر زمان و هر جا قرار بدهداين مدل در ابتدا مي خواست اطالع. موتور جستجو است

تحقق اين هدف در پيش گرفت و تالش آرد در اين مسير نقاط ضعف ياهو را فرصتي مغتنم قرار دهد و آن را براي خود تبديل به نقطه قوت 
و زمان طوالني براي آمدن صفحه اصلي به علت وجود تبليغات متنوع بود آه يكي از نقاط ضعف ياه. تبديل نمايد آه البته در اين امر موفق شد

 گوگل اين مشكل را براي موتور جستجوي خود با مرتبط نمودن تبليغات با آليد واژه هايي آه آاربر مدنظر دارد، برطرف آرد و اين عمل سرعت
جهت اولويت بندي در رتبه ها بود آه همه ترجيح مي دهند جزء اولي ها نقطه ضعف ديگر دريافت مبالغي . بيشتري را براي آاربران فراهم آورد

  .در ليست باشند آه در گوگل اين طبقه بندي برحسب غناي مطالب و بدون دريافت پول انجام مي شود
  

  :اين سخنران عوامل موفقيت گوگل را درموارد زير برشمرد
  .شتري آردبر آاربر متمرآز شد و بقيه موارد را فداي رضايت م - ١
  .نتايج جستجو به آسي فروخته نمي شود - ٢
  .صفحه اصلي بسيار راحت و سريع مي آيد - ٣
  .تبليغ با آليد واژه موردنظر آاربر، مربوط است - ٤
  .حضور پنجاه نفر داراي دآتراي تخصصي آه فقط دربــــاره جستجو تحقيق و فعاليت مي آنند - ٥
  .مي شود نتايج جستجو بسيار سريع ارائه - ٦
  ).رتبـــــه بندي براساس مسايل مالي انجام نمي شود(دموآراسي در ســـــايت برقرار است  - ٧
  .امكان جستجو درگوگل توسط موبايل فراهم است - ٨
  .لزومي ندارد براي رسيدن به پول، آار خالقي انجام شود - ٩
  .نيز مهيا است PDFو WORD ،EXE ،POWERPOINT&، امكان جستجو براي فايلهاي تحت HTMLغير از فايلهاي  -  ١٠
  .فعاليت مي آند امكان تصحيح لغات اشتباه را نيز دارد) زبان ٨٨(بسيار گسترده است و در دنيا با زبانهاي مختلف  -  ١١
  

يارد صفحه را ميليون جستجو را روزانه انجام مي دهد و حجم سه ميل ٢٠٠گوگل درحال حاضر بيش از : مهندس مردان در ادامه چنين گفت
هر ماهه هفتاد و سه ميليون و پانصد هزار آاربر از اين موتور جستجو استفاده مي آنند آه بيش از پنجاه درصد آنها خارج از . پاسخگو است

  .به لحاظ دارابودن اين مشخصات شرآتهاي معروفي چون سيسكو، سوني، آانن، در اين سايت تبليغ مي آنند. آشور آمريكا هستند
  

در دنيا و نمونه موفق  PCرا به عنوان نمونه موفق مطرح آرد و گفت، اين شرآت بزرگترين توليدآننده  DELLدآتر قنات آبادي نيز شرآت  خانم
، DELLهدف . حدود سي و پنج هزار نفر پرسنل دارد و فروش ساالنه آن حدود سي ميليون دالر است. فروش مستقيم به مشتري است

اين شرآت سفارشات را از مشتري مي گيرد و . اعم از اينكه فرد، موسسه يا شرآتي بزرگ باشد. نهايي استفروش مستقيم به مشتري 
به عبارتي تامين نياز مشتري براساس سفارش، برتري رقابتي خاص اين شرآت است آه آن را از . براساس سفارش مشتري توليد مي آند
  .ديگر رقيبان در دنيا، موفق تر ساخته است

  
به اين منظور آنها فعاليتهاي آليدي و استراتژيك را . زود، توليد براساس سفارش به لجستيك، تدارآات و توليد فوق العاده قوي نياز داردوي اف

مي سپارنـــد آنها عالوه بر سخت افزار، نرم افزار ) OUT SOURCING(خود انجام مي دهند و فعاليتهاي غيراستراتژيك را به پيمان سپاري 
اين . از مشتري را نيز تهيه و براي اين عمل، با توليدآنندگان نرم افزار و توزيع آننده هاي متعدد در سراسر دنيا ارتباط برقرار مي آنندموردني

  .آشور، خدمات، تعمير و حمايت پس از فروش را به مشتريان ارائه مي دهد ٣٤شرآت در 
  

منطقه از جهان دفاتر مرآزي دارد آه عبارتند از، آمريكا و تگزاس،  ٤گسترده خود در براي فعاليت  DELLخانم دآتر قنات آبادي افزود، شرآت 
قابل ذآر است آه فعاليتهاي آليدي و مرآزي در تگزارس انجام مي شود و درصورت لزوم، موارد انجام شده از . ژاپن، هنگ آنگ و انگلستان

  . محصول در آمريكا متمرآز استاين مرآز به مراآز ديگر منتقل مي شود يا به عبارتي توسعه 
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وي افزود، . اين مطلب توسط آقاي مهندس مردان در ادامه اين نشست مطرح شد. است EBAYسومين نمونه موفق منتخب دردنيا مدل 
يد آرد آه در دنيا وي تاآ. آقاي پيـــر اميديار فردي ايراني االصل است آه سمساري الكترونيكي را راه اندازي آرده است» EBAY«مؤسس 

را به دست نياورده اند و تبلور اين موفقيت هم اين است آه آقاي  EBAYبسياري ايجاد شده است، اما هيچ آدام موفقيت  ONLINEحراجهاي 
دنيا اولين  بيليون دالر ثروت درجهان شناخته شده است و بازار فروش وي در ٣/٨٢اميديار دومين ثروتمند زير چهل سال در آمريكا است آه با 

  .گفتني است آه پس از او، بازار دال مارت قرار دارد. است
  

سخنران ادامه داد، آقاي اميديار شروع آارش را با عرضه محصوالت خدمات به آساني آه مي خواهند در اينترنت با هم معامله آنند، شروع 
ميليون نفري در دنيا  ٣٠وفروش آردند تا اينكه به مرور يك جامعه به مرور زمان بعضي از افراد به عنوان شغل دوم در اين سايت خريد . آرد

... همه با هم معامله مي آنند، اعم از خانه دار، سرمايه گذار، آارمند و. هستند و همديگر را مي شناسند EBAYشكل گرفت آه هم عضو 
  . داز موارد بسيار آوچك تا مواردي چون شهر خريد و فروش مي شو EBAYدرحال حاضر در 

  
دنياي آسب و آار جديدي را به وجود آورده است اما شايد نتوان از آن به عنوان  EBAYمهندس مردان توجه حضار را به اين مهم جلب آرد آه 

ايجاد جايگاهي در جهان است  EBAYماموريت . يك نمونه موفق ياد آرد زيرا شيوه عمل او و رشد بي نظيرش بسيار متفاوت از ديگران است
عضويت در اين سايت بدون پرداخت پول انجام مي شود، اما مقرراتي دارد آه بايد رعــــايت . آسي بتواند هر چيزي را بخرد و بفروشدآه هر

گرچه اگر تقلبي انجام شده است ناچيز بوده و حدود يك درصد معامله بوده . شود تا از تقلب و آالهبرداري هاي احتمالي جلوگيري شود
در مرحله بعد اگر اتفاقي بيفتد آن را . ايت اصل را بر اين قرار داده است آه مردم خوب هستند و به آنها اعتماد مي آنيمالبته اين س. است

  .بررسي آرده و راهكاري درخور مي يابد
  

فت، به همين سخنران نكته اصلي موفقيت اين مورد را شفافيت درمورد قيمت واقعي و سوابق آنچه خريد و فروش مي شود، عنوان آرد و گ
بپيوندند و اين حاصل  EBAY، شرآتهايي چون فورد و موتوروال آه خود امكانات فروش را در اختيار دارند، ترجيح مي دهند به &)شفافيت(علت 

يه ازنكات برجسته ديگر اين آه اگر اتفاق ناگواري براي يكي از اعضاء بيفتد بق. اطميناني است آه در بين اين جمعيت شكل گرفته است
شرآت معتقد است، عمده . اعضاي شرآت با او همدردي مي آنند و بعضي وقتها صددرصد درآمد موردي را به خيريه اختصاص مي دهند

 .هستند EBAYفروش بسته به اين سي ميليون عضوي دارد آه با ما در ارتباط هستند و به عبارتي شرآاء منحصر به فرد 
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  وجوه تمايز آارآفرينان موفق و ناموفق
  

ها فراتر از  اين تفاوت. تفاوت آنها با آارآفرينان ناموفق ظريف اما قابل تميز است. شان دارند آارآفرينان موفق نگاه نو و متفاوتي به آار و زندگي
گردد آه در دايره  تفاوت آنها به نيروي قابل سنجشي برمي. گردد ها به عادات يا رموز نهايي برنمي اين تفاوت. روياهاي آنهاستها و  خواسته

  . شود تحوالتي در شيوه آار، زندگي و روابط شغلي آنها پديد آيد تفكر و تعقل اين افراد نهفته است و موجب مي
پيش از مطالعه آردن به " عادات"زيرا . آنان را" عادات"تمايز آننده آارآفرينان موفق را بررسي آنيم نه م" هاي  ويژگي"در اين مقاله قصد داريم 

شود از مسير خود دور افتيد، چرا آه اينها  از سوي ديگر، آسب عادات ديگران موجب مي. آيند و در اصل نيازي به مطالعه آنها نيست  وجود مي
  . نيست" شما"عادات 

اي در نوع تفكر، ارزيابي و  توانيد تفاوت قابل مالحظه آارآفرينان موفق در زير شرح داده شده است آه با فراگيري آنها ميوجه تمايز  ٩
  . ديدگاهتان ايجاد آنيد

  :اجبار يا توان  - ١
اين در حاليست . يار استخواهيد چيزي را به زور آسب آنيد، بايد از همه طرف متوسل به جبر شويد آه نيازمند تالش و تقالي بس وقتي مي

وقتي فرد تمام نيروهاي دروني، باورها و عواطفش را هم سو . رود ها فراتر مي آند آه از تونايي آه تكيه بر آنچه در توان داريد نيرويي خلق مي
بارتي فرد با هر قدم آه به ع. شود با صرف انرژي آمتر به اهدافش نايل گردد آند و اين امر موجب مي سازد احساس قدرت وتوانمندي مي مي
  . افتد دارد چندين گام جلو مي برمي

  تحقق وظايف يا نيل به هدف  -٢
رساند آن چيز  وقتي انسان آاري را به پايان مي. گردد تحقق آارها با به پايان رساندن و تمام آردن آنها همراه است و بيشتر به وظايف برمي

ايد؟ اگر چنين بوده است آيا با تحقق آن احساس  به حال براي تحقق آاري تالش و آوشش آرده آيا تا. دهد معنا و اهميت خود را از دست مي
چرا آه با آگاهي . پذير نيست گاه پايان اما نيل به هدف هيچ. ايد آنقدرها هم مهم نبوده است؟ اين تجربه همواره با ياس همراه است نكرده

  . بخش است اه همواره آرامش دهنده و الهاماين ديدگ. معنوي از معنا و اهميت آار همراه است
  آسب اطالعات يا به آار بستن آنها  -٣

متاسفانه بسياري از آارآفرينان و آارفرمايان ساعات . بديهي است آه آسب اطالعات تنها در صورت به آار بستن آنها ثمربخش خواهد بود
  . بندند ا را به آار نميگاه آنه اما هيچ. آنند زيادي را صرف مطالعه و آسب اطالعات مي

  تفكيك يا تلفيق  -٤
اين افراد حتي در تجارتشان هم . اند هاي تفكيك شده نگاه آرده شان به صورت بخش گويند پيش از هر چيز به زندگي آارآفرينان موفق مي

قيت در هر زمينه به پيشبرد زمينه اين امر بايد به صورتي باشد آه آسب موف. هايشان دارند چنين نگاهي به خدمات، محصوالت و حتي تالش
سازي  سپس درباره اينكه فعاليت در آدام زمينه به برجسته. هاي گوناگون تجارتتان را بنويسيد ها و طرح براي اين آار مولفه. ديگر منتج شود
  . ريزي آنيد انجامد بيانديشيد و برنامه  زمينه ديگر مي

  فقط آار يا آار همراه با تفريح  -٥
خواهد در  فرسا انسان مي با آار سخت و طاقت. اي جز خستگي ندارد است آه نتيجه" وظايف"ها و  "بايد"و بدون تفريح تحميلي از آار جدي 

آارآفرينان موفق پيش از پي بردن به نحوه صحيح . الهام و آرامش است اما آار همراه با تفريح، منبع شادابي، نور،. مقابل چيزي ايستادگي آند
آنها پس از آسب نتايج ضعيف . گرفت آردند بايد فقط تالش آنند و اين امر سالمتي، انرژي و شادابي را از آنان مي  ا، فكر ميانجام آاره

شد آارها را انجام  آيا واقعا اينقدر راحت مي"زده شده بودند آه  تصميم گرفتند روش خود را تغيير دهند و آن وقت بود آه خودشان هم شگفت
  "! داد
  ت ساختار يا آل فضاي آاري حماي -٦

شده بسيار متفاوت از ساختار ديگران باشد باز هم ايرادي  آنند و حتي اگر ساختار تشكيل ساختارها در نحوه انجام امور نقش مهمي ايفا مي
  . بر آن نيست

آورد آه   ي ساختار وسيعتري فراهم ميآنند اما برخورداري از حمايت آل فضاي آار ساختارها روي وظايف و نتايج از پيش تعيين شده تكيه مي
حمايت . آند ولي براي ساختار شما بايد آار آنيد تفاوت اين دو در اينست آه محيط براي شما آار مي. سازد پيشرفت و ترقي را آسانتر مي

آنها با بسط . هميت استآارآفرينان موفق معتقدند اين تفاوت بسيار حائز ا. سازد ساختارهاي آوچكتر را از آن شما مي فضاي آاري، 
  . آنند ساختارهاي حمايتگر به آل فضاي آاري موفقيت بيشتري نصيب خود مي

  تغيير رفتار يا تحول  -٧
تري   تحول نيروي قوي. اين امر به ترك يا آغاز يك رفتار اشاره دارد آه ممكن است ساده يا گذرا باشد. تر از تحول است تغيير رفتار سطحي
شود آه اغلب هويت فرد را هم دستخوش تغيير قرار  آيد و به دگرگوني عميق و دروني منجر مي يك تجربه به وجود مياست آه در نتيجه 

  . آورد  دهد و براي او ديدگاه متفاوتي به ارمغان مي مي
ه هميشه امكان برگشت به روش و البت. اين شروع يك دگرگوني است". ايد چيزي دريافت آرده"لحظاتي را به ياد بياوريد آه به يكباره و ناگهان 

هاي خود  توانيد از توانايي اما هميشه صدايي از درون به شما خواهد گفت آه با برگشت به رويكرد نخست نمي. رويكرد گذشته وجود دارد
توانيد اين امر را منكر  نمي دهند ديگر براي نمونه وقتي متوجه شويد افكار شما نتايج آارتان را تحت الشعاع قرار مي. نهايت استفاده را بكنيد

  . خواند شويد و اگر گاهي از اين حقيقت غفلت آنيد باز هم صدايي از عمق وجودتان شما را به آن فرا مي
  . آارآفرينان موفق همواره به دنبال آشف تحوالت الزم هستند تا بتوانند زندگي و آارشان را باز هم در جهت بهتري هدايت آنند

  بيني  بدبيني يا خوش -٨
. توان تشخيص داد چه زمان بدبين هستيم اما مسئله اينجاست آه مشكل مي. بين بود تا بدبين رسد آه بهتر است خوش بديهي به نظر مي

  . بينند گويند واقعيات و حقيقت امور را مي آنند و مي توصيف مي" گرا واقع"افرادي آه در آشاآش تجارت هستند خود را 
  . دهند بينند و اآثر اوقات شرايط را از آنچه آه هست بدتر جلوه مي نها تنها بخشي از واقعيات را مياما حقيقت اين است آه آ

دارد نقطه قوت و روشن شرايط را ببيند و آنها را بارور  بيني تنها يك طرز تفكر يا رويكرد نيست بلكه يك تعهد است آه فرد را ملزم مي خوش
آه وقتي انسان قواي خود را بر نقاط سازنده و مثبت متمرآز آند و با شور و بصيرت از آنها براي اين يك اصل معنوي و علمي است . سازد

  . اند رسانده" به حد آمال"آارآفرينان موفق اين مهارت را در خود .شود تر مي تر و با درايت رسيدن به هدفش استفاده نمايد خالق
  ارج نهادن به جايگاه خود يا توجه به آمبودها  -٩
آنند بر خلئي آه ميان  هايشان صحبت مي اما بيشتر مردم وقتي درباره خواسته. واستار شرايط بهتر بودن و بيشتر خواستن چيز بدي نيستخ

. تر شوند و يك گره آور ايجاد شود ها پررنگ ها از داشتن شود نداشتن اين آار موجب مي. آنند هايشان وجود دارد تكيه مي ها و داشته خواسته
  . هادن به جايگاهي آه داريد به معناي در لحظه زيستن، عشق ورزيدن به لحظه لحظه زندگي و قدر آن را دانستن استارج ن

برد بلكه نيروي اعتماد و احساسات مثبت را تقويت و راه را براي نيل به  ارج نهادن به جايگاهي آه داريد آرزوها و روياهايتان را زير سوال نمي
  . دآن ها باز مي خواسته

بنابراين عالوه بر تغيير عملكرد بايد ذهنيات . ها، باورها و رفتارهاي آنان نهفته است در آخر بايد گفت تفاوت آارآفرينان موفق با ديگران در ديدگاه
  . دروني را هم متحول ساخت و از آن بهره برد

  
 ايد؟ شما براي موفق شدن در آارتان چه تحوالتي در خود ايجاد آرده
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 مهارتهاي زندگي

قرن بيستم را به خاطر فزوني جنگ، تورم، انفجار جمعيت، افزايش بيكاري،  مهاجرت، از هم گسيختگي خانواده ها، قرن 
ناميدند و انسان دنياي امروز هنوز مسايل قرن بيست را حل نكرده بودآه به قرن بيست و يك، عصر فروپاشي مرز هاي اضطراب 

 .ارتباطي و اطالعاتي رسيد 
عصري آه رشد ماهواره  و اينترنت و رويارويي با حجم وسيع اطالعات درست ونادرست، موقعيت ها و بحرانهاي بيشماري را 

ه ارمغان آورده است، به طوري آه عليرغم تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه هاي زندگي بسياري از براي انسان امروز ب
افراد در رويارويي با مسايل روز مره از تواناي هاي الزم و اساسي، خود را بي بهره مي پندارندو همين امر آنان را در مواجهه با 

افزايش آمار خودآشي و طالق، فرار از خانه و يا پناه بردن به الكل و .  است مسايل و مشكالت زندگي روزمره آسيب پذير آرده
 .آه مبتاليان به آنها توانايي مقابله ي سازگارانه با مشكالت را نداشته اند مواّد مخّدر بيانگر آن است

گي فردي و اجتماعي انسان آموزش مهارتهاي زندگي براي مقابله و سازگاري صحيح با مسايل و مشكالت روز مره و بهبود زند
امروز، بخش مهمي از برنامه درسي اآثر نظامهاي آموزشي دنيا ميباشد آه خوشبختانه در چند سال اخير در آشور ما نيزآغاز 

  .گرديده است 
ارتقاءسازگاري فرد، ابتدا با خودش، سپس با ديگران و محيطي است آه درآن زندگي مي " مهارتهاي زندگي"هدف از آموزش 

  .ند آ
  .رفتار آنيم  اين مهارتها به ما مي آموزد آه در طول رندگي به ويژه در موقعيتهاي پر خطر چگونه عاقالنه و صحيح

  .از اين رو در مجموعه ي جديد اشاره به اين موضوع مهم و حياتي خواهيم پرداخت
  تعريف مهارتهاي رندگي

مهارتهاي زندگي تواناييهايي هستند آه به ما آمك مي آنند تا در موقعيت هاي مختلف، عاقالنه و صحيح رفتار آنيم، به طوري 
را حل نماييم و ضمن  آه با خود و ديگران سازگارانه ارتباط برقرار آرده و بدون توسل به خشونت بتوانيم مسايل پيش آمده

 .ني داشته باشيمآسب موفقيت در زندگي، احساس شادما
  اهداف مهارتهاي زندگي

  :بخشي از اهداف مهارتهاي زندگي عبارت است از -
  تقويت اعتماد به نفس -
 تقويت روحيه مشارآت و همكاري -
 رشد و تقويت عواطف انساني -
 تامين سالمت جسمي و بهداشت رواني -
 تقويت مهارتهاي ارتباطي  -
 تماع ساختن يك شهروند متعادل و مقبول اج -
  تقويت روحيه همزيستي مسالمت آميز  -
  

  انواع مهارتهاي زندگي
  سازمان بهداشت جهاني مهارتهاي زندگي را با عناوين دهگانه زير مشخص 

  رمز .نموده است آه هر يك از اين مهارتها درمقاله هاي  جداگانه خواهد آمد
  .برخورداري از اين مهارتها، دانستن، تمرين و به آارگيري هر چه بيشتر در زندگي روزمره است

  مهارت خود آگاهي     .١
  مهارت همدلي     .٢
  مهارت روابط بين فردي     .٣
  مهارت ارتباط مؤثر     .۴
  مهارت مقابله با  استرس     .۵
  مهارت مديريت بر هيجان ها     .۶
  حل مسئلهمهارت      .٧
  مهارت تصميم گيري     .٨
  مهارت تفكر خالق   .٩

  مهارت تفكر نقادانه  .١٠   
  مهارت خود آگاهي

مهارت خود آگاهي، توانايي شناخت از نقاط ضعف و قوت خواسته ها، نيازها، رغبت ها و تصوير واقع بينانه از خود است تا 
  .ناسيمحقوق فردي، اجتماعي و مسؤليت هاي خود را بهتر بش

  .با آسب اين مهارت به سؤال اساسي من آيستم ؟پاسخ مي گو ييم 
  مهارت همدلي

  .همدلي يعني اين آه فرد بتواند مسايل ديگران را حتي زماني آه در آن شرايط قرار ندارد درك آند و به آن ها احترام بگذاريد 
ته باشيم و خود نيز مورد توجه و دوست داشتن ديگران اين مهارت موجب مي شودتا به ديگران توجه آرده و آنها را دوست داش

  .قرار بگيريم  و با ايجاد روابط اجتماعي بهتر به هم نزديكتر شويم
  مهارت روابط بين فردي
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مهارتي است آه موجب مي شودضمن تقويت روحيه ي مشارآت، اعتماد واقع بينانه و همكاري با ديگران بتوانيم مرزهاي روابط 
ني آه دوستشان داريم را تشخيص داده و در جهت ايجاد روابط صميمانه و دوستانه قدم برداريم و هر چه زودتر بين خود و آسا

  .به دوستيهاي نا مناسب و ناسالم خود خاتمه دهيم، پيش از آنكه مورد آسيب جدي قرار گيريم
  مهارت ارتباط مؤثر

آسب اين مهارت به ما مي آموزد براي درك موقعيت ديگران چگونه به سخنان  آنان فعاالنه گوش دهيم  و چگونه ديگران را از 
  .احساس و نيازهاي خود آگاه نماييم تا ضمن بدست آوردن خواسته هاي خود طرف مقابل نيز احساس رضايت نمايد

  مهارت مقابله با استرس
همراه ) استرس(ا تغييرات وسيع و پيچيده اي مواجه ايم و هر تغييري با فشارهاي روحي و رواني در دنياي امروز، همواره ب

  .است 
ميزان استرس اگربيش از حد و طوالني باشد، بر زندگي و عملكرد ما تاثير منفي گذاشته و مشكالت جدي و زيادي را براي ما 

  .به وجود خواهد آورد 
آند تا استرس هاي مختلف و اثرات آنرا شناخته و راه هاي آاهش يا مديريت بر آن ها را  فراگيري  اين مهارت به ما آمك مي

  .آسب نماييم 
  مهارت مديريت بر هيجان ها

داشته باشيم، رؤياها، ...اگر بتوانيم مديريت مطلوبي بر هيجان هاي خود مانند شادي، غم، خشم، ترس، ياس، اضطراب و 
آسب اين مهارت به ما آمك مي آند تا ضمن شناسايي هيجان هاي خود و ديگران و تاثير .دخاطرات و ادراآات ما جان مي گير

  .ان ها بر تفكرات و رفتارهايمان بتوانيم در مقابله با آن ها واآنش مناسب را از خود بروز دهيم
  مهارت حل مسئله

مهارت حل مسئله اين توانايي را به ما مي دهد .اندما هر روزه با مسايل فراواني روبرو هستيم آه برخي ساده و برخي پيچيده 
آه با توجه به تجارب عملي و توانمندي هاي ذهني خود بتوانيم در جهت حل مسئله يا مشكل قدم برداشته و به نتيجه ي 

  .مطلوب دست يابيم
  مهارت تصميم گيري

ت در زندگي در گرو تصميم گيري درست و به انسان در مسير زندگي همواره نياز مند تصميم گيري هاي مختلف  است و موفقي
  .جاي اوست

مهارت تصميم گيري به ما آمك مي آند تا با اطالعات  و آگاهي آافي با توجه به اهداف واقع بينانه خود، از بين راه حل هاي 
  .مختلف بهترين راه حل را انتخاب آرده و به آار بگيريم و پذيراي پيامد هاي آن نيز باشيم

  ر خالقمهارت تفك
  .فكر آردن مهارتي است آه از آودآي مي آموزيم

  .مهارت تفكر خالق، قدرت آشف و توليد انديشه جديد را براي ما فراهم مي آورد
مهارت تفكر خالق به ما آمك مي آند در مواجهه با حوادث ناگوار چگونه احساسات منفي خود را به احساسات مثبت تبديل 

  .آنيم
دن است، در اين تفكر هيچگاه مشكل يك عامل مزاحم به حساب نمي آيد بلكه يك فرصت براي آشف تفكر خالق نوع ديگر دي

  .راه حل هاي نو و بديع تلقي مي شود آه تا آنون آسي به آن توجه نكرده است
  مهارت تفكر نقادانه

  .تفكر نقادانه نوعي ديگر از تفكر است
ادگي و دربست قبول يا رد نكنيم، ابتدا در مورد آن موضوع  سؤال و آسب اين مهارت به ما مي آموزد تا هر چيزي را به س

آساني آه از تفكر نقادانه  بر خوردارند، فريب ديگران را نمي خورند و به راحتي جذب . استدالل آنيم، سپس بپذيريم يا رد آنيم
  .مي انديشند گروه ها و افراد و مواد مخدر نمي شوند، چرا آه همواره با سؤال آردن به عاقبت آار
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  مسير شغلي خود را انتخاب آنيد
  

 چكيده 

هايي را براي  دهد آه اين مهارتها چه هستند و آمك مقاله حاضر توضيح مي. ريزي شغلي است شناخت مهارتهاي قابل انتقال يك قدم اساسي در برنامه

انواع مهارتها، شامل مهارتهاي فني، . نمايد افزايش ميزان مهارتها و استفاده از آنها در به دست آوردن يك موقعيت شغلي مناسب ارائه ميتشخيص و 

گه داشتن روز نمهارتهاي اآتسابي و مهارتهاي قابل انتقال، تشخيص مهارتهاي قابل انتقال، موجودي مهارتها، عناوين شغلي، روش آار را با مهارتها و به 

  .دهند مهارتها رئوس مطالب اين مقاله را تشكيل مي

  ريزي شغلي هاي قابل انتقال؛ برنامه مهارت  مسير شغلي؛ مهارت؛) : ها(آليدواژه

  مقدمه -١

اين امر مخالف آاري . آنند هاي شغلي خود را از طريق مشاهده دنياي اطراف و تالش براي تطابق خودشان با اين دنيا اتخاذ مي بسياري از افراد تصميم

  .است آه واقعًا بايد انجام شود

ها، امكانات و  از مهارتها، استعدادها، تواناييبايست  شما مي). يك نوع تكامل خودآگاهي(شود  بهترين مسير شغلي فرايندي است آه از درون آغاز مي

  .آند بخش هدايت مي اي است آه فرد را به سمت يك شغل رضايت هاي منحصر بفردتان آگاه شويد چون اين خودآگاهي چرخه ويژگي

هايي را براي  تها چه هستند و آمكدهد آه اين مهار مقاله حاضر توضيح مي. ريزي شغلي است شناخت مهارتهاي قابل انتقال يك قدم اساسي در برنامه

  .نمايد تشخيص و افزايش ميزان مهارتها و استفاده از آنها در به دست آوردن يك موقعيت شغلي مناسب ارائه مي

  انواع مهارتها -٢

فني، مهارتهاي اآتسابي و مهارتهاي . سه گروه از مهارتها وجود دارند. توان به عنوان سرمايه منحصر به فرد هر شخص تعريف نمود مهارتها را مي

سازد آه يك شغل به خصوص را داشته باشد؛  آند و فرد را قادر مي مهارتهاي فني تخصص گرايي درون يك رشته خاص را مطرح مي. مهارتهاي قابل انتقال

پذيري،  خصي يك فرد مانند انعطافهاي ش مهارتهاي اآتسابي ريشه در ويژگي. مانند طراحي يك فرايند شيميايي، عمليات ساخت تجهيزات و مانند آن

توان از  اين مهارتها را مي. مهارتهاي قابل انتقال مهم ترين نوع مهارتها در توسعه مسير شغلي است. گيري و بهينه سازي دارد آنجكاوي، قدرت تصميم

اين . ريزي شغلي است اولين قدم در خودآگاهي و برنامه شناخت مهارتهاي قابل انتقال. اي به حرفه ديگر و از يك حوزه صنعت به حوزه ديگر منتقل آرد حرفه

  :گيرند مهارتها در هفت مقوله جاي مي

  نگارش، گفت وگو، گوش دادن، آموزش، مشورت، متقاعد سازي، مديريت، تبليغ و بيان احساسات : ارتباطات                 .١

  هاي هنري  تجسم، ذهني سازي، ابداع، ايجاد، بداهه پردازي، تعبير و تفسير و استفاده از توانايي: خالقيت                 .٢

  جمع آوري، ارزيابي و طبقه بندي اطالعات : تحقيق                 .٣

  خت شباهتها ها و شنا هاي آاري، تشخيص ضعف هاي منطقي، توسعه چارچوب استفاده از تحليل: تشريح                 .۴

  ها و بهبود يك موقعيت  ها، تسلط بر راه حل تعريف يك مسئله، ارزيابي گزينه: حل مسائل                 .۵

  بندي  ها، توجه به جزئيات، بايگاني، جستجو و طبقه ها و دستور العمل از طريق دنبال آردن برنامه: سازماندهي                 .۶

  تلفيق قطعات اطالعات در يك آل به هم پيوسته، بررسي اطالعات و بيان آنها در يك شكل واضح: ترآيب                 .٧

  .دهد ها به شما مي اي داريد و ضمنًا امكاني براي واضح سازي آن توانايي هاي ويژه آند، دريابيد چه توانايي آگاهي از مهارتهاي قابل انتقال آمك مي
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  تشخيص مهارتهاي قابل انتقال -٣

ايد،  ايد و از انجام آن لذت برده در تجربيات زندگي، آارهايي آه در هر دوره زندگي انجام داده. مهارتهاي قابل انتقال اغلب در زندگي روزانه وجود دارد منبع

زندگي آشكار شود تا محملي  اين مهارتها بايد خيلي زود در. ايد و باعث غرور و خوشحالي شما شده است ايد آه به خوبي از عهده آن برآمده اعتقاد داشته

  .باشد براي معرفي فرد

خاطراتتان را مرور آنيد و درباره مواقعي آه برايتان خيلي ارزشمند بوده، . شوند مهارتهاي قابل انتقال عمومًا در موفقيتها و تجربيات مثبت زندگي پيدا مي

  :آند آه مهارتهاي قابل انتقال را بشناسيد اي زير آمك مي ين دو مرحلهتمر. بنويسيد چون از طريق نوشتن درك جامع تري از خودتان خواهيد داشت

توانيد تجربياتي را آه به شما  تا جايي آه مي. داشته باشيد) از آودآي تا زمان حاضر(يك سفر در خاطراتتان . هاي خود را فراخواني آنيد موفقيت     .١

  .هاي مختلف زندگي مرور آنيد را در زمان سعي آنيد تجربيات. دهد به ياد بياوريد احساس رضايت مي

تواند طيفي از مسائل مانند آمك به برادر يا خواهرتان در يادگيري خواندن، ساختن يك اسباب بازي مكانيكي، توسعه يك  بخش مي اين تجربيات رضايت

ايد نه رويدادهايي آه  باشد آه شما انجام دادهاين طيف بايد شامل آارهايي . سيستم تجهيزاتي تا سازماندهي يك رخداد سياسي را در بر گيرد

  .برايتان اتفاق افتاده است

ممكن است اين قضيه براي بقيه دنيا اهميتي نداشته باشد، اما در چشمان شما بايد ارزشمند جلوه آند و يك . اصل لذت يا رضايت بسيار مهم است

  .رخداد حياتي و معنادار در زندگيتان قلمداد شود

ها،  به موقعيت. آوريد، جزئيات آن را مشخص نماييد بخش زندگي را به خاطر مي همان طوري آه رويدادهاي رضايت. خاطراتتان را تحليل آنيد     .٢

خودتان  توانيد درباره فعاليتي آه جمع آوري جزئيات را آامل آنيد تا جايي آه مي. اند، توجه داشته باشيد موضوعات، افراد درگير و نقشي آه بازي آرده

  .ايد و غيره ايد، مسائل را حل آرده ايد، ديگران را متقاعد آرده چگونه آار را سازماندهي آرده: ايد و نحوه انجام آن را بنويسيد در اين فرآيند انجام داده

چيزي بيش از (ور پنهان در تجربيات اي از ام بخش عمده. اين تمرين آمك خواهد آرد آه مهارتهايتان را با بررسي تجربيات واقعي در زندگي مشخص آنيد

به عنوان مثال، موضوع خاطرات چه بود؟ آيا درباره مردم بود و يا . مهارتها و استعدادهاي شما هستند) آنچه آه از خودتان انتظار داريد يا قادر به درآش هستيد

ش، آموزش، تحقيق، طراحي و يا اقناع؟ چه وضعيتي به طور مكرر رخ داد؟ در مورد مفاهيم آلي، هنر، علوم يا پزشكي؟ از چه قابليتهايي استفاده آرديد؟ نگار

شد و يا يك وضعيت بحراني؟ چه چيز باعث دستيابي شد؟ چه نيازي آشكار شد؟ سازماندهي اهداف، نياز براي  حل مسئله، نيازهايي آه بايد برآورده مي

هاي تعيين شده بوديد و يا آزاد و مستقل آار  االجل آار چگونه بود؟ آيا مجبور به رعايت ضربآمك رساني، نياز براي آامل آردن يك فعاليت خاص؟ شرايط انجام 

  اندوزي نيز داشتيد؟ آرديد و فرصت آافي براي آموختن و تجربه مي

آنها عاليمي براي . يدگيرد، دقت آن آنيد به رخدادهاي آوچكي آه در پس اين محدوده قرار مي وقتي آه شما محدوده وسيعي از تجربيات را مرور مي

