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 کار آفرین بودن

  

کار آفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت هاي کسب و کار را ببیند 

را ارزیابی کند، منابع الزم را جمع آوري و از آنها بهره برداري  هاو آن

  .نمایدکندوعملیات مناسبی را براي رسیدن به موفقیت پی ریزي 

  

 که براي دست یافتن به هدف ریسک میکندقوي کارآفرین شخصی است اهل عمل وبا انگیزه ي 

 .آفرین را بدست می دهدفهرست ویژگی ها وخصوصیات زیر الگوي مفیدي از افراد کار .

  

  صفت بارز  ویژگی هاي عمومی

 خوشبینی ,شخصیت فردي  ,استقالل راي  ,نفساعتماد به   خود باوري.  1

سخت  , اراده,پشتکار ,ایستادگی ,منفعت شناسی, نیاز به کامیابی  میل به نتیجه.  2

  انرژي, شوق,کوشی

  اشتیاق به کارهاي بزرگ ,يتوانایی ریسک پذیر  ریسک پذیري.  3

انتقاد   ,واکنش نسبت به پیشنهادات, يمردم دار ,رفتار هدایت گرانه  رهبري و هدایت.  4

  پذیري

تغییر  ,کاردانی وتدبیر ,ابتکار ,)بازفکر (انعطاف پذیري ,ينو آور  خالقیت.  5

  دانایی, پذیري

  قدرت درك ,دور اندیشی  آینده نگري.  6
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 انرژي

به منظور ارائه راه حل براي موضوعات . سخت کوشی به شیوه هوشمندانه کلید جسارت است       

براي اینکه این انرژي . مختلف و تکمیل پروژه به مقدار زیادي انرژي فکري و جسمی نیاز است 

 ,شنیداري, فکر وهمه حس هاي دیداري, به صورت پایدار و همیشگی وجود داشته باشد باید ذهن

چشایی و حتی حس ششم خود را تحریک کرده به گونه اي که همه ي آنها را , بویایی ,المسه

جهت شناسایی نیاز ها در همه ي موقعیت ها و شرایط زندگی همیشه آماده و گوش به زنگ نگه 

رژیم غذایی  یق حفظبعالوه بایستی از نظر جسمانی سالم ومناسب باشیم که این از طر. داریم 

  . رزش حاصل می شودمناسب و و

  نیازمند موفقیت 

خود بایستی  لیت هاي مورد تعهدبراي رسیدن به موفقیت و به سرانجام رساندن تمامی فعا      

هنگام انجام هرکاري داشتن نگرش و درك مثبت به شما امکان می دهد به . انگیزه داشته باشید 

ید بود سخت کوشانه تر از دیگر افراد عادي با این رویکرد قادر خواه. نتایج قابل قبولی دست یابید 

  .کار کنید 

  کاردان و با تدبیر

به این علت  راهنمایی و مدیریت کنیم ,یک بنگاه تجاري را رهبري با این ویژگی می توانیم      

و تدبیر شما  به آن کاري است که انجام می دهید که کاردانی شما نتیجه فراگیري اطالعات مربوط

  .المانه جهت اداره بنگاه کاریتان سیاستی است ع

  ریسک پذیري

ریسک پذیري تصمیمی است که باید درباره آغاز راه اندازي و ادامه کار بنگاه یا اقدام به       

  همه ي افراد جسور تنها پس از انجام تحقیق و بررسی دست به ریسک.فعالیت آن گرفته شود 

شما نیز باید . زنند بنابراین به نتایج دلخواه دست می یابند و پاداش خود را نتیجه کار می بینندمی 

در اولین گام دست به تحقیق و بررسی بزنید زیرا این کار تفاوت بین افراد جسور و غیر همیشه 

  .جسور را به خوبی نشان می دهد
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  نوآور

شما امکان می دهد فعالیت هاي منحصر به فردي توانایی عملی کردن ایده هاي جدید که به       

بینش  ,تجسم ,با ابتکار فردي. یکی دیگر از ویژگی هاي مهم افراد کار آفرین است ,را انجام دهید

  . و بصیرت می توانید راه هاي جدیدي را براي انجام کارها ابداع کنید 

می باشد  بنابراین افراد جسور  اطالعات گردآوري شده یک ورودي مهم براي نوآوري و ابتکار      

ارزش زیادي براي اطالعات قائل می شوند و همیشه آگاه و دائما در حال تحقیق و جستجو 

  .هستند

  ماهر

دارند که به آنها امکان می دهد به انجام فعالیت ها اقدام و آنها  د جسور توانایی یا کارایی ویژهافرا

  .را تکمیل کنند 

نگاه نگرش و مهارت دارند که براي شناخت یک ب ,مشخصی دانشبیشتر مردان و زنان سطح 

بنابراین باید استعداد ها و سطح مهارت خود و چگونگی مهار .  کسب و کار مفید و سودمند اند

استعداد ها و . کردن و درست به کار گرفتن آنها را براي شناخت بنگاه کسب و کار ارزیابی کند 

ه مورد استفاده قرار داد و به کار بستدر غیر این صورت مهارت هاي کسب شده را باید همیش

  .فراموش می شوند و به هدر میروند 

  مستقل

افراد جسور قادر اند براي خود تصمیم بگیرند . استقالل به مفهوم رهاییاز وابستگی به دیگران است 

ن را عملیاتی اینها بدون کنترل و نظارت دیگران قصد و نیت خودشا. و افرادي متکی بخود باشند 

 .می کنند 

  شبکه ساز

زیرا افراد جسور از این طریق اطالعات زیادي بدست می آورند ,شبکه سازي کار مهمی است 

 .بعالوه از بازخورد دریافتی از دیگران چیز هاي زیادي یاد میگیرند 
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ایده ها و  ,افراد جسور از راهنمایی و مشاوره دیگران سود می جویند و با تبادل اطالعات  

  . اعتقادات خود را شکل می دهند 

  هدف گرا 

افراد جسور کارشناسانی نتیجه گرا در تنظیم اهداف خود هستند و بر فعالیت هاي خود کنترل دارند 

 ,این اهداف ترکیبی از اهداف بلند مدت. اهدافشان معموال چالش انگیز اما دست یافتنی ست . 

  .خاص و ویژه اند  ، ازه گیريکوتاه مدت و از نظر قابلیت و اند

  :تغییرات در موقعیت هاي زندگی 

این موقعیت ها همیشه در حال تغییر .فعالیت ها و موقعیت ها در زندگی بسیار زیاد و متنوع اند -1

در جامعه شما و حتی در دولت شما اتفاق  ,خانواده شما ,اند هر یک از رویداد هایی که براي شما

نیازمند فعالیت هاي متفاوت و متغیري ست بنابراین رویداد هاي به وقوع پیوسته در  ,می افتد

بازار کار و حتی آب و هوا همگی شمارا وادار می کنند  ,بخش مالی ,بخش حقوقی ,محیط طبیعی

بعالوه رویداد هایی که در نقاط دور دست روي میدهد .تا فعالیتهارامتفاوت از همدیگر انجام دهید

  .یا غیر مستقیم بر زندگی شما تاثیر گذار است مستقیم 

در هر موقعیت مشکل دار همیشه چیزي وجود دارد که با انجام آن می توانیم از میزانمشکل -2

فرد افراد جسور در کسب و کار آمادگی و هوشیاري آنها ه بمشخصه چشم گیر و منحصر .بکاهیم 

  .ت جدید است در انجام کار است که پاسخ به مشکل جدید در موقعی

با   .تحلیل وتفسیر اطالعات مربوط به آن وضعیتاست ، بررسی، مطالعه  ، اولین چالش و تالش 

  .  این فرایند می توان چالش هایی را که مردم با آن روبرو هستند آشکارا شناسایی کرد 

مورد مالحظه قرار  شناسایی راه حل هایی است که چنین چالش هاي جدیدي را ، دومین کار

عالوه بر این تالش آنها در این مرحله پیدا کردن راه حل هاي اجرایی است که خود پاداشی ,دهد

  .براي فرد جسور در کسب و کار می باشد 

پتانسیل آغاز و اقدام در هر موقعیتی را  ,تحرك و انگیزه داشته باشد ,هر فردي که تمایل - 3

قابلیت هایی را دارند که به آنها این امکان را میدهد تا به هرگونه  بیشتر افراد استعداد و. داراست 
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با این وجود بیشتر قریب به اتفاق افراد در مقابل چالش . چالش جدید پاسخی ارزشمند ارائه کنند 

هاي جدید دیر واکنش نشان می دهند یا منتظر می مانند تا ابتدا فرد دیگري آغاز کند و سپس آنها 

. افراد جسور در کسب و کار عمل گرا یا وظیفه گرا و کنش گرا هستند . ند دست به کار شو

  .همچنین تمایل دارند نقش هاي رهبري را به عهده بگیرند 

مردم هنگام رویارویی با موقعیت هاي ناآشنا با انجام یکسري اقدامات مشخص از این موقعیت  - 4

اما افراد جسور درکسب و کار سریع تر از افراد  . روانی بدست می آورند ,ها سود مالی یا معنوي

معمولی در موقعیت هاي جدید از خود واکنش نشان می دهند و این توانایی را دارند تا فرصت ها 

را شناسایی کنند و به محض اینکه متوجه شوند پنجره فرصت همچنان باز است دست بکار شده و 

ند تا فرد دیگري آغاز کند بلکه خود آغاز گر هستند آنها دیگر منتظر نمی مان. وارد عمل می شوند 

  . این ویژگی با ماهیت ریسک پذیري و تدبیر اندیشی افراد جسور در کسب و کار همخوانی دارد . 

