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 یادداشتی از طرف نویسندگان

هایی سوال ی ایدهخوش آمدید! روزانه، والدین و کودکانشان از ما درباره
توانند هایی است که کودکان میکاروکسبانواع  مرتبط باکنند که می
را آغاز و اجرا کنند. چه باور کنید و چه نکنید، تعداد زیادی  هاآن

اندازی و انجام ساله قادر به راه 9یا  8وجود دارد که کودکاِن  کاروکسب
 آن هستند!

العاده ای فوقلیموناد فروشی برای چند ساعت، تجربه دکهیک  چرخاندن
های بسیار بیشتری برای کودکان وجود دارد تا از است. با این حال، راه

بدست آورند،  کاروکسب دنیایای باارزش در آن نه تنها تجربه طریق
 توانند کمی پول اضافی نیز کسب کنند.بلکه می

راه  کاروکسبتواند یک کودک می هرما امیدواریم کتاب ما، چگونه 
 یکار وکسباندازی بتواند برای کودکان یک سرآغاز عالی در راه، بیاندازد

 .شان باشدمتناسب با سن

زیر با ما در  نظرات خود را از ما دریغ نکنید و از طریق پست الکترونیک
 ارتباط باشید.

 feedback@HowAnyKidCanStartABusiness.соm  
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 ؟خواهید چه کاره شویدمی وقتی بزرگ شدید

خواهید چه کاره وقتی بزرگ شدید می»اند: آیا تا به حال از شما پرسیده
 دهند:های زیر را میبیشتر کودکان پاسخ« ؟شوید

 

؟ «موشکارآفرین ب خواهممیمن »اید کسی بگوید اما آیا تا به حال شنیده
 احتماال نه. 

دانند کارآفرین است که بیشتر مردم نمیاین خاطر نبود چنین پاسخی به 
ت که برای پول درآوردن، یک کارآفرین کسی اسچه کسی است. 

است. هر  کارآفرینیی این کتاب به واقع درباره. ندازدوکار راه بیکسب
، یک کارآفرین راه بیاندازد کاروکسبدرآوردن یک  کودکی که برای پول

 است.

خواهید وقتی بزرگ شدید می راین، اگر بار دیگر از شما سوال کردندبناب
 !«موشیک کارآفرین ب خواهممی»توانید بگویید شما می، کاره شویدچه

 

شومخواهم دکتر میمن  شوممهندس  خواهممی

شومآتشنشان  خواهممیمن 



 کارآفرین چه کسی است؟

7 

. است «موسس» ،اندازدکار راه میو که یک کسب کسی برایی دیگر اواژه
، بیندازید راه« هالیموناد فروشِی مامانی»به نام  کاروکسباگر شما یک 

کار و روید. بنابراین، با راه انداختن یک کسبموسس آن نیز به شمار می
 یک کارآفرین و یک موسس بنامید. هم را  تانخودتوانید شما می

 

موفقی هستند  این کتاب در حال حاضر کارآفرینانبا اینکه نویسندگان 
همگی کار اند، ها دالر درآمد داشتهتاکنون میلیون هاآنای هو شرکت

اند. مارک کوبان خود را در ابتدا به عنوان کودکان کارآفرین شروع کرده
های زباله به با فروش کیسه خانهبهخانهخود را  کاروکسبنخستین 

های پوکمون به دوستان همسایگان آغاز کرد. شان پاتل با فروش کارت
کو خود را شروع کرد. یان مک کاروکسب ی ابتدائی، اولینمدرسه خود در

 کرد. سایت شروعخود را با فروش وب کاروکسبنیز نخستین 

کار ساده در دوران کودکی، شما بیشتر از هر کالس وبا آغاز یک کسب
ها، توانید درباره کارآفرینی بیاموزید. شما درباره فروش، هزینهدرسی می

، کاروکسبباید با شروع یک  . اماو ... یاد خواهید گرفت ردنسخت کار ک
 دکهی یک به اندازه کاروکسبفعالیت خود را آغاز کنید حتی اگر این 

توانیم این کار را انجام دهیم، شما لیمونادفروشی، ساده باشد. اگر ما می
 توانید.نیز می

 



 

 هدف کارآفرینی

ی چه چیزهایی است؟ در حالی که خب، کارآفرینی درباره
پول  دربارهیکسره  کاروکسبکنند بیشتر کودکان فکر می

درآوردن است، باید گفت پول تنها یک وجه از کارآفرینی 
 است.  م، کمک به مردکاروکسبنهایی هر  است. هدف

دیگر تواند انجام کاری سودمند، مهم و نیک برای افراد میکمک شما 
 راههم از  باید کمک به دیگر افراد باشد آن کاروکسبباشد. هدف یک 

 .هاآنبهبود خیلی جزئِی زندگی 

موفق باید به نحوی به مردم کمک کند.  کاروکسبیک 
دم را اگر شما همزمان با کسب درآمد، قصد کمک به مر

 برای شما ساخته شده است. کاروکسبدارید، آن 
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یعنی ساختن چیز بزرگی که شما عاشقش  کاروکسب
هستید. هیچ چیز دیگری بیشتر از این کار 

یست. اگر شما به ایده بخش نکننده و رضایتسرگرم
، با شروع یک سخت کار کنیدمشتاقید تا  وخود اهمیت می دهید 

  به یک کارآفرین تبدیل شوید. کاروکسب

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 وکار شماهای کسبکشف کردن ایده

11 

 یک لیوان لیموناد به اندازه زندگی را بهبود دهید: 

تواند به دانید کارآفرینی چیست و چگونه یک کارآفرین میشما حاال می
را شناسایی کنیم! هر  کاروکسبهای . بیایید برخی ایدهموفقیت برسد

آن،  نتیجهشود که ی ساده ایجاد میمبتنی بر یک ایده ،موفق کاروکسب
تواند خیلی کوچک باشد اما با این زندگی بهتری است. این بهبود می

 تواند جهان را تغییر دهد!حال می

توانید شما برای آنکه زندگی را کمی بهتر کنید، چه کاری می
در فصل سوم شامل  کاروکسبهای ما درباره انجام دهید؟ ایده

 ندشست و شوی خودروها، فروش لوازم خانگی و ساخت ب
توانند زندگی می هاشود. اما چطور این ایدههای منحصر به فرد میکفش

 ؟را بهبود ببخشند

 .شست و شوی خودرو: خودروها تمیز به نظر می رسند 
  فروش لوازم خانگی: کاهش زمان سپری شده برای خرید و

 انداز پول مشتریانپس
 های منحصر به فرد: اضافه کردن مقداری کفش وش بندفر

 سرگرمی به هر جفت کفش

 دهند؟ی بعدی چگونه زندگی را بهبود میسه ایده

 :حیوانات خانگیبه گردش بردن 

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

...........................................................................................
........................................................................................... 
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 فروش بطری آب:

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

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

 :های معطرساخت صابون

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

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

تواند زندگی را بهتر کند. بنابراین، چگونه شما باید ی ساده میهر ایده
را انتخاب  هاآنو چگونه باید یکی از  های خودتان دست یابیدبه ایده

 را بررسی کنیم. ید؟ بیایید آنکن

 خودهای یافتن ایده

یک روز شوند؟ به خدماتی باعث بهبود زندگی شما می چه کاالها یا
-کارهای مشکلی پرداخته به . آیا شمااز ابتدا تا انتها فکر کنید تانزندگی

این کار اید که بتوان آن را در ازای پرداخت وجه به فرد دیگری سپرد؟ 
 داد؟چه چیزی را بهبود می

دست یابید،  کاروکسبهای کنید به فهرستی از ایدهمیهنگامی که تالش 
 این دو مرحله را طی کنید:

در زندگی  –مهم نیست چقدر کوچک باشد  – را یک مشکل (1
 روزانه خود پیدا کنید.
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تواند این مشکل را دست یابید که می یکاال یا خدماتبه  (2
 برطرف کند.

 

، از این قرار قبال گفتیم ی کهکار وکسبی مراحل مورد نیاز برای سه ایده
 است:

 شوی خودرووشست

دالر  10والدین من اغلب مجبورند به کارواش بروند. هزینه آن  (1
 کشد.شود و ضمنا بسیار طول میمی

را  ند بگیرم و خودروپردازمی هاآندالری را که  10توانم می من (2
 شود.می جوییصرفه هاآن انرژیو  وقتبا این کار در  بشویم،

 فروش لوازم خانگی

ها در های زباله و دیگر لوازم ضروری از خواربار فروشیخرید کیسه (1
 تعداد کم، کاری است آسان اما گران.

