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 مقدمه
ا مشروط رکارآفرینی مساله ای است که برخی کارشناسان آن  هایمهارت باور به آموزش پذیر بودن

ر طی چند د کارآفرینی مهارت های کسب و کار وشاید بعد از برگزاری دوره  به برخی شرایط می دانند!

که  ال کردندجویی سوروزی از دانش اگر به اکتسابی بودن کارآفرینی می توان رسید که یقینا ، وقتیسال

 !رین شوممی خواهم کارآفآینده  درمن بی درنگ بگوید  ،در آینده می خواهی چه کاره شوی؟ در جواب

ینانه برمی و کارهای کارآفرسابقه حمایت رسمی کشور از فعالیت های کارآفرینی و راه اندازی کسب 

ینی در کشور فضای کارآفر هر روزاز این موضوع،  سال 15گذشت باید بپذیریم که با  .1384گذدد به سال 

شار دستاوردهای علمی دانشگاه ها به عنوان مراکز تولید و انت. رو به بهبود بوده اما هنوز قابل قبول نیست!

باید منجر ایده های  اند که وارد نسل سوم و چهارم شوند؛ یعنی تولیدات علمی آناناکنون به این باور رسیده

ن دانشگاه تجاری و تجاری سازی گردد و درنهایت، دانشگاه به سمت ثروت آفرینی پیش رود. الگوی چنی

شتاز عرصه هایی را می توان در آمریکا و دره سلیکون جستجو کرد. چه خوب است که همیشه دیگرانی پی

ده ها نداشته ایم و های چالشی برای ما بوده اند؛ ولی، چه حیف که ما یا باور درستی به همسویی با این پدی

ده قرار نداده ایم. یا در بومی سازی چنین الگو هایی موفق عمل نکرده ایم و منابع را به درستی مورد استفا

شی را ماشین ها ولیت چنین پدیده با ارزبزرگترین منابع کارآفرینی، همانا خود کارآفرین ها هستند. مسئ

نان نوآوری را آنمی توانند برعهده بگیرند! خالقیت ابتدا در فکر کارآفرینان شکل می گیرد و سپس تعهد 

 رقم می زند تا درنهایت به خلق ارزش و ثروت آفرینی خواهد شد.

شته که این منتقدانی دا برگزاری دوره های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار در دانشگاه همواره

آیا سیم که همه هزینه ممکن است به خروجی قابل توجیهی دست نیابد! همچنین، می توان از خودمان بپر

در برگزاری  مالک موفقیت می رسند؟درستی درباره مفهوم کارآفرینی به باور مهارت آموزان کارآفرینی 

ازی کسب و ر ایده های تجاری آنان؟ راه انداین دوره ها چیست؟ حضور بیشتر دانشجویان؟ تعدد و تکث

یده و چند درصد اکارها و استارتاپ ها از دل این دوره ها و ایده ها؟ و مالک بهره وری دستیابی به چند 

شرایط کشور  و ... به هر حال داشتن چشم انداز و معیارهای مشخص براساس ؟راه اندازی کسب وکار باشد

 داخلی و خارجی می تواند راهگشا باشد.با الگوبرداری از تجارب موفق 
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ویژگی های  در کنار این دوره ها، دانشجویان هم الزم است برای آگاهی و شناخت نسبی خود نسبت به

این ، گارندهنکارآفرینی خودسنجی کنند و برخی از مهارت های ذاتی و شخصیتی خود را بشناسند. به نظر 

گر کارآفرین ااما امید بخش به درونشان را می گشاید تا شاید آزمون ها حداقل دریچه ای بسیار باریک 

وند که شاید شدن نیز سمت و سوی زندگی شغلی آنها نشد، بتوانند دوباره تفکر کنند و درگیر مسائلی ش

ارآفرینی و تثبیت کانتقال مفاهیم  با این روش عالوه بر آن، !هیچ وقت و هیچ جایی مجال آن را نداشته اند

ت که از گسترده اسعظیم با چشم اندازی چراکه خودشناسی دریچه ای  اثربخش تر خواهد شد.آن بسیار 

 ...بنگرند خود آدم ها می توانند به بهترین نحو به زندگی ،آن درون

 مصطفی امانی

 98بهمن ماه 
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 حقایق و اطالعات درباره کسب و کار کارآفرینان

ا مهارت ها در یمی پردازند از نظر سن، جنس و تحصیالت    افرادی که به راه اندازی کسب و کارهای کوچک 

واهد خورد. خمحدوده خاصی قرار ندارند. نمی توان پیش بینی کرد چه کسی موفق می شود و چه کسی شکست       

سط     یبرخ شترک بین کارآفرینان تو ستقل    "ویژگی های م شاغل م صورت زیر گ   "بنیاد ملی م شده  به  ردآروی 

 است:

 فرینان دارای مدرک دیپلم یا زیر دیپلم هستند.از کارآ %40حدود  -

 از کارآفرینان برای خودشان شغلی مستقل داشته اند. %50والدین حدود  -

 سال هستند. 30از کارآفرینان در رده سنی زیر  35% -

 اکثریت کارآفرینان معتقد هستند می توانند مهار زندگی خود را در دست بگیرند. -

ار مستقل برای شما   کشما افرادی خود اشتغال باشند، راه اندازی کسب و      از نظر روانشاسی اگر اطرافیان   -
 راحت تر است.

 رع از تکراتجربه کاری برای کارمندانی که در شرررر راه اندازی یک کسررب و کار مسررتقل هسررتند مان   -
 بسیاری از اشتباهات می گردد.

ر آن تجربه داشررته ند که قبال دکارآفرینان کسررب و کار خود را در زمینه هایی آغاز می کن %50بیش از  -
 اند.

 پس انداز فردی مهمترین منبع سرمایه برای شروع کارآفرینی محسوب می شود. -

 .اکثر کارآفرینان کسب و کار خود را در محل زندگی یا کار خود راه اندازی می کنند -

 افراد عادی است. ابمصمم بودن، انرژی باال، توانایی یادگیری از تجارب گذشته وجه تمایز کارآفرینان  -

 کارآفرینان موفق از نصایح کارشناسان استفاده می کنند. -

 موفقیت از نظر همه کارآفرینان معنای یکسانی ندارد. -

و در کسررب و کار  کارآفرینان از همان ابتدا تحت تاثیر افرادی قرار می گیرند که مثل خودشرران هسررتند -
 موفق بوده اند.

غل چالش زا کمتر شده  ش جمعیت، تعداد افراد تحصیل کرده بیشتر و مشا   در بازار کار امروز به دلیل افزای -
 است.

 از مشاغل جدید در موسسات کوچک بوجود می آیند. %87تقریبا  -

 فزوده می شود.اهر روز بر تعداد افرادی که حداقل یک بار در طول زندگی خود تغییر شغل داده اند  -
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 شناخت ویژگی هایی فردی

شند که به دلیل اینکه از بدو تولید تا کنون تمام لحظات با شاید همه بر این   شان بوده اند، ممکن   باور با خود

شنا    ست که خود را کامال می  ست اما کمی دقیق     ندس ا شناخت کامل از خود غیر ممکن ا دن در رفتارها، ش البته 

 گرایش ها و احساسات می تواند گوشه ای از ابعاد شخصیتی را مشخص نماید.

 خودمان چه می دانیم؟در مورد 

از آنجا که  د.نمو تعیینبا انجام برخی تمرین های مفید می توان برخی خصوصیات فردی را برای هر شخص    

مل ها و ارزیابی سمت و سوی ما شناخت برخی ویژگی های موثر در کارآفرینی و کارآفرین شدن است، دستورالع      

  های ما با دیدگاه شغلی تنظیم خواهند شد.

پرسش ها پاسخ دهید زیرا    یکی از ارزیابی ها را مورد توجه قرار خواهیم داد. بهتر است صادقانه به این  در زیر 

 جواب غلط یا درستی وجود ندارد و کسی به پاسخ های شما امتیاز نخواهد داد!برای آنها 

 بله -معموال 2 خیر -به ندرت 1

 2 1 پرسش

   آیا دوست دارید شانس خود را امتحان کنید؟

   آیا به مدرسه یا دانشگاه عالقه مند هستید؟

   گیری کنید؟ ست دارید در شغلتان خودتان تصمیمآیا دو

   د؟آیا خیلی زود حوصله تان سر می رود و به راحتی کسل و خسته می شوی

   آیا شما کم می خوابید؟

   کنید؟ تری میآیا به هنگام مواجهه با چیزهایی که دوست دارید، احساس انرژی بیش

   آیا کارهایی که شروع می کنید به اتمام می رسانید؟

   آیا قبل از شروع هر کاری برنامه ریزی می کنید؟

   سک کنید؟مخاطره دارند ری آیا حاضرید به خاطر هیجانی که کارهای بزرگ و پر

   آیا همیشه نگرانید که دیگران در مورد شما چه فکری می کنند؟

   ست؟ابرای شما کاری انجام دهد برایتان سخت  کسی بخواهیدآیا اینکه از 

   د لذت می برید؟آیا از اینکه کاری را انجام دهید تا ثابت کنید تواناییش را داری

   آیا شما فردی هستید که مرتبا در مورد ایده های نو فکر می کند؟

   نید؟می کآیا از پرداختن به جزئیات لذت می برید و به جزئیات زیاد دقت 

   آیا به نظر شما امنیت شغلی جزو ضروریات است؟
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 کارآفرینان شباهت دارید؟ هشما چه میزان ب

مطالعات در باره کارآفرینان در آمده اند. پاسخ های خود را با آنان نتیجه تحقیقات و زیر پاسخ های ارائه شده   

 مقایسه نمایید و خصوصیات داخل پرانتز را یادداشت نمایید.