گلكاري در باغ، : دهد و نشاني از استعدادهايتان است، توجه آنيد به فعاليتهايي آه در زندگي روزانه به شما انرژي مي. تر هستند راهيابي به معاني عميق

  .هاي پيچيده و يا تمرآز نمودن روي يك مورد آاري خاص فعاليتهاي مالي، خواندن نقشه

آنند و دارايي  ها شما را از ديگران جدا مي اما اين ويژگي. اهميت تلقي آنيد استعدادها ممكن است به قدري طبيعي در شما پديدار شوند آه آنها را بي

  .دهد آند و مجالي به بروز استعدادها مي ترين آارآرد پاداش اين است آه به عنوان يك محرك عمل مي به همين لحاظ مهم. ارزشمندي هستند

. نمايد آنيد، تأآيد مي دهد و به اصولي آه در زندگي اجرا مي دانستن اين آه در بسياري از فعاليتها خوب هستيد به شما شاهدي از مجموع مهارتها ارائه مي

  اطات ميان فردي و يا تحليل مسائل؟ريزي، ارتب مديريت، رهبري، تحقيق، طراحي و برنامه: به عنوان مثال مهارتهاي شما مربوط به آدام يك از امور ذيل است

  .بعد از انجام اين تمرين شما بايد درك بهتري از مهارتهاي قابل انتقال يا به عبارتي مهارتهاي شخصي و ميزان مهارتها داشته باشيد

  موجودي مهارتها -٤

اين موجودي عامل . ه منحصر به فردي از استعدادهاستهمچنين مجموع. موجودي مهارتها ميزان دارايي شما از مهارتها و روشهاي ترجيحي فعاليتهاست

چون آنها وسايل و امكاناتي نيست آه در اختيار داريد، بلكه موجوديت . شود شناخت اين مهارتها باعث امنيت مي. اي شما در دنياي آار است ثبات حرفه

  .آنيد شغل به شغل ديگر منتقل ميتوانايي و قابليتي است آه شما از يك موقعيت به موقعيت ديگر و از يك . شماست

  روي عناوين شغلي تأآيد نكنيد -٥
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اي هستند آه  آنها مشخصه. گيرند شرآتها هنوز اين عناوين را خيلي جدي مي. شوند عناوين شغلي فقط برچسب هستند و اغلب باعث گمراهي مي

بنابراين بسيار . هاي مختلف معاني متفاوت دارند عناوين شغلي در رشته. نندها را توصيف نمي آ اين مهارتهاي مورد نياز حرفه. آنند ها را توصيف مي شغل

به عنوان مثال يك مدير پروژه در . شود دهد و چگونه به استعدادها و مهارتهاي قابل انتقال مرتبط مي مهم است آه دريابيم هر عنوان شغلي چه معنايي مي

  .آند متفاوت عمل مي صنايع شيميايي با يك مدير پروژه در شرآت بازرگاني

وقتي اين عناوين شغلي بر عهده ما : به عنوان نمونه به اين موارد توجه آنيد. در مواجهه با عناوين شغلي بايد چند سئوال اساسي را مطرح نماييد

  تحليل؟ بايست چه اقدامي انجام دهيم؟ آيا پيدا آردن راهكارها بر عهده ماست يا سازماندهي و شود، دقيقًا مي گذاشته مي

  روش آار را با مهارتها ربط دهيد -٦

ها چيست؟ آيا  روش شما در به نتيجه رساندن فعاليت. تر است گاهي اوقات درك اين نكته آه چگونه مسئوليت را آامل آنيد از خود آن مسئوليت مهم

شوند يا هدف مدار هستيد و روي خروجي بيشتر تأآيد داريد تا  فرآيندمدار هستيد و آنجكاويد آه ببينيد چگونه اجزاء و مراحل يك فعاليت به هم مرتبط مي

بندي  گيريد يا برنامه زمان ها را مانند يك اآتشاف در نظر مي آنيد؟ آيا پروژه آنيد يا جلوتر از زمان حرآت مي هاي زماني آار مي فرآيند؟ آيا شما در چارچوب فرجه

  دهيد در تعامل با ديگران باشيد؟ ا ترجيح ميشده داريد؟ آيا دوست داريد به تنهايي آار آنيد و ي

در . نمايد تر هدايت مي آنيد، امكاناتي داريد آه شما را به سوي يك فعاليت آامل هاي مورد عالقه انجام آار ترآيب مي هنگامي آه مهارتهايتان را با روش

  .اري مورد نظرتان هماهنگ سازيد، احساس متعالي بودن خواهيد آرداي را آه به آن عالقه داريد، پيشه خود سازيد و آن را با روش آ واقع اگر حرفه

  مهارتهايتان را در سطح مطلوب نگه داريد -٧

خواهيد انتقال شغلي داشته باشيد و يا  اگر مي. پذير باشد بايست به روز نگه داشتن مهارتها و باال بردن توانايي آاري در سطحي انعطاف هدف شما مي

باال بردن توانايي آاري به معناي بارور ساختن . پيشرفت آنيد، مشخص آردن شكافها در مهارتها و معلومات يك قدم اساسي است اي آه هستيد در حوزه

  .در اين ميان توسعه مهارتهاي چندگانه نيز ضروري است. ها را از بين برد توان اين شكاف ها و درك اين نكته است آه آجا مي قابليت

. توانيد پيشرفت آنيد هاي خاص هماهنگي و توازن ايجاد نماييد، پس مي زهاي قراردادي بگذريد و بين وظايف آاري روزمره و پروژهاگر شما بتوانيد از مر

اي هاي بازار و تغييرات نيازه ها، صنايع و ساختارهاي آاري جديد روزآمد نگه داريد و از رويه آموزش مستمر بدين معناست آه خودتان را مطابق با تكنولوژي

  .آاري مطلع شويد

  تعريف موفقيت -٨

براي برخي از افراد به دست آوردن قدرت مالي و براي برخي صرف وقت براي خانواده و يا داشتن يك . موفقيت براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد

ها و ابراز وجود، يكي  ه از استعدادها و توانايياما يك نكته بين همگان مشترك است و آن اين آه استفاد. شود شغل مستقل و مكفي موفقيت محسوب مي

  .در اين ميان آار يك چرخه طبيعي براي ابراز وجود است. هاي انساني است از راضي آننده ترين تالش

شود و اعتماد به  خودآگاهي و توانايي باعث ايجاد اطمينان و اعتماد به نفس مي. رساند شناخت مهارتها و استعدادها انسان را به خودآگاهي بيشتر مي

  .گردد نفس باعث موفقيت مي
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  آسب و آار اينترنتي؛ مقدمات و راه اندازي
  

اجناس است اما مباحث ديگري در راه اندازي آسب و تنها فروش ) بدون تاخيرزماني(ممكن است تصور آنيد آه مفهوم آسب و آار آن الين 
 : پردازيم آارهاي اينترنتي وجود دارد آه در زير به آن مي

   اهميت راه اندازي .١
مهم اين نيست آه آار . تريليون دالر رسيد ٧/٢درآمد جهاني آسب و آار اينترنتي به سقف  ٢٠٠٤با حضور آسب و آار آن الين در سال 

تريليون دالر ممكن است؟ براي اينكه نشان دهيد بخشي از اين مجموعه هستيد و مايليد آه به  ٧/٢بلكه ناديده گرفتن  تجاري شما چيست،
  . آنند آنگاه خواهيد دانست آه رقيبان شما چه مي. باشيد wwwالزم است در حيطه   آن خدمت آنيد،

  آردن اي شبكه .٢
همه تاجران موفق مي دانند آه مالك شناخت چيزي نيست بجز آشنايي با . افراد نيست آسب و آار در حقيقت چيزي جز برقراري ارتباط با

در اين مالقاتها، اين شانس را داشته است آه معامالت بزرگ انجام " ارائه آارت ويزيت بخشي از هر مالقات است، هر شخص مطمئنا. افراد
يونها مشترييا شريك تجاري، بايد نشان دهيد آه هميشه در صورت نياز آنها در شما با ارائه آارت ويزيت خود به هزاران فرد و شايد ميل. دهد

 wwwروز به سادگي بدون صرف هزينه در محيط  ساعت شبانه ٢٤توانيد  مي. توانند به شما دستيابي داشته باشند خدمت هستيد و مي
ان مكان مجازي قرار داريد و همگان ميتوانند شما را پيدا حتي اگر تغيير مكان دهيديا شماره جديدي داشته باشيد، همچنان در هم. باشيد
  . آنند

  ايجاد اطالعات آامپيوتري در دسترس .٣
توانند با شما تماس بگيرند؟ روشهاي پرداخت شما چه  زمان اشتغال شما چند ساعت است؟ به چه آاري مشغول هستيد؟ افراد چگونه مي

شما چيست؟ اطالعات ترفيعي، تبليغي هفته آينده چيست؟ اگر بتوانيد مشتري را از است؟ محل استقرار شما آجاست؟ آار خاص امروز 
  .توانيد مي wwwدر محيط " آنيد آه بتوانيد آسب و آار بيشتري داشته باشيد؟ مطمئنا دليل لزوم آسب و آار با خود آگاه سازيد، فكر نمي

  ارائه خدمات به مشتريان .٤
اما اگر هدف شما خدمت به مشتري باشد، با . يكي از مهمترين روشهاي ارائه خدمات به مشتريان استايجاد اطالعات آامپيوتري در دسترس

اين امكان را براي آنها فراهم سازيد تا بدون گشتن در مغازه . توانيد حتي راههاي بيشتري را نيز بدست آوريد مي wwwاستفاده از تكنولوژي 
همه آارها . خواهند پيدا آنند، در حقيقت همه چيز بايد در دسترس باشد مي" و آنچه را آه دقيقا وياري گرفتن از مسئول فروش، رنگ و اندازه

  . انجام شود wwwبايد به سرعت، ساده و ارزان در محيط 

  افزايش توجه عموم  .٥
اگر چيزي جالب و جديد باشد، آنيد، بلكه  شما هيچگاه از مجله داخلي براي درج تبليغ افتتاح فروشگاهيا مغازه محلي خود استفاده نمي

حتي اگر آهيك خبرنامه هفتگي نيز در خصوص اين افتتاحيه مطلبي نوشته باشد، هيچگاه از . آنيد آدرس شبكه خود را در آن عنوان مي
زمان به آن  رسد مگر آنكه آن فرد، در همان خواند به شما سودي نمي شخصي آه با مغازه شما فاصله مسافتي طوالني دارد و آن خبر را مي

يك بازديدآننده آارآمد از وب سايت "تواند به آن دسترسي داشته باشد و مطمئنا اي هر آس در هر مكان مي اما با اطالعات شبكه. محل بيايد
  . ويك مشتري سودرسان براي اطالعات شما خواهد بود

   فروش اجناس .٦
را دارد، شما بايد فروش را در اينترنت  ٦بندي رتبه  ارد، در صورتيكه در اين تقسيمآنند آه فروش در مرحله اول قرار د بسياري از افراد تصور مي

چرا؟ خوب پاسخ پيچيده است، اما بهترين روش براي آسب و آار . بعد از آنكه همه فرآيندهاي باال را انجام داديد در نظر بگيريد wwwو
سازد تا با  اي است آه شما را قادر مي تلفن وسيله. خير" است؟ مطمئناآنيد آه تلفن بهترين وسيله براي فروش  باشد، آيا فكر مي مي

اما قبل از  البته اين تكنولوژي متفاوت است،. آنيم را پيشنهاد مي wwwبه همين دليل . مشتري در ارتباط باشيد و اجناس را به فروش برسانيد
توانيد براي آنها انجام دهيد چه آاري را به  ر بدانند و اينكه چكار ميآنكه افراد تصميم به خريد بگيرند، مي خواهند آه در خصوص شما بيشت

بايد مطمئن شويد آه بدون پرداخت هزينه اي گزاف و  چه زماني آمادگي فروش داريد، . توانيد انجام دهيد مي wwwآساني و ارزان در محيط 
  . اين همان آسب و آار هوشمند است. يدتوانيد سود زيادي را بدست آور نيز استفاده صحيح از تكنولوژي شبكه مي

   ارائه اطالعات در آوتاهترين زمان – ٧
تواند در  چه مواردي مورد نياز است براي آنكه اطالعات شما دريك زمان مشخص ارائه شود؟يك برنده مسابقه،يك تبليغ خاص، اين اطالعات مي

توانيد اين  مي. رد مربوط به آن مانند عكس، بيوگرافي و غيره ارائه شوددهيد با همه موا نيمه هاي شبيا هر زمان ديگر آه شما تشخيص مي
اين موقعيت براي اشخاصي مناسب است ". روي وب سايت ما در دسترس است  ١٢:٠٠همه موارد در ساعت   "جمله را از قبل تصور آنيد 

  . آه انتظار دريافت اطالعات را دارند

   ايجاد نمونه هاي در دسترس – ٨
دهند آه همه چيز را در  توانند حس آنند زيرا آنها ترجيح مي ما ممكن است فوق العاده باشد، اما مردم تا آن را در عمل نبينند نمياجناس ش

هيچ آس ارزش آن را نخواهد  اگريك آلبوم موسيقي هر چقدر هم جالب باشد، اما از راديو و تلويزيون پخش نشود،. دسترس داشته باشند
سازد تا موسيقي، تصاوير و  اين امكان را فراهم مي wwwاما آيا شما فضايي براي هزار آلمه داريد؟   وير هزار آلمه است،ارزشيك تص. دانست

توانيد نمونه  مي. آند هيچ بروشوري چنين نمي. فايلهاي فيلمهاي آوتاه به اطالعات شرآت شما اضافه شود و به مشتريان سرويس دهد
  . ر چند اين آار براييك آسب و آار اندك بسيار استهاي خود را ارسال آنيد اما ه
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   دستيابي به آمار مطلوب جمعيت شناسي – ٩
درآمد   افراد تحصيلكردهيا در حال تحصيل در دانشگاهها،" معموال. آنند بيشترين جمعيت بازار را از آن خود مي" احتماال wwwآمار آاربران 

مله اينترنتي داراي واژگانيك زبانيايك رشته علمي باشد ويا اينكه از تبليغات تراز اول بازار ماهانه بااليي دارند و اين مهم نيست آهيك ج
  . حتي با اضافه آردن محيط آن الين تجاري، آمار وابسته به جمعيت شناسي نيازمند سالها مطالعه و بررسي براي ارتقاء است. استفاده آند

   پاسخگويي به پرسشها – ١٠
اين موارد پرسش هاي ثابتي هستند آه . شود ه سؤاالت مشابه و تكراري تلفني منجر به تلف شدن وقتيك سازمان ميپاسخگويي ب" معموال

ارسال آنيد و آنگاه خواهيد ديد آه  wwwآن اطالعات را به صفحه . مشتريان و خريداران مايلند پيش از مراجعه به شما از آنان مطلع شوند
شايد براي . آنيد يگر وقت شمايا اپراتورتان صرف پاسخگويي به تلفن نخواهد شد و شما وقت آزاد پيدا ميروند و د موانع موجود از بين مي

الملل ارتباط برقرار آنيد، اما با استفاده ازيك  تلفنيا هر گونه سيستم ارتباط ديگر با بازارهاي بين شما بسيار دشوار باشد تا از طريق، پست،
در حقيقت پيش از . الملل نيز ارتباط داشته باشيد ه همان آساني تماس بايك شرآت نزديك خود با بازارهاي بينصفحه وب قادر خواهيد بود تا ب

زيرا محل قرارگيري شما مشخص . المللي را در دست بگيريد خواهيد اين آسب و آار بين بايد تصميم بگيريد آه چگونه مي  آنكه وارد وب شويد،
توانيد بدون پرداخت هزينه تلفن به اطالعات  اگر شرآت شما در آشورهاي ديگر دفاتري داشته باشد، ميمزيت ديگر آن اين است آه . است

توانيد براي محصوالت خود بايك قيمت معقول آه تاآنون به آن دست نيافته بوديد بازاري را  بعالوه مي. دفتر مرآزي دسترسي داشته باشيد
  . پيدا آنيد

   ساعته ٢٤ايجاد خدمات  – ١٢
همه ما داراي برنامه زماني مشابه . شويد مكن است هميشه زمان دقيق آارييك آشور ديگر را بخاطر نياوريد، آنگاه دچار دردسر ميم

. مبادرت به رسيدن به آمريكايا اروپا نيز آاري بس بيهوده است. باشد آسب و آار جهاني است اما ساعتهاي آاري اين چنين نمي. نيستيم
اطالعات مهم براي برآوردن . هيچ اضافه آاري وجود ندارد. روز هفته در خدمت مشتريان است ٧اعت در شبانه روز و س ٢٤اما صفحات وب 

  . گردد آه قبل از آنكه رقبا به محل آار خود برسند از آنها پيشي بگيريد شود و موجب مي نيازها جمع آوري مي

   به روز رساني اطالعات – ١٣
انتشار و چاپ . ارزش و پرهزينه داريد اآنون شما انبوهي از آاغذهاي بي. آند ش از آنكه از چاپ درآيد تغيير ميگاهي گزارشات و اطالعات پي

توانيد در صورت نياز صفحه وب  در طول روز مي. شود هيچ هزينه آاغذ، جوهر و پرينتر صرف نمي. الكترونيكي با نيازهاي شما تغيير مي آند
صفحات . اي تا اين حد انعطاف پذير نيست هيچ مدل چاپ شده. نيد تا اطالعات خود را تغيير دهيد و به روز سازيدخود را به پايگاه داده متصل آ

  . شود سايت شما آاتالوگهاي تمام رنگي آن الين ثابت هستند آه در طول زمان به روز مي

  سنجش توليدات و خدمات جديد بازار – ١٤
هزينه باال، هزينه . تبليغات، تبليغات، تبليغات. دانيم ه هزينه هاي ارائه و عرضهيك محصول جديد را ميهم  با توجه به داليل ذآر شده در باال،

آنند چه انتظاري داريد، آنها ارزان ترين بازار براي شما  اگر به وب برويد و بدانيد آه از آساني آه صفحه شما را بازديد مي. باال، هزينه باال
  تواند سريعتر، سازند تا بدانيد آه نسبت به بازارهاي ديگر، آاالي شما چگونه مي كان را براي شما فراهم ميآنها اين ام. شوند محسوب مي

توانيد ازيك توپ آريستالي براي نشان دادن محصوالتيا خدمات خود  آسانتر و ارزانتر عرضه شود در خصوص هزينهيك صفحهيا دو برنامه وب، مي
  .در بازار استفاده آنيد

  ستيابي بهيك بازار خاصد – ١٥
با وجود ميليونها . دوباره فكر آنيد  خوب،. شما ممكن است تصور آنيد آه اينترنتيك محيط مناسب براي توليدات هنرييا آموزش پرواز نيست

امه جستجوي از آنجا آه شبكه داراي چندين برن. شوند ، حتي گروههاي خاص ذآر شده نيز به تعداد زياد در اينترنت عرضه ميwwwآاربر 
  . توانند شمايا رقباي شما را پيدا آنند مناسب است، گروههاي عالقه مند مي

   سرويس دهي به بازار محلي – ١٦
به اندازه  "همسايه شما چطور؟ در هر آجا باشيد احتماال. آنيم ما در خصوص توانايي در ارائه خدمات جهاني از طريق صفحه وب صحبت مي

بعضي رستورانهاي . آنگاه بازاريابي وب شما ارزشمند خواهد شد  ود دارد آه به وب دسترسي داشته باشد،آافي مصرف آننده محلي وج
از شبكه براي   توانيد بدون درنظر گرفتن اين موضوع آه بازار شما در آجا واقع شده، شما مي. آنند محلي حتي از طريق وبيا اينترنت رزرو مي

  .آنيدارائه قيمتهاي خرده فروشي استفاده 
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  آاريابي اينترنتي و آارآفريني ديجيتالي
  

اگر قبول آنيد آه آاريابى در اين دوران، نيازمند استفاده از قابليت  البته. پيدا آردن شغل در دهكده جهانى هزاره سوم، آار آسانى است
مناسب را دنبال آنيد، شايد  اگر بخواهيد روش هاى سنتى آاريابى و پيدا آردن يك شغل. رسانى همين عصر استاطالع  هاى ارتباطى و

به هر . نشريه يا مراجعه به شمارى آژانس آاريابى شهرى، شما را ارضا آند چند هفته سرگردان باشيد و تنها صفحه نيازمندى هاى چند
  .آن خواهيم پرداخت بهترين روش ها آدام است، مسئله اى آه در اين گزارش بهاما . روش خاصى را پى مى گيرد حال هر آس

  شغل مبتنى بر وب •
 آه با تعريف شغل هاى خاصى آه مبتنى بر وب است، آارمندان مختلفى را براساس موضوع آارفرمايان اينترنتى، شرآت هايى هستند

روند آارى خود را در شبكه وب و از طريق آن دنبال مى  معموًال اين مراآز،. ى آنندپروژه جذب، و از آنها در مدت و روش خاص، بهره بردارى م
و ويدئو آنفرانس  مذاآرات و حتى گردش هاى مالى و حقوقى پرسنل نيز، از طريق وب با آارت هاى الكترونيكى آنند به گونه اى آه برخى

حدى شبيه روش مديريتى خاصى است آه از آن به عنوان شيوه  تى، تاروش مديريتى آارفرمايان اينترن. هاى ديجيتالى، پيگيرى مى شود
پس از پايان  در روش مديريت ماتريسى، هر آارى براساس نوع پروژه و نوع وظيفه افراد تعريف مى شود و .مديريت ماتريسى نام مى برند

. ا به طور آل، از آار بر آنار شوند و قرارداد آنها پايان يابدشوند ي هر پروژه، ممكن است، افراد تحت استخدام، يا در جايى ديگر به آار گمارده
هدف مدارى آامل در آن ماتريسى، عدم تمرآز و سلسله مراتب مديريتى به مقياس روش هاى سنتى رعايت نمى شود و در روش مديريت
معتقد است، در اين نوع مديريت محسوس  آه پيتر دراآر به آن (Management by Objective) مديريت بر مبناى هدف يا. مورد نظر است

نتيجه فرآيند آارى هر تيم را، از مدير آن اينترنتى، به مكان انجام آار، حالت زمانى و مكانى آارمندان خود، آارى ندارد و تنها آارفرماى. است
، آن نوع Digital Entrepreneurship ممفهو. آارفرمايان، آارآفرينان ديجيتالى مى توان اطالق آرد به اين نوع. تيم درخواست مى آند

آى تى، شغلى مرتبط با زمينه هاى آى تى را تعريف و در ظرف سايبرنتيكى  آارآفرينى در نظر گرفته مى شود آه با استفاده از ابزارهاى
رونيكى پروژه، آموزش ازالكت مسائلى در زمينه تجارت الكترونيك، طراحى و توسعه صفحات وب، مديريت. و انجام مى دهد وب، آن را پوشش

مسائل مربوط به دولت الكترونيك، بازى هاى اينترنتى، آنفرانس هاى اينترنتى و  راه دور و مسائل مربوط به آن، روابط عمومى الكترونيكى،
  .آاربرد است هاى متعدد ديگر، به عنوان مولفه هايى است آه در آارآفرينى ديجيتالى قابل تعريف و مثال

   آارآفرينان ديجيتال •
 شرآت ياهو در. و حتى بى بى سى هستند ebayديجيتال، شرآت هايى مانند گوگل، ياهو،  شرآت هاى مطرح دنيا در زمينه آارآفرينى

اى داده است، صدها بخش اطالعاتى و خدماتى را بر پورتال الكترونيكى خود، آه هزاران صفحه وب را در اختيار ميليون ها آاربر خود قرار
است، ساالنه  زبان دنيا بارگذارى شده ١٠اين پايگاه آارآفرين ديجيتالى، آه به بيش از . آرده است آاربران و مشتريان جهانى خود، فراهم

جهان، آن را مديريت و هدايت مى آنند آه برخى از آنها، فقط در  چند صد ميليون دالر درآمدزايى دارد و بيش از هزار آارمند در اقصى نقاط
تعريف مى  e-Small Business تجارت هاى آوچك الكترونيكى آه امروزه تحت نام. خانه خود مشغول به آار هستند استخدام شرآت و در

البته امروزه با گسترش الكترونيكى بازارهاى سرمايه، بورس بازى . است شود، در پايگاه آار، رين ياهو، خود زمينه ساز بيزينس هاى ديگر
آسب و آارهاى مبتنى بر وب  مطرح است، زمينه ساز خوبى براى www.forex.com ند آن چه هم اآنون در بازار فارآسمان الكترونيكى
نمادهاى مالى شرآت هاى مختلف را بررسى و پس از طى يك دوره  شما از طريق وب سايت بازارهاى بورس، مى توانيد. شده است

امروزه بورس. اقدام آنيد بازار سرمايه، به خريد سهام و فروش آن به صورت الكترونيكى فنى و تكنيكى در تحليل آالس آموزشى و توانمندى
آارگزاران آه واسطه خريد آاربران . آارگزاران الكترونيكى بورس نيز شده است بازى الكترونيكى، زمينه ساز پررنگ تر شدن فعاليت هاى

آارآفرينى جديدى در دنياى سايبر شده اند  ين آارگزاران بورس نيز زمينه سازهم. هستند، آار خريد و فروش سهام را آسان آرده اند بورس
 بنابراين مى توان نتيجه گرفت آه. طور فراگيرترى در اختيار آاربران وب قرار مى دهند آه در سال هاى آينده، نقش ارزنده خود را به

از طريق آنها، آسب و آارهاى مختلفى را در اختيار  هستند و مى توان آارفرمايان مبتنى بر وب، در ايجاد و خلق آارآفرينى ديجيتالى، موثر
توليد  شايد شما يك طراح قطعات ماشين باشيد و بتوانيد براساس نيازمندى شرآت. آى تى نيست البته اين فقط براى متخصصان. داشت

طراحى شرآت مزبور در فالن آشور، به صورت  خودرو، طرح هاى مختلف را از طريق اينترنت ارسال و به صورت تصويرى با مدير بخش
 يا آن آه به عنوان مهندس سياالت، بتوانيد برخى از. آنها، حضور ديجيتالى داشته باشيد مستقيم گفت وگو آنيد يا در جلسه تيم طراحى

يا آن . الكترونيكى دانشكده مجازى تدريس آنيدآنفرانس  دروس اين رشته را در دانشگاه مجازى فالن دانشگاه، به تعدادى دانشجو در تاالر
الكترونيكى مهم آن است آه تخصص شما از طريق قابليت هاى. شبكه اينترنتى مدارس فالن شهر باشيد آه مشاورى در زمينه تغذيه براى

سب و آارهاى الكترونيكى و بالطبع، گسترش آارآفرينى ديجيتالى و آ اين زمينه را براى. در اختيار آاربران در اقصى نقاط جهان قرار بگيرد
  .اينترنتى و در نهايت، آاريابى اينترنتى فراهم مى آند اشتغال زايى

   ايران آاريابى اينترنتى در •
 

گسترش ابزارهاى مبتنى بر فناورى . گسترش و فراگيرى است سال اخير، آرام آرام در حال ١٥آسب و آارهاى مبتنى بر وب در آشور، در 
ايران، اخيرًا رو به افزايش  نمونه هاى آاريابى اينترنتى در. در خلق بيزينس هاى الكترونيكى تاثيرگذار بوده اند ارتباطات در آشور، اطالعات و

يكى از اقدامات ارزنده اى آه در. از خدمات آاريابى وبى در جامعه اطالعاتى است است و اين مسئله، نمايانگر نيازمندى جامعه در استفاده
اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاه ها است  آاريابى وبى در سال هاى اخير صورت گرفته است، برنامه هاى مربوط به سازمان هميارى هزمين

  .آه زير نظر جهاد دانشگاهى، صورت مى پذيرد
وعى شغلى در نقاط امكان جست و جوى آدهاى موض در اين پايگاه ها، با ارائه فرصت هاى شغلى در زمينه هاى مختلف، به آاربران

 اين پايگاه هاى .استخدامى مراآز و نهادهاى وابسته به دولت نيز در آن درج شده است مختلف آشور داده شده است و فرصت هاى
اعتبار آد شغلى مربوطه تا زمانى خاص آه در  رسمى، ارزش اطالعاتى شغلى بااليى در اختيار دارند و از اين رو، جست وجوآننده، از

نيز بر همين منوال پايه گذارى شده است آه مشاهده آن  www.iranjobs.com اينترنتى سايت. الم شده است، مطمئن استسايت اع
اما رويكرد اين پايگاه بين المللى . يافت البته در سايت ايران مانيا نيز مى توان به فرصت هاى شغلى مختلف دست. از لطف نيست خالى
 به سادگى پايگاهى متعلق به فارسى زبانان در. مراجعه آنيد www.iranmania.com/jobs :ه نشانىبراى آسب اطالعات بيشتر ب. است

خود را به  CV است و از متقاضيان شغل مى خواهد تا اينترنت ايجاد شده است آه استعداديابى الكترونيكى را در دستور آار خود قرار داده
منظور  پايگاهى است آه فقط به www.irantalent.com .و خارجى آنها استفاده آنندشغلى داخلى  اين مرآز ارسال تا از فرصت هاى
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مسئوليت صحت و سقم مطالب منتشر شده در اين پايگاه ها  معرفى اين شيوه آاريابى اينترنتى معرفى مى شود و به طور آل، اين مقاله
 :نشانى ايجاد شده اند آه سايت آاريابى استان قم به آاريابى محلى اينترنتى بسيارى در آشور سايت هاى. را به عهده ندارد

www.qom-market.com گسترده متخصصان و مهاجران ايرانى در بازار آار  به خاطر حضور. نمونه اى از اين پايگاه ها به شمار مى رود
گرفته است  ظيم مهاجران ايران قرارآاريابى وبى مختلفى در اين آشور ها، مورد استفاده خيل ع آشورهاى آمريكاى شمالى، پايگاه هاى

مختلف آاريابى اينترنتى، فقط از طريق مراجعه به سايت هاى  جنبه هاى. اشاره آرد www.workopolis.com :آه از آنها مى توان به سايت
و مهندسى و تجارى،  نىاز آاربران با راه اندازى سايت هاى مشاوره و اطالع رسانى در زمينه هاى گوناگون ف بلكه برخى. آاريابى نيست

نمونه آن سايت . مى دهند آه به نوعى اشتغال زايى اينترنتى است به امور خاصى براى متقاضيان مى پردازند و خدمات اينترنتى ارائه
خود، بازاريابى و اطالع  است آه با ارائه خدمات و تخصص هاى... و www.iranwebmarketing.com ،www.ICCiran.com :هايى مثل

ساله آشور، با گسترش  ٥اميدواريم در برنامه چهارم توسعه . ارمغان مى آورند انى تجارى و فنى را در حوزه وب براى مشتريان خود بهرس
درصدى آشور، به  ١٥ديجيتالى، بيكارى حدود  آاريابى الكترونيكى و همت دولت به بارورى آسب و آار الكترونيك و خلق آارآفرينان مراآز

 .قابليت هاى آسب و آار الكترونيكى، آاهش يابد قمى مورد انتظار، با توجه بهرقم هاى تك ر
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  آارآفرينى بر روى اينترنت
  
 مقدمه -١

هزار آسب و آار آوچ ۴٠٠زده مى شود آه بيش از اما در همين مدت آوتاه تخمين . آمتر از يك دهه از شروع استفاده تجارى از اينترنت مى گذرد
از منظر آارآفرينان فرصت ها و ارزشهائى آه اين رسانه عمومى در يك دامنه . در چهار گوشه دنيا از آن براى مقاصد تجارى استفاده مى آنند

يل ميل و رغبت آسب و آارهاى آوچك به اين رسادال. جغرافيايى وسيع وبا هزينه هاى اندك آاربرى ايجاد مى آند، يكى از موارد استثنائى است
ت چيست؟ آدام فرصت ها و چه ارزشها و مزيتهائى در اين رسانه نهفته است آه مى تواند مورد بهره بردارى آارآفرينان قرار گيرد؟ اين سؤاال

  .وسؤاالتى مرتبط با آنها موضوع فصل حاضر را تشكيل ميدهند
ميليون آامپيوتر است آه به طرق مختلف و در غالب موارد از طريق خطوط تلفن و ارتباطات ماهوار ١۵٠از بيش از  اينترنت بطور خالصه مجموعه اى

  :اين رسانه اطالعاتى را مى توان مرآب از چهار سطح زير دانست. اى به يكديگر متصل هستند
  
  چهار سطح اينترنت -٢
  
يرنده ها و فرستنده هاى ماهواره اى، خطوط تلفن و تجهيزات رايانه اى است آه زيربنمنظور سخت افزارهائى از قبيل گ:سطح سخت افزارى  -

  .ارتباط و تبادل اطالعات در اينترنت را فراهم مى آورد
  
نت را فراهمنظور نرم افزارها و برنامه هاى آامپيوترى است آه امكان ارتباط و تبادل اطالعات بين آامپيوترهاى متصل به اينتر:سطح نرم افزارى -

اگر سطح سخت افزارى به يك اتوبان تشبيه شود، سطح نرم افزارى ماشينها و وسايل نقليه اى خواهند بود آه در اين اتوبان امكان حم. مى آنند
  .و نقل اطالعات را فراهم مى آنند

  
نوعى بر روى اينترنت قرار داده شده و با منظور اطالعات نوشتارى، تصويرى، صوتى است آه بصورت فايلهاى متعدد و مت:سطح اطالعات -

تخمين زده. تسهيالت فراهم آمده از طريق سخت افزارها و نرم افزارهاى سطوح اول و دوم بين آامپيوترهاى با فاصله جغرافيائى مبادله مپ شوند
از صدها هزار صفحه هر هفته به آنها اضافه مى ميليون صفحه از اينگونه اطالعات بر روى اينترنت قرار داشته و متجاوز  ۶٠٠مى شود آه بيش از 

  .منظور از انفجار اطالعات نيز حجم وسيع اطالعات در اين سطح از اينترنت و سرعت بسيار قابل توجه تكثير و افزايش آنهاست. شود
  
خ تكثير آنها در سطح قبلى اشاره شدمنظور از اين سطح موارد متعدد و متنوع استفاده و آاربرد اطالعاتى است آه به حجم و نر:سطح آاربرد -

  .اين موارد استفاده از آنچنان تنوعى برخورد است آه تقريبًا ارائه طبقه بندى قابل قبولى از آنها غير ممكن است
ا) سطح اول( شرآت هاى توليد آننده و توزيع آننده سخت افزارهاى ارتباطى. از منظر آارآفرينى هر چهار سطح مذآور جذابيت هاى خود را دارند

ثروت زا جمله شرآت هاى با نرخ رشد باالتر از ساير صنايع در بسيارى از آشورها بوده اند به گونه اى آه صنايع توليد آننده اين محصوالت و قدرت
توسعه اين رشته از صنايع يكى. آنها مورد توجه بسيارى از دولتها قرار گرفته و تمهيدات ويژه اى براي گسترش اين رشته از صنايع اتخاذ شده است 

  .از اولويتهاى اصلى در استراتژى توسعه صنعتى آشورهائى نظير آره جنوبى، ژاپن و سنگاپور است
( اگر هزينه هاى سرمايه گذارى و ايجاد واحدهاى توليدى براى سطح اول . سطح دوم نيز جذابيت هاى ويژه خود را براى آارآفرينان به همراه دارد

