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 مقدمه

 

 اسررت "تر از خودت باش، موفق باش!کمی بیش"های جلد اول از سررری کتاب ،این کتاب

ک ما به شما کم هااین سری از کتابدر . شده است که به موضوع کارآفرینی اختصاص داده

 کنیم که به ذهن خود جهت دهید تا:می

 مانند یک کارآفرین بیاندیشید، اگر واقعاً به دنبال کارآفرین شدن هستید؛ 

 شید، اگر تمایل دارید که برای خود شته با ستقل و موفقی دا سب و کار م  انتک

 کار کنید؛

  شید، اگر سته با ست و ترجیح یک کارمند برج سازگار ا شما با کارمندی  روحیه 

 دهید که برای دیگران کار کنید.می

شید و چه مالک کسب و کاری پررونق، این مجموعه  شما کارآفرین پرشوری با بنابراین چه 

کند در کارتان موفق باشررید. اگر هم کارمند هسررتید، به کمک به شررما کمک می هااز کتاب

تاباین  عه از ک ید بیشتها میمجمو ید و برای وان کارآفرین فکر و عمل کن یک  ند  مان تر 

  کنید به یک مهره کلیدی تبدیل شوید.شرکتی که در آن کار می

توجه داشته باشید که هدف ما از نگارش این کتاب، نه منفی جلوه دادن کارمندی و نه مثبت 

شما بتوانید م ست تا  ست! همه تالش ما بر این ا شان دادن کارآفرینی ا ود را سیر زندگی خن

 به درستی انتخاب کنید و در هر کاری بهترین خود باشید.

 ست که شود، هر کسب و کار مستقلی کارآفرینی محسوب نمی الزم به ذکر ا

اما ما در این کتاب برای راحتی بیان از واژه کسررب و کار مسررتقل اسررتفاده 

ید.فرینی مترادف بدانایم. بنابراین هرکجا این کلمه را دیدید آن را با کارآکرده
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زنی مطلقه و تنها بود، آهی در بسااان ندا اات و ناچار بود فرزندش را به تنهایی 
بزرگ کند. چندین ویراستار داستان او را رد کرده بودند تا اینکه باالخره یک نفر آن 

 را قبول کرد و او موفق  د ... .
اساات که تا به  "ی پاترهر"های معروف ن نویساانده کتابا، هم"جی.کی رولینگ"

 های او در سرتاسر جهان به فروش رفته است.حال چندین میلیون نسخه از کتاب
سختی ها بجنگ. در نهایت پیروزی از آن پ.ن. برای رسیدن به رؤیاهایت با تمام 

 توست!

 
ک ارو  AT&T، یک کارشننن ار ارتاا اا راو دور از کارر در شنننرکت 0991اوایل دهه 

مسننت ل شنندد ا دکد درد درآمدر سننر ده فدک کشننزدد او از  گرفت و یک مشنناور
درد و متوجه شنند که ای که ده دسننت آوردو دود تذا مدپذیری تازوشننمامت و ا رفا 

های درتر ترکزد، هما فور که هایش خزدد پر رفدار دد وقتد حااب ف اوریسنننا را د
کاهش و هم و سننزسنناو  اگمان ت ززر مسننزر داد د، درآمد ا AT&Tمشننتریا د م ل 

 کرد؟خریدد حاال داید چه کار مدو دیگر کسد سا را د او را ده هزچ هم  مد یافت

ها و دا ویرور های اوهکه ترداد زیادی از همسننایفممزد  گاهد ا داخت و  ا رافشده 
پرسزد د که آیا ها از او مدهای عامل، مشال دار دد آنسزستم های فزای دوپزچزدگد

ش ل جدید را دیدو دود: او مدتوا د کماد دمد صده یک  ست پزشا د؟ او دالفا ک توا 
 دها شودرایا ه

شته تاتا به حال شما هم شاید  شاغل از گذ سیر تحول م شیدبه  مفهوم  .کنون توجه کرده با

ترین خصرروارریات پایداری و ثبات یکی از مهم به معنای سررنتی آن مرده اسررت.« شرر ل»

داشته باشند؛ افراد شاغل در « ش لی»ه بودند برای خود مردم عادت کرد مشاغل گذشته بود.

خواهند این نوع مشرراغل به نوعی ضررمانت شرر لی داشررتند. اما حاال به دالیل مختل  می

شتند  شند. مردم عادت دا شته با ش ل دا سه  اال و ح «برای دیگران کار کنند»همزمان دو یا 

شان کار کنند و فتر میتر و بیشبیش شان خواهند برای خود شنده کاالها یا خدمات خود رو

شتند به عنوان  شند. مردم عادت دا سیدن به هدف« کارمند»با هایی تالش کنند که برای ر

 هایی راخواهند خودشررران هدفتر میتر و بیشتنظیم کرده بودند؛ حاال بیش« کارفرماها»

 های مشترکی سهیم شوند. تعیین کنند و یا در هدف



 
4 

 

شرکت ش لهای بزدر حالی که  دیگر مانند ، های جدیدی خواهند بودرگ همچنان خالق 

ستخدام فلّه رون از تر افراد باید بیای نخواهند داشت. در قرن بیست و یکم، بیشگذشته، ا

سازمان شرکتچتر ایمن  شند.ها و  شور  های بزرگ، به دنبال راهی برای امرار معاش با ک

شت ست. در گذ ستثنی نی سن کار، با ه ایران نیز از این قاعده م سیدن به  هر فرد پس از ر

شدهش لدر یکی از توجه به موقعیت خود،  د. در کرشروع به کار می های از پیش تعری  

، تنها قشر خاای از مردم جامعه ااحب کسب و کار و جاه و مقام ترهای بسیار دورگذشته

شامل می شر عظیمی از جامعه را  ، برای این عده شدندبودند و عده دیگری از مردم که ق

سازمانخاص کار می شدن  شت زمان و باب  ستخدام در کردند. با گذ های دولتی، بازار ا

سازمان شدند: افرادی اینگونه  سیم  ها رونق پیدا کرد و مردم جامعه به دو بخش عمده تق

سازمان دولتی بودند ستخدام یک  شتند و با امنیت ،که در ا ندگی خاطر زپایداری و ثبات دا

ای داشرررتند و مطمبن بودند که تحت هر شررررایطی کار و ، ماهیانه آب باریکهدندکرمی

شد.حقوق سته دوم  شان حفظ خواهد  سرمایه و کسب و کاری بودند افرادی د که از خود 

سیار تنوع باین مشاغل ، در اغلب مواقع درآمدی باالتر از یک کارمند ساده داشتند، داشتند

مردم به ندرت شرراهد به وجود به طوری که  ه بودنداز پیش تعری  شررد کمی داشررتند و

 های خصوای بهشرکت با گذشت زمان، همه چیز ت ییر کرد. .آمدن ش ل جدیدی بودند

سیار جدید و متنوعی ظهور کرد شاغل ب کنونی، هرروزه  بازار کار. در ندروی کار آمدند و م

ستیم که البته در اغلب مواقع نیز خی شاغل جدیدی ه نند! کلی زود افول میشاهد ظهور م

سیار کمش ل شته امنیت خاطر و ثبات ب سه با گذ ش» :تری دارندها در مقای ل اگر کمی 

از  این مسبله حتی شامل حال بسیاری «بگیریم، خطر ورشکستگی را باید به جان بخریم!

هر لحظه ممکن اسررت با این جمله هر کارمند در دوره کار خود شررود. ها نیز میسررازمان

های دولتی با وجود اینکه استخدام در سازماندر حال حاضر « شما اخراجید!»شود:  روبرو

ضیان خاص خودش را دارد سیاری از جوانان ترجیح می ،هنوز هم متقا سک اما ب دهند ری

آقا »دهند که ها ترجیح میآن ؛داشرررتن یک کسرررب و کار پردرآمدتر را به جان بخرند

کارهای یکنواخت »و « حقوق ثابت ماهیانه»د به خواهننداشررته باشررند و نمی« باالسررر
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مش ول خواندن این کتاب هستید، پس شما  در این لحظهاکتفا کنند! اگر شما هم « اداری

هم جزء این دسررته از افراد هسررتید و باید به شررما آفرین گفت! چرا که شررما خواسررته یا 

ضر  ستید! اگر در حال حا سته در حال ت ییر آینده خود ه سازمان به ناخوا ستخدام یک  ا

خود خارج  «چتر حمایتی سررازمان»، دیگر زمان آن فرا رسرریده اسررت که از زیر ایددرآمده

ای کامالً متفاوت است و برای اینکه از این شوید! قافله دنیا در حال حرکت به سوی آینده

 به شدت عجله کنید!قافله جا نمانید، باید 
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 اندر باب کارآفرینی یا کارمندی ...

 

ا هدرباره این موضوع که کارآفرینی بهتر است یا کارمندی، نقل قول
 سیار است...ب

در این بازار کار آشففهته هنوز هع هده بسففیاری از افراد هسففتند که 
حقوق کع و امنیت خاطر کارمند بودن را به حقوق باالتر اما همراه با 

 دهند.  ریسک زیاد داشتن کسب و کار مستقل ترجیح می
ستقل، اظهار نظر  سب و کار م شتن ک مزایا و معایب کارمند بودن یا دا

ره اینکه کدام یک نسفف ت به دییری بهتر اسففت را دشففوار قطعی دربا

 کرده است. 
کففار کردن برای دییران یففا کففارفرمففا بودن، تنهففا بففه  روحیففه 

 کارآفرینی شما بستیی دارد. انتخاب با شماست ...
 

 
 



 
7 

 

 

در این داسررتان، چهار نکته جالب گر داسررتان ابتدای فصررل را بخوانید. یک بار دی

 توجه وجود دارد.

 پذیری که اوهای بزرگ، انعطافبه این نکته پی برد که در شرررکت مشرراوراول این که 

 ا کرد و به خوداشت الی روی آورد.خواهد، وجود ندارد. بنابراین، ش ل کارمندی را رهمی

ست که  شروع  اووقتی نکته دوم این ا شد، دوباره از پایه  سب و کارش روبرو  با رکود ک

سید:  ستم؟ در انجام چه کاری »کرد و خالقیتش را به کار انداخت. او پر من چرا اینجا ه

شتریان جدیدی به من نیاز دارند؟ ستم؟ چه م سش« خوب ه  ها بودو به دنبال همین پر

 که مسیر ش لی جدیدی را پیدا کرد. 

گیرند، ما مجبور الت فنی، اقتصادی، و اجتماعی سرعت میهمچنان که تحو
 مان را نیز نوتر کنیم.های اندیشیدن و بازآفرینی ویم مهارتمی

نکته سرروم اینکه شرر ل جدید او، شرر لی از پیش شررناخته شررده و مصرروب نبود. در هیچ 

شنری شک رایانه را پیدا نمی  دیک شما پز صادی،  اتاقت های کنید. امروزه دورنمای فر

سریع ت ییر می بزرگی را  هایهای دولتی یا حتی شرکتبانکند که دیدهش لی به قدری 

 گذارد.های جدید هستند، جا میکه معروف به ابداع ش ل

سبولیت شاور در خط مقدم ذهن و رفتارش، م انه پذیرو باالخره نکته چهارم اینکه آقای م

 عمل کرد.

شک رایان مردم به » :گویدبود. او می ،ه، قابل اعتمادبودنکلید موفقیت او در نقش یک پز

که شان را درست کنم، بلهایتوانم رایانهمی تنهاکنند، که نه این دلیل به من مراجعه می

شان در منزل تنها هایی هستم که اگر یک وقت با خانوادهبه این خاطر که من از آن آدم

  «بمانم، نگران نیستند.

ای تقاض»خلق یک ش ل از هیچ است. آنچه وجود داشت فقط یک ای از مثال باال، نمونه

توانست آن را ببیند. بود که تنها یک چشم تیزبین می« پنهان
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درصااد سااوختدی  ااد و پن از آن  89ای بر اثر انفجار آ ااخزخانه دچار دختر بچه
 ااماری انجام داد. چندین سااال کول کشااید تا دختر جوان های جراحی بیعمل
د وضعیت موجود را قبول کند و سرانجام تصمیم گرفت که زنده بماند و بجندد بتوان

 اااروه به یادگیری کرد. میل به و های هنری ثبت نام کرد ... . بنابراین در کالس
 "کاهره جوان"ها مهارت پیدا کرد. در همه زمینهیادگیری آنچنان در او قوی بود که 

شتکاری که دا ت، به زودی به در همان زمان ازدواج کرد و با اعتماد  به نفن و پ
 یکی از زنان ثروتمند در ایران تبدیل  د. 

تواند در پ.ن. اجازه ندهید مشاااکالت  اااما را نابود کنند. هید چیز در دنیا نمی
 برابر اراده  ما ایستادگی کند.

 
 

 ها نیست!پردازیایران جای این خیال
 

 رند؟!آوهایمان ما را ترسو بار میچرا خانواده
 کنند؟!های جدید دور میچیز  چرا ما را از ریسک کردن و تجربه

شما در چه مدل خا وادو مد شدودا م  ای ده د زا اید! اما من در خا وادوای دزرگ 
مدو ااً آ که ت ری کارم د دودن و  9/99ام  کارم د د و  درصنننند از اعآننننای آن 
 دک مد  فرقد هم هاسننت! حاالاتاصننور رسننمد دودن یاد از افتااراا آنعدد

ه و  ماد داشنن د! از دا ک و آموزر و پرورر خا وزارا که کارم د کدام سننازمان،
 01یا  9دگزر تا آزمایشنننگاو و پاالیشنننگاو و ام اتممد زما د که دچه دودم )حدوداً 

مان دیگر موضوعد درای صحات های خا وادگد و محافل دوستا هساته( و در جمع
چرخزد و اغدب مااتماا ای گو ه شننرو  ده سننمت من مدها شنند،  گاوپزدا  مد

تر که شنندی مشنناا اددد چ در دزرگ شنندی عمو! خوب دگو داز م دزرگ»شنند: مد
شد؟!مد شحال دودم در مرکز توجه قرار گرفته« خوای چاارو د ام و من هم که خو

رد هم همه مد« دکتر قدب!»دادم: دا افتاار جواب مد خ دید د و کدد ذوق د
رد د که عجب دچه داهور و زر گد! در خا وادو هزچ کس ده ما یاد  داد که کمد

 تر فار ک زم!دزرگ
این کار را ای فوری »گفت د در مدرسننه هم اوضننا  دمتر  اود! همزشننه ده ما مد

این شرر را حفظ » ،«این کار غدط است»، «این کار درست است»، «ا جام ددو!
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ص «این فرمول را حفظ کن» ،«کن ست، و خال  اق "ه همه چزز را هما فور که ه

خودر حفظ کن! در آن زمان خاری از خالقزت و  وآوری  اودد  "اصنننول و قواعد
یاد گرفتزم داوا زم و حفظ ک زم و  مرو خوب شنننندیم آدم آه د که ف ط  هاید 

مان دزمودو ها و اوقاا فراغتاین روال همچ ان ادامه داشننتد تادسننتان دگزریم!
کرد، اوتزن هر زمان کسننند در فامزل ازدوای مد شننندیم ددد دتر گذشنننت و دزرگ

 «داماد )عرور( چه کارو است؟»شد این دود: سواتد که پرسزدو مد
وقت اتاصور رسمد( دودد آنو خوشا ده آن زما د که فرد مورد  ظر کارم د )عدد

خوب خدا را شار که ح وق دگزر است و این »شد: دود که این جمده ش زدو مد
های فامزل را هم داتهم عاقات دازر شنننند! خدا آخر و عاقات د زه دمیاد 

 «خزر ک د!همز فور ده
ش ا عزم شان را جزم زما د که  ودت رسزد ده ا تااب رشته، فامزل و دوست و آ

کرد د تا ده من ده اصفالح کمک ک  دد آن زمان داز هم صحات از استادام دود و 
فالن رشته اآلن دازار کار خودد »، ددد«م  دارو فالن رشته اآلن استادا»کارم دی: 

یه وقت این رشننته  داریا! دختر اقدر خا م و پسننر آقا مجتاد اآلن » ،«دارو ددد
شه خو ه ددد ست د گو ش هزچ وقت ده من  «داین رشته رو خو د د و همز جوری  