کردن و به  ییاجرا.قدام به عمل ممکن است موقعی نیاز باشد که فرد در وضعیتی نا آشنا باشد - 5

به عبارتی . گی هاي کلیدي افراد جسور در کسب و کار است دن فعالیت ها یکی از ویژینتیجه رسان

این افراد در . دیگر در اجرا و عملیاتی کردن کار تردید و تعلل نمی کند و آن را به تاخیر نمی اندازد 

که امکان  ییتصمیم خود قاطع اند و طرح و برنامه هایی مشخص تدوین میکنند که آن را تا آنجا

  . د نا نمایدارد به بهترین شکل اجر

به منظور پاسخ گویی و همخوانی با موقعیت هاي در حال تغییر یک فرد نیاز است خود را به - 6

با یک برنامه .که براي آن موقعیت مناسب باشد )دانش  ,مهارت ها ,اصول اولیه(ابزاري مجهز کند 

ریزي درست به راحتی می توان منابع مالی و غیر مالی مورد نیاز را براي پایان بخشیدن به کارها و 

در فرایند برنامه ریزي می توان مقدار منابع مورد نیاز ومحل تامین آنها . فعالیت ها شناسایی کرد 

  . را نیز مشخص نمود

که بهآنها این . دي افراد جسور در کسب و کار است نوآوري و برد باري از دیگر ویژگی هاي کلی- 7

اینها همیشه باروش هاي جدید سعی . توانایی را می دهد تا فعالیت هایشان را به سرانجام برسانند 

  . در انجام کارها دارند و هیچ گاه قبل از تکمیل عملیات به سادگی دست از کار نمی کشند 
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بسیاري را براي شما به ارمغان می آورد که می توانید بعضی هاي جدید فرصت هاي فقیت آینده با مو- 8

وظیفه شما شناسایی و ایجاد موفقیت در هر .کنید  سودمند از آنها را تبدیل به بنگاه هاي کسب و کار

بنابراین بایستی بدقت درباره آنچه که قرار است انجام . گیرید  موقعیت است که ممکن است در آن قرار

بایستی با یک نگرش .د کنی ملأو تتفکر ,نه می خواهید  به موقعیت نزدیک شوید دهید و اینکه چگو

ویژگی و قابلیت  ,توانایی ,دهد از استعدادمی امکان  این له و تصمیم گیري اتخاذ کنید که به شمائحل مس

 .خود بیشتر بهره مند شوید 

  

  خود مدیریت کار آفرین 

 .دهید کارهاي با اولویت باال را اول انجام  -1

 .از زمان استفاده مفید بکنید  -2

از خودتان بپرسید با توجه به زمان من اکنون بهترین و مهمترین کار چیست ؟ پاسخ به این پرسش    

 .به شما کمک می کند تا بر کارها و امور مهم تمرکز کنید 

 .وظایف را به زیردستان محول کنید  -3

کارآفرینان بایستی بتوانند کارها را به کارکنان خود . این یکی از وظایف اصلی کارآفرینان است    

ضمن اینکه . واگذاري امور به زیر دستان روشی مناسب براي روحیه دادن به آنان است . محول کنند 

ر کارگري بتواند به عنوان یک اصل کلی اگ. به کارآفرین امکان می دهد خود بر امور مهم تمرکز کند 

 . کاري را به خوبی خود کارآفرین انجام دهد آنگاه آن کار به وي محول می شود 

 .کار ها را گروهی انجام دهید  -4

افزایش کار گروهی از میزان وقفه و تعلل در کارها می کاهد و به صرفه جویی در استفاده از منابع    

 .کمک کند 

 . محل کار خود را تمیز نگه دارید -5

آري  –به جز آنچه که براي امور جاري نیاز دارید  –تالش کنید میز کارتان رااز هرگونه چیز اضافه    

  .کار آفرینان اثر بخش با انظباط اند و از پشت میز هاي تمیز به مدیریت می پردازند . کنید 

 . گفتن آماده باشید "نه"براي  -6

بیشتر استرس و فشار . سپارند مطمئناً این کار را می کنند اگر کارکنان بتوانند کارشان را به شما ب   

. گفتن را ندارد  "نه"کاري موقعی حادث می شود که کارآفرین به خاطر ترس از ناراحتی افراد جرئت 
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به جاي صادق بودن و نه گفتن به  ,افراد زیر مجموعه همیشه از کارآفرینان درخواست وقت میکنند 

د قبول مسئولیت کرده و کاري را قبول میکنند که نه تمایل و نه وقت انجام درخواست آنها بیشتر افرا

 .گفتن جرئت و درایت می خواهد " نه". آن را دارند 

 . براي هر روز خود هدفی داشته باشید  -7

با . کارآفرینانی که بیشترین بهره را از تمام روز می برند به خوبی می دانند دنبال چه هدفی هستند     

  .وجود بسیاري از افراد فکر می کنند که هدف گذاري باید فقط ماهانه یا ساالنه باشد  این

تنها عاملی که کارآفرینان . اهداف را تا آنجا که ممکن است به طور عینی و واضح مشخص کنید    

به  موفق را از بقیه متمایز می کند توانایی آنها در انجام کارها طبق آخرین چیزي است که قرار است

  . به عبارتی دیگر اهداف کاري خود را مکتوب کرده و همیشه آنها را مرور می کنند . آن دست یابند 

آنچه باید « چکیده هاي اهداف بلند مدت باید در فعالیت هاي روزانه بیاید و در فهرست وارسی روزانه 

 . کارآفرینان بدون هدف ناکارآمد خواهند بود . گنجانده شود » انجام پذیرد 

 .سعی نکنید که بیش از حد کار کنید  -8

بسیاري از کارآفرینان احساس می کنند که به اندازه کافی کارها را به سرانجام نرساندند و کارهاي     

انجام امور صحیح و مهم بیشتري را قبول کرده و به آن می پردازند در نتیجه گاهی وقت کافی براي 

 .خود ندارند 

  .کاغذ بازي را کنترل کنید  -9

کاغذ هاي مهم را نگه دارید و بقیه . از افراط در کاغذ بازي بپرهیزید که فقط وقت تلف کردن است    

 . را دور بریزید 

 .برنامه اي اثر بخش طراحی کنید  - 10

این افراد ممکن است خیلی مشغولیت . بعضی افراد می گویند زمان کافی براي طراحی برنامه ندارند    

و اثر بخش نیستند و با صرف زمان براي ) کارا ( کاري داشته باشند اما به نظر می رسد خیلی مفید 

ه بایستی در زمان براي انجام امور اساسی ک. برنامه ریزي در اصل از اتالف وقت جلوگیري کرده اید 

 .موجود تکمیل و انجام پذیرند فهرست روزانه تهیه و تنظیم کنید 

 .عملگرا باشید  - 11

در تصمیم گیري وقت تلف نکنید زیرا کم کردن زمان تصمیم گیري و عدم تعلل در آن در واقع به    

 . شما در اجرا زمان بیشتري می دهد 
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  نگاهی گذرا به تصمیم گیري 

یم گیري نشان میدهد که براي حل کردن یک مساله و تصمیم گرفتن در آن مورد روش علمی تصم

  :بایستی رویه هاي مشخصی را دنبال کرد بنابراین فرایند تصمیم گیري شامل گام هاي زیر می باشد 

 .شناسایی مسائل و مشکالت مهم   -1

 .تعیین علت هاي اصلی مسئله   -2

 . مشخص کردن راه حل هاي احتمالی براي مسئله  -3

 .ارزیابی راه حل هاي پیشنهادي   -4

 .اتخاب بهترین راه حل   -5

  .اجرایی کردن و به کاربستن راهحل  -6

  .بررسی درستی و مناسب بودن راه حل  - 7

 

  براي مطالعه

 چرا کارآفرینی ؟

کتابچه به فراگیران این توانایی را می دهد تا تشخیص دهند که کارآفرینانه بودن در  اهداف این

اجتماعی جامعه مفید و سود  –موقعیت هاي تجاري کسب و کار و غیر تجاري براي کلیه سطوح فردي 

  . آور است 

  :موضوعات این کتابچه 

 .تعریف کار آفرینی   -1

 .دالیل وجود کارآفرینی در کسب و کار   -2

 .انگیزش کارآفرینانه   -3

 .تهیه و تنظیم اهداف کارآفرینانه   -4

 .ریسک پذیري   -5

  :وظایف کارآفرین در کسب و کار 

  . کارآفرینان عوامل محرك زا در بخش هاي تجاري یا اجتماعی هستند : الف
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 اینها افرادي هستند که. بدون کارآفرینان هیچگونه توسعه تجاري یا اجتماعی صورت نخواهد پذیرفت 

نیاز هاي بازار را شناسایی می کنند و سپس آنها را به فرصت هاي کسب و کار تبدیل ( فضاي خالی

  ) .می کنند

  .کار آفرین کسی است که سرمایه هاي کسب و کار را جمع آوري و فراهم می کنند : ب 

کار آفرین پس از شناسایی فرصت کسب و کار منابع ضروري جهت عملیاتی کردن فرصت ها بسیج 

البته کارآفرین مجبور نیست همه . می کند و به عبارتی تأمین کننده مالی بنگاه کسب و کار است 

بودجه ضروري و دیگر منابع را . بودجه و سرمایه کسب و کار را از پس انداز هاي شخصی تأمین کند 

سب و کار می توان از دیگران قرض بگیرد بنا براین وظیفه کار آفرین فراهم آوردن سرمایه براي ک

  .است

 .دیگر وظیفه ي کار آفرین مدیریت کسب و کار است :  ج 

حتی در جاهایی که فرد  .این نیز از وظایفی است که وي می تواندآن را به دیگران محول کند  

. است  انمدیریت با کارآفرین کار استخدام شده است مسئولیت نهایی دیگري جهت مدیریت کسب و

به  ، رهبري ، هماهنگی ، ها از جمله سازماندهی –عملکرد مدیریت خود دامنه ي وسیعی از فعالیت 

 بازاریابی ، کارآفرین تولید. پاداش و ارزشیابی کارکنان را پوشش می دهد  ، کارگیري نیروي جدید