قابل توجه است، اين محدوديت در سطح دوم وجود نداشته و بسيارى از آارآفرينان آه از دستيابى به منابع مالى الزم جهت سرما) اسخت افزاره
  .گذارى محرومند، فرصتهاى طالئى را در عرصه توليد نرم افزارهاى ارتباطى مورد نياز در سطح دوم فراروى خود مى يابند

راتجذابيت سطح سوم يا اخذ، پردازش و تبادل اطالعات بر روى اينترنت از نظر هزينه هاى اندك شروع و تأسيس سازمانهاى پردازش اطالعات به م
نيز ا با توجه وفور اطالعات بر روى اينترنت و امكان دسترسى آزاد به بخش اعظم آن، رقابت بر سر منابع حداقل بوده و. از سطوح قبلى فراتر است

مى توان آنجا آه پردازش و بازپرورى اطالعات با هزينه اندك صورت گرفته و ارزش افزوده باالئى نيز ايجاد ميكند، سطح سوم از اينترنت را بواقع 
گردد نتيجه تالش افزايش تصاعدى اطالعات بر روى اينترنت يا آنچه تحت عنوان انفجار اطالعات از آن ياد مى. بهشتى براى آارآرينان محسوب نمود

اگر آارآفرينان سطوح اول و دوم بستر و محم. در اين سطح سوم از اينترنت بروز مى دهند) Infopreneurs(آوششى آه آارآفرينان عرصه اطالعات 
ى را بايستى در نتيجه تالش را فراهم مى آنند، بدون ترديد رانه و نيروى محرك اصل) اين محصول گرانقدر و با ارزش افزوده باال( تبادل اطالعات 

. آارآفرينان سطح سوم جستجو نمود آه با بازيابى و نوترآيبى مستمر و توليد اطالعات جديد سطح تقاضا را در آليه سطوح فزونى مى بخشند
  .ترديدى نيست آه در فاصله زمانى نگارش اين سطور صدها آارآفرين به جمع توليدآنندگان سطح سوم افزوده شده اند 

اى خوانندگان اين آتاب آه طيف متنوعى از افراد را مخاطب خود مى داند اين سؤال طبيعى است آه گذشته از فرصتهاى بى نظير آارآفرينى دربر
ايعمالكان بسيارى از صن -براى مدير. سطوح اول تا سوم ، اينترنت چه فرصت يا فرصتهائى را براى افراد با تجارب و پيشينه متفاوت فراهم مى آورد

  آوچك و متوسط اين سؤال مطرح است آه اينترنت براى رشد و توسعه آسب و آار آنها چه مزيتهائى را ايجاد ميكند؟
  اينترنت چه ارزشهاى منحصر به فردى را دارد؟. جواب اين پرسش بدون ترديد در گروه باز نويسى ارزشهاى اصلى اينترنت است

مالكى در  -آمتر مدير. دراين مورد اينترنت با تمام رسانه هاى ديگر مشترك است. است) Content(حتوااولين ارزش منحصر به فرد اينترنت ايجاد م
مديران و صاحبان موفق آسب و آارها خود را بى نياز. ضرورت مطالعه رسانه هائى همچون آتاب و نشريات مرتبط با زمينه فعاليت خود ترديد دارد

يقينًا هرچه . همه اين ضرورت ها ناشى از خاصيت ايجاد محتوا در اين رسانه هاست. و تلويزيون نمى دانندتوجه به رسانه هائى همچون راديو 
رمز گسترش سريع، فوق العاده و. رسانه اى در ايجاد محتوا آارآمد تر و آم هزينه تر باشد مورد اقبال و پذيرش بيشترى از سوى عموم خواهد بود

با ساير رسانه هاى اطالعاتى را نيز تا حدودى در اين واقعيت بايد جستجو نمود آه اينترنت بسيار آارآمدتر و آم شگفت انگيز اينترنت در مقايسه 
در واقع قدرت محتوازائى اين رسانه به حدى است آه افراد در صورت عدم مراقبت و دقت به . هزينه تر از رسانه هاى ديگر ايجاد محتوا مى آند

اما اگر همين اطالعات با مراقبت و دقت و برنامه مناسبى. مواجه شده و توان استفاده مؤثر از آن را از دست مى دهندسرعت با آوهى از اطالعات 
بنا براين بخشى از امكانات اينترنت . بازيابى و مورد استفاده قرار گيرند، مى توانند در افزايش آارآرائى و بهره ورى آسب و آارها مؤثر واقع گردند

مالكان واحدهاى آوچك و متوسط توليدى و تجارى اين قدرت اينترنت –براى مدير . رينى توسط افراد معمولى امكان محتوازائى آن استبراى آارآف
اريخىامكان بهبود در منابع مورد استفاد به عنوان موادخام، بهبود روشهاى توليد، طراحى محصوالت جديد و آشف بازارهاى جديد فرصتى يگانه و ت

اين مسئله مخصوصًا در مورد آارآفرينان آشورهاى در حال توسعه يا آم توسعه صادق است آه بطور سنتى از اطالعات فنى،. مى گرددمحسوب 
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اينترنت با قدرت ايجاد محتواى خود به توليد آنندگان و آارآفرينان ساآن در آشورهاى. تجارى و مديريتى براى بهبود آسب و آار خود محروم بودند
عه به اندازه همگنان آنها در آشورهاى توسعه يافته امكان ارتقاى دانش مديريتى، فنى و تجارى را اعطاء نموده و براى اولين بار توليد آم توس

  .آنندگان آشورهاى آم توسعه را در جايگاه اطالعاتى برابر با همگنان آنها در آشورهاى توسعه يافته قرارداده است
رسانه هائى . رسانه هاى ديگر وجود نداشته و يا تكامل نيافته است، قدرت اين رسانه در ايجاد ارتباط متقابل استدومين ويژگى اينترنت آه در 

دود به همچون روزنامه ها و نشريات اصوًال رسانه هائى يكطرفه مى باشند و اگر هو امكان ارتباطى دو سويه ايجاد مى آنند، اين ارتباط آند و مح
  .امكان ايجاد ارتباط بين خواننده و مؤلف در رسانه اى همچون سينما يا آتاب از اين هو محدودتر است. دفتر نشريه استارتباط خوانندگان با 

اينترنتاستاز اين منظر ، اينترنت يگانه رسانه اى است آه امكان ارتباط دو طرفه را بين همگان و بطور يكسان فراهم مى آند و اين قدرت در انحصار 
از طريق اينترنت مى. ى از سرعت گسترش اينترنت در دنيا مربوط به همين قدرت انحصارى آن در ايجاد ارتباط زنده و چند سويه استبخش عمده ا

ارزش سوم اينترنت نيز آه انحصارًا در اين رسانه در حد اع. توان در يك زمان معين با افراد متعددى در آشورهاى مختلف ارتباط زنده اطالعات داشت
ساختار اينترنت و امكانات ارتباطى آن گونه اى است آه براى بسيارى از. راهم است، امكان تأمين فضاى مجاز براى تمرين و شبيه سازى استف

ارهاخواننده مى تواند مجموعه اى از ابز. آارآفرينان امكان تمرين و شبيه سازى بسيارى از امور واقعى و مرتبط با آسب و آارها را فراهم مى آورد
اى امكانات شبيه سازى فضاى مديران و آارآفرينان را تصور نمايد آه امكان مشارآت در بازيهائى نظير مديريت استراتژيك ، سياستگذارى و اجر

  .سياستها، برنامه ريزى و انجام آن را فراهم مى آند
ى آن امكان تبادل اطالعات و قراردادهاى خريد و فروش بصورتارزش چهارم اينترنت براى آارآفرينان و صاحبان آسب وآارها تسهيالتى است آه ط

بدين ترتيب ارزش چهارم اينترنت امكان معامله و عقد قراردادهاى تجارى و تبادل پو. ايمن و نيز تبادل پول به شكل الكترونيكى آن را فراهم مى آورد
  .بر روى اين رسانه است

ائى را براى آارآفرينان در ساير عرصه هاى اقتصادى فراهم مى آند تا از طريق آن بتوانند فرصت هاىاين ارزشهاى چهارگانه اصلى در اينترنت مبن
بطور آلى اين آارآفرينان در چهار سطح مختلف. اقتصادى را از طريق اين رسانه يا بر روى آن تعريف و اقدام به بهره بردارى از اين فرصت ها نمايند

  :ه برشمرده شده جهت آارآفرينى و بسط آسب وآار خود بهره بگيرندمى توانند از ارزشهاى چهارگان
  
در اين سطح آارآفرينان با امكان دسترسى به اينترنت و اخذ اطالعات مختلف فنى، مديريتى، مالى و تجارى مى توانند :سطح دسترسى -١

  .اطالعات آسب شده را مبنائى براى نوآورى و بسط آسب و آار خود قرار دهند
در اين سطح آارآفرين عالوه بر دسترسى به اينترنت و استفاده از منابع اطالعاتى غنى آن، مى تواند آسب وآار خود را نيز از: حضور سطح -٢

  .طريق اينترنت معرفى و تبليغات فروش و بازاريابى محصوالت خود را از طريق اين رسانه سامان دهد
  
ه بر دسترسى و حضور تبليغاتى بر روى اينترنت، مى تواند با استفاده از ابزارهاى تعاملىدر اين سطح آارآفرين عالو:سطح خدمات رسانى -٣

  . اين رسانه، امكان ارائه خدماتى نظير انجام معامالت و خدمات پس ازفروش را بر روي اين رسانه انجام دهد
  
خواننده مى تواند آار آفرينى را تصوير آند آه عمليات . آنند در سطح نهايى آارآفرينان مى توانند آسب و آار آامأل بر روى اينترنت تعريف -۴

توليد آسب و آار وى از نظر توزيع جقرافيائى در آشورهاى مختلف توزيع شده باشد و وى تنها از طريق اينترنت هماهنگى بين توليد و فروش 
  .را سازمان دهد

اينترنت از . ختلفى از اينترنت فرصتهاى متعددى براى آارآفرينى وجود دارددر يك جمع بندى مى توان گفت آه در ابعاد، مؤلفه ها و سطوح م 
چهار سطح سخت افزارى نرم افزارى اطالعاتى و آار بردى تشكيل يافته است آه سه سطح اول بويژه براى آارآفرينان عرصه اطالعات 

در سطح فرصت ها با توجه به چهار ارزش اصلى . ب استو سطح آار بردي مخصوصًا براي ساير آارآفرينان مناس) (Infopreneursآاربردى 
ارتباط دو سويه، شبيه سازى و امكان تجارت الكترونيكى تعريف مى شوند و شرآتها آار آفرينى در يك فرآيند چهار . ..محتوازائى، و تعامل و

در جستجوى روشهاى نوين، منابع نوين،  مرحله اى شامل دسترسى، حضور ارائه خدمات و مهندسى مجددشرآت بر روى اينترنت مى توانند
  . محصوالت و خدمات نوين و در نهايت بازارهاى نوين باشد و از اين طريق رشد شرآتهاى آار آفرين را در سازمان خود ايجاد نمايند

  
  از آجا شروع آنيم ؟

  
دگى ميسر نمى باشد چرا آه نوع آسب و آار اما پاسخ به آن به سا. طرح اين سئوال از طرف بسيارى از خوانندگان اين فصل طبيعى است

  .افراد، خصوصيات ياد گيرى آنها، بودجه و امكانات موجود و دانش قبلى آنها در مورد تكنولوژى اطالعات در ارائه يك پاسخ مناسب مؤثر است
آار هاى جديد و يا رشد آسب و مفروض آن است آه برخى است از خوانندگان با مسائل فنى آاربرد تكنولوژى اطالعات در ايجاد آسب و 

براى آار آفرينى در اينترنت اولين قدم اتصال به اين . آارهاى موجود آشنا نيستند و بنابراين از اولين قدم ممكن اقدام به ارائه پاسخ مى گردد
  : براى اينكار نياز به موارد زير است. رسانه است

  ر و باالت ۴٨۶آامپيوتر روميزى حداقل با پردازشگر  - 
 مودم   -
 خط تلفن  -
 )ISP(مجوزى از يك فراهم آننده خدمات اينترنت  -
 نرم افزارهاى الزم  -
 ! حوصله زياد -
 

گيرد اما براى استفاده حداآثر از توانايى صوتى و تصويرى براى اتصال به اينترنت مى تواند مورد استفاده قرار  ۴٨۶اگر چه آامپيوتر با پردازشگر 
به هر حال براى خريد و تأمين آامپيوتر مى توانيد از فروشندگان . اينترنت بهتر است آامپيوتر شما مجهز به پردازشگرهاى نسل پنتيوم باشد

 .آن اطالعات الزم را دريافت آنيد
مودم . ه خطوط تلفنى متصل خواهد نمود مودمها عمومًا بصورت داخلى يا خارجى هستندمودم دستگاهى است آه آامپيوتر شما را به شبك 

داخلى در درون آامپيوتر شما قرار گرفته و مودم خارجى با يك سيم به آامپيوتر وصل مى گردد مودمهاى موجود در بازار با سرعت هاى 
مودمهاى با سرعت پايين براى تبادل فايلهاى آوچكى . شود سنجيده مى bpsمختلفى هستند اين سرعت تبادل اطالعات برحسب واحد 
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فاميليهاي بزرگ به مودم هاي با سرعت )  Upload( يا ارسال)  Download(آفايت مى آنند اما براىدريافت )e- mail(نظير پست الكترونيكي 
را داشته و براي انتخاب )  (Kbpsآيلو بايت در ثانيه   ۵۶و  ۶/٣٣، ٢٨معمولترين مودمهاى موجود در بازار سرعتهاي . باالتر نياز خواهيد داشت

  .خود نيز مراجعه آنيد)  ISP(مودم عالوه بر مذاآره با فروشندگان حتمًا به تأمين آننده خدمات اينترنت 
 : طريقه فراوري شما خواهد بود ٢بطور آلي براي اتصال به اينترنت  

  اتصال مستقيم          •
 )  ISP(اتصال از طريق يك تأمين آننده خدمات اينترنت           •
 

اتصال مستقيم براي شرآتها و سازمانهاي بزرگ مناسب است و براي شرآتهاي آوچك و متوسط اتصال از طريق آسب و تأمين آننده خدمات 
ت هزينهاي امكان تمام و برقراري ارتباط شما اين تأمين آننده گان شرآتهاي تجاري هستند آه در ازاي درياف. توصيه مي گردد)  ISP(اينترنت 

تأمين آننده خدمات اينترنت در ايران فعال مي باشند آه بسياري ازآنها آمتر  ۴٠در زمان نگارش اين فصل حدود . با اينترنت را فراهم مي آنند
 .و مديريتي آن بتدريج آاهش خواهد يافت از يكسال از عمر آنها مي گذردو رشته فعاليت جواني در ايران محسوب مي گردد آه مشكالت فني

انتخاب تأمين آننده خدمات اينترنت يكي از حساس ترين تصميمات شما در اين مرحله اي است براي اين منظور حوصله به خرج داده و دقيقًا  
ه را بر حسب امكانات فني آن خدماتي آه در اين مذاآرات مي توانيد بهترين ارائه آنند. در اين مذاآره شويد. با تمام آنها وارد مذاآره شويد
در عصر  .ژهاي براي افزايش اطالعات شما خواهد داشت يقينًا بهترين ارائه آننده خدمات اينترنت خدمات وي. ارائه مي آند انتخاب نمائيد

موارد مذآور براي اتصال به اينترنت عالوه بر . اطالعات بهترين ها آساني هستند آه بيشترين اطالعات صحيح و مورد نياز را فراهم مي آورند
 به مجموعه اي از نرم افزارها نياز خواهيد داشت آه حداقل بايستي شامل نرم افزار شماره گيري و وصل به سايت ارئه آننده خدمات اينترنت

)Connection  ( Software)  نرم افزار ارسال و دريافت پست الكترنيكي و نرم افزار مشاهد صفحات وب ،Browsing ) ((Software  است يكي
بنابراين فراموش . ارائه بسته اي از نرم افزارهاي مورد نياز به مشتريان است)  ISP(از خدمات مورد انتظار از تأمين آنندگان خدمات اينترنت 

اطالعات در اينترنت مورد استفاده پست الكترونيكي ساده ترين ابزاري است آه مي توانيد براي تبادل . نكنيد آه اين بسته را از آنها بخواهيد
معموًال نرم افزاري آه براي دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي خريداري آرده يا از تأمين آننده خدمات اينترنت دريافت آرده ايد : قرار دهيد

. مطالعه آن قويًا تووصيه مي شودتوضيحات مفصلي براي آشنا آردن شما با نحوه دريافت و ارسال نامه هاي الكترونيكي خواهيد داشت و 
بع پست الكترونيكي علي رغم سادگي آن ابزار قدرتمندي در بازاريابي و آارآفريني بر روي اينترنت و در صورت آاربرد هوشمندانه مي تواند من

 .در آمد خوبي براي آارآفرينان باشد
يد تا شما را با نحوه استفاده از نرم افزارهايي دريافت ارسال نامه خود بخواه) ISP(توصيه ميشود حتمًا از تأمين آننده خدمات اينترنت  

پس از اين مرحله مقدماتي، اين امكان را خواهيد داشت تا عمًال به آارآفريني بر روي . الكترونيكي و نيز مشاهده و تورق صفحات وب آشنا آند
 :صور استبراي اين منظور يك فرآيند دو مرحله اي قابل ت. اينترنت اقدام آنيد

 
براي اين آار طرق مختلفي را مي . در مرحله اول نياز خواهيد داشت تا به مشاهده ساير آارآفرينان و نحوه فعاليت آنها در اينترنت بپردازيد -١

ين مجله ارسال آنيد تا مشترك اول moosavi  @   hotbot  .  com:پيشنهاد مي آنم ابتدا نامه الكترونيكي به آدرس. توان در پيش گرفت
به شما اين امكان را فراهم مي  Persian   Entrepreneursاين مجله با عنوان . الكترونيكي ايراني در زمينه آارآفريني بر روي اينترنت شويد

   .آند آه بطور مرتب و مداوم با سايتها برگزيننده آار آفريني آشنا شده و امكان مشاهده آنها و امكان مشاهده آنها را بدست آوريد
 
-  Persian  Startدر مرحله دوم مشارآت به طريق مختلفى مى تواند صورت گيرد اما براى تسهيل اين فرايند نيز مجله ديگرى تحت عنوان -٢

Ups براى دريافت اين مجله با آدرس . بصورت نامه الكترونيكى قابل دريافت داشت آه امكان مشارآت شما در اينترنت را فراهم مى آورد
moosavi  @  hotbot . com  را نيز مورد مراجعه و ) ١(اما اگر انتخاب ديگرى داشتيد مى توانيد سايتها ارائه شده در جدول . مكاتبه نمائيد

   . مشاهده قرار دهيد
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  رموز موفقيت در زندگي و آار
  

وقتی دانش و اطالعات شما بيشتر باشد، . است» برخورداری از اطالعات بيشتر«موفقيت در زندگي و آار به نظرم يكي از مهمترين رموز 
سي سال پيش، تلفن همراه وجود . آند آه اين هم به نفع شماست و هم به نفع سازمان يا شرآت شماست تصميم درست تري اتخاذ مي

يوترها به اين اندازه نبودند آه فقط روي يك ميز فضاي آمي به خود اختصاص دهند نداشت، فكس وجود نداشت، اينترنتي در ميان نبود و آامپ
آنها : شان موفق بوده اند توانستيد افرادي را بيابيد آه در آار و زندگي اما سي، پنجاه يا حتي يكصد سال پيش مي. يا حتي قابل حمل باشند

شان، يك دستگاه آامپيوتر نوت بوك داشتند آه به  تي فروشگاه يا شرآتيافتند؟ آيا در اتاق پش آردند آه به موفقيت دست مي چه مي
ما داريم حتي در مورد زمانی صحبت می آنيم آه . چنين چيزی آن زمان امكان پذير نبود! ی اينترنتي مخفي آن زمان متصل بود؟ نه شبكه
اما اگر در مورد افراد موفق تحقيق آنيد . زه مثل امروز نبودها آنقدرها هم فراگير نشده بودند و صنعت چاپ يك صنعت مدرن و مكاني روزنامه

دادند آه افراد  افراد موفق در آار و زندگی فقط اجازه مي. اي قوي از ارتباط با افراد موفق ديگر بودند ترين آنها دارای شبكه خواهيد ديد آه موفق
اين خودش يك راز موفقيت است آه نسل به . اموختند از آنها چيز ميآردند و  موفقي چون خودشان دور و برشان باشند، با آنها معاشرت مي

  . دادند نسل و سينه به سينه اين راز را به يكديگر انتقال مي
  

چگونه؟ . آردند تحقيق آنيد و ببينيد آه افراد موفق آساني بودند آه اطالعات و اخبار و دانش و تجربه ی ديگران را به سوي خود جذب مي
دانستند را از آگاهان و ناظران  به راحتي و بدون خجالت و رودربايستي آنچه نمي. نها جوياي علم و دانش و اطالعات بودندآ: خيي ساده 

پرس و جو آنيد و   آوريد، داني بپرسيد و بعد در باره آنچه به دست مي پس يك راز موفقيت ديگر همين است آه اگر چيزي را نمي. پرسيدند مي
  . افزايش دهيد اطالعات خودتان را

  
آنند و خودشان در صدد اين  های آنها را شناسايي مي گيرند و منابع خبری و اطالعات و تجربه افراد موفق، افراد موفق ديگر را زير نظر مي

وره ی آشاورزي، پدران به در قديم، زماني آه اين تكنولوژی نوين آنوني در اختيار نبود، مثًال در د. آيند آه با آن منابع ارتباط برقرار آنند برمي
اين دانش و اطالعات و تجربيات را منتقل مي ساختند، در دوره ی صنعتي، پدران ديگر توانايي اين را نداشتند آه همه ) اآثرًا پسران(فرزندان 

ما . م را از استادان فرابگيرندآردند تا مهارت هاي الز ی اطالعات را به فرزندانشان بدهند بنابر اين آنها را راهي آارگاهها و دانشگاهها مي
آه (دانم  گويند، عصري آه من آن را عصر گرداب گسترده گيتي مي اي هستيم آه به آن عصر اطالعات و ارتباطات مي اآنون در عصر و دوره

افرادي هستند آه  در اين عصر، افراد موفق،.) آند ماهيت جذب آردن دارد و بي چون و چرا همه را در نهايت به سمت و سوي خود جذب مي
توانند همه  ها واقعًا و در عمل نمي پدران و دانشگاه. بندند گيرند و به آار مي ها را به صورتي خودآموخته فرا مي اي مهارت خيلي سريع و حرفه

توانند راه را نشان بدهند و  توانند حمايت آنند و تشويق، استادان فقط مي ی آنچه افراد به آن نياز دارند را بدهند، پدران اگر بتوانند فقط مي
فرزنداني آه جويای علم و دانش و موفقيت هستند بايد اقدام آنند به جستجو و آاوش در منابع عظيم اطالعات موجود و فراگرفتن آنچه بايد 

  . بدانند
  

مواد (ابع علمي و آاربردي موجود پس يكي از ديگر رموز موفقيت اين است جستجو آنيم و خودمان، خودمان را آموزش دهيم با استفاده از من
. ی اين آارها را انجام دهيد توانيد در آن همه اينترنت، امروز فضايی است آه شما مي). و مطالب و آتب آموزشي و منابع انساني آموزشي

ت با ميلياردها صفحه در اينترنت در حال حاضر ميليونها سايت موجود اس. بگذاريد يك مثال بزنم. دانم ی موفقيت مي من اين را معجزه
اند و خود را با  اطالعات، هزاران هزار نفر از بهترين استادان و دانشمندان به آن متصل هستند آه هريك منابع خاص و تخصصي خود را يافته

م آافي است خودمان را به دقيق آه نگاه آنيم، آنها را افراد موفقي خواهيم يافت و طبق آنچه در باال گفت. آنند استفاده از آن منابع به روز مي
  . هاي خود استفاده آنيم آنها و نيز به منابع آنها نزديك آنيم و از اين ارتباط و اتصال براي دستيابي به موفقيت

  
يكي از بهترين ابزارها برای موفقيت شماست و اين حرف مرا تحقيق آنيد و ببينيد آه موفق ترين شما آسي ات آه در اين  RSSتكنولوژی 

اطالعات،  RSSبا استفاده از نرم افزارهاي جمع آوري آننده اخبار و اطالعات و خبرخوانهای . دارد RSSا بيشترين استفاده را از تكنولوژي روزه
گيرند و شما مي توانيد خيلي راحت  شوند در اختيار شما قرار مي ها يا وبالگها به روز رساني مي سايت به محض آنكه از سوي منابع خبري، 

آنند، آافي است مسير  مورد نظر شما بر روي اينترنت از چه منابعي استفاده مي) يا رقباي آاري و تجاري(جه شويد آه افراد موفق متو
اخبار و اطالعات را دريافت آنيد و با . آنند موفقيت آنها را دنبال آنيد و شما نيز با افرادی يا شرآتها و موسساتي ارتباط برقرار آنيد آه آنها مي

توانيد با رقبا به رقابتي  به اين ترتيب بعد از مدتي مي. اين هم راز ديگري است از موفقيت. آنها به روز باشيد و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد
  . ايدسالم بپردازيد چرا آه ممكن است تحليل شما از قضايا درست تر باشد به خاطر تنوع بيشتري آه از منابع اطالعاتي و اخبار خود داشته 

امروزه با استفاده از روشها و تكنيك هاي بسيار ساده و عملي مي توان در تامين بهداشت رواني و آسب موفقيت در زندگي گامهاي مثبت و 
برخورداري از هوش و ذآاوت و يا شانس نيست بلكه در , سازنده اي برداشت آشفيات جديد روان شناسي معتقد است آه رمز موفقيت 

استفاده از تواناييهاي جسمي و رواني آه دراعماق وجود هر فرد به صورت دست نخورده باقي . انايي و مهارت در عمل است استفاده از تو
نحوه استفاده از , مانده است مي تواند فرد را در راه رسيدن به هدف ياري آند و آنچه آه موجب تفاوت ميان فرد عادي و فرد موفق مي شود 

  . اين ويژگيها به فرد نيرو مي دهند تا براي رسيدن به موفقيت فعاليت آند. به صورت ويژگيهايي نمايان مي شود اين تواناييها است آه 
  
هر فرد موفق انگيزه نيرومند دارد آه پيوسته او را به دنبال خود مي آشاند و موجب پيشرفت او مي گردد فرد براي حرآت فعاليت : انگيزه  -١

وجود انگيزه .از تواناييهاي بالقوه خود استفاده نمود و استعدادهاي دروني خود را شكوفا آند, ه موجب مي گردد و تالش خود دليلي يافته آ
هيچ عظمتي بدون انگيزه بزرگ به دست . افراد موفق را از افراد عادي متمايز مي آند و سبب مي شود آه زندگي رنگ و روي خاصي بگيرد

  . …د خواه هنري و علمي خواه در زمينه ورزشي باش, نمي آيد 
: (( در نهج البالغه آمده است )ع(ايمان نيروي محرآه اي است آه وجود را به سوي ترقي و تعالي حرآت مي دهند حضرت علي : ايمان  -٢

  )) . عبارت است از معرفت و يقين قلبي و اقرار داشتن به زبان و عمل آردن بر طبق آن, ايمان 
در جزر و مد . قانون اعتقاد و ايمان است , قانون زندگي . ر مي اورد و دل را به خداوند و رحمت او مطمئن مي سازدايمان انسان را اميدوار با

افراد موفق آساني هستند آه ايمانشان . بهترين پناهگاه است , اتكاء به خداوند و ايمان به تعاليم الهي , نگرانيها و هيجانات روحي , زندگي
  . شان به ساحت قدس الهي زياد است محكم است و توجهات دل

  
براي رسيدن به موفقيت تنها داشتن نيروي محرآه و منابع آافي نيست بلكه بايد از منافع به موثرترين وجه استفاده نمود و : استراتژي  -٣

استراتژي شناخت اين . د استراتژي روشي است آه با آن امكانات را در جهت هدف تنظيم مي آنن. مسيرو جهت مشخصي را نيز تعيين آرد 
اگر فرد بداند آه براي تصميم گيري ها . نياز به پيدا آردن راه صحيح دارد, واقعيت است آه با هوش ترين و نيرومندترين فرد هم براي پيشرفت 

د را به فرد مصممي تبديل مي تواند خو, هر زمان آه دچار بي تصميمي گردد , چه قدمهايي را بايد بردارد و نحوه برداشتن قدمها چگونه است 
براي . همه انسانها منابع و امكانات يكساني را در اختيار دارند ام استراتژي يعني نحوه استفاده از آن منابع و امكانات را نمي دانند . آند 

  . استراتژي خاص آن را دانست , آافي است , رسيدن به هدف 
شناخت اين ارزشها است آه زيستن را . خيص درستيها از نادرستي ها هستندارزشها سيستم خاص عقيدتي براي تش: درك ارزشها -٤

قضاوتي , ارزش . نوع دوستي ارزش ناميده مي شوند , ايمان به خدا عشق به آزادي , توجيح مي آند چيزهايي مانند تقوا حب وطن 
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داوري است درباره آنچه آه زندگي را براي ما  نوعي, ارزشها . اساسي اخالقي و عملي در مورد چيزهايي است آه داراي اهميت هستند
بسياري از مردم در مورد اين آه چه چيزي در زندگي آنها مهم است قضاوت روشني ندارند و اغلب آارهايي را مي آنند آه . ارج دار مي آند 

خود و ديگران صحيح مي دانند اما مطلب  بعدا موجب ناخوشنودي آنان مي گردد و دليل آن هم اين است آه به طور ناخود آگاه اموري را براي
  هنگامي آه موفقيت هاي بزرگ از نظر . براي خودشان روشن نيست 

به عبارت ديگر از ارزشها , تقريبا هميشه به آساني بر مي خوريم آه به روشني مي دانند چه چيزهايي واقعا مهم هستند , مي گذرانيم 
  درك روشني دارند 

گاهي به صورت خروش و هياهوي شادمانه و زماني به صورت ميل به , تهاي مختلفي خود را نشان مي دهد انرژي به صور: انرژي  -٥
, افراد موفق . با حالت سستي و افسردگي تقريبا غير ممكن و محال است , حرآت به سوي زندگي بهتر و موفقيت . سازندگي است 

موفقيت هاي بزرگ را نمي توان از شور و . هيچ وقت به اندازه آافي وقت ندارد آنان معتقدند آه انسان . هميشه به دنبال فرصتها هستند 
بنابراين هر چه انرژي فرد بيشتر باشد بدن . جدا نمود, انرژي جسمي و معنوي آه سبب مي شوند تا فرد از همه توان خود استفاده آند 

  . هفته خود را براي رسيدن به نتايج عالي به آار گيرد استعدادهاي ن, آارايي بيشتر و روحيه بهتري داشته و بهتر مي تواند 
  
امروزه دانشمندان علوم . قدرت ايجاد رابطه يكي از مهم ترين مهارتهايي است آه هر فردي مي تواند داشته باشد : تسلط به فن ارتباط -٦

حو موثر به آار مي گيرند مي توانند جهان را به گونه اي رفتاري به اين نتيجه رسيده اند آه ارتباط مايه قدرت است و آساني آه اين فن را به ن
احساسات واعمال اآثر انسانها تاثير مي , آساني آه بر انديشه ها . متفاوت درك آنندو جهان نيز آنان را به گونه اي متفاوت درك مي آند 

   .گذارد افرادي هستند آه مي دانند چگونه از ابزار قدرتمند ارتباطات استفاده آنند 
  تجربيات زندگي خود را شكل , هر فردي از طريق برقراري دو نوع ارتباط 

  : مي دهند 
  . ارتباطات دروني يعني گفتن يا احساس تصورات دروني ) الف 
  . لحن صدا و تغييرات چهره براي برقراري ارتباط با دنياي خارج , ارتباط بيروني يعني استفاده از آلمات ) ب

ه اين است آه زندگي افراد موفق نشان مي دهد آه اتفاقات روزانه تعيين آننده آيفيت زندگي نيست بلكه عكس مساله مهم و قابل توج
  . العمل هاي انان در برابر اين اتفاقات تعيين آننده است 

  
, ستند مستحكم آنند افرادي آه بتوانند رشته هاي مودت و صميميت را با مردمي آه داراي عقايد و فرهنگ متفاوت ه: نيروي صميميت  -٧

تقريبا تمام افراد موفق قدرت فوق العاده در جلب دوستي ديگران دارند و مي توانند با . بزرگترين موفقيت را در زندگي خود به دست آورده اند 
و جاذبه خاصي  انعطاف پذيري, افراد موفق همچنين داراي نرمش . افرادي آه خصوصيات و اعتقادات گوناگون دارند ايجاد صميميت آنند 

رابطه صميمانه و دوستانه برقرار , چنانچه بتوان با افراد مناسب . توجه افراد آثيري را به خود جلب آنند , هستند و بدين ترتيب مي توانند 
 .ساخت مي توان هم نياز آنان را برطرف نمود هم آنان احتياج فرد را بر طرف سازند
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  راههاي آسب و آار با آامپيوتر
  

  : توصيه در اين مورد آورده شده است اگر مي خواهيد با آامپيوتر شخصي خود پول در بياوريد ، در زير
  . وآال تهيه آنيد يك خدمات آامپيوتري مديريت دفتر آار براي -1
  . پزشكان سيستم پرداخت حق ويزيت تهيه آنيدبراي  -2
  . بازاريابي از راه دور استفاده آنيد از -3
  . را به راه بياندازيد يك گروه از آاربران آامپيوترهاي شخصي -4
  . از خانه خود آامپيوتر بفروشيد -5
  . مديريت اطالعات پزشكي بسازيد يك سيستم -6
  . آامپيوتر خريد و فروش سهام شرآت آنيداز طريق  -7
  . خدماتي براي علم نجوم فراهم آنيد -8
  . بفرستيد پيامهاي اينترنتي دو طرفه -9

  . ايندآس هاي آتاب تهيه آنيد -10
  .رزرو جا تدوين آنيد يك سيستم خدمات آامپيوتري -11
  . درباره سرمايه گذاري در بورس تصميم بگيريد -12
  . ه علم نسب شناسي تحقيق آنيددربار -13
  . خانگي بنويسيد يك برنامه خدمات نگهداري اسب يا حيوانات -14
  . به مجموعه داران اطالعات مربوطه را عرضه آنيد و بفروشيد -15
  . سرمايه گذاري در امالك را بررسي آنيد -16
  . يك آتاب بنويسيد -17
  . برنامه مشاوره روانشناسي ارائه آنيد -18
  . آنيد سرويس محاسبه ماليات بردرآمد تدوين -19
  . برنامه مشاوره اقتصادي تدوين آنيد -20
  . مالي مشاوران امالك را حل آند طرحي بنويسيد تا مشكالت -21
  . هاي مستند باشند داده پژوهش هايي انجام دهيد آه بر مبناي -22
  . آتاب نوشته خودتان را چاپ آنيد -23
  . و آار آوچكتان را تدوين آنيد آسب سيستم -24
  . تدوين آنيد برنامه اي درباره مديريت محصوالت آشاورزي -25
  . خدمات آامپيوتري درباره بررسي هزينه هاي يك مزرعه ارائه آنيد -26
  . هر هفته بر روي سايت نتايج بازي بولينگ را وارد آنيد -27

