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مقدمه
این کتاب ،جلد اول از سررری کتابهای "کمی بیشتر از خودت باش ،موفق باش!" اسررت
که به موضوع کارآفرینی اختصاص داده شده است .در این سری از کتابها ما به شما کمک
میکنیم که به ذهن خود جهت دهید تا:
 مانند یک کارآفرین بیاندیشید ،اگر واقعاً به دنبال کارآفرین شدن هستید؛
 ک سب و کار م ستقل و موفقی دا شته با شید ،اگر تمایل دارید که برای خودتان
کار کنید؛
 یک کارمند برج سته با شید ،اگر روحیه شما با کارمندی سازگار ا ست و ترجیح
میدهید که برای دیگران کار کنید.
بنابراین چه شما کارآفرین پر شوری با شید و چه مالک کسب و کاری پررونق ،این مجموعه
از کتابها به شررما کمک میکند در کارتان موفق باشررید .اگر هم کارمند هسررتید ،به کمک
این مجمو عه از ک تاب ها میتوان ید بیشتر مان ند یک کارآفرین فکر و ع مل کن ید و برای
شرکتی که در آن کار میکنید به یک مهره کلیدی تبدیل شوید.
توجه داشته باشید که هدف ما از نگارش این کتاب ،نه منفی جلوه دادن کارمندی و نه مثبت
ن شان دادن کارآفرینی ا ست! همه تالش ما بر این ا ست تا شما بتوانید م سیر زندگی خود را
به درستی انتخاب کنید و در هر کاری بهترین خود باشید.
 الزم به ذکر است که هر کسب و کار مستقلی کارآفرینی محسوب نمی شود،
اما ما در این کتاب برای راحتی بیان از واژه کسررب و کار مسررتقل اسررتفاده
کردهایم .بنابراین هرکجا این کلمه را دیدید آن را با کارآفرینی مترادف بدانید.
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از زیر چتر سازمانت بیرون بیا ...
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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 . ...

"جی.کی رولینگ" ،همان نویساانده کتابهای معروف "هری پاتر" اساات که تا به
حال چندین میلیون نسخه از کتابهای او در سرتاسر جهان به فروش رفته است.
پ.ن .برای ر سیدن به رؤیاهایت با تمام سختیها بجنگ .در نهایت پیروزی از آن
توست!
اوایل دهه  ،0991یک کارشننن ار ارتاا اا راو دور از کارر در شنننرکت  AT&Tک ارو
گرفت و یک مشنناور مقننتدل شنندی اعدکد آمد درآمدر سننر آه ف ک کشنن دی او از
شننمامت و اعمفا پذیری تازوای که آه دسننت آوردو آود تذا مدآرد و متوجه شنند که
سنننا راعد هایش خ د پر رفدارعدی وقتد حااب ف اوری های آرتر ترک د ،هماعفور که
مشننتریاعد م ل  AT&Tو سنن قنناو عاگمان ت

ر مقنن ر دادعد ،درآمد او ه کاهش

یافت و دیگر کقد سا راعد او را آه ه چ ه عمدخریدی حاال آاید چه کار مدکرد؟
آه ا رافش عگاهد اعداخت و فمم د که تمداد زیادی از همقننایههای او آا ویرورها و
پ چ دگدهای فزای دو س قت های عامل ،م شال دارعدی آنها از او مدپرس دعد که آیا
مدتواعد کماد آا د؟ او آالفا ص ه یک ش ل جدید را دیدو آود :او مدتواع قت پز شک

رایاعهها شودی

شاید شما هم تا به حال به سیر تحول م شاغل از گذ شته تاکنون توجه کرده با شید .مفهوم
«ش ر ل» به معنای سررنتی آن مرده اسررت .پایداری و ثبات یکی از مهمترین خصرروارریات
مشاغل گذشته بود .مردم عادت کرده بودند برای خود «ش لی» داشته باشند؛ افراد شاغل در
این نوع مشرراغل به نوعی ضررمانت شرر لی داشررتند .اما حاال به دالیل مختل میخواهند
همزمان دو یا سه ش ل دا شته با شند .مردم عادت دا شتند «برای دیگران کار کنند» و حاال
بیشتر و بیشتر میخواهند برای خود شان کار کنند و فرو شنده کاالها یا خدمات خود شان
با شند .مردم عادت دا شتند به عنوان «کارمند» برای ر سیدن به هدفهایی تالش کنند که
«کارفرماها» تنظیم کرده بودند؛ حاال بیشتر و بیشتر میخواهند خودشررران هدفهایی را
تعیین کنند و یا در هدفهای مشترکی سهیم شوند.
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در حالی که شرکتهای بزرگ همچنان خالق ش لهای جدیدی خواهند بود ،دیگر مانند
گذشته ،استخدام فلّهای نخواهند داشت .در قرن بیست و یکم ،بیشتر افراد باید بیرون از
چتر ایمن سازمانها و شرکتهای بزرگ ،به دنبال راهی برای امرار معاش با شند .ک شور
ایران نیز از این قاعده م ستثنی نی ست .در گذ شته هر فرد پس از ر سیدن به سن کار ،با
توجه به موقعیت خود ،در یکی از ش لهای از پیش تعری

شده شروع به کار میکرد .در

گذشتههای بسیار دورتر ،تنها قشر خاای از مردم جامعه ااحب کسب و کار و جاه و مقام
بودند و عده دیگری از مردم که ق شر عظیمی از جامعه را شامل می شدند ،برای این عده
خاص کار میکردند .با گذ شت زمان و باب شدن سازمانهای دولتی ،بازار ا ستخدام در
اینگونه سازمانها رونق پیدا کرد و مردم جامعه به دو بخش عمده تق سیم شدند :افرادی
که در ا ستخدام یک سازمان دولتی بودند ،پایداری و ثبات دا شتند و با امنیتخاطر زندگی
میکردند ،ماهیانه آب باریکهای داشرررتند و مطمبن بودند که تحت هر شررررایطی کار و
حقوق شان حفظ خواهد شد .د سته دوم افرادی بودند که از خود سرمایه و ک سب و کاری
داشتند ،در اغلب مواقع درآمدی باالتر از یک کارمند ساده داشتند ،این مشاغل تنوع بسیار
کمی داشررتند و از پیش تعری شررده بودند به طوری که مردم به ندرت شرراهد به وجود
آمدن ش ل جدیدی بودند .با گذشت زمان ،همه چیز ت ییر کرد .شرکتهای خصوای به
روی کار آمدند و م شاغل ب سیار جدید و متنوعی ظهور کردند .در بازار کار کنونی ،هرروزه
شاهد ظهور م شاغل جدیدی ه ستیم که البته در اغلب مواقع نیز خیلی زود افول میکنند!
ش لها در مقای سه با گذ شته امنیت خاطر و ثبات ب سیار کمتری دارند« :اگر کمی شل
بگیریم ،خطر ورشکستگی را باید به جان بخریم!» این مسبله حتی شامل حال بسیاری از
سررازمانها نیز میشررود .هر کارمند در دوره کار خود هر لحظه ممکن اسررت با این جمله
روبرو شود « :شما اخراجید!» در حال حاضر با وجود اینکه استخدام در سازمانهای دولتی
هنوز هم متقا ضیان خاص خودش را دارد ،اما ب سیاری از جوانان ترجیح میدهند ری سک
داشرررتن یک کسرررب و کار پردرآمدتر را به جان بخرند؛ آن ها ترجیح میدهند که «آقا
باالسررر» نداشررته باشررند و نمیخواهند به «حقوق ثابت ماهیانه» و «کارهای یکنواخت
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اداری» اکتفا کنند! اگر شما هم در این لحظه مش ول خواندن این کتاب هستید ،پس شما
هم جزء این دسررته از افراد هسررتید و باید به شررما آفرین گفت! چرا که شررما خواسررته یا
ناخوا سته در حال ت ییر آینده خود ه ستید! اگر در حال حا ضر به ا ستخدام یک سازمان
درآمدهاید ،دیگر زمان آن فرا رسرریده اسررت که از زیر «چتر حمایتی سررازمان» خود خارج
شوید! قافله دنیا در حال حرکت به سوی آیندهای کامالً متفاوت است و برای اینکه از این
قافله جا نمانید ،باید به شدت عجله کنید!
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اندر باب کارآفرینی یا کارمندی ...
درباره این موضوع که کارآفرینی بهتر است یا کارمندی ،نقل قولها
بسیار است...
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
ریسک زیاد داشتن کسب و کار مستقل ترجیح میدهند.
مزایا و معایب کارمند بودن یا دا شتن ک سب و کار م ستقل ،اظهار نظر
قطعی درباره اینکه کدام یک نسفف ت به دییری بهتر اسففت را دشففوار
کرده است.
کففار کردن برای دییران یففا کففارفرمففا بودن ،تنهففا بففه روحیففه
کارآفرینی شما بستیی دارد .انتخاب با شماست ...
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یک بار دیگر داسررتان ابتدای فصررل را بخوانید .در این داسررتان ،چهار نکته جالب
توجه وجود دارد.
اول این که مشرراور به این نکته پی برد که در شرررکتهای بزرگ ،انعطافپذیری که او
میخواهد ،وجود ندارد .بنابراین ،ش ل کارمندی را رها کرد و به خوداشت الی روی آورد.
نکته دوم این ا ست که وقتی او با رکود ک سب و کارش روبرو شد ،دوباره از پایه شروع
کرد و خالقیتش را به کار انداخت .او پر سید« :من چرا اینجا ه ستم؟ در انجام چه کاری
خوب ه ستم؟ چه م شتریان جدیدی به من نیاز دارند؟» و به دنبال همین پر سشها بود
که مسیر ش لی جدیدی را پیدا کرد.
همچنان که تحوالت فنی ،اقتصادی ،و اجتماعی سرعت میگیرند ،ما مجبور
می ویم مهارتهای اندیشیدن و بازآفرینیمان را نیز نوتر کنیم.

نکته سرروم اینکه شر ل جدید او ،شر لی از پیش شررناخته شررده و مصرروب نبود .در هیچ
دیک شنری اقت صادی ،شما پز شک رایانه را پیدا نمیکنید .امروزه دورنمای فر اتهای
ش لی به قدری سریع ت ییر میکند که دیدهبانهای دولتی یا حتی شرکتهای بزرگی را
که معروف به ابداع ش لهای جدید هستند ،جا میگذارد.
و باالخره نکته چهارم اینکه آقای م شاور در خط مقدم ذهن و رفتارش ،م سبولیتپذیرانه
عمل کرد.
کلید موفقیت او در نقش یک پز شک رایانه ،قابل اعتمادبودن ،بود .او میگوید« :مردم به
این دلیل به من مراجعه میکنند ،که نه تنها میتوانم رایانههای شان را درست کنم ،بلکه
به این خاطر که من از آن آدمهایی ه ستم که اگر یک وقت با خانواده شان در منزل تنها
بمانم ،نگران نیستند».
مثال باال ،نمونهای از خلق یک ش ل از هیچ است .آنچه وجود داشت فقط یک «تقاضای
پنهان» بود که تنها یک چشم تیزبین میتوانست آن را ببیند.
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این روزها همه از بیکاری مینالند ...
ما چطور؟!

2
دختر بچهای بر اثر انفجار آ ااخزخانه دچار  89درصااد سااوختدی

ااد و پن از آن

عملهای جراحی بی ااماری انجام داد .چندین سااال کول کشااید تا دختر جوان
بتواند وضعیت موجود را قبول کند و سرانجام تصمیم گرفت که زنده بماند و بجندد
 . ...بنابراین در کالس های هنری ثبت نام کرد و

اااروع به یادگیری کرد .میل به

یادگیری آنچنان در او قوی بود که در همه زمینهها مهارت پیدا کرد" .کاهره جوان"
در همان زمان ازدواج کرد و با اعتماد به نفن و پ شتکاری که دا
یکی از زنان ثروتمند در ایران تبدیل
پ.ن .اجازه ندهید مشاااکالت
برابر اراده

ت ،به زودی به

د.

اااما را نابود کنند .هیچ چیز در دنیا نمیتواند در

ما ایستادگی کند.

ایران جای این خیالپردازیها نیست!
چرا خانوادههایمان ما را ترسو بار میآورند؟!
چرا ما را از ریسک کردن و تجربه چیزهای جدید دور میکنند؟!

عمدداع شما در چه مدل خاعوادوای آزرگ شدواید! اما من در خاعوادوای آه دع ا
آ مدوام که تدری اا ً  99/9درصنننند از اعآننننای آن کارم د عد و کارم د آودن و
ع داتاصننور رسننمد آودن یاد از افتااراا آنهاسننت! حاال فرقد ه عمدک د
که کارم د کدام سننازمان ،وزاراخاعه و عماد آاشنن د! از آاعک و آموزر و پرورر
آگ ر تا آزمایشنننگاو و پاالیشنننگاو و ام اتم ی زماعد که آچه آودم (حدودا ً  9یا 01
ساته) و در جمعهای خاعوادگد و محافل دوستاعهمان دیگر موضوعد آرای صحات
پ دا عمدشنند ،عگاوها آه سننمت من مدچرخ د و اغ ب مااتماا ای گوعه شننرو
مدشنند« :مشنناا اییی چددر آزرگ شنندی عمو! خوب آگو آا

آزرگتر که شنندی

مدخوای چاارو آ شد؟!» و من ه که خو شحال آودم در مرکز توجه قرار گرفتهام
آا افت اار جواب مددادم« :دکتر ق ب!» آ مد ه ه مه مدخ د ید عد و ک د ذوق
مد کردعد که عجب آچه آاهور و زرعگد! در خاعوادو ه چ کس آه ما یاد عداد که
آزرگتر فار ک

!