 

  

 2 1 پرسش نوع ویژگی

   آیا دوست دارید شانس خود را امتحان کنید؟ ریسک پذیری

   آیا به مدرسه یا دانشگاه عالقه مند هستید؟ یادگیری محور

   دوست دارید در شغلتان خودتان تصمیمی گیری کنید؟آیا  مستقل، مسئولیت پذیر

   آیا خیلی زود حوصله تان سر می رود و به راحتی کسل و خسته می شوید؟ انرژی باال، بی صبری

   آیا شما کم می خوابید؟ انرژی باال، مدیریت زمان

   نید؟کاحساس انرژی بیشتری می آیا به هنگام مواجهه با چیزهایی که دوست دارید،  انرژی باال، ابتکار عمل

   آیا کارهایی که شروع می کنید به اتمام می رسانید؟ اراده، با عزم و پشتکار

   آیا قبل از شروع هر کاری برنامه ریزی می کنید؟ هدفدار، مدیر

   آیا حاضرید به خاطر هیجانی که کارهای بزرگ و پرمخاطره دارند ریسک کنید؟ ریسک پذیر

   آیا همیشه نگرانید که دیگران در مورد شما چه فکری می کنند؟ به نفساعتماد 

   آیا اینکه از کسی بخواهیم برای شما کاری انجام دهد برایتان سخت است؟ رهبری

   ی برید؟آیا از اینکه کاری را انجام دهید تا ثابت کنید تواناییش را دارید لذت م نیاز به موفقیت

   هستید که مرتبا در مورد ایده های نو فکر می کند؟آیا شما فردی  خالقیت

   آیا از پرداختن به جزئیات لذت می برید و به جزئیات زیاد دقت می کنید؟ بی حوصلگی، جزئی نگری

   آیا به نظر شما امنیت شغلی جزو ضروریات است؟ اعتماد به نفس، ریسک پذیری
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 خصوصیات: دارایی ها و پتانسیل ها

ی کارآفرینان   اکنون که کمی درباره ویژگی های فردی خود شرررناخت پیدا کردیم و آن ها را با ویژگی ها           

هایی که فاقد آنها  نمودیم، به پرسررش های لیل پاسررخ دهید تا با مقایسرره خود با کارآفرینان با ویژگیمقایسرره 

 هستیم آشنا شویم.

 شما از کدامیک از ویژگی های کارآفرینان برخوردار هستید؟ (1

 برای کسب ویژگی هایی که فاقد آن هستید چه کاری می توانید انجام دهید؟ (2

 د؟خودتان داریآیا رزومه خود را همیشه با  (3

 رزومه

ی، سطوح اعم از مشخصات فرد شخصرزومه نوشته ای جامع درباره فرد است که در آن تمام اطالعات 
غلی و حرفه ای شتحصیالت، سوابق علمی و پژوهشی، افتخارات، مهارت ها، دوره های علمی و آموزشی، سوابق 

 نوشته می شود.  و جامع ندیب طبقهو سوابق تدریس و عالیق فرد با جزئیات مفید به صورت 

واند به دیگران ، بتیرزومه این فرصت را به فرد می دهد تا در صورت لزوم و در هنگام درخواست استخدام
اه به روز گردد تا م چند هر ،الزم است در صورت لزومکمک کند در ارزیابی او قضاوت کامل تری داشته باشند. 

اپ شده از آخرین چه بهتر است به صورت تایپ شده باشد و یک نسخه رزومآخرین اطالعات آن در آن ثبت گردد. 
  تغییرات در دست شخص باشد تا در هنگام لزوم ارائه نماید.

را در صورت وجود  آورده شده است. هر شخص می تواند بخش های آن تقریبا جامع در زیر نمونه ای از رزومه
 اطالعات پر نماید.سابقه و 

(CV)Curriculum Vitae  

 اطالعات شخصی
 .. ...........، تابعیت  ،مجرد /متاهل ،................، شهرستان 13...../ .... /....متولد  ،...............فامیلی: ............نام:

 ................. . :د پستیک ................................................................................................... آدرس محل سکونت:
 . .......................... تلفن: ........................................................................................................... :کارآدرس محل 

   ..................................  تلفن منزل:
 ..................................   همراه: 

 ..................................  پست الکترونیکی:
 ..................................   وبالگ تخصصی: 

 .................................. سایت شخصی یا تجاری

 

 سابقه تحصیلی
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 ..................دانشگاه ....... .................... گرایش ........... دکتری 13..... -13.....
 .................................................................................................................................... :عنوان تز  
 ......................استاد راهنما:   

 ................دانشگاه ....... ............... گرایش ...... ارشد کارشناسی 13..... -13.....
 ..........................................................................................................................عنوان پایان نامه: 

 ......................استاد راهنما:  
 ..................دانشگاه ...................... گرایش ............... کارشناسی 13..... -13.....

 ..............................................................................................................عنوان پروژه/پایان نامه: 
 ......................استاد راهنما:  

 ..................دانشگاه کاردانی ...................... گرایش ..................  13..... -13.....
 ..................................................................................................پایان نامه: ........... عنوان پروژه/

 ......................استاد راهنما:  
 .................. .......... دبیرستان.........دیپلم/ پیش دانشگاهی........... 13..... -13.....

 

 و تحقیقاتی زمینه های مطالعاتی
 ...................... 

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

 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه

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

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

 و مجالت کنفرانس ها ،مقاالت ارائه شده در سمینار ها، همایش ها
..../ .... /....13 ...................... 

..../ .... /....13       ...................... 

 کتاب ها، پروژه ها
..../ .... /....13 ...................... 

..../ .... /....13       ...................... 

 

 سمینارها، همایش ها و کنفرانس ها
..../ .... /....13 ...................... 

..../ .... /....13       ...................... 

 غیر دانشگاهی /فعالیت های جنبی و گروهی دانشگاهی
 ...................... 

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

  دوره های علمی، آموزشی و تحقیقاتی
..../ .... /....13 ...................... 

..../ .... /....13             ...................... 

 افتخارات و جوایز
 ...................... 

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

 فعالیت های آموزشی و سوابق تدریس
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.....13- .....13  ...................... 

.....13- .....13  ...................... 
 سوابق شغلیسایر 
.....13- .....13  ...................... 
.....13- .....13  ...................... 

 اخذ شده گواهی نامه هامدارک و 
 ...................... 

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

 سرگرمی ها، تفریحات و عالقمندی ها
 ...................... 

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

 یمهارت های کامپیوتر
 های سخت افزاری کامپیوترمهارت 

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

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

 مهارت های نرم افزاری و کامپیوتر
 سیستم عامل   

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

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

 Office مجموعه    

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

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

 گرافیک و تصویرسازی   

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

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

 
  Internet, Ant viruses ,Utilitiesمجموعه

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

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

 زبان های برنامه نویسی   

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

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

 نرم افزارهای مهندسی   

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

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

 سایر مهارت های نرم افزاری   

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

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

 مهارت زبان
 .....................      زبان مادری

 .....................        زبان ملی
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 ......................     سایر زبان ها
 زبان گواهینامه های  /مدارک

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

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

 و معرف ها منابع
عموال در این م ارائه مدارک مسررتدل در تایید توانایی های باال در صررورت درخواسررت از شررخص.منابع یعنی 

 ،درخواست بورس  و در رزومه های علمی برای قسمت عنوان می کنند که: در صورت نیار در ارائه خواهند شد   
ساتید  2نام و آدرس کامل حداقل  شما    تن از ا صیلی  ضایت کاف  به عنوان معرر دوره تح شما دارند  که ر ی از 

 ند.معموال این دو استاد از داوران و مشاوران پایان نامه های تحصیلی هست عنوان می شود.
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 کشف استعداد ها

اله خاصرری وقتی هر شررخص به پیشررینه تجربیات خود نظر می اندازد، خواهد فهمید که چگونه به یک مسرر 

آنها را ارزیابی کند و  عالقه مند شده است و متوجه می شود که چه استعدادهایی در وی نهفته است؛ لذا می تواند 

به یک استعداد خود   شاید  د. در این میانحتی تصمیم بگیرد که چگونه در کارهای روزانه از آنها بهره برداری نمای 

 باشد! مفید اوشاید این استعداد امروزه برای  است.برد که قبال اصال به آن توجه ای نکره بپی 

ند             ندی می کن قه ب ندی ها، اسرررتعداد ها را به انواع زیر طب قه ب ندی و طب شرررخص دارای  چه  هر .در رده ب

شد ارزیابی این     شتری با ستعدادهای بی صه اجتما    ا ا شتری در عر سب وکار  ست که دارای توانایی های بی عی و ک

شان می دهند انت     شما را ن ست. در آزمون زیر چهار مورد را که به بهترین نحو نقاط قوت  مورد از  2خاب کرده و ا

 را انتخاب کرده اید. نوع استعدادکه بر اساس آنها آن چهار بنویسید تجربیات خود را 

 تجربیات خود      ها استعداد  

 استعداد برقراری ارتباطات کالمی یا غیر کالمی

 مکالمه تلفنی برای مدت طوالنی 

 متقاعد کردن دیگران در مذاکرات یا صحبت با دوستان 

 یا لب خوانی کردن با اشاره با دیگران صحبت کردن 

 تراتژی دیگران از روی حرکت بدنخواندن اس 

 استعداد درک مطلب

  دستورالعمل های امتحاندرست انجام 

 پوشیدن لباس مناسب بعد از شنیدن گزارش وضع هوا 

 درس جدیداستاد در  سوال سریع جواب دادن به 

 با توضیحات اندک به مطلب اشرار پیدا کردن 

 استعداد منطقی

 پیداکردن راهی برای ورود به منزل وقتی کلید ندارید 

 حل معمای داستان یا پیش بینی ادامه آن قبل از 

 تمام کردن کتاب با سرنخ ها

 درست کردن پازل یا درست کردن بازی برای بچه ها 

 یک موضوع نتیجه گیری از بررسی حقایق 

 

 استعداد هنری

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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 بازی در یک نمایش کوتاه یا داستان نویسی 

 طراحی کردن 

 نواختن یک ساز 

 یا رقص، آواز اجرای یک قطعه موسیقی 

 استعداد مکانیکی

 خراب های تعمیر دستگاه 

 نحوه استارت زدن ماشین وقتی ماشین باتری ندارد فهمیدن 

 تشخیص معایب خودرو 

 مونتاژ کردن قطعات بر اساس دستورالعمل 

 استعداد ریاضی

 اندازه گیری مواد الزم برای درست کردن کیک 

 محاسبه میزان رنگ الزم برای نقاشی منزل 

 حل کردن تمرین های محاسباتی درس 

 تنظیم دخل و خرج منزل یا کسب و کار 

 استعداد در امور دفتری 

 پاسخگویی به تلفن و دریافت پیام 

 استفاده از ماشین تحریر برای تایپ نامه و تایپ سریع 

 بایگانی درست و طبقه بندی اشیاء شخصی 

 جوابدهی سریع در اوقاتی که سرتان شلوغ است 

 استعداد فضایی

  طراحی یک قفس برای پرندگان طوری که بین 

 دوشاخه درخت جا بگیرد

 بستن سبد پیک نیک 

 مرتب کردن انباری با کمترین فضای ممکن 

 زیبا یا کادو کردن هدایا بسته بندی 

 یا جسمانی استعداد فیزیکی 

 شرکت در مسابقات و دوره های ورزشی 

 شمردن سریع پول مشتری 

 و نمایشی انجام حرکات آکروباتیک 

 توانایی پیاده رویی سریع و استقامتی 

 استعداد سازماندهی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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 برنامه ریزی برای یک روز تعطیل یا اردوی تفریحی 