  .پرسنل و کلیه امور کسب و کار را مدیریت می کند ،

  . ظیفه تحمل و وارسی کردن امور نامعلوم و مخاطرات کسب و  کار را دارد به عالوه کارآفرین و: د 

تنها ریسک هاي سنجیده را     . کارآفرینان تا حد امکان از موقعیت هاي خطرپذیر پرهیز می کنند      

  . می پذیرد در حالی که قبل از ریسک پذیري هزینه و سود وضعیت خطر آفرین را به خوبی می دانند 

.                              ر طی طول وظایف و عملکردهاي کارآفرینی مشاغل بسیاري از فضاي اقتصادي ایجاد می شود د: ه 

به عالوه از طریق اقدامات کارآفرینان ثروت و دارایی براي دیگر افراد اجتماع و جامعه فراهم         

ب می کنند که خود براي داشتن یک نظام آزاد کارآفرینان افراد را به رقابت تشویق و ترغی. می گردد 

در بازار و ارتقاء رشد اقتصادي ، پیشرفت اجتماعی و گسترش موفقیت و کامیابی در بین مردم یک 

  . کشور بسیار حساس و کلیدي است 

کار آفرینی یک ساز و کار اثر بخش براي حصول اطمینان از نوآوري و خالقیت به عالوه دستیابی    

  . اقتصادي در کلیه سطوح جامعه حتی پایین تر از سطح آن است  به توسعه
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  اهمیت کارآفرینی

 :ایجاد اشتغال  -1

آنها به عنوان کار فرما به حل مسئله .  کار آفرینان براي خود و دیگران اشتغال ایجاد ایجاد می کنند

  .بیکاري کمک می کنند 

 :منابع محلی  -2

  . وقتی کارآفرینان از منابع محلی  استفاده می کنند ارزش این منابع افزایش می یابد 

 :تمرکز زدایی و تنوع بخشی به کسب و کار  -3

کارآفرینان قادر اند فرصت هاي کسب و کار را شناسایی و این کسب و کار را در نواحی مناسب از 

 . جمله نواحی روستایی راه اندازي می کنند 

 :آوري  ارتقاء فن -4

  .کارآفرینان با خالقیت قادراند به کاربرد و توسعه فن آوري مناسب کمک کنند 

 :رشد سرمایه  -5

  .کارآفرینی رشد سرمایه و سرمایه گذاري در کسب و کارهاي جدید و در حال توسعه را افزایش میدهد 

 : اشاعه ي فرهنگ کارآفرینی  -6

تبدیل به الگویی می شوند که دیگران از آنها الگو  کارآفرینان با ارائه ي تصویر و وجهه موفق از خود

  .برداري می کنند 

  منابع کارآفرینی

  :کارآفرینان براي کمک به اجرایی کردن ایده هاي خوداز منابع اقتصادي و انسانی زیر کمک می گیرند
  

  منابع اقتصادي 

و پساندازهایشخصی . کارآفرینان جهت عملیاتی کردن ایده هاي کسب و کار خود به پول نیاز دارند :پول

قرض گرفتن پول از دوستان ، خانواده و مؤسسات وام دهنده منابع اولیه براي سرمایه گذاري در کسب و 

  .کار است 

تلفن همراه ، فر،  تجهیزات ممکن است مانند یک چاقوي کوچک یا گیره کاغذ ساده یا :تجهیزات

  .ماکرویو یا یک کامپیوتر پیچیده تر باشد 

  .حتی بهترین تجهیزات نیز به تنهایی کارایی ندارد . ارزش تجهیزات به کارایی آنها بستگی دارد 
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  منابع انسانی 

تغذیه استراحت و ورزش . براي اینکه با انرژي و سر حال باشیم سالمتی ضروري است  :انرژي

به عالوه نگرش هاي شخصی تأثیر زیادي بر تأمین انرژي . مناسب از ضروریات اساسی می باشد 

  .براي کارآفرین دارد 

به نتایج بسیار افراد با قدرت کارآفرینی باال با برخورداري از نگرش هاي مثبت و اهداف مشخص     

  .خوبی می رسند 

مهارت ها وقتی رشد و توسعه می یابند که فرد یاد بگیرد چگونه کار یا وظیفه اي را با  :مهارت ها 

  .شایستگی کامل انجام دهد 

مهارت هاي عملی روزمره از قبیل با خط خوش و خوانا نوشتن یا : انواع مختلفی مهارت است     

انه ، مهارت هاي حرفه اي که به شما امکان می دهد فعالیت هاي شغل انجام کارهاي روزمره در خ

خاصی را انجام دهید و مهارت هاي تفریحی و فوق برنامه مانند نقاشی یا ورزش با توجه به مهارت 

با کسب مهارت بیشتر می توانیم به زندگی خود . ( هاي خود می توانید زندگی  خود را ارتقاء بخشید

  .) ارتقاء بخشیم

مطالعه ، . طعم واقعی زندگی و کنجکاوي فعاالنه که یادگیري فرد را تحریک می کند : دانش 

. تحقیق و بررسی مشاهده و گوش دادن راههاي حفظ فرد در جریان اصلی زندگی می باشد 

خواندن ، نوشتن ، صحبت کردن و : کارآفرینان بایستی به توسعه مهارت هاي ارتباطی خود از قبیل 

  . مسئولیت کسب دانش را قبول کند  گوش دادن

ساعت در روز و 24.(همگی سهم مساوي از زمان دارند . زمان یک منبع منحصر به فرد است : زمان 

قسمت اعظم زمان با فعالیت هاي روزانه همچون خورد و خوراك ، خواب ، مدرسه ) ساعت در هفته 168

  .با فعالیت هاي تفریحی و کارهاي دلخواه پرکرد  بقیه آن را باید.، کار و نظافت و بهداشت پر می شود 

  انگیزه و نگرش 

نگرش ذهنی مثبت به ترغیب .کارآفرینان با انگیزه باال محیط شان را خوبی کنترل می کنند    

کارآفرینان کمک می کند تا به فعالیت ها و رویداد هاي مورد نظر تمرکز کنند و به نتایجی که انتظار 

  .دارند دست یابند 
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کارآفرینان از تجارب و داشته هاي خود ، . انگیزه از داشتن یک نگرش ذهنی مثبت نشاط می گیرد    

رشد و توسعه ، انگیزه و داشتن نگرش . چیز هاي جدید فرا می گیرند و سعی در کسب سود نیز دارند 

  .ذهنی مثبت زمان طوالنی می طلبد 

  :مثبت خود را توسعه دهند را در نظر داشته باشیدعوامل که به کارآفرینان کمک می کند نگرش ذهنی 

  .تمرکز به فرصت هایی براي یادگیري از هر تجربه  -1

  .درگیر شدن در فعالیت هاي مثبت  -2

  .انتخاب اهداف کاري که قابل حصول و اثرگذارند  -3

  .برقراري رفاقت با دیگر کارآفرینان  -4

  .ت کار آفرینان موفق عادات خاص و خصوصیا ، یادگیري از تفکرات -5

  .داشتن تصویر و وجهه اي خوب از کارآفرینان موفق به عنوان الگوي خوب  -6

  .پرهیز از افکار و ایده هاي منفی  -7

بهره گیري از فرصت ها براي بهبود موقعیت خود چه در زندگی شخصی ، زندگی کاري ویا زندگی  -8

  . در اجتماع

اگر محیط شما مناسب نیازتان نیست محیط موجود را تغییر دهید .  محیط بر عملکرد فرد تاثیر دارد -9

  .یا به محیط دیگري بروید که دستیابی به اهداف مورد نظر مناسب تر است 

زیرا موفقیت به سراغ کسانی می آید که حداکثر استعداد و توانایی . خودتان را باور داشته باشید  - 10

  . شان استفاده کنند 

بر مسائل و مشکالت مشخصی تمرکز کنید و سپس از تصمیم گیري .یجه گرا باشید عملگرا و نت - 11

  .در جهت حل آن اقدام کنید 

چگونگی . داشتن نگرش ذهنی مثبت براي دستیابی به موفقیت بسیار ضروري و حیاتی است - 12

  . عملکرد کارآفرینان آیینه اي ایست که می توانند خود و محیط شان را در آن مشاهده کنند

  عادات کارآفرینانه

شروع کردن کار زودتر از وقت . بعضی از کارآفرینان عادت دارند ساعات اولیه صبح شروع به کار کنند    

. معمول می تواند یکی از راههاي انگیزشی براي کار باشد و این تالش و انگیزه زیادي می طلبد 

ا تمرین کند بعد از آن مدت این فعالیت براي وي بنابراین اگر کارآفرینی بتواند به مدت دو ماه این کار ر

  .عادي خواهد بود 
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به منظور بهره وري بهینه از اوقات صبح زود برنامه ریزي براي آن روز در شب قبل مفید خواهد بود و    

  .این خود یک عادت خوب برنامه ریزي فعالیت هاي مهم روز بعد قبل از خوابیدن است 

با انجام فعالیتی در طی یک ماه پس از آن . عادات خوب به نوعی انگیزه اي براي کارآفرینان هستند   

آنگاه این فعالیت . فرد ترغیب می شود تااین فعالیت را به صورت یک کار عادي و روزانه ادامه دهد 

  .اء دهدجزئی از عادات خوب وي می شود و به فرد انگیزه می دهد تا عملکرد خود را ارتق

حال باید براساس اهداف آینده خود عادات موجود را مورد باز بینی و اصالح قرار دهیم و به منظور    

عده کمی از . حصول اطمینان از موفقیت آینده بایستی عادات جدید را جایگزین عادات قدیمی کنیم 

افراد کارآفرینان هستند زیرا از  این. افراد براي تغییر زندگی خود در آینده تمایل به ریسک پذیري دارند 

کارآفرینان موفق دائماً در . فرصت ها بهترین بهره را می برند و کسب و کار خود را به پیش می برند 