در مدرسننه ه اوضننا آمتر عاود! هم شننه آه ما مدگفت د «این کار را ای فوری
اعجام آدو!»« ،این کار درست است»« ،این کار غ ط است»« ،این شمر را حفظ
کن»« ،این فرمول را حفظ کن» و خال صه همه چ ز را هماعفور که ه قت " ،اق
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اصنننول و قواعد" خودر حفظ کن! در آن زمان خاری از خالق ت و عوآوری عاودی
شنننندی آدم آه د هاید که فدط یاد گرفت

آاواع

و حفظ ک

و عمرو خوب

آگ ری ! این روال همچ ان ادامه داشننتی تاآقننتانها و اوقاا فراغتمان آ مودو
گذشنننت و آزرگتر شننندی ییی ی هر زمان کقننند در فام ل ازدوای مدکرد ،اوت ن
سواتد که پرس دو مدشد این آود« :داماد (عرور) چه کارو است؟»
و خوشا آه آن زماعد که فرد مورد عظر کارم د (ع داتاصور رسمد) آودی آنوقت
آود که این جم ه ش دو مد شد« :خوب خدا را شار که حدوق آگ ر ا ست و این
یاد ه

عاقات آا ر شنننند! خدا آخر و عاقات آد ه دمآات های فام ل را ه

هم فور آهخ ر ک د!»
زماعد که عوآت رس د آه اعتااب رشته ،فام ل و دو ست و آ ش ا عزم شان را جزم
کردعد تا آه من آه اصفالح کمک ک دی آن زمان آاز ه صحات از استادام آود و
کارم دی« :فالن رشته اآلن استادام عدارو ییی»« ،فالن رشته اآلن آازار کار خوآد
دارو ییی»« ،یه وقت این رشننته عداریا! دختر اقدر خاع و پقننر آقا مجتاد اآلن
این ر شته رو خوعدعد و هم جوری ع ش قت د گو شه خوعه ییی»ی ه چ وقت آه من
گفته عشنند« :آا ن کدوم رشننته آه روح ت آ شتر مدخورو» یا «تحد ق کن که
کدوم رشته آه موفد تت آ شتر کمک مدک ه»ی
خال صه ای اه داع قته و عداع قته اعتااب رشته کردم و وارد داع شگاو شدمی آنجا
ه گویا خار تازوای عاود! همان روال آاوان و حفظ کن و عمرو آگ ر دوران مدرسه
در اآماد آزرگتر ای جا ه ادامه داشت ییی ی

اتاته در این آ ن آودعد دررهای ممدودی (تدریاا ً ک تر از اعگ شتان د ست) که از

خواعدع شان تذا مدآردم و سمد مدکردم آنها را عم قتر آاواع (حداقل ای اه
آنها را آا عالقه حفظ مدکردم!).
تمام  01سننال (از اول دآقننتان تا پایان دورو کارشنن اسنند) وقت خود را صننر
خواعدن و حفظ کردن دررهاید کردی که حتد از آنها سننر ه در عمدآوردی و
تدریاا ً  91درصدشان را همان زمان آه زآاتهدان م زمان م تدل کردی ی در آن زمان
ه م ل گذ شته ک قد ما را آه کارآفری د ت شویق عاردی همه آرزویمان این آود که
زودتر این مدرک ت قننناعس مان را آگ ری و اگر آات و اقاال آا ما یاری ک د ،در
سازمان یا اداروای (اگر دوتتد آاشد که دیگر عورع دعور است!) استادام شوی ی
مدرک ت قننناعقننن را که گرفت  ،زمزمههاید شنننرو شننند« :خوب آه سنننالمتد
فارغاتتحصن ل شندیی دیگه وقتشنه آری سنرکار ییی»« ،راسنتد دیدی فالن آاعک
(سازمان) آگمد استادام زدو؟! شاعس آ اری که استادام آشد ییی» ی
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من ا ّما اع گار راضننند عاودمی احقننننار مدکردم ه وز آه چ زی که مدخواه
عرس دوامی تصم گرفت آرای ک اور کارش اسد ارشد شرکت ک و در داعشگاهد
که هم شه آرزویش را دا شت درر آاواع ی مدداع قت که اگر ا ستادام شوم
دیگر ه چوقت چ ن فرصننتد پ دا عمدشننود ییی ی آا وجود ای اه اغ ب افراد تفف
کردو و آه من یادآوری مدکردعد که ادامه تح ص ل و مدرک فوق ت قاعس آه ه چ
دردی عمد خورد و فالعد آا فالن مدرک از فالن داعشننن گاو آ اار اسننننت ،من
گور های را کردو آودم در و دروازو! خالصنننه ای اه آن چ زی که م تظرر آودم
اتفاق افتاد و من در داعشگاهد که آرزویش را داشت قاول شدمی اما ییی ورود من
آه داعشگاو تمام مق ر زعدگدام را ت

ر داد!

در دوران کارش اسد ارشد آا افرادی آش ا شدم و شاعس شرکت در سم ارهاید
را داشننت که مقنن ر زعدگد من و عو عگاه آه زعدگد را تف ر داد (در واقع کن
ف اون کرد!)ی فر صتد پ دا کردم تا آه ش ل و ک قب و کار جور دیگری عگاو ک ی
حاال دیگر خ د چ زها فرق داشنننت! اک ر آدمهای ا را

من کقننناعد آودعد که

ک قب و کار م قتدل یا حتد ایدوهای آزرگد دا شت دی همه آنها تالر مدکردعد
تا آه من آفمماع د آاید ارزشنننم د آود و ه چ جاید آه اعدازو ایران آرای این کار
م ا سب ع قتی هماعجا آود که ت صم
ک

گرفت از ا ستمدادهای در راهد ا ستفادو

که آه زعدگد خودم و دیگران کمک ک د؛ هماعجا آود که تصننم

کارم دی را آه تدایش آااش و کقب و کار مقتد د داشته آاش ی

گرفت عفای
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ه وز ه زمزمه هاید آه گور مدرسننند« :در ایران ه چ چ ز آمتر و مفمئنتر از
استادام شدن در یک سازمان ع قت ییی»« ،اگر کارم د آاشد حدوقت سر وقت
است ییی»« ،ایران جای این خ الپردازیها ع قت ییی» ی
اما من آاز ه گور های را کردوام در و دروازو! اگرچه ه وز کارآفرین عشننندوام،
اما ایدو های آزرگد دارمی من ممتددم که ایران همان جاید اسنننت که مدشنننود
کقننب و کار مقننتدل داشننتی ایران همان ماان آاری اسننت که پر اسننت از
موقم ت های ک شف ع شدوی ایران همان جاید ا ست که آدون سرمایه و آا کمک
فار مدتوان در آن آه آرزوها رس ن د؛ چ ز زیادی ه عمدخواهد ،فدط کمد اعتداد
و همت آ د ییی ی

مثل تمام داستانهایی که میخوانیم و نتیجهگیری اخالقی دارند ،میخواهیم از داستان
باال هم چند نتیجه مهم بگیریم .سی ستم آموز شی سنتی به ما یاد میدهد که کارمند
با شیم ،نه کارآفرین .این سی ستم ما را طوری آموزش میدهد که از زاویهای ب سته به
پول و موقعیتها نگاه کنیم .به عبارت دیگر ،به ما میگوید که باید چه چیزهایی را یاد
بگیریم و چطور بیچون و چرا از قواعد و مقررات پیروی کنیم .سی ستم آموزش سنتی
حتی به ما یاد نمیدهد که چطور به یک کارآفرین موفق تبدیل شررویم .زمانی که بچه
هسررتیم و در مقطع ابتدایی درم میخوانیم از ما پرسرریده میشررود که میخواهیم در
آینده چکاره شویم و حتی ممکن است از ما بخواهند تا انشایی در این رابطه بنویسیم و
در اغلب مواقع (ولی نه همی شه) ،پا سخ بچهها مبنی بر این ا ست که میخواهند اف سر
پلیس ،آتش نشان ،خلبان ،دکتر ،فوتبالیست ،معلم و  ...شوند .در واقع باز هم پاسخها با
کارمند بودن ارتباط زیادی دارد.
«شرر ل خوب یعنی کارمند خوبی بودن!» اگر این تفکری اسررت که دارید و آن چیزی
ا ست که میخواهید واقعاً با شید ،هیچ ا شکالی ندارد؛ کارمند خوبی با شید! اما کارآفرین
موفق بودن هم گزینه دیگری است که پیش روی شماست.
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در سیستم آموزش سنتی ،به ما چشمانداز بسیاری محدودی از زندگی را نشان میدهند.
به ما میگویند «راه و ر سم دنیا این ا ست  »...آن هم از زبان عدهای که ممکن ا ست
خودشان اهداف و آرزوهای خود را به فراموشی سپرده باشند.
همه ما نیاز داریم که کاری ارز شمند دا شته با شیم .اگر کارمان خالی از معنا با شد ،به
احتمال زیاد زندگیمان هم همین رنگ و بو را خواهد گرفت؛ چرا که کار بخش مهمی
از زندگی ماست و در نتیجه کیفیت زندگی ما به طور مستقیم با انتخابهایمان در مورد
کاری که با آن مش ول هستیم ،ارتباط پیدا میکند.
بیشتر مردم عادت کردهاند که در تمام عمر خود «بله قربانگو» با شند .این مو ضوع از
پدر و مادر شروع می شود و به افرادی ختم می شود که همی شه تحت نظر یک کارفرما
کار میکنند .نکته جالب ماجرا اینجا ست که ب سیاری از مردم دو ست ندارند ک سی به
آن ها بگوید چکار کنند یا نکنند .در حالیکه همیشررره از کارفرماهای خود می نالند و
شررکایت دارند ،همچنان کارمند باقی میمانند چرا که این افراد شرررطی شرردهاند و تنها
کاری را انجام میدهند که از آنها خواسته میشود.
عالوه بر خود فرد ،خانواده و دولت هم نقش عمدهای در شررکلگیری روحیه کارآفرینی
افراد دارند .بنابراین شاید بد نباشد که:
 -1ما به عنوان خانواده تالش کنیم تا محیطی برای پرورش اسرررتعدادها و روحیه
کارآفرینی فرزندان خود ایجاد کنیم و توجه داشررته باشررند که قرار نیسررت تمام
بچهها دکتر یا مهندم شوند! جامعه بیشتر از دکتر و مهندم به کارآفرینانی نیاز
دارد که چرخه اقتصررادی کشررور را بچرخانند .پس به فرزندان خود کمک کنیم تا
تواناییهایشرران را بشررناسررند .آرزوهای برباد رفته و تجربههای کرده و ناکرده
خودمان را به آنها تحمیل نکنیم.
 -2از همان زمان کودکی ،بچهها را با مباحث کارآفرینی آشرررنا سرررازیم .برای مثال
مباحثی در رابطه با کارآفرینی در کتابهای درسی و غیردرسی آورده شود.
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 -2دولت تالش کند تا از کارآفرینان و فعالیت های آن ها حمایت و کارآفرینی را
تشویق کند.
 -4کالم ها و سرررمینارهای بیشتری درباره پرورش اسرررتعداد و روحیه کارآفرینی
برگزار شود.
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موجودی عجیب به نام "کارآفرین"
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مرد  56ساااله با ما ااین خود به سااراساار کشااورش ساافر کرد و به رسااتورانهای
مختلف سااار میزد تا بل که بتوا ند برای دساااتور پ خت مرغ منحصااار به خودش
مشتریانی پیدا کند .معروف است که او هزار و نه بار جواب منفی نید؛ اما ناامید
نشد و عاقبت هزار و دهمین نفر دستور غذای او را پذیرفت و کسب و کار او روع
اااد .او به این کار ادامه داد و کم کم تعداد رساااتوران هایی که پیشااانهاد او را
پذیرفتند ،بیشتر اااد .کولی نکشاااید که "مرغ ساااوخاری های کنتاکی" "کلنل
ساندرز" به یکی از بزرگترین غذاهای فوری تبدیل د.
پ.ن .کارآفرینی ساان و سااال نمی ااناسااد! در هر ساانی که هسااتید ،ایدههای
خودتان را به واقعیت تبدیل کنید . ...

اکنون زمان آن فرارسیده است تا ببینیم کارآفرینی یعنی چه و کارآفرین چه کسی است.
ژوزف شومپیتر کارآفرینی را اینگونه تعری میکند:
کارآفرینی یعنی درک و بهرهبرداری از فراتها
از نظر او کارآفرینان ک سانی ه ستند که اقت صاد و سازمانها را زنده میکنند .اگر بخواهیم
تعری دیگری از کارآفرینی داشته باشیم میتوانیم بگوییم کارآفرین یعنی:
 کسی که متعهد میشود ریسکهای یک فعالیت اقتصادی را اداره کند و بر عهده
بگیرد.
 کسرری که نوآوری خاارری داشررته باشررد مانند نوآوری در اراصه یک محصررول یا
خدمت جدید ،طراحی یک فرایند جدید ،اراصه شیوهای جدید برای افزایش رضایت
مشتری و . ...
بنابراین اگر شما هم:
 ریسکپذیر هستید؛ به موفقیت نیاز دارید؛ نوآور ،خالق و ایدهساز هستید؛ پشتکار زیادی دارید؛ در جستوجوی فراتها هستید؛ اهل کار و عملید؛ آیندهگرا میباشید؛ -به اجرای قوانین زیاد مقید نیستید؛
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 انعطافپذیرید؛ توانایی باالیی در تشخیص الگوها دارید؛و موفقیت طلب هستید،
پس میتوانید خو شحال با شید ،چرا که به احتمال ب سیار زیاد شما روحیه کارآفرینی باالیی
دارید!
چه عواملی باعث میشوند تا یک کارآفرین ،کارآفرین شود؟
اگر شما هم پای احبت کارآفرینان برتر بنشینید ،حتماً متوجه خواهید شد که:
ا اوالً عوامل زیادی وجود دارند که د ست به د ست هم میدهند و یک کارآفرین می شود
کارآفرین! برای مثال فردی که از ش ر ل خود ناراضرری اسررت با احتمال بیشتری نسرربت به
سررایر افراد تمایل دارد تا وضررعیت موجود را ت ییر دهد و کسررب و کاری مسررتقل برای خود
داشته باشد.
برخی دیگر از افراد ممکن ا ست با الگو گرفتن از افراد موفقی که در میان خانواده و دو ستان
آنها قرار دارند ،تصمیم بگیرند به کارآفرینی روی بیاورند.
دسته دیگری از کارآفرینان هم افرادی هستند که در شرایط کودکی خود شاهد وقایع مهم و
حساسی مانند فقر ،ناامنی ،مرگ و یا جدایی والدین از یکدیگر بودهاند.
قرار نگرفتن فرد در جایگاه اجتماعی مورد انتظارش هم یکی دیگر از همان عواملی است که
فرد را برای انجام کاری بزرگ و داشتن یک موقعیت اجتماعی ایدهآل ترغیب میکند.
با تمام این توصیفها ،اصال ً کارآفرینی به چه دردی میخورد؟!

شاید اگر بدانید که شما با کارآفرین شدن خودتان:
 باعث تشویق سرمایهگذاری میشوید؛
 حس رقابت را در دیگران تحریک میکنید؛
 باعث ایجاد ت ییر و نوآوری میشوید؛
 اشت ال ایجاد میکنید؛
 کیفیت زندگی خودتان و دیگران را بهبود میدهید؛
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 و به توزیع مناسب درآمد در جامعه کمک میکنید.
اشتیاق بیشتری برای کارآفرینی پیدا کنید!
اکنون که با مفاهیم االی کارآفرینی آشنا شدیم ،بد نیست کمی هم در رابطه با ویژگیهای
ا الی که یک کارآفرین باید در طول م سیر کارآفرینی خود به آنها مجهز با شد ،احبت
کنیم:
ابر
اگر سرگذشت افراد کارآفرین را مطالعه کرده باشید ،حتماً به یکی از نقاط مشترک
آنها پی بردهاید .تقریباً تمام آنها (به جز در موارد خاص) از افر یا حتی منفی (افرادی که
تا خرخره بدهکار بودند) شرررروع کردهاند و تا مدت ها خبری از درآمدهای میلیونی که اآلن
شاهد آن هستیم ،نبودهاند! این همان معنای ابر است . ...
در واقع یکی از ویژگیهای یک ک سب و کار جدید ،بازدهی دیر هنگام آن ا ست.
پس بدون اررربر و تحمل نمیتوانید کارآفرین موفقی باشرررید .تجربه «بیپولی» یکی از
سختیهای کارآفرینی است که با آن عجین شده است .کارآفرینی فراز و نشیبهای زیادی
دارد .هر کارآفرین ممکن ا ست در طول دوره کاری خود بارها شک ست بخورد و حتی تمام
سرمایه خود را از د ست بدهد .پس بعد از هر شک ست دوباره بای ستید و از نو شروع کنید!
کارآفرینی یک شبه بدست نمیآید!
کرایقننن ر ،یاد از موسننن د داعان آزرگ ،پس از اجرای یک آرعامه آرجقنننته تا وازی،
ماا ب یاد از حآننار قرار گرفت« :آقای کرایقنن ر! حاضننر آودم ع مد از زعدگدام را
آده تا آتواع م ل شما ویوتن آزع !»
کرایقنن ر پاسنند داد« :من ه دق دا ً هم ن کار را کردم! اگرچه یک شنناه آه موفد ت
رس دم ،اما هم ن یک شب ،سد سال آه درازا کش د!»
یادتان با د که وضعیت کنونی

ما ،سرنو ت نهاییتان نیست ...