 مدیریت یک جلسه در کالس یا بیرون از منزل 

 ساختن یک تقویم برای فعالیت های آینده 

 تشکیل یک شرکت، سازمان یا انجمن 

 استعداد ذهنی

 برای امتحان انگلیسیلغات  تعداد زیاد یادگیری 

 خواندن کتاب به دلخواه 

 کنجکاو بودن و پرسیدن سوال های کلیدی 

 حفظ کردن مطالب برای مدت طوالنی 

 

 بر می دارند! مهم با دقت پاسخ دهید چرا که پرده از رازهایی به سواالت زیر :تمرین

ستعداد ها    آزمون باال، نتایج  با توجه به .1 ستعدادهایی برخوردار هستید؟ آیا فکر می کردید این ا از چه ا

 ؟داشته باشیدرا 

شما منطبق با     .2 ستعداد  سوی     کدام ا سمت و  ست؟    سرگرمی ها و  شما ستعدادها با  عالیق  آیا همه ا

 شما همسو هستند؟  عالیق

این تصررور می کنید علت د؟ آیا فکر نمی کنید می بایسررت اسررتعدادها و عالیق شررما همسررو باشررن .3

 ؟چیست ناهمسویی

 فکر می کنید باالترین استعدادهای شما کدامند؟ برای ادعای خود تجربیاتی را لکر نمایید. .4

چند کسب وکار سراغ دارید که به استعدادهای شما نیاز داشته باشد؟ آیا به این کسب و کارها عالقه  .5

 دارید؟ دلیل این موضوع چیست؟

  

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

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

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

.................................................................. 
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 ها عالیق و مهارت

ذابیت دارند و شما  جعالیق یعنی آن چیزی که دوست دارید در موردشان بشنوید، مطالعه کنید یا از نظر شما     

سر          شما عالیق خود را معموال به  ست که  شما این ا شانه های عالیق  گرمی های اوقات را به وجد می آورند. ن

 در زیر مجموعه مختلف هسررتند ولی معموالالیق معموال بسرریار متنوع و عفراغت خود تبدیل می کنید. اگر چه 

یرات، هنر و های گروه هایی مثل آشررپزی، کشرراورزی، سرراخت و سرراز، ورزش، مطالعه، تحقیقات و پژوهش، تعم

ند؛ مثال شخصی که   واقع عالیق و سرگرمی ها به استعداد های فرد مرتبط هست    صنایع دستی قرار می گیرند. در  

مق دانش و عهم عالیق کمک می کنند تا     ن از تزیین کیک لذت می برد.  اسرررتعداد هنری دارد بیش از دیگرا 

 هیجان و لذت از آن بیشتر شود. و هم تجربه ما

ن مثال هنرجویی مبدل شوند. به عنوا ب و کار تمام عیار برای شخصاغلب سرگرمی ها می توانند به یک کس

وش آن فکر کند و قه دارد می تواند به فرکه از بافتن شررال و روسررری های ابریشررمی لذت می برد و به آن عال

ین را کسررب درآمد اچندین شررخص را که در این هنر توانایی دارند به کار گیرد تا به عنوان مشرراغل خانگی از  

ایده های  سرررید.راز این فعالیت لذت ببرد که بدیهی اسرررت به سرررود و منافع مادی نیز خواهد نمایند و خودش 

آن تحمیل  را بر شد که لهن انسان محدودیت هایی   دتنها درصورتی محدود خواهن کارآفرینی نامحدود هستند و  

 کند.

ود هستیم این  خیکی از ابزارهای مناسب برای تشخیص اینکه در مسیر درستی از انتخاب نوع زندگی شغلی       

ت و یق، روحیااسررت که جدول عالیق و مهارت های خود را با دقت آماده نماییم. انتخاب شررغل بر اسرراس عال 

سب و کار  سمت پایدارترین انتخاب هدایت می کند. اما  ، معیارهای لذت بخش در ک سمتی    مما را به  ست  مکن ا

ین ویژگی ها در ما اآن را داریم دارای شرررایطی اسررت و مهارت هایی را می طلبد که  در کردن که عالقه به کار

و ممکن است پی ببریم  فمند تر از پیش می کندما را هد . بنابراین این شناختیا اصال وجود ندارند ضعیف هستند

 که برای رسیدن به عالقه خود کمی نیز کسب تجربه و مهارت اندوزی الزم باشد.

د که باالترین کسررب و کارهایی را بنویسرری  وفعالیت  ، به ترتیب از باالصررفحه بعددر سررتون عالیق جدول 

سمت چپ      ستون  سپس در  شما ایجاد می کنند.   سب و کار را ک خود در آن و تجربه میزان مهارت ،هیجان را در 

 .نمایید انتخاببر اساس گزینه های جدول 

شما به   سیار عالقه دارید مثال  شف ا    طراحی ب ستعداد کافی دارید زیرا در ک ستعداد ها به امر  و در آن نیز ا

ما که درخور کسررب شررربه واقف شررده اید بنابراین در باالترین سررطح آن را درج کرده اید اما میزان مهارت و تج

 است. ناچیزدرآمد از آن باشد 

 

 در آن کسب و کار مهارتو تجربه و سطح  )از باالترین عالقه( عالیق
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 عالی خوب متوسط ناچیز .دوستش دارید و به هیجان می آورد هایی که شمافعالت 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ها مهارت -جدول عالیق

. حتما بعد است که منجر به توجه خاص شما به یک موضوع می گردد    سی آوری می شود که عالقه احسا  دیا

  می کردید. از تکمیل این جدول به این نتیجه رسیده اید که عالیق شما بیش از آن چیزی است که تصور

شده     یک نوع آیا در این میان عالیقی وجود دارند که به  :تمرین شما مبدل  شند؟   سرگرمی برای  آنها را  با

 لکر کنید:

1) ...... 

2) ...... 

3) ...... 

ساس نمودار راهنمای   ،تکمیل جدول باالبعد از  شما   م.تفسیر کنی  صفحه بعد  باید داده ها بر ا بدین معنی که 

 باید با معیارهای زیر سمت و سوی آینده کاری خود را جهت دهید:

قیت و اگر یک فعالیت و کسررب و کار برای شررما حکم سرررگرمی را دارد پس امکان موفقیت، خال  .1

 ابتکار شما در آن بیشتر خواهد بود. 

عالیت را توسرررعه    فاگر در یک فعالیت باالترین عالقه و باالترین مهارت و تجربه را دارید پس این           .2

 (Developدهید و روی آن تمرکز بیشتری بگذارید. )

ها بکاهید و گرایش    ی فعالیت هایی تمرکز دارید که عالقه ای به آنها ندارید، به مرور از آن             اگر رو .3

 (Minimizeخود به سمت باالترین عالیق خود و کسب تجربه و مهارت در آنها تغییر دهید. )
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ید کسرررب کنید، با ااگر می دانید به چه فعالیت هایی عالقه دارید اما تجربه کمی در آنها توانسرررته  .4

 (Exploreآموزش ها و کسب مهارت در آنها می توانید در آینده موفق تر عمل کنید. )

اگزیرید آن را انجام   از فعالیت هایی که نه در آن تجربه ای دارید و نه به آن عالقه ای دارید ولی ن              .5

  (Avoid) خواهید شد.دهید، از آنها باید پرهیز کنید. شما برای آن ساخته نشده اید و در آن شکوفا ن

 

 

 
 مهارت ها -نمودار عالیق

Minimize 
 کمتر بها دهید.

 

Avoid 
 از اینها پرهیز کنید.

Explore 
بیشتر مهارت اندوزی 

 کنید.

Develop 
 .می شویدحتما موفق 

 دهيد

 مهـارت 

 خیلی زیاد

 خیلی زیاد

 عالیق 
 خیلی  کم

 خیلی  کم
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 سبک زندگی

رزش ها ااصررولی هسررتند که شررخص را در مسرریر زندگی هدایت می کنند. در واقع  ارزش ها برای هر کس 

دگی خاصی سبک زندگی انسان ها را شکل می دهند. ممکن است داشتن یک نوع کسب و کار یک نوع سبک زن

ق می افتد که شما  را بطلبد که با ارزش های آن شخص همسو یا متناقض باشد. تناقض بین ارزش ها زمانی اتفا   

 ی انجام دهید که به درستی آن اعتقاد نداشته باشید!کار

شتر  به عنوان مثال  شما دو  کنندمی کار در هفته ساعت   70تا  50فرینان بین آکاربی شید      اما  شته با ست ندا

نید ممکن اسررت  سرراعت کار ک 70تا  50سرراعت در هفته کار کنید. لذا اگر شررما کارآفرین شرروید و   40بیش از 

ساس ناراحتی کنید   ست!؟ از طرفی اگر   اح شته نی ساعت کار کنید   40 و با خود بگویید که چا زندگی من مانند گذ

مکن است شما   مبه عنوان مثالی دیگر  ممکن است کسب و کار شما موفق نباشد و این نوعی تضاد ارزش است.       

ستان یا خان         ستراحت بپردازید یا کنار دو ست دارید به ا شه دو شنبه را همی شید اما از طرفی   وادهبعد از ظهر پنج با

س           شنبه ها بیش از  شما باید در بعد از ظهر پنج  ستند که  شما به گونه ای ه شتریان  ساعات روز به  دیگر م ایر 

 مشتریان خدمات رسانی نمایید. این نیز نوعی تضاد بین ارزش های شماست. 

سبک ز          بنابراین شنی از  شخص بتواند دیدگاه رو ست. باید هر  سبک زندگی خود مهم ا شخیص  ندگی خود ت

ام کارهایی هسررتیم که داشررته باشررد تا فعالیت هایی را انجام دهد که آن را دوسررت دارد. گاهی نیز ناچار به انج 

و عالیق خود یک  ز هابین نیا دوست نداریم. دلیل این کار نیاز های ما هستند. تمام چالش شخص این است که    

ه ترتیب اهمیت اولویت    ز به تفکر ندارد و کافیسرررت کارهای خود را ب       گاهی این برقراری نیا   تعادل برقرار نماید.   

 بندی نماید زیرا امکان ندارد کسی تمام عالیق خود را ارضا کند!

 چه نوع سبک زندگی را می پسندید؟

عالیت های گوناگونی ها باور دارید به سررمت گزینه ها و ف شررما در طول روز با توجه به ارزش هایی که به آن

 عضررا ناچاریدبجذب می شرروید. تمام فعالیت هایی که دوسررت دارید بیانگر نوع سرربک زندگی شررما هسررتند؛ اما  

 ند.کارهایی را انجام دهید که دوست ندارید و آنها در ارتباط با نیاز های روزمره شما هست

 اولویت بندی سبک زندگی

ست.   یکی  سبک زندگی مورد عالقه هر کس، اولویت بندی عالئق ا ستف  از راه های تعیین  ست  با ا اده از فهر

 شماره گذاری کنید. 10تا  1زیر ارزش های خود را به ترتیب پر اهمیت تا کم اهمیت از 

 نوع فعالیت شماره اولویت نوع فعالیت شماره اولویت
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 فردی پرداختن به سرگرمی های  رفتن به تعطیالت 

 خالق بودن  صرر کردن بعدازظهر در کنار خانواده 

 داشتن امنیت شغلی  تماشای تلویزیون 

 وقت گذرانی با دوستان  رئیس بودن 

 داشتن یک شغل چالش زا  احساس موفقیت کردن 

 جدول اولویت بندی سبک های زندگی

 

وضیح دهید که این انتخاب  تکه از نظر شما در اولویت قرار دارد نام ببرید و   حداقل یکی از مواد باال را :1تمرین

 شما چه اندازه به کارآفرینی نزدیک است.

