تست روانشناسی کارآفرینی
بر اساس شاخص Entrepreneur Quotient

مقدمه
كارآفرين كسي است كه يك فعاليتت تجتار پرمختارر را بتا

معرفی و نحوه پاسخگویی

ريسك مشخصي و برا كسب سود بالقو ايجاد ميكند ،توسعه

تستتت كتتارآفريني از  70پرستتا اساستتي

ميدهد و ادار ميكند .ضريب استععداد كتارآفريني ( )EQيتا

تشکيل شد استت كته متمعترين معيارهتا

 Entrepreneur Quotientروشي است كه فرد با آن ميتواند

روانشتتتناخعي و اخالقتتتي فتتترد از ديتتتدگا

ويژگي ها شخصي خود را با ويژگي ها كارآفرينتان موفت

كارآفريني را مورد پرسا قرار متي دهتد.

مقايسه كند.

برا هر پرسا يکي از گزينه هتا بلتي يتا

اين تست كه بر اساس شاخص  EQرراحي شد است ،مشخص

خير را انعخاب نماييد .در پاسخگويي بته ايتن

مي نمايد كه خصوصيات روانشناخعي و اخالقي شما به چه ميزان

تست محدوديت زماني وجود ندارد.

با روحيه كارآفرينان موف سازگار است.
آشنایی با کارگاه تدوین Business Plan

تفسیر نتایج تست
تعداد پاسختا بله را بشماريد .اگر تعداد پاسخ ها بله شما:

كارگا تدوين ( Business Planررح تجار يتا

 -دقیقاً  70مورد باشد به معناي آن است كه شما هم اكنون یک

ررح كسب و كار) فرصت مناسبي استت بترا
افراد كه مي خواهند عالو بر آشنايي با دانا

كارآفرین هستید.
 بیییا ا  60مییورد باشیید بییه معنییاي آن اسییت كییه اسییتعدادكارآفرین بودن را دارید ،كار خود را آغا كنید!
 بین  59تا  50مورد باشید بیه معنیاي آن اسیت كیه اسیتعدادبالقوه دارید .قوانین را مطالعه كنید و خود را آمو ش دهید.
 -بییین  49تییا  40مییورد باشیید یعنیین اییین كییه دقی

هسییتید و

پیشرفت كمن داشتهایید امیا بیا هیم مینتوانیید بیا مطالعیه و
فراگیري اصول و قوانین كارآفرین شوید.
 بین  39تا  30مورد باشید یعنین ایین كیه بیه نيیر نمینرسیددالقمند باشید ،اما این موضوع بدان معنا نیست كه نمنتوانید

كارآفرین شوید.
 بین  29تا  20مورد باشد یعنن این كه راه دشواري تا تبیدی-

و كارآفريني ،اصلي تترين متتارت يتك مشتاور
كسب و كار را بياموزند و بعوانند برا خودشان

يا ديگران ررح كسب و كار تدوين نمايند .ررح
كسب و كتار يتا  Business Planستند مکعتوبي
است كه جزييتات كستب و كتار پيشتنتاد يتك
كارآفرين را مشخص مي نمايد.
آنچتته كتته در ايتتن كارگتتا آموزشتتي ختتواهي
آموخت ،آخرين روش ها و شيو ها برگزيد
روز دنيا در زمينه نگارش و تتدوين يتك رترح
كسب و كار استعاندارد و قابتل قبتول استت بته
گونها كه ه توسعه و پرورش يك ايد خام را
فتترا ختتواهي گرفتتت و ه ت بتتا چکيتتد نتتابي از

شدن به یک كارآفرین را در پیا دارید.

حوز ها مخعلف علوم و فنون مديريت ماننتد

كمتر ا  20مورد باشد یعنن این كه احتماالً نشانههاي حییاتن

متتديريت استتعراتژيك ،بازاريتتابي ،حستتابدار ،

كارآفرینن در شما مشاهده نمنشود.

متتديريت متتالي و متتديريت منتتاب انستتاني (بتتر

به افراد كه موف به كسب امعياز بيا از  35شد اند (يعنتي

اساس دور ها  )MBAآشنا ميشوي .