  . احي آنيدهايي با گرافيك آامپيوتري طر پرتره – 28
  . بتواند هزينه يك ساخت و ساز را برآورد آند برنامه اي آامپيوتري بنويسيد آه -29
  . بفروشيد محصوالت جانبي آامپيوتر -30
  . برنامه هايي تدوين آنيد آه بتوانند طرح هاي پولي و مالي بنويسند -31
  . بيمه هاي عمر بفروشيد -32
  . از يك انتشارات حمايت آنيد -33
  . هفته در اينترنت آمار نتايج يك ليگ آوچك بسكتبال را قرار دهيد هر -34
  . براي مديريت يك داروخانه بسازيد سيستمي -35
  . خواهند وارد خريد و فروش آامپيوتر شوند ، آمك آند طرحي تدوين آنيد آه به افرادي آه مي -36
  . حاصل از آزمايشات پزشكي را تفسير آندباشد نتايج  سيستمي بسازيد آه قادر -37
  . رستوران طرحي تهيه آنيد درباره چگونگي مديريت يك -38
  . مختلف تدوين آنند ، برنامه اي ارائه آنيد براي افرادي آه مي خواهند راهنماي نيازمنديهاي -39
  . برنامه اي آامپيوتري و آمكي بسازيد براي انجام مصاحبه هاي تلفني -40
  . ابزار و آالت آشاورزي باشد ، بسازيد سيستمي آامپيوتري آه راهنماي خريد -41
  . طرحي براي مديريت يك موزه مفيد است -42
  . برنامه اي آامپيوتري براي آموزش مشتريان آارايي دارد -43
  . خدماتي در زمينه نوشتن متون فني ارائه آند ، طراحي آنيد سيستمي آه -44
  . وسيله پيام هاي مستقيم استفاده آنيد ابي بهاز بازاري -45
  . عرضه آنيد براي آغاز مشاوره مهندسي راهنمايي -46
  . خدماتي آامپيوتري درباره اطالعات ورزشي ارائه آنيد -47
  . خدماتي آه بر نرم افزارهاي تخصصي تمرآز آنند ، فراهم آنيد -48
  . رم افزار راهنمايي بنويسيدآنندگان ابزارهاي سرگرمي ، ن براي توليد -49
  . مستقيم نيز بهره گيريد از استراتژي فروش -50
  . آنيد نرم افزاري براي مديريت شكايات و دادخواست ها تهيه -51
  . درباره چگونگي مديريت يك مزرعه توليد لبنيات ، برنامه اي بنويسيد -52
  . هاي آامپيوتري ، تهيه آنيد راهنمايي درباره چگونگي نصب و استفاده از برنامه -53
  . سيستمي درباره نحوه مديريت يك سالن زيبايي بسازيد -54
  . خدمات آسب و آارهاي آوچك خيلي مهم است نحوه ارتقاي -55
  . تدوين يك نرم افزار موضوع خوبي باشد ارتباطات از راه دور مي تواند براي -56
  . ي نيز مورد توجه استپزشك تقويت برنامه هاي تشخيص و درمان -57
  . فراهم آردن ابزارهاي تكنيكي نيز خواهان دارد -58

  . ثبت نرم افزارها هم آاربرد دارد – 59
  . آامپيوتر ها هم موضوع پر طرفداريست آموزش نحوه استفاده از ميكرو -60
  . آنيد خودتان آتاب آامپيوتري خود را چاپ -61
  . رايانه اي ، جالب خواهد بود براي آموزش نحوه ايجاد پازل هاي آامپيوتري و بازي هايبرنامه اي  -62
  . نرم افزاري بسازيد درباره چگونگي ارائه مشاوره آامپيوتري نيز -63
  . آرد ، ارزشمند است اين آه چطور مي توان نرم افزارها را براي آودآان مناسب -64
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  . ارزان قيمت عرضه آنيدمحصوالت گرافيكي آامپيوتري  -65
  . چگونگي ترجمه نرم افزارها هم آاربرد دارد -66
  . بكارگيري يك سيستم ايمني خانه ها هم فروش خواهد آرد خلق نرم افزاري در مورد -67
  . آامپيوتري و خودآار براي حضور در آنفرانس ها آاربرد دارد سيستمي براي ثبت نام -68
  . آامپيوتري هم بسيار سر گرم آننده استهداياي  چگونگي تهيه -69
  . آيفيت آاالها نيز بسيار پر طرفداراست سيستمي براي چگونگي ارتقاي -70
  . افزارهاي خانگي نيز مورد توجه است ارائه خدماتي درباره نوشتن نرم -71
نرم  بنويسيد آه درباره طراحي ، انتشار و توزيع راهنمايي - ٧٣. شخصي نيز مفيد خواهد بود  طرحي درباره نحوه ساختن سخت افزارهاي -72

  . افزارها آارايي داشته باشد
  . ماشين هاي فروش سكه اي نيز در اين آسب و آار مفيد خواهد بود ارائه راهنمايي درباره اطالعاتي در مورد -74
  . نرم افزاري تدوين آنيد آه راجع به شراآت مشاوران امالك باشد مي توانيد -75
  . مورد مالكيت هاي شخصي نيز مد نظر است خدماتي در -76
  . غير قضايي باشد مي توانيد سيستمي درباره اقامه دعوي -77
  . در اين آسب و آار آارايي دارد تهيه خدماتي آامپيوتري درباره امكانات انبارهاي آوچك نيز -78
  . از آن براي خلق نرم افزاري استفاده آنيد آه مي توانيد شروع يك آژانس تبليغاتي نيز موضوع جذابيست -79
  . درباره نحوه نوشتن رزومه نيز خواهان بسياري دارد ارائه خدماتي -80
  . ارجاع آاال نيز مي تواند مورد توجه باشد چگونگي ارائه خدمات -81
  ايميل ها استفاده آنيد و برنامه اي تدوين آنيدليست از  مي توانيد از نحوه عملكرد يك -82
  . انجام حروف چيني هم مي تواند موضوع قابل توجهي باشد چگونگي آموزش و -83
  . ارائه فرم هاي قانوني به عموم نيز موضوع جذاب خواهد بود عرضه خدماتي در مورد -84
  . يك نرم افزار باشد ر آنند هم مي تواند بهانه خوبي براي طراحيآه مي خواهند پيام هاي فروش خود را منتش راهنمايي آساني -85
  . هاي صوتي نيز مي تواند با استقبال خوبي مواجه شود خلق سيستمي براي آمك به خلق و استفاده از سرويس ايميل -86
  . خواهند يك روزنامه محلي منتشر آنند هم شايان توجه است راهنمايي افرادي آه مي -87
  . روبرو خواهد شد استفاده از يك سرويس جمع آوري پيام ها هم با اقبال خوبي. درباره چگونگي ايجاد  ق برنامه ايخل -88
  . پرطرفدار است نوشتن راهنماي تدوين يك رژيم غذايي مناسب هم بسيار -89
  . هايي دارد آارآمد خواهد بودمشاوران امالك توصيه  تدوين بسته نرم افزاري آه درباره نشر يك روزنامه محلي براي -90
  . برگزينيد خدمات نرم افزاري خود ، موضوع انتشار يك روزنامه محلي درباره اجاره آپارتمان ، را مي توانيد براي ارائه -91
  . تواند جالب توجه باشد برنامه اي درباره چگونگي ايجاد يك سيستم پرداخت حقوق هم مي -92
چگونگي ايجاد يك سيستم ثبت نام ساعت ورود و خروج آارمندان ، راهنمايي  ي شماست اين است آه دربارهگزينه ديگري آه پيش رو -93

  . آه مي تواند برايتان پر درآمد باشد تدوين آنيد البته اينترنت و آامپيوتر شخصي شما گزينه هاي ديگري پيش رويتان مي گذارد آامپيوتري
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  راه هاي مقابله با عدم موفقيت
  

  راه هاي مقابله با عدم موفقيت
دراينجا به برخي موانع اشاره مي . شناخت فرصت ها و محدوديت ها براي تنظيم يك برنامه زمان بندي موثرو آارآمد الزم و ضروري است 

  :شود
  برنامه ريزي متراآم -الف 

 برخي افراد باتوجه به عدم آشنايي با حجم آارهايي آه دردست اقدام دارند وزمان الزم جهت انجام آنها براي آارهاي فراواني دريك محدوده
. براي اجتناب ازاين مساله بايد زمان مناسب براي هرآار را با دقت تخمين زد و تقدم و تاخرآنها راسنجيد .زماني معين برنامه ريزي مي آنند 

  .ازصرف وقت درآارهاي آم اهميت بايد خودداري آرد و آارهاي مهم را شناسايي نمود
  عدم توانايي نه گفتن - ب 

چنين افرادي به ناچاراولويت هاي خود را آنارمي . بسياري ازافراد با گفتن نه بيگانه هستند و دربرابردرخواست ديگران توان نه گفتن ندارند 
استرس مي شوند به منظورپيش گيري ازگرفتاردرچنين حالتي بايد هرگز تسليم آارهاي ناخواسته ديگران نشد نهند و همواره دچاراضطراب و 

بايد به خاطرداشت آه همه را هميشه و همه وقت نمي . و برنامه هاي زمان بندي شده مشخص هفتگي و روزانه و حتي ماهانه داشت 
  .توان راضي نگهداشت

  عدم شناسايي اولويت ها - ج 
خي افراد به دليل عدم توان تشخيص اولويت ها دچارسردرگمي و بي نظمي مي شوند و آارهاي غيرضروري باعث مي شود اولويت ها را بر

فراموش آنند بايد براي مقابله با اين حالت بايد فهرستي ازآارهاي ضروري دردست داشت و اولويت ها را مشخص نمود ، انچام همه آارها 
  .ميشه الزم نباشدممكن است ممكن است ه

  سستي ورزيدن -د
انسان گاه ممكن است براي انجام يك آاردچارسستي شده و انجام آنها را پشت گوش اندازد بايد براي مبارزه با اين حالت به آاري آه 

م اهميت و يا اينكه گاه آارها يا به دليل عد.درفهرست اولويت ها قراردارد ايمان داشت و به خاطرداشت آه فرصت ها ازدست رفتني هستند
به . ازراهكارانجام آنها اطمينان حاصل نشده به عقب مي افتند و يا اينكه به اميد آامل ترانجام شدن درانجام آنها سستي صورت مي گيرد 

  .هردليل بايد علل سستي ورزيدن را شناسايي نمئد و دررفع آن آوشيد
  ترس ازشكست - ه 

اين حالت ترس ازشكست را درانسان تشديد مي آنند . با خودخوري روحيه خود را تضعيف مي نمايند برخي دردرون باخود مبارزه مي آنند و 
براي اينكارتوانايي ها . بايد ازاين روحيات منفي دوري آرد و با ايجاد انرژي مثبت با هرروحيه اي آه ممكن است به تنش بيانجامد مقابله نمود. 

  .ي ايده آل هاي دست نيافتني درذهن تصويرنشوندو ضعف هارا شناسايي شوند و باواقع بين
  نااميدي و افسردگي -و

بخش زيادي ازاين . انسان به داليل مختلف از بيولوژيك ، وقايع روزمره نظيرشكست هاي مقطعي يا مصيبت هاي روزانه دچارافسردگي شود 
براي مقابله با .وند معمول زندگي اختالل ايجاد نمايند احساسات طبيعي هستند ولي نبايد گذاشت آه به صورت طوالني باقي مانده و درر

درتغذيه خود دقت آنيد و ورزش را فراموش نكنيد . افسردگي ها علل افسردگي را شناسايي آنيد ، روحيات منفي با مثبت گرايي ازبين ببريد
  . ع بين باشيد، عاليق وسرگرمي هاي مثبت و مفيد براي خودتان انتخاب آنيد و نسبت به توانايي ها واق

 .درهرحال توآل به خداي بزرگ ، دوري ازگناه و تقويت روحيات مثبت مي تواند شما را دربرابرتمامي ناآامي ها واآسينه آند
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  رابطه شغل و شخصيت
  

  تناسب شخصيت فرد با شغل وى تا چه اندازه بر عملکرد و رضايت شغلى وى تاثيرگذاراست؟
هايى هستند که در مجموع هستى آنها را تشکيل  هر يک از افراد داراى صفات وويژگى. اشخاص از بسيارى جهات با يکديگر متفاوتند

  .طور کامل شبيه هم نيستند  گاه دو نفر به هايى با هم دارند ولى هيچ هرچند بعضى اشخاص شباهت. دهد مى
ران به هنگام استخدام افراد براى يک شغل خاص با توجه به نوع وماهيت آن شغل، عوامل مدي. به عبارت ديگر اشخاص منحصر به فرد هستند

هاى فيزيکى و فکري،  هاى فرد اعم از توانايى ، توانايى) چهره ، قد و نوع لباس پوشيدن(گيرند از جمله عوامل فيزيکى  متعددى را در نظر مى
  ...خالقيت و هاى روانى افراد مثل نحوه نگرش وي، ادراک ، کارى ، تفاوت هاى فرد ، تجربه مدرک تحصيلى ، مهارت

يکى اينکه علم ودانش بشرى در شناخت انسان بسيار محدود است و ديگر اينکه توانايى ما نيز در : البته دو موضوع را بايد در نظر گرفت 
  . سنجش افراد محدود است

تواند مورد بررسى قرار گيرد شخصيت  ا انتخاب وى براى يک شغل خاص مىيکى از عواملى که درهنگام انتخاب افراد براى استخدام و ي
  .فرداست

به عبارت ديگر هر . هاى روانى است که در فرد به صورت پايدار وجود دارد و بر رفتار و تفکر وى اثرگذار است اى از ويژگى شخصيت ، مجموعه
کار به تنهايى  ازمند کار فکرى است يا جسمي، محيط شلوغ دارد يا خلوت ،هايى منحصر به فرد است مثال آيا اين شغل ني شغل داراى ويژگى

هاى شخصيتى خود هستند،  شود يا باگروه، نحوه نظارت چگونه است و بسيارى از مسائل ديگر؛ در مقابل افراد هم داراى ويژگى انجام مى
پذير و  هاى جسمى عالقه دارند، برخى مسئوليت ى به فعاليتهاى ذهنى وبرخ دوست دارند به تنهايى در گروه کار کنند ، برخى به فعاليت

  .ناپذير هستند  برخى مسئوليت
و خصوصيات ) يعنى خصوصيات شغل(حال تالش ما اين است که هر فرد را در شغل مناسب خود قرار دهيم به طورى که بين شغل وى 

  .شخصى وى تناسب و سازگارى وجود داشته باشد
هاى ژاپنى به تناسب شخصيت داوطلبين با شخصيت سازمان  نس استخدامى توکيو حاکى از آن است که شرکتيک گزارش تحقيقى از آژا

هاى ژاپنى در اين باشد که شخصيت افراد را مقدم در تخصص ومهارت آنها  شايد راز موفقيت شرکت.وشغل بيشترين توجه وتاکيد را دارند
هاى شغلى وسازمانى باعث ايجاد رضايت بيشتر فرد، ايجاد  تناسب بين شخصيت و ويژگى وجود ، دانند به اعتقاد بسيارى از نويسندگان مى

ن را با  توان آ پذيرى خواهد شد اما در صورت عدم وجود اين تناسب نمى زا در فرد، افزايش کارايي،خالقيت ومسئوليت هاى در ون انگيزه
  .جبران کرد... ، پاداش و  هاى بيرونى مانند پول  انگيزه
به عبارت . گذارد هاى شغلى با شخصيت شاغل چگونه بر رضايت شغلى او اثر مى ف اين نوشتار اين است که نشان دهد تناسب ويژگىهد

هاى شغلى وى از سوى ديگر باعث  هاى شخصيتى فرد از يک سو و ويژگى  ديگر سعى بر اين است نشان داده شود وجود تناسب بين ويژگى
  .ش خواهد شد همچنين وجود اين تناسب تاثير عميقى بر عملکرد بهتر فرد در شغلش داشته باشدباال رفتن رضايت او از شغل

  :تعريف شخصيت
اى از  ميزه احتماال آنچه را که در صحبت از شخصيت مدنظر داريم آ. بريم  را به کار مى“ شخصيت”هاى روزمره خود کلمه  همه ما در صحبت

  . هاى فرد باشد هاى خلق وخوى وارزش بينى وتکبر، پيشداوري،نوسانخصوصيات مختلف است که امکان دارد خود
هاى شخص باشد که در تعادل با  رسد آنچه را که از شخصيت در نظر داريم ترکيبى از اعمال،افکار، هيجانات وانگيزه بنابراين به نظر مى

  )١٤، ١٣٧٥راس،.(شود  هاى مختلف نمايان مى ها و وضعيت موقعيت
  )٧، ١٣٧٦کريمى ، .( کند هاى جسماني،روانى و رفتارى که هر فرد را از افراد ديگر متمايز مى ويژگى  ت از مجموعهشخصيت عبارت اس

  .هاى فرد است انگيزش ، هيجانات شخصيت ترکيبى از اعمال، افکار ،
فرد بالغ نسبتا ثابت باقى  شخصيت افراد منحصر به فرد است اما شخصيت افراد مختلف داراى وجوه اشتراک نيز هست، همچنين شخصيت

  )١٣، ١٣٧٦،  راس.(توانند آن را تغيير دهند ماند اما دو عامل رشد وتجربه مى مى
  :عوامل موقعيتى دو تاثير عمده بر شخصيت دارند

  گذارد بر شخصيت فرد تاثير مى -١
مورهد و .( دهند خاص خود را نشان مىهاى شخصيتى فقط در شرايط  شوند يعنى برخى ويژگى هاى فرد مى باعث آشکارسازى ويژگى -٢

  )٦٩، ١٣٨٠گريفن ، 
  :صفات شخصيتي  تئورى

اى از صفات مشترک است ولى همان شخص داراى تعدادى صفات متفاوت و منحصر به فرد نيز  طبق نظر الپورت هر شخصى داراى مجموعه
  )٧٠، ١٣٨٠مورهد وگريفن، ( کند اسى تقسيم مىها را به چهار دسته مشترک اجتماعي،سياسى مذهبى وزيباشن الپورت شخصيت. هست

  :توان در قالب مجموعه صفات شخصيتى توصيف کرد  به نظر ريموند کاتل هر انسانى رامى
  ) درستى ونادرستى ، خونسردى و صميميت ( صفات سطحى و ظاهرى که منعکس کننده رفتارهاى قابل مشاهده و ثابت است -١
() اعتماد و سوءظن، بلوغ وعدم بلوغ، تسلط وعدم تسلط( بينى نيستند لت مخفى بودن اغلب قابل پيشصفات درونى يا منشاء که به ع -٢

  )٧٠،   ١٣٨٠مورهد و گريفن ،
  :هاى نيازهاى سه گانه افراد تئورى

تر وجود دارد و  تر ونمايان کند که در هر فرد يکى از سه نياز به صورت برجسته ديويد مک کلند سه دسته نياز را در افراد بيان نموده وعنوان مى
  )٨٠، ١٣٨١رابينز ، .( کند رفتار وى راکنترل مى

  :نيازبه کسب موفقيت  -١
  يعنى تالش در راه درخشيدن و موفق شدن

  :ن  نياز به کسب قدرت واعمال آ -٢
  ن به ديگران  يعنى به دست آوردن قدرت و اعمال آ

  :نيازبه ايجاد دوستى  -٣
  وايجاد روابط صميمى با ديگران  يعنى تمايل به کسب حمايت
  :نظريه شخصيتى انتخاب شغل

افرادى که مشاغل . گزيند که برآورنده نيازهايش باشد هاى شخصيتى خود شغلى را برمى از ديدگاه اين نظريه انسان با توجه به ويژگى
  .کنند تا حدود زيادى ويژگيهاى شخصيتى مشابهى دارند يکسانى را انتخاب مى

هالند هر کدام از انواع شخصيت نيازمند محيطى است که با آن خصوصيات هماهنگى و سازگارى داشته باشد و بيشترين  البه نظر جان 
اجتماعى  -٣هنرگرا -٢کاوشگر  - ١: کند نوع تقسيم مى ٦او در اين زمينه شخصيت افراد را به . امکان براى رشد و شکوفايى خود را فراهم آورد

  .سوداگرا - ٦گرا سنت- ٥گرا واقع -٤
هر چه ميزان سازش بين اين دوبيشتر باشد رضايت . به نظر هالند رضايت شغلى ميزان سازش بين نوع شخصيت ومحيط شغلى است

  )١٤٤-١٥٥، ١٣٧٨شفيع آبادى ، . ( شغلى بيشتر است 
  :تناسب بين شغل و حساسيت

اى افراد سر به زير وساکت مناسب است درحالى که بعضى مشاغل بر. چگونگى شخصيت افراد در سازگارى شغلى اهميت زيادى دارد
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  .رسد گرا وسازگار مناسب به نظر مى تعدادى از مشاغل براى افرادبرون
هاى اجتماعى تاکيد  توانايى سازگارى اجتماعى سهم بزرگى در موفقيت شغلى دارد در بعضى از مشاغل روى انواع خاصى از مهارت

  )٨٠،  ١٣٧٩حسيني، . ( گرا مناسب هستند ها افراد آرام ودرون غلشود درمقابل براى برخى ديگر از ش مى
.( شود گردد که به نوبه خود به رضايت منجر مى سازش وهماهنگى بين نوع شخصيت و نوع محيط باعث سازگارى بيشتر با شغل و حرفه مى

  )٨٠،  ١٣٧٦آبادى ،  شفيع
  .ها برخوردارند هم از همين ويژگى هاى متفاوتى هستند مشاغل بديهى است که افراد داراى شخصيت

  ) ٥٨، ١٣٨١رابينز،.(هاى زيادى انجام گرفته تا افراد در مشاغل مناسب گمارده شوند بر اساس اين شيوه تالش
  :رضايت شغلى 

رضايت شغلى عاملى است که باعث افزايش کارايى ونيز احساس . رضايت شغلى يکى از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلى است 
  .گردد ايت فردى مىرض

باشد که زاييده عواملى چون  رضايت شغلى نوعى احساس مثبت فرد به شغلش مى. شود رضايت شغلى بر اثر عوامل متعددى حاصل مى
.( باشد محيط کار ،نظام سازمانى شغل، روابط حاکم برمحيط کار ، عوامل فرهنگى واز همه مهمتر ماهيت و چگونگى خود شغل مى

 )٩٨، ١٣٧٦آبادي،  شفيع
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  تناسبات آاري در آسب و آار اينترنتي
  

  آيا آسب و آار اينترنتي براي آسب و آارهاي آوچك شما مناسب است؟ 
  : آار اينترنتي بدانيد براي آنكه در وسط آار نااميد نشويد و آار را نيمه تمام رها نكنيد بايد نكاتي را در خصوص آسب و 

  
توانيد استراتژي آسب و آار  تنها بعد از درنظرگرفتن اين اصول مي. آسب و آار اينترنتي چيست و افراد مخاطب چه آساني هستند

راي دسته طبقه بندي آنم تا خط مشي ب ۵در اينجا سعي آردم تا موضوعات باال را به . اينترنتي و آارايي آن را براي خود تشخيص دهيد
  . شما باشند

  
زماني آه اينترنت تازه پا بود. باشد در آسب و آار شما ، آسب و آار اينترنتي محتوايي است آه در راستاي حضور شما در اينترنت مي – ١

  ، هر آس براي حس رقابت مجبور بود آنرا تهيه آند و در حقيقت 
موارد . اما جهان علم و آآادميك همچنان با آن مخالف بودند  پيدا آرد ، دروازه هاي آنرا بگشايد، درست زماني آه به جامعه عمومي راه

در اين عصر جديد با تاجران نگران و آشفته بسياري . اما هيچكدام آارايي آنرا نداشته اند  مشابهي مانند اينترنت بسيار وجود داشته است ،
بنابراين تنها به آنها . ت تنها يك وسيله بازاريابي بود نه آمتر و نه بيشتردر آنزمان اينترن. مشاوره آردم آه بسيار در آارشان مضطرب بودند

پيام من امروز و آينده اين است آه . " آن وسيله اي ديگر است  اينترنت تنها روشي ديگر براي سهيم شدن در اطالعات است ،: " گفتم آه 
اگر يك وسيله مناسب باشد ، پس از آن . بفروشيد و يا منتقل سازيدآننده خود  اينترنت شما را قادر مي سازد تا محصوالت را به مصرف

  . استفاده آنيد ، در غير اينصورت آن را رها سازيد
  
آوري آنيد و از طريق وب سايت ، بازاريابي و سازد تا اطالعات را از مشتريان جمع آسب و آار اينترنتي اين امكان را براي شما فراهم مي – ٢

توانيد از مشتريان خود درخصوص اينكه چه  اگرچه اين اطالعات در مورد سفارشات است ، اما شما همچنين مي. يدفروش را انجام ده
آنند ، روش نقل و انتقال آنها چيست و سؤالهاي ديگر آه مايل هستيد بدانيد اطالعات  محصوالت را به آجا منتقل مي  آساني هستند ،

زماني آه اطالعات . سازد تا به اطالعات آارت اعتباري در اينترنت دست يابيد ي شما را قادر ميبعالوه آسب و آار اينترنت. بدست آوريد
شما در آن نه تنها به تبليغ ، بازاريابي و . شود تا در هر ثانيه آسب و آاري را انجام دهيد آوري شد آسب و آار اينترنتي موجب مي جمع

آند تا به ايده هايي  فتي و پرداختي خود را نيز آنترل آنيد و از نظر فني شما را حمايت ميتوانيد حسابهاي دريا پردازيد بلكه مي فروش مي
  .باشد دست يابيد و همه آنها از منبع منفردي است آه همان وب سايت مي

  
آار اينترنتي نظر زماني آه به يك راه حل آسب و. تواند يك راه حل آامل تلفيقي در خصوص آسب و آار باشد آسب و آار اينترنتي مي – ٣

آننده با فشار يك  آيا شما مايليد تا مصرف. بيفكنيد ، بايد جريان اطالعات را از وب سايت خود به عملكردهاي اداره وو دفتر در نظر بگيريد
د ، داده ها را وارد العملهاي حمل و نقل را به انبار بفرستد ، آارت اعتباري را فعال ساز دآمه اطالعات را وارد پايگاه داده آند ، دستور

سيستم حساب شما بكند ، و زمانيكه در حال خواندن روزنامه صبح هستيد فنجاني از قهوه جلوي شما قرار گيرد؟ اين امر به شما بستگي 
قبل از آنكه عملي را بدون توجه به تلفيق آلي ، بايد فرآيند را از شروع تا پايان . دارد آه تا چه اندازه بخواهيد روند آار شما الكترونيكي باشد

اين هزينه. ريزي و آار را از ابتدا شروع آنيد آه اين عمل بسيار گران است بايد دوباره طرح اگر اين فرآيند را درك نكنيد ،. صورت دهيد درك آنيد
نداختن سرمايه در آاسبي قابل و به مخاطره ا Quickenتا هزاران دالر است آه همه اينها با تفاوت ميان استفاده از  ٢٠٠براي مدت يكماه از 

  . مقايسه است
  
دنياي آن الين راه حلهاي آسب و آار اينترنتي بسياري دارد آه با يك نياز خاص سازگار است مانند يك مغازه آرايش آه داراي  – ۴

تنها : ، در نتيجه واقعاآنيد آه به اندازه آافي اطالعات در خصوص بهترين راه حل نداريد  اگر احساس مي. محصوالتي براي بدن است
آند آه نه تنها موضوعات فني راه حل  با يك فرد باتجربه آار آنيد ، او به شما آمك مي. توانيد به راحتي اين مشكل را حل آنيد مي. هستيد

آنندگان  نتي ، تنظيمتوانند مشاوران اينتر آن افراد خبره مي. آسب و آار اينترنتي را دريابيد ، بلكه به موضوعات تجاري نيز دست يابيد
  . سيستم و افراد دانا در امور بازاريابي فني باشند

  
گذاري بايد به آن  البته اجراي آن گران است ، اما بعنوان يك سرمايه.آسب و آار اينترنتي بخشي از چگونگي عملكرد تجاري شماست – ۵

در حقيقت آسب . نل اصلي ، يا حساب تجاري گسترده هستيدتهيه آننده ، فضاي مناسب آار ، پرس ۴٠١در عوض شما داراي . نظر افكند
آيا شما قصد داريد آه آسب و آار روزانه آن الين داشته باشيد؟ اگر پاسخ شما مثبت . و آار اينترنتي بهترين انتخاب در آسب و آار است

عملكرد شبكه ارتباطي ، آارآنان   تي ،است ، بايد با بخشهاي فروش ، بازاريابي ، امورمالي ، خدمات مشتري ، سيستم هاي اطالعا
پشتيباني و متصديان پذيرش سروآار داشته باشيد تا مطمئن شويد آه به همه بخشهاي يك راه حل تسلط داريد و در خصوص آن به افراد 

 . دهيد آگاهي مي
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  آشنايي با اصطالحات آماري بازارآار
  

  اي هاي درآمد و دستمزد حرفه شاخص
Occupational Wage and Earning Indices   

تري نسبت به  است آه در نظر داشتن دستمزدهاي مربوط به تك تك حرف براي انجام تحقيقات، اطالعات بسيار جالبعمدتًا ثابت شده 
  .آند باشد را فراهم مي هاي موجود در صنعت مي هاي محلي آه در برگيرنده بيشتر حرفه ميانگين

  .شود به عنوان قسمتي از نرخ دستمزد محاسبه نميشود آه  آاري و انعام مي درآمد در برگيرنده چند جزء از جمله پاداش، اضافه
هاي مربوط به يك سري سواالت دقيق و مناسبي آه در اين زمينه پرسيده  ترين تعريف درآمد براي استفاده در بررسي بهترين و مناسب

  .شود بستگي دارد مي
با مراجعه در (گروه صنعتي تقسيم شده است  ٤٩به حرفه آه  ١٥٩در زمينه نرخ دستمزد، درآمد، ساعات آاري مربوط به  ILOهاي  بررسي

  .تنظيم شده است) ماه اآتبر هر سال
 .١٣٨٣، اداره آل آمار نيروي انساني، سال ١٦هاي آليدي بازارآار، خالصه شاخص شماره  ترجه شاخص: مأخذ

  ) ساخت(هاي دستمزد صنعت  شاخص
Manufacturing Wage Indices  
دهد، انتخاب اين شاخص با در نظر گرفتن مالحظات مختلفي  دهاي واقعي را در بخش صنعت نشان مياين شاخص روند ميانگين دستمز

  .شود انجام مي
اطالعات مربوط به سطوح درآمد براي ارزيابي استانداردها و شرايط شغلي و معيشتي اين دسته از آارگران در آشورهاي صنعتي و 

  .آشورهاي در حال توسعه ضروري است
، )هاي درآمدي و پولي و مالي ريزي اقتصادي و توسعه اجتماعي، برقراري سياست عات ميانگين درآمد به خصوص در برنامهاهميت اطال

بندي و گردآوري آمارهاي دستمزد و  آوري دسته هاي جمع قانونمند آردن حداقل دستمزد و بعالوه، استانداردهاي جهاني براي مفاهيم روش
  .صورت گرفته است) درآمد
هاي رسمي يا مدرن يك اقتصاد را در  ها بر مبناي آمارهاي ميانگين دستمزدهاي توليد است آه عمومًا بخش به ذآر است آه اين شاخص الزم
  .سازد هاي بخش غيررسمي را آشكار نمي گيرد اين شاخص درآمد خوداشتغالي يا فعاليت برمي

باشد  هاي واقعي دستمزد مي طبيعت آن آه همان انتخاب شاخصهاي دستمزدهاي توليدي به نوع و  سومين عامل در انتخاب شاخص
  .بستگي دارد

  ١٣٨٣، اداره آل آمار نيروي انساني، سال ١٥شماره   شاخص  هاي آليدي بازارآار، خالصه ترجمه شاخص: مأخذ

  شرآت 
Company  

  » داجماع حقوقي مالكين متعدد در شي واح«بر اساس قانون مدني ايران، شرآت عبارت است از 
توان منابع و امكانات مختلف و پراآنده را به نحوه متمرآز و گسترده به  مي  شود آه از طريق آن، تشكيل شرآت معموًال اين گونه توجيه مي -

مختلط سهامي،  سهامي، با مسووليت محدود، تضامني، مختلط غيرسهامي،: هاي تجاري حقوقي ايران عبارتند از برخي از شرآت. آار گرفت
  .و تعاوني نسبي
  ١٣٨٤فرهنگ اصطالحات آارآفريني، مرآز انتشارات سازمان سنجش آموزش آشور، مرداد : مأخذ

  شغل
Job  
شغلي يا آاري آه فرد بيشتر طول مدت زندگي خود را . شود مجموعه وظايف، آارها و تكاليفي آه يك مستخدم به خاطر آن استخدام مي -١

  .ن وابستگي عميق داردپردازد به ويژه شغلي آه به آ به آن مي
  ١٣٨٤فرهنگ اصطالحات آارآفريني، مرآز انتشارات سازمان سنجش آموزش آشور، مرداد  :مأخذ

بدون توجه به . شود يا انجام آن را بر عهده دارد آه توسط شخص در طول هفته مرجع انجام مي) مطابق تعريف آار(شغل، نوع آاري است  -٢
  .وضع شغلي و رشته فعاليت وي

  .شود و يا به او منتسب شده است بارت ديگر منظور از شغل مجموعه وظايفي است آه توسط فرد شاغل انجام ميبه ع
  .١٣٨١مرآز آمار ايران، طرح آمارگيري نيروي آار، سال  :مأخذ
   :منبع

  اصطالحنامه آماري بازارآار، مرآز آمار و اطالعات بازارآار، وزارت آار و امور اجتماعي

   Frictional Unemployment يبيكاري اصطكاآ
آساني آه شغل خود را ترك . افتد اين نوع بيكاري نتيجه تغييرات آوتاه مدت در بازارآار است آه به طور معمول در اقتصاد پويا اتفاق مي

. غل خواهند گذراندزماني را بدون ش) عدم اطالع آافي از مشاغل ممكن(آنند تا شغل ديگري بدست آورند، بدليل آامل نبودن بازارآار مي
اگر چه اين آشنا شدن مستلزم صرف هزينه، از داست . بنابراين طبيعي است آه افراد مدت زماني را صرف آشنا شدن با بازار شغل نمايند

ار نوعي توانند از نگاه جوينده آ شوند، مي خوانده مي» جستجو«هاي  ها آه هزينه اين هزينه. هاست دادن درآمد اسمي و انجام برخي هزينه
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برد زيرا فرد با انتخاب بهترين شغل آه بيشترين تناسب را با مهارت او دارد، با  اقتصاد نيز از اين جستجو بهره مي. گذاري تلقي شود سرمايه
  .آند هاي اقتصادي شرآت مي وري بيشتري در فعاليت بهره
  ),Browne.M.N. and     Hass P.F.(1987) Modern Economics :ماخذ

)Principles,: Goats and Trade-offsUSA.P 48  

   Unemployment Disguised  بيكاري پنهان
خورد، بلكه آارگراني بسيار در  در بيكاري پنهان، قطع آار به چشم نمي. بيكاري پنهان بيكاري واقعي نيست، بلكه بيكاري نامطلوب است -١

  .بيند بت به آار فزوني دارد و از اين رو، هرآس خود را در حال آم آاري ميشوند آه در آن، شمار آارگران نس هايي به آارگرفته مي زمينه
   ١٣٨٤فرهنگ اصطالحات آارآفريني، مرآز انتشارات سازمان سنجش آموزش آشور، مرداد : ماخذ
باشند بسيار  ي تحصيالت باال مياين مورد براي افرادي آه دارا. اگر اضافه آردن يك آارگر باعث افرايش توليد نگردد، بيكاري پنهان وجود دارد -٢