 

صورت کارآفری      :2تمرین ست اما در شما در اولویت ا ضاد      حداقل یکی از مواد باال را که از نظر  شما ت شدن  ن 

ضیح دهید که این     شی ایجاد نماید نام ببرید و تو سب و کار؟     ارز ست یا ک ضاد مهمتر ا شما با  اآیا  ت ولویت ها 

 کارآفرینی سازگار است؟

 

برید باید بین برای اینکه شررما به عنوان یک کارافرین از شررغل خود رضررایت داشررته باشررید و از آن لذت ب  

سبک زندگی مورد نظر خود هماهنگی ایجاد نمایید.  نوان مثال درآمد زیاد به ع ملزومات کارآفرینی و اولویت ها و 

شغلی فعا      شغل چالش زا و نبودن امنیت  شتن  شتن، رئیس بودن، خالقیت و نوآوری کردن، دا لیت هایی هستند  دا

 ا صرر نظر کنید!که باعث می شوند تعطیالت، اوقات فراغت، تماشای تلویزیون و بسیاری سرگرمی های دیگر ر

زاریابی را به عنوان کارتان منافاتی نداشته باشد؛ مثال شما با   ممکن است اولویت های شما با شغل و کسب و     

اریابی قوی،  یک سررررگرمی هیجان انگیز و نفول در دیگران می نگرید و شرررغل شرررما هم به نحوی نیازمند باز          

ضای خانواده و فرزن       شه در بین اع ست دارید همی ست. یا مثال دو شید. در این  ارتباطات و فنون مذاکره ا دانتان با

مایید و در صورت به حد شغلی بر گزینید  که در منزل انجام شود. یا به صورت پاره وقت کار خود را آغاز ن صورت

 کافی رسیدن حقوقتان، تمام تالش خود را به سمت کسب و کار جدید و دلخواهتان سوق دهید.
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 تصمیم گیری

نه در مورد مسائل  ناچارید روزا در بسیاری از مراحل زندگی و بویژه وقتی صاحب کسب و کاری مستقل باشید     

ز به تفکر ندارد، اما   گوناگونی تصرررمیم گیری نمایید. برخی از این تصرررمیمات به موارد روزمره بر می گردد و نیا      

 برخی از آنها بسیار حیاتی هستند و باید درباره آنها بسیار با دقت فکر کرد.

 چگونه تصمیم گیری کنیم؟

دهای گوناگون برای تصمیم گیری داریم که برخی از آنها موثرتر هستند. راهبر  هر یک از ما روش هایی برای 

 تصمیم گیری عبارتند از:

 ید.اولین تصمیمی که به لهن می رسد پس از کمی فکر و آزمایش عملی کن :راهبرد انگیزشی -

 ند. اجازه دهید محیط و سرنوشت برای شما تصمیم گیری ک راهبرد پذیرفتن تقدیر و سرنوشت: -

 ."ه کار کنمچبه من بگویید " اجازه دهید فرد دیگری برای شما تصمیم بگیرد. اهبرد فرمانبرداری:ر -

یاندازید و بعدا در مورد آن فکر کنید.        راهبرد تاخیری:  - من بعدا به این   " تصرررمیم گیری را به تعویق ب

 ."مساله پی خواهم برد

سردرگمی:  - س  راهبرد  ستم و نمی دانم  من در میان داده ها و روش های گوناگون  دام راه را کردرگم ه

 انتخاب کنم.

ستفاده از روش های منطقی و با درنظر گرفتن عقل و احساس    راهبرد برنامه ریزی: - صمیم گیری  تبا ا

 نمایید.

من نمی توانم "وید. ی توانید با آن مواجه شممسئولیت تصمیم گیری را می پذیرید اما ن راهبرد ناتوانی: -

 "با آن روبرو شوم

 مراحل تصمیم گیری

مراحل با دقت اجرا  در این روش بهتر است تمام  می پردازیم.به روشی نظام مند برای تصمیم گیری   در اینجا 

یا زمان بیش از چند  وگردند. هر مرحله بسته به نوع مساله مورد بررسی ممکن است زمان کوتاه و چند دقیقه ای  

ارند استفده گردد تا نتایج  مسائل کوچک تر که کمتر نیاز به اطالعات د روز برای اجرا بطلبد. بهتر ابتدا است برای  

 استفاده آن ملموس باشد.
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  مسئله یابی: 1مرحله

  صورت مسئله باید کوتاه، ساده، مشخص و قابل اندازه گیری باشد. •

  صورت مسئله باید بتواند هدر را ترسیم کند. •

  صورت مسئله نباید شامل علت یا پاسخ ضمنی باشد. •

  حقیقت یابی: 2مرحله

  تمام علت های بالقوه را برای پاسخ به مسئله بیان نمایید. •

  یید.علت های اصلی را با جمع آوری اطالعات و چراجویی های پی درپی مشخص نما •

  کلمات کلیدی چرا؟ چگونه؟ کی؟ چه کسی؟ کجا؟ چه چیزی؟ بسیار موثرند. •

  له بسیار موثر است.علولی و اصل پاتو برای این مرحم -نمودار علت •

  ایده یابی: 3مرحله

  تمام پاسخ های ممکن را برای علت های اصلی مرحله قبل پیدا کنید. •

  ر است.هر چه ایده های بیشتری تولید شود امکان رسیدن به بهترین ایده ها بیشت •

  نمایید. برای تولید ایده های بیشتر و ابتکاری تر از تکنیک های خالقیت استفاده •

  راه حل یابی: 4مرحله

  بهترین ایده ها و ایده های ابتکاری را تعیین نمایید. •

ید و مقایسه کرد، برای انتخاب بهترین ایده ها، مالک هایی که بتوان با آنها ایده ها سنج •

  برگزینید.

  تهیه برنامه کار: 5مرحله

  برای اجرای ایده برنامه ریزی نمایید. •

  و مسئولیت ها را تعیین نمایید.به مسئولیت افراد توجه کنید  •

  زمان و هزینه انجام هر مرحله از اجرای ایده را  معین کنید. •

  دور اندیشی نمایید و خطرات و ریسک های احتمالی را پیش بینی کنید. •

  اجرا، کنترل و نظارت: 6مرحله

  بر اساس برنامه کار، داده ها و اطالعات را جمع آوری نمایید. •

  در جریان را مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهید.برای رسیدن به ه •

  طبق برنامه کار و زمان بندی، مکررا از افراد جوابگویی بخواهید. •

  د دهید.با توجه به تقسیم مسئولیت ها و زمان بندی کارها، به افراد بازخور •
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 اهداف

سیدن به آن اهدافی را درنظر       شد باید برای ر شما برای آینده هرچه با صمیم  شه  بگیرید. اه ت دار به منزله نق

ن می دهند. در هنگام یدن به شغل راه را به شما نشا   س راهنمای شما هستند که از دوران دانش آموزی تا مرحله ر  

ستند که بین  برنامه ریزی برای آینده باید اهدافی بلند مدت برای خود در نظر بگیرید. اهدار بلند م دت اهدافی ه

ستیابی به آ   10تا  5 شد. در این میان اهدار به عنو سال د ستگاه هایی  انها طول می ک سیدن به  دن ای ر بین راه ر

ش      ستوران با شما راه اندازی یک ر ستند. برای مثال اگر اهدار بلند مدت  د، آنگاه اهدار کوتاه اهدار بلند مدت ه

 مدت عبارتند از:

 فارغ التحصیل شدن از دبیرستان یا دانشگاه -

 ورانپیدا کردن یک کار در رست -

 شرکت در کالس های کسب و کار -

 پس انداز -

 اخذ وام -

شتر      شما را یک قدم به هدار بلند مدت نزدیک تر می کند. بی سیدن به اهدار کوتاه مدت  سان بر     ر شنا کار

سا    سند اح س موفقیت می کنند و این عقیده اند که وقتی افراد برای خود اهدار تعیین می کنند و به آن ها می ر

 خره کاری انجام داده اند؛ در غیر این صورت احساس پوچی می کنند.که باال دمی دانن

 تهیه و تنظیم اهدافنحوه 

شند:    - شما با م کنید. شخص  اهدافتان را باید برای چیزهایی که واقعا می خواهید تنظیاهداف باید خاص 

سعی کنید هدر         شد. نباید  شته با صی دا شخ فرد دیگری را  در اهدافی موفق تر خواهد بود که به آن تعهد 

 بپذیرید و بر اساس خواسته های دیگران اهدافتان را تنظیم نمایید.

ه شما کمک  بنوشتن اهدار  اهدار باید واضح، مکتوب و معین باشند.   اهداف باید واضح و معین باشند:    -

غذ ن اهدار روی کامی کند آنچه را که واقعا به دنبالش هستید را در لهن مشخص کنید. و ضمنا پیاده کرد 

ست تا آنچه را می خواهید درک کنید.     شار ا شما   وکلی گویی در اهدار هیچ تعهد نوعی اهرم ف نیرویی به 

باید مبهم اسررت.  ویک هدر کلی « باید از اتالر زمان و وقتم بکاهم » نمی دهد تا به آنها برسررید. مثال

سته به خود، می    شما زمان و اتالر وقت چه معنی دارد. ب شا  فکر کنید از نظر  ی تلویزیون، ورزش تواند تما

شد. باید بدانی     ستان بودن و حتی درس خواند و ادامه تحصیل با د دقیقا منظورتان از کردن، تفریحات و با دو

 اتالر وقت چیست. 
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، با صرر چه میزان وقت، با کمک  ، با چه هزینه ایکِی باید بدانیداهداف باید قابل اندازه گیری باشند:   -

 ی خواهید به آن هدر دست یابید.چه افرادی و ... م

ساس اهدار  اهدار را اولویت بندی و بر ا کنید و از مهم ترین شروع نمایید:  اهداف را اولویت بندی  -

 د.بلند مدت و کوتاه مدت طبقه بندی نمایید و از مهمترین و ضروری ترین آنها شروع کنی

هدافتان را ابهتر اسررت برای یادآوری و افزایش اهرم فشررار  اهدافتان را در معرض دید خود قرار دهید: -

با ز نصب کنید تا  روی یک کاغذ بنویسید و در مکان هایی مانند کیف پول، در ماشین، روی کمد یا روی می  

 دیدن آن انرژی بگیرید و به صورت ناخودآگاه نیز پیگیری کنید.