روزهای خوب خواهند آمد  ...تنها با کمی صبر
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پایان شب سیه ،سپید ا ست! یک اال درباره کسب ثروت میگوید« :اگر در کار
خود مداومت کنید و ابر دا شته با شید ،به مرحلهای میر سید که حتی ندانید با پولهایتان
چکار کنید!» متأ سفانه اکثر افراد آنقدر ابور نی ستند که تا به این مرحله بر سند .شاهد این
گفته کسب و کارهای گمنامی است که پس از اولین شکست ،خود را از احنه روزگار محو
میکنند .بسررریاری از آنها تا یک قدمی موفقیت میروند اما درسرررت در لحظهای که باید
آخرین توان و تالش خود را بکار بگیرند ،دسررت از تالش میکشررند .فراموش نکنید که هر
مانع ،پلی است که تنها با ابر میتوان از آن عبور کرد.

ه چوقت عمدداع د که چددر آه هدفتان عزدیک شدواید ،پس صار داشته آاش دی

شجاعت
من پس از  1ماو از شننرو داعشننگاو در کاتد رید ترک تحصنن ل کردمی حاال مدخواه
را آه شننما آگوی ی زعدگد و ماارزو من قال از توتدم شننرو شنندی
ع ت ترک تحصنن
مادر من یک داعشننجوی مجرد آود که تصننم گرفته آود مرا آه پرورشننگاو آقنن ارد تا
خاعوادوای سننرپرسننتد مرا قاول ک دی او شنندیدا ً ممتدد آود که خاعوادوای آاید مرا آه
سرپر ستد قاول ک د که تح ص الا داع شگاهد دا شته آا شدی یک وک ل و هم قرر
قاول کردو آودعد مرا آمد از توتدم از مادرم تحویل آگ رعد اما پس از توتد من عظرشننان
عوض شنندی آنها یک فرزعد دختر مدخواسننت د! پس از آن پدر و مادر فم د من آرای

26

0
گرفتن سننرپرسننتد من آا مادرم وارد مذاکرو شنندعد و همه چ ز خوب پ ش مدرفت تا
ای اه مادرم متوجه شد ه چ کدام از آنها تحص الا داعشگاهد عدارعد و آه این ترت ب
حا ضر ع شد مدارک مرآوط آه فرزعدخواعدگد مرا ام آا ک د تا ای اه آنها سراعجام قول
دادعد که حتما ً مرا آه داعشگاو آفرست د!
ای گوعه شننند که من در  01سننناتگد وارد کاتد شننندم و آه ع ت ای اه ا العاا کمد
داشت  ،داعشگاهد را اعتااب کردم که شمریه آن تدریاا ً ممادل داعشگاو است فورد آود
و حاصننل یک عمر پساعداز پدر و مادرم آه سننرعت خری شنندی پس از  1ماو متوجه
شدم که داع شگاو آرای فایدوای عداردی ه چ ایدوای درآارو ای اه مدخواه آا داع شگاو
چاار ک و داعشگاو چگوعه مدتواعد آه من کمک ک د ،عداشت ی پس تصم گرفت آه
جای ای اه پساعداز پدر و مادرم را خری ک  ،ترک تحص ن ل ک وتد ایمان داشننت که
همه چ ز درست مدشودی
که یاد از آمترین
در اآ تدا کمد ترسننن دو آودمی وتد اآلن که ع گاو مدک مدآ
ت صم های زعدگد من آودو ا ستی زماعد که من ترک تح ص ل کردم ،آه جای ای اه آه
کالرهاید آروم که عالقهای آه آعما عدا شت  ،شرو آه اعجام دادن کارهاید کردم که
واقما ً دوستشان داشت ی
در آن دوران زعدگد چ دان آرای آسنننان عاودی من اتاقد عداشنننت و کف اتاق یاد از
دوستاع مدخواآ دمی قو دهای خاتد پ قد را آاا ر  5س ت پس مددادم تا آتواع
غذا آاورمی گاهد اوقاا هفت مایل پ ادوروی مدکردم تا آتواع یک غذای مجاعد در
ک قنننا آاورمی من آه خا ر ک جااوی و اآمام دروعدام ،در مقننن ری افتادم که آه یک
تجرآه گران آما تادیل شننندی سننن س تصنننم گرفت در یاد از کالر های خفا د
داعشننگاو تات عام ک ی سنناک آنها خ د جاتب ،زیاا و ه ری آود و من خ د از آن
تذا مدآردمی ام دی عداشننت که کالرهای خفا د عدشنند در زعدگد حرفهای آی دو
من دا شته آا شد؛ اما دو سال آمد از آن کالرها ،زماعد که دا شت اوت ن کام وتر
ما تار را راحد مدکردی  ،تمامد مماراهای خفا د در ذهن من آ دار شد و من
از آنها در راحد گراف اد ما تار اسننتفادو کردمی مک اوت ن کام وتر آا فوعتهای
ه ری و زیاا آودی مدآ د؟ آدم وقتد آی دو را عگاو مدک د ،شننناید ترت ر این اتفاقاا
مشننناب عااشننند؛ اما زماعد که آه گذشنننته عگاو مدک د ،متوجه ارتااط این اتفاقها
مدشودی یادتان عرود که شما آاید آه یک چ ز ایمان داشته آاش د:
آه شجاعتتان ،سرعوشتتان ،زعدگدتان یا هرچ ز دیگریی
این چ زی اسننت که ه چ وقت مرا عاام د عاردو اسننت و ت راا زیادی در زعدگد من
ایجاد کردو است ییی ی
«سا راعد است و جاآز در داعشگاو است فورد»
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همانطور که میدانید و احتماالً زندگی افراد موفق بسررریاری را مرور کردهاید ،انجام کارهای
بزرگ و کارآفرینیها ،حا ال اقدامات ج سورانه و شجاعانه بوده ا ست .پس با شجاعت در
این مسیر گام بردارید!
خوشبینی
کارآفرینی با ریسک و خطر گره خورده است .بنابراین واضح است که با بدبینی نمیتوان
کاری از پیش برد .فراموش نکنید که افراد ثروتمند و موفق ،باهوشترین افراد یک جامعه
نیستند؛ چرا که کاری را که آنها انجام میدهند بسیاری از افراد دیگر هم توانستهاند انجام
بدهند ،اما بدبینی افراد عادی مانع از حرکت آنها شده است .شاید به همین خاطر است که
اکثر کارآفرینان برتر ،جوان هستند؛ زیرا جوانان خوشبینتر وپرانرژیتر از سایر افرادند.
جاه طلبی و
سختکوشی

اگر هدف بزرگی در سررر نداشررته باشررید ،پس به احتمال زیاد نیرو و انگیزهای برای شررروع
حرکت و رشرررد و پیشررررفت نخواهید داشرررت .رسررریدن به یک هدف بزرگ نیز مسرررتلزم
سررختکوشرری و تالش زیاد اسررت .بدون تالش ،یک هدف در حد همان ربیا باقی میماند.
یک کارآفرین تنها با ایجاد یک ک سب و کار موفق نمی شود ،بلکه باید همواره تالش کند تا
در بازار کار حرفی برای گفتن داشته باشد.

در جستوجوی
فراتها
تفاوت مردم عادی و کارآفرینها در این اسرررت که ااررروالً کارآفرینها منتظر نمیمانند تا
فر ات به سراغ آنها بیاید و بخت در خانه شان را بزند ،بلکه خود شان به دنبال فر اتها
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میروند .اینها همان افرادی هسررتند که کارهای پشررت میز نشررینی و روزمرگی را دوسررت
ندارند ،حس ماجراجویی دارند و از مواجهه با کارهای بزرگ لذت میبرند.
در نظرگرفتن
تواناییهای دیگران

کارآفرینان تالش میکنند تا کارهای خود را تا آنجا که به کیفیت کارشررران لطمهای وارد
نشود ،به دیگران واگذار کنند .به این ترتیب هم به سایرین فرات رشد و پیشرفت میدهند
و هم سرعت کسب و کار خود را باال میبرند.
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من میخواهم کارآفرین وم ،اما ...
هیچ ایدهای ندارم!
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او توساای یک ویراسااتار روزنامه اخراج ااد ،چرا که ویراسااتار معتقد بود او قدرت
تخیل کمی دارد و ایدههای خوبی ندارد! سخن چندین ک سب و کار را روع کرد
که همدی آنها خیلی زود با کست و ور کستدی مواجه دند .تا اینکه باالخره
موفق د فرمول موفقیت خود را پیدا کند . ...
"والت دیزنی" اساات .کمخانی والت دیزنی تاکنون کارتونهای بساایار
این ااخ
زیادی ساخته و خاکرات دوران کودکی اکثر ما را رقم زده است.
پ.ن .در برخورد با مشاااکالت دو گزینه متفاوت پیش رو داریما یا همه چیز را به
بخت و اقبال ن سبت دهیم و خود را بد اننترین آدم بر روی زمین ت صور کنیم.
در این صورت هیچ تال ی هم برای تغییر رایی نمیکنیم چون ممکن است دوباره
بدبیاری ن صیب ما ود (مانند فردی که از کار خود اخراج می ود و همه را مق صر
میداند .او هیچ تال ی برای بهبود رایی خود نمیکند چرا که معتقد است تالش
هیچ فایدهای ندارد)! گزینه دوم این اسااات که اتفای پیش آمده را بخذیریم ،از آن
درس بدیریم و تالش کنیم تا مسااایر موفقیت خود را پیدا کنیم (مانند فردی که از
کار خود اخراج می اااود و تالش میکند تا مهارتها و تواناییهای خود را افزایش
دهد و رایی کاری خود را بهبود دهد) .ما کدام گزینه را انتخاب میکنید؟

توایههای زیر به شما کمک میکنند تا بتوانید کارآفرین موفقی باشید:
 -1ایده مناسب خودتان را پیدا کنید و به استقالل مالی برسید.
نخسررتین سرروالی که یک کارآفرین از خود میپرسررد این اسررت که من در چه کاری خوب
ه ستم؟ بنابراین تالش میکند در همان زمینه کار خود را آغاز کند یا حداقل در شرکتی که
به مهارت او نیاز دارد ،به عنوان م شاور و ایدهپرداز م ش ول به کار شود (هرچند این بهترین
تصمیم نیست!)
برای شروع ک سب و کار خود تنها کافی ا ست آماده ت ییر شرایط موجود با شید .در دنیای
اینترنت ،شما میتوانید در ادها افحه اینترنتی ،زندگی کارآفرینان برتر و ا اول موفقیت
آنها را پیدا کنید .زمانی که شررما آماده ت ییر باشررید و ذهنتان را در حالت آماده باش قرار
دهید ،به هر طرف که نگاه میکنید ،خواسررته یا ناخواسررته ایدهای به ذهنتان میرسررد .اما
چطور میتوانم با ایدههای خود به یک کارآفرین تبدیل شوم؟ به سادگی!
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 -2با حداقل سررررمایه و امکانات (موبایل ،ل تاپ ،تبلت و  ) ...به راحتی میتوانید
امپراتوری خودتان را راهاندازی کنید.
 -2از کاری که به آن عالقه دارید ،درآمدزایی کنید و از زندگیتان لذت ببرید.
سررعی کنید خودتان را بشررناسررید و ببینید که چه مسرراصلی برای شررما اهمیت دارند .بهترین
ایدهها زمانی به ذهن ما خطور میکند که درگیر م سبلهای می شویم یا کمبودی را اح سام
میکنیم و با خود میگوییم« :ای کاش فالن و سیله ساخته می شد یا فالن اتفاق میافتاد!»
اینجاست که جرقهای در ذهن شما زده میشود.
بدون شررک عالقه مهمترین عاملی اسررت که به شررما انگیزه میدهد و در هنگام مواجهه با
مشکالت به شما کمک میکند تا همچنان به راه خود ادامه دهید.
امیرر ضا دهقان یکی از کارآفرینان برتر ایرانی میگوید :چرا ب سیاری از مردم ت صور میکنند
نمیتوانند از کار موردعالقهشرران پول در بیاورند؟ بزرگترین دلیلی که باعث میش رود اغلب
مردم به سررمت تمایالت واقعیشرران نروند ،این اسررت که فکر میکنند نمیتوانند با آنچه
دوسرررتش دارند خرج زندگی خود را دربیاورند .آنها کارمندی را ترجیح میدهند و دوسرررت
دارند همی شه بیمه با شند و یک حقوق ثابت ،حتی آب باریکه ،دا شته با شند" .تایگر وودز"
عاشرررق گل

بازی اسرررت و مردم به او پول میدهند تا گل

بازی کند" .آنتونی رابینز"

سخنران و مربی است .او عاشق سخنرانی و آموزش است و زندگی خود را به طوری ترتیب
داده که مردم همواره بابت انجام کاری که او عاشررقش اسررت ،به او مبالگ هنگفتی بپردازند.
بزرگترین اشررتباهی که افراد در زندگی خود مرتکب میشرروند این اسررت که از کار مورد
عالقهشان امرار معاش نمیکنند.
وقتد عاشنننق کارا آاشننند از روزگار خردو عمدگ ری و آن موقع اسنننت که آاید آمادو
تروا و شادی آاشد! اگر عاشق کارا ع قتد یم د داری آردگد را تجرآه م ا د...
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 -4نبوغ ذاتی خود را کش کنید تا بتوانید رویاهایتان را به حقیقت تبدیل کنید.
در قلب هر کسب و کار موفق ،ایدهای بزرگ وجود دارد .بعضی از این ایدهها آنقدر سادهاند
که با تعجب به خود میگوییم :چطور قبال به فکر کسری نرسریده اسرت!؟ و بعضری از آنها
آنقدر پیچیدهاند که تعجب میکنیم چطور چنین چیزی به فکر ک سی ر سیده ا ست و ا االً
چطور چنین چیزی دغدغه یک انسان بوده است!؟
زمانی که یک کارآفرین یک ایده یا فرات کسب و کار را انتخاب میکند ،باید چند موضوع
مهم را در نظر داشته باشد:
 اول اینکه با راه انداختن یک ک سب وکار ،فر اتهای زیادی برای پول درآوردن
به وجود میآید و در کنار آن کاالها و خدمات موجود هم رشد میکنند.
 دوم اینکه باید تالش کنید دنیا را به مکان ایدهآلی تبدیل کنید .تالش کنید که با
کسب و کار خود زندگی بسیاری از مردم را آسانتر کنید.
 سوم اینکه از سریع شکست خوردن نترسید!
 در آخر اینکه خیلی سررریع ت ییر موضررع دهید .بیشتر شرررکتهای موفق دنیا در
حال حاضررر طوری فعالیت میکنند که با نحوه فعالیت آنها در روزهای شررروع
کارشان تفاوت بسیاری دارد .به عنوان یک کارآفرین موفق باید بتوانید تشخیص
دهید چه زمانی شرکت در مسیر نادرستی قرار گرفته و چه زمانی در حال از دست
دادن یک فراررت عالی هسررتید و آن موقع درسررت همان زمانی اسررت که باید
مسیر حرکتتان را ت ییر دهید .پس ،از ت ییر موضع ترسی نداشته باشید.
سوال اصلی :ایدههای خود را از کجا پیدا کنیم؟

 -1تالش کنید تا همی شه به بازخورد م شتری توجه دا شته با شید .به م شتریان خود
گوش دهید و محصررروالت و خدماتی را اراصه کنید که مورد عالقه آنهاسرررت.
همچنین سعی کنید مح صوالت و خدماتی را که مورد توجه م شتریانتان نی ست
و از آنها استقبال نمیکنند ،حذف کنید.
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 -2به کارمندان طراز اول خود گوش کنید .این کامندان افرادی هستند که با مشتری
یا تولید ارتباط مسررتقیم دارند .این افراد به خوبی از نیازهای مشررتریان آگاهند ،از
مشرررکالت خط تولید و فرایندهای موجود اطالع دارند و میدانند که چه موادی
گران هستند و چه چیزهایی غیرعادیاند.
 -2فرضیات موجود را زیر سوال ببرید .مثالً این فرضیه قدیمی که برای دریافت پول
حتماً باید به بانک مراجعه کرد ،زیر