  .اگر به دليل عدم امكان احراز شغل متناسب با تخصص، افراد از آارايي پايين برخوردار باشند، بيكاري پنهان وجود خواهد داشت. صادق است
  ١٣٧١هاي بازرگاني، سال  ، موسسه مطالعات و پژوهش»اقتصاد آالن آاربردي«احمد احدي، : ماخذ

   Disguised Underemployment   آم آاري پنهان
توان با همان تعداد نفر و  ها را مي باشند ولي خدمات ارائه شده توسط آن شود آه ظاهرًا به صورت تمام وقت مشغول مي شامل افرادي مي
م آاري آشكار تبديل در اين مورد اگر آار موجود آشكار بين شاغلين تقسيم شود، آم آاري پنهان به آ. تري توليد نمود در مدت زمان آوتاه

  .شود مي
  ١٣٧١هاي بازرگاني، سال  ، موسسه مطالعات و پژوهش»اقتصاد آالن آاربردي«احمد احدي، : ماخذ

   Youth Unemployment آم آاري پنهان
  .سال است ٢٤تا  ١٥ها از  رود آه سن آن اصطالح جوانان در مورد افرادي به آار مي

تا  ١٥باشند و گروه سني ) آماده براي آار - فاقد آار -جوياي آار(شرط بيكاري  ٣به عبارت ديگر بيكاري جوانان عبارتست از افرادي آه داراي 
  .سال قرار دارند ٢٤

  ١٣٨٤مرآز آمار ايران، طرح آمارگيري نيروي آار، سال : ماخذ

   Voluntary Unemployment  بيكاري داوطلبانه
ها فراهم است ولي به اميد آن آه در آينده  يعني فرصت شغلي براي آن. ها وجود دارد اني است آه شغل قابل دستيابي براي آنشامل بيكار

شوند اين  علت و انگيزه افرادي آه با ميل و اراده خود بيكار مي. آنند هاي موجود را انتخاب نمي تري بيابند شغل بتوانند شغل بهتر و مناسب
  .هاست اي آن ها آمتر از مقدار دستمزد آستانه تمزد براي سطح مهارتي و براي منطقه جغرافيايي آناست آه نرخ دس

  ، ترجمه عباس شاآري، نشرني١٣٧٨برتسون  - هاي اقتصاد آالن، نوشته ويليام تئوري و سياست: ماخذ

   Cyclical Unemployment  بيكاري دوره اي
ها و نصب تجهيزات جديد آاهش  هاي اقتصادي براي ايجاد آارخانه آنندگان و سطح هزينه بنگاه به داليل مختلفي ممكن است خريد مصرف

ها افرايش مي يابد و نصب تجهيزات جديد آاهش مي يابد، بنابراين يكي  پذيرد، موجودي در نتيجه فروش آليه انواع محصوالت آاهش مي. يابد
اي آن است آه در نتيجه آاهش سطح آل توليد در اقتصاد در  بيكاري دروه. هاي اقتصادي است هاي بيكاري، سطح فعاليت ين علتتر از متداول

. رسد يابد و به آمتر از عرضه نيروي آار مي هاي مزد موجود، تقاضا براي آارگر آاهش مي آيد وبا توجه به نرخ هاي رآود به وجود مي دوره
  .يابد تري ادامه مي تر از بيكار اصطكاآي است زيرا غيرارادي است و براي مدت طوالني لي جدياي مشك بيكاري دوره

اي بر سطح توليد در آل اقتصاد  شود و تاثير منفي قابل مالحظه ها مي در نتيجه اين نوع بيكاري باعث مشكالت اجتماعي زيادي در خانواده
  .دارد
  ٩٦، فصلنامه پژوهش، شماره »هاي بازارآار ايران در برنامه سوم ياستبررسي مقايسه اي س«پريدخت،  -وحيدي: ماخذ

   Structural Unemployment بيكاري ساختاري
اي هزينه نيروي آار تغيير آند و بيكاري  ممكن است آه موقعيت مقايسه. اين بيكاري ناشي از تغييرات بلندمدت در ساختار اقتصاد است

هاي شغلي موجود  ها با فرصت يكاران ساختاري آساني هستند آه آماده آارند اما مهارت يا محل مستقر آنبنابراين ب. ساختاري به وجود آيد
  .سازگار نيست) اشغال نشده(

يابد و بازارآار خود را به آندي با آن سازگار  رسد آه توليدات سنتي آشور به شدت آاهش مي بيكاري ساختاري زماني به حداآثر خود مي
براي سازگار شدن آارگران، بازآموزي و . قت آند بودن سازگاري بازارآار با تغييرات به علت پرهزينه بودن فرايند سازگاري استآند، در حقي مي

گذاري در توليدات جديد و اغلب تجربه نشده  ها نيز سرمايه هاي جديد يا جابجايي ضروري است و براي سازگاري شرآت به دست آوردن مهارت
  .الزم است

، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، فصلنامه پژوهش »هاي بازارآار ايران در برنامه سوم اي سياست بررسي مقايسه«پرپدخت،  -حيديو: ماخذ
  ١٨٧- ١٨٦ص ٩٦شماره 

   Involuntary Unemployment بيكاري غيرداوطلبانه
. يابند خود مشغول آار شوند ولي آاري نمي شامل بيكاري است آه افراد حاضرند در سطح دستمزدهاي رايج و متناسب با سطح تخصصي
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شود آه جويندگان آار حاضرند در سطح دستمزدهاي آمتري و يا با ساعت بيشتري در مقابل مزد ثابت، آار  شرايط فوق گاهي چنان حاد مي
ل بيكاري اصطكاآي، بيكاري تواند شام اقتصادي بيشتر داوطللبانه مي -عوارض وخيم اجتماعي. شوند خود را ارائه نمايند ولي موفق نمي
  .ادواري و بيكاري ساختاري باشد

  ١٦٢نشر ني ص  -ترجمه عباس شاآري) ١٣٧٨(ح براتسون  - ، نوشته ويليام»هاي اقتصاد آالن تئوري وسياست«:ماخذ

   Absolute Unemployment بيكاري مطلق
  .ها استفاده نشود و از آن ها خارج باشند وضعيتي است آه تمام عوامل توليد، از عرضه توليد وفعاليت

  ١٧٢-١٧١، ص ١٣٧١هاي بازرگاني، سال ، موسسه مطالعات و پژوهش»اقتصاد آالن آاربردي« احمد احدي، : ماخذ

   Employed Population جمعيت شاغل
ي به طور موقت آار را ترك ساله و بيشتر آه در طول هفته مرجع، طبق تعريف آار، حداقل يك ساعت آارآرده و يا بنا به داليل ١٠تمام افراد 

  .شوند آرده باشند، شاغل محسوب مي
ترك موقت آار در هفته مرجع با داشتن پيوند رسمي . شوند شاغالن به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگيران و خوداشتغاالن مي

افراد زير نيز به لحاظ اهميتي . شود محسوب مي شغلي، براي مزد و حقوق بگيران و تداوم آسب و آار براي خود اشتغاالن به عنوان اشتغال
  :شوند آه در فعاليت اقتصادي آشور دارند، شاغل محسوب مي

آارآنان فاميلي بدون (آنند افرادي هستند آه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود آه با وي نسبت خويشاوندي دارند آار مي -
  ).مزد

دهند يعني مستقيما در توليد آاال يا خدمات  موزي فعاليتي در ارتباط با فعاليت موسسه محل آارآموزي انجام ميآارآموزاني آه در دوره آارآ -
  .شود محسوب مي» آار«ها  سهيم هستند و فعاليت آن

  .اند محصالني آه در هفته مرجع داراي آار بوده -
نيروهاي مسلح پرسنل آادر و سربازان، درجه داران، ( آنند ت ميتمام افرادي آه در نيروهاي مسلح به صورت آادر دائم يا موقت خدم -

  ).افسران وظيفه نيروهاي نظامي و انتظامي
  ١٣٨٤مرآز آمار ايران، نتايج آمارگيري از نيروي آار، سال : ماخذ

   Non- active Population جمعيت غيرفعال اقتصادي
گيرند، جمعيت غيرفعال  در هيچ يك از دو گروه شاغالن و بيكاران قرار نمي  عريف،ساله و بيشتر آه در طول هفته مرجع طبق ت ١٠تمام افراد 

  .شوند اقتصادي محسوب مي
  ١٣٨٤مرآز آمار ايران، نتايج آمارگيري از نيروي آار، سال : مأخذ

  Active Population جمعيت فعال اقتصادي
طبق تعريف آار، در توليد ) هفته مرجع(ي آمارگيري  قويمي قبل از هفتهآه در هفته ت) حداقل سن تعيين شده(ساله و بيشتر  ١٠تمام افراد 

  .شوند جمعيت فعال اقتصادي محسوب مي) بيكار(اند  و يا از قابليت مشارآت برخوردار بوده) شاغل(آاال و خدمات مشارآت داشته 
  ١٣٨٤آمارگيري از نيروي آار، سال   مرآز آمار ايران، نتايج: مأخذ

  Business Life cycle چرخه عمر بنگاه
گذراند، به سن  آند و زندگي سالمي را مي آيد، رشد مي شود آه روزي به دنيا مي در اين مفهوم، يك شرآت يا بنگاه به انسان تشبيه مي

  .هاي آوچك مصداق دارد اين چرخه به ويژه براي شرآت. ميرد گذارد و مي رسد و سپس رو به افول مي بلوغ و پختگي مي
  ١٣٨٤هنگ اصطالحات آارآفريني، مرآز انتشارات سازمان سنجش آموزش آشور، مرداد فر: مأخذ

  Poverty line خط فقر
خط فقر عبارت است از مخارجي آه يك فرد در يك زمان و مكان معين براي دسترسي به يك سطح حداقل ) ١٩٩٨(به عقيده مارتين راوليون 

دسترسي ندارند فقير و آساني آه به اين سطح حداقل رفاه دسترسي دارند غيرفقير  افرادي آه به اين سطح رفاه. شود رفاه متحمل مي
  .شوند ناميده مي

شود آه مرز بين فقيران و ساير افراد جامعه را  اي تعريف مي آستانه  بسته به اين آه فقر به مفهوم مطلق يا نسبي در نظر گرفته شود،
بر اساس تعريف، . به اين ترتيب خط فقر نيز داراي دو مفهوم مطلق و نسبي است. شود اين آستانه خط فقر ناميده مي. نمايد مشخص مي

جامعه مورد بررسي براي تأمين ... هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدي آه با توجه به زمينه
...) مانند حداقل ميزان درآمد، تحصيالت، مسكن و(يا حداقل شرايطي  الزم است و...) مانند غذا، پوشاك، مسكن و(حداقل نيازهاي افراد 

) يا ميانگين(خط فقر نسبي يا به صورت درصد معيني . شود آه فرد مورد بررسي فقير در نظر گرفته شود است آه عدم تامين آن موجب مي
  .شود گيرند تعريف مي تر از آن قرار مي درآمد جامعه و يا به شكل يك مرز درآمدي آه درصد معيني از افراد جامعه پايين

  ١٣٨١هاي فقر در ايران، سال  گيري شاخص پژوهشكده آمار ايران، اندازه :مأخذ

   Self Employment خوداشتغال
به اشخاصي آه طي دوره مرجع، مقداري آار براي آسب درآمد يا عايدي براي خانواده به صورت نقدي يا جنسي انجام : »حاضر در آار« -١
  .اند  ادهد
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به اشخاص داراي آارگاه آه ممكن است يك آارگاه تجارتي يا مزرعه يا يك آارگر خدماتي : »داراي آارگاه است ولي حاضر در آار نيست« -٢
  .باشد و اين اشخاص به طور موقت در طي دوره مرجع به هر دليل خاصي حاضر درآار نيستند

  Yearbook Of Labour Statistics ٢٠٠٥: مأخذ

   Self Employed وداشتغاليخ
ه در خوداشتغالي يا آار براي خود، افراد شاغل با اتكاي به توان شخصي، ابتكار و خالقيت خود، به آارهاي توليدي يا خدماتي و در نتيجه ب

فرد . نمايند ي بزرگتر ميها هاي الزم براي ورود به فعاليت اين گونه اشتغال، فرد را به تدريج آماده آسب توانايي. پردازند آسب درآمد مي
  .ها، اختيارات وسيعي دارد گيري خوداشتغال، از آزادي و استقالل عمل بيشتري برخوردار است و در تصميم

  ١٣٨٤فرهنگ اصطالحات آارآفريني، مرآز انتشارات سازمان سنجش آموزش آشور، مرداد : مأخذ
  :منبع

  ارآار، وزارت آار و امور اجتماعياصطالحنامه آماري بازارآار، مرآز آمار و اطالعات باز
  ٨٥به تاريخ دي و بهمن  ٩٥و٩٤و٩٣و٩٢و٩١و٩٠آار و جامعه ص 

  درآمد
Income  

السعي نقدي و غيرنقدي، آه طبق مقررات در فواصل منظم، براي مدتي آه آار انجام شده يا آار انجام شده همراه با مزد  عبارت است از حق
درآمدها از مبالغ . گردد هاي با حقوق يا تعطيالت با شاغلين پرداخت مي اي مرخصي ساالنه، ساير مرخصيزماني آه آار انجام نشده، مثًال بر

سهم آارفرمايان آه بابت بيمه آارآنان خود به تأمين اجتماعي و بابت مستمري و همچنين مزاياي دريافتي شاغلين تحت شرايط تأمين 
  .باشد پردازند نيز مستثني مي هايي آه بابت غرامت اخراج و خاتمه آار مي ختدرآمد از پردا. پردازند مستثني است اجتماعي مي

ها و  ، پاداش)به استثناي غرامت اخراج و مزاياي خاتمه آار(هاي مستقيم، مزد مدت آار انجام نشده  درآمدها بايد شامل دستمزدها و حقوق
  .گيرد باشد به شاغلين تعلق ميمندي آه مستقيمًا توسط آارفرما  جوايز، مزاياي حق مسكن و عائله

  :گيرد هاي مستقيم براي آار انجام شده اين موارد را در برمي دستمزدها و حقوق
  معين -پرداخت زماني مستقيم آارگران مدت) الف
  معين - پرداخت تشويقي آارگران مدت) ب
  )آاري به استثناي مزد اضافه(درآمد آارگران قطعه آار ) ج
  آاري، و آار در روز تعطيل اري، نوبت آاري، شبآ پرداخت بابت اضافه) د
  :هاي پرداختي بابت فروش و ساير پرسنل آه شامل موارد زير است آميسيون) هـ
، مزاياي قبول مسووليت، بدي شرايط آار، آار خطرناك و )بدي آب و هوا(التفاوت منطقه جغرافيايي  هاي ويژه مابه مزاياي ارشديت و مهارت -

  هاي منظم العاده هاي دستمزد و تضمين شده، مزاياي آمك معاش و سايرا مزايا و فوق ، پرداخت طبق نظاممزاياي سختي آار
هاي ساالنه و ساير ايام غيرآار  هاي مستقيم به شاغلين بابت تعطيالت عمومي، مرخصي مزد زمان آار انجام نشده شامل پرداخت -

  .گردد باشد آه مزد آن توسط آارفرما پرداخت مي مي
هاي  و پاداش) مازاد بر پرداخت عادي(هاي اضافي بابت دوره مرخصي  هاي فصلي و آخر سال، پرداخت ها و جواير شامل پاداش پاداش -

  .گردد افزايش توليد مي
، قطعنامه راجع به نظام واحدهاي دستمزد، مصوب »هاي جمعيت فعال اقتصادي، بيكاري، اشتغال و اشتغال ناقص آمارگيري«: مأخذ
  .هوآانز، فرهاد مهران، ووي جي: ، تأليف)ILO(المللي آماردانان آار  زدهمين آنفرانس بيندوا

  درآمد
همراه با مزد زماني آه آار انجام   براي مدتي آه آار انجام شده، عبارت است از عايدي نقدي و غيرنقدي آه بر اساس قاعده در فواصل منظم،

اين درآمدها از سهم آارفرمايان به تأمين . گردد يا تعطيالت با حقوق، با شاغلين پرداخت مي ها نشده، نظير مرخصي ساالنه يا ساير مرخصي
. باشد آنند مستثني مي ها دريافت مي هاي مستمري و همچنين مزايايي آه شاغلين طبق اين طرح اجتماعي در قبال آارآنانشان و طرح

  . نيز مستثني است) راجاخ(و فاقد آار ) بازخريدي(درآمدها از مبالغ سنوات خدمت 
  .گيرد درآمد موارد زير را در برمي

  
  )نقدي(دستمزدها و حقوق مستقيم  -

  پرداخت در ازاي مدت عادي آار) الف
  آاري و آار در روز تعطيل پرداخت بابت اضافه) ب
  .شوند آاري محسوب نمي پرداخت اضافي بابت نوبت آاري و غيره آه جزو اضافه) ج
  )اداش افزايش توليد و غيرهپ(پرداخت پاداش ) د
  .شود هايي آه بطور منظم پرداخت مي ساير پاداش) هـ
  .شود مندي آه مستقيمًا به وسيله آارفرما پرداخت مي هاي عايله آمك) و
  )dearness(العاده هزينه زندگي يا آمك هزينه  فوق) ز
  .شود آمك هزينه مسكن يا اجاره آه مستقيمًا به وسيله آارفرما پرداخت مي) ح
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  )نقدي(مزد در قبال زماني آه آار انجام نشده  -
  هاي با حقوق، شامل مرخصي خدمت طوالني مرخصي ساالنه و ديگر مرخصي) الف
  تعطيالت عمومي و ديگر تعطيالت رسمي) ب
  ها با حقوق ساير مرخصي) ج

  )نقدي(ها و تشويقي  پاداش -
  )time- one(بار در سال  هاي يك پاداش آخر سال، پاداش فصلي و ساير پاداش) الف
  پاداش سهيم شدن در سود) ب
  ها ها و تشويقي پرداخت اضافه بابت مرخصي، مازاد بر پرداخت مرخصي عادي و ساير پاداش) ج

  هاي غير نقدي پرداخت -
  هاي غيرنقدي بابت غذا و نوشابه پرداخت) الف
  )يرهزغال سنگ، آك، برق، گاز و غ(هاي غير نقدي بابت سوخت  پرداخت) ب
  ارزش جاري مسكن رايگان يا ارزان) ج
  )نظير آفش و لباس(هاي غيرنقدي  ساير پرداخت) د

جي پني منت، ترجمه صندوق .م همپسند، ك. م بشير، ك.ك: ، تأليف)ILO(المللي آار  نظام واحد آماري دستمزد، سازمان بين«: مأخذ
  ١٣٧٣هاي شغلي، سال  حمايت از فرصت

  .باشد بگيران از شغلي آه به آن اشتغال دارند، مي د و حقوقاين درآمد مربوط به مز* 

  

  درآمد
حقوق بازنشستگي، (تمامي وجوه و ارزش آاالهايي است آه در برابر آار انجام شده يا سرمايه به آار افتاده و يا از طريق منابع ديگر 

  .ته باشددر زمان آماري مورد نظر به خانوار تعلق گرف) درآمدهاي انتقالي و نظاير آن
  ١٣٨٣سال . نتايج آمارگيري از هزينه درآمد خانوارهاي شهري آشور، مرآز آمار ايران: مأخذ

  درآمد خانوار
Househlod Icome   

هاي انتقالي درآمد خانوار ناميده  هاي اقتصادي و يا به صورت دريافتي چه در ازاء فعاليت) پولي و غيرپولي(هاي آليه اعضاي خانوار  دريافتي -١
  .شود يم
  .هاي نقدي و غيرنقدي از مزد و حقوق، بهره، سود، اجاره آليه دريافتي -٢
  .گردد و ساير منابع به عنوان پاداش، نفقه، اعانه و حقوق بازنشستگي طي ماه و سال درآمد خانوار محسوب مي) از هر نوع(

  .١٣٧٤، سال ٤آماري، مرآز آمار ايران، جلد هاي  ها و گزارش فرهنگ تعاريف و مفاهيم استاندارد بكار رفته در طرح: مأخذ

  درآمد مزد و حقوق بگيران
Wag- workers/ Employee Income   

ها از بابت انجام آار نقدي و يا  هاي آن بدين معني آه ممكن است آليه دريافتي. درآمد مزد و حقوق بگيران عمومًا به اشكال مختلف است
  : ه صورتقسمتي نقدي و قسمتي جنسي و يا پاداش ب

  دستمزد نقدي) الف
  دستمزد جنسي) ب
  ساير درآمدها) ج

  .باشد
  ١٣٧٤سال . ٤جلد . هاي آماري ها و گزارش مرآز آمار ايران، فرهنگ تعاريف و مفاهيم استاندار بكار رفته در طرح: مأخذ

  بگير دولتي درآمد مزد و حقوق
Public wage- worker Income  

هاي مستمر و غيرمستمر پولي و  د و حقوق بگير خانوار در بخش دولتي است آه شامل آليه دريافتيدرآمد خالص آليه اعضاي شاغل مز
  .باشد ها مي غيرپولي آن

  ١٣٧٤سال . ٤جلد . هاي آماري ها و گزارش فرهنگ و تعاريف و مفاهيم استاندارد بكار رفته در طراح. مرآز آمار ايران: مأخذ

  بگير خصوصي درآمد مزد و حقوق
Private wage- worker Income   

بگير خانوادر در بخش خصوصي است آه شامل مزد و حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر پولي و  درآمد آليه اعضاي شاغل مزد و حقوق
  .ها پس از آسر ماليات و بازنشستگي است غيرپولي آن

  ١٣٧٤سال . ٤هاي آماري، جلد  ها و گزارش رحمرآز آمار ايران، فرهنگ تعاريف و مفاهيم استاندارد بكار رفته در ط: مأخذ
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  درآمد مستمر
Permanent Income  

هاي زماني مشخص  بگيران است آه به طور مرتبط همه ماهه در دوره هاي مزد و حقوق منظور از درآمدهاي مستمر، آن دسته از دريافت
هاي زماني  مستمر غيرپولي و هرگونه نقدي يا جنسي در دوره هاي مانند حقوق و مزاياي ماهانه، حقوق عيال و اوالد، آمك. شود دريافت مي
  .اي آه دريافت شود بيني شده منظم و پيش

  .١٣٧٤سال . ٤هاي آماري، جلسد  ها و گزارش مرآز آمار ايران، فرهنگ تعاريف و مفاهيم استاندارد بكار رفته در طرح: مأخذ

  بخش خصوصي/ بگيري بخش عمومي درآمد مزد و حقوق
Wag- workers in Private sector/ Public sector   

هاي مستمر و غيرمستمر  بخش خصوصي است آه شامل دريافتي/ بگير خانوار در بخش عمومي  درآمد آليه اعضاي شاغل مزد و حقوق
  .باشد ها پس از آسر ماليات و بازنشستگي مي پولي و غيرپولي آن

  .١٣٧٤سال . ٤جلد . هاي آماري ها و گزارش ستاندارد بكار رفته در طرحمرآز آمار ايران، فرهنگ تعاريف و مفاهيم ا: مأخذ

  درآمد مشاغل آزاد غيرآشاورزي
Free Jobs Income in Non- agriculture Sector   

ل به عنوان درآمد مشاغ. درآمد آليه افرادي آه به صورت آارفرما يا آارآن مستقل در مشاغل آزاد غيرآشاورزي بكار اشتغال دارند -١
  .غيرآشاورزي منظور شده است

هاي  درآمد افرادي از خانوار آه به صورت آارفرما يا آارآن مستقل، در مشاغل آزاد غيرآشاورزي به آار اشتغال دارند پس از آسر هزينه -٢
  .شغلي به عنوان درآمد مشاغل نيز آشاورزي منظور شده است

  .١٣٧٤سال . ٤هاي آماري، جلد  ها و گزارش ندارد به آار رفته در طرحمرآز آمار ايران، فرهنگ تعاريف و مفاهيم استا: مأخذ

  درآمد) ميانگين(روش درصدي از ميانه 
Percentage of Income Median (Mean) Approach  

 ٦٠تا  ٥٠شود سپس  در اين روش يك شاخص درآمدي مثل ميانه يا نماي توزيع درآمد مشخص مي. هاي تعيين خطر فقر است يكي از روش
  .شود به عنوان خط فقر لحاظ مي) نما(درصد اندازه ميانه 

  ١٣٨١هاي فقر در ايران، سال  گيري شاخص پژوهشكده آمار ايران، اندازه: مأخذ

  روش صدك
Percentile Approach  

وزيع، افراد فقير شوند و بر حسب آمترين صدك ت بندي مي هاي تعيين خط فقر است، در اين روش افراد بر حسب درآمد رتبه يكي از روش
  .شوند شناسايي مي

  .١٣٨١هاي فقر در ايران، سال  گيري شاخص پژوهشكده آمار ايران، اندازه: مأخذ

  روش نسبت غذا
Food- Ratio Approach  

اين . برقرار است) ها ساير هزينه(اساس آن همواره نسبت ثابتي بين مخارج خوراآي و درآمد هاي تعيين خط فقر است، آه بر  يكي از روش
  .آند هاي واقعي براي تعيين خط فقر و اجتناب از مشكالت تعيين حداقل نيازهاي غذايي استفاده مي روش از الگوي هزينه

  .١٣٨١ هاي فقر در ايران، سال گيري شاخص پژوهشكده آمار ايران، اندازه: مأخذ

  روش نيازهاي اساسي
Basic- Needs Approach   

اين سبد حداقل، . شود بايد حداقلي از نيازهاي خوراآي و غيرخوراآي تأمين گردد هاي تعيين خط فقر است، آه در آن فرض مي يكي از روش
  .آند حداقل سطح درآمد يا مصرف مورد نياز را تأمين مي

  ١٣٨١هاي فقر در ايران، سال  يري شاخصگ پژوهشكده آمار ايران، اندازه: مأخذ

  ساعت آار
Work Hours/ Hours of Work  

  .دهد ساعات آار مدت زماني است آه آارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام دادن آار در اختيار آارفرما قرار مي
  .١٣٨٣، سال ٥١قانون آار جمهوري اسالمي ايران، ماده : مأخذ

  ساعت آار متعارف
Normal work Hours/ Hours of Work  

  .شود معين مي» حكم داوري«جمعي و يا  ساعات آار متعارف از طريق تعيين ساعت آار بر حسب قوانين و مقررات، قراردادهاي دسته
عادي به جمعي يا حكم داوري تعيين نگريده است، ساعات آار  در مواقعي آه ساعات آار عادي از طريق قواين و مقررات، قراردادهاي دسته
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شود و يا خالف عرف و قاعده تشكيالت آارگري  آاري مي اي است آه آار بيشتر از آن، مشمول نرخ اضافه معناي ساعات آار هفتگي يا روزانه
  )١٩٧٦المللي آار  سازمان بين(مربوطه است 

  
  ساعات آار معمول

Actual work hours/ Hours of Work  
مرجع آمارگيري   تري از يك دوره معمول هفتگي يا روزانه يك آارگر و معموًال در يك دوره طوالني ساعات آار معمول به مفهوم ساعات آار

  .ساعات معمول آار به دوره زماني مشخص اشاره دارد. شود سنجش مي

  
  ساعات آار واقعي

Actual work hours/ Hours of Work  
تنظيم شده است به مزدبگيران و  ١٩٦٢المللي آمار شناسان آار در  بين قطعنامه مربوط به مار ساعات آار آه به وسيله دهمين آنفرانس

  .گردد در قطعنامه مذآور آمار مربوط به ساعات آار واقعي شامل موارد زير مي. بگير اشاره دارد آارآنان حقوق
ر، با دريافت مزدي باالتر از نرخ معمول آار اضافي عالوه بر ساعات آار انجام شده در طول مدت آا) ٢(ساعات آار واقعي در طول مدت آار ) ١
سازي و نظارت  سازي محل آار ، تعمير و نگهداري، آماده هاي مانند آماده وقت صرف شده در محل آار براي انجام فعاليت) ٣(، )آاري اضافه(

آالت،  مات آار، از آار افتادن ماشينزمان سپري شده به صورت آماده خدمت در محل آار به عللي از قبيل آمبود ملزو) ٤(ابزار و وسايل آار 
وقوع حوادث يا وقت صرف شده در محل آاري آه فعاليتي براي انجام دادن وجود نداشته ليكن بر حسب قرارداد آه منعقده، پرداخت مزد 

  ...هاي آوتاه مدت در محل آار مانند وقت نوشيدن چاي و زمان استراحت) ٥(مربوطه تضمين شده است و 
  :گيرد دارد موارد زير مشمول ساعات آار واقعي قرار نمي الذآر متعاقبًا مقرر مي قطعنامه فوق

هاي ساليانه با حقوق، تعطيالت عمومي با حقوق، يا  گيرد مانند مرخصي ساعاتي آه در قبال آن مزد دريافت شده ليكن آار انجام نمي) ١(
د به محل آار و بالعكس، مفهوم ساعات واقعي آار با ساعاتي آه در زمان رفت و آم) ٣(وقت صرف غذا ) ٢(مرخصي استعالجي با حقوق، 

  .گيرد، متفاوت است هاي مورد استفاده قرار مي شود و به صورت مكرر در آمارگيري از آارگاه قبال آن مزد پرداخت مي
لذا . دهد ي يا خوداشتغالي را پوشش ميهاي شاغلين اعم از شاغلين در مشاغل مزدبگير هاي نيروي آار آليه گروه از آنجاييكه آه آمارگيري

تواند مبنايي براي چنين تعريف فراگيري  الذآر مي مفاده قطعنامه فوق. ساعات آار واقعي بايد در رابطه با انواع اشكال اشتغال بكار گرفته شود
ها مجموع ساعات آار انجام  ات آار واقعي آنساع) افراد چند پيشه(اند  در مورد افرادي آه در دوره مرجع داراي دو شغل يا بيشتر بوده. باشد

بدين ترتيب ساعات آار واقعي افراد شاغلي آه در طول دوره مرجع در محل آار حضور ندارند عمًال به صفر . شده در مشاغل مختلف است
  .خواهد رسيد

هوسمانز، فرهاد .ر: تأليف ILOالمللي آار  نفعال اقتصادي، بيكاري، اشتغال و اشتغال ناقص، سازمان بي  هاي جمعيت آتاب آمارگيري: مأخذ
  مهران، ووي جي ورما

)٢(  

  ساعات آار واقعي
اند عبارت است از تعداد ساعاتي آه در طول هفته مذآور آار  ساعات آار واقعي براي افرادي آه در طول هفته مرجع در سرآار خود حاضر بوده

اند  ساعت آار براي افرادي آه در طول هفته مرجع غايب موقت از آار بوده). آار آاري منهاي ساعت غيبت از شامل ساعات اضافه(اند  آرده
  .باشد صفر مي

  
  ساعت آار معمول

ساعت آار معمول اعم در مورد افراد حاضر در سر آار طي . ساعت آار معمول متوسط ساعت آار فرد در يك هفته از فصل آمارگيري است
  .دار است قت از طي اين مدت معنيهفته مرجع و هم در مورد افراد غايب مو

  ساعت آار متعارف
  .باشد ساعت در هفته مي ٤٤است آه برابر ... ساعت آار متعارف، ساعت آار تعيين شده در هفته در قوانين استخدامي، قانون آار، 

  ١٣٨١مرآز آمار ايران، طرح آمارگيري نيروي آار، : مأخذ

   سطوح تحصيلي
Educational Attainment   

هاي آليدي بازارآار، پنج سطح تحصيلي  در شاخص. ها در منابع مختلف، متفاوت است سطوح تحصيلي در نظر گرفته شده براي شاخص -١
  :در نظر گرفته شده است

  اشخاص با تحصيالت آمتر از يك سال -
  آمتر از تحصيالت مقدماتي -
  مقدماتي -
  سطح متوسطه -
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  باالتر از متوسطه -
  ١٣٨٣، اداره آل آمار نيروي انساني، سال ١٢ي آليدي بازارآار، خالصه شاخص شماره ها ترجمه شاخص: مأخذ
  : منبع

  )آار و جامعه.(اصطالحنامه آماري بازارآار، مرآز آمار و اطالعات بازارآار، وزارت آار و امور اجتماعي
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  نكته در مديريت ١٦٠
  

هاي اين دوره، حتي ادبيات،  براساس ويژگي. هاي دوران معاصر، سرعت و شتابي است آه زندگي و آار به خود گرفته است يكي از ويژگي
هاي نخست  هاي چند جلدي دهه نويسي، پس از رمان به عبارت ديگر در حوزه داستان. است رساني نيز تغييراتي آرده  نگاري و اطالع روزنامه

رساني هم، خبرنويسي و ارائه  نگاري و اطالع هاي ميني ماليستي و آوتاه هستيم، در حوزه روزنامه اهد ظهور داستانقرن بيستم، ش
نكته آاربردي و اجرايي در مديريت را براي  ١٦٠در اين ارتباط، . اطالعات با آمترين حجم و بيشترين اطالعات از پيامدهاي روزگار معاصر است

تواند چكيده دهها آتاب و اثر  ايم آه مي ن و آليه افرادي آه به طور مستقيم با انسانها سروآار دارند، ارائه آردهمطالعه مديران، سرپرستا
  .علمي مديريتي در اين خصوص باشد

  
  . تر و بهتري شما را به مقصد برساند شايد آسي بتواند از مسير آوتاه. اي خاص تأآيد نكنيد در انجام آارها روي شيوه -١
جه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ آدام به تنهايي رهگشا نيستند، مثل اآسيژن و هيدروژن آه از ترآيب معيني از آنها هواي تنفس تو -٢

  .توان با آميختن دانش و تجربه، راهكارهاي حياتي و استثنايي خلق آرد شود، مي ما تأمين مي
  . ه استفاده آنيداز هر فرصتي براي استخدام و به آارگيري افراد برجست -٣
  . به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط آار در آارايي آارمندان مؤثر است -٤
  . با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، انگيزه آاري آنها را از بين نبريد -٥
  .از مشورت و نظرخواهي با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد -٦
  .اعتماد زيردستان را از خود سلب نكنيدبا رفتارهاي ضد و نقيض،  -٧
  .در به وجود آوردن فضاي رقابتي سالم، آوشا باشيد -٨
  .وري آنان، آالسهاي آموزشي ترتيب دهيد و از لوازم آمك آموزشي بهره گيريد براي ارتقاي سطح دانش آارمندان و افزايش بهره -٩
  .اشتباهاتش تعيين شوددقت آنيد آه توبيخ آارمند خطاآار، بايد متناسب با  - ١٠
ايد، عالوه بر آارداني و رعايت اصول درست بازاريابي، مورد اعتماد، زرنگ و  مطمئن شويد مأمور خريدي آه براي سازمان در نظر گرفته - ١١

  . دهد گونه آه بر قيمت آاالها توجه دارد، بر زيبايي و آيفيت آنها نيز اهميت مي سليقه نيز هست و همان خوش
  . ورت لزوم با قاطعيت نه بگوييددر ص - ١٢
  . سعي آنيد با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد - ١٣
  .طوري رفتار آنيد آه ديگران شما را به عنوان الگو انتخاب آنند و آينده آاري دلخواه خود را در قالب شخصيت شما مجسم آنند - ١٤
  . د بدگويي نكنيدهرگز در حضور آارمندان با ديگر معاشرين خود، پشت سر افرا - ١٥
  . رعايت سلسله مراتب آاري را به مسئولين و سرپرستان گوشزد آنيد - ١٦
  . اساس، شخصيت آنان را زير سؤال نبريد براي آزمودن آارمندانتان با آزمايشهاي فاقد ارزش و بي - ١٧
  .شناسي را عمًال به حاضرين بياموزيد با شروع به موقع جلسات، وقت - ١٨
شدن سخنان خود، هميشه چند عبارت آليدي از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشيد و در موقع لزوم آنها را به آار  براي گيراتر - ١٩