تر های ارزانتوانم تعداد زیادی از این اقالم را از فروشگاهمن می (2
در محله بفروشم.  تریمناسبرا با قیمت  هاآنخریداری کنم و 
 .کنمو من هم کسب درآمد می ی پردازندی مکمتر مشتریان هزینه 

 های منحصر به فردفروش بند کفش

توانستند رنگی رنگی باشند. من عاشق های کهنه من میکفش (1
 هستم.هم  از تیم ورزش مدرسه حمایت
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ام همرنگ باشد و مدرسه تیمتوانم بند کفشی بخرم که با من می (2
 رسند.ت کفِش نو به نظر می یک جفهایم مثل کفشهمچنین 

 

 بنویسید.را ها طی کنید، که ممکن است برای کشف این ایده مراحلی

 :حیوانات خانگیبه گردش بردن 

1) ......................................................................................
...................................................................................... 

2) ......................................................................................
...................................................................................... 

 های آب:فروش بطری

1) ......................................................................................
...................................................................................... 

2) ......................................................................................
...................................................................................... 

 

 :معطرهای ساختن صابون

1) ......................................................................................
...................................................................................... 

2) ......................................................................................
...................................................................................... 
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 :برسیدخود  برایبه سه ایده  باال اکنون، با طی مراحل

 1ی شماره ایده

1) ......................................................................................
...................................................................................... 

2) ......................................................................................
...................................................................................... 

 2ی شماره ایده

1) ......................................................................................
...................................................................................... 

2) ......................................................................................
...................................................................................... 

 3ی شماره ایده

1) ......................................................................................
...................................................................................... 

2) ......................................................................................
...................................................................................... 

 رتری بانتخاب ایده

. برخی از منجر نمی شوندخوب  یکار وکسببه ها ی ایدهلزوما همه
-هایی میلیون دالری تبدیل شوند و برخی نمیبه شرکت توانندمی هاآن

بر و گران هستند و بعضی ها برای شروع هزینهبعضی از این ایدهتوانند، 



 وکار راه بیندازد؟تواند یک کسبمیچگونه هر کودک 

16 

گونه باید یک ایده چتوان بدون صرف هزینه آغاز کرد. پس دیگر را می
 ؟انتخاب کردرا 

درآمد  ینای را انتخاب کنید که بیشتر شاید تعجب کنید، اما نباید ایده
ای که کمترین هزینه را دارد. در عوض، شما باید را دارد؛ همینطور ایده

در آن و همچنین  در آن بهترین خواهید بودکه  اب کنیدانتخای را ایده
د و یا مهارت ندارید اگر در کاری استعدا را خواهید کرد. تالشبیشترین 

یل ندارید تما ی را شروع نکنید. اگرکار وکسب بهتر است در آن زمینه
کنید، آن ایده را فراموش کنید. غیر از مواردی  به سختی کار برای یک ایده

بیش از یک ایده  اگر، باقی امور به خودتان بستگی دارد! که ذکر شد
به  هاآنتمایل دارید روی خوب هستید و دارید که در آن موضوعات، 

آنان  نظراتو ، با دوستان و خانواده خود صحبت کنید سختی کار کنید
پندارید در کاری بیش از آنچه خود می هاآن نظررا بشنوید. شاید به 

  استعداد داشته باشید!
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 هامواد و هزینه

 کاسه

 

 کفگیر یا همزن
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 دوسوسازی اسطوخصابونقالب کوچک با بسته  20

 پایه، رنگ، گل، عطر(صابون : بسته)محتوای 

 صابونبرای هر قالب یک دالر 

 

 های بندداراقالم اضافِی مورد نیاز: کیسه

 قالب صابونبرای هر دالر  05/0

 
 

 دالر برای هر قالب صابون 05/1: تمام شده قیمت
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 قیمت فروش

 
 

 در هر فروشدالر  5تا  3: مددرآ

 

 بندیلوازم بسته

صابون خریداری کرد، قیمت را به ازای هر تعداد بیشتری اگر کسی 
سود شما برای فروش هر  . در این صورتقالب صابون پایین بیاورید

 دالر خواهد بود. 3دالر و برای هر دو قالب  2قالب 
 

هر قالب صابون،  دلیل پایین تر بودن قیمتبه  زیادمردم به احتمال 
 دو قالب خریداری کنند.

 

 دالر 3–دالر  05/0دالر =  95/1سود    قالب:  یک

 

 دالر 5 –دالر  10/2دالر =  90/2سود     دو قالب:
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 بسازیدش!

 ساختراهنمای تصویری 

قرار دهید و با کمک والدین  نیمی از صابون را در یک کاسه الف
 تا ذوب شود. در ماکروویو قرار دهید ثانیه 30 آن را خود،

 

دوس را واسطوخ گل مقدارییک قطره رنگ، دو قطره عطر و  ب
 اضافه کنید و سپس هم بزنید.

 

ساعت  یک .های خود بریزیدمخلوط کامل را با دقت در قالب پ
ز، های تمیرا بردارید و جدا جدا در کیسه هاآنصبر کنید، سپس 

 بندی کنید.بسته
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 بفروشید!آن را 

 

 

 Etsyسایت 

اجناِس  فروشگاه آنالیناز طریق بزرگترین های خود را صابون
مراجعه کنید تا  Etsy.com! به سایت بفروشیدساز دست

 ببینید چطور باید این کار رو انجام بدید.

 

 محلیبازارچه 

مشتریان به تا بیاندازید  راهمحلی  چهای در یک بازارغرفه
دائمی و محلی در نزدیکی خود  چهسراغ شما بیایند! یک بازار

ها را با خود بیاورید و یک روز هایی از صابونپیدا کنید، نمونه
. تان بگذرانیدکاروکسبحبت با مشتریان و فروشندگان درباره را به ص

برای تولیدات شما، فروش و  های فوق العاده ای،احتماال توصیه هاآن
 داشت.خواهند  شود،قوانین محلی که شامل آن می



 

 

 سال 7-9بازه سنی توصیه شده: 

 

 

 بازه قیمت

 هر کیف پول دردالر  8: مددرآ
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  هامواد و هزینه

 کش و قیچیخط

 

  برزنتینوار 

 

 دالر برای هر کیف پول 50/0هزینه: 

 

 

 

 

 

 دالر  8 –دالر  50/0دالر =  7/ 5)سود در هر کیف پول(  
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 بسازیدش!

 راهنمای تصویری ساخت

 

را نوار رنگ سیاه  برزنتیخود را آماده کنید. ما نوار  مواد اولیه الف
نامیم. نترسید و از ای را نوار سلیقه مینقره برزنتیاصلی، و نوار 

 مرحله استفاده کنید.در هر  که دوست دارید هر رنگ نواری

  اینچ ببرید. 8به طول هر کدام چهار تکه از نوارهای خود را  ب

 ی نیم اینچ روی هم بندازید.به اندازهرا های نوار هر کدام از تکه پ

 

 تکرار کنید.هم مراحل ب و پ را با استفاده از نوار سلیقه  ت
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 .دو مستطیِل بدست آمده را روی هم بیاندازید ث

 

با عرضی به اندازه نصف ی ده اینچی از نوار سلیقه را یک تکه ج
نازک شود. یک نیمه از آن را دور  ببرید تا بلند و ،عرض کامل

مستطیل تا بزنید.  ی دیگر را به دور زیرنیمه باالی مستطیل و
 ز کنید.ها را تمیحاشیه

 



 وکار که هر کودک میتواند شروع کندکسب 10

27 

یقه مطابق تصویر، مستطیل را از وسط تا بزنید. دو تکه از نوار سل چ
را دور هر دو طرِف  هاآنی سه اینچ ببرید. با دقت را به اندازه

 کیف پول تا بزنید.

 

 قسمت های زائد را ببرید. ح

 

ای که کمی بلندتر از کیف پول دو تکه از نوار اصلی را به اندازه خ
ها را روی هم باشد، ببرید. با دقت و به صورت کامل این تکه

 شود.بگذارید تا یک جیب درست 



 وکار راه بیندازد؟تواند یک کسبمیچگونه هر کودک 

28 

را  هاآندو تکه از نوار سلیقه را به اندازه دو اینچ ببرید. با دقت  د
در هر سوی جیبی که به تازگی اضافه شده است، تراز کنید و 

 روی آن تا بزنید و تا دو طرِف جیب به کیف متصل شود.