سم نمایید:     - سیدن به اهداف مج ست  خود را بعد از ر صور  برای افزایش انگیزه خود، حالت بهتر ا ی را ت

 کنید که به تمام اهدافتان دست یافته اید.

ید            - تان را مرور کن هداف های خود ا یاز یات و ن ها، تجرب با تغییر ارزش  گاهی تغییرات همزمان  ی در : 

سرر د  سررت از آنها دلزندگی شررما و دیدگاه هایتان رم می دهد که اگر در اهدافتان بازنگری ننمایید ممکن ا

 شوید. گاهی تقویت، تغییر، جایگزینی کمک می کند هر لحظه طالب اهدافتان بمانید.

 تعیین اهداف فردی

سید. این تمرین به   ما کمک می کند اهدار ش مراحل زیر را انجام دهید تا بتوانید راحت تر اهدار خود را بنوی

 کوتاه مدت و بلندمدتی برای خود تعیین کنید.

سید.   : ابتدا یک 1مرحله سمت بنوی را  سعی کنید آن  هدر بلند مدت برای خود تعیین کنید و آن را در این ق

نظر خود معنی کنید و  واضح و بر اساس چیزهایی که واقعا شما می خواهید تنظیم کنید. برای این کار هدر را از   

یان آن نسبت به خود شک   بدر چندین بار با تکرار و تصحیح نوشته ها بیان آن را ساده تر و بهتر کنید. شما نباید     

 دتان باشد.وکنید. یعنی هدر باید دقیقا مال خ

 هدف من

 

 

زیرا س از رسیدن به   : تعیین اهدار کوتاه مدت برای رسیدن به اهدار بلند مدت ضروری می باشد   2مرحله

سیدن         سه هدر کوتاه مدت که جهت ر ضایت می کنید. در اینجا حداقل  ساس ر به هدر بلند مدت باال آنها اح

 شما را یاری می کند بنویسید.

 

 کوتاه مدتف اهدا

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

.................................................................................................................................................................... 
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: اهدار خود را اولویت بندی کنید و برای هر یک یک محدوده زمانی تعیین نمایید. در این قسررمت 3مرحله

 را به ترتیب اولویت بندی کنید و تاریخ انجام آنها را مقابل آنها بنویسید. 2اهدار مرحله 

 

 و تعیین محدوده زمانی اولویت بندی اهداف

 

 

اید چه کار کنید تا در مدت زمان تعیین شرررده بتوانید به اهدار کوتاه مدت خود              : اکنون ببینید که ب   4مرحله 

 برسید. سعی کنید از تجربیات، استعدادها و عالیق خود استفاده کنید. هزینه های الزم را تعیین کنید.
 

 راه های رسیدن به اهداف

 

 

  

1. ....................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 

1. ................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................. 

 

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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 راه اندازی کسب و کار برای خود

ر اینکه بدانید چه باگر شما قصد دارید یک کسب و کار مستقل را راه اندازی نمایید ایده خوبی است مشروط        

شید. اگر شما قبول نمایید کسب و کار پر مخاطره           شرایط با ست و شما واجد  ست و بدانید با چه  اشرایطی الزم ا

 شتر خواهد شد.رو خواهید شد، پس از شروع کسب و کار احتمال و شانس موفقیت شما بیمشکالت احتمالی روب

یی را باید انجام دهید در این قسمت پرسشنامه ای برای اطالع از این که چه چیزهایی باید بدانید و چه کارها   

 شما را راهنمایی ما کند. سعی کنید در پاسخگویی به سواالت صادقانه عمل کنید.

 به تنهایی می توانید کاری را شروع کنید؟ آیا شما .1

 .من به تنهایی کارهایم را انجام می دهم. الزم نیست کسی به من بگوید چه کار کنم -

 اگر کسی در شروع یه من کمک کند کافی است و ادامه راه را خودم می توانم بروم. -

 من مراقب هستم و تا وقتی وجبور نباشم خودم دست به کار نمی شوم. -

 ما در مورد دیگران چیست؟ش رنظ .2

 من مردم را دوست دارم و تقریبا با همه می توانم کنار بیایم. -

 من دوستان زیادی دارم و به کس دیگری نیاز ندارم. -

 اکثر مردم آزاد دهنده هستند. -

 آیا توانایی رهبری دیگران را دارید؟ .3

 وقتی کارم را شروع کنم می توانم سایرین را نیز دنبال خودم بکشانم. -

 م.اگر کسی به من بگوید چه کار کنم خوب است و بعد از آن خودم می توانم دستور بده -

شم        - شته با ست دا سپس اگر دو شروع کند و  دنبال او می  من اول اجازه می دهم که فرد دیگری کار را 

 روم.

 آیا مسئولیت پذیر هستید؟ .4

 لذت می برم.من از اینکه مسئولیت کارها را برعهده بگیرم و بر آنها نظارت کنم  -

ن کار را بر  من اگر مجبور باشرررم مسرررئولیت کار را قبول می کنم ولی ترجیح می دهم فرد دیگری ای    -

 عهده بگیرد.

ی جلب توجه به نظر من اینکه مسئولیت قبول کنیم و به این طرر و آن طرر سرکشی کنیم فقط نوع    -

 کنم. و خدنمایی است. من ترجیح می دهم این کار را به فرد دیگری واگذار

 آیا شما سخت کوش هستید؟  .5

شم ادامه می دهم و به نظر من ارزش دارد برای چیزی که دو  - سخت    من تا جایی که الزم با ست دارم 

 کار کنم.
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 من تا مدتی سخت کار می کنم و زمانی که به حد کافی پول پس انداز کردم از شدت کار کم می کنم. -

 درست نیست."  به همه جا می رسدانسان با سخت کوشی " به نظر من این عقیده که  -

 آیا تصمیم گیری برای شما آسان است؟ .6

یری هایم گمن معموال در مواقع ضررروری سررریعا تصررمیم گیری می کنم و در اغلب مواد نیز تصررمیم  -

 درست بوده است.

اشررته باشررم. دمن فقط زمانی می توانم خوب تصررمیم بگیرم که به اندازه کافی وقت برای فکر کردن  -

 تخاب کنم.ه با عجله تصمیم می گیرم بعدها فکر می کنم می توانستم راه بهتری را انزمانی ک

 من دوست ندام مسئولیت تصمیم گیری برعهده من باشد. -

 آیا مردم می توانند به گفته های شما اعتماد کنند؟ .7

 صد در صد. من هرگز حرفی را که مطمئن نباشم نمی زنم. -

سرراده تر  کنم، اما گاهی هم پیش می آید که چیزی را کهمن سررعی می کنم که با اطمینان صررحبت  -

 است می گویم نه واقعیت را.

 وقتی مردم راست و دروغ را نمی فهمند چه لزومی دارد خود را به زحمت بندازم؟ -

 آیا کارتان را تا انتها انجام می دهید؟ .8

 اگر تصمیم بگیرم کاری را انجام دهم هیچ چیز نمی تواند مرا متوقف کند. -

 معموال کارهایی را تا انتها انجام می دهم که به خوبی پیش بروند.من  -

 اگر کاری از اول درست پیش نرود آن را رها می کنم. چرا باید مغزم را خسته کنم؟ -

 است؟ رانرژی شما چقد .9

 من هرگز خسته نمی شوم. -

 من برای اکثر کارهایی که به آنها عالقه دارم انرژی کافی دارم. -

 زودتر از دوستانم خسته می شوم.به نظر می رسد من  -

ز گزینه اول هر اهای خود را  ارزیابی آزمون باال به این ترتیب اسررت که اگر شررخصرری بیشررترین تعداد جواب

د. هرچه تعداد جواب های انتخاب کرده باشد به همان میزان توانایی راه اندازی کسب و کار برای خود را دارسوال 

ندارد. بویژه جواب های  همان میزان آمادگی راه اندازی کسب و کار برای خود را گزینه دوم و سوم بیشتر باشد به 

 گزینه سوم دال بر آمادگی بیشتر برای استخدامی است و نه خود اشتغالی یا کارآفرینی.
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 بهره برداری از فرصت ها و ایده سازی

پیتر دراکر وند. ن شررکوفا می شرربدیهی اسررت که همه چیز تغییر می کند و در البالی این تغییرات کارآفرینا

ست که تنها راه برتری در جهان پیداکردن راه های جدیدتر و بهتر برای ایجاد کا  ست. معتقد ا برای  ال و خدمات ا

 چیست؟ ارکایده کسب و  آشنایی بیشتر با ایده های کسب و کار بهتر است در این مورد بیتشر بدانیم.

ت. ایده کسب و کار می  مهارت ها، بازار )مشتریان( و کاال یا خدمات اس  ایده کسب و کار ترکیبی از تجربیات،  

یا اصالح شده    (آماده ومک دونالد به عنوان اولین رستوران غذای سریع    تواند جدید یا منحصر به فرد باشد )مثل  

سفر( و یا حتی انتقال ای       شرکت حمل و نقل بین المللی هم شد )مانند  سط یک فرد دیگر با شو تو ری دیگر ده از ک

 )مانند خدمات ارتباطی ایرانسل(. 

 چگونه می توان به ایده کسب و کار دست یافت؟

شکل  شما   وقتی درباره ایده فکر می کنید، چه چیزی به لهنتان خطور می کند؟ ایده ها زمانی  می گیرند که 

راه های دست یابی  رد.دابه این موضوع فکر کنید که حتما راه بهتری برای انجام آن فعالیت یا کسب و کار وجود 

 به ایده ها عبارتند از:

قه مند باشید  : شما ممکن است در کاری مهارت داشته باشید یا به کاری عال    خدمات مورد نیاز دیگران -

 که فرد دیگری حاضر باشد برای آن پول پرداخت نماید.

سرگرمی و تفریحات    : سرگرمی  - ساعاتی از زندگی خود را به  صاص م مردم به طور معمول  ی دهند. اخت

ستوران معرور برنامه اج    سیقی عالقه دارد می تواند در یک ر را نماید و دیرگان مثال فردی به خواندن مو

دکان را سرگرم  را سرگرم کند. در برپایی مجالس جشن تولد، نمایش عروسکی برای کودکان می تواند کو   

 نماید.

ذت می جالت و مواد خوراکی در مدرسره ل اگر شرخصری از فروش م  : بازاریابی برای کاالهای دیگران -

 برد، می تواند برای کاالهای دیگران بازاریابی کند و مشتری پیدا نماید.

صی برای تعمیر        تعمیرات - شخا ست ا ستند ممکن ا شگاه ها تعطیل ه سایل   : گاهی اوقات که همه فرو و

غیر معمول به  ر سرراعاتخود به کمک نیاز داشررته باشررند. پس با افتتاح فروشررگاه و تعمیرگاه می توان د

 دیگران سرویس دهی کند.