ه تح زق کن ک» یا« خوروتر مددازن کدوم رشننته ده روحزت دزش»گفته  شنند: 
 «دک هتر کمک مدرشته ده موف زتت دزشکدوم 

جا خالصه ای اه دا سته و  دا سته ا تااب رشته کردم و وارد دا شگاو شدمد آن
ای  اود! همان روال داوان و حفظ کن و  مرو دگزر دوران مدرسه هم گویا خار تازو

 تر ای جا هم ادامه داشت ددد ددر ادراد دزرگ
ست( که از مردودی )ت ریااً کم هایاتاته در این دزن دود د درر شتان د تر از ا گ

شان تذا مد سرد مدخوا د  تر داوا م )حداقل ای اه ها را عمزقکردم آندردم و 
 (.کردم!ها را دا عالقه حفظ مدآن

خود را صننر   وقتسننال )از اول ددسننتان تا پایان دورو کارشنن اسنند(  01تمام 
آوردیم و ها سننر هم در  مداز آن هاید کردیم که حتدخوا دن و حفظ کردن درر

دان م زمان م ت ل کردیمد در آن زمان درصدشان را همان زمان ده زداته 91ت ریااً 
شویق  اردد همه آرزویمان این دود که تهم م ل گذشته کسد ما را ده کارآفری د 

مان را دگزریم و اگر دات و اقاال دا ما یاری ک د، در زودتر این مدرک تزسنننا س
!( استادام شویمد ور استای )اگر دوتتد داشد که دیگر  ورعددمان یا اداروساز 
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خوب ده سنننالمتد : »هاید شنننرو  شننندم را که گرفتم، زمزمهسنننمدرک تزسنننا 
راسنتد دیدی فالن دا ک »، «اتتحصنزل شندید دیگه وقتشنه دری سنرکار دددفارغ

 د «)سازمان( آگمد استادام زدو؟! شا س دزاری که استادام دشد ددد
گار راضننند  اودمد احسننننار مد ّما ا  که مدکردم من ا ده چززی  خواهم ه وز 

امد تصمزم گرفتم درای ک اور کارش اسد ارشد شرکت ک م و در دا شگاهد  رسزدو
شتم درر داوا مد مد شه آرزویش را دا شوم که همز ستادام  ستم که اگر ا دا 

ای اه اغدب افراد تفف  دوشننود ددد د دا وجوقت چ زن فرصننتد پزدا  مددیگر هزچ
سا س ده هزچ کردو و ده من یادآوری مد صزل و مدرک فوق تز کرد د که ادامه تح

اار اسننننت، من دردی  مد گاو دز مدرک از فالن دا شننن دا فالن  خورد و فال د 
هایم را کردو دودم در و دروازو! خالصنننه ای اه آن چززی که م تظرر دودم گور

که آرزویش را داشتم قاول شدمد اما ددد ورود من اتفاق افتاد و من در دا شگاهد 
 ام را ت ززر داد!ده دا شگاو تمام مسزر ز دگد

 

 
 

در دوران کارش اسد ارشد دا افرادی آش ا شدم و شا س شرکت در سمز ارهاید 
را داشننتم که مسننزر ز دگد من و  و   گاهم ده ز دگد را تفززر داد )در واقع کن 

صتد پزدا سب و کارکردم تا  فزاون کرد!(د فر ش ل و ک د جور دیگری  گاو ک م ده 
های ا را  من کسنننا د دود د که حاال دیگر خزدد چززها فرق داشنننت! اک ر آدم

ست ل یا حتد ایدو سب و کار م شت دد همه آنک کرد د ها تالر مدهای دزرگد دا
 کار تا ده من دفمما  د داید ارزشنننم د دود و هزچ جاید ده ا دازو ایران درای این

ستفادو م اسب  زستد  ستردادهایم در راهد ا هما جا دود که تصمزم گرفتم از ا
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ک م که ده ز دگد خودم و دیگران کمک ک د؛ هما جا دود که تصننمزم گرفتم عفای 

 کارم دی را ده ت ایش دااشم و کسب و کار مست دد داشته داشمد
تر از ر و مفمئندر ایران هزچ چزز دمت»رسننند: هاید ده گور مده وز هم زمزمه

اگر کارم د داشد ح وقت سر وقت » ،«استادام شدن در یک سازمان  زست ددد
 د «ها  زست دددپردازیایران جای این خزال» ،«است ددد

ام، اگرچه ه وز کارآفرین  شننندوام در و دروازو! هایم را کردواما من داز هم گور
شنننود ان جاید اسنننت که مدمن مرت دم که ایران همهای دزرگد دارمد اما ایدو

پر اسننت از کسننب و کار مسننت ل داشننتد ایران همان ماان داری اسننت که 
سرمایه و دا کمک موقرزت ست که ددون  شدود ایران همان جاید ا شف   های ک
ف ط کمد اعت اد  ،خواهدچزز زیادی هم  مد ؛توان در آن ده آرزوها رسننزدفار مد

 د دددو همت دد د 

 

ان خواهیم از داستمیگیری اخالقی دارند، نتیجهخوانیم و یی که میهامثل تمام داستان

سنتی به ما یاد میباال هم چند نتیجه مهم بگیریم شی  ستم آموز سی ارمند دهد که ک. 

ستم ما را طوری آموزش می سی شیم، نه کارآفرین. این  سته بهدهد که از زاویهبا  ای ب

د گوید که باید چه چیزهایی را یابه ما می ها نگاه کنیم. به عبارت دیگر،پول و موقعیت

سنتی بگیریم و چطور بی ستم آموزش  سی چون و چرا از قواعد و مقررات پیروی کنیم. 

دهد که چطور به یک کارآفرین موفق تبدیل شررویم. زمانی که بچه حتی به ما یاد نمی

اهیم در خوشررود که میخوانیم از ما پرسرریده میهسررتیم و در مقطع ابتدایی درم می

آینده چکاره شویم و حتی ممکن است از ما بخواهند تا انشایی در این رابطه بنویسیم و 

سخ بچه شه(، پا ست که میدر اغلب مواقع )ولی نه همی سر ها مبنی بر این ا خواهند اف

ها با پلیس، آتش نشان، خلبان، دکتر، فوتبالیست، معلم و ... شوند. در واقع باز هم پاسخ

 ن ارتباط زیادی دارد.کارمند بود

اگر این تفکری اسررت که دارید و آن چیزی « شرر ل خوب یعنی کارمند خوبی بودن!»

ست که می شید! اما کارآفرین ا شکالی ندارد؛ کارمند خوبی با شید، هیچ ا خواهید واقعاً با

 موفق بودن هم گزینه دیگری است که پیش روی شماست.
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دهند. بسیاری محدودی از زندگی را نشان میانداز در سیستم آموزش سنتی، به ما چشم

ست »گویند به ما می سم دنیا این ا ست آن هم از زبان عده...« راه و ر ای که ممکن ا

 ف و آرزوهای خود را به فراموشی سپرده باشند.اهداخودشان 

شد، به  شیم. اگر کارمان خالی از معنا با شته با شمند دا همه ما نیاز داریم که کاری ارز

ا خواهد گرفت؛ چرا که کار بخش مهمی مان هم همین رنگ و بو رل زیاد زندگیاحتما

در مورد  هایماناز زندگی ماست و در نتیجه کیفیت زندگی ما به طور مستقیم با انتخاب

 کند.کاری که با آن مش ول هستیم، ارتباط پیدا می

شند. این موضوع از ب« گوبله قربان»اند که در تمام عمر خود تر مردم عادت کردهبیش ا

شروع می شه تحت نظر یک کارفرما شود و به افرادی ختم میپدر و مادر  شود که همی

سی به کار می ست ندارند ک سیاری از مردم دو ست که ب کنند. نکته جالب ماجرا اینجا

ها بگوید چکار کنند یا نکنند. در حالیکه همیشررره از کارفرماهای خود می نالند و آن

ا اند و تنهمانند چرا که این افراد شرررطی شرردههمچنان کارمند باقی می شررکایت دارند،

 شود.ها خواسته میدهند که از آنکاری را انجام می

گیری روحیه کارآفرینی ای در شررکلعالوه بر خود فرد، خانواده و دولت هم نقش عمده

 افراد دارند. بنابراین شاید بد نباشد که:

به عنوان خانواده تالش  -1  تا محیطی برای پرورش اسرررتعدادها و روحیه کنیمما 

و توجه داشررته باشررند که قرار نیسررت تمام  کارآفرینی فرزندان خود ایجاد کنیم

تر از دکتر و مهندم به کارآفرینانی نیاز ها دکتر یا مهندم شوند! جامعه بیشبچه

ا ت مدارد که چرخه اقتصررادی کشررور را بچرخانند. پس به فرزندان خود کمک کنی

های کرده و ناکرده آرزوهای برباد رفته و تجربهشرران را بشررناسررند. هایتوانایی

 .ها تحمیل نکنیممان را به آنخود

ها را با مباحث کارآفرینی آشرررنا سرررازیم. برای مثال از همان زمان کودکی، بچه -2

 آورده شود.های درسی و غیردرسی مباحثی در رابطه با کارآفرینی در کتاب
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لت تالش ک -2 یتدو عال نان و ف کارآفری تا از  کارآفرینی را های آنند  یت و  ها حما

 تشویق کند.

تری درباره پرورش اسرررتعداد و روحیه کارآفرینی ها و سرررمینارهای بیشکالم -4

 برگزار شود.



 
 

 

 

 

 

 "کارآفرین"به نام عجیب وجودی م
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های ساااله با ما ااین خود به سااراساار کشااورش ساافر کرد و به رسااتوران 56مرد 
ند برای دمختلف سااار می تا بلکه بتوا به خودش مرغ ساااتور پخت زد  منحصااار 
هزار و نه بار جواب منفی  نید؛ اما ناامید او معروف است که مشتریانی پیدا کند. 

ه  رونشد و عاقبت هزار و دهمین نفر دستور غذای او را پذیرفت و کسب و کار او 
هایی که پیشااانهاد او را . او به این کار ادامه داد و کم کم تعداد رساااتوران اااد
ل کلن" "کنتاکی هایمرغ ساااوخاری". کولی نکشاااید که تر  ااادبیش ،پذیرفتند
 .ترین غذاهای فوری تبدیل  دبه یکی از بزرگ "ساندرز

های  ااناسااد! در هر ساانی که هسااتید، ایدهکارآفرینی ساان و سااال نمی پ.ن.
 خودتان را به واقعیت تبدیل کنید ... .

 .عنی چه و کارآفرین چه کسی استاکنون زمان آن فرارسیده است تا ببینیم کارآفرینی ی
 کند:ژوزف شومپیتر کارآفرینی را اینگونه تعری  می

 هابرداری از فراتکارآفرینی یعنی درک و بهره
سازمان ر اوظاز ن صاد و  ستند که اقت سانی ه اگر بخواهیم  .کنندها را زنده میکارآفرینان ک

 کارآفرین یعنی: ییمتوانیم بگوتعری  دیگری از کارآفرینی داشته باشیم می
  های یک فعالیت اقتصادی را اداره کند و بر عهده شود ریسکمتعهد میکسی که

 بگیرد.
  کسرری که نوآوری خاارری داشررته باشررد مانند نوآوری در اراصه یک محصررول یا

ای جدید برای افزایش رضایت خدمت جدید، طراحی یک فرایند جدید، اراصه شیوه
 مشتری و ... .

 شما هم: اگربنابراین 

 پذیر هستید؛ریسک -
 به موفقیت نیاز دارید؛ -
 ساز هستید؛نوآور، خالق و ایده -
 پشتکار زیادی دارید؛ -
 ها هستید؛جوی فراتودر جست -
 اهل کار و عملید؛ -
 باشید؛گرا میآینده -
 به اجرای قوانین زیاد مقید نیستید؛ -
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 پذیرید؛انعطاف -
 توانایی باالیی در تشخیص الگوها دارید؛ -

 یت طلب هستید، و موفق
شما روحیه کارآفرینی باالیی پس می سیار زیاد  شید، چرا که به احتمال ب شحال با توانید خو
 دارید!
 

 شوند تا یک کارآفرین، کارآفرین شود؟چه عواملی باعث می
 

 اگر شما هم پای احبت کارآفرینان برتر بنشینید، حتماً متوجه خواهید شد که:
اوالً عوامل زیادی وجود دا ست هم میا ست به د شود دهند و یک کارآفرین میرند که د

ه تری نسرربت بکارآفرین! برای مثال فردی که از شرر ل خود ناراضرری اسررت با احتمال بیش
سررایر افراد تمایل دارد تا وضررعیت موجود را ت ییر دهد و کسررب و کاری مسررتقل برای خود 

 داشته باشد.
ست با الگو گرفت ستان برخی دیگر از افراد ممکن ا ن از افراد موفقی که در میان خانواده و دو

 ها قرار دارند، تصمیم بگیرند به کارآفرینی روی بیاورند.آن
 و دسته دیگری از کارآفرینان هم افرادی هستند که در شرایط کودکی خود شاهد وقایع مهم

 اند.و یا جدایی والدین از یکدیگر بوده حساسی مانند فقر، ناامنی، مرگ
رفتن فرد در جایگاه اجتماعی مورد انتظارش هم یکی دیگر از همان عواملی است که قرار نگ

 کند.آل ترغیب میفرد را برای انجام کاری بزرگ و داشتن یک موقعیت اجتماعی ایده

 خورد؟!ها، اصالً کارآفرینی به چه دردی میبا تمام این توصیف

 شما با کارآفرین شدن خودتان:شاید اگر بدانید که 

 شوید؛گذاری میباعث تشویق سرمایه 

 کنید؛حس رقابت را در دیگران تحریک می 

 شوید؛باعث ایجاد ت ییر و نوآوری می 

 کنید؛اشت ال ایجاد می 

 دهید؛کیفیت زندگی خودتان و دیگران را بهبود می 
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 کنید.و به توزیع مناسب درآمد در جامعه کمک می 
 د!تری برای کارآفرینی پیدا کنیاشتیاق بیش

 
های اکنون که با مفاهیم االی کارآفرینی آشنا شدیم، بد نیست کمی هم در رابطه با ویژگی

سیر کارآفرینی خود به آن الی که یک کارآفرین باید در طول م احبت ا شد،  ها مجهز با
 کنیم:
 

 
 

کارآفرین را مطالعه کرده باشید، حتماً به یکی از نقاط مشترک اگر سرگذشت افراد 
افر یا حتی منفی )افرادی که اید. تقریباً تمام آنبردهها پی آن ها )به جز در موارد خاص( از 

ها خبری از درآمدهای میلیونی که اآلن اند و تا مدتتا خرخره بدهکار بودند( شرررروع کرده
 ! این همان معنای ابر است ... .اندشاهد آن هستیم، نبوده

سب و کار جدر واقع یکی از ویژگی ست. های یک ک دید، بازدهی دیر هنگام آن ا
کی از ی« پولیبی»توانید کارآفرین موفقی باشرررید. تجربه پس بدون اررربر و تحمل نمی

زیادی  هایهای کارآفرینی است که با آن عجین شده است. کارآفرینی فراز و نشیبسختی
ست بخورد و حتی تم شک ست در طول دوره کاری خود بارها  ام دارد. هر کارآفرین ممکن ا
شروع کنید! ستید و از نو  ست دوباره بای شک ست بدهد. پس بعد از هر   سرمایه خود را از د

 آید! کارآفرینی یک شبه بدست نمی
 

کرایسننندر، یاد از موسنننز زدا ان دزرگ، پس از اجرای یک در امه درجسنننته تا وازی، 
م را اآقای کرایسنندر! حاضننر دودم  زمد از ز دگد»ماا ب یاد از حآننار قرار گرفت: 

 «ددهم تا دتوا م م ل شما ویوتن دز م!
من هم دقز اً همزن کار را کردم! اگرچه یک شنناه ده موف زت »کرایسنندر پاسنند داد: 

 «رسزدم، اما همزن یک شب، سد سال ده درازا کشزد!
 
