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چهار شنبه
اول آذر 1396

با کمی کاریزما میتوانید مدیر ،سیاستمدار ،پدر یا مادر و یا مربی کارآمدی باشید .کاریزما
یکی از عوامل موفقیت در رهبری اســت .در گذشتههای دور هم ،رهبران و شخصیتهای
کاریزماتیک وجود داشــتند .آنها توانایی متحدکردن افراد زیــادی را دارند .این افراد قدرت
کاریزماتیک دارند .مثال وینســتون چرچیل ،مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندال .در ظاهر،
اینها هیچ ربطی به دنیای تجارت یا آموزش ندارند ،ولی در این حوزهها هم کمی کاریزما
میتواند تأثیر زیادی داشته باشد .حاال شما کاریزما دارید؟ اگر ندارید ،نگران نباشید .چون با
تمرین آن را بهدست میآورید .بهنظر میرسد کاریزما آنقدرها هم عامل ناشناختهای نباشد.
گروهی از دانشمندان به رهبری جان آنتوناکیس ( )John Antonakisاز دانشکدهی اقتصاد
دانشگاه لوزان ،تحقیقاتی در این مورد انجام دادند .در تحقیق اول ،آنها چند مدیر را به طور
تصادفی از یک شرکت بزرگ سوئیسی انتخاب کردند .به گروهی از آنها آموزش کاریزما دادند
و به گروه دیگر آموزش ندادند .همکاران این مدیرها قبل از آموزش و سه ماه بعد از دوره ،آنها
را ارزیابی کردند .کاریزمای شرکتکنندگان در دوره ،تا حد زیادی افزایش پیدا کرده بود .در
تحقیق بعدی ،محققان به گروهی از دانشــجویان  MBAآموزش کاریزما دادند و سخنرانی
آنها را قبل و بعد از دورهی آموزشی ضبط کردند .افراد بیطرف این سخنرانیها را براساس
معیارهای کاریزما ارزیابی کردند .دوباره در تحقیقات به این نتیجه رســیدند که کاریزمای
دانشجویان آموزشدیده خیلی بیشتر بود .در نهایت ،این دانشجویان رهبران مؤثرتری شدند.
چه مهارتهایی به آنها آموزش داده میشــوند؟ محققان روشهای زیادی را برای بهبود
کاریزما ابداع کردهاند .ادامهی این مقاله را بخوانید تا با مهمترین CLTها و کاربردهای اولیهی
آنها آشنا شوید.
از استعارهاستفاده کنید
مثال «ما رقبای خود را بهزانو درآوردهایم»« ،باید مسیر خود را تغییر دهیم».
از داستان و َمثَل استفاده کنید
عملکرد :داستانهای شخصی بهتر در یاد مخاطب میمانند.
جنبهی اخالقی را نشان دهید
مثال بگویید« :این کار درست است».
عملکرد :نشان میدهید رهبر درستکاری هستید و صداقت دارید.
روی احساسات جمعی تأکید کنید
«قویتر خواهیم شد».
عملکرد :با این کار به مخاطب نشان میدهید نگران رفاه آنها هستید ،نه نگران خودتان.
انتظارات زیادی برای خود و پیروان خود داشته باشید
عملکرد :نشان میدهد باید قوی باشید تا بتوانید از پس بحرانها بربیایید.
اعتمادبهنفس خود را به دیگران نشان دهید
عملکرد :اعتمادبهنفس شما نشان میدهد چرا افراد باید از شما پیروی کنند نه از دیگران!
از استفهام انکاری استفاده کنید
«چرا باید به حرف من گوش دهید؟»
کاربرد :دیدگاه خود را به دیگران منتقل میکنید.
حواستان به تأثیر زبان بدن باشد
مثال بلندکردن دستان ،باالبردن انگشت شصت یا جلودادن سینه
کاربرد :این حرکات (زبان بدن) باعث میشوند بزرگتر ،بهتر و مهمتر به نظر برسید.
به حالتهای صورتتان توجه کنید
مثال لبخند زدن ،تکاندادن سر یا آرام بهنظر رسیدن.
کاربرد :مخاطبان ناخودآگاه این حالتهای صورت را تقلید میکنند .این باعث میشود حس
بهتری داشته باشند.
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با کار آفرینان

 50ایده پولساز برای مشاغل خانگی

اگر خودتان را خالق میدانید ،پس یکی از ویژگیهای ضروری کارآفرینان
موفق را دارید .ولی میتوانید از خالقیتتان بیش از ســاخت یک طرح
کســب و کار و حل مشــکالت خاص بهره بگیرید .شما میتوانید یک
کسب و کار واقعی بســازید که حول محور خالقیتتان باشد .در ادامه
مهمترین ایدههای کارآفرینی و  ۵۰ایده کســب و کار منحصر بهفرد را
برای کارآفرینان خالق به شمامعرفی میکنیم.
 .۱فروشندهی آثار هنری

اگر در زمینهی هنرهای تجســمی فعالیت دارید ،میتوانید نقاشیها یا
طرحهای خودتان را بیافرینید و کســب و کاری راه بیندازید تا آنها را
بفروشید .میتوانید در نمایشگاههای هنری محلی شرکت کنید یا آنها را
بهصورت آنالین بفروشید.