یک وسیله  وممکن است شخصی از وسیله ای که از آن استفاده می کند ناراضی باشد  :اختراعات جدید -

 ب و کار تبدیل شود.بهتر با کارایی مناسب تر و راحت تر اختراع کند و این اختراع به ایده ای برای کس

انید با کم کردن ا از روند انجام یک کسب و کار ناراضی باشید و بتو: شاید شمبهسازی کاالها و خدمات -

 ا کیفیت تر انجام دهید.بمراحل، هزینه ها یا تغییر فرایند ها بتوانید آن نوع خدمات را بهتر، ارزان تر و 
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سایت حراج طراحی          فناوری های نو - شگاه یا یک  ستر اینترنت فرو ستفاده از ب شخصی با ا ی کند و از م: 

 فناوری جدید یک کسب و کار می سازد.این 

شود و  : شخصی متوجه نیاز به یک کاال یا خدمات در با  بین عرضه و تقاضا   عدم تناسب در بازار  - زار 

صه      شد. با رفع این نقی صاحب یک  میا متوجه وجود خالء انجام خدماتی را در نیاز های مشتری با ی تواند 

 ایده پر رونق شود.

سته های   - نجارها و عادات : امروزه جامعه به دلیل تغییرات در هنجارها و جایگزینی هجدیدنیازها و خوا

ده و سررریع باعث رونق جدید نیاز دارد به نحوی آنها را از طرقی رفع نماید. مثال اسررتقبال از غذاهای آما

 گرفتن فست فود ها شده است.

 ایده سازی

سید. تکار شغلی یا اب  برای هریک از فرصت های زیر یک یا چند ایده  ساس عالیق،  بسعی کنید   جدید بنوی ر ا

 .ایده ها را تولید نماییدمهارت ها و استعداد های خود 

 (یک مراسم ساالنه یا المپیک قرار است در شهر شما برگزار شود. )فرصت های گذرا .1

 رونق یافتن مسابقات دوچرخه سواری در کشور )تغییر بازار یا صنعت( .2

 )تغییر تقاضا(افزایش فروش غذاهای خارجی  .3

 تغییر قوانین درباره رانندگان خواب آلوده )تغییر نگرش جامعه( .4

 یارانه های در کشور هدفمند شده است. ) تغییر روندهای دولت( .5

 .در کشور بحران سرمای شدید همه جار را فراگرفته است .6

 در شهر شما مشکل ترافیک بسیاد حاد است. .7

 ت.ساعت مغازه ها باز اس 5روز کمتر از مردم شهر شما بسیار تجمالتی هستند و در  .8

 در استان شما رودخانه ای زیبا با دره های عمیق و آبشارهای زیاد وجود دارد. .9

 بحران بارندگی باعث افت بیش از حد سطح دریاچه شده است. .10
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 خالقیت

خالقیت  است.  لهیخالقیت میلی لاتی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده و انسان مظهر خالقیت ا    

سابی و قابل پرورش   ست.  یک مهارت اکت س    و یک توانایی فکری ا سنجش  طح خالقیت ابتدا یک آزمون برای 

آشرنایی با شریوه    آزمون برای سرنجش میزان خالقیت و  3در اینجا  انقالبی مطرح می کنیم. فکری سرازگارانه و 

 در برخورد با مسائل را برای شما خواهیم آورد:خود تفکر 

 خالقیت تفکر آزمون سبک

 .ازمتوانم این را بهتر بسیعنی اینکه چطور می سبک سازگارانه -

 .توانم این را متفاوت بسازمیعنی چطور می سبک انقالبی -

ص          ست با  ست. در آزمون زیر بهتر ا سازگارانه ا یکی از  داقت کاملسطح خالقیت در تفکر انقالبی باالتر از 

 )ب( را که بیشتر بیانگر رفتار شماست، انتخاب کنید.  های )الف( یاپاسخ 

 شوموقتی مشغول کاری می -1

  الف( استوار و ثابت قدم هستم

 ارم.ب( اغلب توانایی و انرژی باالیی دارم اما در بعضی مواقع انرژی و توانایی کمتری د

 آید، معموالوقتی مشکلی پیش می -2

 دهم و بعضی از آنها غیر معمول استمختلفی را ارائه میهای حلالف( راه

 های معمول استکنم که اغلب قابل پذیرش و مطابق روشب( یکی دو راه حل پیشنهاد می

 کنموقتی چیزی را ثبت، ضبط یا بایگانی می -3

 کنمالف( به اسناد و مدارک بسیار دقت می

 طور اتفاقی استکنم بهو اگر دقت زیادی به آنها ب کنمب( به اسناد و مدارک مانند سایر موارد توجه می

 آیمدر جلسات معموال چنین به نظر می -4

 های گروهکننده وظایف و دستورالعملالف( مراقب و کنترل

 کنندهب( مبارز، مقاوم و رقابت

 سبک فکری من -5

 C و بعد به  B به A الف( خطی است. رفتن از نقطه

 یگرزی است. رفتن از یک ایده به ایده دباهای آتشب( غیر خطی مانند جرقه

 گیرمای یا گروهی را به عهده میهنگامی که مسوولیت پروژه -6

 کنندگویم و افراد گروه، خودشان کارها و نحوه رسیدن به اهدار را معین میالف( ایده کلی را می
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 نمها و نتایج مورد انتظار را مشخص کها، اولویتبندیکنم اهدار، زمانب( سعی می

 شدای برای انجام کاری وجود داشته بااگر روش و قاعده -7

 کنمالف( معموال از همان روش پیروی می

 عنی هستند یا خیر؟مهای موجود منطقی و با کنم: آیا روشب( معموال سوال می

 معموال دوست دارم با افرادی باشم که -8

 الف( ثابت و مستحکم هستن

 .ب( باهوش، مهیج و متغیر هستند

 ل کار و منزل مندر مح -9

 الف( همه چیز شلوغ و نامرتب است

 .است چیز شسته رفته، مرتب و سر جای خودشب( همه

 کنماحساس می -10

 شوندالف( اغلب کارها بر اساس یک دلیل، منطق و حکمتی مناسب، طراحی و انجام می

امتیازات را در بخش ادامه   نحوه محاسررربه    ، پیشررررفت و ارتقا داد.  توان، تغییر، بهبودب( اغلب کارها را می   

  مطلب بخوانید

 

 تفسیر نتایج:

 

 خالقیت انقالبی خالقیت سازگارانه شماره سوال خالقیت انقالبی خالقیت سازگارانه شماره سوال

 الف ب 6 ب الف 1

 ب الف 7 الف ب 2

 ب الف 8 ب الف 3

 الف ب 9 ب الف 4

 ب الف 10 ب الف 5

 سبک تفکر خالقیت آزمونتفسیر جدول نحوه 
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 آزمون سنجش خالقیت تورنس

 باشد.یسؤال است که هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ م 60ای را که در پیش رو دارید حاوی پرسشنامه
شخص نمایید. بدیهی م √لطفاً هر یک از سؤاالت را با دقت مطالعه نموده و گزینه مورد نظر خود را با عالمت 

 انه و با دقت جواب دهید.د پس برای ارزیابی درست نتایج صادقباشمد نظر می اقعی و دقیق شمااست اظهار نظر و

 کنید؟یشوید معموالً چه موقتی با یک مسأله خیلی مشکلی روبرو می -1

 کنم بتوانم مسأله را حل کنم.کنم، چون فکر نمیریه میگ -الف
 شوم؟کنم، اما ناراحت میه نمیگری -ب
 ابم.راه مناسبی برای حل مسأله بیکنم سعی می -ج

اید، چه ای باشید، ناگهان دریابید قطعه مهمی از آن را گم کردهاگر سرگرم ساختن وسیله -2

 کنید؟می

 کنم.کار را متوقف می -الف
 کنم.یمکنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم کار را متوقف سعی می  -ب
 سازم.کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم به جای آن قطعة دیگری مییدا میقطعة گم شده را پ -ج

کنید حدس بزنید افرادی که دور شما هستند دربارة وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا سعی می -3

 کنند؟چه چیزی بحث می

 کنند.مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث میرگز عالقهه -الف
 کنند.حث میبدارم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی  گاهی دوست -ب
 کنند.میشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث میه -ج

 برید؟آیا از حل مسائل دشوار لذت می -4

 برم.یر، از حل مسائل دشوار لذت نمیخ -الف
 برم.ه ندرت از حل مسائل دشوار لذت میب -ب
 برم.لذت میار اغلب از حل مسائل دشو -ج

 کنید؟ای را با همکاری یکدیگر حل کنند، چه میاگر عضو گروهی باشید که باید مسأله -5

 گذارم دیگر اعضای گروه مسأله را حل کنند.کنم و میودم کاری نمیخ -الف
 کنم.دهد، شرکت میاهی در آنچه گروه انجام میگ -ب
 کنم.دهد، شرکت میه طور فعال در آنچه گروه انجام میب -ج

 کنید؟شوید معموالً چه میای روبرو میوقتی که با مسأله تازه -6

 خواهم آن را برایم حل کند.ز کسی میا -الف
 کنم با کمک کسی دیگر آن را حل کنم.عی میس -ب
 کنم اطالعات بیشتری بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.عی میس -ج

 کنید؟می اگر درگیر حل مسألة مشکل ریاضی باشید، چه -7
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 خواهم به من کمک کند.از معلم یا شخصی می -الف
 خوانم.یک کتاب ریاضی مربوط به مسأله را می -ب
 کنم.از منابعی که در دسترس دارم استفاده می -ج

کنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما ای کار میوقتی در گروهی برای حل مسأله -8

 کنند؟استقبال می

 کنند.رت از نظرات مبتکرانه من استقبال میبه ند -الف
 کنند.اهی از نظرات مبتکرانه من استقبال میگ -ب
 کنند.غلب از نظرات مبتکرانه من استقبال میا -ج

 کنید؟شوید، معموالً آن را چگونه رفع میوقتی با مشکلی غیر عادی مواجه می -9

 گیرم.ک میاغلب از کسی کم -الف
 کنم تا خودم آن را حل کنم.م مدت کوتاهی تالش میکمک گیر قبل از اینکه از کسی -ب
 .کنم تا خودم آن را حل کنمدتی بسیار طوالنی تالش میم -ج

 کنید؟آیا به نظر دیگران شما سؤاالت مشکلی طرح می -10

 کنم.فکر نمی خیر، این طور -الف
 ی کنم.گاهی این طور فکر م -ب
 کنم.یاغلب این طور فکر م -ج

 دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟ آیا معموالً -11

 زنم.عموالً به کارهای تازه دست نمیم -الف
 زنم.ه کارهای تازه دست میبگاهی  -ب
 زنم.ه کارهای تازه دست میباغلب  -ج