  .ببريد
  . اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس: در انجام آارها به سه نكته بيش از بقيه نكات توجه آنيد - ٢٠
  . انتقاد پذير باشيد - ٢١
  . ارزش نكنيد توجهي، تالش و زحمات زيردستان را بي با بي - ٢٢
  . شود با وسواس بيهوده در انتخاب، زمان را از دست ندهيد و به خاطر داشته باشيد زمان براي شما متوقف نمي - ٢٣
د اضطراري غافلگير براي حل مشكالت احتمالي، دورانديش باشيد و مطمئن باشيد با در نظر داشتن چند راهكار تخصصي، هرگز در موار - ٢٤

  .نخواهيد شد
  . نقش تبليغات را در سودآوري سازمان ناديده نگيريد - ٢٥
اي آه به عهده آنان است،  هاي خود را واضح و روشن بيان آنيد و اطمينان حاصل آنيد آه آارمندان به خوبي از جزئيات وظيفه خواسته - ٢٦

  . مطلع هستند
  .توقع داشته باشيد تا بهترين نتيجه را بدست آوريداش  از هر آس، مطابق دانش و تجربه - ٢٧
  . اي آنان تعيين آنيد هاي فيزيكي و حرفه وظايف آارمندان را متناسب با توانايي - ٢٨
  . اگر از موضوعي علمي اطالعي نداريد، يا احتياج به توضيحات بيشتري داريد، بدون هيچ ترديدي سؤال آنيد - ٢٩
بيني و طراحي آنيد  زدايي مناسب با فعاليت سازماني خود را پيش خود را حفظ آنيد و چند استراتژي بحران در موارد بحراني، خونسردي - ٣٠

  .تا در موارد لزوم از آنها استفاده آنيد
  . آند، پرهيز آنيد از رفتارهايي آه شما را در سازمان عصبي معرفي مي - ٣١
  . انتقامجو نباشيد - ٣٢
چون ممكن است اجراي يك نقشه خوب تجاري در زمان نامناسب . ها، به اندازه اخذ تصميمات، مهم است يگير سازي تصميم زمان پياده - ٣٣

  . رو شود با شكست روبه
  . دانم، هراسي نداشته باشيد دانيد، به آسي اطالعات اشتباه ندهيد و از گفتن نمي در مورد چيزي آه نمي - ٣٤
  . و خالق، زمينه رشد و خالقيت آنان را فراهم آنيدبا محول آردن مسئوليت به آارمندان مستعد  - ٣٥
  . بدون تفكر و درنگ پاسخ ندهيد - ٣٦
نحوه چيدمان ميز آارمندان و محل استقرار آنها را طوري انتخاب آنيد آه افراد فراموش نكنند در محل آارشان هستند و نبايد بيش از حد  - ٣٧

  . گو بپردازند و مجاز باز هم به گفت
  . ترين و بهترين حسابدار و مشاور حقوقي را استخدام آنيد اي حرفه - ٣٨
  . به مشكالت مالي افراد توجه آنيد و درخواستهاي موجه اخذ وام آنان را به تعويق نيندازيد - ٣٩
  . افزايد هميشه به خاطر داشته باشيد تواضع و متانت بر شكوه شما مي - ٤٠
انگيزي بر اطرافيان خواهد داشت و فرمانبري با ترس جاي خود را به انجام وظيفه با  ثير شگفتاگر قاطعيت مدير با مهرباني توأم باشد، تأ - ٤١

  . دهد پذيري مي حس مسئوليت
اي را جهت اخذ پيشنهاد اختصاص دهيد و به آارمندان اطمينان دهيد آه در آمال رازداري به پيشنهادهاي مطرح شده رسيدگي  سامانه - ٤٢
  . آنيد مي
  .شود د آه حق و حقوق ديگران توسط مسئولين و سرپرستان سازمان رعايت ميمطمئن شوي - ٤٣
  . وگوي رودررو با آارمندان اختصاص دهيد چند ساعت از يك روز مشخص در ماه را به بازديد از سطوح مختلف سازمان و گفت - ٤٤
  . در سمينارهاي مرتبط با فعاليت خود شرآت آنيد - ٤٥
  . خيريه پيشقدم باشيدهاي مراسم  در آمك رساني - ٤٦
  . با درايت و زيرآي هميشه در آمين شكار فرصتهاي طاليي باشيد - ٤٧
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  . صبر و حوصله را از مهمترين ارآان موفقيت تلقي آنيد - ٤٨
  . پذير باشيد مسئوليت - ٤٩
  . به منظور اطالع حاصل آردن از مطالب جديد علمي، در چند سايت اينترنتي مرتبط عضو شويد - ٥٠
  . د تكه آالم اختصاصي و جالب براي خود انتخاب آنيدچن - ٥١
  . باشد اي براي تغيير آنچه عنوان شده مي تر از پيدا آردن چاره تفكر و تعمق قبل از پاسخگويي راحت - ٥٢
  . ه شودخواهيد آاري را به آسي محول آنيد، روشي را براي عنوان آردنش انتخاب آنيد تا حس مسئوليت افراد برانگيخت وقتي مي - ٥٣
  .هاي سازماني را تجزيه و تحليل آنيد تا ضمن تشخيص مسير نادرست، از تكرار آن جلوگيري آنيد علت شكست - ٥٤
  . ارزش نكنيد اهميت جلوه دادن آارهاي آارمندان، زحمات آنان را بي با بي - ٥٥
  . هاي ذهني خود را تقويت آنيد با انجام ورزشهاي فكري، قابليت - ٥٦
  . اش پاداش دهيد و با در نظر گرفتن پاداشهاي مساوي، حرآت افراد شايسته گروه را آند نكنيد فراخور فعاليت و بازده آاريبه هر آس  - ٥٧
ر با به آارگيري مشاورين آارآزموده و متعهد، موقعيت بازار آار را تحليل آنيد و استراتژي به آار بگيريد آه هميشه يك گام از رقبا جلوت - ٥٨

  . باشيد
عدالتي انگيزه  آفايت و آند بر دوش آارمندان خبره و ساعي تحميل شود زيرا افراد با درك اين بي اجازه ندهيد بار مسئوليت آارمندان بي - ٥٩

  .دهند خود را از دست مي
  . اي حاضر جواب باشيد اي خود را تا حدي باال ببريد آه در موارد لزوم در مقابل آليه سؤاالت حرفه دانش حرفه - ٦٠
گماريد، تنبل  هايي انجام دهيد آه مطمئن شويد آسي را آه به آار مي هاي مقرر شده، تست زمان استخدام، افراد عالوه بر تست - ٦١

  . زيرا افراد تنبل فشار آاري ديگران را بيشتر مي آنند! نيست
  . هنگام دست دادن، دست افراد را محكم و صميمانه بفشاريد - ٦٢
  . گيري نكنيد رباره ديگران تصميموقتي عصباني هستيد، د - ٦٣
  . دقيقه جلو آشيدن ساعت استفاده آنيد ٥توانيد از ترفند قديمي  براي حضور به موقع، مي. شناس باشيد هميشه وقت - ٦٤
  . رود هرگز اميد ارتقا را از زيردستان نگيريد، زيرا به طور يقين، انگيزه آنها براي تالش از بين مي - ٦٥
هاي  در اين صورت شايد با ايده. ورت لزوم در دسترس باشيد و شانس حرف زدن را به همه سطوح سازمان بدهيدسعي آنيد در ص - ٦٦

  . رو شويد درخشاني روبه
  . به آارمندان ساعي و متعهد بگوييد آه چقدر براي سازمان مفيد هستند و شما به آنها عالقه و اعتماد داريد - ٦٧
  . افسردگي و نااميدي شما را ببيندهيچگاه اجازه ندهيد آسي حالت  - ٦٨
  . بيني قضاوت نكنيد توجه باشيد و در مورد زيردستان از روي دهن اساس بي به شايعات بي - ٦٩
  . طبعي قابل تحمل آنيد خشكي جلسات طوالني را با شوخ - ٧٠
  . از سرزنش آردن ديگران در جمع خودداري آنيد - ٧١
  . رسانها احترام قائل شويد امهبراي همه سطوح سازمان حتي خدمه و ن - ٧٢
  . از منشي خود بخواهيد روز تولد آارمندان، آارت تبريكي را آه توسط شما امضا شده است، برايشان ارسال آند - ٧٣
  . يز آنيدها و مكتوبات آنها را به دقت مطالعه آنيد و از امضا آردن آنها، زماني آه حوصله و تمرآز نداريد پره  در موقع امضا آردن نامه - ٧٤
  . بيان باشيد و در جمع با انرژي و اشتياق حاضر شويد ژست و خوش  خوش - ٧٥
  . با قدرداني به موقع از آارمندان، انرژي آاري آنان را افزايش دهيد و حسن خالقيت را در آنان تقويت آنيد - ٧٦
  . باشيدموقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه آنيد و هميشه متبسم  - ٧٧
  . اساس فريب ندهيد هاي بي هرگز براي پيشبرد اهداف آاري خود، ديگران را با وعده - ٧٨
  . سعي آنيد اسامي آارمندان را به خاطر بسپاريد و در حين صحبت آردن با آنان، اسمشان را به زبان بياوريد - ٧٩
  . آاهد ر شما نميهمواره به خاطر داشته باشيد به آار بردن الفاظ مؤدبانه از اقتدا - ٨٠
  . اشتباهات زيردستان را بيش از حد الزم به آنها گوشزد نكنيد - ٨١
  . امين و رازدار افراد باشيد - ٨٢
  . تعصب خطاهاي خود را بپذيريد روي اشتباهات خود پافشاري نكنيد و بي - ٨٣
  . آميز و نيشدار به ديگران درس عبرت ندهيد با عبارات آنايه - ٨٤
  . جويي در زمان مرتبًا حرف آنان را قطع نكنيد خونسردي به حرفهاي ديگران گوش آنيد و براي صرفهبا آرامش و  - ٨٥
  . هاي گزارشات مالي سازمان باشيد روش محاسبات مالي را تا حدي ياد بگيريد تا قادر به تجزيه و تحليل - ٨٦
  . در جلسات دائمًا به ساعت خود نگاه نكنيد - ٨٧
  . ر خود توجه آنيدبه نحوه پوشش و ظاه - ٨٨
  . اي روشن نشده، آسي را مؤاخذه نكنيد تا صحت و سقم مسأله - ٨٩
  . معاشرين چاپلوس خود را جدي نگيريد - ٩٠
  . خوانيد، در دفتري يادداشت آنيد و در موارد مناسب آنها را به آار ببريد نكات جالب و پندآموز آتابهايي را آه مي - ٩١
  . پذير باشيد انعطاف - ٩٢
  .بدون توهين به عقايد ديگران، با آنها مخالفت آنيد - ٩٣
  . نسبت به قول خود پايبند باشيد - ٩٤
  . هاي بحراني بر خود مسلط باشيد و نگذاريد زيردستان از اضطراب شما آگاه شوند در موقعيت - ٩٥
  . ترين الفاظ را انتخاب آنيد آهنگ براي حرف زدن زيباترين و خوش - ٩٦
  . دپذير باشي  ريسك - ٩٧
  . افزارهاي مرتبط با آار خود را بياموزيد نحوه استفاده از نرم - ٩٨
  . رسند، هميشه يك قلم و آاغذ به همراه داشته باشيد هاي درخشاني آه ناگهان به ذهن مي براي ثبت ايده - ٩٩
  .ر شده در اختيار آارمندان قرار دهيدشود به صورت ليست منتش آتابخانه سازمان را به روز آنيد و اسامي آتابهايي را آه اضافه مي - ١٠٠
  . مطمئن شويد ابراز رضايت شغلي افراد به سبب ترس از توبيخ مسئولين و سرپرستان نيست - ١٠١
  . به واسطه مدير بودن خود، از ديگران توقع بيجا نداشته باشيد - ١٠٢
آيد، حكميت آنيد و برقرار آننده صلح و آشتي  پيش مي در اولين فرصت در خاتمه دادن به مشاجرات و آدورتهايي آه بين آارمندان - ١٠٣

  . باشيد
  . اي پربار به همراه دارد استخدامي افراد به سوابق آاري آنان توجه و به خاطر داشته باشيد آارمند موفق آارنامه  در مصاحبه - ١٠٤
  . مند شوند اين خدمات بهرهاز انحصاري آردن خدمات رفاهي سازمان پرهيز آنيد و اجازه دهيد همه سطوح از  - ١٠٥
رو  سازي تصميمات اخذ شده را پيدا آنيد، چون ممكن است اجراي يك نقشه خوب، در زمان نامناسب با شكست روبه زمان دقيق پياده - ١٠٦
  .شود
  . ترين سيستم حفاظتي استفاده آنيد براي حفظ اطالعات سازماني، از بهترين و پيشرفته - ١٠٧
ازاريابي را گردآوري آنيد و حتي زماني آه سوددهي سازمان در وضع مناسبي قرار دارد، از آنان بخواهيد ريتم ترين آادر ب زبده - ١٠٨
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  . هاي خود را آند نكرده و همچنان به صورت جدي ادامه دهند فعاليت
  . نيدهاي ناسالم، روحيه انجام آار گروهي در سازمان را تقويت آ روي و رقابت به منظور جلوگيري از تك - ١٠٩
  . اي شما پيامدي ندارد دار آردن شخصيت حرفه از عنوان آردن فرامين غيرقابل اجرا و غيرمنطقي احتراز جوييد، زيرا جز خدشه - ١١٠
آاري در سازمان به  آاري آنترل آنيد تا بدينوسيله از سوء استفاده افراد ناشايست آه به عنوان اضافه عملكرد افراد را در زمان اضافه - ١١١
  . پردازند، جلوگيري شود جام آارهاي شخصي يا اتالف وقت ميان

ايد،  اي آه از صحت امالي آن اطمينان نداريد، پرهيز آنيد و براي حصول اطمينان از نگارش صحيح لغاتي آه فراموش آرده از نگارش واژه - ١١٢
  . هميشه يك فرهنگ لغت در دسترس داشته باشيد

  .آنيد، مراقب استراق سمع ديگران باشيد ه صحبت ميوقتي در مورد موضوعي محرمان - ١١٣
  . اموال مهم سازمان را بيمه آنيد - ١١٤
  . در سالم آردن و ايجاد ارتباط دوستانه پيشقدم باشيد - ١١٥
  .مراقب سالمتي خود باشيد و هرگز از ياد مبريد عقل سالم در بدن سالم است - ١١٦
. افتد آنند و پرداختها بنا به داليل غيرموجه، به تعويق نمي ها اقدام مي رداخت صورت حسابمطمئن شويد آادر مالي شما به موقع در پ - ١١٧

  .آند ناپذيري وارد مي ها به اعتبار مالي شما لطمه جبران چون تأخير در پرداخت
  . گير نباشيد و اجازه ندهيد اين دو خصلت در شما به عادت مبدل شود جو و بهانه عيب - ١١٨
  . تواند براي هر مشكلي، راه حل مناسبي پيدا آند اطر نبريد انسان، اشرف مخلوقات است و با درايت و پشتكار ميهرگز از خ - ١١٩
خواهيد اين افراد را به آار بگيريد توجه داشته باشيد  برخي از بازنشستگان پس از بازنشستگي تمايل به ادامه آار دارند، اگر مي - ١٢٠

آافي جهت نيل به اهداف سازماني در اين افراد وجود داشته باشد و درخواست آار آنها صرفًا به دليل رفع نياز   توانايي و انرژي و يا انگيزه
  . مالي نباشد

همواره هوشيار باشيد آسي در سازمان جهت حفظ عنوان شغلي و موقعيت خود به عنوان ترمز براي نيروهاي فعال و پرانرژي عمل  - ١٢١
  . نكند
  . ود درس بگيريد و آن را به ديگران نيز درس بدهيداز اشتباهات خ - ١٢٢
  . ايد، اجازه ندهيد اطرافيان از اين حس شما مطلع شوند  حتي وقتي موردي پيش آمده آه به شدت ترسيده - ١٢٣
  . هاي تخصصي آبونه آنيد افراد متخصص سازمان را براي اخذ نشريه - ١٢٤
  . هيچكس را دست آم نگيريد - ١٢٥
  . ان باشيد و اجازه ندهيد حق آسي ضايع شودحامي ضعيف - ١٢٦
دانيد و روشن شدن اين امر به اعتبار علمي شما لطمه خواهد زد، الزم نيست با  اگر در جمعي هستيد آه موضوع مورد بحث را نمي - ١٢٧

  . ل اطالعات خود بپردازيدتوانيد سكوت آنيد تا در اولين فرصت به تكمي مي. اظهار نظر در مورد آن، عدم آگاهي خود را عيان سازيد
  . آرام و شمرده صحبت آنيد - ١٢٨
  . زند، با رفتار صحيح و منطقي او را شرمنده آنيد، نه با توهين و ناسزا زماني آه از آسي اشتباهي سر مي - ١٢٩
  . به اندازه آافي استراحت آنيد و اجازه ندهيد خستگي و استرس به سالمت روحي شما لطمه وارد آند - ١٣٠
هاي آنان مطمئن  اي به منظور پرسش و پاسخ با حضور سرپرستان ترتيب دهيد تا از صحبت عملكرد و برنامه هر از چند گاهي جلسه - ١٣١
  . شويد
محابا گام برنداريد، چون در  ايد بي سرپرستان و مسئولين، پل ارتباطي مديريت و آارمندان هستند، تا از استحكام اين پل مطمئن نشده - ١٣٢
  . ن صورت ممكن است سقوط آنيدغير اي
  . ها پيدا آنند جويي و پايين آوردن هزينه آارمندان را تشويق آنيد تا با ابتكار در انجام آارهايشان راههايي براي صرفه - ١٣٣
  . آتاب قانون تجارت را در دسترس داشته باشيد - ١٣٤
  . نكنيد با توجه بيش از حد به افراد خاص، حسادت ديگران را برانگيخته - ١٣٥
  . به ديگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهيد - ١٣٦
  . نقاط ضعف و قوت خود را آشف آنيد - ١٣٧
براي مثال آسي را موظف آنيد تا از خاموش بودن چراغها و بسته بودن . رود مطمئن شويد هيچ منبع انرژي، بيهوده به هدر نمي - ١٣٨

  . يروها اطمينان حاصل آندشيرهاي آب پس از اتمام ساعات اداري و خروج ن
  . با اولين برخورد، در مورد آسي قضاوت نكنيد - ١٣٩
  . حس ششم خود را ناديده نگيريد - ١٤٠
  . هر آسي را فقط با خودش مقايسه آنيد، نه ديگران - ١٤١
  . هاي اوليه تهيه آنيد براي هر بخش، يك جعبه آمك - ١٤٢
  . يريداعجاز عبارات تأآيدي و مثبت را ناديده نگ - ١٤٣
نوازترين وسايل را براي اتاق خود تهيه آنيد و براي استفاده بهينه از فضا و زيبايي محيط از طراحان داخلي  ترين مبلمان و چشم راحت - ١٤٤

  . آمك بگيريد
گاهي وزش يك . شوند مند ها را مسدود نكنيد، اجازه دهيد همگان از نور و هواي تازه آه ارزانترين موهبتهاي الهي هستند، بهره پنجره - ١٤٥

  . تواند آرامش چشمگيري براي محيط به ارمغان بياورد نسيم مي
جايي آارمندان  اگر جابه. توان نتيجه مطلوب گردش شغلي را حاصل نمود جايي براي نيروي انساني در محيط آار، نمي از انجام هر جابه- ١٤٦

  . شود  آنان از آارشان مياصولي و حساب شده نباشد، باعث افت راندمان آاري و دلزدگي 
سازي نظرات شخصي و اجراي فرامين خود، خودسرانه دستوري را به  مراقب باشيد و اجازه ندهيد سرپرستان و مسئوالن براي پياده - ١٤٧

  . هد شداسم شما اعالم آنند، زيرا در اين صورت اگر اين دستورات صحيح و قابل اجرا نباشد، از حسن شهرت و محبوبيت شما آاسته خوا
براي هر آسي آموزشي را تدارك ببينيد تا . هاي مالي، وقت و انرژي نيروي انساني را با آموزشهاي غيرضروري به هدر ندهيد سرمايه - ١٤٨

 ها دست ندهد، خيلي زود در غير اين صورت وقتي فرصتي براي استفاده از اين آموخته. بتواند از آن در بهبود بخشيدن آارهايش استفاده آند
  . شود شود و هرگز تبديل به يك مهارت نمي به ورطه فراموشي سپرده مي

  . گيري آنيد تا زاويه ديد شما وسعت پيدا آند طرفانه راجع به مسائل تصميم بي - ١٤٩
  . انضباطي مبارزه آنيد با هر نوع بي - ١٥٠
  . اي مقوي آغاز آنيد روز خود را با خوردن صبحانه - ١٥١
  . نسورها و ساير وسايل مهم اطمينان حاصل آنيد و اگر احتياج به تعبير يا تغيير دارند، بدون فوت وقت اقدام آنيداز ايمن بودن آسا - ١٥٢
  . را آسب آنيد" پدر سازمان"حتي اگر سن شما از آارمندان آمتر است، آنچنان دلسوزانه با مسائلشان برخورد آنيد تا لقب  - ١٥٣
  . دقيقه نرمش آنيد ١٥ز حداقل جهت حفظ سالمتي و چاالآي هر رو - ١٥٤
ها و اخذ تصميمات از آارآنان نيز نظرخواهي آنيد تا با اين مشارآت صميميت بيشتري بين مديريت و آارآنان  ريزي در برخي از برنامه - ١٥٥

  . پذيري افراد افزايش يابد برقرار گردد و حس مسئوليت
  . ند ضمن اعالم آن مشكل چند راه حل مناسب نيز ارائه دهندشو رو مي از آارآنان بخواهيد اگر با مشكلي روبه - ١٥٦
  . وگو بپردازيد گاهي اوقات بدون اطالع قبلي وارد اتاق آارآنان شويد و شخصًا با آنان به گفت - ١٥٧
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  . با برقراري امنيت شغلي در محيط روحيه آاري افراد را بهبود ببخشيد - ١٥٨
آنند و قادر خواهند بود  وردهاي نادرست عزت نفس آنان را پايمال نكنيد آنان به مثابه اهرم عمل مياگر به افراد شخصيت بدهيد و با برخ - ١٥٩

  . هايي آه به عهده آنان است بدون استرس و فشار روحي و با آيفيت بهتري به انجام برسانند مسئوليت
 .هاي ناسالم شود ين رقابتدهنده آار تيمي باشيد تا هماهنگي و همسويي آارآنان جايگز مشوق و ترويج - ١٦٠
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  ايده بازاريابي براي تجارت سودآور ١٠٠
  

گيري دقيق مشتريان محصوالت و خدمات تان بي هرچقدر استراتژي جامعي براي بازاريابي داشته باشيد، باز از دانستن نكاتي جهت هدف 
 .در ذيل يكصد نكته بازاريابي براي آليه آسب و آارهاي خرد و آالن ارائه مي گردد. نياز نخواهيد بود

  ايده هاي آلي
  .نگذاريد روزتان بدون پرداختن به حداقل يك فعاليت بازاريابي شب شود -١
  .بودجه ساليانه بازاريابي تعيين آنيد درصدي از درآمد ناخالص خود را به عنوان -٢
  .هر سال اهداف خاص بازاريابي را تعيين و هر سه ماه يك بار آنها را ارزيابي و تنظيم نماييد -٣
  .يك پوشه براي نگهداري ايده هاي بازاريابي اختصاص دهيد -٤
  .هر روز و هر ساعت آارت ويزيت را همراه تان داشته باشيد -٥
  .شخصي با آرم شرآت تان طراحي آنيد و در جلسات به آت خود بزنيد يك سنجاق سينه -٦

  بازار هدف
  .نسبت به تحوالتي آه شايد روي بازار هدف، محصول يا استراتژي بازاريابي شما تاثير بگذارد، هوشيار باشيد -٧
  .انيدمطالعات تحقيق بازاريابي درباره حرفه، صنعت، محصول و گروه هاي بازار هدف خود را بخو -٨
  .آگهي هاي رقباي خود را گردآوري آنيد و با مطالعه آنها، اطالعاتي درباره استراتژي، ويژگي ها و مزاياي محصوالت آنها به دست آوريد -٩
  .از مشتريان بپرسيد چرا شما را انتخاب آردند و خواستار توصيه هايي براي بهبود آيفيت شويد - ١٠
  .ا را رها آردنداز مشتريان سابق بپرسيد چرا شم - ١١
  .بازار جديدي شناسايي آنيد - ١٢
  .به يك فهرست پستي مربوط به حرفه تان بپيونديد - ١٣

  توسعه محصول
  .يك خدمت، تكنيك يا محصول جديد ارائه دهيد - ١٤
  .نسخه اي ساده تر، ارزان تر يا آوچك تر از محصول يا خدمت خود پديد آوريد - ١٥
  .سريع تر يا بزرگتر از محصول يا خدمت خود ارائه دهيدنسخه اي شكيل تر، گران تر،  - ١٦
  .خدمات خود را بهنگام آنيد - ١٧

  آموزش، منابع و اطالعات
يك تيم مشاوره در زمينه بازاريابي و روابط عمومي مرآب از همكاران و صاحبان آسب و آارهاي مشابه را گردهم آوريد و به تبادل انديشه  - ١٨

  .و مسائل صنفي بپردازيد
  .براي آارآنان خود يك صندوق پيشنهادات بگذاريد - ١٩
  .در سمينارهاي بازاريابي حضور يابيد - ٢٠
  .آتاب هاي بازاريابي را بخوانيد - ٢١
  .مشترك نشريات مكتوب و اينترنتي بازاريابي شويد - ٢٢
  .ضعيت بازار بحث آنيد و ايده هاي تازه بگيريدهرماه يك جلسه بازاريابي با آارآنان يا مباشران خود بگذاريد تا درباره استراتژي و و - ٢٣
  .به انجمن يا سازمان هاي مرتبط با حرفه تان ملحق شويد - ٢٤
  .يك پوشه را براي يافتن طراح، نويسنده و ساير حرفه اي هاي بازاريابي آنار بگذاريد - ٢٥
  .يك مشاور بازاريابي جهت همفكري استخدام آنيد - ٢٦
  .آشوري مترقي داشته باشيد تا تكنيك هاي بازاريابي آنجا را ياد بگيريد به شهر يا» سفري خالق« - ٢٧

  قيمت گذاري و پرداخت
  .ساختار قيمت گذاري تان را تجزيه و تحليل آنيد و ببينيد آجاي آن نياز به اصالح و تنظيم دارد - ٢٨
  .به مشتريان امكان دهيد با آارت اعتباري پرداخت آنند - ٢٩
  .تخفيف دهيد به مشتريان ثابت، - ٣٠
به اعضاي برخي باشگاه ها، گروه هاي حرفه اي و سازمان ها در مقابل تبليغ محصوالت و خدمات . شگردهاي معامله پاياپاي را بياموزيد - ٣١

  .شما در نشريات شان تخفيف بدهيد
  .يريدو نقد، تخفيف قائل شويد و از مشتريان ثابت به صورت قسطي پول بگ» پرداخت هاي سريع«براي  - ٣٢

  ارتباطات بازاريابي
  .براي مشتريان آنوني و بالقوه تان يك خبرنامه منتشر آنيد - ٣٣
  .بروشوري از محصوالت و خدمات تان را چاپ آنيد - ٣٤
بدين ترتيب مي توانيد بازخورد ارزشمندي از . همراه بروشورهاي خود يك برگه نظرسنجي بگنجانيد آه پول تمبرش را شما پرداخته ايد - ٣٥
  .شتريان دريافت آنيدم
به هر مشتري بالقوه دو آارت ويزيت و بروشور بدهيد تا يكي را . يادتان باشد آارت ويزيت درون جعبه آارايي ندارد، حتما آن را پخش آنيد - ٣٦

  .نگه دارد و ديگري را به دوستانش بدهد
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مثال يكي براي سازمان ها و نهادهاي دولتي و (راحي آنيد، براي هرآدام از بخش هاي بازار هدف تان يك آارت ويزيت و بروشور خاص ط - ٣٧
  )يكي براي آاسب آارها و مصرف آنندگان

  .يك پوستر يا تقويم با آرم شرآت تان چاپ آنيد و به مشتريان هديه بدهيد - ٣٨
  .روي سربرگ، برگه هاي فاآس يا صورتحساب، شعار يا جمله اي در وصف فعاليت خود به چاپ برسانيد - ٣٩
  .در بروشورهاي خود نظرات مثبت مشتريان درباره آاال و خدمات خود را به چاپ برسانيد - ٤٠
اگر به ثمر ننشست، آن را به فهرست هاي آنوني پست مستقيم خود بيافزاييد يا به فكر آنار . يك فهرست پستي جديد را امتحان آنيد - ٤١

  .دگذاشتن فهرستي بيافتيد آه توقعات شما را برآورده نمي آن
براي بازاريابي به شيوه پست مستقيم از پاآت هاي رنگي يا بزرگ استفاده آنيد يا نامه هايي را روي آاغذ سفيد بدون خط بفرستيد تا  - ٤٢

  .آنجكاوي گيرنده را برانگيزد

   رابطه با رسانه ها
  .از انتشار نشريات جديد متوجه شويد تا اخبار خود را به رسانه و فرد مناسب بفرستيد - ٤٣
  .در روزنامه هاي عادي يا اقتصادي و نشريات تخصصي مطلب بنويسيد - ٤٤
  .مقاله اي به قلم خود چاپ آنيد و نسخه هاي آن را براي همكاران تان بفرستيد - ٤٥
  .در تنظيم اخبار فعاليت شرآت خود آوشا باشيد و آنها را به موقع و چندين بار براي مطبوعات ارسال آنيد - ٤٦
  .پانصدمين يا يكصد هزارمين مشتري خود را در مطبوعات معرفي آنيديكصدمين،  - ٤٧
  .مثال مي توانيد به بهترين آارمند سال شرآت يا سازمان خود جايزه بدهيد. يك جايزه ساليانه به راه اندازيد و آن را در بوق و آرنا آنيد - ٤٨
  .آن بخوانيددر زمينه رسانه و روابط عمومي آموزش ببينيد يا مطالبي درباره  - ٤٩
  .در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني حضور يابيد - ٥٠
در مورد صنعت يا تخصص خود سفارش يك برنامه تلويزيوني بدهيد و آن را به شبكه محلي خود بدهيد تا به عنوان يك برنامه عادي پخش  - ٥١
  .آند
  .ناهار دعوت آنيدنامه اي به سردبير روزنامه يا مجله محلي تان بنويسيد و او را به  - ٥٢
  .اخبار خود را همراه عكس مربوطه به مطبوعات بفرستيد - ٥٣
  .مرتبا روزنامه ها و مجالت را براي يافتن فرصت هاي روابط عمومي بخوانيد - ٥٤
  .درباره حوزه تخصصي آسب و آارتان بفرستيد» راهنما«براي مطبوعات مقاالت  - ٥٥
  .يافته اي مهم، آن را در اختيار مطبوعات بگذاريددر صنعت خود تحقيق آنيد و پس از آشف  - ٥٦

  خدمات مشتري و رابطه با مشتري
  . از مشتريان تان بخواهيد آه بازگردند - ٥٧
  .تماس هاي تلفني مشتريان را بدون فوت وقت پاسخ دهيد - ٥٨
  .بط آنيدروي دستگاه پيامگير تلفن، اطالعات مهم مانند ساعات آار شرآت، مكان و فرد پاسخگو را ض - ٥٩
  .را ضبط نماييد» نكته روز«روي دستگاه پيامگير تلفن، پيامي بيادماندني يا  - ٦٠
  .برايشان بفرستيد... براي مشتريان تان نمايش يا هر رويداد جالب ديگر را سازماندهي آنيد يا بليت تئاتر و سينما و - ٦١
  .در دفترتان با حضور مشتريان يك سمينار برگزار آنيد - ٦٢
مي توانيد براي جشن تولدشان يا ساير مناسبت هاي سال، آارت تبريك . كرنامه هاي دستنويس خوش خط براي مشتريان بفرستيدتش - ٦٣

  .ارسال آنيد
  .مقاالت جالب را آپي آنيد و همراه آارت ويزيت و بروشورتان براي مشتريان آنوني يا بالقوه بفرستيد - ٦٤
  .اختصاص دهيد بخشي از وب سايت خود را به مشتريان - ٦٥
  .هرازگاهي دآور محل مالقات خود با مشتريان را از نو طراحي آنيد - ٦٦

  شبكه رابط ها و تبليغ دهان به دهان
  .به يك اتاق بازرگاني يا ساير سازمان هاي مرتبط بپيونديد - ٦٧
  .بروشور خود را براي اعضاي سازمان هايي آه عضويت شان را داريد، بفرستيد - ٦٨
  .تعطيل، ميهماني تجاري بگيريد در ايام - ٦٩
  .پس از شرآت در يك همايش، براي شرآت آنندگان آن نامه بفرستيد - ٧٠

  تبليغات
  .در فصل هاي اوج فعاليت تجاري براي آسب و آارتان تبليغ آنيد - ٧١
  .يك شماره تلفن راحت و بياد ماندني بگيريد - ٧٢
  .اب آنيد و آن را در آليه ارتباطات بازرگاني قيد نماييدبراي سايت اينترنتي خود، آدرس بيادماندني انتخ - ٧٣
  .از طريق پست مستقيم، آسب و آار خود را مشترآا با ساير حرفه اي ها تبليغ آنيد - ٧٤
  .در يك دايرآتوري ويژه يا آتاب زرد تبليغ نماييد - ٧٥
  .ين آگهي را در نشريه اي پرمخاطب قرار دهيدا. به منظور دستيابي به بازارهاي خارجي، آگهي دو يا چند زبانه چاپ آنيد - ٧٦
  .به مشتريان خود هداياي تبليغاتي نظير خودآار، پدماوس يا ماگ بدهيد - ٧٧
  .درون پاآت نامه يا مرسوالت پستي، چيزي برجسته بگذاريد تا آنجكاوي گيرنده تحريك شود - ٧٨
  .بانيدمقابل پياده روي دفترتان به آمك ليزر يك پيام تبليغاتي بتا - ٧٩
  .برچسب هاي جالبي براي نصب روي شيشه اتومبيل طراحي و بين مشتريان توزيع آنيد - ٨٠
  .آگهي هاي خود را آدگذاري و نتايج شان را دنبال آنيد - ٨١
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  .تابلو ساختمان تان و تابلوهاي راهنماي داخلي و خارجي آن را بهبود ببخشيد - ٨٢
  .ه، آن را از نو رنگ آميزي آنيداگر فكر مي آنيد آرم شرآت شما منسوخ شد - ٨٣
  .حامي مالي يك مسابقه ورزشي يا برنامه راديويي و تلويزيوني شويد - ٨٤

  رويدادهاي ويژه
  .در نمايشگاه هاي مربوط به حرفه تان، حتما يك غرفه بگيريد - ٨٥
  .مه يا ضيافت شويدهمراه سازمان هاي غيرانتفاعي، مانند موسسات حمايت از آودآان معلول، اسپانسر يك برنا - ٨٦
  .در دبيرستان ها سخنراني آنيد و به دانشجويان درباره حرفه آينده شان توصيه آنيد - ٨٧
رهگذران با ديدن نام و . خياباني در منطقه جغرافيايي تان انتخاب و اعالم آنيد آه نظافت آن را سازمان يا شرآت شما برعهده مي گيرد - ٨٨