 

ی دیگری از نوار سلیقه را کمی بلندتر از کیف پول ببرید. تِه تکه ذ
وسط این نوار بگذارید. نوار را روی آن تا بزنید تا کیف پول را 

های اضافی را از اطراف آن جدا ته آن بسته شود. قسمت
 کنید.
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ای بچینید تا کمی بلندتر از کیف ای از نوار سلیقه را به گونهتکه ر
ی مساوی ببرید تا پول باشد. عرِض آن را از وسط به دو نیمه

و ی جیب تراز کنید ا با میانهبا دقت آن ربلند و نازک شود. 
 های اضافی را به داخل کیف پول تا بزنید.سپس قسمت

 

برزنتی را با نوار  های مختلفی ازبیشتر بسازید! بکوشید رنگ ز
 کنید. ترکیب یکدیگر
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 !آن را بفروشید

 

 

 خانهبهخانه

به همراه  بروید ی دیگرهاخانه به، خانهاز در یک 
هایی که ساخته پولکیفتان و تعدادی از والدین

م ها را بزنید و با عبارتی شبیه به این کالدر خانه. اید
شما است! آیا  -----من سالم، اسم »خود را آغاز کنید: 

 دارید ؟از جنس نوار برزنتی سبک  خرید یک کیف پولبه تمایل 

 

 های اجتماعیرسانه

های کیف پول بخواهیدخود  از دوستان و خانواده
ک بگذارند. شما را در فیسبوک و اینستاگرام به اشترا

اره تلفن و یا آدرس ایمیل خود در به همراه شم عکسی از کیف پول
 بفرستید. هاآنبرای  – مانند تصویر –را ی آن زمینه

  



 

 

 

 

 قیمت فروش

 

 

 هر فروش دردالر  3تا  2: مددرآ
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 هامواد و هزینه

 زباله هایکیسه

 

 هر کیسه دردالر  10/0هزینه: 
 

 دالر          2 - دالر( 10/0*10)=1)سود( دالر    ده کیسه:  

 دالر        3 -دالر(  10/0*20=)1)سود( دالر   بیست کیسه: 
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 آن را بفروشید!

 

 

 

 خانهبهخانه

و  بروید خانهبهخانهبه همراه والدین خود 
با خود ببرید. در را زباله های از کیسه  تعدادی

ها را بزنید، و با عبارتی شبیه به این آغاز خانه
های سالم، آیا خانواده شما از کیسه»کنید: 

البته »، بگویید بگو مگو کردندشروع به  هاآناگر « کنند؟زباله استفاده می
برای هر کدام کنید و مطمئن هستم های زباله استفاده میکه از کیسه

فروش برگرفته از  استراتژی)این «. پردازیدبیش از پانزده سنت می
 ی مارک کوبان است.(کارآفرینانه ماجراینخستین 

 





 

 

 

 هامواد و هزینه

 یک سردکن بزرگ

 یخ برای سردکن

 برای هر بطری دالر 05/0
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 بطری آب

 برای هر بطری دالر 20/0

 

 

 دالر 25/0ی هر بطری: هزینه
 

 قیمت فروش

 

 هر فروش دالر در 1: مددرآ
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 دالر   1 –دالر 25/0=  75/0دالر   )سود هر بطری(

 

 آن را بفروشید!

 

 باالیی دارند شرکت کنندهدادهایی که ویر

ورزشِی  مسابقاتدر یکی از یک پیشخوان کوچک 
ا کسب اجازه از محله(. تعداد )ببرپا کنید جواناِن محله 

 یک برای ایالعادهموتور محرک فوقمشتریان بالقوه، 
 است! کاروکسب

 

محلی را بیرون از خانه انتخاب کنید که  ،گرمدر یک روز 
 داشته باشید! زیادی تا فروشسر راه افراد پیاده باشد 
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 هاو پارک روهاپیاده

های آب خنک خود را فقط و بطریها قدم بزنید و پارک روهاپیادهاطراِف 
گرچه در این اماکن رفت و آمد کم تر ا بفروشید.دالر به مردم  1به قیمت 

، در این فضاها اندازی یک دکانبرای راه اما اغلب کسب مجوزاست، 
 تر است.آسان

  



 

 

 

 هامواد و هزینه

 بزرگ پارچیک 

 

 زنهم

 



 وکار راه بیندازد؟تواند یک کسبمیچگونه هر کودک 

40 

 لیوان

 

 

 هتصفیه شد آب

 

 

 گیریی اندازههافنجان

 

 

 



 وکار که هر کودک میتواند شروع کندکسب 10

41 

 شکر فنجان نیم

 برای هر پارچ دالر 1

 

 فنجان آبلیمونیم

 برای هر پارچ دالر 05/1

 

 دو و نیم فنجان آب تصفیه شده

 برای هر پارچ دالر 05/0
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 یخ فنجاندو و نیم 

 برای هر پارچ دالر 05/0

 

 پالستیکی و نی لیوان

 برای هر لیوان دالر 05/0

 

 برگ نعنا

 برای هر لیوان دالر 05/0
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 دالر 60/2ی هر پارچ: هزینه

 عدد 8لیوان در هر پارچ: تعداد  

 دالر 43/0: لیوانی هر هزینه

 قیمت فروش

 

 هر فروش دردالر  1: مددرآ

 

 دالر  1 -دالر  43/0 = 57/0دالر (   سود برای هر لیوان)  
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 آن را بسازید!

 ساخت راهنمای تصویری 

 

حدود نصف فنجان آب گرم در یک لیوان بریزید و بالفاصله نیم  الف
شکر اضافه کنید. تا حل شدن شکر، به مدت سه دقیقه  فنجان

 آن را هم بزنید.
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نیم فنجان آبلیمو و دو و نیم فنجان آب تصفیه شده بریزید و  ب
دو و نیم  ادامها در پارچ حل کنید. سریع هم بزنید و در شکر ر

برای را ی بزرگی از برگ نعنا فنجان یخ اضافه کنید. شاخه
 .تزئین آن استفاده کنید

 

کند، آن را پر کنید و را خریداری می لیوانیهنگامی که یک نفر  پ
ی یک اینچ از باالی آن را خالی بگذارید. یک برگ نعنا به اندازه

 اضافه کنید و در آن نی بگذارید.
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 را بفروشید!آن 

 

 باالیی دارند شرکت کنندهکه  رویدادهایی

در یکی از مسابقات ورزشِی یک پیشخوان کوچک 
)با کسب اجازه از محله(. برپا کنید جواناِن محله 

 تعداد مشتریان بالقوه، موتور محرک فوق العاده ای
 است! کاروکسبیک  برای

 

 های اجتماعیرسانه

برای پیشخوان لیموناد خود  یک رخداد فیسبوکی
ی خود بخواهید آن از دوستان و خانواده. ایجاد کنید

را به اشتراک بگذارند و دیگران را به پیوستن به آن 
 دعوت کنند.



 

 

 

 هامواد و هزینه

 اسفنج

 

 لنگ 
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 دو سطِل آب

 

 

 شست و شوی خودرو شامپوی

 ماشینبرای هر دالر  1

 

 دالر 1هزینه برای هر خودرو: 
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 قیمت خدمات

 

 دالر در هر شست و شو 9: مددرآ

 

 دالر  9 -دالر 1= دالر  8  (سود در هر شست و شو)   

 

 خودرو را بشویید!

 چگونگی انجام کار راهنمای تصویری

 

شامپوی شست و شوی خودرو را طبق دستورالعمل به هر  الف
. در هر سطل آب، یک اسفنج اضافه کنیدآب های کدام از سطل

 بگذارید. 
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 ی کهآبهای سطل یکی از اسفنج  قسمت بیرونی خودرو را با ب
 ، بشویید.باشدز و صاف تمی

دارد، خودرو را  قراربا استفاده از اسفنجی که در سطل صابونی  پ
 یز کنید.تم

 

 مرحله ب را تکرار کنید. ت

آرامی قسمت بیرونی خودرو را  یز، بههای تملنگ با استفاده از ث
 خشک کنید.
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 آن را بفروشید!