 
 
 

 ابر

 ... تان نیستیادتان با د که وضعیت کنونی  ما، سرنو ت نهایی
 روزهای خوب خواهند آمد ... تنها با کمی صبر
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ال درباره کسب ثروت می ست! یک ا سپید ا سیه،  شب  ر کار اگر د»گوید: پایان 
شید، به مرحلهخود مداومت کنید و ابر  شته با سید که حتی ندانید با پولای میدا تان هایر

سفانه اکثر افراد آن« چکار کنید! ستند که تامتأ ابور نی سند. به قدر  شاهد این  این مرحله بر
حو روزگار م حنهگفته کسب و کارهای گمنامی است که پس از اولین شکست، خود را از ا

ای که باید روند اما درسرررت در لحظهدمی موفقیت میها تا یک قکنند. بسررریاری از آنمی
کشررند. فراموش نکنید که هر آخرین توان و تالش خود را بکار بگیرند، دسررت از تالش می

 توان از آن عبور کرد.پلی است که تنها با ابر می ،مانع
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 شزدداید، پس صار داشته دادا زد که چ در ده هدفتان  زدیک شدووقت  مدهزچ

 
 
 

خواهم ماو از شننرو  دا شننگاو در کاتد رید ترک تحصننزل کردمد حاال مد 1من پس از 
ز دگد و ماارزو من قال از توتدم شننرو  شنندد  عدت ترک تحصننزدم را ده شننما دگویمد

مادر من یک دا شننجوی مجرد دود که تصننمزم گرفته دود مرا ده پرورشننگاو دسنن ارد تا 
ای داید مرا ده او شنندیداً مرت د دود که خا وادو   ددای سننرپرسننتد مرا قاول کخا وادو

ستد قاول ک  شسرپر شته دا شگاهد دا صزالا دا  سرر د که تح دد یک وکزل و هم
قاول کردو دود د مرا درد از توتدم از مادرم تحویل دگزر د اما پس از توتد من  ظرشننان 

فردد من درای خواسننت د! پس از آن پدر و مادر ها یک فرز د دختر مدعوض شنندد آن

 شجاعت
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رفت تا گرفتن سننرپرسننتد من دا مادرم وارد مذاکرو شنند د و همه چزز خوب پزش مد

ها تحصزالا دا شگاهد  دار د و ده این ترتزب ای اه مادرم متوجه شد هزچ کدام از آن
شد مدارک مردوط ده فرز دخوا دگد مرا امآا ک د تا ای اه آن ضر   سرا جام قول حا ها 

 ا ده دا شگاو دفرست د!داد د که حتماً مر 
سننناتگد وارد کاتد شننندم و ده عدت ای اه ا العاا کمد  01ای گو ه شننند که من در 

داشتم، دا شگاهد را ا تااب کردم که شمریه آن ت ریااً مرادل دا شگاو است فورد دود 
ماو متوجه  1ا داز پدر و مادرم ده سننرعت خری شنندد پس از و حاصننل یک عمر پس

شگاو در  شگاو ای دردارو ای اه مدای  داردد هزچ ایدوایم فایدوشدم که دا  خواهم دا دا 
توا د ده من کمک ک د،  داشتمد پس تصمزم گرفتم ده چاار ک م و دا شگاو چگو ه مد

ترک تحصننزل ک م وتد ایمان داشننتم که ا داز پدر و مادرم را خری ک م، جای ای اه پس
 شودد همه چزز درست مد

زد تدا کمد ترسننن گاو مددر اد که   که یاد از دمترین ک م مدو دودمد وتد اآلن  دز م 
صمزم صزل کردم، ده ت ستد زما د که من ترک تح  ای ای اه دهجهای ز دگد من دودو ا
شرو  ده ا هاید دروم که عالقهکالر شتم،  ام دادن کارهاید کردم که جای ده آ ما  دا

 شان داشتمدواقراً دوست
رایم آسنننان  اودد من اتاقد  داشنننتم و کف اتاق یاد از در آن دوران ز دگد چ دان د

دادم تا دتوا م س ت پس مد 5های خاتد پ سد را داا ر خوادزدمد قو ددوستا م مد
کردم تا دتوا م یک غذای مجا د در روی مدغذا داورمد گاهد اوقاا هفت مایل پزادو

افتادم که ده یک زری ام، در مسنننوی و ادمام درو دکدزسنننا داورمد من ده خا ر ک جاا
های خفا د دما تادیل شننندد سننن س تصنننمزم گرفتم در یاد از کالرتجرده گران

ها خزدد جاتب، زیاا و ه ری دود و من خزدد از آن دا شننگاو تات  ام ک مد سنناک آن
ای آی دو های خفا د   شنند در ز دگد حرفهدردمد امزدی  داشننتم که کالرتذا مد

سا شد؛ اما دو  شته دا شتزم اوتزن کام زوتر ل درد از آن کالرمن دا ها، زما د که دا
شد و من کردیم، تمامد مماراماز تار را  راحد مد های خفا د در ذهن من دزدار 

های ها در  راحد گرافزاد ماز تار اسننتفادو کردمد مک اوتزن کام زوتر دا فو تاز آن
ک د، شننناید ترتزر این اتفاقاا دز زد؟ آدم وقتد آی دو را  گاو مده ری و زیاا دودد مد

 هاک د، متوجه ارتااط این اتفاقمشننناب  ااشننند؛ اما زما د که ده گذشنننته  گاو مد
 شودد یادتان  رود که شما داید ده یک چزز ایمان داشته داشزد:مد

 تان یا هرچزز دیگریدتان، ز دگدتان، سر وشتده شجاعت
سننت و ت ززراا زیادی در ز دگد من این چززی اسننت که هزچ وقت مرا  اامزد  اردو ا

 ایجاد کردو است ددد د
 «سا را د استزو جادز در دا شگاو است فورد»
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اید، انجام کارهای کرده را مرور موفق بسررریاریدانید و احتماالً زندگی افراد همانطور که می
شجاعت دربزرگ و کارآفرینی ست. پس با  شجاعانه بوده ا سورانه و  ال اقدامات ج  ها، حا

 این مسیر گام بردارید!

 
 

 
توان کارآفرینی با ریسک و خطر گره خورده است. بنابراین واضح است که با بدبینی نمی

ه ترین افراد یک جامعکاری از پیش برد. فراموش نکنید که افراد ثروتمند و موفق، باهوش
انجام  اندتوانسته دهند بسیاری از افراد دیگر همها انجام میچرا که کاری را که آن ؛نیستند

ها شده است. شاید به همین خاطر است که بدهند، اما بدبینی افراد عادی مانع از حرکت آن
 د.تر از سایر افرادنتر وپرانرژیبیناکثر کارآفرینان برتر، جوان هستند؛ زیرا جوانان خوش

 
 

 
 

 
وع ای برای شررریزهاگر هدف بزرگی در  سررر نداشررته باشررید، پس به احتمال زیاد نیرو و انگ

حرکت و رشرررد و پیشررررفت نخواهید داشرررت. رسررریدن به یک هدف بزرگ نیز مسرررتلزم 
ماند. کوشرری و تالش زیاد اسررت. بدون تالش، یک هدف در حد همان ربیا باقی میسررخت

ا شود، بلکه باید همواره تالش کند تیک کارآفرین تنها با ایجاد یک کسب و کار موفق نمی
 برای گفتن داشته باشد. در بازار کار حرفی

 
 

 
 

 
مانند تا ها منتظر نمیها در این اسرررت که ااررروالً کارآفرینتفاوت مردم عادی و کارآفرین

سراغ آن ات به  اتها بیاید و بخت در خانهفر شان به دنبال فر ها شان را بزند، بلکه خود

 بینیخوش

جاه طلبی و 
 کوشیسخت

وجوی در جست
 هافرات
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رگی را دوسررت ها همان افرادی هسررتند که کارهای پشررت میز نشررینی و روزمروند. اینمی
 برند.ندارند، حس ماجراجویی دارند و از مواجهه با کارهای بزرگ لذت می

 
 

 
 
 

وارد  ایلطمهجا که به کیفیت کارشررران کنند تا کارهای خود را تا آنکارآفرینان تالش می
دهند نشود، به دیگران واگذار کنند. به این ترتیب هم به سایرین فرات رشد و پیشرفت می

 برند.ت کسب و کار خود را باال میو هم سرع

 

در نظرگرفتن 
 های دیگرانتوانایی



 
 

 
 
 

 
 

 خواهم کارآفرین  وم، اما ...من می
 ای ندارم!هید ایده
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قدرت او توساای یک ویراسااتار روزنامه اخراج  ااد، چرا که ویراسااتار معتقد بود او 

سب و کار را  روه کرد تخیل کمی دارد و ایده سخن چندین ک های خوبی ندارد! 
ها خیلی زود با  کست و ور کستدی مواجه  دند. تا اینکه باالخره که همدی آن

 وفق  د فرمول موفقیت خود را پیدا کند ... .م

ار های بساایتاکنون کارتون اساات. کمخانی والت دیزنی "والت دیزنی"این  ااخ  
 .ما را رقم زده استاکثر زیادی ساخته و خاکرات دوران کودکی 

همه چیز را به پ.ن. در برخورد با مشاااکالت دو گزینه متفاوت پیش رو داریما یا 
سبت  صور کنیم. دهیم و خود را بد اننبخت و اقبال ن ترین آدم بر روی زمین ت

کنیم چون ممکن است دوباره در این صورت هید تال ی هم برای تغییر  رایی نمی
 ود و همه را مقصر بدبیاری نصیب ما  ود )مانند فردی که از کار خود اخراج می

الش ت است عتقدکند چرا که مداند. او هید تال ی برای بهبود  رایی خود نمیمی
ای ندارد(! گزینه دوم این اسااات که اتفای پیش آمده را بخذیریم، از آن هید فایده

درس بدیریم و تالش کنیم تا مسااایر موفقیت خود را پیدا کنیم )مانند فردی که از 
های خود را افزایش ها و تواناییکند تا مهارت اااود و تالش میکار خود اخراج می

 کنید؟کدام گزینه را انتخاب مید را بهبود دهد(.  ما دهد و  رایی کاری خو

 بتوانید کارآفرین موفقی باشید:کنند تا های زیر به شما کمک میتوایه

 ایده مناسب خودتان را پیدا کنید و به استقالل مالی برسید. -1

پرسررد این اسررت که من در چه کاری خوب نخسررتین سرروالی که یک کارآفرین از خود می

ستم؟ بنابر شرکتی که این تالش میه کند در همان زمینه کار خود را آغاز کند یا حداقل در 

شاور و ایده شود )هرچند این بهترین به مهارت او نیاز دارد، به عنوان م ش ول به کار  پرداز م

 تصمیم نیست!(

شید. در دنیای  شرایط موجود با ست آماده ت ییر  سب و کار خود تنها کافی ا شروع ک برای 

اول موفقیت شما می اینترنت، افحه اینترنتی، زندگی کارآفرینان برتر و ا ادها  توانید در 

تان را در حالت آماده باش قرار ها را پیدا کنید. زمانی که شررما آماده ت ییر باشررید و ذهنآن

 رسررد. اماتان میای به ذهنکنید، خواسررته یا ناخواسررته ایدهدهید، به هر طرف که نگاه می

 های خود به یک کارآفرین تبدیل شوم؟ به سادگی!م با ایدهتوانچطور می
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د توانیتاپ، تبلت و ... ( به راحتی میبا حداقل سررررمایه و امکانات )موبایل، ل  -2

 اندازی کنید.امپراتوری خودتان را راه

 تان لذت ببرید.از کاری که به آن عالقه دارید، درآمدزایی کنید و از زندگی -2

چه مسرراصلی برای شررما اهمیت دارند. بهترین بشررناسررید و ببینید که سررعی کنید خودتان را 

سبلهها زمانی به ذهن ما خطور میایده سام ای میکند که درگیر م شویم یا کمبودی را اح

ساخته می»گوییم: کنیم و با خود میمی سیله   «افتاد!شد یا فالن اتفاق میای کاش فالن و

 شود.می ای در ذهن شما زدهکه جرقهاینجاست 

با  مواجههدهد و در هنگام بدون شررک عالقه مهمترین عاملی اسررت که به شررما انگیزه می

 کند تا همچنان به راه خود ادامه دهید.مشکالت به شما کمک می

صور میگوید: ضا دهقان یکی از کارآفرینان برتر ایرانی میرامیر سیاری از مردم ت کنند چرا ب

ود اغلب شررترین دلیلی که باعث میدر بیاورند؟ بزرگشرران پول از کار موردعالقهتوانند نمی

چه توانند با آنکنند نمیشرران نروند، این اسررت که فکر میمردم به سررمت تمایالت واقعی

دهند و دوسرررت ها کارمندی را ترجیح میدوسرررتش دارند خرج زندگی خود را دربیاورند. آن

شند و یک حقوق ثابت، حتی شه بیمه با شند.  دارند همی شته با  "ر وودزتایگ"آب باریکه، دا

 "آنتونی رابینز"دهند تا گل  بازی کند. عاشرررق گل  بازی اسرررت و مردم به او پول می

سخنران و مربی است. او عاشق سخنرانی و آموزش است و زندگی خود را به طوری ترتیب 

نگفتی بپردازند. داده که مردم همواره بابت انجام کاری که او عاشررقش اسررت، به او مبال  ه

شرروند این اسررت که از کار مورد ترین اشررتباهی که افراد در زندگی خود مرتکب میبزرگ

 کنند. شان امرار معاش نمیعالقه

داید آمادو سنننت که اموقع  آنگزری و وقتد عاشنننق کارا داشننند از روزگار خردو  مد
 ... رده مزا دتج اعاشق کارا  زستد یر د داری دردگد ر  رتروا و شادی داشد! اگ
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 نبوغ ذاتی خود را کش  کنید تا بتوانید رویاهایتان را به حقیقت تبدیل کنید. -4
 

د انقدر سادهها آنای بزرگ وجود دارد. بعضی از این ایدهدر قلب هر کسب و کار موفق، ایده

ها گوییم: چطور قبال به فکر کسری نرسریده اسرت!؟ و بعضری از آنکه با تعجب به خود می

االً اند که تعجب میقدر پیچیدهآن ست  و ا سیده ا کنیم چطور چنین چیزی به فکر کسی ر

 چطور چنین چیزی دغدغه یک انسان بوده است!؟

وضوع مکند، باید چند زمانی که یک کارآفرین یک ایده یا فرات کسب و کار را انتخاب می

 مهم را در نظر داشته باشد:

 س اتاول اینکه با راه انداختن یک ک های زیادی برای پول درآوردن ب وکار، فر

 کنند.آید و در کنار آن کاالها و خدمات موجود هم رشد میبه وجود می

 د که با آلی تبدیل کنید. تالش کنیدوم اینکه باید تالش کنید دنیا را به مکان ایده

 تر کنید.کسب و کار خود زندگی بسیاری از مردم را آسان

 ت خوردن نترسید!سوم اینکه از سریع شکس 

 ا در های موفق دنیتر شرررکتدر آخر اینکه خیلی سررریع ت ییر موضررع دهید. بیش

ها در روزهای شررروع کنند که با نحوه فعالیت آنحال حاضررر طوری فعالیت می

کارشان تفاوت بسیاری دارد. به عنوان یک کارآفرین موفق باید بتوانید تشخیص 

تی قرار گرفته و چه زمانی در حال از دست دهید چه زمانی شرکت در مسیر نادرس

دادن یک فراررت عالی هسررتید و آن موقع درسررت همان زمانی اسررت که باید 

 تان را ت ییر دهید. پس، از ت ییر موضع ترسی نداشته باشید.مسیر حرکت

 

 های خود را از کجا پیدا کنیم؟ایدهسوال اصلی: 

شتری توجه دا -1 شه به بازخورد م شتریان خود تالش کنید تا همی شید. به م شته با

هاسرررت. گوش دهید و محصررروالت و خدماتی را اراصه کنید که مورد عالقه آن

شتریان سعی کنید محصوالت و خدماتی را که مورد توجه م سهمچنین  ت تان نی

 کنند، حذف کنید.ها استقبال نمیو از آن
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ری که با مشتبه کارمندان طراز اول خود گوش کنید. این کامندان افرادی هستند  -2

. این افراد به خوبی از نیازهای مشررتریان آگاهند، از یا تولید ارتباط مسررتقیم دارند

دانند که چه موادی مشرررکالت خط تولید و فرایندهای موجود اطالع دارند و می

 اند.گران هستند و چه چیزهایی غیرعادی

ت پول ی دریافبرافرضیات موجود را زیر سوال ببرید. مثالً این فرضیه قدیمی که  -2

ستگاهحتماً باید به بانک مراجعه کرد،  سوال رفت و پس از آن د  ATMهای زیر 

 معرفی شدند.