داشتن رویکرد هاي مثبت و تصویر سالم از خود براي کلیه کارآفرینان حیاتی . حال تغییر و رشد هستند 

  .است 

  انگیزش ذهنی

در زندگی چشم انداز مثبت دارند و راهی را براي خود تنظیم کرده اند تا به کلیه  کارآفرینان همیشه    

کارآفرینان از کار کردن راضی اند و به پیشرفت و تکمیل آن . تجارب به شیوه اي سالم و مثبت بنگرند 

یزه ها به زیرا اینگونه انگ. ضروري است نگرش هاي مثبت ذهنی را در کار ارائه نمایید . افتخار می کنند 

  .  تشخیص موفقیت شان کمک می کند 

به ذهن خود امکان دهید درگیر فعالیت هاي . هر روز زمانی را جهت تفکر بازتابی در نظر بگیرید    

افکار خود را فقط به مسائل و فعالیت هاي عادي روزانه محدود .متفکرانه مربوط به کسب و کار شود 

افرادي که تصویر . خود انگیزه داشته باشید و بزرگ فکر کنید براي گسترش الگو هاي ذهنی . نکنید 

  . بزرگ در ذهن خود می بینند همان کارآفرینان یا رهبران داراي استعداد کسب و کار هستند 

افکار خود را سازماندهی و توانایی تمرکز بر مسائل و مشکالت مختلف را تقویت کنید و باید بتوانید با    

نگرش صحیح ذهنی . ود را از یک زمینه مسئله دار به زمینه دیگر شیفت دهید حداقل تالش توجه خ

کارآفرینان موفق داراي انگیزه باالیی هستند از کار . نسبت به کار عامل انگیزش فوق العاده مهمی است 

 بنابراین انگیزه و نگرش. خود لذت می برند و به طور کلی خود را درگیر و وقف کار و فعالیت میکنند 

مثبت ذهنی کارآفرینان است که شغلشان را به کاري جذاب ، جالب و هیجان انگیز و در عین حال سود 

  . ده تبدیل می کند 
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  کارآفرینان باید داراي انگیزه باالیی باشند 

به عالوه براي فعال سازي و ترغیب .کارآفرینان براي توسعه اقتصادي کشور مفید و ضروري اند    

به طوري که پیشرفته ترین اقتصاد هاي جهان آن هایی هستند . فعالیت اقتصادي ایجاد انگیزه می کنند 

یب می کند تا اقتصاد مثبت و محیط منطقی افراد را تشویق و ترغ. که بیشترین کارآفرین را دارند 

  .کارآفرین باشند و کسب و کار خود را راه اندازي و عملیاتی کنند 

آنها در . کار آفرینان براي اقدام به کسب و کار جدید انرژي خالقیت و انگیزه ایجاد می کنند   

جستجوي فرصت هاي شغلی هستند که با برآورده کردن نیاز ها برطرف نشده مشتریان موفقیت را به 

  .کارآفرینان نیاز مشتریان را شناسایی و راه هاي برآورده کردن آنها راپیدا  می کنند.خواهند آورد ارمغان

آنها معتقدند موفقیت دست یافتنی . کارآفرینان داراي انگیزه باال ، بسیار خوش بین و آینده گرا هستند

طاف پذیرند و با دریافت و عالوه برآن انع. است و مایلند جهت عملیاتی کردن کسب و کار ریسک کنند 

کارآفرینان براي کسب موفقیت . اطالعات جدید و مشاهده تغییر سریعاً خود را با شرایط سازگار می کنند 

آنها . انگیزه براي کارآفرینان برتري و مزیتی است براي رقابت با دیگران . پشتکار دارند و مصمم اند 

  . اي منحصر به فرد براي فروش محصوالت و خدمات هستند پیوسته و با انگیزه باال به دنبال یافتن راهه

. کارآفرینان با انگیزه کسب و کار خود را به طور منطقی و براساس مقررات دولتی اداره می کنند 

کارآفرینان عالوه بر به کار گیري رویه هاي کاربردي کسب و کار قادر اند بر وضعیت مالی شغلشان 

  .پول نقد در حال گردش و درآمد کسب و کارشان را کنترل کنند نظارت کنند و دائماً فروش ، 

دراقتصاد بازار کارآفرینان مهم ترین افراد هستند زیرا تمامی فرصت هاي سرمایه اي ، شغلی و کسب    

  . و کار را ایجاد می کند و براي ملت رونق و شکوفایی را به ارمغان می آورد 

  

  : را از خود بپرسند کارآفرینان مستعد باید سؤاالت زیر 

  امروز سه فرصت کسب و کار که می توانم شناسایی کنم کدامند ؟ -1

چگونه می توانم محصوالت یا خدمات جدیدي را که مردم به آنها نیاز دارند و حاضرند براي خرید  -2

 آن پول پرداخت کنند ارائه نمایم ؟

 بهترین فرصت هاي کسب و کار کجا قرار گرفته اند ؟ -3

نم نیروي انسانی ، پول و دیگر عوامل مورد نیاز براي تولید محصوالت و خدمات جدید چگونه می توا -4

 را کنار هم یکجا گرد آوري کنم ؟) مورد نیاز مردم ( 
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چگونه می توانم با به کارگیري بیشتر خالقیت در برابر پول ، راه هاي جدید بهتر و ارزانتري جهت  -5

 عملیاتی کار پیدا کنم ؟فروش محصوالت و خدمات یا کاهش هزینه هاي 

 چگونه می توانم از ریسک هاي شروع کسب و کار بپرهیزم و یا آنها را به حداقل برسانم  ؟-6

  تهیه و تنظیم اهداف کارآفرینانه

  . اهداف کارآفرینی شما باید خاص خودتان باشد  : الف

بیشتر انتظار می رود . اهدافتان را باید براي چیزهایی که واقعاً می خواهید بدست بیاورید تنظیم کنید     

 . به اهدافی برسید که براي خودتان تنظیم کرده اید تا اینکه اهدافی که دیگران دوست دارند به آن برسید

  .اهداف باید معین و واضح باشند  : ب

نوشتن اهداف به شما کمک می کند آنچه را واقعاً به دنبالش . مکتوب باشند  اهداف باید واضح ، دقیق و

پیاده کردن اهداف به روي کاغذ به نوعی اهرم فشاري است تا . هستید در ذهن خود مشخص کنید 

  :از قبیل . اکثر مردم یکسري اهداف تقریباً شبیه به هم در سرشان دارند .آنچه را می خواهید درك کنید 

باید براي " " . حفظ کنم باید تناسب اندام خود را"  " .به خود سر و سامانی بدهم باید "

  " .باید از اتالف زمان بکاهم " ".آیندهآمادهبشوم 

  . یکی از دالیلی که این اهداف به ندرت به مرحله عمل می انجامد ابهام داشتن و کلی بودن آنهاست 

  .اهداف باید قابل اندازه گیري باشد  : ج

ساده ترین اهداف قابل اندازه گیري احتماالً اهداف مالی . روري است بدانید کی به هدف رسیده اید ض

  .هستند  –به واحد پول هر کشوري بیان میشود 

  .اهداف باید براي مدت زمان معین تنظیم شده باشد :  د

آنها تحت فشار به  بسیاري از افراد می گویند. تعیین زمان سر رسید براي تکمیل اهداف مهم است   

با وجودي که می دانند . بگذارند  90بهترین نحوه کار میکنند و تمایل دارند انجام امور را به دقیقه 

در صورتی که قبالً شروع وقت شان درست برنامه . احتماالً می توانستند کامل تر و حسابی تر کار کنند 

تعیین . کنیم از بیرون فشاري بر ما نیست  وقتی در مسیر اهداف خودمان کار می. ریزي کرده بودند 

در  1احتماالً مانع شماره . سررسید به نوعی خود فشاري است که به ما کمک می کند به اهداف برسیم 

کار امروز را به فردا " :یک ضرب المثل قدیمی می گوید . رسیدن به اهداف تأخیر ، تعلل و سانحه است 

ي رسیدن به اهداف به پیشگیري از تأخیر و تعلل کمک می کند و تعیین مدت زمان معین برا ".مگذار 

  .این فرایند به ما کمک می کند از تأخیر و تعلل آگاه شویم
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  .اهداف باید به صورت هم کوتاه و هم بلند مدت تعیین شده باشند :  ه

  : در واقع دو نوع هدف کوتاه مدت داریم 

بعضی از آنها را اهداف فرعی می نامند زیرا . است یک نوع از آن گام یا بخشی از هدف بلند مدت  -1

  .بخش هاي کوچک اهداف بزرگ تر هستند 

  . نوع دیگر آن اهداف مستقل از اهداف بلند مدت اند  -2

نوع اول به شما کمک می کند تا در راستاي اهداف . هر دو نوع اهداف کوتاه مدت الزم و ضروري اند 

نوع دوم کمک می کند اعتماد به نفستان را در دستیابی به . د دراز مدت که خود مهم اند حرکت کنی

  . اهداف سخت و پیچیده تر باال ببرید 

  هدایت و رهبري

. رفتار و کردار کارآفرین بیش از هر چیز دیگر تعیین کننده عملکرد کلی کسب و کار است 

  . ثیر شماست ري به دست می آورید نشان دهنده تأنتایجی که در نقش رهب

  . کارآفرین موفق رهبر موفقی نیز هست خواه رهبر چند کارمند باشد یا صدها کارمند    

کارآفرین به دلیل ماهیت کارش رهبراست زیرا باید در جستجوي فرصت باشد پروژه را پایه ریزي کند    

ان هدف منابع فیزیکی ، مالی و انسانی الزم براي اجراي پروژه را جمع آوري نماید براي خود و دیگر

  .تعیین کند دیگران را راهنمایی و هدایت نماید تا به هدف دست یابند 

اگر شما به رشد دائمی بهبود . رهبر مؤثر کسی است که براي انجام فعالیت ها راه بهتري می شناسد    

  . بهره وري و موفقیت مستمر سازمان خود اعتقاد دارید می توانید رهبري موفق باشید 

  

  ريرشد صفات رهب

آگاهی از این . صفات رهبري باید خود رشد کند زیرا صفاتی است که در همه افراد متفاوت است     

نکته که رشد توان رهبري شما به عهده شخص خوتان است کمک می کند تا در پیشرفت خود بکوشید 

هبري سبک و کارآفرین کسی است که براي ر. براي رهبر شدن راهی به عنوان بهترین راه وجود ندارد . 