 

 خانهبهخانه

های تبلیغات خدماتتان با برگه
را  ها زنگ در خانهو بروید  خانهبهخانه

کوتاه خود را بزنید. اگر پاسخ دادند، 
----سالم اسم من »معرفی کنید؛ بگویید 

خواهش می کارواشِی محله. است،  ---
ایشان  به)یکی از برگه ها را  رو داشته باشید اطالعات تماس من کنم

گر به کمک من نیاز اولین شست و شو رایگان است! ا درضمن،بدهید(، 
 «. !داشتید، حتما به من اطالع بدین

 دادهای محلیویر

در یک باشگاه ورزشی یک پیشخوان کوچک 
سب اجازه از محله(. )با کبرپا کنید یا پارک 
هستند، زمان  دادروی سرگرممردم وقتی 

برای ارائه خدمات کارواش به مناسبی 
 ست.هاآن

 آزمایش رایگان

 پیشنهادکارواش رایگان  مرتبه یکبه مشتریان تکرارِی احتمالی 
 کنید.





 

 

 

 ابزار مورد نیاز

 حیوان خانگیافسار دو 

 

 قیمت خدمات
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 ریسککاهش 

، تنها به اندازه توانایی ریسکو کاهش برای ارائه خدمات باکیفیت 
را به گردش  هاآناز  تعدادی، حیوانات خانگیخود در کنترل  واقعی

ا به ر حیوانببرید. توصیه ما این است که همزمان بیش از دو 
مشتری شما یک یا این وجود، صرف نظر از اینکه . با گردش نبرید

 داشته باشد، قیمت را یکسان در نظر بگیرید. حیواندو 

 

 دالر برای هر گردش 15تا  10: درآمد

 

 فروش در انعطاف پذیری
د، دارن حیوان خانگیاجازه دهید همسایگانی که هر کدام یک 

شان را میان خود تقسیم حیواناتی به گردش بردن همزمان هزینه
های آنان همواره با یکدیگر کنند. احتمال کمی وجود دارد که برنامه

باشد؛ از این رو، شما اغلب اوقات همچنان قیمت کامل را هماهنگ 
 حیواناتکنید. ابتدا مطمئن شوید، از هر مشترِی راضی دریافت می

 ی دارند.اهنانسبت به یکدیگر رفتار دوست هاآن
 

 



 وکار که هر کودک میتواند شروع کندکسب 10

55 

 دالر سود در هر گردش 10نیم ساعت: 

 گردشدالر سود در هر  15یک ساعت: 

 

 آن را بفروشید!

 

 خانهبهخانه

و آگهی  بروید خانهبهخانه
. دمات خود را همراهتان ببریدخ

را بزنید. اگر پاسخ  زنگ در خانه
دادند، مختصرا خود را معرفی 

 -------سالم، من »کنید، بگویید 
برد! بفرمائید را به گردش می حیوانات خانگی ،هستم، کسی که در محله

در جریان اطالعات تماس من اینجاست )یک آگهی به ایشان بدهید( و 
باشید که نخستین گردِش نیم ساعته، رایگان است! اگر به کمک من 

 «خبر نگذارید!احتیاج داشتید، لطفا مرا بی

 های اجتماعیرسانه
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متصدی »با عنوان کار خود را در فیسبوک 
. با ذکر کنید« محله حیوانات خانگیگردش 

هایی از خود را عکس مرتبا اجازه صاحبان،
بگذارید. این کار  حیواناتهنگام گردش 

همواره حضور داشته مشتریان احتمالی،  شود شما در ذهنموجب می
 باشید.

 آزمایش رایگان

به هر یک از مشتریان احتمالی ارائه ی رایگان ساعتهیک گردش نیم
به احتمال زیاد  ، خود حیوان خانگیبا دیدن خوشحالی  هاآنکنید! 

 .ده از خدمات شما، متمایل می شوندبه استفا

 

 



 

 

 

 مواد اولیه

 هر جفت برایدالر  3؛ هایی از جنس کتانبند کفش

 

 دالر 3بند کفش:  جفت ی هرهزینه

 قیمت فروش

 

 هر جفت دردالر  14: مددرآ

 



 وکار راه بیندازد؟تواند یک کسبمیچگونه هر کودک 

58 

 

 دالر  14 -دالر  3 =دالر  11)سود برای هر جفت بند کفش(  

 

 آن را بفروشید!

 

 

 Etsyسایت 

در بزرگترین فروشگاه آنالین های خود را بندکفش
! امروز به سایت بفروشیدساز محصوالت دست

Etsy.com  یاد مراجعه کنید تا چگونگی انجام کار را
 .بگیرید

 

 دارند زیادی شرکت کنندهکه  رویدادهایی

ورزشی در یکی از مسابقات  یک پیشخوان کوچک
)با کسب اجازه از محله(. برپا کنید جوانان محله 

را  های رقیب باشدرنگ تیمهمکه هایی تعداد زیادی از بندکفش
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در  شتریان احتمالی موجب پیشرفت قابل توجهیم بفروشید. تعداد
 خواهد شد! کاروکسب

 

 

 با کمک توصیه کنندگانبازاریابی 

یک نفر  وقتیبرای شما کار کنند!  و رفقایتاناجازه دهید دوستان 
، از سود فروش یک خریدار بندکفش برای شما پیدا کند توانست

 بدهید. دالر به او 3 ،خود

توانند به میجاییکه تا  )توصیه کنندگان( مشتاق می شوند هاآن
 شما کمک کنند!

 





 

 

 

 

 قیمت خدمات

 

 های خود را برجسته کنیدمهارت

از مشتریان خود، قبل از هماهنگ کردن برای ارائه خدمات باکیفیت، 
ی آنچه نیاز دارند سوال کنید. این کار موجب درباره زمان مالقات،

راه حل و مطمئن شوید  شود زمان موردنیاز را بهتر تخمین بزنیدمی
 دانید.دارند را میبه کمک نیاز مشکلی که در آن 
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 دالر 30تا  20: مددرآ

 

 آن را بفروشید!

 

 فهرست مشتریان

از  فهرستیو  صحبت کنیدو خانواده خود  با دوستان
مند باشند را افرادی که ممکن است به خدمات شما عالقه

  تهیه کنید.

-باارزش است، آنچه می هاآناز خدمات شما برای  ببینید کدام قسمت

ارتباط برقرار کنید )معموال  هاآنخواهید بگویید را بنویسید و سپس با 
اید را یادداشت و آنچه دریافته هاآناز طریق ایمیل یا تلفن(. پاسخ 

 کنید.

 های اجتماعیرسانه

« تکنولوژی یار»ود را در فیسبوک با عنوان شغل خ
هایی از خود به عکسکنید. هر از چند گاهی  ثبت

شود بگذارید. این کار موجب می مشتریانهمراه 
 در اذهان مشتریان بالقوه باقی خواهید ماند. ،مطمئن شوید

 



 

 

 

 هامواد اولیه و هزینه

 پاروی برف

 

 قیمت خدمات

 

 ساعت اول            نیمساعِت اضافی        هر نیم
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 دالر 20از  تربیش :مددرآ
 

 روبینکات مرتبط با برف

 زانوهای خود را خم شده نگهدارید 
 کمر خود را صاف نگه دارید 
 ها را بلند کنید نه با استفاده از کمربا کمک پاهای خود برف 
 در هر بار پارو کردن، حجم زیادی از برف را بلند نکنید 
 ،آغاز  کار خود را با پاک کردِن برف از مسیر خروج خودرو

 کنید

 

 آن را بفروشید!

 

 خانهبهخانه

 

های خدمات خود را به همراه داشته باشید. و آگهی بروید خانهبهخانه
ها را بزنید. اگر پاسخ دادند، مختصرا خود را معرفی کنید زنگ در خانه
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کنم! بفرمائید روبی میهستم! در محله برف --------سالم، من »و بگویید 
درنظر بدهید( و  هاآنبه اطالعات تماس من اینجاست )یک آگهی 

برای شما رایگان است! اگر به کمک نیاز اول ساعت نیم داشته باشید که
 «تماس بگیرید!من داشتید، لطفا با 

 

 برف فصلی ستراتژیا

در فصل  کاروکسبباریدن برف، طوفانی از تقاضا را برای این 
کند. با رسیدن زمستان، با همسایگان خود زمستان ایجاد می

 صحبت کنید و تا پایان فصل به کار خود خاتمه ندهید!