سوال رفت و پس از آن د ستگاههای ATM

معرفی شدند.
 -4تواناییهای خودتان را کش کنید .قرار نیست همه ما مخترع شویم و وسیلههای
و روشهای عجیب و غریبی کش کنیم .اگر شما در زمینهای توانایی و استعداد
دارید ( انایع د ستی ،سخنرانی ،نوی سندگی ،آ شپزی و  ،) ...وقت آن فرا ر سیده
است که آن را به اورت جدی دنبال کنید!
 -1از اشتباه کردن نترسید!
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 ایده اولیه راهاندازی یک کسررب و کار معموالً زمانی بروز میکند که با مشررکلی
روبهرو می شویم یا به سختی در حال کار کردن روی مسبله خاای هستیم .هر
زمان که از خدمات یک شرکت به عنوان یک م شتری نارا ضی ه ستید یا احتیاج
به مح صول و خدماتی دارید که هیچ شرکتی در حال حا ضر آن را اراصه نمیکند،
تمام این م ساصل را یاددا شت کنید .بعد از خودتان بپر سید که« :آیا من میتوانم
خودم این مشکل را حل کنم؟ چطور میتوانم این کار را انجام دهم؟»
 یکی از بهترین روش های تولید ایده اولیه برای ایجاد یک محصرررول یا خدمت،
م شکالتی ا ست که خودمان با آنها مواجه می شویم .برای مثال فرض کنید که
شررما فردی هسررتید که در مدیریت زمان خود مشررکالت زیادی دارید و در اکثر
مواقع وقت خود را بیهوده تل میکنید .بنابراین تالش میکنید که در این زمینه
مطالعه کنید .پس از برر سی منابع مختل و یاددا شتبرداری متوجه می شوید که
ب سیاری از افراد دیگر نیز ه ستند که م شکلی م شابه با م شکل شما دارند؛ پس
جرقهای در ذهن شما زده میشود:
آیا من میتوانم تجربه و آموختههای خودم را که در این مدت بد ست آوردهام در
قالبی جدید و متفاوت و ارزشررمندتر از نمونههای موجود به افرادی که مشررکلی
م شابه با م شکل من دارند ،بفرو شم؟و اینگونه می شود که هم م شکل شما در
مدیریت زمان حل شررده ،هم از این طریق به بسرریاری از افراد کمک میکنید و
هم درآمد کسب میکنید.
 این دیدگاه غلط را که کارآفرینی مختص جوانان ا ست و به سن خا ای محدود
میشررود ،فراموش کنید .شررما با هر سررنی که باشررید میتوانید در نوع خود یک
کارآفرین موفق باشید.
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گر خواهی

وی تو کارآفرین

این مهارتها را بیاموز اینچنین
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بدون سرمایه اولیه یا حتی هیچ ارث و میراثی کار خود را از اگردی در بازار تهران
آغاز کرد .پن از مرگ پدرش ،هزینه های زندگی بر عهده او بود .پن از ساااال ها
اگردی و فروش خانه توان ست کارگاه کوچکی برای تولید صندلی راهاندازی کند.
اوضاع در حال سر و سامان گرفتن بود تا اینکه ...
مادرش فوت کرد و او را دچار غم فراوانی کرد .اما داسااتان به همینجا ختم نشااد
 ...پن از مدتی کارگاهش در آتش سوخت  . ...او ت سلیم ن شد؛ ت صمیم خود را
گرفته بود .باید موفق می اااد .پن از مدتی دوباره از نو اااروع کرد ،اما اینبار
کارخانهاش را تأسین کرد .کارخانه "آزمایش"!
بله" ،مح سن آزمایش" بدون هیچ ارثی و با
د . ...

اگردی به یک کارآفرین بزرگ تبدیل

پ.ن .اغلب زمانی که با ب سیاری از افراد درباره کارآفرینی صحبت میکنم ،به من
میگویندا "دلت خوش اسااتها! با کدام ساارمایه؟!" در جهان و به خصااود در
ایران کم نی ستند افرادی که بدون سرمایه اولیه آنچنانی و تنها با تالش و پ شتکار
به موفقیتهای بی شماری رسیدهاند .اگر مرد عمل ه ستید ،نمونهها ب سیارند! این
با ماست که نمونهها را ببینید یا اینکه حرفهای از پیش ساخته ده دیدران را
مدام تکرار کنید!

مانند هر کار دیگری که ااررول و قواعد مخصرروارری دارد ،کارآفرینی هم اگرچه در برخی
موارد به معنای شک ستن قواعد ا ست ،اما باز هم نیاز به ا اول و مهارتهایی دارد که باید
همواره به آنها توجه داشت .در ادامه به برخی از این مهارتهای مهم اشاره میکنیم:
 -1مهارت در مدیریت زمان
مسلماً این مهارت یکی از مهمترین مهارتهایی است که هر فرد برای راهاندازی
ک سب و کار خود به آن نیاز دارد .مطالعه زندگی کارآفرینان برتر هم این مو ضوع
را نشرران میدهد که آنها همیشرره کنترل زندگی خود و زمانشرران را در دسررت
داشتهاند.
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 -2مهارت پرورش عادتهای خوب
کارآفرین موفق کسررری اسرررت که عادتهای مثبتی دارد و همواره برای پرورش
عادت های خوب و رشرررد و تعالی خود تالش میکند .اگر تصرررمیم گرفتهاید که یک کار
فوقالعاده داشته باشید ،الزم است که خودتان نیز شخصیت فوقالعادهای داشته باشید .پس
از همین امروز شروع کنید .آیا میدانید که عادتهای ما ابزاری فوقالعاده برای ر شد فردی
و موفقیت هستند؟
به عادتهایی که دارید و بر روی همه جنبههای زندگیتان تأثیر میگذارد فکر کنید .وزن و
سرالمتی شرما به عادتهایی که در غذا خوردن دارید ،بسرتگی دارد .روابط شرما با مردم به
عادتهای اجتماعیتان بسرررتگی دارد .شرررما حتی در خرید کردن هم عادتهایی دارید .به
اطراف منزلتان نگاه کنید تا متوجه عادت هایتان در خرید کردن بشررروید .عادتهای ما در
شخصیت ،سالمتی و تقریباً همه جنبههای زندگیمان تأثیر میگذارد.
اگر در خیابان از ده نفر بپرسید عادت یعنی چه؟  2نفر به شما خواهند گفت که عادت ،عملی
منفی است که مردم مرتب آن را انجام میدهند .همیشه در رسانههای گروهی از عادتهای
بد انتقاد می شود .بیایید فقط به نتایج یکی از این عادتهای بد مانند سیگار ک شیدن توجه
کنیم :هرسرراله در ایران بیش از  12هزار نفر در اثر بیماریهای ناشرری از سرریگار کشرریدن،
جانشرران را از دسررت میدهند .تصررور کنید قدرت منفی موجود در این عادت بد تا چه اندازه
است .این آمار واقعاً تکاندهنده است.
حاال به قدرتی بزرگتر فکر کنید ،قدرتی که باعث موفقیت ،سرررالمتی و خوشررربختی تان
میشود و برای رشد فردی مثبت ،پایدار و خودکار به آن نیاز دارید ،این قدرت همان «قدرت
عادتهای مثبت» است.
بیایید به معنی کلمه «عادت» دقیقتر نگاه کنیم.
عادت« :رفتار اکتسررابی که آنقدر انجام میشررود که تقریباً بهاررورت خودکار در میآید».
اجازه دهید سؤالی از شما بپر سم :آخرین دفعهای که ن ش ستید و با خودتان گفتید که «امروز
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من میخواهم عادت جدیدی را به زندگیام اضرررافه کنم» ،چند وقت پیش بود؟ بهاحتمال
قوی هرگز چنین حرفی را به خودتان نزدهاید.
عادتها ،اطالعاتی هستند که ما آنها را در عمل به کار میگیریم.
همه عادت های شرررما اطالعاتی هسرررتند که آن ها را در عمل به کار میگیرید .احتماالً
میگویید «این حرف در ست نی ست ،وقتی من سیگار میک شم فقط به این دلیل ا ست که
دوسرررت دارم این کار را بکنم» .کمی دقت کنید .اگر دوباره این جمله را بخوانید متوجه
خواهید شد که وقتی سیگار میک شید میدانید (اطالع دارید) که سیگار ک شیدن ،اح سام
آرامش بیشتری به شررما میدهد .برای ااررالز زندگیتان باید اطالعات جدیدی را کسررب
کنید که در قالب عادتهای مثبت جدید ،این اطالعات را در عمل به کار گیرد.
عادت مثبت چیست؟

عادت مثبت عادتی است که منفعت ،عملکرد و بینش مثبتی که شما میخواهید در وجودتان
داشته باشید را در وجودتان ایجاد میکند.
چه قدرتد در عاداهای م ات وجود دارد که مدتواع د تا این اعدازو ت

ر ایجاد ک د؟

از آنجا که عادتها بهطور طبیعی و خودکار عمل میکنند ،پس از مدتی داصمی میشوند.
حال این سرررؤال مطرز میشرررود که

چطور میتوانیم این عادت های مث بت جد ید را در

زندگیمان ایجاد کنیم؟

جواب خیلی ساده است .فقط کافیست به مدت  21روز یک عمل ،یک باور یا فکر را هر روز
تکرار کنید .تحقیقات نشان داده است که اگر عملی حداقل  21روز تکرار شود احتماالً عادتی
داصمی خواهد شررد .به خاطر داشررته باشررید که عادتهای مثبت نتیجههای مثبتی دارند و تا
زمانی که این عادتها را حفظ کنید از منافع آنها بهرهمند میشوید.
حاال که فهمیدیم عادتهای مثبت چه هسرتند و چطور باید آنها را کسرب کنیم بیایید چند
نمونه از عادتهای مثبت را که همین حاال میتوانید از آنها در ااررالز زندگیتان اسررتفاده
کنید ،بررسی کنیم!
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در اولین قدم یک دفترچه یادداشت برای خودتان داشته باشید .
داشررتن دفترچه یادداشررت ،عادتی بینهایت مؤثر و مثبت اسررت که بهوسرریله آن میتوانید
پیشرررفت خودتان را در راه اهدافی که در زندگی دنبال میکنید ،خیلی سررریع ارزیابی کنید.
عجیب اسرررت که چقدر زود همهچیز را فراموش میکنیم .اگر از شرررما بخواهم که در مورد
فعالیتهایی که در روز دو شنبه هفته گذ شته دا شتید ،اطالعات دقیقی به من بدهید احتماالً
به سرررختی میتوانید چیز زیادی را به یاد بیاورید .آن روز چه غذایی خوردید؟ چند سررراعت
خوابیدید؟ چند لیوان آب خوردید؟
به نظر شما چرا داشتن دفترچه یادداشت تا این اندازه مهم است؟

باهم فایدههای نوشتن اتفاقات روزانه را مرور میکنیم.
 هدفهایی را دنبال میکنید و کارهایی را که هر روز برای رسرریدن به آنها باید
انجام دهید ،به یاد میآورید.
 میتوانید پیشرفتتان را به سمت اهدافتان بهطور قطعی بررسی کنید.
 اطال عات دقیق و کاملی را مثالً در مورد ت ییر رژیم غذایی ،کاهش مصررررف
کالری ،کاهش چربی و غیره برای خودتان فراهم میکنید.
 عزت نفس به دست میآورید زیرا نزدیک شدنتان را به سمت هدف میبینید.
 میتوانید ت ییراتی که هر روز در شخصیتتان ایجاد میشود در این دفترچه ببینید.
 اگر خاطرات شرررکسرررت هایتان را در این دفتر بخوانید میتوانید از آن ها درم
بگیرید و شکستهایتان را به فرات تبدیل کنید.
 خاطرات روزانهتان را یا در یک دفترچه یادداشررت کنید یا اینکه آن را تای کنید.
هر روز به یادداشتهایتان در مورد موضوعات مختل سر بزنید .مو ضوعاتی مثل
نگرش ،احسرراسررات ،رژیم غذایی ،وزن ،اهداف و عکسالعملهایتان را در برابر
موقعیتها و شرایط مختل زندگیتان را ثبت کنید .مثالً اگر هدف شما این است
که قلب سالمی داشته باشید ،باید سطح کلسترول خون ،فشارخون ،رژیم غذایی
و وزنتان را مرتب اندازهگیری کنید .مطمبناً شما میتوانید این اطالعات را هر روز
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ظرف یک دقیقه یا کمتر ثبت کنید اما در همان یک دقیقه اطالعات مهمی در
مورد ز ندگی تان ث بت کردها ید؛ به این ترت یب و با اسرررت فاده از این اطال عات
میتوانید بفهمید کجا بودهاید و با چه سرعتی به سمت هدفتان حرکت میکنید و
حدوداً چه موقع به هدفتان میرسرررید .با ثبت کردن خاطرات ،اطالعات تاریخی
ارزشرررمندی خواهید داشرررت که پس از مدتی با مراجعه به آن میتوانید سررریر
پیشرفتتان را دنبال کنید.
عادتهای چهارگانه
یکی دیگر از عادتهای مثبتی که با کسرررب آن بازدهیتان بیشرررتر میشرررود ،عادتهای
چهارگانه اسرررت .عادت های چهارگانه به شرررما کمک میکند تا با اولویتبندی کارهای
روزانه تان و انجام کارهای بیشرررتر در زمان کوتاهتر ،بازدهی تان را افزایش دهید .هر روز با
کارهای تازهای روبرو می شوید که باید آنها را انجام دهید .رصی ستان با شما تمام میگیرد
و میخواهد گزارش فروش را آماده کنید ،فرزندتان از شما میخواهد در انجام تکلیفش به او
کمک کنید و این لی ست همچنان ادامه دارد .فرمول ب سیار سادهای وجود دارد که به شما
کمک میکند تا از انباشرررته شررردن کارهایتان جلوگیری کنید .هر وقت کار جدیدی برایتان
پیش میآید که باید آن ر ا انجام دهید ،از عادات چهارگانه اسرررتفاده کنید .بنابراین ،دیگر
کارهایتان روی هم انباشته نمیشوند .پس بهترین تصمیم را بگیرید و دست به کار شوید.
این عادات چهارگانه عبارتاند از:
همین حاال این کار را بکنید .فوراً دست به کار شوید و همین حاال کار را انجام دهید و آن
را به زمان دیگری موکول نکنید.
همین حاال خودتان را از شر این کار خالص کنید .سریع ت صمیم بگیرید و در اورت
امکان این کار را انجام ندهید.
کار را به فرد دیگری واگذار کنید .انجام کار موردنظر را به شررخص دیگری واگذار کنید.
وقت شما ارزشمند است پس وقتتان را ارف کارهایی کنید که بهتر از همه انجام میدهید
و کارهای دیگر را به دیگران بسپارید.

21

5
کار را به زمان دیگری موکول کنید .فوراً تصرررمیم بگیرید که این کار را زمان دیگری

انجام دهید و حتماً زمان انجام آن را مشخص کنید.
به خاطر دا شته با شید که فقط  21روز طول میک شد تا عادت مثبتی را ک سب کنید که به
شکل چشمگیری زندگیتان را بهتر میکند .پس از  21روزههای زندگیتان در ست ا ستفاده
کنید.
 7عادتی که هر کارآفرین باید کسب کند!