های ههای خودتان را کش  کنید. قرار نیست همه ما مخترع شویم و وسیلتوانایی -4

ای توانایی و استعداد اگر شما در زمینههای عجیب و غریبی کش  کنیم. و روش

ستی، انایع د سیده  دارید ) شپزی و ... (، وقت آن فرا ر سندگی، آ سخنرانی، نوی

 است که آن را به اورت جدی دنبال کنید!

 از اشتباه کردن نترسید! -1
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 کند که با مشررکلی اندازی یک کسررب و کار معموالً زمانی بروز میایده اولیه راه

سختی در حال کار کردن روی مسبله خاای هستیم. هررو میروبه  شویم یا به 

ضی  شتری نارا شرکت به عنوان یک م ج یا احتیا هستیدزمان که از خدمات یک 

ضر آن را اراصه نمید که ریابه محصول و خدماتی د شرکتی در حال حا کند، هیچ 

سید که:  شت کنید. بعد از خودتان بپر ساصل را یاددا توانم آیا من می»تمام این م

 «ر را انجام دهم؟توانم این کاخودم این مشکل را حل کنم؟ چطور می

 های تولید ایده اولیه برای ایجاد یک محصرررول یا خدمتیکی از بهترین روش، 

ست که خودمان با آن شکالتی ا برای مثال فرض کنید که شویم. ها مواجه میم

شررما فردی هسررتید که در مدیریت زمان خود مشررکالت زیادی دارید و در اکثر 

مینه کنید که در این زبنابراین تالش میکنید. مواقع وقت خود را بیهوده تل  می

شت سی منابع مختل  و یاددا د که شویبرداری متوجه میمطالعه کنید. پس از برر

شابه  شکلی م ستند که م سیاری از افراد دیگر نیز ه شما دارند؛ پسبا ب شکل   م

 شود:ای در ذهن شما زده میجرقه

ست آورده های خودم را که درتوانم تجربه و آموختهآیا من می ام در این مدت بد

های موجود به افرادی که مشررکلی قالبی جدید و متفاوت و ارزشررمندتر از نمونه

شم؟و اینگونه می شکل من دارند، بفرو شابه با م شما در م شکل  شود که هم م

کنید و ز افراد کمک میمدیریت زمان حل شررده، هم از این طریق به بسرریاری ا

 .کنیدهم درآمد کسب می

  ای محدود دیاین سن خا ست و به  دگاه غلط را که کارآفرینی مختص جوانان ا

توانید در نوع خود یک فراموش کنید. شررما با هر سررنی که باشررید می ،شررودمی

کارآفرین موفق باشید.



 
 

 

 

 

 

 

 خواهی  وی تو کارآفرینگر 
 ها را بیاموز اینچنیناین مهارت
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بدون سرمایه اولیه یا حتی هید ارث و میراثی کار خود را از  اگردی در بازار تهران 
ها های زندگی بر عهده او بود. پن از ساااالرش، هزینهآغاز کرد. پن از مرگ پد

صندلی  ست کارگاه کوچکی برای تولید  ند. اندازی کراه اگردی و فروش خانه توان
 اوضاه در حال سر و سامان گرفتن بود تا اینکه ...

جا ختم نشااد مادرش فوت کرد و او را دچار غم فراوانی کرد. اما داسااتان به همین
صمیم خود را ... پن از مدتی  شد؛ ت سلیم ن سوخت ... . او ت کارگاهش در آتش 

 اااد. پن از مدتی دوباره از نو  اااروه کرد، اما اینبار گرفته بود. باید موفق می
 !"آزمایش"اش را تأسین کرد. کارخانه کارخانه

سن آزمایش"بله،  بدون هید ارثی و با  اگردی به یک کارآفرین بزرگ تبدیل  "مح
  د ... .

صحبت میپ.ن. اغ سیاری از افراد درباره کارآفرینی  ن کنم، به ملب زمانی که با ب
در جهان و به خصااود در  "ها! با کدام ساارمایه؟!دلت خوش اساات"گویندا می

شتکار  سرمایه اولیه آنچنانی و تنها با تالش و پ ستند افرادی که بدون  ایران کم نی
شماری رسیدهبه موفقیت سیارند! ایتید، نمونهاند. اگر مرد عمل هسهای بی ن ها ب

های از پیش ساخته  ده دیدران را ها را ببینید یا اینکه حرفبا  ماست که نمونه
 مدام تکرار کنید!

 
 

مانند هر کار دیگری که ااررول و قواعد مخصرروارری دارد، کارآفرینی هم اگرچه در برخی 

اول و مه ست، اما باز هم نیاز به ا ستن قواعد ا شک  باید هایی دارد کهارتموارد به معنای 

 کنیم:های مهم اشاره میها توجه داشت. در ادامه به برخی از این مهارتهمواره به آن

 مهارت در مدیریت زمان -1

اندازی هایی است که هر فرد برای راهترین مهارتمسلماً این مهارت یکی از مهم

سب و کار خود به آن نیاز دارد. مطالعه زندگی کارآفرینان برتر ضو ک ع هم این مو

شرران را در دسررت ها همیشرره کنترل زندگی خود و زماندهد که آنرا نشرران می

 اند.داشته
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 های خوبمهارت پرورش عادت -2

 

های مثبتی دارد و همواره برای پرورش ن موفق کسررری اسرررت که عادتکارآفری

ار اید که یک ککند. اگر تصرررمیم گرفتههای خوب و رشرررد و تعالی خود تالش میعادت

د. پس ای داشته باشیالعادهنیز شخصیت فوقالعاده داشته باشید، الزم است که خودتان فوق

شروع کنید. شد فردی های ما ابزاری فوقدانید که عادتآیا می از همین امروز  العاده برای ر

 و موفقیت هستند؟

و  فکر کنید. وزنگذارد تان تأثیر میهای زندگیهایی که دارید و بر روی همه جنبهبه عادت

هایی که در غذا خوردن دارید، بسرتگی دارد. روابط شرما با مردم به سرالمتی شرما به عادت

هایی دارید. به تان بسرررتگی دارد. شرررما حتی در خرید کردن هم عادتهای اجتماعیعادت

در  های ماعادت .هایتان در خرید کردن بشرررویداطراف منزلتان نگاه کنید تا متوجه عادت

 .گذاردمان تأثیر میهای زندگیسالمتی و تقریباً همه جنبه ت،یشخص

نفر به شما خواهند گفت که عادت، عملی  2اگر در خیابان از ده نفر بپرسید عادت یعنی چه؟ 

های های گروهی از عادتدهند. همیشه در رسانهمنفی است که مردم مرتب آن را انجام می

شیدتایج یکی از این عادتشود. بیایید فقط به نبد انتقاد می سیگار ک ن توجه های بد مانند 

های ناشرری از سرریگار کشرریدن، هزار نفر در اثر بیماری 12کنیم: هرسرراله در ایران بیش از 

دهند. تصررور کنید قدرت منفی موجود در این عادت بد تا چه اندازه جانشرران را از دسررت می

 .دهنده استاست. این آمار واقعاً تکان

تان تر فکر کنید، قدرتی که باعث موفقیت، سرررالمتی و خوشررربختیقدرتی بزرگحاال به 

رت قد»ن به آن نیاز دارید، این قدرت هما شود و برای رشد فردی مثبت، پایدار و خودکارمی

 .است «تهای مثبعادت

 .تر نگاه کنیمدقیق« عادت»بیایید به معنی کلمه 

  .«دآیاررورت خودکار در میشررود که تقریباً بهقدر انجام میرفتار اکتسررابی که آن»عادت: 

سم: آخرین دفعه شما بپر سؤالی از  شستید و با خودتان گفتید کهاجازه دهید  امروز » ای که ن
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احتمال چند وقت پیش بود؟ به ،«ام اضرررافه کنمخواهم عادت جدیدی را به زندگیمن می

 .ایدقوی هرگز چنین حرفی را به خودتان نزده

 .گیریمها را در عمل به کار میالعاتی هستند که ما آنها، اطعادت

گیرید. احتماالً ها را در عمل به کار میهای شرررما اطالعاتی هسرررتند که آنهمه عادت

سیگار می»گویید می ست، وقتی من  ست نی ست کهاین حرف در شم فقط به این دلیل ا  ک

باره ا«. دوسرررت دارم این کار را بکنم ید. اگر دو ید متوجه کمی دقت کن ین جمله را بخوان

سیگار می شد که وقتی  شید میخواهید  سام ک شیدن، اح سیگار ک دانید )اطالع دارید( که 

تان باید اطالعات جدیدی را کسررب دهد. برای ااررالز زندگیتری به شررما میآرامش بیش

 .های مثبت جدید، این اطالعات را در عمل به کار گیردکنید که در قالب عادت
 

 ثبت چیست؟عادت م

 

ودتان خواهید در وجعادت مثبت عادتی است که منفعت، عملکرد و بینش مثبتی که شما می

  .کندداشته باشید را در وجودتان ایجاد می

 توا  د تا این ا دازو ت ززر ایجاد ک  د؟های م ات وجود دارد که مدچه قدرتد در عادا

 .شوندپس از مدتی داصمی می ،کنندمیطور طبیعی و خودکار عمل ها بهاز آنجا که عادت

کهحال این سرررؤال مطرز می عادتچطور می شرررود  بت جدید را در توانیم این  های مث

 مان ایجاد کنیم؟زندگی

روز یک عمل، یک باور یا فکر را هر روز  21جواب خیلی ساده است. فقط کافیست به مدت 

روز تکرار شود احتماالً عادتی  21قل تکرار کنید. تحقیقات نشان داده است که اگر عملی حدا

های مثبتی دارند و تا های مثبت نتیجهداصمی خواهد شررد. به خاطر داشررته باشررید که عادت

 .شویدمند میها بهرهها را حفظ کنید از منافع آنزمانی که این عادت

ند چ ها را کسرب کنیم بیاییدهای مثبت چه هسرتند و چطور باید آنحاال که فهمیدیم عادت

تان اسررتفاده ها در ااررالز زندگیتوانید از آنهای مثبت را که همین حاال مینمونه از عادت

 !کنید، بررسی کنیم
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  .در اولین قدم یک دفترچه یادداشت برای خودتان داشته باشید 

وانید توسرریله آن مینهایت مؤثر و مثبت اسررت که بهداشررتن دفترچه یادداشررت، عادتی بی

. کنید، خیلی سررریع ارزیابی کنیدن را در راه اهدافی که در زندگی دنبال میپیشرررفت خودتا

کنیم. اگر از شرررما بخواهم که در مورد چیز را فراموش میعجیب اسرررت که چقدر زود همه

شتید، اطالعات دقیقی به من بدهید احتماالً فعالیت شته دا شنبه هفته گذ هایی که در روز دو

ی را به یاد بیاورید. آن روز چه غذایی خوردید؟ چند سررراعت توانید چیز زیادبه سرررختی می

 خوابیدید؟ چند لیوان آب خوردید؟

 به نظر شما چرا داشتن دفترچه یادداشت تا این اندازه مهم است؟

 .کنیمهای نوشتن اتفاقات روزانه را مرور میباهم فایده

 ها باید به آن کنید و کارهایی را که هر روز برای رسرریدنهایی را دنبال میهدف

 .آوریدانجام دهید، به یاد می

 طور قطعی بررسی کنیدتوانید پیشرفتتان را به سمت اهدافتان بهمی. 

  کاهش مصررررف غذایی،  کاملی را مثالً در مورد ت ییر رژیم  اطالعات دقیق و 

 .کنیدکالری، کاهش چربی و غیره برای خودتان فراهم می

  بینیددیک شدنتان را به سمت هدف میآورید زیرا نزنفس به دست میعزت. 

 ینیدشود در این دفترچه ببتوانید ت ییراتی که هر روز در شخصیتتان ایجاد میمی. 

 ها درم توانید از آنهایتان را در این دفتر بخوانید میاگر خاطرات شرررکسرررت

 .هایتان را به فرات تبدیل کنیدبگیرید و شکست

 ترچه یادداشررت کنید یا اینکه آن را تای  کنید. تان را یا در یک دفخاطرات روزانه

هایتان در مورد موضوعات مختل  سر بزنید. موضوعاتی مثل هر روز به یادداشت

هایتان را در برابر العملنگرش، احسرراسررات، رژیم غذایی، وزن، اهداف و عکس

تان را ثبت کنید. مثالً اگر هدف شما این است ها و شرایط مختل  زندگیموقعیت

شته باشید باید سطح کلسترول خون، فشارخون، رژیم غذایی  ،که قلب سالمی دا

توانید این اطالعات را هر روز گیری کنید. مطمبناً شما میو وزنتان را مرتب اندازه
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ظرف یک دقیقه یا کمتر ثبت کنید اما در همان یک دقیقه اطالعات مهمی در 

ندگی بت کردهمورد ز یب تان ث به این ترت ید؛  فاده از این اطالعات ا با اسرررت و 

کنید و می اید و با چه سرعتی به سمت هدفتان حرکتتوانید بفهمید کجا بودهمی

رسرررید. با ثبت کردن خاطرات، اطالعات تاریخی حدوداً چه موقع به هدفتان می

توانید سررریر ارزشرررمندی خواهید داشرررت که پس از مدتی با مراجعه به آن می

 .نیدپیشرفتتان را دنبال ک
 

 های چهارگانهعادت

های شرررود، عادتتان بیشرررتر میهای مثبتی که با کسرررب آن بازدهییکی دیگر از عادت

بندی کارهای کند تا با اولویتهای چهارگانه به شرررما کمک میچهارگانه اسرررت. عادت

 با تان را افزایش دهید. هر روزتر، بازدهیتان و انجام کارهای بیشرررتر در زمان کوتاهروزانه

شما تمام میشوید که باید آنای روبرو میکارهای تازه ستان با  یرد گها را انجام دهید. رصی

شما میو می خواهد در انجام تکلیفش به او خواهد گزارش فروش را آماده کنید، فرزندتان از 

ساده سیار  ست همچنان ادامه دارد. فرمول ب شما کمک کنید و این لی ای وجود دارد که به 

کند تا از انباشرررته شررردن کارهایتان جلوگیری کنید. هر وقت کار جدیدی برایتان می کمک

آید که باید آن را انجام دهید، از عادات چهارگانه اسرررتفاده کنید. بنابراین، دیگر پیش می

 .شوند. پس بهترین تصمیم را بگیرید و دست به کار شویدهم انباشته نمیکارهایتان روی 

 :اند ازنه عبارتاین عادات چهارگا

فوراً دست به کار شوید و همین حاال کار را انجام دهید و آن  د.همین حاال این کار را بکنی

 .زمان دیگری موکول نکنید  را به

شر  اورت  د.این کار خالص کنیهمین حاال خودتان را از  صمیم بگیرید و در  سریع ت

 .کار را انجام ندهید  امکان این

انجام کار موردنظر را به شررخص دیگری واگذار کنید.  د.واگذار کنی کار را به فرد دیگری

هید دارزشمند است پس وقتتان را ارف کارهایی کنید که بهتر از همه انجام می  وقت شما

 .و کارهای دیگر را به دیگران بسپارید
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فوراً تصرررمیم بگیرید که این کار را زمان دیگری  .کار را به زمان دیگری موکول کنید

 .حتماً زمان انجام آن را مشخص کنید جام دهید وان

شید که فقط   شته با سب کنید که به روز طول می 21به خاطر دا شد تا عادت مثبتی را ک ک

ستفاده های زندگیروزه 21کند. پس از تان را بهتر میگیری زندگیچشمشکل  تان درست ا

 .کنید

 عادتی که هر کارآفرین باید کسب کند! 7

کنند اما به اندازه تالش ما هم جزء افرادی باشید که در زندگی سخت کار میممکن است ش

توانید عادت زیر شما می 7با پرورش اکثر افراد همین مشکل را دارند اما خود بازدهی ندارند. 