 

 

 

 



 وکار راه بیندازد؟تواند یک کسبمیچگونه هر کودک 

68 

  بنیامین استرن

 اندازی کردسالگی نوهبو را راه 14در 

---------------------------------------- 

 بومشامپوی توپِی سازگار با زیستخالِق نخستین 

صنعت ی تاثیرات مخرب سالگی با دیدن یک ویدئو درباره 14بن در 
و الهام گرفتن از آن،  هادریاها و اقیانوسزیست محیطپالستیک بر 

ای . او در رویای یک محصول حلقهتغییر ایجاد کندیک تصمیم گرفت 
مانند  –شخصی و یک بار مصرف در زمینه محصوالت بهداشت شکل 
بود که در آب  –تراش و خمیر ریش و بدنکننده، شامپ، نرمی سرشامپو

سی بی، به برنامه شارک تنک شبکه ای2016حل بشود. در ابتدای سال 
آن،  نتیجهرا معرفی کند که  –یعنی نوهبو  –خود  کاروکسبآمد تا 

 بود. پذیرش یک پیشنهاد تجاری از سوی میلیونری به نام مارک کوبان
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 مصاحبه با بنیامین استرن

ی کاری دیگری و یا تجربه کاروکسبخود،  کاروکسب. آیا پیش از آغاز 1
 اید؟داشته

 نوهبو اولین شرکت من نبود. من در ابتدا یک شرکت اشتراِک قهوه راه
را با  هاآنفروخت؛ من می را کیسه ای که به همسایگان قهوه انداختم

 و با استفاده از همان الگوی رایج در برنامه قیمت عمده خریده بودم
بود اما همواره جالب  کاروکسبشد. این مدرسه انجام می فروش بازار

ودیت وجود داشت. در این شرایط محد کاروکسباین بر سر راه توسعه 
 .حس کردم باید چیزی را اختراع کنم

 

 اندازی این شرکت چه بود؟ی شما از راه. انگیزه2

. من اعث شد من شرکت خودم را بسازمفرار از یک شغل ب
خود را دوست ندارند و شخصا هم به کار  والدینم شغلمی دیدم که 

هایی داشتم حتی . من همیشه ایدهای نداشتمکردن برای دیگران عالقه
گویند شنیدم مربیان، دوستان، معلمان و غیره میمیاز سنین پایین. 

همه »ی ی افراد وجود دارد. واژهمریکا جایی است که فرصت برای همهآ
 شانسو  کند پس من فرصتی رو دیدمبه سن خاصی اشاره نمی« افراد

 .رشد دادنش رو داشتم و بوووووم، شرکت من ساخته شد
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چه چیزهایی  خود برداشتید، کاروکسببرای آغاز هایی که اولین گام. 3
 بودند؟

نخستین گام این بود که مطمئن شوم دیگران به 
شوند. من این کار را می عالقمندشامپوهای توپی من 

هایی مثل شرکت به شرکتی خودم ایده ارائهبا 
های هیات انجام دادم. بعد از اینکه واکنش کلوروکس و مجموعه هتل

قش بت اونها رو دیدم، تصمیم گرفتم این ایده را از هیچی بسازم و خلثم
، پس های بعدی عبارت بودند از: پیدا کردن یک مشاور حقوقی. گامکنم

شکل دادن ارتباطات  ،و در نهایت دانانداز پول، پیدا کردن چند شیمی
 اپ.یک استارت ساختنحرفه ای برای 

 بود؟ چهتان کاروکسبن چالش شما در ابتدای راه اندازی . بزرگتری4

، آغاز کردِن آن کاروکسباندازی یک معتقدم بزرگترین چالش در راه
-پیمودن گام. سازدنمی کاروکسبیک  برای شمااست. داشتن یک ایده 

پیدا کردن وب سایت و  از جمله: ثبت شرکت، ساخت –های نخستین 
 است ، ممکنسازد. در ابتدای راهمی کاروکسبشما یک برای  –دفتر کار 

احساس کنید پشتیبانی ندارید و در حین کار، ممکن است از ادامه دادن 
تا از  9استارتاپ، حدود  10از هر  دلسرد شوید. این گفته رایج است که

 9کنم . من به این آمار اعتقادی ندارم؛ فکر میشکست می خورند هاآن
به را شروع نکرده است،  هاآنکه هیچ کس واقعا استارتاپی  10تا از 

 د. نانجامشکست می
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 ای به کارآفرینان کودک یا نوجوان دارید؟. آیا توصیه5

ی که کس»است: این  های مورد عالقه مننقل قولیکی از 
روی پایتان بایستید، یک چیز «. کند، بازنده استتردید 

حتی که  نگذارید آدم های بی خردی جالب خلق کنید و هرگز
 ،فهمندچیزی نمی هم انخودشها یا کارهای از گفته

یک نفر، شما را به کسی که واقعا دوست دارید  ! فقطتان کننددلسرد
 کند: خود شما.تبدیل می باشید

 . آیا تصمیمی بود که کلید موفقیت شرکت شما باشد؟6

 تاهای مختلف موجب شد بله، ایجاد یک تیم قوی از متخصصان حوزه
موقعیتی بودم که می توانستم شرکت به بهترین نحو رشد کند. من در 

کنترل کارها را کامال در اختیار بگیرم و یا آن را به افرادی بسپارم که در 
پیشگیری از ها بودند، بنابراین برای های تخصصی خود از بهترینحوزه

سپردن تصمیم گیری به  سپردم. هاآنگیری را به ، تصمیماشتباهات
دیگران، موجب شد مقداری از استرس و نگرانی از روی دوش من و البته 

 برداشته شود.بقیه، 

، تان بدهیدکاروکسبتوانستید به عقب برگردید و تغییری در . اگر می7
 کردید؟چه کار می

 کنم تا بدین ترتیب،ر بهتر اولویت بندی گرفتم چطویاد می
، روی تحقیق و توسعه بیشتر پیش از جلو رفتن

به ، د آرام خوب است اما رشد کندگذاری کنیم. رشسرمایه
 جلو بزنند.از شما به شما برسند و  اجازه می دهد تارقیبان شما 
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 ؟خواهید چه کاره شویدمی ،. وقتی بزرگ شدید8

ام و در حال انجام کاری هستم که کنم همین حاال هم بزرگ شدهفکر می
خودم را گسترش دهم و در جهان  ی کاریشاید حوزه می خواهم.

را  کاروکسبوست دارم یک اما دتکنولوژی تخصصی کسب کنم، 
کنم روزی بازنشسته شوم حتی اگر به جایی برسم که . فکر نمیبچرخانم

ام نداشته باشم. این هیچگاه نیازی به پول برای زندگی خود و خانواده
 ه سادگی عاشق آن هستم.یک بازی تبدیل شده است و من ب کار به

 اید؟خود، چه چیزهایی یاد گرفته کاروکسباندازی و اجرای . با راه9

همه کنم بیش از میاما فکر ام، یادگرفته  من چیزهای زیادی
ا از دست داد. صاحبان خود ریاد گرفتم نباید انگیزه 

کنند و آن را کار میشرکت خود  دربرای مدتی  ،کاروکسب
این کار، . کنند تا راه بیافتدمانند یک نوزاد، تر و خشک می

اما نه به آن سختی. زیبایی کاری که ما  شبیه یک خراش شدید است
کنیم در این است که دیگران هم قادر به انجام آن هستند؛ ممکن می

و گاهی اوقات  دلسردکننده  کنندهبر، خستهاست این کار بسیار زمان
، شما به چیزی احتیاج دانم. به هر حالباشد اما من آن را سخت نمی

که اولین بار زمان دارید که نیروی محرکه شما باشد و ذوق و اشتیاقی 
را به اشتیاق آن  و را تقویت کندفکر کردن به این ایده تجربه کردید 

است و شدیدا  نهاییی منعکس کنید. پول اغلب نتیجه دیگران نیز
اما نباید تنها روی پول حساب  تواند یک نیروی محرکه باشد؛معتقدم می

فروشید فکر کنید و از لحظاتی که یک مشتری با . به چیزی که میکرد
. مندی از کار شما قدردانی می کند، لذت ببریدرضایتو  شحالیوابراز خ

گوید باشید که می ای اعتقاد نداشتهحواستان باشد هیچگاه به اسطوره
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-ی خارقا، این کار، تجربهکننده است. کما اینکهسرگرمکار شما همیشه 

 العاده است.