  .ان خواهند شدآرم شما، متوجه اقدام پسنديده ت
  .بخشي از وقت و پول خود را به سازمان هاي خيريه يا غيرانتفاعي اختصاص دهيد و نتايج آن را در مطبوعات به چاپ برسانيد - ٨٩
  .يك سي دي يا فيلم آموزشي درباره خدمات خود تهيه آنيد - ٩٠
  .آتاب تاليف آنيد - ٩١

  ايده هاي فروش
  .اي به دست آوردن فرصت هاي تازه تجاري و آگاهي يافتن از عزل و نصب هاي شرآت ها بخوانيدروزنامه ها و نشريات تخصصي را بر - ٩٢
روي شعارها و استراتژي هاي بازاريابي تان را به اطالع وآيل، حسابدار، بانكدار، تعميرآار و آانون تبليغاتي تان برسانيد و بدين ترتيب ني - ٩٣

  .فروش خود را به رايگان گسترش دهيد
  .اعات فعاليت خود را افزايش دهيدس - ٩٤
  .حتي در ايام تعطيل گروهي را جهت ارائه خدمات به مشتريان اختصاص دهيد - ٩٥
  .نمونه هاي محصوالت خود را در دفترتان به نمايش بگذاريد - ٩٦
  .به مشتريان سابق تلفن بزنيد يا برايشان نامه بفرستيد تا آنها را دوباره جذب آنيد - ٩٧
  .اينترنت سفارش بگيريداز طريق  - ٩٨
  .به مشتريان اينترنتي خود اطمينان دهيد آه سيستم امنيتي سايت شما قابل اعتماد است - ٩٩
  .از زمان پاسخگويي به سفارش ها بكاهيد و روند سفارش مجدد را تسهيل آنيد - ١٠٠
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  نكته براي موفقيت در بازاريابي الكترونيكي ٧٠
  

.بازاريابي الكترونيكي مهمترين بخش آسب و آارهاي اينترنتي است و براي موفقيت در اينگونه آسب و آارها بايد توجه زيادي به آن داشت
پس از خواندن هر يك از اين نكات آمي . استنكته مهم براي موفقيت در بازاريابي الكترونيكي بيان شده  ٧٠در اين مقاله بصورت خالصه 

  چه ايده هايي به ذهن شما مي رسد؟! تأمل آنيد
  
  
  .يك موقعيت منحصر به فرد و بي همتا در آسب و آار خود ايجاد آنيد -١

  
  .داشتن موقعيت بي همتا در اينترنت مهمتر از محتواي تبليغاتي شما است -٢

  
  .اآتفا نكنيد تنها به آاهش قيمت آاالها در سايت -٣

  
  .قبل از ايجاد و توسعه محصول بازار آن را پيدا نماييد -۴

  
  .به دنبال جماعت حريص و مشتاق به محصول يا خدمات باشيد -۵

  
  .سعي نكنيد يك بازار جديد ايجاد نماييد -۶

  
  .آزمودن، آليد موفقيت در بازاريابي است -٧

  
  .دهدف تمام تبليغات شما بايد افزايش فروش باش -٨

  
  .حتي تبليغات مجاني براي شما هزينه بر است -٩

  
  .هر جزء از سايت و يا بازاريابي شما بايد بر روي موقعيت بي همتاي شما در آار اينترنتي تمرآز داشته باشد - ١٠
  
  .تمامي فعاليتهاي خود را در قالب يك استراتژي اصلي قرار دهيد - ١١
  
  .برنامه ريزي آنيدبراي ايجاد جريانهاي چندگانه درآمد  - ١٢
  
  .آاالهاي گرانبهاتر را نيز به آاالهاي ارائه شده اضافه نماييد - ١٣
  
  .بازاري را انتخاب آنيد آه نسبت به آن مشتاق هستيد - ١۴
  
  !به محيط خارجي خود نيز فكر آنيد - ١۵
  
  .هيچ تكنيك بازاريابي واقعًا جديد نيست - ١۶
  
  .به دنبال فرصتهاي ساده باشيد - ١٧
  
  .هنگام انتخاب يك آسب و آار از مبارزه طلبي آناره گيري آنيد - ١٨
  
  .سعي نكنيد با شرآتهاي بزرگ و اصلي رقابت آنيد - ١٩
  
  .به دنبال آمبودها بگرديد - ٢٠
  
  .طرح خود را بر اساس واقيعت استوار سازيد - ٢١
  
  .مطمئن شويد تمامي صفحات سايت شما براي بازگشت به صفحه اصلي لينك دارند - ٢٢
  
  .گرافيك سايت خود را آاهش دهيد - ٢٣
  
  .همواره به تكنولوژيهاي جديد جهش نكنيد - ٢۴
  
  .خوب هزينه بيشتري بپردازيد Domainبراي داشتن  - ٢۵
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  .امكان خريد توسط آارتهاي اعتباري را در سايت خود قرار دهيد - ٢۶
  
  .براي سفارش دهي گزينه هاي مختلفي را به آاربر پيشنهاد دهيد - ٢٧
  
  .فراموش نكنيد ارائه آاالهاي رايگان آليد فروش است - ٢٨
  
  .آاالهاي خوب و با ارزش را بصورت رايگان هديه دهيد - ٢٩
  
  !هر چيزي را بصورت رايگان ارائه ندهيد - ٣٠
  
  .جمع آوري نشاني ايميل افراد يكي از بهترين راههاي بازاريابي است - ٣١
  
  .يتتان را فراهم آنيدفرصت ارائه بازخورد براي آاربران سا - ٣٢
  
  .داشته باشد) سر صفحه(هر وب سايت بايد يك عنوان درشت  - ٣٣
  
  .نداشتن نامه هاي فروش تمامي بازاريابي ها را آند مي سازد - ٣۴
  
  .تومان درآمد ايجاد آنيد ١٠٠٠سعي آنيد از هر بازديد آننده حداقل  - ٣۵
  
  .بر روي مشتريان هميشگي تمرآزآنيد - ٣۶
  
  .ما بايد بر روي مزايا تمرآز داشته باشدسايت ش - ٣٧
  
  .درصد از وقت خود را بر روي تهيه عناوين سايت صرف آنيد ٨٠ - ٣٨
  
  .سايت شما بايد اعتبار را ايجاد آند - ٣٩
  
  .گواهينامه ها و تأييديه ها آليدهاي اعتبار شما هستند - ۴٠
  
  .يك گارانتي بي قيد و شرط را پيشنهاد دهيد - ۴١
  
  .ايش ارزش آاالهاي خود انعام نيز در نظر بگيريدبراي افز - ۴٢
  
  .در فرم سفارش پيشنهادات ديگري را نيز ارائه آنيد - ۴٣
  
  .يك دايرآتوري از آاالهاي پر طرفدار در هارد ديسك خود ايجاد آنيد - ۴۴
  
  .هر نكته اي آه در مورد نوشتن نامه هاي فروش به دستتان مي رسد را مطالعه آنيد - ۴۵
  
  .يستمي را براي تهيه نامه هاي فروش ايجاد آنيديك س - ۴۶
  
  .به ايميلهاي خود جنبه شخصي ببخشيد - ۴٧
  
  .اطالعات مناسبي را در نامه هاي الكترونيكي خود قرار دهيد - ۴٨
  
  .همواره يك بانك اطالعات شخصي از مشتريان خود داشته باشيد - ۴٩
  
  .ده آنيداز تبليغات رايگان براي آزمايش سيستم خود استفا - ۵٠
  
  .در گروههاي مختلف مباحثه شرآت نماييد - ۵١
  
  .مقاالتي را به سايت خود بيفزاييد - ۵٢
  
  .اختصاصي خود را حتمًا تهيه آنيد) ebook(آتاب الكترونيكي - ۵٣
  
  .به دنبال مبادله لينك باشيد - ۵۴
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  .نماييد submitبه موتورهاي جستجوي اصلي به طور دستي سايت خود را  - ۵۵
  
  .شاني سايت خود را در تمامي آاالها قرار دهيدن - ۵۶
  
  .نشاني سايت خود را در سربرگ نامه ها و آارت ويزيت خود قرار دهيد - ۵٧
  
  .مطبوعات بهترين تبليغات رايگان براي شما هستند - ۵٨
  
  .پس از گسترش سيستم، براي تبليغات پول بپردازيد - ۵٩
  
  .ي بسازيدبنرهاي تبليغاتي خود را بصورت محاوره ا - ۶٠
  
  .هر تبليغاتي را آدبندي و آزمايش آنيد - ۶١
  
  .از عناوين مشابه سايت در بنرهاي تبليغاتي استفاده آنيد - ۶٢
  
  .نتايج بهتري را ممكن است به همراه داشته باشد offlineتبليغات  - ۶٣
  
  .آارت پستال شما را بهتر در معرض ديد قرار مي دهد - ۶۴
  
  .مؤثر است تبليغات در مجله بسيار - ۶۵
  
  .مقاالتي را به روزنامه ها و مجالت ارسال آنيد - ۶۶
  
  .به اطراف خود براي دستيابي به ايده هاي محصوالت نظر داشته باشيد - ۶٧
  
  .اطالعات ويدئويي درباره آاالهاي خود تهيه آنيد - ۶٨
  
  .در سايت خود بخش عضويت نيز قرار دهيد - ۶٩
  
 .ت باشيدبه دنبال پروژه هاي سريع و راح - ٧٠
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  نكته براي راه اندازي يك آسب و آار ٣٠
  

نكته به شما آمك مي آند در برابر  ٣٠چه چيزي تا آنون شما را از راه اندازي يك آسب و آار مستقل باز داشته است؟ اين 
 .و در نهايت قدرت آن را پيدا آنيد تا بتوانيد رئيس خود باشيدترس خود قرار بگيريد 

  
فقط آافيست نداي . الزم نيست در اين لحظه دقيقًا بدانيد آه شما چه يا چگونه انجام خواهيد داد .به آرزوهاي خود پاسخ مثبت دهيد -١

و آن را بر روي ديوار نصب آنيد؛ تنها به » !ي خود قبول دارممن آرزوها«روي آاغذ بزرگي بنويسيد . دروني خود را براي آارآفريني تصديق آنيد
دو سال زمان برد تا من اين پنج آلمه را نوشتم، اما به محضي آه . اين دليل آه به شما يادآوري آند آه به سمت جلو داريد حرآت مي آنيد

  !اين آار را انجام دادم احتمال اينكه رئيس خود باشم براي من بسيار ملموس تر شد

از آن براي نوشتن روزانه ايده ها، هدفها، احساسات و هر چيزي آه به زندگي شما  .شروع به نوشتن يك دفتر وقايع روزانه آنيد -٢
داشتن چنين دفتري به شما آمك مي آند تا خود را بهتر بشناسيد و هنگامي آه به گذشته مي نگريد، روند . مربوط است، استفاده آنيد

  .اين آار به خصوص در زمان گرفتاريها بسيار مفيد خواهد بود. هده مي آنيدپيشرفت خود را مشا

مطالعات نشان داده افرادي آه اهداف خود را يادداشت مي آنند پنج برابر بيشتر از سايرين به  .اهداف خود را همواره يادداشت آنيد -٣
آنيد؟ آار فعلي خود را ترك خواهيد آرد؟ دوست داريد چقدر پول  چه زماني مي خواهيد آسب و آار خود را شروع! اهدافشان دست يافته اند

  .پس انداز آنيد؟ اهداف خود را تنظيم آنيد و در راستاي رسيدن به آنها تالش آنيد

. تصوري از آرزويتان آه دوست داريد يك آارآفرين باشيد در ذهن خود بسازيد و آن را بنويسيد .موفقيت خود را در نظرتان مجسم آنيد -٤
مي در بيشتر تجربيات مشاوره اي در زمينه آسب و آار، افرادي آه اين تصور را در ذهن خود ساخته بودند، بيشتر از ساير افراد آن را تجربه 

  »چه نوع مشترياني خواهم داشت؟«يا » من دوست دارم در چه نوع فضاي اداري آار آنم؟«: سؤاالتي مانند. آردند

مي باشند آه درباره آن چيزي آه » هستم... من «اين گونه تأآيد ها جمالتي شامل عبارت  .آنها را بخوانيدجمالت تأآيدي بنويسيد و  -٥
شروع خوبي " من يك آارآفرين موفق هستم. "آنها را به زمان حال بنويسيد گويي آه اتفاق افتاده اند. دوست داريد به وقوع بپيوندد داللت دارد

روزانه آنها را بخوانيد و به آنها تكيه . ي بر روي آارتهاي آوچك بنويسيد و آنها را همراه خود داشته باشيدجمله تأآيد ٢٠تا  ١٠حدود ! است
  .انجام اين آار به من آمك آرد تا خودم را باور آنم و آسب و آارم را شروع آرده و رشد دهم. آنيد

رد خود، پول، آسب و آارتان و آينده مورد نظرتان را بر روي آاغذ باورها و عقايد خود در مو .باور ها و عقايد خود را ارزيابي آنيد -٦
ببينيد آيا اين باورها و اعتقادات دقيقًا آن چيزي هست آه به آن ايمان داريد؟ اگر اينگونه نيست آنها را اصالح آنيد و به جمالت . بنويسيد

ه پول همان اعتقادات پدر و مادرش نسبت به پول است؛ آنگاه يكي از مشتريان من دريافت آه اعتقادش نسبت ب. تأآيدي خود اضافه آنيد
  .اعتقاد جديدي در اين مورد ساخت آه به اهدافش بيشتر نزديك بود

اين آار به شما آمك مي آند تا بدانيد چه آاري را به عنوان يك آارآفرين بايد انجام  .آن چيزي را انجام دهيد آه عاشق آن هستيد -٧
در عالم آودآي عاشق چه آاري بوديد؟ خود من در . عاشق چه آاري هستيد به گذشته و زماني آه بچه بوديد برگرديد اگر نمي دانيد. دهيد

وقتي من آسب و آارم را آغاز آردم در ابتدا سمينارهاي آوچك محلي برپا مي . زمان آودآي عاشق آموزش رياضيات به بچه هاي ديگر بودم
  .فرانسهاي ملي و بين المللي ارائه مي دهمآردم؛ اآنون پس از گذشت سالها، آن

يكي از مشتريان من خانمي بود آه در ابتدا . روزمرگي را آنار بگذاريد و به انجام تغييرات عادت آنيد .هر روز آار متفاوتي را انجام دهيد -٨
ير آوچكي مانند برخواستن از سمت ديگر روز طول آشيد تا توانست تغي ٣فكر مي آرد آه اين آار بسيار ساده است اما بعدها به من گفت 

  .اما تغييرات آوچك او، به او آمك آرد تا بر ترس هايش از شروع يك آسب و آار غلبه آند! تختخواب در خود ايجاد آند

ام اين آار با انج. به گونه اي شروع به آار آنيد آه اگر رئيس خود بوديد عمل مي آرديد .به گونه اي عمل آنيد آه مي خواهيد باشيد -٩
تعدادي از ارباب رجوع . شما به صورت ملموس تري احساس خواهيد آرد آه برنامه زمانبندي را خودتان را تنظيم و درآمد خود را ايجاد مي آنيد

  .هاي من هنگامي آه اين آار را انجام دادند دريافتند آه اين آار اطمينان بيشتري در آنها ايجاد آرده است

آيا شما از انجام آاري، گفتن چيزي يا رفتن به جايي ترس داريد؟ پس با انجام چنين آارهايي خود را بترسانيد تا  !دخود را بترساني -١٠
يكي از افرادي آه به او مشاوره مي دادم، اين آار را به صورت يك قاعده آلي براي مقابله با مشكالت . شجاعت و اطمينان شما افزايش يابد

  .ها ترس داشت درآورده بودو چيزهايي آه نسبت به آن

محيط طبيعت به شما . زماني را صرف باغباني، قدم زدن آنار ساحل يا رفتن به جنگل اختصاص دهيد .زماني را در طبيعت بگذرانيد -١١
  .آرامش دروني مي دهد و به خصوص مي تواند شما را در خالل تغيير فصلها و تغييرات اتفاق افتاده پروش دهد

شما مي توانيد انتظار تمامي احساسات خود را در هنگام شروع آسب و آار يا حتي زمان فكر به  .ات خود را بپذيريدتمام احساس -١٢
يك مكالمه مثبت با . احساساتي مانند آسيب پذيري، ابهام، ترس، بدهكاري، نا امني و ساير احساسات طبيعي. شروع آسب و آار، بكشيد

به خودتان يادآوري آنيد آه شما درست عمل مي . اسات خود با يك دوست قابل اعتماد صحبت آنيدخودتان برقرار سازيد و در مورد احس
  .آنيد
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با اتمام آارهاي . ليستي از آارهايي آه بايد تمام مي آرديد و شما را آزار مي دهد تهيه آنيد .آارهاي ناتمام قبلي را تمام آنيد -١٣
، »تعمير يخچال خراب شده«اين ليست مي تواند شامل . آسب و آار جديدتان تهيه آنيد عقب افتاده و انجام نشده، فضاي مناسبي براي

  .و مانند آنها باشد» چيدن علفهاي هرز باغچه«

در آالسها، سمينارها و دوره هاي آموزشي شرآت آنيد تا مهارتهاي الزم براي شروع،  .دانايي توانايي است. خود را آموزش دهيد -١٤
مهارتهاي جديد آسب و آارتان را حتي مي توانيد از طريق روزنامه ها، مجالت و به . ي آسب و آار مورد نظر خود را بياموزيدبازاريابي و ارتقا

  .خصوص اينترنت ياد بگيريد

مي گفتند آه آنفرانس خوبي ارائه داده ام و از آن لذت برده اند، زياد باور در ابتدا وقتي مردم به من  .تعارفات را بپذيريد و باور آنيد -١٥
  .اما بعدها متوجه شدم آه پذيرش اين تعارفات، باعث مي شود آه در هنگام سخن گفتن در من اطمينان بيشتري حاصل شود. نمي آردم

وقتي چيز با ارزشي داريد آه . آشف آنيد و قدر آنها را بدانيد استعدادها و توانايي هاي خود را .قدر خود و استعدادهايتان را بدانيد -١٦
پس . براي آن هزينه اي پرداخت نكرده ايد چه آار مي آنيد؟ من قبًال يك مطلب براي آانديداتوري يكي از دوستانم نوشتم و او برنده شد

  !ام درآمد آسب آردمعاقبت از همين استعداد نويسندگي ! آشف آردم آه از قبل يك نويسنده خوب بوده ام

يكي از . اگر احساس آرديد داريد بهانه مي گيريد، سريع آن را در دفتر خود يادداشت آنيد و مراقب آن باشيد .بهانه ها را آنار بگذاريد -١٧
هرگاه آه بخواهم توانايي آن را دارم آه من «. من اين بهانه را اينگونه عوض آردم. »من از زمره آارآفرينان نيستم«بهانه هاي من اين بود آه 

  ».هر تصميمي آه در ذهنم بگيرم، انجام دهم

استفاده مي آنيد و آن را به اين سؤال تبديل » من نمي توانم«ببينيد چرا و در چه زماني از جمله  .را آنار بگذاريد» من نمي توانم« -١٨
من چگونه «را به جمله » من نمي توانم وام بگيرم چون اعتبار آافي ندارم«مله يكي از مشتريان من ج. »؟...من چگونه مي توانم«آنيد آه 

پس از مدتي با شرآتي آشنا شد آه به اينگونه افراد سرويس مي داد و از همين طريق توانست وام مورد . تغيير داد» مي توانم وام بگيرم؟
  .خود را دريافت و آسب و آارش را راه اندازي آند

در مورد آن با . آشفته شدن و گيجي بخشي از پروسه آغاز يك آسب و آار جديد است .عي است؛ آن را بپذيريدآشفتگي طبي -١٩
من در تجربيات خودم و تجربيات مشتريانم . دوستانتان صحبت آنيد و در دفتر وقايع روزانه تان بنويسيد و بدانيد آه به زودي پايان خواهد يافت

  .آشفتگي را بپذيريم، سريعتر تمام خواهد شددريافته ام آه اگر اين گيجي و 

آارآفرينان آسب و آارشان را در بدهكاري، با پول آم، تجربه اندك و بسياري از مضيقه  .بدانيد آه يك زمان شروع ايده آل وجود ندارد -٢٠
اما با پشتكارش سال گذشته به عنوان . هزار دالر بدهكاري داشت ٣٠يكي از مشتريان من زني بود آه . هاي ديگر هم راه اندازي آرده اند

  . آارآفرين سال انتخاب شد

من چرا به راه اندازي «واقع بين باشيد و از خود بپرسيد . نيازي نيست در ابتدا آسب و آار بزرگي را راه اندازي آنيد .آوچك شروع آنيد -٢١
هزار دالر وام نياز دارد اما  ٢٥راي راه اندازي آسب و آارش به يكي از مشتريانم فكر مي آرد ب. بعد شروع آنيد» يك آسب و آار نياز دارم؟

  .آمي بعد او آسب و آارش را بدون هيچگونه وامي راه اندازي آرد

اما اگر هنوز ! »بله«است بگوييد » بله«و اگر منظورتان » نه«است بگوييد » نه«به عنوان مثال اگر منظورتان  .حرف و دلتان يكي باشد -٢٢
تجربه يكي از مشتريان من در اين زمينه به او آمك آرد تا به ارزش واقعي خود پي . »من بايد مجددًا نزد شما بيايم«ه ايد بگوييد تصميم نگرفت

  .ببرد و حق الزحمه مشاوره هاي خود به ديگران را افزايش دهد

شنيديد، به آرامي به خودتان » حمقانه استاين يك ايده ا«اگر از خودتان چيزي شبيه جمله  .در مقابل خود داوري تان بايستيد -٢٣
بسياري از مشتريان من اغلب در مي يافتند آه پذيرش ايده هاي . يادآوري آنيد آه شما قرار است يك آسب و آار را شروع و ارتقاء دهيد

  .جديد و خالق آه به ذهن آنها مي رسيد باعث آمك به آنها در ارتقاي آسب و آارشان مي شود

هرگاه احساس درماندگي آرديد، بنويسيد چه موقعيتي، انديشه اي يا احساسي به شما اين  .ارهاي سخت نشويدمغلوب فش -٢٤
هرگاه چنين حسي به شما دست داد، همين آار را انجام دهيد تا زماني آه راهي پيدا آنيد آه در هنگام ايجاد چنين . حس را القاء آرد

يكي از مشتريان من دريافته بود آه پرداخت صورتحسابها و . آنيد و از اين حالت بيرون بياييدحسي بتوانيد به درستي تصميم بگيريد، عمل 
آاري آه او انجام داد اين بود . اسناد مالي بسيار آار طاقت فرسايي است و اين حس باعث مي شد هميشه در پرداخت حسابهايش دير آند

در يك برنامه زمانبندي شده و با استفاده از يك نرم افزار آوچك حسابداري پرداخت و آه با يك حسابدار مالقات آند و نتيجتًا حسابهايش را 
  .مديريت آند

شما حتي مي توانيد انتظار داشته باشيد آه خودتان در برابر خود بايستيد و مانند  .انتظار مقاومت و مخالفت را داشته باشيد -٢٥
با آگاهي از مخالفتها و مقاومتها، و با وجود آنها ياد بگيريد آارتان را انجام دهيد و . آساني آه در اطراف شما هستند، با خود مخالفت آنيد

  ! آاري آنيد آه در هرصورت بايد انجام دهيد

چه مي شود اگر من درآمدي نداشته "يا " چه مي شود اگر من بيرون آار نكنم؟" .از خود بپرسيد» ...چه مي شود اگر«سؤاالت  -٢٦
چه مي شود اگر درآمدي "به عنوان مثال براي سؤال . رسشها را در دفتر وقايع روزانه خود بنويسيد و به آنها پاسخ دهيداينگونه پ" باشم؟

  ."هنگامي آه مشغول ايجاد آسب و آار جديدم هستم مي توانم بصورت پاره وقت در بيرون آار آنم"پاسخ دهيد " آسب نكنم؟
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آه در ترافيك گير آرده ايد يا در يك صف طوالني قرار گرفته ايد، بهترين زمان براي اين تمرين زماني  .صبر و بردباري را تمرين آنيد -٢٧
  .بنابر تجربيات، اين آار تمريني در پروسه آارآفريني است آه مي تواند بسيار سودمند باشد. است

آنها . ام آه فرصتهاي خوبي از دست داده اند تا آنون بسياري از افراد را ديده .غلبه آنيد» به اندازه آافي خوب نيست«به مرض  -٢٨
شما هم به جاي اينكه . پروژه را پيگيري نمي آردند زيرا فكر مي آردند مهارت آافي در فروش، بروشور مناسب يا محصول خوبي ندارند

از دست ندهيد و به خود بگوييد آه به  همين امروز آن فرصت را. موقعيتي را آنار بگذاريد، فكر آنيد براي پذيرش آن به چه چيزهايي نياز داريد
  .اندازه آافي توانايي بدست آوردن آن را داريد

اين، زماني است آه . وقتي آه به شدت درگير آار شديد ولي ميلي به آمك ديگران نداشتيد، از ديگران سؤال آنيد .آمك بخواهيد -٢٩
ن و بسيار خوبي به واسطه پرسش از ديگران بدست مي آيد؛ حتي اگر خودتان بنابر تجربيات، بازخوردهاي روش. بيش از پيش نياز به آن داريد

  .ميلي به اين آار نداشته باشيد

ممكن است ديگران به شما بگويند ترك شغل فعلي و شروع يك آسب و آار جديد، آار احمقانه اي  .به حس دروني خود اعتماد آنيد -٣٠
اعتماد به حس . به آنچه آه مي دانيد، اعتماد آنيد و بر اساس آن عمل نماييد. سداما هيچكس شما را مانند خودتان نمي شنا. است

  .دروني، باعث شد تا من تبديل به يك آارآفرين موفق شوم
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  راه براي افزايش فروش و سود ٢٩
  

شود آه بدون از دست دادن پول، فروش و سودتان را افزايش  ها باعث مي اين راه. رسد بري به نظر نمي توسعه تجارت آار دشوار و هزينه
  .دهيد

  :بيشتر بر روي آمك آردن تاآيد داشته باشيد تا فروش) ١
حل  تار محصوالت و خدمات هستند را انتخاب آرده و راهبايد آساني آه خاس. بايد آسي را مجبور به خريد محصولتان و ارائه خدماتتان نكنيد

  .تر باشند گيري راحت آار مفيد را در اختيارشان قرار دهيد تا در تصميم
  هدف) ٢

  .فروشيد، مبنا را براي توليد روي آن آاال بگذاريد شده باشد، مثال آاالي موردنياز خانه را مي اگر هدفتان تعيين
  :بي سود نكنيدها را صرف بازاريا هزينه) ٣

اگر به . شوند را فراموش نكنيد ها مي فايده نكنيد و راهكارهايي آه باعث افزايش درخواست جا و بي هايي را صرف بازاريابي و تبليغات بي هزينه
  .اهدافتان دست پيدا نكنيد، بايد استراتژي جديدي بيانديشيد

  گسترش شبكه) ٤
نفر ديگر را  ٢٥٠به عنوان مثال هرآسي . تري انتقال دهيد پيام خود را به تعداد وسيع آند آه فعاليت از طريق شبكه به شما آمك مي

هاي مالقات برويد و نسبت به برقراري ارتباط اقدام آنيد،  به اتاق. توانيد پيام خود را نسبتا سريعتر انتقال دهيد شناسد و شما مي مي
  .هاي گوناگوني را رد و بدل آنيد آارت
  .هاي خود را تعيين آنيد شياهداف و خط م) ٥

را  ١٠به عنوان مثال شماره . اي بدهيد به اهدافتان شماره. فكر آنيد و اهداف خود را تعيين آنيد، زيرا اين اعمال براي موفقيت ضروري هستند
  .افزايش در فروش% ١١هاي جديد و  به حساب

  :ها و شرايط بيشتر به سود بيانديشيد تا به خصوصيت) ٦
رساند فكر آنيد تا افزايش فروش؟ سود  فروشيد، بيشتر به آاربردي آه به شما سود مي ثال اگر قطعات دستگاه تهويه را ميبه عنوان م

  .آوريد بريد مهم است نه سودي آه از فروش يك پوشش براي آن دستگاه به دست مي بيشتري آه از امنيت و آاربرد آن مي
  .از مقاالت آوتاه استفاده آنيد) ٧

  .ها و ديگر تشكالت به دنبال مقاالت مفيد هستند آه براي خوانندگانشان مفيد است روزنامه
حتما در پايان مقاالت اطالعات ضروري را . سازند آنند و بسياري از مشكالت را برطرف مي اين مقاالت به فروش توليد و ارائه خدمات آمك مي

  .برقرار آرده و درباره خدماتش بيشتر بداندآه او بداند آه چگونه با شما ارتباط . به خواننده بدهيد
  .در آارتان پافشاري آنيد) ٨

بيشتر فروش بعد از هفتمين و . شود به دنبال صرف مدت زمان طوالني براي سوددهي نباشيد زماني آه فروش و سود زيادي عايدتان مي
  .شود هشتمين ارتباط حاصل مي

  ها پخش آگهي در روزنامه) ٩
  .شود هايي است آه اگر توجه و عالقه خواننده را برانگيزد موجب فروش و تبليغ فراوان مي ها يكي از راه در روزنامههاي فروش  پخش آگهي

  .بيشتر به عنوان يك سخنران عمل آنيد) ١٠
ك سخنران گردند آه در جلسات صحبت آند، پس درصدد باشيد آه خود را به ي اي مي هاي تجاري به دنبال يك سخنران حرفه بيشتر سازمان

  .هاي خود نظر بدهيد اي تبديل آنيد تا درباره فعاليت حرفه
  .دهيد ارائه دهيد يك توضيح درباره آنچه انجام مي) ١١

  .هاي خود ارائه دهيد تا فروش خود را مورد تحول قرار دهيد به عالقمندان شرحي از فعاليت
  .هايي را پخش آنيد نمونه) ١٢

  .در دسترس مشتريان قرار دهيد تا پيش از خريد آن را امتحان آنندهايي را  اگر امكان دارد، نمونه
  .اي را ارائه دهيد تاريخچه) ١٣

  .ايم آنيد، ما اينگونه به توليد مشغول شده دانند آه چه توليد مي خصوصيات و فوايد محصول را ذآر آرده و بگوييد آه اگر ديگران نمي
  .از تلفن استفاده آنيد) ١٤

و بگوييد . خواهيد با آنها تجارتي را آغاز آنيد تماس بگيريد به آساني آه مي. هزينه و مفيد استفاده از تلفن است هاي آم هيكي از بهترين را
  .آند دهد و فروش شما را بيشتر مي هايتان را آاهش مي آند، هزينه آه چگونه خدماتتان به آنها آمك مي

  مراجع پويا) ١٥
) دوستان، آشنايان، خانواده(از مشترياني آه داريد سراغ مراجعي را گرفته . ل است، منتظر آسي نمانيدهاي توليد يك شغ مراجع يكي از راه

  .آنند قدرداني و تشكر آنيد و از آساني آه درباره بازار آارتان تبليغ مي
  :روحيه بااليي داشته باشيد) ١٦

  .قه زيادي به انجامش داريد تاآيد آنيد موفقيت از آن شماستآند، اگر در آاري آه عال استرس و عصبانيت شما را در راهتان سست مي
  :با مشتريانتان درباره ديگر نيازهايشان صحبت آنيد) ١٧

پردازد شما به جاي اين آار از آلمات  ها آآنده از تصوير و مطالب و تبليغاتي است آه بيشتر به توصيف آنچه موجود است مي بيشتر روزنامه
  .سخن بگوييد... شما و متعلق به شما - مال من -استفاده آنيد و از لغاتي چون من ديگري چون نيازهاي آنها

  :با مشتريان ارتباط برقرار آنيد) ١٨
اگر از روز تولدشان و يا مراسم خاصي . مقاالت مفيدي را برايشان بفرستيد تا عالقمند شوند. در نظريات خود و مشتريانتان تحول حاصل آنيد

  .هديه ناچيزي به همراه آارت ارسال آنيدمطلع هستيد برايشان 
  :نظريات خود را بگوييد و به مشتريانتان بگوييد آه چه آاري انجام دهند) ١٩

  .هايي بفرستيد آنها آارت e-mailخواهند به عنوان مثال براي آنها بروشور فرستاده و يا به  از آنها بخواهيد آه چه مي
  :آنيداز تمجيدات به نحوه مطلوب استفاده ) ٢٠

  .مند شوند توانند از خدمات شما بهره آند به آنها بگوييد آه آنها مي هر زمان آه مشتري از شرآتتان به خوبي ياد مي
  :راهكاري ساده را جلوي پاي ديگران قرار دهيد تا با شما فعاليت آنند) ٢١

  .دهيد تا آمپاني را از خود راضي و خشنود آنيد هر آاري انجام. آند، شما بايد براي آنها آار آنيد مشتريتان براي شما آار نمي
  :ابتدا محتوا و بعد ساختار صوري) ٢٢

اگر پيام بازاريابي مفيد . ها آرده و بيشتر به محتواي توجه آنيد در پيشرفت فروش و راهكارهاي مربوط به آن وقت آمتري را صرف نقش و رنگ
  .آيد واقع شود، بعد صحبت از رنگ و نقش به ميان مي

  :از يك دست بدهيد و از يك دست پس بگيريد) ٢٣
به ديدگاه و نظريات مشتريان توجه آرده . يابيد اگر به آساني آه نيازمندند آمك آنيد به هرچه بخواهيد دست مي: گويد يك جمله قديمي مي

  .و نيازهايشان را محور توجه خود به حساب بياوريد
  :هرروز تكنيكي جديد بياموزيد) ٢٤
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آنند آه فروش و  هاي بازاريابي به شما آمك مي فروشتان را تقويت آنيد و روش. ه سمينارها برويد، به نوارهاي صوتي گوش دهيدبخوانيد، ب
  .سود خود را ارتقاع بخشيد

  :بين و موفق ارتباط برقرار آنيد با افراد خوش) ٢٥
  .ربيات خود را در اختيار شما قرار دهندبا افراد موفقي آه تشنه رسيدن به اهداف هستند ارتباط برقرار آنيد تا تج

  :محصول توليدي و يا خدماتتان را باور داشته باشيد) ٢٦
بنابراين بايد نسبت به آن مشتاق و راضي به . آنند اگر سود و آيفيت محصول خود را قبول نداشته باشيد، ديگران نيز به همين صورت فكر مي

  .نظر بياييد
  .گذاري آنيد م سرمايهبر روي ارزش يك مشتري دائ) ٢٧
  :از تجربيات ديگران استفاده آنيد) ٢٨

. دست آوردن اين تجربه، استفاده از تجربيات ديگران است نگرد و هم به تجربه و بهترين راه به بازاريابي هنري است آه هم به دانش مي
  .ها و منابع و يا شواهدي استفاده آرد توان در اين باره از آتاب همچنين مي

ها و منابع را به  دهند آه سيستم ها به شما اجازه مي و اين... هاي دستور آار و ها، آتاب وارد عبارتند از نوارهاي صوتي، آتاب، روزنامهاين م
  .آار گيريد و از آنها به نفع خود استفاده آنيد