ممکن است شما هم جزء افرادی باشید که در زندگی سخت کار میکنند اما به اندازه تالش
خود بازدهی ندارند .اکثر افراد همین مشکل را دارند اما با پرورش  7عادت زیر شما میتوانید
میزان دستیابی به موفقیت خود را افزایش دهید.


در خرج کردن ارفهجویی کنید :باید با خودتان تمرین کنید و به سختی تالش
کنید تا عادت خرید اجنام غیرضررروری را از خودتان دور کنید .زمانی که شررما
بتوانید  26در اد از تمام اجنا سی را که میخرید کم کنید ،ب سیار موفق خواهید
شد.



شرربها زودتر بخوابید .اگر شرربها زودتر بخوابید و ارربحها زودتر از خواب بیدار
شوید ،به وضوز میتوانید تأثیر آن را بر بهبود شرایط زندگی خود مشاهده کنید.



روابط کاری و شررخصرری خود را تقویت کنید .در برقراری روابط بهتر عمل کنید
چرا که شبکه دو ستان برای موفقیت شما یک شرط الزم و ضروری ا ست .در
هفته یک یا دو بار با کسررانی که ارتباطتان با آنها کمرنگ شررده اسررت ،تمام
بگیرید یا برای آنها پیام بفرستید.



روی فعالیت خود تمرکز کنید .ممکن است پیش از آن که ش ل واقعی خودتان را
پیدا کنید ،مجبور شوید کارهای متفاوتی را انجام بدهید ،اما م شکلی نی ست چرا
که هریک از آنها شما را برای شخ صیتی که اآلن ه ستید ،آماده کردهاند .شما
یاد خواهید گرفت که چطور افراد را هدایت کنید و مدیر آن ها باشرررید و این
درمها برای شما بسیار مفید خواهند بود.
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یک مربی برای خود پیدا کنید .هرچیزی را که میتوانید از یک شرررخص مورد
اعتماد فرابگیرید و مطمبن با شید که با این کار ب سیار سریعتر آموزش میبینید.
شخ صی را پیدا کنید که قابل احترام و موفق با شد و بتواند راز کامیابی خود را با
شما در میان بگذارد.



در جای اشتباه سرمایهگذاری نکنید .مطمبناً میدانید که در اینجا احبت از پول
نیست ،شما زمان و احساسات خود را برای کسانی که برای شما ارزشمند هستند،
ارف میکنید .مطمبن با شید که در اطراف شما افرادی ه ستند که م شوق شما
بوده و باعث پیشرفت شما خواهند شد و سپس برروی آنها سرمایهگذاری کنید.



"نه" گفتن را تمرین کنید :ممکن ا ست عالقه دا شته با شید که بیشتر از "بله"
اسررتفاده کنید ،اما گاهی نه نگفتن میتواند سررر شررما را حسررابی شررلوغ کند.
فراموش نکنید که زمان اهمیت بسیاری دارد پس به راحتی آن را از دست ندهید.

 -2مهارت مدیریت اطالعات
یکی از مهمترین بخشهای یک ک سب و کار ،توجه به بازار و ت ییرات آن ا ست.
یک کارآفرین باید تالش کند تا از میان حجم زیاد اطالعاتی که هر روزه به دستش میرسد،
اطالعات مفید و کاربردی را به موقع دریافت کند .مدیریت احیح اطالعات نقش حیاتی در
حفظ کسب و کار دارد.
 -4مهارت مدیریت سرمایه
کارآفرینان بسررریاری هسرررتند که ایدههای خوبی اراصه میکنند ،آن ایدهها را به
خوبی اجرا میکنند ،پس از مدتی بسررریار پولدار میشررروند و بعد ناگهان با یک
تصمیم سرمایهگذاری نادرست ،همهچیز را به باد فنا میدهند!
این مو ضوع را همی شه به خاطر دا شته با شید که حتی یک ریال از سرمایهای را
که با زحمت و تالش بسیار به دست آوردهاید ،در راهی که هیچ سودی برای شما
ندارد و از بازده آن مطمبن نیسرررتید ،هزینه نکنید .ممکن اسرررت به خود بگویید:
«کارآفرینی یعنی ریسررک؛ پس ریسررک کردن خیلی هم خوب اسررت!» درسررت
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است که ریسکپذیری یکی از افات کارآفرینان است ،اما همانطور که هرچیزی
در حد اعتدال آن خوب اسررت ،در کارآفرینی نیز تنها ریسررکهای حسرراب شررده
قابل قبولند!
 -1مهارت در مدیریت هزینه
شررما کسررب و کار خود را به خوبی و خوشرری راه انداختهاید و با تالش فراوان به
ثروتی رسرریدهاید .پس حاال وقت آن اسررت که با خیال راحت و بدون هیچ دغدغهای هرچه
میخواهید بخرید و پولتان را بدون هیچ حسررراب و کتابی خرج کنید  . ...این تصرررور کامالً
اشتباه است! شما هرچقدر هم پولدار باشید نباید این مسبله را فراموش کنید که زندگی فراز
و نشیبهای زیادی دارد و احتمال ورشکستگی برای هر کسب و کاری وجود دارد .البته این
بدان معنی نیست که در زندگی به خوتان سخت بگیرید! در هر حال شما تالش کردهاید که
از لحاظ مادی به رفاه برسید ،اما تالش کنید تا حد ممکن از هزینههای غیرضروری خود کم
کنید .بنابراین ما به شما توایه میکنیم که هر ماه 26-16 ،دراد از درآمد خود را برای روز
مبادا (روزهای سختی که ممکن است هر لحظه از راه برسند) ذخیره کنید.
 -6مهارت مردم شناسی
یکی از اشتباهات رایج کارآفرینان تازهکار (یا حتی کارآفرینان باسابقه!) این است
که درک درسرررتی از نیازها و عالیق مردم ندارند .ادامه این مسررربله میتواند
خطرناک با شد و یک ک سب و کار را به راحتی از افحه روزگار محو کنید .پس
به عنوان یک کارآفرین تالش کنید که مهارتهای مردم شررناسرری را بیاموزید تا
بتوانید با محصول یا خدمت خود بهترین تأثیر را بر آنها داشته باشید.
 -7مهارت در کسب ایدههای خوب اطرافیان
شما به عنوان یک کارآفرین باید تالش کنید تا هم خودتان ایدههای کاربردی و
مفیدی تولید کنید و هم مانند یک ماهیگیر با قالب خود ایدههای خوبی را که از
طرف اطرافیانتان ،به اورت م ستقیم یا غیرم ستقیم بیان می شوند ،اید کنید
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(البته این مفهوم کامالً با سررررقت ایدههای دیگران متفاوت اسرررت!) .همیشررره
هوشیار باشید و با چشمهای تیزبین در همه جا به دنبال ایدههای ناب بگردید.
 -8مهارت در انتخاب افراد مناسب
در عصر حاضر ،کارکنان ارزشمندترین منابع یک کسب و کار محسوب می شوند
و به عنوان یک مزیت رقابتی نقش بسیار زیادی در پیشرفت و رونق آن کسب و
کار دارند .یکی از مهمترین مساصلی که همواره باید به آن توجه دا شت این ا ست
که «بهترین افراد برای کسررب و کار شررما چه ویژگیهایی دارند؟»« ،انتظارات
متقابل میان کارکنان و شما به عنوان یک کارفرما چی ست؟»« ،چطور میتوانید
کارکنان منا سب خود را پیدا کنید؟» و ( ...به شما تو ایه میکنیم کتاب جذب و
استخدام متاخالق را که به زودی در همین سایت منتشر میشود ،تهیه کنید .این
کتاب راهنمای بسیار خوبی برای شما خواهد بود).
 -2مهارت در فروش و متقاعد کردن دیگران
شما به طور قطع هیچ کارآفرینی را پیدا نمیکنید که نتواند ایدهها و مح صوالت
خودش را بفروشررد! شررما به عنوان یک کارآفرین ،باید در فروش همه چیز (حتی
متقاعد کردن مشتریان و سرمایهگذاران) مهارت دا شته با شید .به طور مثال شما
چطور میتوانید یک م شتری را متقاعد کنید که تبلی ات تجاریاش را به شرکت
شما ب سپارد ،در حالیکه شرکتهای م شهور دیگری وجود دارند که با شما قابل
مقایسرره نیسررتند؟ چطور یک جوان پرتالش و شررایسررته را قانع میکنید به جای
اینکه در یک شرکت بزرگ و معروف ا ستخدام شود ،با حقوق کم برای شما کار
کند؟ چطور یک سرمایهگذار را مجاب میکنید که ایده شما ارزش سرمایهگذاری
دارد؟و . ...
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چند ا تباه کسب و کار برانداز
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اکثر مردم آرزو میکنند که به جای افراد موفق و مشااهور با ااند ،اما تعداد بساایار
کمی از آنهاهسااتند که از داسااتان زندگی و سااختیهای این افراد خبر دا ااته
با ااند .نمونه آنها مردی اساات که اولین رمان خود را برای هر کجا که فرسااتاد،
برگ شت خورد ،تا جایی که رمانش را درون سطل زباله انداخت! هم سرش ،رمان
او را از سطل زباله بردا ت و از او خوا ست دوباره انن خود را امتحان کند و
در نهایت " ...استیون کینگ" ،نویسنده معروف ،به جهان معرفی د!
پ.ن .درس بساایار مهمی که از این داسااتان الهام بخش میگیریم آن اساات که
"پذیرفته نشااادن" هیچگاه معنی نخواهد دا ااات تا زمانی که اااما خود را باور
دا ته با ید!

راه انداختن یک کسررب و کار ،مانند سررفری اسررت که پیچ و خمهای زیادی دارد .اگر جاده
یکنواخت با شد ،م سیر ک سل کننده ا ست .ت صور کنید که ق صد سفر کردن از یک شهر به
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؟
راهاندازی یک کسب و کار هم درست مانند رفتن از یک نقطه به نقطه دیگر است .مبدأ شما
درست همان جایی است که استارت ماشین خود را میزنید .با این تفاوت که راه شما خیلی
طوالنیتر است و مقصدتان اگرچه تا حد زیادی مشخص است ،اما ممکن است مسیر عبور
شرررما در طول راه چندین بار ت ییر کند .پیچ و خمهای جاده همان فراز و نشررریبها ،باال و
پایینها و ت ییر مسرریرهایی اسررت که اتفاق میافتد و به مسرریر شررما هیجان میدهد .اما
مواظب باشررید! شررما باید راه بلد باشررید .اگر نتوانید از این مشررکالت عبور کنید ،حتی اگر
مسیرتان را به اورت شانسی هم در ست بروید ،به احتمال زیاد به ناکجاآباد خواهید ر سید.
در ادامه به تعدادی از اشتباهاتی که کارآفرینان در طول مسیر انجام میدهند اشاره میشود.
 -1به کارهای روزمره و پیش پا افتاده بیش از اندازه توجه کردن
همه کارآفرینان در تمامی کسب و کارها ،چه کوچک باشد و چه بزرگ ،باید تا اندازهای
در فعالیتهای روزمره کسررب وکار درگیر شرروند .اما فراموش نکنید که شررما اهداف و
مسررربولیت های بزرگتری دارید و نباید اجازه دهید که فعالیت های پیش پا افتاده و
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روزمره شما را از مسیر االی دور کند .درگیری بیش از اندازه در کارهای کوچک باعث
میشررود از وظیفه ااررلیتان که هیچکس دیگر قادر به انجام آن نیسررت ،یعنی تعیین
اهداف تو سعهای شرکت ،غافل شوید .از ا ال تفویض اختیار ا ستفاده کنید و کارهایی
را که دیگران میتوانند با کیفیتی تقریباً برابر با کیفیت خوتان انجام دهند ،واگذار کنید.
 -2آشنا نبودن با جنبههای مختل فعالیت حرفهای
تحقیقات نشرران میدهند که تقریباً تمام کارآفرینها قبل از شررروع کسررب وکار خود،
برای دیگران کار میکردهاند .در دوران کارمندی باید با تمام رمز و رازهای فعالیت
شرکت از نزدیک آشنا شوید .این تجربه در کسب و کار خودتان کمک فراوانی به شما
میکند .بنابراین اگر در حال حاضررر به اسررتخدام سررازمانی درآمدهاید و قصررد دارید در
سالهای آتی کسب و کار خودتان را راهاندازی کنید ،حوا ستان را حسابی جمع کنید و
تا جایی که میتوانید بیاموزید.
 -2شریک شدن با هرکسی
برای شریک شدن با دیگران ح سابی تحقیق کنید .ب سیاری از کارآفرینان عالقه دارند
تا کسب و کار خود را به اورت شراکتی و با همکاری چند نفر شروع کنند .اما زمانی
که کار جدی میشررود ،باید وضررعیت حقوقی و قانونی هرکدام از شررریکها مشررخص
شود .افرادی که در ابتدای راه بدون تحقیق کافی با دیگران شریک می شوند ،در ادامه
راه دچار مشکل میشوند .پس در انتخاب همسفرهای خود دقت کنید.
 -4داشتن نگاه محدود
کارآفرینهایی که در ابتدای مسرریر نگاه محدودی داشررته باشررند و هدف نهاییشرران
ر سیدن به درآمد محدودی با شد ،در ست مانند زمانی که کارمند بودند و درآمد محدود
داشتند ،حتی به همان هم نمیرسند .همیشه دید وسیعی داشته باشید و به یاد داشته
باشید که اگر زیاد بخواهید دنیا بیشتر از آن به شما میدهد و اگر کم بخواهید ،همان
مقدار ناچیز را هم از دنیا دریافت میکنید (قانون جذب).
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 -1ارفهجویی بیمورد در هزینهها
در ست ا ست که همی شه گفته می شود در هزینههای خود ارفهجویی کنید و تالش
کنید که کسرررب و کارتان را با حداقل هزینه راهاندازی کنید ،اما فراموش نکنید که
رعایت اعتدال در همه جنبههای زندگی حرف اول را میزند .مثالً ممکن اسررت شررما
بخواهید در هزینه استخدام نیروی انسانی خود ارفهجویی کنید و به همین ترتیب هم
به دنبال اسررتخدام نیروی کار ارزان قیمت باشررید .در اغلب موارد (و البته نه همیشرره)
ا ستخدام افراد با د ستمزد پایین به معنای ا ستخدام افرادی ا ست که تبحر و تخ صص
کافی ندارند .اگرچه در نگاه اول ممکن است اینطور به نظر برسد که شما چقدر زرنگ
هسرررتید و در این بازی بردهاید ،اما پس از مدتی و با پیشررررفت کار ،کمبود دانش و
تخصص ،افراد شما را به نابودی میکشاند .پس هرکس از راه رسید و خواستار حقوق
کمی بود ،بالفااررله او را اسررتخدام نکنید .این ارررفهجویی تنها در کوتاه مدت جالب
توجه است اما در بلندمدت هزینههای جبران ناپذیری به شما وارد میکند.
 -6پرداختن به هر تفریحی
داشررتن تفریح ،یکی از راههای بسرریار مفید برای کاهش تنش در زندگی و حتی الهام
بخش است؛ اما نه هر تفریحی . ...
در حالیکه دنیای امروز پر شرررده اسرررت از تفریحهای گوناگون و غالباً پوچ و بیمعنا،
برخی از آنها حماقتی بیش نیستند و تنها برخی از آنها آنقدر سرگرم کننده و مفیدند
که بتوانند به طور موقت ما را از فشرررارهای ز ندگی دور کنند .بیشتر مردم درگیر
تفریحاتی شررردهاند که نه تنها مفید نیسرررتند ،بلکه آن ها را از موفقیت و هدف های
زندگیشرران دور میکنند .بنابراین ،زمانی که تصررمیم میگیرید تفریح کنید ،تفریحات
مثبتی را انتخاب کنید که برای شما الهامبخش باشند؛ مثالً فیلمهایی را تماشا کنید که
برا سام دا ستانهای واقعی با شند و برای دنبال کردن اهداف به شما انگیزه بدهند.
یادتان باشررد که یادگیری ،مسرربولیت شررماسررت .پس تفریحاتی را انتخاب کنید که در