نصف پاسخ ها آن ها بله بود است) توصيه مي شود كته در

بخا ديگر از اين برنامه ،آموزش نرم افتزار

راسعا فراگير اصول مديريت و كارآفريني به همرا متارت

 Business Plan Proمي باشتد كته بته عنتوان

ها نگارش و تدوين ررح كسب و كار سرمايه گذار نمايند!

معروفعرين و برتترين ابتزار نگتارش و تتدوين
ررح كسب و كار در دنيا شناخعه شد است.

برا هر يك از  70پرسا زير ،يکي از گزينه ها بلي يا خير را انعخاب نماييد:
.1
.2

آیا در دوران كودكن براي به دست آوردن پول اقدام به كارهاین ا قبی شیریننفروشن ،رو نامهفروشن ،یا واكس دن كفا كردهاید؟
آیا در میان خانواده یا بستگان شما كسن هست كه داراي كس

و كار آ اد باشد؟

آن ارتباط نزدیكن داشته باشید كار كردهاید؟

.3

آیا تا كنون براي شركت كوچكن كه با صاح

.4

آیا بین سنین  16تا  44سال هستید؟

.5

آیا تا كنون براي شركت یا سا مانن تحت نيارت مستقیم یكن ا مدیران ارشد آن سا مان ،فعالیت نموده اید؟

.6

آیا تجربههاین در مینه سا مان ،برنامهریزي ،بودجهبندي ،امور پرسنلن ،با اریابن ،تبلیغات ،اداره امور و ار یابن دارید؟

.7

آیا كتابخانهاي دارید كه در آن كتابهاي راهنماي موفقیت وجود داشته باشد؟

.8

آیا همكاران شما در مح كار و دوستانتان در دیگر درصههاي ندگن به شما احترام منگذارند؟

.9

آیا شما كنجكاو ،مخترع ،خالق ،نوآور و داراي روحیه تهاجمن هستید؟

 .10آیا ا ح مشكالت لذت منبرید؟
 .11آیا دوست دارید چیزي را خلق كنید؟
 .12آیا ا پذیرش ریسکهاي شخصن و مالن لذت منبرید؟
 .13آیا روحیه آ ادي و استقاللطلبن در شما وجود دارد؟
 .14آیا نیا

یادي به توفیق دارید؟

 .15آیا شخصاً ایرادگیر هستید؟ (معموالً پیشنهادهاي دیگران را رد منكنید؟)
 .16آیا به نير شما براي اینكه شخصن كارآفرین موفقن بشود ال م است خیلن خوش شانس باشد؟
 .17آیا ادتقاد به استفاده ا مشورت افراد فنن در حو ه هاي مختلف یک كس

و كار دارید؟

 .18آیا معتقدید كه منتوانید سرنوشت خودتان را در دست بگیرید؟
 .19آیا همواره هدفهاي خود را تعیین منكنید و فردي نتیجهگرا هستید؟
 .20آیا تجربه خاصن در مینه كس

و كاري كه قصد دارید وارد آن شوید دارید؟

 .21آیا پساندا شخصن مهمترین منبع سرمایه مورد نیا كارآفرینان براي راهاندا ي شركت است؟
 .22آیا مهارتهاي مدیریتن دارید؟
 .23آیا مایلید با همان حقوقن كه هماكنون دریافت منكنید سادات بیشتري كار كنید؟
 .24آیا داراي درجه دانشگاهن یا مهارت و معلومات خاصن ا یک مؤسسه فنن و حرفهاي هستید؟
 .25آیا مندانید چگونه براي راهاندا ي یک شركت پول و سرمایه فراهم كنید؟
 .26آیا منتوانید سریع تصمیمگیري كنید؟
 .27آیا دوستان و آشنایان ،خیلن به شما وفادار هستند و ادتماد دارند؟
 .28آیا هنگامن كه تصمیمن اتخاذ گردید اجراي آن را پیگیري منكنید؟
 .29آیا به قدرت خودتان براي اجراي هدف ها ادتقاد دارید؟
 .30آیا مایلید الگوهاي رفتاري منفنگرانه خود را تغییر دهید؟
 .31آیا داراي معیارهاي دالن اخالقن و معنوي هستید؟
 .32آیا داراي ایده یا محصول خوبن هستید و مندانید چگونه به آن دست یابید؟
 .33آیا مندانید چگونه ا قدرت ذهن نیمه هوشیار خود استفاده كنید؟
 .34آیا خود را وقف كارتان منكنید و به انجام آن متعهد منشوید؟

 .35آیا مندانید چگونه طرح تجاري را براي ارائه به گروهن ا سرمایهگذاران تهیه كنید؟

ادامه در صفحه بعد...

