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 پیش درآمد

 

 

اگرچه متاسفانه در فرهنگ جامعه ما، بزرگساالن خیلی نوجوانان و جوانان را 

های شگرف آنان نمندیشوند تواگیرند و معموالً به سختی حاضر میجدی نمی

درخشش تالش و استعدادشان باز آموزی و را باور کرده و عرصه را برای تجربه

آموزان ایرانی که هر یک این بدان معنا نیست که واقعاً دانشبگذارند، اما 

های درونی را دار هستند، بدیل و ارزشمند از استعدادها و ظرفیتای بیگنجینه

تلف از جمله کارآفرینی، لیاقت و شایستگی خود را به نتواند خودشان از طرق مخ

نمایش بگذارند و با خلق آثار و عملکردهای فوق العاده، زندگی خود و دیگران را 

 به شکل محسوسی بهبود بخشند. 

اکنون در که هم است آموزان عزیزشما دانشدر این کتاب روی صحبتم به 

ها و یرغم تمام محدودیتبرید، علدوران تحصیل و کسب دانش به سر می

کمبودها و با وجود تمام مشکالت و موانع، با توکل به خدا و تکیه بر استعدادها و 

هایی را به توانید راههای درونی خود و البته با تفکر و خالقیت، میتوانمندی

سوی موفقیت و تعالی خلق کنید که در نهایت زمینه شکوفایی ظرفیت های 

ود زندگی خودتان و بهبود کیفیت زندگی اجتماعی تمامی تان، بهبشگرف درونی

 ایرانیان و حتی مردم جهان را به دنبال داشته باشد. 
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برای نیل به این مقصود کافی است خود را باور کنید و با در پیش گرفتن راهی 

نگرش غلط جامعه به خود را تغییر داده و کوشی، صحیح و البته تعهد و سخت

 درخشان را برای خویش رقم بزنید.جایگاه و اعتباری 

های بزرگی را در مسیر راه شما تواند موفقیتهای مهمی که مییکی از حوزه

قرار دهد، کارآفرینی و ورود خالقانه و هوشمندانه به کسب و کارهای مختلف 

 است. 

های کاری سنتی و روشکارآفرینی بدان معناست که شما با خالقیت و ابتکار، 

ی را کنار بزنید و به جای آنها، راهکارهایی طالیی، هوشمندانه و کم بازده فعل

 تر را طراحی کنید و به کار گیرید. اثربخش

تر خود به زندگی و کارآفرینی بدین معناست که شما از نگرش بهتر و مدرن

های مختلف )نسبت به بزرگساالن، مربیان و والدین(، از انگیزه و اشتیاق فعالیت

ن نوجوانی و جوانی و البته قدرت باالی ذهن خالق این مرحله از نهایت دورابی

های های شگرفی را در عرصهزندگی خود به خوبی بهره بگیرید تا بتوانید نوآوری

مختلف کسب و کار خلق کرده و بدین واسطه محصوالت و خدمات بهتری را به 

 ان بیاورید. جامعه عرضه کرده و برای خود ثروت، اعتبار و پختگی را به ارمغ

کمک قصد و نیت بنده از نگارش این کتاب آن است که به شما نوجوانان عزیز 

های خود غلبه کنید و با یادگیری رموز و نکات طالیی ها و نگرانیکنم بر ترس

 های شگرفی دست یابید. در حوزه کارآفرینی به موفقیت
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هایی ه به چهرههای بزرگ و موفق و کسانی کانسانبه یاد داشته باشید که 

بدیل در دنیا و تاریخ تبدیل شده و نامی جاودان از خود به جای برجسته و بی

اند که دست تقدیر بهترین امکانات و اند، افرادی ثروتمند و متمول نبودهگذاشته

 شرایط را در اختیارشان گذاشته باشد. 