  :به آيفيت آمال توجه را داشته باشيد) ٢٩
 .تر خالصه آرد و بكار گرفت سود آمتر را بايد به توليد با آيفيت. دهند بها ميمشتريان به جنس و آااليي با آيفيت باال بيشتر 
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  نكته براي يك ارائه خوب ٢٣
  

توضيح دهيد، و يا گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در يك ) آننده با هر تعداد شرآت(هنگامي آه مي خواهيد يك موضوع را در جلسه اي 
پروژه را ارائه آنيد و يا حتي در يك جمع دوستانه صحبت آنيد مطمئنا آار سختي خواهيد داشت تصور آنيد چندين جفت چشم آوچكترين 

ه ها و شنيده ها درمورد شما و حرآات شما را زيرنظر دارند و چندين جفت گوش حرف به حرف شما را مي شنوند و براساس اين ديد
رمطالبي آه ارائه مي آنيد قضاوت مي آنند، ازسوي ديگر شما ملزم به اقناع آنها و يا دفاع از عملكردتان و يا حتي اثبات خودتان هستيد د

دو اصل بسيار مهم را  پس سعي آنيد بهترين باشيد،. هر جايگاهي آه قرار داريد فرقي نمي آند، شما در موقعيت خطيري قرار گرفته ايد
شما با رعايت اين دو اصل و توجه . فراموش نكنيد اول تسلط آامل به مطالبي آه مي خواهيد ارائه دهيد و دوم حفظ خونسردي و آرامش

  .به نكاتي آه درپي خواهدآمد عالوه بر يك ارائه خوب، يك جلسه زيبا را برگزار مي آنيد
  .مخاطبان را شناسايي آنيد – ١

ا سطح علمي، فرهنگي و حتي شخصيتي مخاطبان را بدانيد، ارتباط بهتري با آنان برقرار مي آنيد و آنچه را آه آنها دوست دارند اگر شم
  .يا مي خواهند بشنوند ارائه مي دهيد و اين يعني اثرگذاري بهتر و بيشتر

  .يك پيام مشخص داشته باشيد – ٢
درواقع پيام شما بايد بتواند مخاطبان را به يك راه . يد، پيام آليدي خود را مشخص آنيدقبل از اينكه آار تهيه مطالب خود را شروع آن

  .مشخص رهنمون و امكان تفكر درمورد راههاي ديگر را فراهم سازد
  .براي هر تصوير متن آوتاهي آماده آنيد – ٣

اين خالصه مي تواند شفاهي باشد يا به صورت . خالصه اي از موضوع آن بايد ارائه شود. آه پخش مي شود) متن يا عكس(هر تصوير 
  .اين باعث خواهدشد تا در وقت صرفه جويي شود. زيرنويس ارائه شود

  .مطالب و مفاهيم خاص را برجسته آنيد – ٤
  .بيشتري دارد را مشخص آنيد» اهميت«مخاطب » پذيرش«مطالبي را آه توضيح آنها براي 

  .قبل از جلسه، تمرين آنيد – ٥
  .ر اثربخشي براي ارائه طراحي آنيدساختا – ٦

را ارائه دهيد و آن را» حل راه«را بيان آنيد بعد » مسئله«اول . آن بهترين روش براي ارائه قدرتمند يك مطلب است» حل«و » مسئله«طرح 
  .با يك مثال توضيح دهيد

  .را فراموش نكنيد» همه تيزهوش نيستند« - ٧
 ٣پس سعي آنيد مطالب را خيلي ساده و غيرپيچيده ارائه آنيد، در هر ساعت صحبت آردن . دهمه مخاطبان شما افراد تيزهوش نيستن

  .نكته را شرح دهيد ٤الي 
  .محكم و خوب شروع آنيد – ٨

از روشهاي مختلف استفاده آنيد گاهي يك حكايت يا قصه يا يك خاطره و در بعضي مواقع . يك شروع خوب، موفقيت را تضمين مي آند
  .تواند شروع خوبي باشد اصل مطلب مي پرداختن به

  .از نمودار و چارت استفاده آنيد – ٩
آند تا سريعتر به  نمودار آمك مي. بسياري از مخاطبان شما نمي توانند همزمان با شما اعداد و آمار ارائه شده را تجزيه و تحليل آنند

  .موضوع دست پيدا آنند و با شما همراه شوند
  .اشته باشيدپاياني با شكوه د – ١٠

گوييد همانهايي  بسياري از مخاطبان آخرين مطلبي را آه شما مي گوييد به خاطر مي سپارند مطمئن شويد آه آخرين مطالبي آه مي
  .هستند آه مي خواهيد مخاطبان به آن بيشتر توجه آنند

  .بر نكات مهم تسلط داشته باشيد – ١١
  .مخاطبان را قانع آنيد و عالوه بر آن با آرامش و بدون استرس خواهيدبود تر مي توانيد اگر شما نكات مهم را بدانيد راحت

  .خوب تنفس آنيد – ١٢
  .از چشمانتان استفاده آنيد – ١٣

حتما از چشمانتان براي برقراري ارتباط با مخاطب استفاده آنيد با اين آار مخاطبان احساس بهتري خواهند داشت و شما مي توانيد تاثير 
  .ا ببينيدصحبتهايتان ر

  .تجهيزات مناسب را آماده آنيد –١٤
را آماده ... برد، آامپيوتر و از قبيل دستگاه نمايش، وايت) نه آم و نه زياد(تجهيزات موردنياز . هر جلسه اي، نيازمند تمهيدات خاصي است

  .آنيد
  .تجهيزات را امتحان آنيد – ١٥

نيد يكبار امتحان آنيد خرابي و يا عدم آارايي مناسب هرآدام از دستگاهها قبل از شروع جلسه تجهيزاتي را آه قرار است استفاده آ
  .مي تواند تاثير بسيار منفي بر مطالب شما داشته باشد) حتي يك ماژيك وايت برد(

  .بدانيد آه شما مرآز توجه هستيد – ١٦
داشته و مي تواند جلسه شما را زيباتر  قبل از شروع جلسه فقط صداي شما شنيده مي شود هر حرآت شما تاثير مستقيم بر مخاطب

  .با تمام وجود عمل آنيد. تر نمايد يا زشت
  .را فراموش نكنيد» لبخند« - ١٧
  .هنگام ارائه خودتان باشيد – ١٨

سعي نكنيد از حرآات مصنوعي استفاده آنيد اقدامات تصنعي آامال ديده مي شوند، خودتان باشيد و بگذاريد زبان بدن شما طبيعي 
  .دباش
  .سعي آنيد از روي نوشته نخوانيد – ١٩

خواندن مطلب از روي نوشته باعث مي شود آه ارتباط شما با مخاطبان دچار خدشه گردد، دستانتان نيز از اثرگذاري باز مي ماند، مي 
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  .توانيد از يادداشتهاي روي چارت يا تصوير استفاده آنيد
  .مخاطبان را درگير بحث آنيد – ٢٠

توانيد از ساير روشها نيز براي  از آنها سوال آنيد و جواب بخواهيد اما اصرار نكنيد، شما مي. يد مخاطبان را وارد بحث آنيدهميشه مي توان
  ...)نوشتن پاي تخته، قرائت يك متن يا. (مشارآت بيشتر و همراهي آنها استفاده آنيد

  .از شوخي آردن نترسيد – ٢١
  .تر آنيد آوچك محيط را جذابشما مي توانيد با استفاده از مزاحهاي 

  .خودتان را جاي مخاطب بگذاريد – ٢٢
شما بايد به آنها اهميت ويژه . مناسب است... اگر شما به جاي مخاطب نشسته بوديد، چه حالي داشتيد، آيا گرماي اتاق، نور محيط، و

  .بدهيد تا شما را باور آنند
  .از آارتان بازخورد داشته باشيد – ٢٣

هاي ساده استفاده آنيد تا بتوانيد در آينده  ي مي توانيد بازخورد بگيريد، شفاهي يا آتبي، در انتهاي جلسه از پرسشنامهشما درهر حال
 . آارتان را بهبود بخشيد
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  آد براي موفقيت 23
  
  . مخارج آمتر شما نسبت به درآمدتان باعث ثروتمند شدن سريع شما مي شود. هرگز به ميزان درآمدتان خرج نكنيد  -١

  
  . حداقل مفيدتر است. دستمزد دادن بهتر از دستمزد گرفتن است  -٢

  
آه ديگري براي شما انجام مي دهد زمان و آاري . هرگز آاري را آه مي توانيد بدهيد تا ديگري برايتان انجام دهد خودتان انجام ندهيد  -٣

  . انرژي بيشتري به شما براي انجام آارهاي ديگر مي دهد 
  
اصوًال . آارهاي زيادي وجود دارد آه مي تواني امروز انجام دهي . هرگز آاري را آه مي تواني با طفره رفتن به فردا اندازي امروز انجام نده  -٤

  . يستي انجام دهي آارهاي مهمي نيستند بيشتر آارهايي آه امروز مجبور ن
  
اگر به اندازه آافي هوش براي پول دار شدن داشته باشي مي داني آه يك ريسك بهتر از دو ريسك . هميشه خريدار باش نه فروشنده  -٥

  . است 
  
در هر شغل يا خط آاري رقابت مي  چرا با يك شخص يا اشخاص ديگر. هرگز آاري را انجام نده اگر مي تواني با شخص ديگري انجام دهي  -٦

  آني مادامي آه براي تو انحصار در ضمينه هاي ديگر ممكن است ؟ 
  
اگر مقتضيات تو را مجبور آند تا شغل هايي را پيگيري آني يا از يك سري خطوط آاري پيروي آني آه مورد تعقيب افراد ديگر است ،  -٧

  . اين هميشه يك راه خوب ، بهتر و بهترين راه است . ن رقابت با تو را ندارند قرار دهي بهتراست آه آارت را در ضمينه اي آه ديگران توا
  
ا هر آنچه آه تو براي يك بار انجام مي دهي ، هر چند راهي آه تو براي انجام آاري به عهده مي گيري ، آار مشابهي را دوباره انجام نده ي -٨

  . اه انجام آاري را بداني بايد اين را هم بداني آه مسلمًا راه بهتري براي انجام آن وجود دارد اگر يك ر. آاري را در مسير مشابه انجام نده 
  
  . اگر در آاري موفق شدي ، اجازه نده ديگران از موفقيت تو اطالع يابند -٩

  
  . ت تو را بداند وقتي ثروتمند شدي ، چنانچه اگر نصايح مرا گوش آني ثروتمند مي شوي، اجازه نده ديگري راز موفقي - ١٠
  
  . يكي از بزرگترين دارايي ها آه هر فردي مي تواند آسب آند شهرت براي بي قاعدگي است  - ١١
  
  . هرگز از آسي متنفر نباش  - ١٢
  
  . مرد عاقل رفتارش را با دليل تنظيم مي آند نه با غريزه  - ١٣
  
  . ه بايد انجام دهي دانستن آاري آه نبايد انجام دهي مهمتر از دانستن آاري است آ - ١٤
  
البته وارثانت پس از مرگ بر سر . بنابر اين هيچگونه سرمايه گذاري براي اوالدت نكن . آيندگان هرگز آاري را براي تو انجام نمي دهند  - ١٥

  . امالآت نزاع مي آنند
  
  . يك مرد هر آاري را آه بخواهد در جهان انجام دهد انجام مي دهد  - ١٦
  
  . ذخيره آني بايد پولت را - ١٧
  
  . فقط انسان است آه پول مي آورد . احمق ها مي گويند آه پول ، پول مي آورد ولي من مي گويم آه پول ، پول نمي آورد  - ١٨
  
  . يكي دادن چيزي براي هيچي و ديگري گرفتن چيزي براي هيچي : دو گناه نابخشودني در جهان اقتصاد است  - ١٩
  
  . پدر يا شخص ديگري هستي ، توصيه مي آنم آه قبول نكني آه فقط يك وارث باشي اگر شما يكي از ورثه هاي  - ٢٠
  
  . از آارهاي آوچك نفرت نداشته باش بلكه به آن آارها احترم بگذار - ٢١
  
  . پول درآوردن آسانتر از خرج آردن آن است  - ٢٢
  
 .سخت ترين آار از آارهايي آه انسان انجام مي دهد تفكر است  - ٢٣
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  راهكار مطمئن براي فرونشاندن عصبانيت در بگومگوهاي روزمره ١٥
  

  
ترين مشكل او نياز به حس همدمي و  چرا آه بزرگ. هايش گوش دهيد به شخصي آه از آوره دررفته است بگوييد حق با شماست، مشتاقانه به حرف -١

  .درك شدن از جانب ديگران است
هاي مهار خشم  اش هستيد، يكي از راه او را تشويق آنيد آه بيانات تند و آتشين خويش را بدون مخالفت بر زبان آورد به او يادآور شويد آه متوجه گرفتاري -٢

  .فرد خشمگين، گوش دادن به سخنان اوست
از واژگاني استفاده آنيد آه به غرور طرف . شويد ب تلقي ميشما حتي در عين پيروزي، مغلو. هيچگاه مشاجره نكنيد، جروبحث هرگز منطقي نيست -٣

  .آسيب نرسانيد
  .ور آردن سايرين سوخت فراهم نسازيد هرگز تحت تاثير احساسات قرار نگيريد، براي شعله -٤
  .د آنيدهاي جدلي پديد آيد، ديگران را از دلواپسي، آزرده خاطري و پرخاشگري بازداريد، آنان را دلشا نگذاريد موقعيت -٥
  .اثر سازيد حرمتي شده دلگير نشويد، توهين ديگران را با تبسمي بي اگر به شما بي -٦
  .آلود و دلسردآننده را آنار بگذاريد، به فرد خشمگين اجازه دهيد فكر آند حق با اوست تا برنده اين نزاع لفظي شود اظهارنظرهاي طعنه -٧
  .بين نباشيد گخودراي و بزر. به سادگي انتقادپذير باشيد -٨
  .اش تازگي دارد به او فرصت بدهيد بينديشد آه عقيده. مشتاقانه اندآي وقت براي تشريح موضوع صرف آنيد -٩
  .هرگز خرده نگيريد، با فرد غضبناك به نرمي سخن بگوييد -١٠
  .ها را با سواالت متعدد ديگر جواب دهيد تمامي پرسش -١١
  .است  اه آنيد و اجازه دهيد فكر آند آه بهترين آدمبه او نزديك شويد و به چشمانش نگ -١٢
  .در لحن صدايتان، خوشبيني، خشنودي و حرآت روبه جلو را حفظ آنيد -١٣
  .هيچگاه آتش را به طرف آتش افروزان سوق ندهيد، هرگز مشاجرات خويش را خطاب به افراد جنجالي نگوييد -١٤
  .اش هماهنگ آنيد ، خود را با عقيدهبگذاريد آه او نخست بحث خويش را مطرح سازد -١٥
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  آليد براي يك آسب وآار خانوادگي موفق١٢
  

مي آنند، آه ممكن است شامل برادران، اعضاي خانواده در آمريكا همه ساله شروع و اقدام به بخش مهمي از يك آسب و آار جديد 
هر چقدر اتحاد خانوادگي . همسر، مادر و پدر يا هر عضو ديگري از يك مجموعه خويشاوندي براي شروع يك آسب و آار جديد گرد هم آيند
ر باشد بطور بهتري مي توانند در براي شروع و اداره يك آسب و آار با همسر، پدر و مادر، خواهر يا برادر، بچه ها يا ديگر اعضاي خانواده بيشت

برابر مشكالت معمولي آه در شروع آسب و آار با آن مواجه هستند رقابت آنند و بر آن پيروز شوند، آه در بين هر سه آسب و آار 
مي توانند  در شروع اين مرحله،مخصوصًا خطراتي. خانوادگي فقط يك آسب و آار مي تواند حفظ شود و به نسل بعد از خود هم منتقل شود

بعضي مواقع اعضاي خانواده براي اقدام به شروع يك آسب و آار بدون داشتن يك ايده واضح و يك هدف . بصورت حاد وجود داشته باشند
  .مشخص از نقششان شروع و اقدام به يك آسب و آار مي آنند و به سوي يك آسب و آار جديد تحريك مي شوند

تادن يك خانواده در شروع يك آسب و آار وجود داشته باشد شما بايد تمام غرامتها را جبران آرده و از اگر احتمال گرفتار شدن و به خطر اف
  .برنامه و ساير جزئيات آن قبل از بوجود آمدن هر مشكلي خارج شويد و اقدام به جبران آن نمائيد

آسب و آار برجسته و قابل توجه هنگامي آه يك خانواده  جزء ضروري براي يك ١٢ما يك اقدام عالي از يك بازتاب شخصي را ارائه ميدهيم و 
  :شروع به يك آسب وآار مي آنند را بيان مي آنيم

  
  :نكته ضروري براي موثر بودن يك آسب و آار خانوادگي ١٢
  
  :مشخص آردن برخي از حد و مرزها -١

واده به راحتي مي توانند گرفتار اين تداخالت در محل تداخل پيدا آرئن روابط خانوادگي با آسب و آار خيلي آسان مي باشد و اعضاي خان
روز هفته شوند، ولي اين امر باعث نابهنجار شدن آسب و آار و باعث پسروي در آسب و  ٧ساعت شبانه روز يا  ٢٤آسب و آار خود بصورت 

  .آار مي شود، پس بايد حد و مرز و وظايف هر يك از آارآنان بطور دقيق مشخص باشد
  
  :دن روشهاي مشخص و منظم از ارتباطاتبنا نها -٢

رسيدگي هفتگي جلسات براي . مشكالت و تفاوتهاي ناشي ازعقايد اجتناب پذير نيستند، و ممكن است شما آنها را پيش از اين ديده باشيد
  . باشند سنجيدن و ارزيابي آردن پيشرفتها، تفاوتها و حل آردن مشاجره ها مي باشد و مي تواند در حل اين مشكالت مفيد

  
  :تقسيم آردن نقشها و مسئو ليتها -٣

اما نقشها و . حال آنكه هر يك از اعضاي خانواده مي توانند واجد شرايط براي شغلهاي يكسان، حقوق، يا ساير موارد در يك آسب و آار باشند
ي گيرد مي تواند آسب و آار را به ته مسئو ليتها بايد تقسيم شوند چرا آه مناقشات فاميلي و تصميم گيريهائي آه هر آه براي خود م

  .باتالق آشانده و باعث از بين رفتن آن شود
  
  :تلقي آردن آن همانند يك آسب وآار -٤

دام و تله رايج براي يك آسب و آار خانوادگي در معرض قرار گرفتن آن آسب و آار در برابر تنشها و فشارهاي رواني بر روي خانواده مي 
پس بايد آسب و آار خانوادگي را . آسب و آار ممكن است آه هميشه با خانواده هماهنگي و سازگاري نداشته باشد روابط موجود در. باشد

  .نيز همانند ديگر آسب و آارها بدانند
  
  :مزيتهاي مالكيت خانواده را به رسميت شناختن -٥

آنها دسترسي پيدا آردن و رسيدن به سرمايه هاي  يكي از. مالكان آسب و آارهاي خانوادگي سودهاي منحصر به فرد را عرضه مي آنند
اين مي تواند به عنوان يك آليد براي رهائي از انهدام آسب و آار باشد و همچنين مي تواند . انساني در شكلي از اعضاي خانواده مي باشد

اداره آردن . ربراي آن آسب و آار مي شودهزينه هاي آمتر يا وام هاي فوري آمتري را در بر داشته باشد آه اين امر باعث سود آوري بيشت
  .شرآتها به وسيله واگذاري امور به اعضاي خانواده مي تواند باعث اجتناب آردن ازمصرف هزينه هاي هنگفت يا بسياري ديگر از امور شود

  
  :با اعضاي خانواده منصفانه رفتار آردن -٦

اعضاي خانواده نصيحت مي آنند و مي گويند آه باعث از دست رفتن يكي از در حاليكه برخي از مشاوران شما را بر خالف استخدام آردن 
سودهاي عالي آسب و آارخانوادگي مي باشد، ولي تعداد بيشماري از شرآتهاي آوچك هرگز بدون سخت آوشي و انرژي ناشي از اعضاي 

خانواده آه داراي اين شايستگي باشند مي توانند به  اعضاي. خانواده آه واجد شرايط آسب و آار باشند هرگز نمي توانند به موفقيت برسند
عنوان يك دارائي عالي و سرمايه خوب براي آسب و آار شما محسوب شوند، وليكن بايد از پارتي بازي آردن بپرهيزيد، و ميزان پرداخت 

واده و ديگر افرادي آه عضو خانواده شما دستمزد، ترقي و توسعه و پيشرفت، زمان بندي آار،تعريف و انتقاد بايد بصورت بيطرفانه بين خان
وت نيستند صورت گيرد، و هرگز براي اعضاي خانواده خود نسبت به ساير آارمندان ديگراز مزايائي همانند پاداش، حقوق و ساير موارد ديگر تفا

  . قا ئل نشويد 
  
  :قرار دادن خويشاوندان درآسب و آار و مشخص آردن همه امور مربوط به آنها -٧
ن خيلي آسان است براي اعضاي خانواده آه براي شروع آسب و آار بدون داشتن هيچ برنامه مشخصي وارد آن شوند، ولي اين امر باعث اي

براي جلوگيري آردن از اين احساس سخت يا از دست دادن ارتباط . از دست دادن و بيرون آمدن از رابطه خويشاوندي در آسب و آار مي شود
صورت دست نوشته قرار دهيم، به عنوان مثال مشخص آردن مزد و حقوق، تقسيم مالكيت يا ساير موارد ديگر بايد بطور بايد همه چيز را ب

  .آامل مشخص باشد و تعين گردد
  
  :به خاطر دلسوزي از واگذاري شغل به اعضاي خانواده اجتناب آنيد -٨

ائي هايي را دارند يا اينكه داراي چه دانشي هستند آه مي توانند آنها را استخدام آردن بايد بر مبناي اين باشد آه اعضاي خانواده چه توان
بايد بر اساس ميزان توانائي ... براي ورود به آسب و آار ارائه دهند، و دسته بندي آارفرما براي اعضاي خانواده همانند بچه ها، عمو، عّمه، و

  .هاي آنها براي ورود به آسب و آار باشد
  
  :مديريتواضح بودن خط  -٩

  اعضاي خانواده آه اغلب سمت مالكيت را در زمان حال يا آينده در آسب و آار خواهند داشت 
  .تمايل زيادي براي سرزنش و توبيخ آردن آارآناني دارند آه گزارش آاري به آنها ارائه نمي دهند 

  .و اين امر منجر به خشم و نفرت بوسيله آارآنان از مديران آسب و آار مي شود
  
  :مشاوره آردن در بيرون از رابطه خويشاوندي - ١٠
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فرآيندهاي تصميم گيري آه براي رشد و پيشرفت آسب و آار خانوادگي بكار گرفته مي شوند مي توانند در بعضي از مواقع باعث بسته 
راهنمائي و . ادگي از بين روندايده هاي تازه و فكرهاي خالق مي توانند در بين بافت پيچيده و غامض از روابط خانو. شدن آسب وآار شوند

مشاوره گرفتن از مشاوراني آه مربوط و وابسته به هيچ آدام از اعضاي خانواده نيستند مي توانند يك راهكار خوب و مناسب براي ارائه يك 
  .آسب و آار عالي و شايسته شوند

  
  :ايجاد آردن يك برنامه جانشيني  - ١١

اين برنامه بايد همه . برنامه جانشيني رسمي تقاضايي بيهوده است و دچار آشفتن مي شوديك آسب و آار خانوادگي بدون داشتن يك 
اين نيازمند به . جزئيات آن را از چگونگي و زمان رسيدن آن به نسل جوانتر و همچنين آناره گيري اعضاي خانواه از آسب وآار را مشخص آند

ن مشاوره آردن با مشاوران حرفه اي براي مرتب آردن اين برنامه نيز ضروري مي يك برنامه ريزي مالي براي آسب و آار مي باشد و همچني
  .باشد

  
  :نياز داشتن اولين تجربه خارجي - ١٢

اين . اگر فرزندان شما وارد آسب و آار شوند ، مطمئن باشيد آه آنها حداقل سه تا پنج سال داراي تجربه آاري به جاي يكسال مي باشند
  . ي ارزشمند در رابطه با آسب و آار و حيطه آاري به سبب بودن در رابطه خانوادگي مي دهدامر به آنها چشم انداز

  
  .به اندازه آافي اداره آردن يك شرآت بدون توان و انرژي الزم از رابطه خويشاوندي مشكل مي باشد

ًا داراي يك پشتوانه قوي مي باشيد و شامل اما آسب و آارهاي خانوادگي سودها و مزّيت هاي عالي بر چيزهاي ديگر دارند، چرا آه اساس
شما براي پيش برد آسب و آار خود نيازمند به متخصصان آسب . يك نيروي عظيمي مي باشد آه شما را در يك آسب و آار حمايت مي آند

  ر خود ايجاد آنيدو آارهاي ديگر در خارج از چرخه خانوادگي خود مي باشيد و به اين ترتيب مي توانيد يك هماهنگي در آسب و آا
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  اقتصاد ضعيف  در يك  بازاريابي  براي  ايده ١٢
  
  هاي ي نامه  دهيد و نمونه  رسد، اختصاص مي  ذهنتان  به  آه  خوبي ايده  هر نوع  داري نگه  براي  پوشه  يك. باشيد  داشته  تفكر بازاريابي  همواره -١

  آنيد تا در آينده  نگهداري  شود را در آن مي  امور تبليغات  به  مربوط  آه  يا آاغذي  چشمگير و هر نوشته  تبليغاتي  هاي ، آگهي پستي  مستقيم
  .آنيد  از آنها استفاده) Brainstorm  ذهني  ًا طوفاناصطالح(تان  در ذهن  اي هر جرقه  ي بتوانيد در نتيجه

  
. باشيد  خود زير نظر داشته  با حرفه  در ارتباط  را در روند صنعت، اقتصاد و صنايع  اي ، تغيير و توسعه تحول  هر نوع. آنيد  گذاري  بازار را هدف - ٢

  .دهيد  اختصاص از آنان  هريك  عملكردهاي  سيبرر  را براي  و فايلي  بشناسيد و پوشه  خوبي  خود را به  رقباي
  
  و عناوين  اسامي. داريد  روز نگه  آنيد و آنها را به  خلق  جديدي  يا خدمات  محصول. دهيد  خود را گسترش  تجاري  و عاليم  ، خدمات محصوالت - ٣

  پيشرفت  آنيد تا مشتريان  هنگام نو و به  خود را همواره  ماتو خد  محصوالت. هستند  يا خدمات جديد بسيار حياتي  محصوالت  براي  خوب تجاري 
  .آنند شما را مشاهده

  
  تشكيل  از سازمان  خود و خارج  سازمان  درون  از آارآنان آليدي  متشكل  عمومي  يا روابط  بازاريابي  مشاوران  تيم  يك. دهيد  تشكيل  تيم  يك - ٤

  هاي صحيح، با متخصصان گزينه  به  منظور رسيدن  به. آنيد  را مطالعه  بازاريابي  تخصصي  نشريات. نيدآ  شرآت  تخصصي  هاي در همايش. دهيد
  .آنيد  مشاوره  تان از سازمان  خارج  بازاريابي

  
از درآمد   بپردازيد؟ درصدي  داريد آه  مقدار تمايل  آنيد؟ چه مي  بازاريابي صرف  يا بودجه  مقدار پول  حاضر چه  در حال. دهيد  اختصاص  بودجه - ٥

  به  عمومي  روابط  از طريق  و چه  و تبليغ  آگهي يا از طريق  آنيد آه  سعي. آنيد  شود، تعيين  داده  اختصاص  بازاريابي  تواند به مي  را آه  ناخالص
  .آنيد  در بازار حضور خود را اعالم  ماهانه  صورت

  
هر   در پايين. آنيد  اندازي  راه  سايت  وب. آنيد  عرضه  مقاالتي. منتشرآنيد  اي يا نشريه  اي روزنامه. داريد  گهو حاضر ن  زنده  خود را در اذهان - ٦

  به. دهيد  و شعار باشد را اختصاص  سايت  وب  ، آدرس تماس  اطالعات  شامل  را آه  متحدالشكلي  فرستيد، بخش مي  آه الكترونيكي  پست
  .شود  با آنهاحفظ  بفرستيد تا ارتباط تان  الكترونيكي  پستي  و يا آارت  يا غيره  ، دعوت از تبريك  اعم  پستي  خود، آارت  يا مشتريان  موآالن

  
يد آار آن  اي با نشريه  آنيد آه  حاصل  اطمينان. دهند  تشكيل  و آارخبري  با نشريات  ارتباط  را براي  بخشي. باشيد  داشته  ارتباط  با نشريات - ٧
  .باالست  با آيفيت  تصويري  صفحات  دارد و داراي online  خبري سرويس  آه
  
  .بگيريد  آنيد، تماس مي  شرآت  آه  هايي در آنفرانس  باسخنرانان. ها بپيونديد گردهمايي  و همچنين  محلي -   اجتماعي  سازمانهاي  به - ٨

  
شما   جانشين  آه  ديگري  شخص  را به  گيرنده  نبوديد، تماس در دسترس  هر دليلي  ر بهاگ. دهيد  پاسخ  سرعت  به  ها و سفارشات تماس  به - ٩

  .دهيد  هستند، ارجاع
  .دهيد  اختصاص  مشتريان  نيازهاي  خود را به  سايت  از وب  بخشي
ها  ، تماسها و پيام حال  و در همه  هميشه.  است  با شما آسان ، تماس و آًال مردم  سايت  وب  به  آنندگان  مراجعه  براي  آنيد آه  حاصل  اطمينان
  .آنيد  گيري را پي

  
  سعي. تغيير دهيد  بهتري  شكل  به  موجود بودن  آنيد و يا آنها را در صورت  خود تهيه  و خدمات  بروشور جديد از محصوالت  يك. آنيد  تبليغ -  ١٠

و شعار خود را همواره   ، ايميل وب  ، آدرس تبليغاتي محصوالت  تمام  روي. باشد  يادآوري  قابل  راحتي  به  باشيد آه  داشته  تماسي  آنيد شماره
  .بگنجانيد

  
يا   سمينار و آنفرانس  دهيد يا در يك  را دردفتر خود ترتيب  هايي گردهمائي. شويد  معروف  هاي ها، حامي مالي غرفه در نمايشگاه -  ١١

  .ايرادآنيد  ، سخنراني گردهمايي
  
آنيد   چاپ  اي مقاله. بنويسيد  اي سرمقاله  ستون  تجاري - بازرگاني و نشريات   محلي  بازرگاني  ، مجالت محلي  هاي يا روزنامه  نشريات  براي -  ١٢
  .خود بفرستيد  صنف را براي  و آن
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  جلوگيري از ضررهاي مالي  راه ١٠
  
  .دهيد اطمينان آامل حاصل آنيد از اعتبار آاري آه انجام مي-١

  .خواند از مسئولين راه حلي بخواهيد دهيد با درآمدتان نمي آنيد آاري آه انجام مي آنيد اگر احساس مي در جايي آه آار مي
  
  .بودجه ماليتان را تنظيم آنيد-٢

برطرف سازيد تا اينكه بعد از آن خود را به آاري مشغول آنيد آه از عهده شما خارج  توانيد تعهدات مادي را بودجه خود را تامين آنيد اگر نمي
  .توانيد با پول نقدتان اين آارها را انجام دهيد است به عنوان مثال مي

  
  .آارهاي مالي نباشيد آه در آن عجول هستيد به دنبال هيچ آدام از راه-٣

زيرا پول را تا زماني آه با آن پولي دربياوريد و يا شغل جديدي . نباشيد... تان و استفاده دارايي با عجله به خريد ماشين و يا رزرو آردن جايي و
  .مهيا سازيد نياز داريد

  
  .با هدف آغاز آنيد-٤

  .ازيدهاي ديگر مهيا س زماني آه از سود و حقوق خود آگاه گشتيد و قرارداد و شرايط برايتان تعيين شد، شرايطتان را براي آار و فعاليت
  
  .بودجه خود را طبق شرايط تامين آنيد-٥

اي مشغول شويد و  توانيد به حرفه هايتان چقدر هستند؟ با برآناري از شغلي مي شوند؟ بدهكاري هاي خانه و زندگي چقدر برآورد مي هزينه
  .درآمدي آسب آنيد يا خير؟ سواالتي هستند آه بايد در اين باره مطرح گردند

  
  .ص آمك بگيريداز يك منبع متخص-٦

المللي درباره  مرآز اطالعات بين( NICRIشرايط را برآورد آنيد، به يك متخصص مالي مراجعه آنيد و يا از يك حسابدار آمك بخواهيد، از 
  .ها و اطالعات موثقي را در اختيارتان قرار دهند تا آمك. آمك بگيريد) گذاري خارجي و سرمايه

  
  .مثبت فكر آنيد-٧

تر عمل آنيد و  سنج تر نكته ي مدت امروزه نادر است و بايد در از دست دادن شغلتان در بدست آوردن شغلي دوست داشتنياستخدام طوالن
  .سنج باشيد موقعيت

  
  .فرم مشخصات خود را به روزتر آنيد-٨

  .ايد را به آن ضميمه آنيد ايد را به آن اضافه آنيد و يا مدارآي را آه بدست آورده هايي آه آسب آرده هاي بيشتر و مهارت موقعيت
  
  .آنند بدنبال آارهايي باشيد آه از نظر مالي شما را تامين مي-٩

  .آند به دنبال شغلي جديد باشيد و با بدست آوردن آن شغل گذشته خود را رها آنيد اگر شغلتان شما را از نظر مالي تامين نمي
  
  .بدنبال شغل باشيد- ١٠

  .شده بفرستيد هاي درخواست آار مناسب باشيد و مشخصات خود را به مكان ها و اينترنت به دنبال در روزنامه

www.dzbook.ir همه چيز درباره راه اندازی کسب و کار از صفر تا صد

گردآوری و تنظيم : رضا فریدون نژاد فروش و هرگونه تغيير در محتوای این کتاب ممنوع است

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


www.dzbook.ir                                                            د          ص ي کسب و کار موفق از صفر تاراه اندازمه چیز درباره ه                                 

 

  رضا فریدون نژاد:گردآوري و تنظیم                                                          پیگیري می باشدفروش و هرگونه تغییر در محتواي این کتاب ممنوع و قابل  ٣
 

 

  . . .دانش و زندگی کتابهاي الکترونیکی ارتباط با مجموعه 

  

   ....کاربردي انلود رایگان کتابهاي متنوع ، مفید و د

  

  در مجموعه کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگی
 

  
     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cloob.com/name/dzbook
https://www.facebook.com/dzbook.ir
mailto:rezaf1390@gmail.com
http://www.dzbook.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


www.dzbook.ir                                                            د          ص ي کسب و کار موفق از صفر تاراه اندازمه چیز درباره ه                                 

 

  رضا فریدون نژاد:گردآوري و تنظیم                                                          پیگیري می باشدفروش و هرگونه تغییر در محتواي این کتاب ممنوع و قابل  ٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رضا فریدون نژاد/ موفق باشید   

 

 

 

این صفحه محل اطالع رسانی و تبلیغات کسب و کار 
 شماست

 

 

 

جهت اطالع رسانی و تبلیغات کسب و کار فرصتی مناسب 
 شما از طریق مجموعه کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگی

بنر در سایت/کتاب بنر در/نیم صفحه/یک صفحه  

 

اینجا کلیک کنید اطالعات بیشتر کسب جهت  

 

http://www.dzbook.ir
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 

 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا
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