 کنید؟شوید، چه میرو میای روبهوقتی با مسأله پیچیده -12

 کنم خود را درگیر حل آن نکنم.عی میس -الف
 مان کوتاهی برای حل آن تالش کنم.ممکن است ز -ب
 کنم.مانی بسیار طوالنی برای حل آن تالش میز -ج

 برید؟آیا از تجارب تازه لذت می -13

 برم.زه لذت نمیاز تجارب تا -الف
 برم.تجارب تازه لذت می گاهی از -ب
 برم.ذت نمیلاز تجارب تازه  -ج

 یید.آگیرید که از عهدة آن برنمیوقتی در موقعیتی قرار می -14

 شوم.دیگران متوسل می اغلب به -الف
 شوم.ران متوسل میگاهی به دیگ -ب
 دهم به خودم متکی باشم.عموالً ترجیح میم -ج

 دهید، چقدر اطمینان دارید؟به آنچه مستقالً انجام می -15
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 دهم اطمینان زیادی ندارم.به آنچه خودم مستقالً انجام می -الف
 دهم تا حدودی اطمینان دارم.یبه آنچه خودم مستقالً انجام م -ب
 دهم اطمینان زیادی دارم.به آنچه خودم مستقالً انجام می -ج

 برید؟های علمی لذت میآیا از انجام آزمایش -16

 برم.م آزمایش لذت نمیاز انجا -الف
 برم.ز انجام آزمایش تا حدودی لذت میا -ب
 برم.نجام آزمایش خیلی لذت میااز  -ج

 روید؟فرو میآیا هرگز به رویا  -17

 روم.به رویا فرو نمی خیر، من -الف
 روم.اهی، اگر وقت داشته باشم به رویا فرو میگ -ب
 روم.غلب اگر وقت داشته باشم به رویا فرو میا -ج

 کنید؟در بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاده می -18

 معموالً اشکال دارم. -الف
 گاهی اشکال دارم. -ب
 اشکال دارم.به ندرت  -ج

 بیان شما تا چه اندازه خوب است؟ -19

 کنم.طالبم را به خوبی بیان نمیم -الف
 کنم.اهی مطالبم را به خوبی بیان میگ -ب
 کنم.غلب مطالبم را به خوبی بیان میا -ج

 نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟ -20

 ظراتم اشکال دارم.ندر نوشتن  -الف
 نم نظراتم را بنویسم.شاید بتوا -ب
 توانم نظراتم را بنویسم.امالً میک -ج

ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه دربارة موضوعی اگر عده -21

 صحبت کنید تا چه اندازه از عده این کار برخواهید آمد؟

 ام.را برای آن آمادگی نداشتهاش بر نخواهم آمد زیز عهدها -الف
 از عهده آن بر ایم. واهم کرد تانهایت سعی خود را خ -ب
 آن بر خواهم آمد.وبی از عهدهخبه  -ج

 کنید؟برای توصیف چیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می -22

 عموالً این کار برایم دشوار است.م -الف
 ر برایم آسان است.گاهی این کا -ب
 ر برایم آسان است.اغلب این کا -ج

 های بسیار باشد؟زم فراهم ساختن اندیشهآیا به شغلی عالقه دارید که مستل -23
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 مند نخواهم بود.عالقه -الف
 مند باشم.شاید عالقه -ب
 مند خواهم بود.همیشه عالقه -ج

 کنید؟برای بیان یک اندیشه با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می -24

 عموالً این کار برایم دشواراست.م -الف
 ر برایم آسان است.گاهی این کا -ب
 اغلب این کار برایم آسان است. -ج

های بسیاری را که با ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمهاگر به ناچار در مسابقه -25

 آیید؟شوند بیان نمایید. تا چه اندازه از عهدة این کار برمیشروع می« ج»حرف 

 آیم.ندان از عهدة این کار برنمیچ -الف
 آیم.ن کار برمیای از عهدة ایتا اندازه -ب
 آیم.ر حد خیلی زیادی از عهدة این کار برمید -ج

ای شرکت کنید که در آن باید چیزهای متعلق به یک طبقه اگر از شما خواسته شود در مسابقه -26

 آیید؟ای از عهده این کار برمیمعین مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید تا چه اندازه

 آیم.رنمین کار بچندان از عهدة ای -الف
 آیم.ای از عهدة این کار برنمیا اندازهت -ب
 آیم.ر حد خیلی زیادی از عهدة این کار برمید -ج

 شروع شود؟« همه»ه همة آنها با کلمة توانید بنویسید کچند جمله می -27

 توانم فقط چند تا بنویسم.می -الف
 توانم تعدادی بنویسم.می -ب
 توانم تعداد زیادی بنویسم.می -ج

 توانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء موارد استفاده دیگری نیز برای آنها پیدا کنید؟ا میآی -28

 ار برایم خیلی دشوار است.این ک -الف
 اید بتوانم چند مورد استفاده دیگر پیدا کنم.ش -ب
 توانم موارد استفادة بسیاری پیدا کنم.یم -ج

 است؟نوشتن تعداد زیادی داستان تازه چقد برایتان آسان  -29

 شوار است.داین کار برایم  -الف
 توانم چند داستان بنویسم.می -ب
 ویسم.های بسیار بنتوانم داستانیم -ج

 ترین است؟کدامیک از موارد زیر برایتان آسان -30

 حفظ یک شعر ده بیتی. -الف
 بیتی. تفسیر یک شعر ده -ب
 سرودن یک شعر ده بیتی. -ج

دهید جیح میبرای روزنامه دربارة جامعة خود بنویسید، ترای اگر از شما خواسته شود تا مقاله -31

 درباره کدامیک از موارد زیر بنوسید؟
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 کنم.ام نوشته شده است خالصه مینچه را که پیش از آن دربارة جامعهآ -الف
 افزایم.ام نوشته شده است اطالعات دیگری مییش از آن دربارة جامعهپبر آنچه که  -ب
ام نوشته شده است به نوشتن مقالة خود اقدام دربارة جامعه لبی که پیش از آنپس از مطالعه مطا -ج
 کنم.می

 برید؟از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می -32

 برم.های معرور لذت میز مطالعه کتابا -الف
 برم.وشتن چند کتاب توسط خودم لذت مینهای معرور و ز مطالعه کتابا -ب
 برم.لذت میهای خودم از نوشتن کتاب -ج

 شوید؟های جدید برای کودکان موفق میبازیدر طراحی اسباب -33

 ود.بچندان موفق نخواهم  -الف
 وانم چند طرح ارائه کنم.شاید بت -ب
 های بسیاری ارائه کنم.توانم طرحیم -ج

عهدة  اگر به جای معلم به کالس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا چه اندازه از -34

 آیید؟میآن بر

 شکست خواهم خورد. -الف
 مشکل خواهم داشت. -ب
 موفق خواهم شد. -ج

 چقدر برایتان آسان است؟« سریع»لمه های بسیار برای کنوشتن مترادف -35

 ار برایم خیلی دشوار است.این ک -الف
 ای برایم دشوار است.ین کار تا اندازها -ب
 ست.این کار برایم آسان ا -ج

ایم، تهیة فهرستی معمولی برای گرم کردن غذا را از دست دادههای فرض کنیم همه راه -36

 رم کردن غذا چقدر برایتان آسان است؟های دیگر برای گطوالنی از راه

 ار برایم خیلی دشوار است.این ک -الف
 ای برایم دشوار است.ین کار تا اندازها -ب
 ست.این کار برایم آسان ا -ج

 آیید؟تا چه اندازه از عهدة آن بر می اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید -37

 خوانم.ه طور کامل از روی یادداشتهایم میب -الف
 خوانم.یشتر از روی یادداشتهایم میب -ب
 کنم.ی به یادداشتهایم نگاه میگاه -ج

به دارید اگر با گروهی از دوستانتان باشید و آنان از شما بخواهند درباره چیزی که در آن تجر -38

 کنید؟کنید چه کار می یک ساعت صحبت

 ودداری کنم.خکنم از صحبت کردن دربارة آن عی میس -الف
 توانم فکر کنم و چیزهایی بگویم.یم -ب
 م.توانم مدتی طوالنی دربارة آن صحبت کنیم -ج
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 مندید که مستلزم سر هم کردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟آیا هرگز به شغلی عالقه -39

 .مند نیستمعالقه -الف
 مند باشم.شاید عالقه -ب
 مند هستم.عالقه -ج

تر های سادهوقتی ناچار باشید با کسی که فارسی خوب بلد نیست ارتباط برقرار کنید یافتن راه -40

 برای بیان مطالب خود به فارسی تا چه اندازه برایتان آسان است؟

 عموالً این کار برایم دشوار است.م -الف
 ر است.شواگاهی این کار برایم د -ب
 ر برایم آسان است.اغلب این کا -ج

 برید؟ید لذت می چقدر از ساختن چیزهای جد -41

 برم.عموالً از ساختن چیزهای جدید لذت میم -الف
 برم.اهی از ساختن چیزهای جدید لذت میگ -ب
 برم.غلب از ساختن چیزهای جدید لذت میا -ج

 کنید؟میشوند چگونه برخورد با افرادی که به سختی متقاعد می -42

 ر یافتن دالیل متقاعد کننده اشکال دارم.د -الف
 ها دالیل مختلف بیابم.کنم برای متقاعد کردن آنعی میس -ب
 یابم.رای متقاعد کردن آنان دالیل بسیار میب -ج

 گزینید؟ای را انجام دهید، معموالً کدام روش را بر میخواهید کار پیچیدهوقتی می -43

 یابم.روشی واحد می -الف
 د روش بیابم.شاید بتوانم چن -ب
 های متنوعی بیابم.توانم روشمی -ج

 چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟ -44

 اری که تقریباً همة مراحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد.ک -الف
 خشی از آن از پیش مشخص شده و بخشی از آن نیازمند به ابتکار باشد.بکاری را که  -ب
 تکار باشد.تر مراحل آن نیازمند ابکاری را که بیش -ج

 آیا توضیح دالیل رفتار پیچیده مانند رفتار یک کودک نابهنجار برای شما دشوار است؟ -45

 وضیح رفتار پیچیده برای من خیلی دشوار است.ت -الف
 توانم توضیحات کلی ارائه دهم.می -ب
 توانم توضیحات بسیاری ارائه دهم.یم -ج

شوید تا مسایل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید، تهیة اگر به یک گردهمایی دعوت  -46

 فهرستی طوالنی از مسایل آن چقدر برایتان دشوار است؟

 خیلی دشوار است. -الف
 تا حدی دشوار است. -ب
 چندان هم دشوار نیست. -ج
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اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دریافت کمک مالی پیشنهادهایی ارائه دهید  -47