42

3

عین سرگرم کننده بودن ،برای شما جنبه آموز شی دا شته با شند و شما را در م سیر
رسیدن به اهدفتان به جلو برانند.
 -7نداشتن شناخت کافی نسبت به خود و دیگران
کارآفرینان موفق افرادی هسررتند که از نقاط قوت و قابل بهبود (که گاهی به اشررتباه
نقاط ضع گفته می شود!) خود خبر دارند .ک سانی که ن سبت به خود شناخت کافی
ندارند ،همیشرره نیاز دارند که کسرری آنها را مدیریت کند و بگوید چکار کنند .یکی از
مهارت های کارآفرین های موفق ،توانایی برقراری ارتباط با دیگران اسرررت .بنابراین،
الزم است که کار را با شناخت خود شروع کنید و سپس ببینید چگونه میتوانید روابط
بهتری با دیگران ایجاد کنید .تستهای شخصیتشناسی ابزارهای جالبی در این زمینه
هستند و به شما کمک میکنند تا دید وسیعتر و جدیدتری نسبت به خود و سایر افراد
داشرررته باشرررید« .کیت کمران اسرررمیت» در کتاب خود با عنوان « 16فرق عمده
کارآفرینان و کارمندان» مینویسد :یکی از سادهترین و قدرتمندترین تستهایی که تا
به حال یافتهام ،تست شخصیتشناسی  DISCاست.
ما چهار تی شرررخصررریتی غالب و ترکیبات زیادی از این چهار تی داریم .در الگوی
:DISC

Dها :افرادی اهل خطر ،مصمم ،هدفمند و سلطه جو هستند.
Iها :آدمهای بامزه و الهام بخشررری هسرررتند که عاشرررق خندهاند و کاری میکنند که
دیگران هم با آنها بخندند.
Sها :افرادی بیخطر ،قابل اطمینان ،سختکوش و اادق هستند.
Cها :آدمهایی با حساب و کتاب ،دقیق ،موشکاف ،تیزبین و برنامهریز اجتماعی هستند.
شما هم با کمی مطالعه و تمرین در این زمینه میتوانید شخصیت خودتان و دیگران را بهتر
برر سی کنید .وقتی بیشتر در اینباره میدانید که چه ک سی ه ستید و چه چیزهایی نیازهای
شما را برآورده میکند ،در کار و زندگی خود موفقتر خواهید بود.
 -8داشتن این تصور که «شکست پایان راه است»
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همه ما بارها و بارها در طول زندگی خود شکست خوردهایم و باز هم شکست خواهیم
خورد .این بخ شی از زندگی ا ست .کارآفرینان موفق معتقدند که شک ست اجتنابناپذیر
اسررت و زمانی که رم میدهد تنها باید پرسررید« :مهمترین درسرری که میتوانم از این
شکست بگیرم چیست؟»
زمانی که شرایط د شواری اتفاق میافتد ،یک کارمند ساده میتواند خودش و دیگران
را سرررزنش کند ،شرراکی شررود یا حتی قید کارش را بزند .اما یک کارآفرین خوب باید
تالش کند تا در این شررررایط قوی بماند و حتی خود را قویتر کند .گاهی اوقات این
شک ستها ،شک ستهای آ سانی نی ستند! شما هم اگر میخواهید یک کارآفرین موفق
باشید باید شکستها را بپذیرید و از آنها درم بگیرید ،قوی و قویتر شوید و اعتماد
به نفس خودتان را افزایش دهید .اگر بکو شید از شکستهایتان درم بگیرید ،آنوقت
کامالً متوجه خواهید شد که «این شک ستها دقیقاً همان چیزهایی را به شما خواهند
آموخت که برای موفقیت به آنها نیاز دارید».
 4توصیه بسیار مهم:

 -1هر جا الزم شد از تکنیک  PCPاستفاده کنید.
گاهی در م سیر کار خود با افرادی مواجه می شوید که ممکن ا ست دچار ا شتباه شوند.
در اینگو نه مواقع بهترین راه حل اسرررت فاده از تکن یک  :Praise( PCPتحسرررین،
 :Correctتصحیح و  :Praiseتحسین) است .این تکنیک چه کمکی به شما میتواند
بکند؟
تصور کنید کارمند شما دچار مشکل شده ا ست .او نسبت به کار بیمیل شده ا ست و
انرژی الزم را برای کار خود ارررف نمیکند یا حتی ممکن اسررت بخشرری از کارش را
ا شتباه انجام داده با شد .اغلب کارفرمایان به این فکر میکنند که در ا سرع وقت فرد را
توبیخ کنند .اما یک کارآفرین موفق ،برخوردی متفاوت خواهد داشرررت .او با کارمند
اررحبت میکند و از تکنیک  PCPاسررتفاده میکند؛ یعنی در ابتدا از او به خاطر تمام
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زحماتش تشررکر میکند و به کارمند خود حس ارزشررمند بودن را القا میکند ،سررپس
میگوید« :به نظر من در این مورد نیاز به ارف انرژی و توجه بیشتری است و من با
توجه به شررناختی که از شررما دارم مطمبنم به خوبی از پس آن برمیآیید .در رابطه با
مشررکل پیش آمده نیز به نظر من میتوان این کار را انجام داد  » ...و در انتها پس از
اینکه کارمند م شکل خود را ا االز کرد ،دوباره کارآفرین با او احبت میکند و او را
تحسین میکند.
زمانی که تنها به مسررربله موجود اشررراره میکنید و هیچ راه حلی برای آن پیشرررنهاد
نمیکنید ،ممکن ا ست ب سیاری از افراد ت صور کنند که رصیس شان مدام از آنها ایراد
میگیرد.
یک کارآفرین هم ممکن ا ست در طول کار خود دچار م شکل شود .هیچ ایرادی ندارد
که اگر ک سی ق صد ت صحیح رفتار شما را دا شت ،شما هم با فروتنی به حرفهای او
گوش دهید .هیچ اشرررکالی ندارد که بگویید« :من اشرررتباه کردم» .شرررما با اقرار به
اشتباههای خود به سرعت احترام دیگران را برای خود میخرید.
 -2مواظب باشید که با عقابها میپرید یا همنشین مرغ و خرومها میشوید.
آدمهایی که با آنها سر میکنید تأثیر ب سزایی بر زندگی و انرژی شما دارند .این افراد
مانند آ سان سور ه ستند؛ یا شما را پایین میبرند یا همراه خود باال میک شند .م شکل
زمانی شررردت می یابد که بسررریاری از مردم حتی لحظهای توق نمیکنند تا از خود
بپرسند که اطرافیان آنها چه کسانی هستند و چه تأثیری بر زندگیشان دارند.
برخی از روابط آنقدر عادی شدهاند که حتی به ذهنمان خطور هم نمیکند که شاید
این رابطه اساساً غلط است و بر زندگی ما تأثیر منفی دارد .فراموش نکنید که آدمهایی
که با آنها نشست و برخاست میکنید ،میتوانند باعث موفقیت یا شکست شما شوند.
تصمیم با شماست که میخواهید وقتتان را در کنار افراد نامناسب هدر دهید یا اینکه
بر روی وقت گذاشتن با افراد مناسب سرمایهگذاری کنید .بسیاری از افراد حتی ممکن
ا ست پی ببرند که روابط نادر ستی با افراد نادر ست برقرار کردهاند ،اما تمایل ندارند از
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روابط شان د ست بک شند .شما در انتخاب افراد خانوادهتان هیچ نق شی ندا شتهاید ،اما
انتخاب دوستان و همکاران و شریک زندگیتان تنها و تنها با خود شماست .آیا اکنون
آمادهاید از کسانی دست بکشید که وقتتان در کنارشان تل میشود؟
کارآفرینان موفق وقت خود را در کنار افراد موفق سرمایهگذاری میکنند .هر ک سی یا
هرچه میخواهید با شید ،باید با آدمهایی بپرید که قبالً به آن سطح یا مقام ر سیدهاند.
اگر میخواهید مانند مرغ و خرومها رفتار کنید ،باید قاطی مرغ و خرومها شوید .اما
اگر میخواهید کارآفرین موفقی باشید ،با کارآفرینان موفق رفت و آمد کنید.
عاقبت پرواز کردن با عقابها این اسررت که پرواز کردن را یاد میگیرید .عاقبت قاطی
شدن با مرغ و خرومها نیز این ا ست که باالخره در مرا سم عرو سی و عزا سرتان بر
باد میرود.
عقابها پرواز میکنند و مرغ و خروسها کباب می وند .انتخاب با
ماست.

 -2به جای حسرت خوردن برای گذشته ،بر روی آیندهتان متمرکز شوید.
گذ شته با تمام اتفاقاتی که افتاده و کارهای کرده و نکرده شما گذ شته ا ست .اگرچه
گذشته به ما کمک میکند که از تجربههای آن برای ساختن آینده خود استفاده کنیم،
اما با توجه به اینکه هیچ کنترلی روی آن نداریم ،هیچ سرررودی به حال ما ندارد .آینده
پیش روی ماست با تمام اتفاقاتی که خودمان قرار است رقم بزنیم.
 -4به خاطر ایمانتان دست به مخاطره بزنید.
چرا کارمندان کارمند باقی میمانند؟ زیرا بسیاری از آنها بیشتر از اینکه ایمان دا شته
باشند ،میترسند و به همین دلیل هم فراتهای زندگی خود را از دست میدهند.
کارآفرینان موفق افرادی هسرررتند که ایمانی قوی دارند و همین ایمان به آنها اجازه
میدهد فراتها را پیدا کنند و د ست به مخاطره بزنند .اکثر مردم ایمان کمی به خود
دارند و به همین دلیل نیز همیشررره در حد کارمند باقی میمانند .آنها میگویند« :ای
کاش من هم میتوان ستم یک کارآفرین با شم  »...اما ترم ،آنها را از مخاطره کردن
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و به جلو رفتن باز میدارد .دو مقاله زیر به شما کمک می کند ایمانتان را به کاری که
انجام میدهید ،تقویت کنید.
مطمئنم که میتوانم
وقتد آاور داشننته آاشنن د کاری از عمدو شننما سنناخته اسننت و «مدتواع د» راو
چگوعه اعجام دادن آنه ج وی رویتان آاز مدشود.
از گو شه و ک ار هم شه خارهاید آه گو شمان مدر سد که عدوای تالر مدک د
تا کارهای تازوای اعجام ده د و سراعجام آه اوی کام اآد آرس دی اما تصور مدک د
چ د درصد از این افراد موفق مدشوعد؟
آقننن اری از آن ها آه پ روزی خود ای مان عدارعد و آ اآراین آه ق ه آرزو ها ه
عمدرس د.
این افراد آ ش از آنکه آه تواعاید خود آاور داشته آاش د ،آر این آاورعد که محال
است آتواع د آه اهدا

خود آرس د و آه هم ن دت ل ه آه دعاال کشف راوهای

تازو عمدروعد ،عت جه اینکه آه آعچه مدخواه د عمدرسننن د و همان آدم ممموتد
آاقد مدماع دی یک آدم ممموتد ماع د آق اری از آدمهای ممموتد دیگر!
جواعد تصنننم

گرفت فروشنننگاهد آاز ک د و در آن آه خرید و فرور خاعههای

پ ش ساخته آ ردازدی ا راف ان تالر کردعد تا او را از این تصم

م صر

ک دو

آه او مدگفت د که صالح ع قت این کار را اعجام دهدی «پوتد که داری ک ا ست
و اگر ا شتااو ک د هم ن پساعداز اعدک خود را از د ست مددهدی رقاآت شدید
اسننننت و تو ه

که در خر ید و فرور اینگو عه مقننننا ل عه تجرآه داری و عه

تاصبی پس آه دعاال کاری آار که ام ت ش د آ شتری داشته آاشد».
اما او مصنننم آودی او آه خود و موفد تش ایمان داشنننتی اتاته پذیرفته آود که
سرمایهار ک است و تجرآهار ه عاچ ز ،که آازار رقاآت شدید آودو و دست
زیاد ا ستی اما مد داع قت که شواهد ع شان ده دو پ شرفت رو آه ر شد این
ص مت ه قت دی او ممتدد آود که آازار رقاآت را زیر عظر دا شته ا ست و مفمئن
اسننت که در این شننمر آمتر از هر کس دیگری مدتواعد اقدام آه خرید و فرور
ک د.
او در پاسنند آه افرادی که مرتب سننمد مدکردعد ترر و عدم ام ت خود را آه او
م تدل ک د مدگفت« :اگر مرتاب اشتااهد شوم آرای خ د غ رم تظرو عاواهد
آود ،اما مصم هقت که هر چه سریعتر اقدام ک .ی»
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او د ر اآتدا آرای تم ه پول ،کمد آه دردسنننر افتاد اما خ د زود کارر را آه ج و
راعدی آا ایمان محامد که آه خود داشنننت ،موفد تش را حتمد مدداعقنننت و از
آعجا که اعتماد آه عفس آ ق ار زیادی دا شت ،تواع قت عظر یک سرمایهدار آزرگ
را آه خود ج ب ک د و آا او شریک شد.
پوتد که سال پ ش آاآت فرور خاعه پ ش ساخته عایدر شد ۱ ،م
آود و اعتظار داشت که سال آی دو فروشش آه  ۲م


ون دالر

ون دالر آرسد.

راسنننتش را آاواه د از همان روز اول ه مدداعقنننت که این کار فایدوای
عدارد.



در شرو ک قد در ست مرا راه ماید عاردو آود ،وقتد ه که دیدم زحمات
آدتمر ماعدو ،راستش را آاواه د دتقرد شدمی



خوب حاال آگذار آا

چه کاری از دسننت آرمدآید وتد گمان عمدک

که آه

جاید آرس ی
این جم ه ها و دو ها جم ه این چ

د دالیل آدشنننماری اسنننت که افراد آرای

شننناقنننت خود ارا ه مدده د تا عدم موفد ت خود را موجه ج وو ده دی آنها
پ شت این آماعهها مافد شدو و عمدداع د که چ ن رز تفاری آعان را آه ور ه
عاآودی مدکشنناعد! اعقننان مقننئول تمام کارهای خود اسننت و مقننئول هرگوعه
آدآاتد در زعدگد آ شر ،شک و تردیدی ا ست که ع قات آه پ روزی و موفد ت
خود دارد و شک و تردید عت جهای عدارد جز شا قت! فرامور عا د که پ روزی
محصول ا م ان و ید ن است.
مرد جوان درحاتد که ف جان قمووار را در دسنننت گرفته آود آه مرد موفدد که
اآلن ج وی او ع ش قته آود و م شتاقاعه آه او عگاو مدکرد عگاهد اعداختی آاورر
عمدشنند که روزی آتواعد در مداآل او آ شنن دی اما پس از دوران فالکت آاری که
پشننت سننر گذاشننته آود دیگر ه چ چ ز آرایش غ رممان عاودی «هم ن  ۵سننال
فد راعه و

پ ش آود که من در یک کارخاعه اآزارسنننازی پادوید مدکردمی زعدگ
فالکت آار آودی اما این وضنننع واقما ً آن چ زی عاود که من مدخواسنننت ی خاعهام
آداعدازو محدر آود و آرای تم ه مایحتای زعدگد پول کافد عداشت ی زع ه چ وقت

شاایتد عمدکرد وتد آتار عاخش ودی از زعدگد در چمروار خواعدو مدشدی خودم
از این اوضننا آق ن ار عاراحت آودمی گاهد آه این فار مدکردم که عا د همقننر و
آچههای را از دست آده و آن وقت آود که غ آق اری وجودم را فرا مدگرفتی
اما امروز که دارم آا شما حر

مدزع دیگر همه چ ز عوض شدو است».
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مرد کمد ماث کرد و دوآارو ادامه داد« :در حال حاضر یک خاعه آزرگ و یک زم ن
چ د ها تاری دارمی در مورد آ چه های عگراعد عدارم چون مدتواع آن ها را آرای
ادامه تحص ل آه آمترین داعشگاوها آفرست ی همقرم حاال دیگر هر وقت آاواهد
آرای خودر تاار عو مدخرد آدون ای اه احقنننار گ او ک دی ما حاال آه مم ای
واقمد زعدگد مدک

».