 .۲عکاس مجالس عروسی

اگر به عکاسی عالقه دارید ،سرویس عکاسی مجالس عروسی میتواند یک
کسب و کار پرسود برایتان باشد.

 .۳سازندهی زیورآالت دستی

شما میتوانید از خالقیتتان در ساخت مصنوعات دستی مانندگردنبند و
گوشواره بهره بگیرید .میتوانید از سیم ،مهره و چند مادهی دیگر استفاده
کنید ،آنها را کنار هم بگذارید و زیورآالتی منحصر به فرد بسازید .شما
میتوانید حاصل دستتان را بهصورت آنالین یا در فروشگاههای محلی و
نمایشگاههابفروشید.
 .۴طراح لوگو

سرویس طراحی اپلیکیشن ارائه دهید.
 .۸دست دوم فروشی

نیازی که لزوما محصول خودتان را بسازید تا خالقیتتان را نشان دهید.
شما میتوانید اقالم دست دوم یا قدیمی را جمعآوری کنید و از مهارت
عکاسی و نویسندگیتان برای فروش آنها استفاده کنید یا آن اقالم را به
خریداران بالقوهی آنالین نشان دهید.
 .۹طراح داخلی

اگر چشــم تیزبین و حساسی در مورد طراحی خانه دارید ،ممکن است
بتوانید با مشتریانی که بهدنبال طراح داخلی هستند کسب و کاری راه
بیندازید.
 .۱۰طراح فضاهای خارجی

گر به فضای باز عالقه دارید ،میتوانید به طراحی فضاهای خارجی برای
مشتریانتانبپردازید.
 .۱۱نوسازی موقتی منازل
 .۱۲دالل هنری
 .۱۳نقاشی با قلم بادی (ایربراشینگ)

نقاشــی با قلم بادی یک شــکل هنری محبوب است که به مدیومهای
مختلفی قابل ورود است .شما میتوانید از استعداد نقاشیتان با قلم بادی
استفاده کنید تا تیشرتها و اکسســوریها را منقوش کنید و آنها را
بهصورت آنالین یا در بازارهای محلی بفروشید.

کارتپستال و اقالم کاغذی مشابه هنوز هم مصرفکنندگان خود را دارد.
شما میتوانید کارت پستال طراحی کنید و آنها را بهصورت آنالین یا در
فروشگاههابفروشید.
 .۳۱چوب کاری

اگر کار با ابزارتان خوب است و از کنار هم گذاشتن چیزها لذت میبرید،
میتوانید چیزهای مختلف چوبی بســازید و بفروشید .از مجسمههای
کوچک گرفته تا مبلمان زیبا.
 .۳۲دی جی

اگر از موســیقی و کار کردن در مجالس لذت میبرید ،شــما میتوانید
بهعنوان یک دی جی در مراســمهای عروسی یا دیگر دورهمیها یک
کسب و کار راه بیندازید.
 .۳۳مربی حرکات نمایشی
 .۳۴مدرس موسیقی

آن دسته از کارآفرینان خالقی که میخواهند با مالکان کسب و کارهای
دیگر کار کنند ،میتوانند سرویس طراحی ارائه کنند .شما میتوانید به
کسب و کارها در طراحی متریالهای برندینگ اصلی مانند لوگو کمک
کنید.

 .۱۴طراح لباس
ُ
 .۱۵طراح مد شخصی

اگر یک آلت موســیقی مینوازید یا به موسیقی عالقه دارید ،میتوانید
بهعنوان یک موســیقیدان به کسب و کار بپردازید .شما میتوانید یا در
سالنها و مجالس محلی موسیقی بنوازید یا آلبوم بسازید و بفروشید.

 .۱۶عکاس پرتره

برای آن دســته از عکاسانی که به عکاسی کارگردانی شده عالقه دارند،
شما میتوانید بهعنوان یک عکاس پرتره کسب و کاری راه بیندازید و با
مشتریانتان برای گرفتن عکسهای خانوادگی و غیره کار کنید.