 میزان دستیابی به موفقیت خود را افزایش دهید.

 ارفه سختی ت باید با خودتان تمرین کنید وجویی کنید: در خرج کردن  الش به 

کنید تا عادت خرید اجنام  غیرضررروری را از خودتان دور کنید. زمانی که شررما 

سی را که می 26بتوانید  اد از تمام اجنا سیار موفقدر خواهید  خرید کم کنید، ب

 شد.

 ها زودتر از خواب بیدار ها زودتر بخوابید و ارربحاگر شررب .ها زودتر بخوابیدشررب

 توانید تأثیر آن را بر بهبود شرایط زندگی خود مشاهده کنید. شوید، به وضوز می

 در برقراری روابط بهتر عمل کنید . روابط کاری و شررخصرری خود را تقویت کنید

ست. ضروری ا شرط الزم و  شما یک  ستان برای موفقیت  شبکه دو در  چرا که 

ها کمرنگ شررده اسررت، تمام هفته یک یا دو بار با کسررانی که ارتباطتان با آن

 ها پیام بفرستید.بگیرید یا برای آن

 ممکن است پیش از آن که ش ل واقعی خودتان را  .روی فعالیت خود تمرکز کنید

ست چرا  شکلی نی شوید کارهای متفاوتی را انجام بدهید، اما م پیدا کنید، مجبور 

ستید، آماده کردهاز آن که هریک شخصیتی که اآلن ه شما را برای  شما ها  اند. 

ید و مدیر آن یت کن باشرررید و این یاد خواهید گرفت که چطور افراد را هدا ها 

 ها برای شما بسیار مفید خواهند بود.درم
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 توانید از یک شرررخص مورد هرچیزی را که می .یک مربی برای خود پیدا کنید

سریع اعتماد فرابگیرید و سیار  شید که با این کار ب  بینید.تر آموزش میمطمبن با

شد و بتواند راز کامیابی خود را با  صی را پیدا کنید که قابل احترام و موفق با شخ

 شما در میان بگذارد.

 شتباه سرمایه دانید که در اینجا احبت از پول مطمبناً می .گذاری نکنیددر جای ا

را برای کسانی که برای شما ارزشمند هستند،  نیست، شما زمان و احساسات خود

شما ارف می شما افرادی هستند که مشوق  شید که در اطراف  کنید. مطمبن با

 د.گذاری کنیها سرمایهوده و باعث پیشرفت شما خواهند شد و سپس برروی آنب

 "شید که بیش "نه شته با ست عالقه دا  "بله"ر از تگفتن را تمرین کنید: ممکن ا

تواند سررر شررما را حسررابی شررلوغ کند. می نه نگفتنکنید، اما گاهی  اسررتفاده

 فراموش نکنید که زمان اهمیت بسیاری دارد پس به راحتی آن را از دست ندهید.

 مهارت مدیریت اطالعات -2

ست. ترین بخشیکی از مهم سب و کار، توجه به بازار و ت ییرات آن ا های یک ک

رسد، ان حجم زیاد اطالعاتی که هر روزه به دستش مییک کارآفرین باید تالش کند تا از می

ریافت کند. مدیریت احیح اطالعات نقش حیاتی در داطالعات مفید و کاربردی را به موقع 

 حفظ کسب و کار دارد.

 مهارت مدیریت سرمایه -4

 ها را بهکنند، آن ایدههای خوبی اراصه میکارآفرینان بسررریاری هسرررتند که ایده

شررروند و بعد ناگهان با یک د، پس از مدتی بسررریار پولدار میکننخوبی اجرا می

 دهند!چیز را به باد فنا میگذاری نادرست، همهتصمیم سرمایه

شته شه به خاطر دا ضوع را همی سرمایه این مو شید که حتی یک ریال از  ا ای ربا

اید، در راهی که هیچ سودی برای شما که با زحمت و تالش بسیار به دست آورده

رد و از بازده آن مطمبن نیسرررتید، هزینه نکنید. ممکن اسرررت به خود بگویید: ندا

درسررت « کارآفرینی یعنی ریسررک؛ پس ریسررک کردن خیلی هم خوب اسررت!»
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پذیری یکی از افات کارآفرینان است، اما همانطور که هرچیزی است که ریسک

ده حسرراب شرر هایدر حد اعتدال آن خوب اسررت، در کارآفرینی نیز تنها ریسررک

 قابل قبولند!

 مهارت در مدیریت هزینه -1

اید و با تالش فراوان به شررما کسررب و کار خود را به خوبی و خوشرری راه انداخته

ای هرچه اید. پس حاال وقت آن اسررت که با خیال راحت و بدون هیچ دغدغهثروتی رسرریده

 تصرررور کامالًخواهید بخرید و پولتان را بدون هیچ حسررراب و کتابی خرج کنید ... . این می

اشتباه است! شما هرچقدر هم پولدار باشید نباید این مسبله را فراموش کنید که زندگی فراز 

های زیادی دارد و احتمال ورشکستگی برای هر کسب و کاری وجود دارد. البته این و نشیب

اید که بدان معنی نیست که در زندگی به خوتان سخت بگیرید! در هر حال شما تالش کرده

های غیرضروری خود کم تالش کنید تا حد ممکن از هزینهز لحاظ مادی به رفاه برسید، اما ا

دراد از درآمد خود را برای روز  26-16کنیم که هر ماه، به شما توایه می بنابراین ما کنید.

 مبادا )روزهای سختی که ممکن است هر لحظه از راه برسند( ذخیره کنید.

 مهارت مردم شناسی -6

شتباهات رایج کارآفرینان تازهیکی از  سابقه!( این استا  کار )یا حتی کارآفرینان با

ندارند. که  یازها و عالیق مردم  مه این مسررربله میدرک درسرررتی از ن ند ادا توا

افحه روزگار محو کنید. پس  سب و کار را به راحتی از  شد و یک ک خطرناک با

شررناسرری را بیاموزید تا های مردم به عنوان یک کارآفرین تالش کنید که مهارت

 ها داشته باشید.بتوانید با محصول یا خدمت خود بهترین تأثیر را بر آن

 های خوب اطرافیانرت در کسب ایدهمها -7

ی و کاربردهای ایدهخودتان شما به عنوان یک کارآفرین باید تالش کنید تا هم 

که از  راوبی های خمفیدی تولید کنید و هم مانند یک ماهیگیر با قالب خود ایده

اورت طرف اطرافیان ستقیم بیان میتان، به  ستقیم یا غیرم ایدم کنید  شوند، 
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های دیگران متفاوت اسرررت!(. همیشررره )البته این مفهوم کامالً با سررررقت ایده

 های ناب بگردید.های تیزبین در همه جا به دنبال ایدههوشیار باشید و با چشم

 مهارت در انتخاب افراد مناسب -8

وند شر حاضر، کارکنان ارزشمندترین منابع یک کسب و کار محسوب میدر عص

مزیت رقابتی نقش بسیار زیادی در پیشرفت و رونق آن کسب و و به عنوان یک 

ست کار دارند. یکی از مهم شت این ا ترین مساصلی که همواره باید به آن توجه دا

انتظارات »، «د؟هایی دارنبهترین افراد برای کسررب و کار شررما چه ویژگی»که 

ست؟ شما به عنوان یک کارفرما چی نید تواچطور می»، «متقابل میان کارکنان و 

سب خود را پیدا کنید؟ ایه می« کارکنان منا شما تو و  کنیم کتاب جذبو ... )به 

 شود، تهیه کنید. ایناستخدام متاخالق را که به زودی در همین سایت منتشر می

 ی شما خواهد بود(.کتاب راهنمای بسیار خوبی برا

 و متقاعد کردن دیگران مهارت در فروش -2

صکنید که نتواند ایدهشما به طور قطع هیچ کارآفرینی را پیدا نمی والت ها و مح

باید در فروش همه چیز )حتی خودش را بفروشررد! شررما به عنوان یک کارآفرین، 

سرمایه شید. به طومتقاعد کردن مشتریان و  شته با شمگذاران( مهارت دا ا ر مثال 

شتری را متقاعد کنید توانید چطور می شکه تبلی ات تجارییک م رکت اش را به 

سپارد، در حالی شهور دیگری وجود دارندشرکتکه شما ب شما قابل  های م که با 

ای کنید به جمی قانعرا  شررایسررتهچطور یک جوان پرتالش و مقایسرره نیسررتند؟ 

شرکت بزرگ در اینکه  ستخدام  و معروفیک  شما کار ، شودا با حقوق کم برای 

 گذاریکنید که ایده شما ارزش سرمایهگذار را مجاب میچطور یک سرمایه؟ کند

 و ... .دارد؟
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 چند ا تباه کسب و کار برانداز
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کنند که به جای افراد موفق و مشااهور با ااند، اما تعداد بساایار آرزو میاکثر مردم 
ر دا ااته های این افراد خبهاهسااتند که از داسااتان زندگی و سااختیکمی از آن

ها مردی اساات که اولین رمان خود را برای هر کجا که فرسااتاد، با ااند. نمونه آن
سرش، رمان  سطل زباله انداخت! هم شت خورد، تا جایی که رمانش را درون  برگ
ست دوباره  انن خود را امتحان کند و  سطل زباله بردا ت و از او خوا او را از 

 عروف، به جهان معرفی  د!، نویسنده م"استیون کینگ"در نهایت ... 

گیریم آن اساات که پ.ن. درس بساایار مهمی که از این داسااتان الهام بخش می
گاه معنی نخواهد دا ااات تا زمانی که  اااما خود را باور هید "پذیرفته نشااادن"

 دا ته با ید!

 

های زیادی دارد. اگر جاده راه انداختن یک کسررب و کار، مانند سررفری اسررت که پیچ و خم

شهر به یکنواخ سفر کردن از یک  صد  صور کنید که ق ست. ت سل کننده ا سیر ک شد، م ت با

شررهر دیگری را دارید، اگر جاده همواره ارراف و مسررتقیم باشررد و هیچ پیچ و خم و فراز و 

 نشیبی نداشته باشد، آیا مسیر برای شما کسل کننده نخواهد بود؟

دأ شما . مبه به نقطه دیگر استاندازی یک کسب و کار هم درست مانند رفتن از یک نقطراه

زنید. با این تفاوت که راه شما خیلی درست همان جایی است که استارت ماشین خود را می

تر است و مقصدتان اگرچه تا حد زیادی مشخص است، اما ممکن است مسیر عبور طوالنی

ا، باال و ههای جاده همان فراز و نشررریبشرررما در طول راه چندین بار ت ییر کند. پیچ و خم

ما دهد. اافتد و به مسرریر شررما هیجان میها و ت ییر مسرریرهایی اسررت که اتفاق میپایین

اگر نتوانید از این مشررکالت عبور کنید، حتی اگر  مواظب باشررید! شررما باید راه بلد باشررید.

سید.  شانسی هم درست بروید، به احتمال زیاد به ناکجاآباد خواهید ر مسیرتان را به اورت 

 ود.شدهند اشاره میدامه به تعدادی از اشتباهاتی که کارآفرینان در طول مسیر انجام میدر ا

 کردنبه کارهای روزمره و پیش پا افتاده بیش از اندازه توجه  -1

ای همه کارآفرینان در تمامی کسب و کارها، چه کوچک باشد و چه بزرگ، باید تا اندازه

فراموش نکنید که شررما اهداف و ند. اما های روزمره کسررب وکار درگیر شررودر فعالیت

های پیش پا افتاده و تری دارید و نباید اجازه دهید که فعالیتهای بزرگمسررربولیت
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درگیری بیش از اندازه در کارهای کوچک باعث روزمره شما را از مسیر االی دور کند. 

عیین ت کس دیگر قادر به انجام آن نیسررت، یعنیکه هیچتان شررود از وظیفه ااررلیمی

سعه ستفاده کنید و کارهایی اهداف تو ال تفویض اختیار ا شوید. از ا شرکت، غافل  ای 

 توانند با کیفیتی تقریباً برابر با کیفیت خوتان انجام دهند، واگذار کنید.را که دیگران می

 ایهای مختل  فعالیت حرفهآشنا نبودن با جنبه -2

ها قبل از شررروع کسررب وکار خود، ینکارآفر دهند که تقریباً تمامقات نشرران میتحقی

ند.کردهبرای دیگران کار می یت  ا با تمام رمز و رازهای فعال ید  با در دوران کارمندی 

شرکت از نزدیک آشنا شوید. این تجربه در کسب و کار خودتان کمک فراوانی به شما 

رید در اید و قصررد داکند. بنابراین اگر در حال حاضررر به اسررتخدام سررازمانی درآمدهمی

ستان را حسابی جمع کنید و های آتی کسب و کار خودتان را راهسال اندازی کنید، حوا

 توانید بیاموزید.تا جایی که می

 شریک شدن با هرکسی -2

سیاری از کارآفرینان عالقه دارند  شدن با دیگران حسابی تحقیق کنید. ب شریک  برای 

شراکتی و با همکاری چ شروع کنند. اما زمانی تا کسب و کار خود را به اورت  ند نفر 

ها مشررخص شررود، باید وضررعیت حقوقی و قانونی هرکدام از شررریککه کار جدی می

دامه شوند، در اشود. افرادی که در ابتدای راه بدون تحقیق کافی با دیگران شریک می

 شوند. پس در انتخاب همسفرهای خود دقت کنید.راه دچار مشکل می

 داشتن نگاه محدود -4

 شررانی مسرریر نگاه محدودی داشررته باشررند و هدف نهاییکه در ابتداهایی ینکارآفر

ست مانند زمانی که کارمند بودند و درآمد محدود  شد، در سیدن به درآمد محدودی با ر

شتند، حتی به همان هم نمی شیددا شته با شته و به یاد د رسند. همیشه دید وسیعی دا ا

شید که اگر زیاد بخواهید دنیا بیش شما میتر ابا دهد و اگر کم بخواهید، همان ز آن به 

 کنید )قانون جذب(.مقدار ناچیز را هم از دنیا دریافت می
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 هامورد در هزینهجویی بیارفه -1

شه گفته می ست که همی ست ا ارفهشود در هزینهدر جویی کنید و تالش های خود 

فراموش نکنید که  اما اندازی کنید،و کارتان را با حداقل هزینه راه کنید که کسرررب

 زند. مثالً ممکن اسررت شررماهای زندگی حرف اول را میرعایت اعتدال در همه جنبه

 جویی کنید و به همین ترتیب همبخواهید در هزینه استخدام نیروی انسانی خود ارفه

به دنبال اسررتخدام نیروی کار ارزان قیمت باشررید. در اغلب موارد )و البته نه همیشرره( 

ستخدام  صص افراا ست که تبحر و تخ ستخدام افرادی ا ستمزد پایین به معنای ا د با د

شما چقدر زرنگ کافی ندارند.  ست اینطور به نظر برسد که  اگرچه در نگاه اول ممکن ا

اید، اما پس از مدتی و با پیشررررفت کار، کمبود دانش و هسرررتید و در این بازی برده

ستار حقوق کشاند. پس هرافراد شما را به نابودی می ،تخصص کس از راه رسید و خوا

جویی تنها در کوتاه مدت جالب کمی بود، بالفااررله او را اسررتخدام نکنید. این ارررفه

 کند.های جبران ناپذیری به شما وارد میتوجه است اما در بلندمدت هزینه

 پرداختن به هر تفریحی -6

لهام و حتی ا های بسرریار مفید برای کاهش تنش در زندگییکی از راه ،داشررتن تفریح

 بخش است؛ اما نه هر تفریحی ... .