مرد موفق پرس د« :شما چفور آه این موفد ت آزرگ رس دید؟»
مرد جوان پاسد داد« :خ د سادو ،در عرض یک شب».
و سننن س ادامه داد « :ما در ک وم د زعدگد مدکردی اما کاری را که پ دا کردو
آودم در دیترویت آودی تصم

گرفت آه آعجا سری آزع شاید آتواع آا کار جدید

درآمدم را افزایش ده ی یاش اه شب آود که آه دیترویت رس دم و مصاحاه صاح
دو ش اه اعجام مد شدی شام را که خوردم آه اتاق رفت و ع ش قت و در فار فرو
رفت ی عمدداع

آه چه دت ل از خودم حات

آه ه

مدخوردی مر تب از خودم

مدپرسننن دم« :مرد ،آخر چرا تو غ ر از یک آدم ممموتد چ زی ع قنننتد؟ چرا آه
دع اال کاری هقنننتد که تو را فدط یک قدم ج و آارد؟» آداخت ار کا غذ و ق
آرداشننت و آدون ه چ فاری عاگمان عام  ۵عفر از افراد موفدد را که مدشنن اخت
روی کاغذ عو شت ی ک قاعد که از من ج و زدو و مرا پ شت سر گذا شته آودعدی چه
از عظر ش ل و چه از عظر درامد.
عمدداع چه شد که از خودم پرس دم این  ۵عفر چه دارعد که تو عداری؟ آه خودم
جواب دادم« :یک ش ل خوب!» آمد خودم را آا آنها مدای قه کردم و دیدم چه
از عظر هور و ذکاوا و چه از عظر صننداقت چ زی از من آ شننتر عدارعدی حتد از
عظر تحص الا و… .
هم ن ور که آه دعاال ع ت مدگشت آه پاسد رس دم «عاقت ن گام!»
ا صال ً دت عمدخواهد درآارو این عا قت ن گام فار ک

چرا که هر چه آ شتر فار

مدکردم متوجه مدشندم که هم ن عاقنت ن گام آاعث شندو اسنت من از آد ه
فرس گها دور شوم.
ساعت سه پس از ع مه شب را ع شان مدداد و تازو افاار رو شن و صریحد آه
ذه

ر س دو آودی عا قت ن آار آود که ضمف را آ شاارا مددیدمی آاز ه

کردم عم قتر آه م قئ ه عگاو ک

و آا

سمد

عام د که مرا عدب عگه دا شته و آاعث

پقننرفت شنندو ،چه آودو اسننتی دریافت ع ت آن آود که عتواعقننت «عاقننت ن
گام» را آردارم ،چون آرای خودم ارزر قا ل عاودم و خودم را الیق عمددیدم.
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تمام شب را تا صاح آ دار ماعدم و گذ شتهام را تا آعجا که مدتواع قت آه خا ر
آوردم و مرور کردم تا پد آارم عداشنننتن اعتماد آه عفس من از کجا آب مدخوردی
آعجا آود که ع ت را ک شف کردم :من م زم را آر ضد خودم آه کار گرفته آودم .آه
جنای ای انه آنه خودم ت د ن ک

و آگوی

کنه «مدتواع » ،آرای خودم دالی د

مدآوردم ما د آر آعاه «عمدتواع » من آه ارزر واقمد خود پد عاردو آودم و این
حدارا و خودک آ د آودو که از خالل تمام رفتار و کردار من سنر آرآوردو اسنتی
آه این عت جه رسننن دم که تا من خودم آه ارزر های پدعارم و آه خودم عاات ،
دیگران ه آرای ارزشننند قا ل عاواه د آودی از آن آه آمد تصنننم

گرفت قدر

خودم را آداع و خودم را دست ک عگ رم.
صاح شد و من اعتماد آه عفس پ دا کردو و آر اتر آن ع روی تازوای یافته آودم که
آن را در م صاحاه آه آزمایش گذا شت ی قاال ً ت صور مدکردم که اگر در م صاحاه از
من آ رس د چه ما د آه ع وان حدوق پ ش ماد مدک د؛  ۰۵۷یا  ۱۷۷۷دالر آ ش
از حدوق قا

درخواسننننت ک ی وتد پس از ای اه آه ارزر خودم پدآردم

پ شنن مادم را تا رق  ۰۵۷۷۷دالر آاال آردم و مورد قاول واقع شنند! خودم را ارزان
عفروخت  ،زیرا پس از آن شننناد که تا صننناح آ دار ماعدم و فار کردم ،ارزرهای
واقمد خود را آه گوعهای آشاار دیدم.
دو ساتد گذ شت تا من صاحب اخت ار ،اعتاار و شا ص ت ش د شدمی س س
آازار کار رو آه کقنننادی گذاشنننت و در این وقت آود که ارزرهای من آ ش از
پ ش آشنناار شنند و شننرکت آرای ای اه دوآارو سننرپا آ د شننود آه من احت ای
دا شتی پس از آن شرکت عالوو آر ت قم التد که آرای قا ل شد ،حدوق را ه
اضافه کرد».
ایمان ما آه خودمان ماع د ترموسنننتاتد اسنننت که خودمان ماتاری درجهار را
روی هر اعدازوای که آاواه

تظ

ک

.

آه زعدگد افراد کوچک و حد ر فار ک دی آه عظر شما درجه ترمو ستاا این افراد
چفور ت ظ

شنندو اسننت؟ این افراد خود را کوچکتر از آن مدداع د که آاواه د

درجه آاالید آرای خود ت ظ

ک دی آن چه از زعدگد مدخواه د کوچک اسنننت و

عاچ زی ید ن دارعد که عمدتواع د ه چ کار مممد را آه اعجام آرسننناع د و از عمدو
اعجام ه چ کاری ع ز آرعمدآی د.

11

1
ممتددعد که اصنننال ً آه درد ه چکاری عمدخورعد و این موضنننو ک ک تادیل آه
آدق دی در آعان مدشنننودی دیگران در این افراد چه مدآ

د؟ همان چ زی که

خودشان از خود تصور دارعد حتد حد رتر از آعچه خودشان تصور مدک د.
 ۵اسلحه نابودکننده آرزوها!

همه ما در زعدگد خواسنننته ها و آرزوهاید داری ی همه ما مدخواه
آعچه مدخواه

کاری ک

تا آه

آرسنن ی اما درصنند آقنن ار کمد از افراد آه دعاال خواسننتههای خود

مدروعد و آد ه قاتل آرزوهای خود مدشوعد و آنها را آرای هم شه آه خاک مدس ارعدی
 5اس حه عاآودک دو آرزوها را آش اس د و آا تمام قدرا خود آرای عاآودی آنها تالر
ک د؛ مگر ای اه آاواه د آا دست خودتان ،خودتان را عاآود ک د!
اسلحه نابودگر

ماره ۱ا قبول ندا تن خود و ارزشهای خود

تا آه حال آا چ د عفر روآهرو شدواید که گفته آاش د« :من مدخواست دکتر آشوم»،
«من مدخواسننت خواع دو آشننوم»« ،من مدخواسننت شن ل آزاد و پردرآمدی داشننته
آاشنن »« ،من مدخواسننت …» و در ادامه هزار و یک دت ل آوردواعد که چرا آن کار را
اعجام عدادواعد« :آن وقت ها عد

عمدرسننن د»« ،تحصننن الا الزم را عداشنننت »،

«سرمایهار را عداشت »« ،کقد از من حمایت عارد» و… .
پاسد کامال ً مشاب است! همه ما در ول زعدگد خود آا افرادی از این دست آق ار
روآهرو شننندوای و مقننن ما ً آاز ه خواه شننند! افرادی که آا دسنننت خودشنننان،
آرزوهایشان را خاک مدک د؛ چرا که آه افاار کم ه و پوس دوای متوسل شدواعد و این
افاار م فد ،استمدادهای آنها را عاآود مدک د.
اسلحه نابودگر

ماره ۲ا خاکرجمعی

این اس حه آه سمت افرادی عشاعه مدرود که ممتددعد در زعدگد آاید قاعع آود و وقتد
آه حد کافد ر شد کردی (اتاته از عظر خود شان) ،دیگر دت د عدارد خودا را آه زحمت
آ اعدازیی آنها مدگوی د« :تا هم ن حد ه که ر س دوام ،کافد ا ستی چرا آاید دعاال
درد سر آگردم؟!» اینها همان افرادی ه قت د که گامد آه ج و آرعمددارعد و خود شان
ماعع تحدق آرزوهایشان مدشوعد.
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اسلحه نابودگر

ماره ۳ا ترس از رقابت

این اس حه دشمن کقاعد است که هم شه از رقاآت ترر دارعد و هم ن عامل آاعث
مدشنننود تا مدام آه خود آگوی د« :من چفور مدتواع وراد این دع ای رقاآت آشنننوم
آنه در حاتدکه آعددر دسننت زیاد شنندو اسننت و این همه حریف قَد َر وجود دارد؟!
من عمدتوام آا دیگران رقاآت ک ی»
اسلحه نابودگر

ماره ۴ا رضایت پدر و مادر از هر چیزی مهمتر است ...

ممموال ً پدر و مادرها چ زهاید را آه آچههایشننان تحم ل مدک دی آقنن اری از جواعان
مدگوی د « :من آه کار دیگری عالقه داشننت  ،اما چون پدر و مادرم از من خواسننت د که
کار دیگری را اعجام آده  ،من ه مجاور شننندم اق خواسنننته آنها عمل ک

و آه

اجاار فالن کار را اعجام مدده .ی»
مرد جواعد که هم شنننه تالر کردو اسنننت که رضنننایت پدر و مادرر را ج ب ک د،
مدگوید« :وقتد  ۰۵سنناته شنندم ،فمم دم تدریاا ً تمام زعدگدام را صننر خوشننحال

کردن پدر و مادرم ،خصنننوصنننا ً پدرم کردوامی من آچه مورد عالقه پدر مادرم آودوام و
آنها هم شننه آه داشننتن من افتاار مدکردعدی وقتد دی
پدرم دوسنننت داشنننت ،رفت ی آمد آاز ه آه حر

گرفت  ،آه داعشننگاهد که

پدرم گور دادم و وارد داعشنننادو

تجارا شنندمی در  ۰۷سنناتگد ازدوای کردم و اک ون صنناحب  ۲فرزعد هقننت ی آا ای اه
پوتدار شدو آودم ،اح قار آدآاتد مدکردم و آاالخرو اقدام آه خودک شد کردمی من
فمم دو آودم که ع ان زعدگدام در دسننت خودم ع قننتی من فدط سنن اریوی خودم را
آازی مد کردمی آه هم ن دت ل ه

آا دختری ازدوای کردم که ه چ عال قهای آه او

عداشنننت ا ما مورد تری د خاعوادوام آودی پس از چ د سننننال زعدگد ،ع درغ م ل
خاعوادوام ،همقننرم را الق دادم و از آن ایاتت رفت ی در داعشننادو پزشنناد تات عام
کردم و خودم ع ان زعدگدام را در دست گرفت ».
آ ق اری از آدمها ممتددعد که موظف د تا اعتظاراا پدر و مادر شان را آرآوردو ک دی اما
هماعفور که ما عااید اعتظاراا خود را آه دیگران تحم ل ک

 ،عااید اجازو آده

که

اعتظاراا دیگران ع ز زعدگد ما را تحت ترت ر قرار د هدی این که پدر و مادتان یا افراد
دیگر آاید تمام کارهای شما را تری د ک د ،رز فار خوآد ع قت؛ هماعفور که رز فار
و آ ق اری از کارهای دیگران مورد تری د شما ع قتی اتاته راه ماید خوا ستن از پدر و
مادر عه ت ما آد ع قت ،آ اه آ ق ار ه خوب ا ست ،اما فرامور عا د که در عمایت
این شما ه قت د که آاید مفاآق آا صالح خودتان عمل ک دی احترام گذا شتن آه پدر
ومادر واجب اسنننت اما اگر خواسنننتهها و اعتظاراا آنها آا آرزوها و تمایالا شنننما
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هماواعد عدارد ،آاید در رز فار خود تجدید عظر ک دی آه یاد داشنننته آاشننن د که:
«اجازو واتدین خوب است اما شرط خوشااتد ع قت»
اگرچه شاد ع قت که ق صد پدر و مادر از گفتن ای اه فرزعد شان چ ن و چ ان ک د،
صرفا ً دت قوزی و کمک آرای پ شرفت او ستی آمترین راو حل این ا ست که فرزعدان
تالر ک د تا آعچه را که مدخواه د اعجام آده د ،آا صنننار و حوصننن ه آرای پدر و
مادر شان تو ض ح ده دی پدر و مادرها ه آا صار و حو ص ه حر های آنها را گور
ده د و سمد عا د تا آرزوهای آر آاد رفته خودشان را آه آنها تحم ل ک د.
اسلحه نابودگر

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

زماعد که آا آرخد از افراد صنننحات مدک

 ،آنها شنننرو مدک د آه صنننحات کردن

درآارو ای اه چهها کردعد و چهها مدخوا ست د آا دی پس از ای اه از آنها مدپر س :
«خوب چرا در حال حاضر آرای رس دن آه آرزوهایتان کاری عمدک د؟!» عگاهد پرمم ا
آه ما مدک د و مدگوی د« :اگر  ۵سال پ ش آود ،آ ه حر

تو درست آود … ،اما اآلن

صاحب هم قر و فرزعد ه قت  ،م قئوت ت خاعوادو روی دور من ا ست ،دیگر حو ص ه
عدارم ،وقتد آرای اعجام کارهای دیگر عدارم و خالصننه ای اه عمدتواع رور زعدگدام را
ت

ر ده ».

دیگر ز مان آن رسننن دو اسننننت که ه مه اف اار مارب و م فد را از خود دور ک دی
ساتترین قدم آرای اعجام یک کار ،هم شه همان قدم اول ا ستی زماعد که گام اول
را آردارید ،گامهای آمدی یاد پس از دیگری آرداشننته مدشننوعدی ت ما وسنن های که
مد تواعد آه شنننما اعگ زو و تواعاید الزم را آدهد ،این اسنننت که آرای رسننن دن آه
خواسنننتهتان قدم آرداریدی آرای ای اه آاواه د آه آرزوهایتان آرسننن د ،ه چ وقت دیر
ع قننت! هر زمان که هد تان را مشنناب ک د ،پس از آن همه کارهایتان در جمت
سوق دادن شما آه سمت اهدافتان شال مدگ رعدی زماعد که شما آرای خود هد
تم ن مدک د ،زعدگد تان رعگ و آوید دیگر مدگ رد و از روزمرگد عجاا پ دا مدک دی
هد

داشننتن ،درمان آدحوصنن گد اسننتی هد

آق اری از آ ماریهای مزمن خود را درمان ک د.