اگر سعی کنید کورکورانه رهبري دیگري یا ویژگی هاي ایده آلی را الگوي خود . روش خاص خود را دارد

اگر . قرار دهید هرگز نخواهید توانست استعداد و توانایی هاي رهبري را تا سرحد امکان در خود بپرورانید 

د خواهید توانست طرز برخورد خودتان را سعی کنید موقعیتی را از چشم دیگران که درگیر کار اند ببینی
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براي آنکه به عنوان کارآفرین به وجود صفات رهبري در خود پی ببرید بایستی بتوانید به . کشف کنید 

  .پرسش هاي زیر پاسخ مثبت بدهید 

 آیا رهبرید یا دنباله رو ؟     -1

 آیا دیگران براي کسب هدایت و نصیحت به شما متکی هستند؟     -2

 ی توانید ایده هاي جدیدي را بپرورانید و اجرا کنید ؟آیا م     -3

 آیا در حیات اجتماعی نقش فعالی دارید ؟     -4

 آیا همواره سعی می کنید نقاط قوت خود را تقویت و تقاط ضعف خود را حذف نمایید ؟     -5

 آیا وقت و فعالیت هاي خود را به نحو کار آمدي سازماندهی می کنید ؟     -6

 برنامه خاصی براي بهبود قابلیت هاي رهبري خود دارید ؟آیا طرح یا      -7

 آیا به دیگران اجازه می دهید در دستیابی به هدف کمکتان کنند ؟     -8

 آیا از اشتباهات خود درس می گیرید ؟     -9

 آیا اهل نتیجه گیري هستید و کاري را که شروع می کنید به پایان می رسانید ؟ - 10

 براي کمک به دیگران استفاده می کنید ؟ آیا از قدرت خود به عنوان رهبر - 11

 آیا دیگران به توانایی هاي شما اعتقاد دارند ؟ - 12

 آیا از عقاید دیگران در تصمیم گیري هاي خود استفاده می کنید ؟ - 13

 آیا قادرید رفتار مؤثري با دیگران داشته باشید ؟ - 14

 می کنید ؟آیا در کاري که به آن پرداخته اید تغییراتی براي بهبود سازمان ایجاد  - 15

 آیا به کارکنان خود اختیار و مسئولیت می دهید ؟ - 16

 آیا موفقیت هاي خود را با کارکنانتان تقسیم می کنید ؟ - 17

دو مورد از فعالیت هاي خود را در دو ماه گذشته به . هریک از این پرسش ها را به دقت بررسی کنید    

  .یاد آورید که صفت رهبري از خود بروز داده باشید 

ه مفید تر از وقت عملکرد بهتر توسط کارکنان و افزایش بازده نتیجه افزایش تجربیات استفاد

  .همه این نتایج را می توان اندازه گیري کرد . رهبري است 

 رفتار رهبرانه

  :به طور کلی دو نوع رفتار رهبري وجود دارد 

  .ه هدف می نگرد که هدف گذاري می کند برنامه ریزي می کند و ب: رفتار وظیفه گرا : الف 
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  .که ایجاد انگیزه می کند و به روابط انسانی توجه دارد : رفتار شخص گرا : ب  

  : وظیفه گرایی

  :ري زیر را از خود بروز می دهد رهبري که چنین گرایشی داشته باشد الگوي رفتا

 .نقش خود و کارکنان خود را به روشنی تعریف می کند  -1

 .را تعیین و آنچه را که از دیگران انتظار دارد تفهیم می کند هدف هاي دشوار اما قابل حصولی  -2

رویه هایی را براي اندازه گیري میزان پیشرفت نسبت به اهداف و اندازه گیري میزان دستیابی به  -3

 .به عبارتی هدف ها روشن و دقیق تعریف می شوند . آنها تعیین می کند 

فعالیت هاي هدف دار نقش رهبري را فعاالنه راهنمایی و نظارت بر، هدایت ، در برنامه ریزي  -4

  .اعمال می کند 

 .به افزایش بهره وري عالقه دارد  -5

  :شخص گرایی 

  :کسانی که در این زمینه از رفتار رهبري نمره باالیی بیاورند الگوي رفتاري زیر را از خود بروزخواهند داد 

  .بروز آنها عالقه مند اند به حفظ هماهنگی در سازمان و آرام کردن تنش ها به هنگام  -1

  .به کارگران به عنوان آحاد انسانی و نه به عنوان ابزار تولید عالقه دارند  -2

کارکنان را درك می کند و به آن احترام » ایده هاي « نیاز ها ،  اهداف ، تمایالت ، احساسات و   -3

  .می گذارد 

  .با کارکنان ارتباط خوب و دو جانبه برقرار می کند   -4

: این اصل می گوید { . به کار می برد  غیب را براي بهبود عملکرد کارگراناصل تشویق و تر-5

  }.خواهد شد و رفتاري که تنبیه شود تقلیل خواهد یافت  تکثیررفتاري که پاداش بگیرد 

  .اختیار و مسئولیت می دهد و خالقیت و ابتکار را ترغیب می نماید -6

  .ر تیمی و همکاري ایجاد می کند در سازمان محیطی را براي کا -7

رهبرانی که در این گروه یا در این گرایش ها نمره پایینی بیاورند معلوم می شود در روابط خود با 

بیشتر به عملکرد در قالب هاي فردي توجه دارند تا به .کارکنان غیر شخصی دیا سرد خواهند بود 

  .همکاري و تحفیظ اختیار و مسئولیت نمی کنند 

ی که در شخص گرایی نمره باالیی می آورند لزوماً افرادي صمیمی و اجتماعی نخواهند بود بلکه کسان

رهبرانی که از نظر شخص گرایی در . کسانی هستند که می توانند با مردم رفتار مؤثري داشته باشند 
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ان به جاي انتقاد ، در ارتباط هاي خود با کارگر. سطح باالیی باشند در روابط انسانی مهارت باالیی دارند 

بیشتر تشویق . عدم تأیید و قضاوت ، گرایش به نصیحت و توصیه ، هماهنگی ، هدایت و ابتکار دارند 

  .می کنند تا تنبیه نفوذ و هدایت قوي اعمال می کنند اما به نحوي که موجب رنجش و آزردگی نشود 

  :ژگی هاي زیر را خواهند داشت رهبرانی که از لحاظ شخص گرایی در سطح باالیی هستند معموال وی

درك و دانش درباره .نیازها ، اهداف ، ارزش ها ، محدودیت ها و قابلیت هاي خود را درك می کنند  -1

  .ي خود شرط الزم براي برقراري روابط خوب با دیگران است 

  .رف سازند نسبت به نیاز هاي دیگران حساس اند و به دیگران کمک می کنند تا این نیاز ها را برط -2

رهبر از راه ارتباط با کارکنان خود می تواند تالش هاي آنان را بهتر هدایت کند تا اهداف شرکت و نیاز 

  .هاي کارکنان هر دو تأمین شود 

این توانایی و تمایل را از . ارزش ها و سبک زندگی متفاوت دیگران را می پذیرند و ارج می نهند  -3

  .ی کامالً متفاوت با خودشان رابطه برقرار کنند خود بروز می دهند که با کسان

  کارکنان خود را با درك نیاز هایشان تفحیظ اختیار و تقسیم مسئولیت درگیر اهداف شرکت می کنند  -4

مهارت هاي خوبی در ارتباط دارند گوش می دهند ، می پرسند ، بحث و گفتگو می کنند و اطالعاتی -5

  .می برند تا کارکنان خود را هدایت نموده و درگیر کار مفید کنند را که دریافت می کنند به کار 

رهبري کارآفرینان بسیار متفاوت است اما اکثریت قاطع آنان بسیار  سبکدرست است که 

شخص گرا  کارآفرین هایی که در دراز مدت همچنان موفق ماندند شدیداً. وظیفه گرا هستند 

  .نیز بوده اند 

  :رهبري دیگران 

  .از جنبه هاي مهم رهبري آن است که بتوان از راه کار کردن با دیگران به نتیجه رسید یکی 

  . ثري باشید بایداز چشم کسانی بنگرید که آنان را هدایت می کنیدبراي آنکه رهبر مؤ

خالق و نوآور بودن شما نشان می دهد که . رهبر همواره در صدد ایجاد بهبود به نفع سازمان است    

  .مند به بهبود شرایط داخلی سازمان خود هستید عالقه 

  هدایت و ایجاد انگیزه در دیگران 

بعضی از کارآفرینان صرفاً سخت . کارآفرینان براي کارکنان خود انگیزه آفرینان موفقی هستند     

 کوشی خود را براي ایجاد انگیزه در دیگران سر مشق قرار می دهند اما کارآفرین هایی که بسیار شخص
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برخی از روش هایی که که به دنبال می آید توسط . گرا باشند عموماً انگیزه آفرینان موفقی خواهند بود 

  .رهبرانی که بسیار شخص گرا هستند براي ایجاد انگیزه در کارکنان به کار می رود 

  .ایجاد احترام شخصی در کارکنان  -1

در شرایط وظیفه گرایی عملکرد بهتري  به طور کلی هرچه احترام شخصی کارکنان باالتر باشد   

پس با ستودن کار خوب کارکنان در آنان ایجاد اعتماد به نفس کنید و نشان دهید که . خواهند داشت 