 .36آیا منتوانید براي دیگران الهامبخا باشید و آنها را برانگیزانید؟
 .37آیا مندانید در چه شرایطن و چگونه ا رادیو ،تلویزیون ،پست مستقیم و آگهنهاي تبلیغاتن استفاده كنید؟
 .38آیا مندانید چهار اص با اریابن كداماند؟
 .39آیا مندانید چگونه استعدادهاي خود را بارور كنید؟
 .40آیا ویژگیهاي شخصیتن خود را تا كنون ار یابن كردهاید؟
 .41آیا داراینهاي خالص خود را تا كنون تعیین كردهاید؟
 .42آیا استعداد بالقوه شغلن خود را تا كنون كشف كردهاید؟
 .43آیا به قدرت و موفقیت یادگیري خود فرمان ادتقاد دارید؟
 .44آیا در اكثر موارد با چهرهاي شاد ا خواب بیدار منشوید؟
 .45آیا در طول رو وقتن را به تفكر ،مطالعه ،برنامهریزي یا استراحت اختصاص مندهید؟
 .46آیا خودتان را بلندپروا و جاهطل

منپندارید؟

 .47آیا ا قدرت ،اختیار و نفوذ بهرهمند هستید؟
 .48آیا مایلید هماكنون دست ا كار خود بكشید و ا اول كار خود را آغا كنید؟
 .49آیا مندانید چگونه نقطه سر به سر را مشخص كنید؟
 .50آیا من دانید چه چیزي رفتار مشتري و دادات خرید را بر منانگیزد؟
 .51آیا به اصول و قوانین خرید و كس

فرم ثبت نام

و كار موجود آشنا هستید؟

 .52آیا مایلید یک الگوي اثبات شده موفقیت را دنبال كنید ،ولو اینكه با الگوي شما تفاوت داشته باشد؟
 .53آیا منتوانید شكست و ناكامن را بپذیرید؟
 .54آیا مندانید چگونه گردش نقدینگن را طرحریزي كنید؟

 .55آیا مندانید چگونه ترا نامه و صورت سود و یان را بخوانید؟
 .56آیا با تجارت و قوانین مالیاتن رایج آشنا هستید؟
 .57آیا با قوانینن كه بر جذب و انتخاب پرسن تأثیر منگذارند آشنا هستید؟
 .58آیا مندانید یا مای هستید كه بیامو ید چگونه چیزي را بفروشید؟
 .59آیا خودتان را پرحرارت ،خیالپردا و لجوج منپندارید؟
 .60آیا مایلید هم در سود و هم در یان یک كس

و كار شریک باشید؟

 .61آیا مندانید چگونه ایدههاي خود را ا خطر سرقت حفظ كنید؟
 .62آیا حساب پساندا دارید؟
 .63آیا با قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاري آشنا هستید؟
 .64آیا مندانید چگونه به واسطه كاال یا خدماتن كه ارائه دادهاید به سادگن شهرت كس

كنید؟

 .65آیا شما ا شغ كنونن یا وضعیت تحصیلن خود ناراضن هستید؟
 .66آیا فكر منكنید كه كارآفرینن در قال

كار كردن در یک شركت امكان پذیر است؟

 .67آیا مندانید ا كجا وضعیت تجاري و دملیاتن صنایع خاص را پیدا كنید؟
 .68آیا به تفاوتهاي بین یک سا مان دمومن ،شراكت ،و مالكیت فردي آشنا هستید؟
 .69آیا با سیستمهاي حسابداري ،بایگانن ،تحلی مالن و غیره آشنا هستید؟
 .70آیا ا راه و روش تعام با بانكداران ،حسابداران و وكال اطالع دارید؟

برا كسب ارالعات بيشعر در خصوص كارگا تدوين  Business Planبا مركز توسعه و آموزش فصل تماس بگيريد:

توجه کنید!

 تلفن021-88811061 :

 پست الکعرونيكinfo@seasontd.ir :

 نمابر021-88821178 :

 وب سايت www.seasontd.ir