داشننتن ،آه شننما کمک مدک د تا
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بدون ایمان به خودتان ،همی شه به یکی نیاز خواهید دا شت که به شما بگوید چه کار کنید!
همیشه چشم شما به دهان دیگران است تا به شما بگویند چه کار میتوانید انجام دهید و به
شما اجازه دهند که فرد دیگری با شید .همه ما «ایمان» داریم .مسبله بهکارگیری آن ا ست.
منتظر نباشید یکی بیاید و به شما بگوید که «این کار را بکن تا موفق شوی!»
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از کجا بفهمم من هم میتوانم کارآفرین

وم!؟
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او در خانوادهای کم درآمد بزرگ ااد .با بیکاری پدر اوضاااع نامساااعد ااد و او
تصمیم گرفت مدرسه را رها کند تا کمک خرج خانواده با د .پن از مدتی اجراهای
اسااتندآپ کمدی ،کم کم توانساات وارد هالیوود ااود .زمانی که هنوز یک بازیدر
نا اااناس بود ،برای خود یک چک  01میلیون دالری نو ااات و در یاددا ااات آن
نو تا "برای خدمات بازیدری ارائه ده".
"جیم کری" بازیدر و کمدین معروف هالیوود ،مقدار پولی را که میخواسااات برای
خود معین کرد؛ هدفی که خیلی زود به حقی قت پیوسااات و او توانسااات اولین
دستمزد  01میلیون دالری خود را بدست آورد.
پ.ن .آ یا تا به حال به این موضاااوع فکر کردها ید که ذهن ااا ما چه قدرت
فویالعااادهای برای جااذب ثروت و موفقیاات بیشتر دارد؟ اگر در این مورد فکر
نکردهاید یا اینکه به معجزه قدرت فکر خود ای مان نیاوردهاید ،بد نیسااات کمی در
رابطه با قانون جذب مطالعه و تحقیق کنید!

همانطور که پیش از این اشاره شد ،همه افراد نمیتوانند کارآفرین شوند .به همین دلیل هم
هسررت که عدهای ترجیح می دهند برای دیگران کار کنند (کارمند باشررند) حتی اگر حقوق
پایین و مزایای کمی داشررته باشررند و عده دیگری ترجیح میدهند که با وجود ریسررکهای
زیاد ،ک سب و کاری راه بیاندازند .البته در این میان عدهای هم ه ستند که در حال حا ضر در
ا ستخدام افراد و سازمانهای دیگری ه ستند اما فکر تبدیل شدن به یک کارآفرین همی شه
در ذهنشررران وجود دارد و آنها را قلقلک میدهد .در واقع این کتاب هم راهنمایی اسرررت
برای افرادی که آرزو دارند کسررب و کاری داشررته باشررند و به این وسرریله برای دیگران هم
ا شت الزایی کنند ،اما هنوز هم تردید دارند؛ یا حتی م صمم شدهاند که به جمع کارآفرینها
بپیوندند ولی در مورد چم و خم کار اطالعات کافی ندارند .عده دیگری نیز هسرررتند که
نمیدانند کارآفرینی به ا اطالز در خون آنها ست و این بخش از کتاب هم برای کمک به
همین د سته از افراد تهیه شده ا ست .فراموش نکنید که تمام چیزهایی را که دیگران درباره
شما میگویند و القابی را که به شما میدهند ،به راحتی باور نکنید .اگر نشانههای زیر را که
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به عقیده برخی از ااحبان عقل و خرد (!) ضع

شما هستند در خود دیدید ،کمی بیشتر و

جدیتر درباره راهاندازی کسب و کار خود فکر کنید:
 از وضع موجود نفرت دارید.
اگر شما هم از آن د سته افرادی ه ستید که از بیکار ن ش ستن یا همرنگ جماعت
شدن و همراه با موج حرکت کردن نفرت دارید ،اگر برای شما هم انجام برخی از کارها در
زمان ثابت خسته کننده ا ست ،اگر شما هم از وضعیت کاری خود ،کارکردن برای دیگران و
حقوق و درآمد کم رضررایت ندارید ،پس احتماالً شررما این توانایی را دارید که یک کارآفرین
شوید.
 خیلی زود حوالهتان سر میرود.
دیگران در مورد شما چه می گویند؟ « شما خیلی زود حو الهتان از یک کار سر
میرود و این برای شما مشکل ساز می شود» اگرچه ممکن ا ست این مسبله از نظر دیگران
ضعفی برای شما با شد ،اما شما زود حو الهتان از کاری سر میرود چون ب سیار یکنواخت
است و هیچ چالشی برای شما ندارد .دلیل نفرت شما هم از بسیاری از موقعیتهای ش لی،
کالمها و کتابها همین است .هیچ چالش و تنوعی در آن دیده نمیشود!
 مدام از محل کارتان اخراج میشوید.
اخراج شررردن از محل کار آن هم به دلیل خالقیت و جنب و جوش زیاد (و نه
بخاطر بینظمی ،کم کاری یا هر دلیل منفی دیگر) ،برای شما م شکل ساز شده
است؛ چرا که شما نمیتوانید سکون و قوانین دست و پاگیر موجود را تحمل کنید
و همیشه تالش میکنید تا در فرایندها ،روشها و محصوالت موجود ت ییر مثبتی
ایجاد کنید و برای بهبود داصمی کارها آمادهاید .اگرچه این مو ضوع ،یعنی دا شتن
خالقیت و نوآوری در کارها خیلی ارزشررمند اسررت ،اما فراموش نکنید که از دید
بسرریاری از سررازمانها حفظ فرایندها و روشهای موجود به همان اررورتی که
هست ،بسیار ارزشمندتر است!
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 نمیتوانید زیر بار زور و قدرت دیگران قرار بگیرید.
از زمان کودکی با دسرررتور دادن پدر و مادر ،خواهر و برادر بزرگتر و معلم خود
م شکل دا شتهاید و اکنون هم که بزرگتر شدهاید نمیتوانید د ستور دادنها و برخوردهای
متکبرانه کارفرمای خود را تحمل کنید.
 نمیتوانید به راحتی با دیگران وارد بحث و گفتوگو شوید.
شرررما نمیتوانید به راحتیِ بسررریاری از افراد دیگر ،با سرررایر مردم وارد خوش و
بشهای دوسررتانه و غیررسررمی شرروید؛ چرا که معتقدید خوش و بش کردن و
امیمیت بیش از حد نوعی اتالف وقت است و شما میتوانید این زمان را ارف
کارهای باارزش دیگری کنید.
 از زمان کودکی برتری طلب بودهاید.
از زمان کودکی هم دو ست دا شتید از دیگران انتقاد کنید و برتری دا شته با شید.
دو ست دا شتید که دیگران از شما ح ساب ببرند و به شما به عنوان یک قدرت
برتر نگاه کنند .احتماالً به همین دلیل هم بود که همیشه در کالم مبصر بودید،
در گروههای کال سی و ورز شی سرگروه بودهاید و خال اه دو ست دا شتید در هر
گروه و جایگاهی باالترین مقام را دا شته با شید .در حال حا ضر هم تمایل دارید
که کارفرمای خودتان باشید و تمایلی به داشتن آقاباالسر ندارید!
 به شدت پیگیر کارها هستید.
احتماالً تا به حال چندین بار به شررما گفته شررده اسررت «سررمج»! چرا که وقتی
کاری را شروع میکنید ،تا آن را تمام نکنید و به نتیجه نرسید ،رهایش نمیکنید!
البته این افت بسیار خوبی است اما ممکن است برای خیلی از افراد ،سمج شدن
و پی مو ضوعی را از آنها گرفتن چندان خو شایند نبا شد .این کار آنقدر شما را
درگیر میکند که حتی شرررب ها نمیتوانید فکر کردن خود را متوق کنید و تا
ساعتها بدون اینکه متوجه گذر زمان شوید ،غرق در افکار خود میشوید.
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 با معیارهای قابل قبول جامعه خود سازگاری چندانی ندارید.
ایرادی که به اغلب کارآفرینان گرفته میشررود این اسررت که آنها در اکثر مواقع
دو ست دارند کاری را که به نظر خود شان ارز شمند ا ست انجام دهند .این افراد
چندان دل خو شی از عرف ندارند و حتی نمیتوانند درک کنند که چرا ب سیاری از
مردم جامعه کارهایی را که هیچ ارزشرری ندارند یا حتی اشررتباه هسررتند ،اینقدر
راحت پذیرفتهاند!
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حرف آخر ...
کارآفرینها هم از جنس همان مردم عادی ه ستند .نه شام دارند و نه دم! اگر هم شدهاند
کارآفرین بخاطر پشتکار فراوان و تالش بسیارشان بوده است .اگر روزی شما هم کارآفرین
شدید و با وجود تمام اعتماد به نف سی که دارید گاهی درم سیر راه ای ستادید و با خود فکر
کردید« :نکند دارم اشتباه میکنم؟»« ،اگر اشتباه کنم چه میشود؟» و هیچ یک از دوستان
و آشنایان شما نتواند شکتان را از بین ببرد ،اگر شما هم علیرغم اینکه همیشه میگویید:
« شکست ،پل پیروزی است» باز هم در دل از شکست ترسیدید ،اگر نگران ورشکستگی
شررردید و اگر  ، ...فراموش نکنید که این تنها شرررما نیسرررتید که اینگونهاید! در واقع همه
کارآفرینان گاهی در م سیر حرکت خود به در ستی راه شک میکنند و از ور شک ستگی و از
دسررت دادن تمام چیزهایی که با زحمت بدسررت آوردهاند هرام دارند .پس از ترم خود
نتر سید! همین ترم و نگرانی ا ست که به م سیر شما هیجان و شور و حال میدهد .فقط
کافی ست خود را باور داشته باشید و تمام آنچه را که در توان دارید برای «انجام درست کار
درست» به کار بگیرید.
«کارآفرینی یعنی مدیریت کردن مخاطرات .ریسکپذیری آگاهانه جزء ویژگیهای اساسی
یک کارآفرین است .کارآفرین میداند که باید داصماً با دشواریهای مسیر دست و پنجه نرم
کند .بنابراین کسررانی که اهل مبارزه نیسررتند و دنبال آرامش مداوم هسررتند باید بدانند که
دنیای کارآفرینی مناسب آنها نیست! کارآفرینان فراتر از نقطه آسایش خود گام برمیدارند.
راحتی از همه ما آدمهای ترسرررویی میسرررازد .افراد کارآفرین انتخاب میکنند که زندگی
ماجراجویانه و پرتنشرری داشررته باشررند .افراد کارآفرین خودشرران را در خط مقدم فعالیتها و
اقدام قرار میدهند .کارآفرینان اسرررتعدادیاب های فوقالعادهای هسرررتند و همواره افتخار
میکنند که افراد باهوشتر از خود یا کسانی را که مهارتهای بیشتری دارند ،جذب کنند.
بسیاری از افراد با آرزوی این که بتوانند آقای خودشان باشند ،دست به کارآفرینی میزنند،
اما نکته مهمی که فراموش میکنند این اسررت که کارآفرینی به این معنا نیسررت که هرگز
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رصیسی نخواهید داشت .واقعیت این است که شما در جایگاه کارآفرینی هم رصیس دارید و آن
م شتریان شما ه ستند .این عقیده که کارآفرینان مجبور نی ستند به ک سی جواب پس بدهند،
توهم و خیال باطل اسررت .هرکسرری حق انتخاب دارد و کسرری که حق انتخاب دارد رصیس
ا ست و چون م شتریان حق انتخاب بین شما و رقبای شما را دارند ،در نتیجه آنها رصیس
شما ه ستند .پس ،مواظب با شید که رصیستان شما را اخراج نکند .شرکتها و بنگاههای
بی شماری ه ستند که پس از مدت زمان کوتاهی شک ست میخورند و علت این ا ست که
آنها استقامت کافی نداشتهاند .کارآفرین کسی است که استقامتی فراتر از مردم عادی دارد.
یکی از نکات ب سیار مهم در موفقیت یک کارآفرین ،توجه به مهارتهای بین ر شتهای و به
خ صوص روان شنا سی ارتباط با م شتری و موقعیت شنا سی ،فنون و ا اول مذاکره ،مدیریت
اطالعات و سواالت م شتریان ا ست .تحقیقات ن شان میدهند که طی خرید و فروشهای
تجاری رایج ،مشتریان تنها  21دراد از آنچه را که در ذهن دارند ،نشان میدهند .پس این
م سبولیت بر عهده شما ست که با طرز سواالت در ست و به موقع ،مابقی را از ذهن خریدار
بیرون بک شید .کارآفرینان میدانند که شنیدن ادای م شتری و بازار یک ا ال ب سیار مهم
ا ست .از طرفی کارآفرینان با این محدودیت مواجه ه ستند که چهارچوب اندی شه م شتریان
محدود اسرت و این شرما هسرتید که باید با جرقههایی که از مشراهدات محیط در ذهنتان
ایجاد می شود ،با نوآوری به خلق مح صولی بپردازید که م شتریان هیچگاه به آن فکر نکرده
بودند ،اما اکنون مشتاق محصول شما

میشوند».

ه ری فورد مدگوید :اگر از مردم پرس دو آودم که چه مدخواه د ،آنها در پاسد
مدگفت د اسبهای سریعتر!

مدتی پیش با یکی از دوسررر تان که خود نیز یکی از کارآفری نان موفق و برگزار کن نده
سمینارهای گوناگون در زمینه کسبوکار است ،احبت میکردم .او میگفت« :در یکی از
سمینارهایم ،یکی از شرکت کنندگان از من پر سید :به نظر شما چطور میتوانیم کارآفرین
شویم؟ و بعد در حالیکه آن شخص احتماالً منتظر شنیدن چند راهکار علمی و شاید یک
* برگرفته از سخنان آقای علیرضا جعفری ،مدرم و مشاور در زمینه طراحی و راهاندازی کسبوکار
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فرمول بود ،در پا سخ به او گفتم :خیلی ساده ا ست! انیمی شن ببینید! کافی ا ست هرکدام از
شرررما در زندگی خود مانند غول انیمیشرررن  ،Shrekکوآالی انیمیشرررن  ،Singخرگوش
انیمیشن  Zootopiaیا دختر پردل و جرأت انیمیشن  Moanaعمل کنید .آن زمان است
که موفق میشررروید .کارآفرینی چیزی بجز این نیسرررت!» سرررپس ادامه داد« :زمانی که
احبت من تمام شد ،همه شرکتکنندگان خندیدند .اما از نظر من واقعاً کارآفرینی چیزی
بجز این نیسرررت! همه این شرررخصررریت ها کاری کردند که از نظر دیگران غیرعادی یا
غیرممکن بود .اگر هر فرد تالش کند در زندگی خود قواعد موجود را زیر سررروال ببرد و
کاری بکند که دیگران حاضررر به انجام آن نیسررتند ،آن وقت چیزی به دسررت میآورد که
دیگران آرزوی آن را دارند!»
اگر همه ما تالش کنیم تنها کمی بیشتر از خودمان باشررریم ،بسررریار موفقتر از آنچه که
هستیم ،خواهیم شد . ...

یکی از کوچکرتین کاراهیی هک میتوانیم ربای تحولآفرینی انجام دهیم ،هب

سه
اشتراکگذا ری کتاباه و مطالب مفیدی است هک مطالعه میکنیم .زهینه دانش ما ،یم شدن
آن با دیگران میباشد .این کتاب رای گان است ،اما چناهچ مطالب را مفید یافتید ،آن را با
دوستانتان هب اشتراک بگذا رید…
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