  .انتظار حداکثر تالش را در آنان دارید 

  .به کارکنان اطالعات برسانید  -2

ارتباط خوب در درون سازمان براي .  سعی کنید به آنها بگویید که چه کاري را می خواهید انجام دهید   

  .دستیابی به موفقیت ضروري است 

  .اختیار و مسئولیت بدهید  -3

یعنی ( هیچ کس نمی تواند همه کارها را شخصاً انجام دهد و بعضی از اشخاص جهت تحفیظ اختیار     

توانید به دیگران اعتماد شما به عنوان رهبر باید ب. قدرت اعتماد کردن ندارند ) اختیار و مسئولیت دادن 

  .کنید تا به اهداف مورد نظر دست بیابید 

  .تماس خود را حفظ کنید  -4

توان رهبري خود را به کار گرفته با همکاران نزدیک تماس شخصی برقرار سازید تا بتوانید ویژگی    

از راه تماس شخصی خواهید توانست از . هاي شخصی ، توانایی ها و قابلیت هاي آنها را بشناسید 

 . استعداد هاي هریک از اشخاص حداکثر بهره را ببرید 

 .ص را مسئله را تحلیل کنید نه شخ -5

نقایص کار را به عنوان نشانه اي از رفتار و نگرش ضعیف یا بی عالقگی به کار تلقی نکنید به جاي    

مثالً اگر ماشین نویس نامه ها را درست ماشین نمی کند توجه . این کار مسئله را مورد توجه قرار دهید 

 .بدهید که کار باید پیش از آنکه شما ببینید کنترل شود 

  .تشویق و ترغیب را به کار بندید اصل -6

رفتاري که به نظر شما مطلوب می آید تشویق کنید زیرا رفتاري که به آن پاداش داده شود توسط     

رفتاري که به نظرتان مطلوب نمی آید تشویق نکنید زیرا دیگران تمایل به . دیگران تکرارخواهد شد 

  .تکرار رفتاري که پاداش نمی گیرد نخواهند داشت 
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 :درباره اصل تشویق و ترغیب به نکات زیر توجه داشته باشید 

به عبارت دیگر به رفتار مطلوب مستمراً . هرگز نمی توان به یک باره و بیش از حد تشویق کرد  -1   

) نظیر چند دقیقه اضافه کاري براي ماشین کردن نامه اي مهم ( خواه به کار جزئی . پاداش بدهید 

  ).مانند پیشنهاد سیستم بایگانی جدید و کارامدي توسط منشی ( ه کاري بزرگ مربوط بشود یا ب

اگر شنیدید که .تأثیر پاداش وقتی به حداکثر می رسد که فوراً پس از رفتار مطلوب به کار گرفته شود  -2

آنان  مدیر بازار یابی فروش بی سابقه اي ایجاد کرده است همان روز کارکنان بازاریابی را بخواهید و به

  . تبریک بگویید 

  .مطمئن شوید که پاداش از نظر کارکنان درست ارزیابی شود  -3

چیزي که شاید براي شخصی پاداش بزرگی تلقی شود ممکن است در نظر شخص دیگري کوچک      

دالر  7500یک مثال روشن آن است که صد دالر پاداش براي کارمندي که حاصل کارش سالی . بیاید 

دالر  17500تشویق کننده تر از همان مبلغ براي کارمندي است که حاصل کارش سالی باشد بسیار 

همین طور شاید براي بعضی از کارکنان اعالن عمومی دست آوردشان در سطح شرکت پاداشی . باشد 

  .کافی باشد در حالی که دیگران شاید انتظار چیز ملموس تري نظیر پاداش مالی یا ترفیع داشته باشند 

هنگامی که تغییر رفتاري مطلوبی آغاز می شود پاداش بیشتري بدهید نه پس از آنکه الگوي رفتاري      

  .جدید شکل گرفت 

  .شنونده مثبتی باشید  -4

در تبادل        . که بازده آشکاري براي کسی که با او حرف می زند داشته باشد شنونده مثبت کسی است 

نظر هاي عاطفی مهم است که نه تنها نسبت به محتوي آنچه گفته می شود بلکه نسبت به احساس و 

" : مثال سرپرست کنترل کیفیت شکایت می کند که . نگرشی که ابراز شده است بازده داشته باشید 

فراد من همه قطعات معیوب را کنترل کنند اما در آن قسمت ما فقط سه نفر داریم و با ید اانتظار دار

باید یک بار بیایید پایین و . سرعتی که قطعات معیوب حرکت می کند کنترل آنها تقریبا امکان ندارد 

انسانی فعلی فکر می کنید نیروي : "  شنونده مثبتی باشید و جواب بدهید که"  . .خودتان امتحان کنید 

شما نسبت به سرعت تولید کنونی کافی نیست و ما از آنان انتظار کار بیش از حد داریم همین طور 

در این جا فقط اطمینان " . احساس می کنید که ما نمی دانیم در آن قسمت اوضاع از چه قرار است 

از خودتان هم نظري حاصل می کنیم که سرپرست در یافته است شما شکایت او را درك می کنید ولی 

ابراز نکرده اید همین که سرپرست پی برد که شکایت او را درك کرده اید خطوط ارتباطات در مقابل 

  . شما باز می شود تا از راه بحث و گفت وگو راه حلی براي مسئله پیدا کنید 
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  .آنها را باز بینی کنید  اهداف مشخصی را تعیین و دائماً -5

مطمئن شوید . می کنید مشخص ، روشن ، قابل درك و قابل اندازه گیري باشد هدف هایی که تعیین    

به عبارتی دیگر احترام شخصی . ( افراد ذي ربط اهداف را درك می کنند و قادر اند به آنها دست یابند 

اد هدف هایی که یا زیاد آسان یا زی. هدف ها شاید دشوار باشد اما قابل حصول خواهند بود .) ایجاد کنید 

  .دشوار باشند در دیگران ایجاد انگیزه نمی کنند 

  .دست به اصالح بزنید  -6

هنگامی که مجبور می شوید جنبه منفی عملکرد یکی از کارکنان را بررسی کنیدبایستی با او در خلوت  

 اگر کارکنان خطایی کرده اند باید. هیچگاه از کارکنان در مقابل دیگران انتقاد نکنید . صحبت کنید 

دست به اصالح بزنید اما این کار را بایستی به نحوي انجام داد که احساس آنان را جریحه دار نکرده 

  .باعث شرم ساري نگردد 

  اصل کلی در رهبري خوب چه می گوید ؟ 

به تعداد . هرچه بیشتر به کارکنان خود عالقه نشان دهید بیشتر برایتان کار خواهند کرد 

اگر منافع کارکنان را به راستی در درجه اول . وجود دارد رهبران سبک و شیوه رهبري 

تقریبا با اطمینان می توان . اهمیت قرار دهید احتمال موفقیت شما افزایش خواهد یافت 

  .گفت که حفظ روابط انسانی با کارکنان به افزایش کارایی و سود بیشتر منجر می گردد 

  اعمال رهبر

درست است که به آرامی پیشرفت می . اکثر رهبران قادراند دست به عمل زده و به نتیجه برسند     

پیشنهاد هاي زیر کمک می کند تا . کنند اما بایستی بکوشیم تا هر روز به هدف خاصی دست یابیم 

  .توانایی رهبري خویش را افزایش دهید 

 . کنید همین که تصمیم گرفتید هر چه زود تر به آن عمل  -1

اگر می خواهید . تالش هاي شما با استفاده از استعدادها و توانایی هاي کارکنان چند برابر می شود  -2

رهبرخوبی باشید بایستی افراد مستعدي در اطراف خود داشته باشید که از شما حمایت کنند و به 

توانایی هاي آنان استفاده عنوان رهبر به شما اعتقاد داشته باشند و بدانید که چگونه و چه وقت از 

 .کنید 

اگر توجه تان را بر رشد نقاط قوت خود متمرکز سازید نسبت به توان رهبري خود کسب اعتماد  -3

 .از موقعیت هایی که ضعف شما را آشکار می سازد پرهیز کنید . خواهید کرد 
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باید دریابید که  .رهبرخوب اشتباه خود را با میل می پذیرد و در برنامه خود تجدید نظر می کند  -4

 . شرایط دائماً تغییر می کند و گه گاه باید اصالحات کنید 

بدانید که به چه نتیجه اي می خواهید برسید احتمال آنکه اعمال شما به موفقیت  اًاگر دقیق

نتایجی که بدست می رفتار و نگرش شما نسبت به کار بر . منجر گردد بیشتر خواهد بود 

  . ثیر دارد آورید تأ

  

  .روحیه کارکنان را باال ببرید 

احتمال حقیقی از توان رهبري . افراد هم ساز را برگزینید تا در کسب و کار شما به فعالیت بپردازند     

آن است که بتواند اشخاصی را با توانایی ها و شخصیت هاي گوناگون گرد هم آورد تا در جهت اهداف 

  . مشترك کار کنند 

کنان تا حد زیادي به توانایی افراد بستگی دارد که با شایستگی و صالحیت کار رفتار و نگرش مثبت کار

این مسؤلیت شماست تارفتار و نگرش کارکنان را رشد دهید و برعهده شماست تا رهبري . می کنند 

  .الزم را اعمال کرده و مطمئن شوید که رفتار و نگرش آنان نیز مثبت باشد 

  :رهبري در باال بردند روحیه کارکنان عبارتند از  پرسش هاي مربوط به کاربرد توان

 آیا کارکنان از شرایط کارشان راضی هستند ؟ -1

آیا هریک از کارکنان به نقش خویش در سازمان واقف است و آیا می دانند که نقش آنان در گردش  -2

 کار کل سازمان تاثیر دارد ؟

تار و نگرش منفی به وجود آید را آیا شرایط کار نا مطمئن را که باعث می شود در کارکنان رف -3