 ؟خود را راه بیاندازند کاروکسب. چرا کودکان و نوجوانان باید 10

؟ ممکن است موفق شوید، تجربه کسب کنید، پول دربیاورید چرا که نه
یا شاید شکست بخورید، در  ؛دیگری مواجه شوید هایفرصتبا و حتی 

 ،خود سن و سالهایکنید و در مقایسه با هممی تجربه باز هم اینصورت
 35 کمتر ازشود افرادی که . گفته میشتری خواهید داشتهای بیفرصت

دوباره بدست ، از دست رفته راو ثروت سن دارند، قادرند سرمایه  سال
به  ایخانه هیچ. بهتر است وانان،کودکان و نوجما، برای  شرایط. آورند

آید و ما همیشه سراغ ما نمی طلبکاری شود، هیچنمی مصادرهخاطر ما 
. داریم ، برای زندگی کردن،غذایی برای خوردن و سقفی باالی سرمان

د نهای زندگی نگران باشی هزینهکودکان مجبور نیستند آنقدرها درباره
گی، زمانی طالیی برای این دوره از زندکه شود و همین امر موجب می

 شروع باشد.

 



 

 آندریا کائو

 اندازی کردسالگی کیو فلکس را راه 13در 

-------------------------------- 

 دستگاِه طب فشاری مخترع

است. او در ساله  16آندریا کائو یک مدیر عامل، کارآفرین و مربی اسب 
، Shark Tank ،Beyond the Tank ،Buzzfeed  ،Forbesهای برنامه
QVC ،FOX ،ABC ،Inc.  وBusiness Insider  شرکت کرده است. او
و همینطور است را اجرا کرده  QVCترین کارآفرینی است که برنامه جوان
را در والمارت به عهده داشته  نشست چند است که ترین شخصیجوان

 ها سوارکاری مشتاق است. و شبت. آندریا روزها یک زن تاجر پیشرو اس

 

 

 



 مصاحبه با کوکان کارآفرین موفق

75 

 مصاحبه با آندریا کائو

ی کاری دیگری و یا تجربه کاروکسبخود،  کاروکسبآیا پیش از آغاز . 1
 اید؟داشته

ای کاری، یا تجربهتوانم واقعا بگویم کار سیزده سال داشتم، نمیآن زمان 
-ام. با این حال، وقتی به گذشته برمیفلکس داشته کیواندازی از راهقبل 

. من کارهای مختلفی واقعا یک کارآفرین زاده شده ام منبینم، گردم، می
، یمهازنده به همکالسی و مارمولک ، مانند فروش قورباغهامرا انجام داده

 تجاری هایخط کارت راه اندازی و حتی شامپوی اسب سفارشی فروش
ن کارها بود! با اینکه هیچ کدام از ای کاروکسب. این فقط آغاز امشخصی

و تجارب ارزشمندی ایجاد کرد انگیزه درآمد زیادی نداشت، اما برای من 
« قعیوا» کاروکسبنخستین جاییکه مجاب شدم،  تابه همراه داشت 

 .را راه بیاندازم خود

 اندازی این شرکت چه بود؟ی شما از راه. انگیزه2

مادرم دیدم میکه  وقتی به وجود آمد ،در منانگیزه اختراع کیوفلکس 
. کشدرنج می ،سبب کارش از کمردردگردد و به از سرکار به خانه برمی

توانستم برای او متنفر بودم که او را در حال درد کشیدن ببینم و نمی
ج کردم که چقدر دیگران هم از چنین مشکلی رن. به این فکر میکاری کنم

این مساله چرا چیزی نسازم که » گفتممی مکشند و به شوخی به خودمی
دانستید شناختید، میساله را می 13 یخب اگر شما آندریا، «را حل کند؟

، کند تا محقق شود. بنابراینچیزی را بخواهد، آنقدر کار میاگر  ،او که
، چیزی که اول شوخی به نظر می رسید، به طرحی روی کاغذ تبدیل شد

تبدیل به یک محصول واقعی  ،تا باالخره ی اولیه درآمدیک نمونه شکل به
 شد!
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چه چیزهایی  خود برداشتید، کاروکسببرای آغاز هایی که . اولین گام3
 بودند؟

هر کاری می پس از آنکه اولین محصول آماده شد، 
دیگران دست تا محصول را به  انستم انجام دادمتو

ساله که اساسا هیچ آموزش  13دختر برسانم. به عنوان یک 
 ی بازاریابی نداشت، انجام این کار کامال چالشیا تجربه

صول خود به اقدام به فروش و معرفی مح ،امیدوارانه برانگیز بود. اما
-تر میدادم، قویکردم؛ هر بار که این کار را انجام می خانهبهخانه شکل

د از کسب چنین تجاربی، حاال . بعرفتشدم و اعتماد به نفسم باالتر می
و مهارتم در زمینه فروش، منجر به  من به یک فروشنده تبدیل شده بودم

 .منطقه شدلوازم تندرستی و ورزشی های فروشگاهبستن قرارداد با 

 چه بود؟ تانکاروکسبترین چالش شما در ابتدای راه اندازی . بزرگ4

کار، فاصله سنی بود. من  ابتدایمن در باید بگویم که بزرگترین چالش 
شده بودم و اغلب در ابتدای  با قدمتی طوالنی، یصنعتخیلی سریع وارد 

شدم. من مجبور بودم با از سوی دیگران جدی گرفته نمی کار
کودکی وداع کنم و قدم در یک جهان واقعی و ترسناک آسودگی ِدوران 

داشت؛ چیزهایی که من به  ایپیچیدهبگذارم که واژگان و اصطالحات 
تا یاد بگیرم در  واداشتاین وضعیت مرا خوبی قادر به فهمشان نبودم. 

برابر رفتار غیرعادی دیگران راحت باشم؛ چیزی که امروز بسیار قدردان 
 آن هستم.

 نوجوان دارید؟ وای به کارآفرینان کودک . آیا توصیه5
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شما »وغ بزرِگ . به جهانی که به شما درراه خودتان را بروید
گوش ندهید. به عنوان یک کارآفرین، گوید، را می« توانیدنمی
 ی آرامش و آسایش خود بیرون بزنیدمحدودهاز  موظفیدشما 

کنید. من به شدت معتقدم که اگر و یاد بگیرید برخالف جریان آب شنا 
آن خواهید دست یابی به ، راهی برای وار خواهان چیزی هستیددیوانه

این شما . برای آن پیدا خواهید کرد ایهانه، بدرغیر اینصورتیافت؛ 
هم در  ،گیرید چقدر زحمت بکشید و این تالشمیهستید که تصمیم 

منعکس خواهد  –چه خوب و چه بد  –نگرش شما  هم درو  کاروکسب
تا  خورید، به پشت سرتان نگاه می کنیدشد. هنگامی که شکست می

چگونه باید بهتر عمل کنید.  یاد بگیرید که دفعه بعد،دلیل آن را بیابید و 
نهایت بهره را ببرید و  ،پس از آن ،ی آموزنده استهر کاری یک تجربه

 از شماهمیشه افرادی وجود دارند که  ،همواره به خاطر داشته باشید
صخره را هستند؛ اما آب  ...تر، ثروتمندتر و تر، باهوش، مسنترباتجربه

 کار خود. ر قدرتی که دارد بلکه به سبب پشتنه به خاط می شکافد،

 . آیا تصمیمی بود که کلید موفقیت شرکت شما باشد؟6

 Sharkران در برنامه کاری با مارک کوبان و باربارا ُکرکُ همراهی و هم
Tank ، .مرا از یک دختر  کاروکسب هاآنتصمیمی بسیار مهم بود

رفت، گرفتند و به میبرای معرفی محصولش  خانهبهخانهکه  ،خردسال
 یی و شناخته شدهآن را به یک شرکت میلیون دالر که من کمک کردند 

نکات ارزشمندی را به من آموختند؛  هاآنتبدیل کنم. هر دوی  بین المللی
 .بهره خواهم برد هاآندرس هایی که تا آخر عمرم از 
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و تغییری در  توانستید به گذشته برگردید. اگر می7
 کردید؟ایجاد کنید، چه کار میتان کاروکسب

دادم! من کامال کنم چیزی را تغییر میصادقانه بگویم، فکر نمی
، طی شد و هر اتفاقی که رخ این مسیر دقیقا همانطور که باید معتقدم

 آن هستم. قدردان)خوب یا بد(، موهبتی بوده است که هر روز  داد

 ؟خواهید چه کاره شوید. وقتی بزرگ شدید می8

هستم و قصد  کاروکسبمن مربی اسب و صاحب یک در حال حاضر، 
 نمایشیو  های وحشی، چموش. من اسبدارم همین راه را ادامه دهم