ا، معنهای گوناگون و غالباً پوچ و بیکه دنیای امروز پر شرررده اسرررت از تفریحدر حالی

دند قدر سرگرم کننده و مفیها آنها حماقتی بیش نیستند و تنها برخی از آنبرخی از آن

ندگی دور ک ما را از فشرررارهای ز به طور موقت  ند  ند.که بتوان تر مردم درگیر بیش ن

ای هاز موفقیت و هدفها را اند که نه تنها مفید نیسرررتند، بلکه آنتفریحاتی شرررده

ریحات گیرید تفریح کنید، تفکنند. بنابراین، زمانی که تصررمیم میشرران دور میزندگی

ه ا کنید کهایی را تماشفیلممثالً بخش باشند؛ را انتخاب کنید که برای شما الهاممثبتی 

ستان سام دا شما انگیزه بدهند. برا شند و برای دنبال کردن اهداف به  های واقعی با

یادتان باشررد که یادگیری، مسرربولیت شررماسررت. پس تفریحاتی را انتخاب کنید که در 
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سیر  شما را در م شند و  شته با شی دا شما جنبه آموز سرگرم کننده بودن، برای  عین 

 تان به جلو برانند.رسیدن به اهدف

 اشتن شناخت کافی نسبت به خود و دیگرانند -7

افرادی هسررتند که از نقاط قوت و قابل بهبود )که گاهی به اشررتباه  کارآفرینان موفق

ضع  گفته می شناخت کافی نقاط  سبت به خود  سانی که ن شود!( خود خبر دارند. ک

ی از کی ها را مدیریت کند و بگوید چکار کنند.ندارند، همیشرره نیاز دارند که کسرری آن

نایی برقراری ارتباط با دیگران اسرررت. بنابراین، های کارآفرینمهارت های موفق، توا

ید روابط توانالزم است که کار را با شناخت خود شروع کنید و سپس ببینید چگونه می

ه شناسی ابزارهای جالبی در این زمینهای شخصیتبهتری با دیگران ایجاد کنید. تست

تر و جدیدتری نسبت به خود و سایر افراد کنند تا دید وسیعهستند و به شما کمک می

با عنوان  «کیت کمران اسرررمیت»باشرررید. داشرررته  فرق عمده  16»در کتاب خود 

ساده: نویسدمی «کارآفرینان و کارمندان ایی که تا هترین و قدرتمندترین تستیکی از 

 .است DISCشناسی ام، تست شخصیتبه حال یافته

خصررریتی غالب و ترکیبات زیادی از این چهار تی  داریم. در الگوی ما چهار تی  شررر

DISC: 

D :افرادی اهل خطر، مصمم، هدفمند و سلطه جو هستند.ها 

Iکنند که اند و کاری میبامزه و الهام بخشررری هسرررتند که عاشرررق خندههای ها: آدم

 ها بخندند.دیگران هم با آن

Sو اادق هستند. خطر، قابل اطمینان، سختکوشها: افرادی بی 

Cند.ریز اجتماعی هستهایی با حساب و کتاب، دقیق، موشکاف، تیزبین و برنامهها: آدم 

توانید شخصیت خودتان و دیگران را بهتر شما هم با کمی مطالعه و تمرین در این زمینه می

سی کنید. وقتی بیش  یدانید که چه کسی هستید و چه چیزهایی نیازهاباره میتر در اینبرر

 تر خواهید بود.کند، در کار و زندگی خود موفقشما را برآورده می

 «شکست پایان راه است»داشتن این تصور که  -8
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شکست خواهیم  باز همایم و همه ما بارها و بارها در طول زندگی خود شکست خورده

شکست اجتناب ست. کارآفرینان موفق معتقدند که  ناپذیر خورد. این بخشی از زندگی ا

توانم از این ترین درسرری که میمهم»دهد تنها باید پرسررید: و زمانی که رخ میاسررت 

 «شکست بگیرم چیست؟

شواری اتفاق می شرایط د ساده میزمانی که  تواند خودش و دیگران افتد، یک کارمند 

را سرررزنش کند، شرراکی شررود یا حتی قید کارش را بزند. اما یک کارآفرین خوب باید 

گاهی اوقات این تر کند. شررررایط قوی بماند و حتی خود را قوی تالش کند تا در این

شکستشکست شما هم اگر میها،  ستند!  سانی نی خواهید یک کارآفرین موفق های آ

عتماد تر شوید و اها درم بگیرید، قوی و قویها را بپذیرید و از آنباشید باید شکست

وقت هایتان درم بگیرید، آنشید از شکستس خودتان را افزایش دهید. اگر بکوبه نف

شد که  ست»کامالً متوجه خواهید  شک شما خواهند این  ها دقیقاً همان چیزهایی را به 

 «ها نیاز دارید.آموخت که برای موفقیت به آن

 

 توصیه بسیار مهم: 4

 استفاده کنید. PCPهر جا الزم شد از تکنیک  -1

سیر کار خود با افرادی مواجه می شوند. شوید که ممگاهی در م شتباه  ست دچار ا کن ا

یک  فاده از تکن حل اسرررت نه مواقع بهترین راه  : تحسرررین، PCP (Praiseدر اینگو

Correct تصحیح و :Praise.واند تاین تکنیک چه کمکی به شما می : تحسین( است

 بکند؟

سبت به کار بیتصور کنید  ست. او ن شده ا شما دچار مشکل  سکارمند  شده ا ت و میل 

کند یا حتی ممکن اسررت بخشرری از کارش را برای کار خود ارررف نمیانرژی الزم را 

شد. شتباه انجام داده با سرع وقت فرد راغلب کارفرمایان به این فکر می ا ا کنند که در ا

اما یک کارآفرین موفق، برخوردی متفاوت خواهد داشرررت. او با کارمند  توبیخ کنند.

از او به خاطر تمام عنی در ابتدا کند؛ یاسررتفاده می PCPکند و از تکنیک اررحبت می
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کند، سررپس کند و به کارمند خود حس ارزشررمند بودن را القا میتشررکر میزحماتش 

ا تری است و من ببه نظر من در این مورد نیاز به ارف انرژی و توجه بیش»گوید: می

 آیید. در رابطه باتوجه به شررناختی که از شررما دارم مطمبنم به خوبی از پس آن برمی

و در انتها پس از « توان این کار را انجام داد ... مشررکل پیش آمده نیز به نظر من می

شکل خود احبت می اینکه کارمند م االز کرد، دوباره کارآفرین با او  را  کند و اورا ا

 کند.تحسین می

کنید و هیچ راه حلی برای آن پیشرررنهاد زمانی که تنها به مسررربله موجود اشررراره می

صور کنند که رصیسکنید، نمی سیاری از افراد ت ست ب یراد ها اشان مدام از آنممکن ا

 گیرد.می

شود. هیچ ایرادی ندارد  شکل  ست در طول کار خود دچار م یک کارآفرین هم ممکن ا

شما هم با فروتنی به حرف شت،  شما را دا صحیح رفتار  صد ت سی ق و های اکه اگر ک

شرررما با اقرار به «. من اشرررتباه کردم»گوش دهید. هیچ اشرررکالی ندارد که بگویید: 

 خرید.های خود به سرعت احترام دیگران را برای خود میاشتباه

 .شویدمیها پرید یا همنشین مرغ و خرومها میب باشید که با عقابظموا -2

سر میهایی که با آنآدم شما دارند.بکنید تأثیر ها  ن افراد ای سزایی بر زندگی و انرژی 

سور سان شما را پایین می مانند آ ستند؛ یا  شکبرند یا همراه خود باال میه شند. م ل ک

کنند تا از خود ای توق  نمییابد که بسررریاری از مردم حتی لحظهزمانی شررردت می

 شان دارند.ها چه کسانی هستند و چه تأثیری بر زندگیبپرسند که اطرافیان آن

شدهبرخی از روابط آن شاید مان خطور هم نمیاند که حتی به ذهنقدر عادی  کند که 

هایی فراموش نکنید که آدم این رابطه اساساً غلط است و بر زندگی ما تأثیر منفی دارد.

 توانند باعث موفقیت یا شکست شما شوند.کنید، میها نشست و برخاست میکه با آن

نکه ای تان را در کنار افراد نامناسب هدر دهید یاخواهید وقتتصمیم با شماست که می

ن بسیاری از افراد حتی ممک گذاری کنید.بر روی وقت گذاشتن با افراد مناسب سرمایه

ست برقرار کرده ستی با افراد نادر ست پی ببرند که روابط نادر د از اند، اما تمایل ندارنا
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شما در انتخاب افراد خانوادهروابط شند.  ست بک شتهشان د شی ندا د، اما ایتان هیچ نق

تان تنها و تنها با خود شماست. آیا اکنون ان و همکاران و شریک زندگیانتخاب دوست

 شود؟تان در کنارشان تل  میاید از کسانی دست بکشید که وقتآماده

سرمایهدر وقت خود را کارآفرینان موفق  سی یگذاری میکنار افراد موفق  ا کنند. هر ک

شید، باید با آدمهرچه می سیدههایی بپرید که قخواهید با سطح یا مقام ر اند. بالً به آن 

شوید. اما ها رفتار کنید، باید قاطی مرغ و خرومخواهید مانند مرغ و خروماگر می ها 

 خواهید کارآفرین موفقی باشید، با کارآفرینان موفق رفت و آمد کنید.اگر می

طی ت قاعاقب .گیریدها این اسررت که پرواز کردن را یاد میعاقبت پرواز کردن با عقاب

ست که باالخره در مرشدن با مرغ و خروم سرتان بر ها نیز این ا سی و عزا  سم عرو ا

 رود.باد می

 وند. انتخاب با ها کباب میکنند و مرغ و خروسها پرواز میعقاب
  ماست.
 

 تان متمرکز شوید.به جای حسرت خوردن برای گذشته، بر روی آینده -2

شته با تمام اتفاقاتی که افتاده  ست. اگرچه گذ شته ا شما گذ و کارهای کرده و نکرده 

های آن برای ساختن آینده خود استفاده کنیم، کند که از تجربهگذشته به ما کمک می

هیچ سرررودی به حال ما ندارد. آینده  ،اما با توجه به اینکه هیچ کنترلی روی آن نداریم

 .مپیش روی ماست با تمام اتفاقاتی که خودمان قرار است رقم بزنی

 تان دست به مخاطره بزنید.به خاطر ایمان -4
سیاری از آنچرا کارمندان کارمند باقی می شها بیشمانند؟ زیرا ب ته تر از اینکه ایمان دا

 دهند.های زندگی خود را از دست میترسند و به همین دلیل هم فراتباشند، می

ها اجازه مان به آنکارآفرینان موفق افرادی هسرررتند که ایمانی قوی دارند و همین ای

ها را پیدا کنند و دست به مخاطره بزنند. اکثر مردم ایمان کمی به خود دهد فراتمی

ای »گویند: ها میآنمانند. دارند و به همین دلیل نیز همیشررره در حد کارمند باقی می

شم کاش من هم می ستم یک کارآفرین با ردن کها را از مخاطره اما ترم، آن...« توان
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ه تان را به کاری کدو مقاله زیر به شما کمک می کند ایمان دارد.جلو رفتن باز می و به

 دهید، تقویت کنید.انجام می

 توانممطمئنم که می

راو « توا زدمد» وقتد داور داشننته داشننزد کاری از عمدو شننما سنناخته اسننت و
 .شودهم جدوی رویتان داز مدچگو ه ا جام دادن آن

شه و ک ار همز شمان مداز گو ک  د ای تالر مدرسد که عدوشه خارهاید ده گو
زد ک ای ا جام ده د و سرا جام ده اوی کامزادد درس دد اما تصور مدتا کارهای تازو

 شو د؟چ د درصد از این افراد موفق مد

زاری از آن ها هم دسننن ده آرزو ده ق مان  دار د و د ادراین  ده پزروزی خود ای ها 
 .رس د مد

که ده توا اید خود داور داشته داش د، در این داور د که محال دزش از آناین افراد 
 هایاست دتوا  د ده اهدا  خود درس د و ده همزن دتزل هم ده د اال کشف راو

رسننن د و همان آدم مرموتد خواه د  مدکه ده آ چه مدرو د،  تزجه اینتازو  مد
 !های مرموتد دیگرآدمما  دد یک آدم مرموتد ما  د دسزاری از داقد مد

های جوا د تصنننمزم گرفت فروشنننگاهد داز ک د و در آن ده خرید و فرور خا ه
پزش ساخته د ردازدد ا رافزان تالر کرد د تا او را از این تصمزم م صر  ک  د و 

 است کم داری که پوتد»گفت د که صالح  زست این کار را ا جام دهدد ده او مد
شتااو اگر و ست از را خود ا دک ا دازپس همزن ک د ا  شدید رقادتد دهدمد د

  ه و داری تجرده  ه مسننننا ل گو هاین فرور و خرید در که هم تو و اسننننت
 «.د پس ده د اال کاری دار که ام زت ش دد دزشتری داشته داشدتاصب

اما او مصنننمم دودد او ده خود و موف زتش ایمان داشنننتد اتاته پذیرفته دود که 
ار هم  اچزز، که دازار رقادت شدید دودو و دست و تجرده ار کم استسرمایه

شد این  شرفت رو ده ر شان ده دو پز شواهد   ست که  ستد اما مد دا  زیاد ا
ست و مفمئن  شته ا ست دد او مرت د دود که دازار رقادت را زیر  ظر دا ص رت ه

توا د اقدام ده خرید و فرور اسننت که در این شننمر دمتر از هر کس دیگری مد
 .دک 

کرد د ترر و عدم ام زت خود را ده او او در پاسنند ده افرادی که مرتب سننرد مد
م درایم خزدد غزرم تظرو  اواهد شو اشتااهد مرتاب اگر»گفت: م ت ل ک  د مد

 د«.تر اقدام ک مدود، اما مصمم هستم که هر چه سریع
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را ده جدو  او در ادتدا درای تمزه پول، کمد ده دردسنننر افتاد اما خزدد زود کارر

دا سنننت و از را دد دا ایمان محامد که ده خود داشنننت، موف زتش را حتمد مد
گ دار دزر آ جا که اعتماد ده  فس دسزار زیادی داشت، توا ست  ظر یک سرمایه

 .را ده خود جدب ک د و دا او شریک شد

سال پزش دادت فرور خا ه پزش شد، پوتد که  مزدزون دالر  ۱ساخته عایدر 
 .مزدزون دالر درسد ۲تظار داشت که سال آی دو فروشش ده دود و ا 

 ای دا سنننتم که این کار فایدوراسنننتش را داواهزد از همان روز اول هم مد
 . دارد

  سد درست مرا راه ماید  اردو دود، وقتد هم که دیدم زحماتم شرو  ک در 
 دتمر ما دو، راستش را داواهزد دتسرد شدمدد

 ه ک م که دگمان  مد آید وتداری از دسننتم درمدخوب حاال دگذار داز م چه ک
 جاید درسمد

شنننماری اسنننت که افراد درای ها جمده این چ ز د دالیل ددها و دواین جمده
ها ده د تا عدم موف زت خود را موجه جدوو ده دد آنشننناسنننت خود ارا ه مد

ه ور دا  د که چ زن  رز تفاری آ ان را ده ها مافد شدو و  مدپشت این دما ه
کشننا د! ا سننان مسننئول تمام کارهای خود اسننت و مسننئول هرگو ه  ادودی مد

شر سات ده پزروزی و موف زت  ،ددداتد در ز دگد د ست که   شک و تردیدی ا
شک و تردید  تزجه ست! فرامور  ا زد که پزروزی خود دارد و  شا ای  دارد جز 
 .محصول ا مز ان و ی زن است

ار را در دسنننت گرفته دود ده مرد موف د که وکه ف جان قمومرد جوان درحاتد
شتاقا ه ده او  گاو مد سته دود و م ش کرد  گاهد ا داختد داورر اآلن جدوی او  

شنند که روزی دتوا د در م ادل او د شننز دد اما پس از دوران فالکت داری که  مد
 سننال ۵ همزن»پشننت سننر گذاشننته دود دیگر هزچ چزز درایش غزرممان  اودد 

 و ف زرا ه ز دگزمد کردممد پادوید ادزارسنننازی کارخا ه یک در من که دود پزش
ام خواسنننتمد خا هفالکت دار دودد اما این وضنننع واقراً آن چززی  اود که من مد