 تصحیح می کنید ؟

 عالقه خود به سالمت و رفاه کارکنان را چگونه ابراز کرده اید ؟ -4

 روحیه پرسنل را چگونه اندازه گیري می کنید ؟ -5

 از چه راه هاي خاصی می کوشید تا روحیه پرسنل را باال ببرید ؟ -6

 به کار می برید ؟ آیا روش مثبتی را براي حفظ تشکیالتی متحد و منسجم -7

 برنامه هاي آموزشی شما نیاز هریک از کارکنان را تا چه پایه تأمین می کنید ؟ -8

 عملکرد هریک از کارکنان را چکونه ارزیابی می کنید ؟ -9

 آیا کارکنان قادراند  ایده هاي خود را اجرا کنند؟ - 10
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آن اهمیت و اعتبار آیا از سهم کارکنان در پیشبرد اهداف کلی سازمان قدردانی می کنید و به  - 11

 می دهید ؟

 آیا اجازه می دهید دیگران مسائل مربوط به کار خود را حل کنند ؟ - 12

پاسخ به این پرسش ها و پرسش هاي دیگر کمک می کند تا زمینه هایی را مشخص سازید که می 

  . توانید در آنها از توان رهبري خود در جهت ارتقاء شرایط کارکنان استفاده کنید 

ثر در ایجاد ؤرهبر شخص گرا و م. به سبب ماهیت فعالیت هایش رهبر است کارآفرین 

انگیزه و ارتباط با کارکنان مهارت زیادي دارد نیاز هاي کارکنان را درك می کند و می 

  .کوشد تا کارکنان را در پیشبرد اهداف شرکت درگیر کند 

  ریسک پذیري 

کارهاي بزرگ لذت می برند اما سک می کنند از جنب و جوش یکارآفرینان حساب شده ر

جنب و جوشی ندارد  کارآفرینان از ریسک پایین پرهیز می کنند زیرا. دست به قمار نمی زنند 

اینان کارهاي بزرگی را می . خواهان موفقیت اند  ، از ریسک باال نیز پرهیز می کنند زیرا

  . پسندند که دست یافتنی باشد

به عبارت دیگر از . کارآفرین تمایل به پذیرفتن ریسک واقع بینانه دارد زیرا می خواهد موفق شود    

انجام کار هاي دشوار اما واقع بینانه با به کارگیري مهارت هاي خود بسیار خرسند می شوند پس ، از 

دو صورت احساس  ریسک هاي پایین و از ریسک هاي باال پرهیز می کنند ، زیرا در هیچ یک از این

  . نهایت آنکه کارآفرین کار هاي بزرگ و دشوار ، اما دست یافتنی را می پسندند . رضایت نمی یابد 

کسب و کار . هر اندازه کسب و کار بزرگتر شود مسائل و فرصت ها نیز بیشتر و پیچیده تر خواهد شد    

راسید و تمایل به پذیرفتن ریسک رشد می کند و رشد و توسعه ایجاب می کند تا از تصمیم گیري نه

اکثر مردم از ریسک کردن می هراسند زیرا می خواهند از خطر شکست احتراز . هاي معینی داشته باشید 

  .                  نمایند ، اما هر مرحله اي ازکار شما مستلزم ریسک پذیري است و این در کارآفرینی اجتناب ناپذیراست 

ید و ریسک آن را بپذیرید و در نظر داشته باشید که احتمال شکست همواره ناچارید تحت فشار کارکن

  .وجود دارد 

  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om
ن
خانه اميد ایرا

کتاب

www.irpdf.com
www.irpdf.com


  ریسک در چیست ؟

هنگامی که الزم آید بین دو یا چند راه ممکن که نتایج بالقوه آنها معلوم نیست و باید آنها را در ذهن   

در ریسک هم احتمال . گیرید  خود ارزیابی نمایید ، یکی را انتخاب کنید ، در مقابل ریسک قرار می

هرچه احتمال زیان بیشتر باشد ریسک کار باال تر است شما به عنوان . موفقیت است و هم احتمال زیان 

ریسک پذیر بایستی در شرایط عدم قطعیت تصمیم بگیرید و احتمال موفقیت را در مقابل احتمال زیان 

ید یا راه محافظه کارانه را برگزینید بستگی این که راه پر ریسکی انتخاب کن. سبک و سنگین کنید 

  :خواهد داشت به 

  .جذابیت هریک از راه کار ها :  الف 

  .میزان آمادگی شما براي پذیرفتن زیان احتمالی : ب 

  . احتماالت نسبی موفقیت و شکست : ج 

  . درجه افزایش احتمال موفقیت و کاهش احتمال شکست در نتیجه تالش شما : د 

  :ي دیگر در روش کارآفرین براي ریسک پذیري عبارت است از عامل ضرور

خواه عواقب آن مطلوب باشد یا  ؛تمایل به قبول مسئولیت شخصی در قبال عواقب تصمیم خود 

  .نامطلوب 

دیگران قبول مسئولیت شخصی را در قبال تصمیمی که احتماالٌ به شکست خواهد انجامید دشوار می    

خود رویداد ها را به بخت و اقبال یا نیروهایی خارج از کنترل خود نظیر رقابت با یابند و اغلب در زندگی 

این قبیل اشخاص یا چشم برهم می . کسب و کار هاي بزرگ یا مالحظات دولت نسبت می دهند 

گذارند و با احتمال برد یک به صد وارد بازي می شوند ، یا با تکیه برقضا و قدر از هر موقعیت ریسک 

  . هیز می کنند زیرا معتقد اند در هر صورت نتیجه را تغییر نخواهند داد داري پر

اغلب خصوصیت هاي کار آفرینی به یکدیگر مربوط اند به ویژه رفتار ریسک پذیري چنین است )مهم ( 

 . اینک برخی از اینگونه ارتباط ها را بیان می کنیم 

  .تبدیل ایده به واقعیت ضروري است ریسک پذیري با ابتکار و نوآوري ارتباط دارد و در  -1

هرچه ارتباط بیشتري به توانایی هاي خود داشته باشید با . ریسک پذیري با خود باوري ارتباط دارد  -2

اعتماد بیشتر خواهید توانست برنتایج و تصمیمات خود تأثیر گذاشته و تمایل بیشتري به قبول چیزي 

  .ارند خواهید داشت که دیگران آن را ریسک می پند
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اطالع آگاهانه از قابلیت هاي خودتان نیز مهم است این واقع بینی کمک می کند تا فعالیت هاي  -3

  .خود را به موقعیت هایی محدود بسازید که در آنها می توانید برنتیجه کار تأثیر بگذارید 

  ریسک پذیري شخصی 

تجربیاتی که از ریسک . رت دارد ریسک پذیري براي درك قابلیت هاي شما به عنوان کارآفرین ضرو   

پذیري در روابط شخصی خود با همسر ، دوستان و همسایگانتان دارید کمک می کند تا در قضاوت راجع 

به احتماالت ، ریسک کردن در جاي الزم و پرهیز از ریسک هایی که احتمال پاداش کمی دارد ، تجربه 

  . کسب کنید 

توجه به آینده ، میل به زندگی در زمان حال ، براي ریسک کردن در آگاهی از رویداد هاي گذشته ،) مهم ( 

اگر به ریسک پذیري تمایل نداشته باشید ، هرگز به قابلیت خود براي رشد و . زندگی شخصی الزم است 

رشد شخصی و حرفه اي شما نتیجه زیستن در . تکامل و ابراز شخصیت کامل خویش پی نخواهید برد 

  . ن در جاي الزم براي دستیابی به اهداف خود در آینده است زمان حال و ریسک کرد

به عنوان کارآفرین باید بدانیم که رشد ، حاصل استفاده از فرصت هاي کنونی در زندگی خصوصی و     

بعضی از مهم ترین ریسک ها آنهایی است . کاري شما ، و ریسک کردن براي دستیابی به هدف است 

جاب می کند وضعیتی که ریسک شخصی را ای. که در نتیجه آن به چیز تازه اي درباره خودتان پی ببرید 

ارزش خودتان را دست کم نگیرید زیرا . می تواند آزمونی بر حداکثر توانایی ها و قابلیت هاي شما باشد 

ریسک پذیري . احتمال دارد بتوانید به نتایجی به مراتب بیش از آنچه فعالً به دست می آورید برسید 

  . سب و کار مفید است بخش مهمی از رشد شخصی بوده و براي انجام فعالیت هاي شما در ک

کارآفرین شخصی . قبول مسئولیت شخصی در قبال اعمال خود از اتکاي شما بر دیگران می کاهد     

مادام که دیگران مسئول اعمال شما باشند . مسئول است زیرا قدرت و توان تعیین آینده خود را دارد 

ولیت کامل در قبال اعمال شخصی آن نتیجه عدم قبول مسئ. کنترل کمتري بر آینده خود خواهید داشت 

  . است که نخواهید توانست از ظرفیت هاي خود در زندگی بهره مند شوید 

همین که به چیز غلطی در زندگی خود پی ببرید زمان آن است که مسئولیت اصالح آن را بپذیرید ،     

  .در غیر این صورت وضع روز به روز بدتر و حل مسئله دشوار تر خواهد شد 
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تا زمانی که مستقالً تصمیمی نگرفته اید و نخواهید مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرید ریسکی    

در اکثر تصمیماتی که درباره . در تصمیمی که مسئولیت زیان نباشد ریسکی نیست . در کار نیست 

که تنها خود زندگی خود می گیرید ریسکی نهفته و همین تصمیمات است که در مقابل آن ، مسئولیت این

به این ترتیب ریسک نیز به . را مسئول بدانید کمک می کند تا با اطمینان بیشتري تصمیم بگیرید 

  . حداقل خوهد رسید 

شما در قبال همه چیز زندگی من جمله موفقیت و شکست خود مسئولید و اگر مایل و قادر    

  .وفقیت آسان تر خواهد بود به پذیرفتن ریسک هاي الزم و حساب شده باشید ، دستیابی به م