مند هستم. بسیار عالقه هاآن چون به ،کنمتربیت می مرا در مزرعه خود
 چونت اسب سواری تاسیس کنم، چند شرکمن قصد دارم در آینده، 

، هستم هاآنخودم یکی از شناسم )من به خوبی می بازار و مشتریان را
، مجوز مشاور امالک بگیرم ساله شدم 18ها ها!(. من منتظرم تا وقتی 

من واقعا  ،گذاری کنمسرمایهو مستغالت، استیجاری امالک تا بتوانم در 
 .این کار را دوست دارم

 اید؟، چه چیزهایی یاد گرفتهتانکاروکسبندازی و پیشبرد ا. با راه9

قدر آنگرفته ام  هاآندرس هایی که از مدیریت و راهبری 
 اگر بخواهم. اما گنجدنمیزیاد است که در چند جمله 

ارزش به و بسیار آموخته ام  ، در مورد خوِد زندگیخالصه بگویمبطور 
استفاده ام، در سراسر زندگی هاآندانم از که می یافته امهایی دست 

طور درآمدم بندی کنم، چرا اولویت وقتمام چطور . یاد گرفتهخواهم کرد
. من و کلی درس دیگر را مدیریت کنم، چطور حساب شده ریسک کنم

ام که مرا به سوی رسیده کاری و یک نگرش کارآفرینانهمنش یک به 
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 انم چگونه مستقل و متکی به نفس باشم تاد. میکشاندمیموفقیت 
 .ام را پیش ببرمزندگی

 ؟خود را راه بیاندازند کاروکسبباید  . چرا کودکان و نوجوانان10

، بهترین تصمیمی است که یک کودک یا شخصی کاروکسباندازی راه
رد. این کار بیشتر از آن چیزی که در مدرسه یاد تواند بگینوجوان می

-قوی و فوقرا به یک فرد پرتحرک، و شما آموزد گیرید، به شما میمی

ها، بسیاری از جوانان نیازمند تبدیل خواهد کرد. درست مثل اسب العاده
اگر بفهمید به چه چیزی اشتیاق دارید و فکر یک شغل یا هدف هستند. 

. کارآفرینان با هم در زندگی جلو می افتید کنید،خود را روی آن متمرکز 
که و هنگامی برند یکسان نیستند و در شرایط گوناگونی هم به سر می

د. ایستننمییابی به آن از حرکت باز یاز به چیزی داشته باشند، تا دستن
ندازی ابرای قدرتمند شدن به هیچ چیز دیگری جز راهتوانم نمیمن 

شاید پول خوبی فکر کنم. تازه ، ی برای خودتان و پیشبرد آنکار وکسب
 .هم بدست آوردید

 



 

 اوشینزکتی 

 اندازی کردرا راه KObraceletsدر سن یازده سالگی 

----------------------------------------- 

 مد  و ، یک شرکت خیریهKOبندهای دست

تنیس، گردش با دوستان ورزش کتی زمان خود را صرف یادگیری، رقص، 
 ی مورد عالقه او سریالکند. برنامهی نت فلیکس میو دیدن شبکه

به او برای دنبال سنت جود،  اتومِی گری است که در کنار کارش درآن
 .انگیزه می دهدنیز، کردن رشته پزشکی در آینده 
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 مصاحبه با کتی اوشینز

ی کاری و یا تجربه کاروکسب، تانخود کاروکسب . آیا قبل از راه اندازی1
 اید؟دیگری داشته

مرتبط با بیمارستان کودکان سنت  کاروکسب، یک وقتی کالس سوم بودم
-، پاپیون و باند سر درست میروبان. من با استفاده از جود راه انداختم

کردم و تمام  دالر کسب 800. من از این کار، بیش از فروختمکردم و می
 اهدا کردم.آن مبلغ را 

 ؟ترغیب کرد خودتان کاروکسب. چه عاملی شما را به راه اندازی 2

، کتابی از پاتریشیا پاالکو خواندم؛ کتابی به ابتدایی سومدر همان پایه 
آموزان سر که همه دانشی کالسی بود نام باشگاه لیموناد. کتاب درباره

بود، از ته تراشیده مبتال سرطان که به  آموزیخود را به خاطر دانش
دیگران بخش بود تا به همان شکل به بودند. این کار واقعا برایم الهام

 نداشتم سر خود را بتراشم.البته قصد کمک کنم؛ 

چه چیزهایی  خود برداشتید، کاروکسببرای آغاز هایی که . اولین گام3
 بودند؟

از  -2در چه کاری خوب هستم؟  -1سوال پرسیدم: تا من از خودم سه 
از چه چیزی استقبال  کنندگانمصرف -3برم؟ انجام چه کاری لذت می

ی اولیه ساختم و درباره تی به یک ایده رسیدم، چندین نمونهوق؟ کنندمی
کردم د وقتم را مدیریت میی مواد اولیه تحقیق کردم. همچنین بایهزینه

 به فعالیت بپردازم.کاری در زمینه تا هم به تکالیف مدرسه برسم و هم 

 بود؟چه  تانکاروکسبراه اندازی  ابتدای. بزرگترین چالش شما در 4
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می توانم مردم را با  من این بود که چطوربزرگترین چالش 
سوال  اینشد، وقتی محصول آماده . محصولم آشنا کنم

 رفتممیها به خانه همسایهباید آن را بفروشم؟ من  چطورپیش آمد که 
شان ، برای معرفیفروختمرا می هاآن مخانواده و دوستان کمکو با 

های اجتماعی اقدام به طریق شبکهاز دادم و مهمانی ترتیب می
از طرف  ،ها را شناختندبندآنکه مردم دستاز پس  کردم.فروششان می

 .شخصی به من پیشنهاد همکاری و ساخت یک وب سایت داده شد

 ای به کارآفرینان کودک یا نوجوان دارید؟. آیا توصیه5

 را دارید، کاری را یکار وکسبانداختن  گویم اگر قصد راهمی هاآنبه 
، شما برید. با این روشو از آن لذت می انجام دهید که دوستش دارید

 را خواهید داشت. ی پیش رفتن در لحظات دشوارانگیزه

 موفقیت شرکت شما باشد؟ یا تصمیمی بود که کلید. آ6

سایت به من اجازه داد که از محدوده جغرافیایی اطراف  وب ساختبله، 
هایی از اقصی نقاط جهان ناگهان، سفارش که م تاجاییخودم فراتر برو

 نیویورک، فلوریدا، استرالیا و سنگاپور.  ،مانند به دستمان رسید

تان ایجاد کاروکسب و تغییری در به گذشته برگردیدتوانستید . اگر می7
 کردید؟می کنید، چه

دادم. تغییر نمیهای بسیار، چیزی را گویم که با وجود چالشصادقانه می
بیشترین چیزها را  شد، منبه رغم تصمیمات دشواری که باید گرفته می

 .از همان تصمیمات دشوار آموختمدرباره کارآفرینی 
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 ؟کاره شویدخواهید چه . وقتی بزرگ شدید می8

ام، مند بودهبه رشته پزشکی عالقه همیشهدوست دارم جراح بشوم. من 
 زندگی مردم بیشتری را نجات دهم. دوست دارم روزی

 اید؟، چه چیزهایی یاد گرفتهتانکاروکسبپیشبرد اندازی و . با راه9

-می، ایدام که برای ادامه دادن مسیری که آن را ساختهمن یاد گرفته

ها و اری، ثبات و تعهد زیادی به خرج دهید. گرفتاریپایدبایست 
 کلید موفقیت است. هاآنه اما غلبه ب ،وجود دارندهمیشه مشکالت 

 ؟راه بیاندازندرا  خود کاروکسبان و نوجوانان باید . چرا کودک10

 است، بلکه« جهان واقعی» مواجهه با ای عالی برایاین کار نه تنها تجربه
زی و پیرو اسحساش، ابه سبب هویت تازه از رهگذر انجام آن، انسان

 بهترین احساسات آدمی یغرور می کند. قدرشناسی و غرور از جمله
قرار  های متعددیدر چنین شرایطی در موقعیت، فرد هستند. بعالوه

. این شود از محدوده امن و آرام خود بیرون بزندگیرد که مجبور میمی
 شود.العاده میامر منجر به یک رشد فوق

 
 



 