ا دازو مح ر دود و درای تمزه مایحتای ز دگد پول کافد  داشتمد ز م هزچ وقت دد
شدد خودم ار خوا دو مدروکرد وتد آتار  اخش ودی از ز دگد در چمشاایتد  مد

کردم که  ا د همسننر و از این اوضننا  دسننزار  اراحت دودمد گاهد ده این فار مد
گرفتد هایم را از دست ددهم و آن وقت دود که غم دسزاری وجودم را فرا مددچه

 «.ز م دیگر همه چزز عوض شدو استاما امروز که دارم دا شما حر  مد
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در حال حاضر یک خا ه دزرگ و یک زمزن »ادامه داد: مرد کمد ماث کرد و دودارو 
چه تاری دارمد در مورد د ها را درای توا م آنهایم  گرا د  دارم چون مدچ د ها
ها دفرستمد همسرم حاال دیگر هر وقت داواهد ادامه تحصزل ده دمترین دا شگاو

ر ای خرد ددون ای اه احسنننار گ او ک دد ما حاال ده مدرای خودر تاار  و مد
 «.ک زمواقرد ز دگد مد

 «دزرگ رسزدید؟ موف زت شما چفور ده این»مرد موفق پرسزد: 

 «.خزدد سادو، در عرض یک شب»مرد جوان پاسد داد: 

کردیم اما کاری را که پزدا کردو ما در کدزوم د ز دگد مد»و سننن س ادامه داد: 
ار جدید وا م دا کدودم در دیترویت دودد تصمزم گرفتم ده آ جا سری دز م شاید دت

درآمدم را افزایش دهمد یاش اه شب دود که ده دیترویت رسزدم و مصاحاه صاح 
شدد شامم را که خوردم ده اتاقم رفتم و  شستم و در فار فرو دوش اه ا جام مد

ده هم مدرفتمد  مد حاتم  زل از خودم  چه دت ده  تب از خودم دا م  خوردد مر
از یک آدم مرموتد چززی  زسنننتد؟ چرا ده  مرد، آخر چرا تو غزر»پرسنننزدم: مد

قدم جدو دارد؟ یک  که تو را ف ط  کاری هسنننتد  اال  غذ و قدم دد «د  کا زار  اخت
شنن اختم  فر از افراد موف د را که مد ۵درداشننتم و ددون هزچ فاری  اگمان  ام 

روی کاغذ  وشتمد کسا د که از من جدو زدو و مرا پشت سر گذاشته دود دد چه 
 .و چه از  ظر درامد از  ظر ش ل

 فر چه دار د که تو  داری؟ ده خودم  ۵دا م چه شد که از خودم پرسزدم این  مد
ش ل خوب!»جواب دادم:  سه کردم و دیدم چه درد خودم را دا آن «یک  ها م ای

از  ظر هور و ذکاوا و چه از  ظر صننداقت چززی از من دزشننتر  دار دد حتد از 
 . …  ظر تحصزالا و

 !« استزن گام» گشتم ده پاسد رسزدمکه ده د اال عدت مد  ورهمزن

صالً دتم  مد شتر فار ا خواهد دردارو این  استزن گام فار ک م چرا که هر چه دز
شندم که همزن  اسنتزن گام داعث شندو اسنت من از د زه کردم متوجه مدمد

 .ها دور شومفرس گ

شان مد شب را   سه پس از  زمه  صریحد ده داد و تازو افااساعت  شن و  ر رو
شاارا مد ضرفم را آ ستزن دار دود که  سزدو دودد  ا سرد ذه م ر دیدمد داز هم 

تر ده مسئده  گاو ک م و داز م عامدد که مرا ع ب  گه داشته و داعث کردم عمزق
ن  اسننتز»چه دودو اسننتد دریافتم عدت آن دود که  توا سننتم  ،پسننرفتم شنندو

 .دیدمزر قا ل  اودم و خودم را الیق  مدرا دردارم، چون درای خودم ار« گام
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شته صاح دزدار ما دم و گذ شب را تا  ستم ده خا ر ام را تا آ جا که مدتمام  توا 

خوردد من از کجا آب مد اعتماد ده  فس آوردم و مرور کردم تا پد دارم  داشنننتن
شف کردم ضد خودم ده کار گرفته دودم :آ جا دود که عدت را ک ده  .من م زم را در 

درای خودم دالیدد  ،«توا ممد»ه  انه دنه خودم تد زن ک م و دگویم کنجنای ای
اردو دودم و این من ده ارزر واقرد خود پد  « توا م مد»آوردم ما د در آ اه مد

دز د دودو که از خالل تمام رفتار و کردار من سنر درآوردو اسنتد ح ارا و خودکم
 ارم و ده خودم  ااتم، هایم پدده این  تزجه رسنننزدم که تا من خودم ده ارزر

دیگران هم درایم ارزشننند قا ل  اواه د دودد از آن ده درد تصنننمزم گرفتم قدر 
 .کم  گزرم خودم را ددا م و خودم را دست

 
که  ای یافته دودمصاح شد و من اعتماد ده  فس پزدا کردو و در اتر آن  زروی تازو

صور مد شتمد قاالً ت صاحاه ده آزمایش گذا صاحاه از آن را در م کردم که اگر در م
دالر دزش  ۱۷۷۷یا  ۰۵۷ک د؛ من د رس د چه ماد د ده ع وان ح وق پزش ماد مد

ده ارزر خودم پداز ح وق قادزم درخواسننننت ک  اه  دردم مد وتد پس از ای 
خودم را ارزان  !دالر داال دردم و مورد قاول واقع شنند ۰۵۷۷۷پزشنن مادم را تا رقم 

های صننناح دزدار ما دم و فار کردم، ارزرتا  فروختم، زیرا پس از آن شننناد که 
 .ای آشاار دیدمواقرد خود را ده گو ه

اار و شاصزت ش دد شدمد س س دو ساتد گذشت تا من صاحب اختزار، اعت
های من دزش از دازار کار رو ده کسنننادی گذاشنننت و در این وقت دود که ارزر

پزش آشنناار شنند و شننرکت درای ای اه دودارو سننرپا دد د شننود ده من احتزای 
شد، ح وقم را هم  داشتد پس از آن شرکت عالوو در تسمزالتد که درایم قا ل 

 «.اضافه کرد

ار را ما  د ترموسنننتاتد اسنننت که خودمان ماتاریم درجه ایمان ما ده خودمان
 .ای که داواهزم ت ظزم ک زمروی هر ا دازو

ستاا این افراد  شما درجه ترمو ده ز دگد افراد کوچک و ح زر فار ک زدد ده  ظر 
دا  د که داواه د تر از آن مدچفور ت ظزم شنندو اسننت؟ این افراد خود را کوچک

خواه د کوچک اسنننت و چه از ز دگد مدظزم ک  دد آندرجه داالید درای خود ت 
توا  د هزچ کار مممد را ده ا جام درسنننا  د و از عمدو  اچززد ی زن دار د که  مد
 .آی دا جام هزچ کاری  زز در مد

http://www.metakhalagh.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-2/
http://www.metakhalagh.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-2/
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کم تادیل ده خور د و این موضنننو  کمکاری  مدمرت د د که اصنننالً ده درد هزچ
دز  د؟ همان چززی که این افراد چه مدشنننودد دیگران در قزدی در آ ان مددد

 .ک  دخودشان از خود تصور دار د حتد ح زرتر از آ چه خودشان تصور مد

 

 !اسلحه نابودکننده آرزوها ۵

خواهزم کاری ک زم تا ده ها و آرزوهاید داریمد همه ما مدهمه ما در ز دگد خواسنننته
های خود ده د اال خواسننتهخواهزم درسننزمد اما درصنند دسننزار کمد از افراد آ چه مد

س ار دد ها را درای همزشه ده خاک مدشو د و آنرو د و د زه قاتل آرزوهای خود مدمد
ر ها تالو دا تمام قدرا خود درای  ادودی آن اسدحه  ادودک  دو آرزوها را دش اسزد 5

 !ک زد؛ مگر ای اه داواهزد دا دست خودتان، خودتان را  ادود ک زد

 های خودا قبول ندا تن خود و ارزش۱ر  ماره اسلحه نابودگ

، «خواستم دکتر دشوممن مد»اید که گفته داش د: رو شدوتا ده حال دا چ د  فر روده
خواسننتم شنن ل آزاد و پردرآمدی داشننته من مد»، «خواسننتم خوا  دو دشننوممن مد»

آن کار را که چرا  ا دآوردو دتزل یک و هزار ادامه در و «…خواسننتم من مد»، «داشننم
، «تحصنننزالا الزم را  داشنننتم»، «رسنننزدها ع دم  مدآن وقت»ا د: ا جام  دادو

 . … و« کسد از من حمایت  ارد»، «ار را  داشتمسرمایه»

پاسد کامالً مشاب است! همه ما در  ول ز دگد خود دا افرادی از این دست دسزار 
ه دا دسنننت خودشنننان، ایم و مسننندماً داز هم خواهزم شننند! افرادی کرو شننندوروده

 ا د و اینای متوسل شدوک  د؛ چرا که ده افاار کم ه و پوسزدوآرزوهایشان را خاک مد
 .ک دها را  ادود مدافاار م فد، استردادهای آن

 ا خاکرجمعی۲اسلحه نابودگر  ماره 

رود که مرت د د در ز دگد داید قا ع دود و وقتد این اسدحه ده سمت افرادی  شا ه مد
شان(، دیگر دتزدد  دارد خودا را ده زحمت ده  حد کافد رشد کردی )اتاته از  ظر خود

ستد چرا داید د اال اوتا همزن حد هم که رسزد»گوی د: ها مددزا دازید آن م، کافد ا
دار د و خودشان افرادی هست د که گامد ده جدو در مد همان هااین «دردسر دگردم؟!

 .شو دما ع تح ق آرزوهایشان مد
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 ا ترس از رقابت۳اسلحه نابودگر  ماره 

این اسدحه دشمن کسا د است که همزشه از رقادت ترر دار د و همزن عامل داعث 
توا م وراد این د زای رقادت دشنننوم من چفور مد»شنننود تا مدام ده خود دگوی د: مد
اسننت و این همه حریف قَدَر وجود دارد؟!  که آ  در دسننت زیاد شنندوهم در حاتدآن

 د«توام دا دیگران رقادت ک ممن  مد

 ... تر استا رضایت پدر و مادر از هر چیزی مهم۴اسلحه نابودگر  ماره 

ک  دد دسننزاری از جوا ان هایشننان تحمزل مدمرموالً پدر و مادرها چززهاید را ده دچه
من ده کار دیگری عالقه داشننتم، اما چون پدر و مادرم از من خواسننت د که »گوی د: مد

ه ها عمل ک م و دار دیگری را ا جام ددهم، من هم مجاور شننندم  اق خواسنننته آنک
 د«.مدهاجاار فالن کار را ا جام مد

مرد جوا د که همزشنننه تالر کردو اسنننت که رضنننایت پدر و مادرر را جدب ک د، 
ام را صننر  خوشننحال سنناته شنندم، فممزدم ت ریااً تمام ز دگد ۰۵وقتد »گوید: مد

 و امدودو مادرم  امد من دچه مورد عالقه پدرم، خصنننوصننناً پدرم کردوکردن پدر و مادر 
 هک دا شننگاهد ده گرفتم، دی دم وقتدد کرد دمد افتاار من داشننتن ده همزشننه هاآن

رم گور دادم و وارد دا شنننادو پد حر  ده هم داز دردد رفتم داشنننت، دوسنننت پدرم
فرز د هسننتمد دا ای اه  ۲سنناتگد ازدوای کردم و اک ون صنناحب  ۰۷تجارا شنندمد در 

سار ددداتد مد شدو دودم، اح شد کردمد من پوتدار  کردم و داالخرو اقدام ده خودک
ام در دسننت خودم  زسننتد من ف ط سنن اریوی خودم را فممزدو دودم که ع ان ز دگد

قهدازی مد که هزچ عال دا دختری ازدوای کردم  زل هم  ده همزن دت ده او کردمد  ای 
تر ما مورد  خا وادو داشنننتم ا زد  زل ام دودد پس از چ د سننننال ز دگد، عددی رغم م

ام، همسننرم را  الق دادم و از آن ایاتت رفتمد در دا شننادو پزشنناد تات  ام خا وادو
 «.ام را در دست گرفتمکردم و خودم ع ان ز دگد

سزاری از آدم شان را درآوردو ک  دد اما د ها مرت د د که موظف د تا ا تظاراا پدر و مادر
ما فور که ما  ااید ا تظاراا خود را ده دیگران تحمزل ک زم،  ااید اجازو ددهزم که ه

یا افراد  ا تظاراا دیگران  زز ز دگد ما را تحت ترتزر قرار دهدد این که پدر و مادتان 
دیگر داید تمام کارهای شما را تریزد ک  د،  رز فار خودد  زست؛ هما فور که  رز فار 

سزاری از کارهای ستن از پدر و  و د ستد اتاته راه ماید خوا شما  ز دیگران مورد تریزد 
ست، اما فرامور  ا زد که در  مایت  سزار هم خوب ا ست، دداه د مادر  ه ت ما دد  ز
شتن ده پدر  صالح خودتان عمل ک زدد احترام گذا ستزد که داید مفادق دا  شما ه این 

ا دا آرزوها و تمایالا شنننما هها و ا تظاراا آنومادر واجب اسنننت اما اگر خواسنننته
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هماوا د  دارد، داید در  رز فار خود تجدید  ظر ک زدد ده یاد داشنننته داشنننزد که: 
 «اجازو واتدین خوب است اما شرط خوشااتد  زست»

صد پدر و مادر از گفتن ای اه فرز دشان چ زن و چ ان ک د،  ست که ق شاد  ز اگرچه 
ستد دم شرفت او سوزی و کمک درای پز ست که فرز دان صرفاً دت ترین راو حل این ا

خواه د ا جام دده د، دا صنننار و حوصنننده درای پدر و تالر ک  د تا آ چه را که مد
صار و ضزح ده دد پدر و مادرها هم دا  شان تو صده  مادر  گور را هاآن هایحر  حو

 .ها تحمزل ک  د د و سرد  ا  د تا آرزوهای در داد رفته خودشان را ده آنده

ا مسئولیت خانوادگی )دیدر از سن و سال و موقعیت من گذ ته ۵بودگر  ماره اسلحه نا
 !(است

ک  د ده صنننحات کردن ها شنننرو  مدک زم، آنزما د که دا درخد از افراد صنننحات مد
ست د دا  دد پس از ای اه از آنها مدها کرد د و چهدردارو ای اه چه سزم:ها مدخوا   پر

 گاهد پرمر ا « ک زد؟!زدن ده آرزوهایتان کاری  مدخوب چرا در حال حاضر درای رس»
 اآلن اما ،…سال پزش دود، دده حر  تو درست دود  ۵اگر »گوی د: ک  د و مدده ما مد
 حوصده دیگر است، من دور روی خا وادو مسئوتزت هستم، فرز د و همسر صاحب
 ار  امز دگد رور متوا  مد ای اه خالصننه و  دارم دیگر کارهای ا جام درای وقتد  دارم،
 «.دهم ت ززر

زدد  اار مارب و م فد را از خود دور ک  مه اف که ه زدو اسننننت  دیگر زمان آن رسننن
ترین قدم درای ا جام یک کار، همزشه همان قدم اول استد زما د که گام اول سات

ای که شننو دد ت ما وسننزدههای دردی یاد پس از دیگری درداشننته مدرا دردارید، گام
ه شنننما ا گززو و توا اید الزم را ددهد، این اسنننت که درای رسنننزدن ده توا د دمد

تان قدم درداریدد درای ای اه داواهزد ده آرزوهایتان درسنننزد، هزچ وقت دیر خواسنننته
تان را مشنناب ک زد، پس از آن همه کارهایتان در جمت  زسننت! هر زمان که هد 

شال مد سمت اهدافتان  شما ده  شما درای خود هد  گزر دد زما د سوق دادن  که 
ک زدد گزرد و از روزمرگد  جاا پزدا مدتان ر گ و دوید دیگر مدک زد، ز دگدترززن مد

ک د تا حوصنندگد اسننتد هد  داشننتن، ده شننما کمک مدهد  داشننتن، درمان دد
 .های مزمن خود را درمان ک زددسزاری از دزماری
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شه به یکی نیاز خواهی بدون شما بگوید چه کار کنید! ایمان به خودتان، همی شت که به  د دا

به  توانید انجام دهید وهمیشه چشم شما به دهان دیگران است تا به شما بگویند چه کار می

شید. ست. داریم. مسبله به« ایمان»همه ما  شما اجازه دهند که فرد دیگری با کارگیری آن ا

 «ن تا موفق شوی!این کار را بک»ه منتظر نباشید یکی بیاید و به شما بگوید ک

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 توانم کارآفرین  وم!؟از کجا بفهمم من هم می
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ه نامساااعد  ااد و او اای کم درآمد بزرگ  ااد. با بیکاری پدر اوضاااو در خانواده
پن از مدتی اجراهای  کمک خرج خانواده با د. تاتصمیم گرفت مدرسه را رها کند 

کم کم توانساات وارد هالیوود  ااود. زمانی که هنوز یک بازیدر  ،اسااتندآپ کمدی
میلیون دالری نو ااات و در یاددا ااات آن  01ود یک چک نا اااناس بود، برای خ

 . "برای خدمات بازیدری ارائه  ده"نو تا 

خواسااات برای بازیدر و کمدین معروف هالیوود، مقدار پولی را که می "یجیم کر"
به حقیقت پیوسااات و او توانسااات اولین خود معین کرد؛  که خیلی زود  هدفی 

 ورد.میلیون دالری خود را بدست آ 01دستمزد 

به این موضاااوه فکر کرده پ.ن. حال  به  تا  یا  قدرت آ چه  ما  که ذهن  ااا ید  ا
تر دارد؟ اگر در این مورد فکر ای برای جااذب ثروت و موفقیاات بیشالعااادهفوی
اید، بد نیسااات کمی در اید یا اینکه به معجزه قدرت فکر خود ایمان نیاوردهنکرده

 رابطه با قانون جذب مطالعه و تحقیق کنید!
 