 .۳۶خیاط

نویسندهها یا خالقان محتوای خالقانه یک فرصت کسب و کاری ماندگار
در اختیار دارند .برای کارآفرینان در رشــت هّهای مختلف کاری با سالیق
مختلف امکان بالگ نویسی وجود دارد.

.۱۷کاریکاتوریست
 .۱۸نظمدهی به وسایل

 .۳۷مروارید دوزی

.۵موسیقیدان

 .۶بالگ نویسی

 .۷طراح اپلیکیشنهای تلفن همراه

برای آن دســته از افرادی که درکی از فناوری دارند ،خلق اپلیکیشن در
سالهای اخیر به غول کسب و کار تبدیل شدهاست .شما میتوانید

اگر لزوما به طراحی لباس عالقه ندارید ولی دوســتدار ُمد هســتید،
میتوانید بهعنوان آرایشگر شخصی فعالیت کنید و به مشتریانتان در
خرید و ست کردن لباس کمک کنید.

بعضی مواقع عکاســان ،طراحان ،و دیگر انواع کسب و کار به فردی نیاز
دارند که عکسها و فضاهایشان را نظم دهند .از این رو میتوانید بهعنوان
نظمدهنده به وسایل وارد عمل شوید .کسی که به چینش اقالم بهگونهای
که جذابیت بصری داشته باشد مسلط است.

 .۱۹تاتوکار

تاتو یک هنر قدیمی است که همچنان در بین طیف گستردهای از مردم
محبوب اســت .اگر حس هنری دارید و در این زمینه آموزش دیدهاید
میتوانید به انجام تاتو برای مشتریانتان بپردازید.

 .۲۰طراح مدل مو

وقتی نوبت به مدل مو میرسد ،پتانسیل زیادی برای خالقیت وجود دارد.
شما میتوانید کوتاهی مو ،شنیون ،یا خدمات رنگ مو منحصر به فردی
ارائه کنید.
 .۲۱متخصص آرایش

طراحی آرایش نیز به خالقیت باالیی نیاز دارد .شما میتوانید سالن آرایش
و زیبایی راهاندازی کنید .همچنین میتوانید خدمات در محل ارائه کنید
و به منزل مشتریانتان بروید.

 .۲۲طراح تیشرت

آیا ایدهی جذابی برای تیشــرت دارید؟ شــما به ســادگی میتوانید
تیشرتهایی قابل فروش تولید کنید.
.۲۳نویسندهیکتابالکترونیکی

اگر به داستان نویسی مســلط هستید ،میتوانید کتابهای خودتان را
بنویسید .میتوانید بهصورت شخصی آنها را در اینترنت به عنوان کتاب
الکترونیکیمنتشرکنید.
 .۲۴طراح وبسایت

طراحی وبسایت همچنان یک حوزهی کسب و کاری روبهرشد است .شما
میتوانید با کار کردن برای مشــتریانتان یک کسب و کار طراحی وب
راهاندازی کنید .حتی میتوانید قالبهای آمادهی سایت بفروشید.

.۲۵تزئینکنندهیکیک

خوراکیها حوزهی خوب دیگری برای نشان دادن خالقیتتان هستند.
شما میتوانید به تزئین کیکهای عروسی و دسرهای خاص بپردازید و
مهارت هنریتان را به رخ بکشید.

 .۲۶نقاشی روی صورت

شــما میتوانید روش کار کردن با آالت موسیقی را به شاگردانتان یاد
دهید .همچنین میتوانید درس آواز نیز بدهید.

.۳۵صداپیشه

اســتفاده از صدا نیز میتواند کار خالقانهای باشد .شما میتوانید برای
تبلیغات و محتواهای دیگر ،سرویس صداپیشگی ارائه کنید.
اگر در دوخت و دوز و اندازه گیری مهارت دارید ،میتوانید به عنوان خیاط
مشغول به کار شوید.

شما میتوانید با مشتریانتان دربارهی تزئین لباسهایشان فعالیت کنید
و برای لباسهایشان مرواریددوزی کنید .شما حتی میتوانید دورکاری
انجام دهید و از مشــتریانتان بخواهید اقالم مورد نظرشان را برایتان
ارسال کنند البته اگر این کار به اندازهگیری نیاز ندارد.