 آیید؟ه اندازه از عهدة این کار بر میتا چ

 ت.ادهایی فراتر از آنچه شورای شهر قبالً در نظر گرفته است برایم دشوار اسارائه پیشنه -الف
 ارائه دهم. توانم تعداد اندکی پیشنهاد فراتر از آنچه قبالً شورای شهر در نظر گرفته استمی -ب
 قبالً شورای شهر در نظر گرفته است ارائه دهم. توانم پیشنهادهای زیادی فراتر از آنچهیم -ج

های گوناگون بسیاری برای آموزش اعداد توانید به یک معلم کالس اول کمک کنید تا راهآیا می -48

 مند شوند؟بیابد، به طوری که به فراگیری اعداد عالقه

 توانم این کار را انجام دهم.یر، نمیخ -الف
 ئه دهم.نم چند راه معدود اراشاید بتوا -ب
 های گوناگون بسیاری ارائه دهم.توانم راهله میب -ج

هایی جهت تأمین امکانات  ی به راهبرای دستیاب ای با امکانات محدود،کمک فکری به مدرسه -49

 ها چقدر برای شما آسان است؟ورزشی و سرگرمی

 خیلی دشوار است. -الف
 های جدیدی ارائه دهم.توانم راهیم -ب
 ه دهم.های بسیاری ارائتوانم راه می -ج

کنید به عوامل مختلفی که دهد، آیا سعی میوقتی حادثة غیر عادالنه ای برای شما رخ می -50

 ببرید؟اند پیاحتماالً در آن دخالت داشته

 کنم.سعی نمی -الف
 کنم.گاهی سعی می -ب
 کنم.معموالً سعی می -ج

 کنید؟دهد، معموالً چه میوقتی حادثة عجیبی رخ می -51

 کنم.به آن توجه نمی -الف
 پردازم.ه جستجوی برخی از علل اصلی آن میب -ب
 پردازم.ه جستجوی همة علل ممکن میب -ج

 کنید؟شوید، چقدر به جزئیات آن توجه میمند میوقتی به چیزی عالقه -52

 کنم.جزئیات توجه نمی زیاد به -الف
 کنم.کلی آن توجه می به جزئیات -ب
 کنم.توجه میبه همه جزئیات آن  -ج

 کنید؟ای آن توجه میکنید، چقدر به محتووقتی که به آواز گوش می -53

 کنم.هرگز توجه نمی -الف
 کنم.گاهی توجه می -ب
 کنم.خیلی توجه می -ج

 کنید؟کنید آیا به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید توجه میوقتی به یک اثر هنری نگاه می -54
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 اندیشم.بگوید، نمیبه آنچه هنرمند سعی دارد  -الف
 اندیشم.گاهی اوقات به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید، می -ب
 اندیشم.اغلب به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید، می -ج

 دهید؟کنید، چه واکنشی نشان میوقتی یک نمایش بدون کالم )پانتومیم( تماشا می -55

 کنم.قط برای لذت بردن تماشا میف -الف
 کنم. کنم پیام عمومی آن را درککنم و سعی میمی آن را تماشا -ب
 کنم همة پیام آن را درک کنم.کنم و سعی مین را تماشا میآ -ج

 کنید؟پس از تماشای فیلمی که شما را تحت تأثیر قرار داده است، معموالً چه می -56

 پردازم.خود می به کار بعدی -الف
 ت کنم.اید دربارة یک جنبه از فیلم با دیگران صحبش -ب
 کنم.کنم و دربارة آنها با دیگران صحبت میربارة حوادث فیلم فکر مید -ج

 گنجانید؟نویسید، معموالً چه مطالبی در آن میای میوقتی نامه -57

 ه دانستن آن نیازمندند.نویسم که دیگران بربارة چیزهایی مید -الف
 نویسم.همترین حوادث میمدربارة  -ب
 نویسم.یمخودم دربارة جزئیات زندگی  -ج

 کنید؟خوانید در ذهن خود مجسم میوقتی که کتابی را می خوانید، آیا آنچه را می -58

 کنم.خوانم در لهن خود مجسم نمینچه را میآ -الف
 کنم.خوانم گاهی در لهن خود مجسم مینچه را میآ -ب
 کنم.خوانم مجسم میمه آنچه را که میه -ج

 برید؟مقدار پیچیدگی لذت می دهید از چهدر آنچه که انجام می -59

 برم.ز انجام امور ساده و سر راست لذت میا -الف
 برم.ز انجام امور پیچیده ی زندگی لذت میا -ب
 برم.ز انجام امور بسیار پیچیده لذت میا -ج

 پردازید؟دهید، میچقدر به جزئیات کاری که انجام می -60

 پردازم.ه جزئیات میببه ندرت  -الف
 پردازم.زئیات میگاهی به ج -ب
 پردازم.اغلب به جزئیات می -ج

 میزان خالقیت سطح امتیاز

 خالقیت بسیار زیاد 120الی  100از 

 خالقیت زیاد 100الی  85از 



 
 کارآفرینیک کشف  39

 

 اجرای آزمونپس از  ،یابی به نتیجهبرای دست

پاسخ )الف( صفر امتیاز پاسخ  باید به ازای هر پاسخ به 

 )ب( یک امتیاز و پاسخ )ج( دو امتیاز بدهد. 

 

 

 

 

 

 آزمون گیلفورد

سید که توانایی  سان را نمی گیلفورد با تحقیقات فراوان به این نتیجه ر صه  های فکری ان توان در یک بعد خال

سان را می شبیه آن نامید. وی با روش کرد و آن را هوش یا چیزی  توان به های آماری دریافت که قوای فکری ان

 .گیری است تقسیم کردعامل مجزا که هر یک به تنهایی قابل اندازه 150

 را نام ببرید.« آجر»تمام موارد استفاده از  :1آزمون 

یک مبلغ مذهبی گرفتار قبیله آدم روزی روزگاری »برای داستان زیر عنوان هایی پیشنهاد دهید:  :2آزمون 

خوارها می شود. شاهزاده این قبیله آدم خوار به مبلغ پیشنهاد می دهد برای اینکه زنده بماند با وی ازدواج کند. 

راه بیشتر ندارد، یا با شاهزاده ازدواج کند و یا بمیرد. او از ازدواج سر باز می زند و زنده زنده پخته می  2مبلغ 

 « شود...

 :خالقیت مؤثرند عبارتند از و بروز مستقیماً در ظهور یی کههابرخی از خصیصه خالقیت پژوهاننظر  به 

 ای به هنگام مواجه شدن با شرایط و مسائل جدید است.البداهه و لحظهنوعی تفکر فی؛ پذیریانعطاف .1

 .جدید استهای غیرمعمول، غیرعادی و مقصود از اصالت توانایی فکر کردن فرد به راه؛ اصالت .2

جریان برقراری ارتباط و تداعی در فکر، بیان و عقیده اسرررت و بیشرررتر به تعداد یا کمیت           ؛ تسیییالی   .3

 شود.های فرد اتالق میپاسخ

 متوسط 85الی  75از 

 خالقیت کم 75الی  50از 

 خالقیت بسیار کم پایین به 50از 

 نرم آزمون تورنس
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سعه    .4 سط و تو شیاء، ابزارها، راه حل ها و ... را چگونه با تکثیر در ابعاد  ؛ب ماکرو یا میکرو به ایده  یعنی ا

 نماییم؟های جدید و مثمر ثمر تبدیل 

های کیفی ای پاسخکمیت، کیفیت زا است یعنی هر چه تعداد بیشتری ایده خلق کنیم بر معتقد است گیلفورد

شتری وجود دارد.    سب احتمال بی شود با حرور     و منا سته  سازیم  ک« ر ب پ ق ه»مثالً اگر از ما خوا لماتی را ب

سیال        شان از روایی یا  ساخته شده توسط یک فرد ن نجر به تفکر مخصیصه    3ی فکر اوست. این  بیشترین کلمات 

های ای از جریانبینیم که خالقیت یک روند منفرد نیسرررت بلکه مجموعهشرررود. پس میواگرا یا غیرمتعارر می

شود. با وجود اینکه در نهایت این تفکر واگرا است که به خالقیت   فکری است که به تفکر واگرا )خالق( منجر می 

تر بدون استفاده صحیح و کافی از   هجریان تفکر همگرا نقش مهمی دارد به عبارت ساد  شود ولی در این منجر می

 تفکر همگرا تفکر واگرا امکان پذیر نخواهد بود.

ای اول و دوم چند با توجه به موارد باال، برای ارزیابی سررطح خالقیت شررخص از نظر گیلفورد، در آزمون ه 

 عامل را مد نظر قرار می دهیم:

شان از باالتر بودن  ن ،در زمان تعیین شده  داستان  کاربردهای آجر و تعداد عناوین بیشتر  تعداد بیشتر  .1

 شخص است. فکر سیالیت

 ی باالی تفکر است.نشان از انعطار پذیری و واگرای ،های آجر یا عنوان داستان تنوع بیشتر کاربرد .2

 الت فکر است.ابتکاری بودن کاربرد ها و عنوان های داستان، نشان از باالتر بودن اص و جدید .3

شرری  را به  برای خلق یک مفهوم جدید یا یک مانند آجر اسررتفاده از تعداد بیشررمار از یک شرری   .4

فهوم جدید   مبه طوری که به ارائه     )خرد کردن و پودر کردن آجر( جزئیات بیشرررمار تبدیل کردن      

 از ویژگی بسط و توسعه فکری است.گردد ناشی 
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 :و ماخذ منابع

 .1381، انتشارات امیر کبیر، )ترجمه( تکنیک حل خالق مسئله؛محمود احمد پور داریانی 101 .1

اداره طرح و توسررعه سررازمان  هدی ترابی مهربانی؛م -اسررتفاده بهینه از دوران تحصرریل؛ عطیه فالح شررهیدی .2
 .همیاری اشتغال فارغ التحصیالن

 .1378تفکر و حل مسئله در کار، ترجمه پرویز امینی، انتشارات قدیانی، آموزش  .3

 1389شناخت و آموزش خالقیت در مدارس؛ نسترن اسدی، نشر عابد،  .4

شهیدی  ؛1کارآفرینی کاربردی .5 شتغال فارغ      ریم فتاح زاده؛م -عطیه فالح  سازمان همیاری ا سعه  اداره طرح و تو
 .التحصیالن

 .التحصیالن اداره طرح و توسعه سازمان همیاری اشتغال فارغ؛ عطیه فالح شهیدی؛ 2کارآفرینی کاربردی .6

ارغ التحصرریالن  ف؛ انتشررارات جهاد دانشررگاهی و سررازمان همیاری اشررتغال و کیا کارآفرینی گام به گام؛ محمد .7

 .1386دانشگاه ها،

 www.Creativity.irسایت  .8