 

شد،  شاره  شوند. به همین دلیل هم همه افراد نمیهمانطور که پیش از این ا توانند کارآفرین 

 حتی اگر حقوق ای ترجیح می دهند برای دیگران کار کنند )کارمند باشررند(هسررت که عده

های دهند که با وجود ریسررکپایین و مزایای کمی داشررته باشررند و عده دیگری ترجیح می

سب و کاری ر ضر در البته در این میان عدهاه بیاندازند. زیاد، ک ستند که در حال حا ای هم ه

سازمان ستخدام افراد و  شه ا شدن به یک کارآفرین همی ستند اما فکر تبدیل  های دیگری ه

راهنمایی اسرررت دهد. در واقع این کتاب هم ها را قلقلک میشررران وجود دارد و آندر ذهن

اری داشررته باشررند و به این وسرریله برای دیگران هم برای افرادی که آرزو دارند کسررب و ک

شت ال شدها صمم  ها اند که به جمع کارآفرینزایی کنند، اما هنوز هم تردید دارند؛ یا حتی م

ند. ندار ند که  بپیوندند ولی در مورد چم و خم کار اطالعات کافی  عده دیگری نیز هسرررت

اطالز در خون آننمی ست دانند کارآفرینی به ا ین بخش از کتاب هم برای کمک به و اها

ست. فراموش نکنید که تمام چیزهایی را که دیگران درباره  شده ا سته از افراد تهیه  همین د

شما میشما می شانهدهند، به راحتی باور نکنید. گویند و القابی را که به  یر را که های زاگر ن
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شما هستند در  تر و خود دیدید، کمی بیشبه عقیده برخی از ااحبان عقل و خرد )!( ضع  

 اندازی کسب و کار خود فکر کنید:تر درباره راهجدی

 .از وضع موجود نفرت دارید 

ستن یا ه ش ستید که از بیکار ن سته افرادی ه شما هم از آن د رنگ جماعت ماگر 

شما هم انجام برخی از کارها در  شدن و همراه با موج حرکت کردن نفرت دارید، اگر برای 

شما هم از وضعیت کاری خود، کارکردن برای دیگران و زمان ثابت  ست، اگر  خسته کننده ا

پس احتماالً شررما این توانایی را دارید که یک کارآفرین  ،حقوق و درآمد کم رضررایت ندارید

 شوید.

 رود.تان سر میخیلی زود حواله 

شما چه می گویند؟  اله»دیگران در مورد  سر شما خیلی زود حو تان از یک کار 

شما مشکلیم ست این مسبله از نظر دیگران «شودساز میرود و این برای   اگرچه ممکن ا

اله شما زود حو شد، اما  شما با سیار یکنواخت رود سر میاز کاری تان ضعفی برای  چون ب

سیاری از موقعیت شما هم از ب شما ندارد. دلیل نفرت  ست و هیچ چالشی برای  ش لا ی، های 

 شود!ن است. هیچ چالش و تنوعی در آن دیده نمیها همیها و کتابکالم

 شوید.مدام از محل کارتان اخراج می 

اخراج شررردن از محل کار آن هم به دلیل خالقیت و جنب و جوش زیاد )و نه 

شکلبخاطر بی شما م شنظمی، کم کاری یا هر دلیل منفی دیگر(، برای  ده ساز 

د و پاگیر موجود را تحمل کنیتوانید سکون و قوانین دست است؛ چرا که شما نمی

ها و محصوالت موجود ت ییر مثبتی کنید تا در فرایندها، روشو همیشه تالش می

شتن ایجاد کنید و برای بهبود داصمی کارها آماده ضوع، یعنی دا اید. اگرچه این مو

خالقیت و نوآوری در کارها خیلی ارزشررمند اسررت، اما فراموش نکنید که از دید 

های موجود به همان اررورتی که ها حفظ فرایندها و روشزمانبسرریاری از سررا

 هست، بسیار ارزشمندتر است!
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 توانید زیر بار زور و قدرت دیگران قرار بگیرید.نمی 

با دسرررتور دادن پدر و مادر، خواهر و برادر بزرگ تر و معلم خود از زمان کودکی 

شته شکل دا شدهاید و اکنون هم که بزرگم ستور دادنتواید نمیتر  ها و برخوردهای انید د

 متکبرانه کارفرمای خود را تحمل کنید.

 گو شوید.وتوانید به راحتی با دیگران وارد بحث و گفتنمی 

و  توانید به راحتیِ بسررریاری از افراد دیگر، با سرررایر مردم وارد خوششرررما نمی

 های دوسررتانه و غیررسررمی شرروید؛ چرا که معتقدید خوش و بش کردن وبش

 مان را ارفتوانید این زامیمیت بیش از حد نوعی اتالف وقت است و شما می

 کنید.کارهای باارزش دیگری 

 اید.از زمان کودکی برتری طلب بوده 

شتید از دیگران انتقاد کنید  ست دا شیو از زمان کودکی هم دو شته با د. برتری دا

ساب ببرند  شما ح شتید که دیگران از  ست دا شما به عنودو ان یک قدرت و به 

برتر نگاه کنند. احتماالً به همین دلیل هم بود که همیشه در کالم مبصر بودید، 

سرگروه بودهدر گروه شی  شتید در هر های کالسی و ورز اید و خالاه دوست دا

ضر هم تمایل دارید  شید. در حال حا شته با گروه و جایگاهی باالترین مقام را دا

 لی به داشتن آقاباالسر ندارید!که کارفرمای خودتان باشید و تمای

 .به شدت پیگیر کارها هستید 

چرا که وقتی  !«سررمج»احتماالً تا به حال چندین بار به شررما گفته شررده اسررت 

کنید! مینرهایش  ،کنید، تا آن را تمام نکنید و به نتیجه نرسیدکاری را شروع می

شدن  فراد، سمجالبته این افت بسیار خوبی است اما ممکن است برای خیلی از ا

ضوعی را از آن شد. این کار آنو پی مو شایند نبا شما را ها گرفتن چندان خو قدر 

تا ها نمیکند که حتی شررربدرگیر می ید فکر کردن خود را متوق  کنید و  توان

 شوید.ها بدون اینکه متوجه گذر زمان شوید، غرق در افکار خود میساعت
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 ازگاری چندانی ندارید.با معیارهای قابل قبول جامعه خود س 

 ها در اکثر مواقعشررود این اسررت که آنایرادی که به اغلب کارآفرینان گرفته می

ست انجام دهند. این افراد  شمند ا شان ارز ست دارند کاری را که به نظر خود دو

شی از عرف ندارند و حتی نمی سیاری از چندان دل خو توانند درک کنند که چرا ب

قدر ا که هیچ ارزشرری ندارند یا حتی اشررتباه هسررتند، اینمردم جامعه کارهایی ر

 اند!راحت پذیرفته
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 ... حرف آخر
 

شدهکارآفرین شاخ دارند و نه دم! اگر هم  ستند. نه  اند ها هم از جنس همان مردم عادی ه

ین رکارآفرین بخاطر پشتکار فراوان و تالش بسیارشان بوده است. اگر روزی شما هم کارآف

ستادید و با خود فکر  سیر راه ای سی که دارید گاهی درم شدید و با وجود تمام اعتماد به نف

تان و هیچ یک از دوس« شود؟اگر اشتباه کنم چه می»، «کنم؟نکند دارم اشتباه می»کردید: 

شنایان شما نتواند شکتان را از بین ببرد، اگر شما هم علی گویید: رغم اینکه همیشه میو آ

باز هم در دل از شکست ترسیدید، اگر نگران ورشکستگی « ت، پل پیروزی استشکس»

مه اید! در واقع هفراموش نکنید که این تنها شرررما نیسرررتید که اینگونه ، شررردید و اگر ...

شک می ستی راه  سیر حرکت خود به در شکستگی و از کارآفرینان گاهی در م کنند و از ور

اند هرام دارند. پس از ترم خود بدسررت آورده دسررت دادن تمام چیزهایی که با زحمت

شور و حال می شما هیجان و  سیر  ست که به م سید! همین ترم و نگرانی ا ط دهد. فقنتر

ار انجام درست ک»کافیست خود را باور داشته باشید و تمام آنچه را که در توان دارید برای 

 به کار بگیرید.« درست

اسی های اسپذیری آگاهانه جزء ویژگیریسک .تکارآفرینی یعنی مدیریت کردن مخاطرا»

رم های مسیر دست و پنجه نداند که باید داصماً با دشوارییک کارآفرین است. کارآفرین می

کند. بنابراین کسررانی که اهل مبارزه نیسررتند و دنبال آرامش مداوم هسررتند باید بدانند که 

 دارند. ر از نقطه آسایش خود گام برمیها نیست! کارآفرینان فراتدنیای کارآفرینی مناسب آن
کنند که زندگی افراد کارآفرین انتخاب می .سرررازدهای ترسرررویی میراحتی از همه ما آدم

و  هاماجراجویانه و پرتنشرری داشررته باشررند. افراد کارآفرین خودشرران را در خط مقدم فعالیت

ی هسرررتند و همواره افتخار االعادههای فوقدهند. کارآفرینان اسرررتعدادیاباقدام قرار می

 د.جذب کنن تری دارند،های بیشرا که مهارتتر از خود یا کسانی کنند که افراد باهوشمی

زنند، بسیاری از افراد با آرزوی این که بتوانند آقای خودشان باشند، دست به کارآفرینی می

رگز نیسررت که ه کنند این اسررت که کارآفرینی به این معنااما نکته مهمی که فراموش می
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رصیسی نخواهید داشت. واقعیت این است که شما در جایگاه کارآفرینی هم رصیس دارید و آن 

سی جواب پس بدهند،  ستند به ک ستند. این عقیده که کارآفرینان مجبور نی شما ه شتریان  م

توهم و خیال باطل اسررت. هرکسرری حق انتخاب دارد و کسرری که حق انتخاب دارد رصیس 

ست و چون م شما را دارند، در نتیجه آنا شما و رقبای  ها رصیس شتریان حق انتخاب بین 

ستند شید که رصیس . پس،شما ه شرکتمواظب با شما را اخراج نکند.  های ها و بنگاهتان 

ست میبی شک ستند که پس از مدت زمان کوتاهی  ست که شماری ه خورند و علت این ا

کسی است که استقامتی فراتر از مردم عادی دارد. اند. کارآفرین ها استقامت کافی نداشتهآن

سیار مهم در موفقیت یک کارآفرین، توجه به مهارت شتهیکی از نکات ب ای و به های بین ر

شتری و موقعیت سی ارتباط با م شنا صوص روان اول مذاکره، مدیریت خ سی، فنون و ا شنا

شان می ست. تحقیقات ن شتریان ا سواالت م های خرید و فروشدهند که طی اطالعات و 

پس این  دهند.دراد از آنچه را که در ذهن دارند، نشان می 21رایج، مشتریان تنها تجاری 

ست و به موقع، مابقی را از ذهن خریدار  سواالت در ست که با طرز  شما مسبولیت بر عهده 

شید. کارآفرینان می سیار مهم بیرون بک ال ب شتری و بازار یک ا ادای م شنیدن  دانند که 

س شتریان ا شه م ستند که چهارچوب اندی ت. از طرفی کارآفرینان با این محدودیت مواجه ه

تان هایی که از مشراهدات محیط در ذهنبا جرقهباید محدود اسرت و این شرما هسرتید که 

شتریان هیچایجاد می صولی بپردازید که م رده گاه به آن فکر نکشود، با نوآوری به خلق مح

 «شوند.محصول شما می اکنون مشتاق بودند، اما

ها در پاسد خواه د، آنگوید: اگر از مردم پرسزدو دودم که چه مده ری فورد مد
 تر!های سریعگفت د اسبمد

نده  نان موفق و برگزار کن کارآفری که خود نیز یکی از  تان  با یکی از دوسررر مدتی پیش 

ی از در یک»گفت: یکردم. او موکار است، احبت میسمینارهای گوناگون در زمینه کسب

شما چطور می سید: به نظر  شرکت کنندگان از من پر ارآفرین توانیم کسمینارهایم، یکی از 

شاید یک  شنیدن چند راهکار علمی و  شخص احتماالً منتظر  شویم؟ و بعد در حالیکه آن 

                                                           
 کارواندازی کسب* برگرفته از سخنان آقای علیرضا جعفری، مدرم و مشاور در زمینه طراحی و راه
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ست هرکدام از  شن ببینید! کافی ا ست! انیمی ساده ا سخ به او گفتم: خیلی  فرمول بود، در پا

، خرگوش Sing، کوآالی انیمیشرررن Shrekما در زندگی خود مانند غول انیمیشرررن شررر

عمل کنید. آن زمان است  Moanaیا دختر پردل و جرأت انیمیشن  Zootopiaانیمیشن 

زمانی که »سرررپس ادامه داد: « شررروید. کارآفرینی چیزی بجز این نیسرررت!که موفق می

شرکت شد، همه  اما از نظر من واقعاً کارآفرینی چیزی کنندگان خندیدند. احبت من تمام 

ها کاری کردند که از نظر دیگران غیرعادی یا بجز این نیسرررت! همه این شرررخصررریت

عد موجود را زیر سررروال ببرد و  ندگی خود قوا غیرممکن بود. اگر هر فرد تالش کند در ز

ه آورد ککاری بکند که دیگران حاضررر به انجام آن نیسررتند، آن وقت چیزی به دسررت می

 «دیگران آرزوی آن را دارند!

ه تر از آنچه کتر از خودمان باشررریم، بسررریار موفقاگر همه ما تالش کنیم تنها کمی بیش

 هستیم، خواهیم شد ... .

 

ی انجام دهیم، هب آفرین توانیم ربای تحولرتین کاراهیی هک مییکی از کوچک
ری کتاباشتراک نه دانش ما، سهیم شدن یم. زهی کن اه و مطالب مفیدی است هک مطالعه میگذا

گان است، اما چناهچ مطالب را مفید یافتیآن با دیگران می د، آن را با باشد. این کتاب رای
رید     …دوستانتان هب اشتراک بگذا

                                                
    ممر ور خرم

محمد ممدی ده ان     
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