 .۳۸چهلتکه دوزی

چهل تیکه یک اثر هنری پیچیده اســت .ولی اگر مهارت و صبر کافی
داشتهباشــید ،میتوانید از طریق فروش چهل تیکهها به کسانی که به
دنبال هدیهای ویژه میگردند به درآمد برسید.
 .۳۹فروشندهی اجناس بافتنی

اگر از بافندگی لذت میبرید ،میتوانید دستسازهای بافتنی مانند کاله،
شال یا اقالم دیگر درســت کنید و بهصورت آنالین یا در فروشگاههای
محلیبفروشید.

 .۴۰شمعسازی

شمعها زیاد به عنوان هدیه استفاده میشوند .و از این رو شما میتوانید
با ساخت شمعهای خالقانهی معطر و در رنگهای مختلف بازار خوبی به
خود اختصاص دهید.
.۴۱سبدبافی

ســاخت سبد نیز یک هنر قدیمی است .شــما میتوانید سبدهایی در
شکلها و سایزهای مختلف بسازید و بفروشید.
 .۴۲سفالگری

شما میتوانید ظروف و لوازم تزئینی سفالی بسازید و به رنگهای متنوع
رنگ آمیزی کنید و آنها را بفروشید.
.۴۳خوشنویسی

شــما میتوانیــد بهعنوان یک خطــاط برای خودتان کســب و کاری
راه بیندازید .شــما میتوانید با کسب و کارهایی که همچنان به دنبال
نامهنگاری ســنتی برای موارد تبلیغاتیشان هستند پیشنهاد همکاری
بدهید .یــا حتی میتوانید بــه زوجهای جوان در نوشــتن کارتهای
عروسیشان کمک کنید.
 .۴۴نویسندهی کتاب کودک
 .۴۵نقاش منزل

اگر از نقاشــی پروژههای بزرگ لذت میبرید ،چه بومی جذابتر از یک
منزل؟ شــما میتوانید با خانهدارانی که بهدنبال رنگآمیزی منزلشان
هستند همکاری کنید.

شما میتوانید در نمایشگاهها ،جشن تولدها ،و دیگر رویدادها به نقاشی
روی صورت کودکان و فعالیتهای مشابه بپردازید .اگر از این فضا لذت
میبرید ،میتوانید در محل خودتان این سرویس را ارائه کنید.

 .۴۶صابونسازی

ویدیوی آنالین به یک رویکرد روبهرشد تبدیل شدهاست .شما میتوانید
با تولید ویدیوهای خودتان کسب و کار راه بیندازید و از طریق تبلیغات
در یوتیوب یا حتی کار کردن با مشتریانتان در پروژههای ویدیوییشان
به درآمد برسید.

 .۴۷طراح کیف
 .۴۸فروش نقاشیهای مجازی

اگــر به رنگرزی گرهی پارچهها با رنگهای ناشــی از گره عالقه دارید،
میتوانید از شکل هنر را بر تیشرت،جوراب و غیره استفاده کنید و آنها
را بهصورت آنالین یا در نمایشگاههای محلی بفروشید.

 .۴۹صحافی

در رویدادهای مختلف از بادکنک آرا استفاده میشود .شما میتوانید این
هنرتان را به شــرکتکنندگان در این رویدادها عرضه کنید یا بهعنوان
بخشی از دکور این رویداد اثری خلق کنید.

 .۵۰فروشگاه ملزومات هنری

.۲۷تولیدکنندهیویدئو

 .۲۸رنگرزی گرهی

 .۲۹هنرنمایی با بادکنک (بادکنک آرایی)

 .۳۰طراح کارتپستال

صابون محصول دیگری است که از نظر زیبایی و رایحه به شما اجازهی
خالقیت میدهد .شما میتوانید صابونها و محصوالت زیبایی مختلفی
بسازید و بهصورت آنالین یا در نمایشگاههای محلی بفروشید.

اگــر به طراحی هنری عالقه دارید ولی لزوما نمیخواهید کارهایتان را
بهصورت فیزیکی بفروشــید ،میتوانید فرمت دیجیتال کارتان را عرضه
کنید و پرینت کردن آن را به مشتریانتان بسپارید.

صحافی یک هنر قدیمی است .ولی شما هنوز هم میتوانید در این زمینه
کسب و کار راه بیندازید و با نویسندگان مستقل همکاری کنید .یا حتی
ژورنالهای یا دفاتر طراحی دستساز خودتان را بسازید و بفروشید.
یــا اگر میخواهیــد از عالقهتان به هنر و خالقیتتــان برای کمک به
هنرمندان اســتفاده کنید و قابی برای عرضهی محصوالتشان فراهم
کنید ،شــما میتوانید فروگاهی افتتاح کنید و ملزوماه هنری مختلف و
اقالم خالقانه را بفروشید.