 تاهو ماک

 اندازی کردرا راه CatchingYourDreamzدر سن یازده سالگی، 

-------------------------------------- 

CatchingYourDreamzاتسی ، یک فروشگاه هنری در 

مهم بود؛  ،مناسباجتماعی  یبرای تاهو مطرح شدن و داشتن وجهه
د. بودن اتسیاندازی فروشگاهش در بخش او در راهالهام هااین ویژگی

بتواند  و فکر کند خارج از چارچوبتا  را ترغیب کردندجامعه هنری او 
پسران  بخش دختران و. او امیدوار است الهامجهان خودش را بسازد

 ، کار کنند.جوان باشد تا برای بهترین خودشان بودن
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 مصاحبه با تاهو ماک

 اید؟ی کاری دیگری داشته، تجربهتانکاروکسب. آیا قبل از شروع 1

 به معنای واقعی کلمه هیچ تصوری از کارآفرینی نداشتم. شروع،قبل از 

 اندازی این شرکت چه بود؟ی شما از راه. انگیزه2

بوده  ابراز وجود های مختلفخلق شیوهبخش من در هنر همواره الهام
 که افراد ازخواستم چیزی خلق کنم است. بنابراین، من با تمام وجود می

 استفاده کنند. د بودنشانفرآن برای ابراز منحصربه

 خود  کاروکسببرای شروع هایی که . اولین گام3
 چه چیزهایی بودند؟برداشتید، 

برای  در ابتدای کار من یک برنامه اولیه و نهایی تهیه کردم. تصمیم گرفتم
فع اد ،زینتی و به گمان بعضی افرادی ا)وسیله dream catchersشروع،

 بسازم و بفروشم. چشم زخم(

 بود؟چه  کاروکسب. بزرگترین چالش شما در آغاز 4

مطمئن شوید برای وقت ود. درست ب گذاریقیمتبزرگترین چالش من 
 گذارید!و تالش سخت خود را بی پاداش نمی ریزی داریدبرنامه خود

 ای به کارآفرینان کودک یا نوجوان دارید؟. آیا توصیه5

و چه کوچک، خود  چه بزرگ یابید،خواهید به چیزی دست اگر واقعا می
ر روشنی به سمت رویاهایتان . اگر مسیبافی زندانی نکنیدرا با منفی

 تواند جلوی شما را بگیرد!، هیچ چیز نمیبسازید
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 . آیا تصمیمی بود که کلید موفقیت شرکت شما باشد؟6

یکی از نقاط عطف فروشگاه من زمانی بود که تصمیم گرفتم راه خود را 
 ،استیکر بسازم. این کار، قدمی بزرگ در جهتی متفاوت بودجدا کنم و 

داشته  خود را در اتسی توانستم امروز فروشگاهاما بدون آن شاید نمی
 باشم.

ایجاد تان کاروکسبو تغییری در  گردیدتوانستید به گذشته بر . اگر می7
 کردید؟کنید، چه می

کردم و روی خواست تنوع بیشتری ایجاد میدلم می
dreamcatchers کردمبیشتر کار می. 

 ؟خواهید چه کاره شوید. وقتی بزرگ شدید می8

شامل دوست دارم وقتی بزرگ شدم، شرکتی برای خودم داشته باشم که 
 .باشدنیز  جامعه هنری

 اید؟خود، چه چیزهایی یاد گرفته کاروکسباندازی و اجرای . با راه9

م. این کار به اههایم آموختو توانایی مچیزهای زیادی درباره خودمن 
 .بردمیمرا به پیش هایم داد و ایدهپیشبرد من اعتماد به نفس زیادی در 

 ؟خود را راه بیاندازند کاروکسب . چرا کودکان و نوجوانان باید10

اندازد ی برای خود، در واقع شما را در بازی جلو میکار وکسبآغاز کردن 
به نفس را تجربه کنید،  اعتماددهد لذت فرصت میو نه تنها به شما 

 .کندبفهمید که اقتصاد چطور کار میکند بلکه کمک می
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 ، کسب درآمد کنیددر خواب

گاه منجر به پول واقعی نخواهد شد. شما داد و ستد زمان با پول هیچ
بخش زیادی از این زمان ساعت زمان دارید و  8760در یک سال فقط 
اندازی کنید که وقتی راه یکار وکسبشود. شما باید صرف خواب می

. کسب درآمد هنگامی که کار خواب هستید هم برای شما درآمدزا باشد
 کنید، کلید کسب پول واقعی است.نمی

دیگر از متخصصانی که مهارت باالیی  یپزشکان، وکال، مهندسان و بسیار 
 هاآنکنند. اما سر راه کسب درآمد دارند، زمان را با پول معامله می

قادر  هاآناست که  حدودیتی وجود دارد. این محدودیت مدت زمانیم
 است! ترآسان درآمد در خواب به کار کردن هستند. کسب

اینترنت آن را از  ، این است کهخبر خوب درباره کسب درآمد در خواب
 تر کرده است. پنجاه سال پیش، کسب درآمد در خواب کارآسانگذشته 
دفتر کار بوده در گرو داشتن یک  کاروکسباندازی یک بود. راه یدشوار 

 اینترنت، راه انداختن شود. امروزه به کمکمحدود می و به مکان و زمان
ر سراسر جهان کار ساعته و برای میلیاردها مشتری د 24فروشگاهی که 

کند کاری تقریبا رایگان است. اینترنت کسب درآمد در خواب را بیش می
 از پیش آسان کرده است.

 تمرین

 کار را تمرین کنید. اگرچه حاال نوبت شماست تا این
یک اما د، ینفروشآنالین را  تان چیزیکاروکسبممکن است در اولین 
 اینترنت محصوالت خود از طریقاقدام به فروش روز به احتمال زیاد شما 

کنید. فروش آنالین محصوالت یا خدمات ، موجب باز شدن درب می
احتماال . دو جایی که شودمیروی مردم سراسر جهان فروشگاهتان به 
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 Etsyو  еВау بفروشید،بخواهید اجناس خود را  برای فروش آنالینابتدا 
را بسیار  آنالیناندازی یک فروشگاه راهون این دو سایت، چ هستند،

 اند.آسان کرده

 

 آنالینکه ممکن است  محصوالتیدر قسمت پایین، چند ایده برای 
 ،اقالم شما آنالینبفروشید، بنویسید. استفاده از اینترنت برای فروِش 

 2شاید ساعت  خواهد بود.گام خواب ين راه كسب درآمد هنتر آسان
آنالین،  Etsyا ممکن است در سایت شمنواری بامداد باشد اما کیف پول 

 العاده است.خارق قدراین اینترنت ،. به همین دلیلخریداری شود

 برای فروش آنالین: خدماتمحصوالت و 
1- ....................................................................... 
2- ....................................................................... 
3- ....................................................................... 
4- ....................................................................... 
5- ....................................................................... 
6- ....................................................................... 
7- ....................................................................... 
8- ....................................................................... 
9- ....................................................................... 
10- ....................................................................... 



 وکار راه بیندازد؟تواند یک کسبمیچگونه هر کودک 

90 

 پیوست

 حقوقیهای توصیه

---------------------------------------- 

حقوقی تخصصی نیست. ی افشاگری: این یک توصیه
های کاروکسبوکیل  کنیم با یکتوصیه می شدیداما 

)منطقه مورد نظرتان برای ثبت خود در ایالت  کوچک
 کنید.  مشورت شرکت(

 کاروکسبتواند یک مینسال(  18زیر یک شخص نابالغ ) معموال 
 . قانونی، راه بیاندازد

  شرکت را به صورت مالکیت تمایل دارند، والدین به احتمال زیاد
و سود آن را در قالب  ثبت کردهترین روش( زانفردی ) ار

 خود بپردازند. فرزندمستمری به 
 پر ردی با یک نام تجاری، معموال به مالکیت فبه فرم  شرکت

در  کاروکسبکه مخفِف انجام  –ای بیدی کردن و ثبت فرم
 نیاز دارد. –قالب چیزی است 

  کاروکسبمجوزهای  ها واز پروانه شماری ها بهکاروکسباکثر 
 برای فعالیت قانونی نیاز دارند.

  فروشندگان محصوالت و خدمات ممکن است
 به وصول و پرداخت مالیات باشند، مثالمجبور 

 مالیات فروش.
  مشمول مالیات  ،کاروکسبو منافع  درآمد، قویبه احتمال

 است.
 