  رشد ایده هاي ابتکاري

وقتی می کوشید تا مبتکر تر باشید به . ریسک پذیري و ابتکار دو ویژگی الزم براي کارآفرین است   

وقتی می توانید از بین چند ایده خوب یکی را انتخاب کنید . ایده هاي بارآور تري نیز دست خواهید یافت 

  . تا براي اجراي بارآور ترین ایده هاي خود ریسک الزم را نیز بپذیرید  بیشتر مایل خواهید بود

در دشوارترین شرایط امکان دارد استعداد ابتکار در انسان رشد . هر چیزي تا حدودي ابتکاري است    

براي . وقتی به ایده هاي ابتکاري دست می یابید ریسک هایی نیز براي اجراي آن الزم می آید . کند 

  .ریسک ناشی از نپذیرفتن ایده ها پیشنهاد هاي زیر می تواند مفید باشد کاهش 

افلب پیش از روي کار آوردن ایده ها . سعی کنید ایده ي خود را براي همسر یا دوستانتان توضیح دهید

توضیح دادن ایده ها به بحث منجر شده و در نتیجه تعدیل خواهد . بهتر است درباره ي آنها گفتگو شود

حتی در این حالت نیز ممکن است . نها زمانی ایده اي را یادداشت می کنیم که پرداخت شده باشدت. شد

  .چندین بار تغییر کند تا به شکل نهایی درآبد

در وضعیت بحرانی ایده . براي مطرح کردن ایده خود با دیگران زمان و مکان مناسبی را انتخاب کنید

. طرح شود از ثبات الزم برخوردار باشدیش از آنکه ایده هاي نو مسازمان باید پ. هاي تازه را مطرح نکنید

بکوشید زمانی را انتخاب کنید که دیگران بیش از هر وقت دیگر . زمان طرح ایده فوق العاده مهم است

  .آمادگی پذیرش چیزهاي تازه را داشته باشند

جزئیات را به موازات عالقمند ابتدا مفهوم کلی و سپس به تدریج . ایده ي خود را کم کم مطرح کنید

  .شدن دیگران مطرح نمایید
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مردم براي پذیرفتن هر چیز جدیدي زمان . هیچ گاه ایده ي خود را به زور به دیگران نقبوالنید

هر بار ریسکی . ایده اي که به آینده ي سازمان مربوط باشد مستلزم ریسک است. می خواهند

  .بسیار تردید خواهند کرد مطرح باسد مردم درنگ می کنند و احتماال

  

  :تفویض اختیار و مسئولیت

تفویض اختیار . تفویض اختیار یعنی مدیران قسمتی از مسئولیت هاي خود را به دیگران واگذار می کنند

  :داراي شرایط و ویژگی هاي منحصر به فرد خود می باشد 

زمان بتواند اختیاري که به دیگران تفویض کننده ي اختیار باید قدرت آن را داشته باشد مه در هر  -1

  .داده است را پس بگیرد

  .تفویض شونده باید داراي تخصص و تجربه ي انجام کاري که به او تفویض شده را داشته باشد -2

تفویض شونده نباید از اختیاري که گرفته است سوء استفاده نماید و باعث تالفی نمودن بعضی از  -3

  .به او باشد اعمال گذشته ي دیگران نسبت

  

  :مواردي که قدرت ریسک پذیري کارآفرین را باال می برد به شرح زیر است )مهم(

  اعتماد به نفس -1

  تمایل به حداکثر بهره برداري از قابلیت هاي خود براي تغییر مسیر احتماالت در جهت مطلوب -2

  تغییر احتماالتقابلیت ارزیابی واقع بینانه ي وضعیتی که ریسکی در بر دارد و توان  -3

  بررسی وضعیت ریسک دار با توجه به اهداف تعیین شده -4

نوآوري در کسب و کار که به باال بردن کیفیت کاال و خدمات بینجامد نتیجه ي عمل کارآفرینی است 

  .که خواستار دست زدن به کارهاي بزرگ و حاضر به پذیرفتن ریسک هاي حساب شده باشد

  

  :ارزیابی ریسک 

کمک میکند تا ریسک را ارزیابی کنیم و هدف هاي خود را نیز تثبیت نموده، ) عدد و رقم(می اطالعات ک

نهایت آنکه از راه اطالعات کمی است که . بتوانید براي پیشرفت منظم خود نموداري ترسیم نمایید

  .خواهید توانست نتیجه ي حاصل را در ارتباط با هدف هاي اولیه ي خود اندازه گیري کنید
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اطالعات کمی در تصمیم گیري . صحت و کاربرد واقعی اعداد و ارقام بایستی براي شما روشن باشد )مهم(

پیش از تصمیم به پذیرفتن ریسک نیازهاي خود  .ها به کمک دانش، سوابق و تجربیات شما خواهد آمد

  . را ارزیابی کنید

  :باشد از خود بپرسید عبارتند ازبرخی از پرسش هایی که بایستی بیش از هر تصمیمی متضمن ریسک 

  .آیا هدف مورد نظر ارزش ریسک را دارد -1

  .چگونه می نوان ریسک را به حداقل رساند -2

  .پیش از پذیرفتن ریسک چه اطالعاتی الزم است -3

کدام اشخاص و دیگر منابع می تواند در به حداقل رساندن ریسک و دستیابی به هدف مورد نظر  -4

  .مفید واقع شود

  .چرا این ریسک مهم است -5

  .هراس هاي شما در پذیرفتن این ریسک کدام است -6

  .آیا مایل هستید تا حداکثر توان خود را در دستیابی به چنین هدفی بکار گیرید -7

  .از پذیرفتن این ریسک چه نتیجه اي بدست می آید -8

  .پیش از پذیرفتن این ریسک چه آمادگی هایی الزم دارید -9

  .ونه پی خواهید برد که بر حسب اطالعات کمی به هدف خود رسیده ایدچگ - 10

  .بزرگترین منابع در راه دستیابی به هدف کدام است - 11

وقتی . روشن است که در کسب و کار هم مانند زندگی راهی براي گریز از ریسک کردن وجود ندارد

ید توانست آینده ي خود را مهار ریسک می کنید توانایی هاي خود را کشف خواهید کرد و بهتر خواه

زیرا به . به خود مطمئن تر خواهید شد و دید مثبت تري نسبت به ریسک پذیري پیدا خواهید کرد. کنید

توانایی هاي خود ایمان دارید و ریسک را به مثابه آزمون بزرگی می پذیرید که حداکثر تالش شما را در 

  .دستیابی به هدف ها طلب می کند

  

  زیابی کنیدریسک را ار

بعبارتی دیگر آیا احتمال زیان در انتخاب . اولین قدم این است که بدانید آیا ریسکس در کار هست یا نه

مثال ممکن است براي پاسخ گویی به افزایش تقاضا نیاز به افزایش . راهکار خاصی وجود دارد یا خیر

  :تولید داشته باشید در این حالت انتخاب هاي شما عبارتند از
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  .اکتفا به سطح تقاضاي موجود -1

  .خرید تجهیزات بیشتر براي پاسخ گویی به تقاضا -2

  .اجاره ي تجهیزات بیشتر براي پاسخ گویی به تقاضا -3

  .انعقاد قرارداد مقاطعه با سازندگان کوچکتر -4

  جمع آوري اطالعات و ارزیابی راهکارها

مرحله ي بعدي عبارتست از جمع آوري اطالعات فشرده به نحوب که بتوان اطالعات مربوط به هر یک 

در شرایط پیش بینی شده بایستی تقاضاي بازار را تخمین زد . از راهکارها را واقع بینانه ارزیابی نمود

  .اسبه نموداین گونه واکنش ها را نیز محاحتمال واکنش هاي رقابتی را ارزیابی کرد و تاثیر 

  .از جنبه هاي مختلف بایستی عواقب کار را سنجید تا نتیجه ي منطقی بدست آید

اگر تقاضا به حد اشباع نزدیک شود آیا ایجاد تغییراتی در محصول می تواند تقاضاي بیشتري را در  -1

  .بازارهاي تازه برانگیزد

  .والت دیگري عرضه کردآیا می توان به آسانی در ماشین آالت تغییراتی ایجاد و محص -2

  .اگر تقاضا افزایش یابد آیا احتمال دارد که عرضه کننده ها ومقاطعه کارها نرخ خاي خود را باال ببرند -3

بازده احتمالی هر یک از راهکارها را باید بر اساس اطالعات بازار، پیش بینی تقاضاي آینده، ارزیابی 

یگرانی که دستی در وضعیت دارند نظیر شرکت هاي واکنش رقبا و سایر پیش بینی ها شامل رفتار د

  .مالی یا سازندگان تجهیزات ارزیابی نمود

  ا به حداقل رساندچگونه می توان ریسک ر )مهم(

براي این کار موارد زیر . در این مرحله ي حیاتی میزان تاثیر احتماالت را بایستی واقع بینانه ارزیابی کرد

  :الزم است

  .انایی هاي خود و قابلیت هاي شرکت داشته باشیماطالع روشنی از تو -1

  .قوه ي ابتکار در تعیین چگونگی تغییر احتماالت و افزایش آنها به نفع خود داشته باشیم -2

  .توانایی طراحی استراتژي و تاکتیک براي تاثیر گذاشتن بر تغییرات -3

  .شوق، انرژي و عالقه به اجراي استراتژي -4
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  طراحی و اجرا

  :اجراي این طرح عبارتست از . که راهکاري را انتخاب کردید براي اجراي آن طرحی الزم استهمین 

  جدول زمان بندي -1

  تعریف روشنی از هدف -2

طرح هاي مصلحت اندیشانه براي نتایج اجتمالی و تعیین فرآیند بازده به نحوي که تغییرات الزم را  -3

  .بتوان به سرعت انجام داد

 

  

  

  

  

  

  � �س �ی آن�ه ��ی �ند                                                           

  آ�تاب یارتز� 

  ... د ر�����وا                                                                                                                   
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