-ه به جای بهانهاند کبوده بلکه اغلب افرادی از طبقه پایین و یا متوسط جامعه

های خود را باال زدند و از توان باالی ذهنی خود گری، آستینتراشی و توجیه

های جدید و مبتکرانه و شکستن سدهای ناامیدی و ناتوانی بهره برای خلق راه

 اند.گرفته

ما نیز در این کتاب بر آن هستیم که شما با شیوه نگرش، الگوی فکری و ذهنی 

تاری افراد موفق آشنا کنیم تا انشاءاهلل بتوانید با بکارگیری و همچنین الگوهای رف

هایی نکات مطرح شده و الگوبرداری از شیوه تفکر و زندگی افراد موفق، به انسان

شان به بهبود زندگی کل بزرگ که دارای اهدافی متعالی هستند و هر اقدام

 شود، تبدیل شوید. ها منجر میانسان

 دکتر عبداهلل مروارید                                           

 کارشناس ارشد روانشناسي بالیني                                              

 دکتراي اقتصاد رفتاري                                          



8 

 

 فصل اول

 از کجا شروع کنم؟

 

 

مایه تمام مراحل ستون و بنهر کاری یک گام نخست و ابتدایی دارد که در واقع 

کند. شود و مسیر حرکتی و تمامی اقدامات بعدی را مشخص میانجام آن کار می

به یک سفر بروید، گام اول و نخست شما این است برای مثال اگر شما بخواهید 

که مقصد خود را مشخص کنید و تعیین نمایید که با توجه به بودجه و امکاناتی 

 خواهید به عنوان مقصد خود انتخاب نمایید.ا منطقه را میکه دارید کدام شهر ی

در مسیر کارآفرینی نیز شما باید گام اول را درست و منطقی بردارید تا کلیه 

تان در این حوزه محکم و صحیح باشد و شما را به ها و اقدامات بعدیتالش

 موفقیت و سرافرازی رهنمون سازد.

مایه و اساس حرکت ما در تواند بنقدامی میاما گام اول کارآفرینی چیست؟ چه ا

 این مسیر باشد. پاسخ این سوال خیلی ساده است: تعیین هدف. 



9 

 

 گام نخست: انتخاب هدف

خواهد موفق هر شخصی در زندگی اگر خواستار سعادت و کامیابی است، اگر می

ود، ها نشها و سرخوردگیها، حسرتخواهد اسیر ناامیدیو پیروز باشد و اگر می

 باید برای خود هدفی بزرگ و متعالی داشته باشد.

تواند هدف ارزشمند و شایسته باشد که بزرگ و هدفی مینکته مهم اینکه، 

ها و تمامی اقدامات یک فرد جهت و ارزش آفرین بوده و به کلیت زندگی، فعالیت

رس مواردی در دستتواند میکنید هدف زندگی معنا دهد. از این رو اگر تصور می

مدارک عالی دانشگاهی گرفتن، خرید خانه یا و نسبی مثل ثروتمند شدن، 

قیمت و ... باشد، سخت در اشتباه هستید و باید ویالیی خاص و بسیار گران

 نگرش خود را نسبت به هدف و هدفمندی در زندگی تغییر دهید. 

ایی از هدر واقع ثروتمند شدن، معتبر شدن، فارغ التحصیل شدن، ازدواج و مثال

این دست، نه هدف زندگی، بلکه مراحلی از زندگی هستند که فرد در مسیر 

 انداز اصلی خود باید آنها را کسب کرده و به دست آورد. دستیابی به چشم

کسی که هدف خود را ثروتمند شدن گذاشته، بعد از کسب ثروت دچار سردگمی 

کند. کسی که به یهدفی شده و یاس و ناامیدی تمام ذهنش را اشغال مو بی

ها، دنبال معروف شدن یا معتبر شدن است بعد از دستیابی به این خواسته

 اش دیگر معنا و مفهوم چندانی ندارد. کند که زندگیاحساس می

 خوانید در ذهن خود بگویید:شاید اکنون که این مطلب را می
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کنم نی میهای عمرم را وقف تفریح و خوشگذرامن اگر ثروتمند شوم باقی سال»

 «برم.و از زندگی به معنای واقعی کلمه و به نهایت لذت می

 نشان دهیم که باورهایی از این دست چقدر اما اجازه دهید با ذکر دو مثال 

 تواند اشتباه باشد. می

جان راکفلر، یکی از بزرگترین ثروتمندان دنیا بود که زمانی او را پولدارترین مرد 

ی در بسیاری از کشورها از نامش به عنوان نماد پولداری نامیدند و حتآمریکا می

اش خواست به کسی طعنه بزند که وضعیکردند. مثالً اگر کسی میاستفاد می

 "!برای خودت یک پا راکفلر شدی"گفت: خوب شده می

جان چه مقدار پول و ثروت تو را »: هنسالی خبرنگاری از راکفلر پرسیددر دوران ک

فقط کمی کمتر از آنچه »او در پاسخ آهی کشید و گفت:  و« کند؟راضی می

 «امروز دارم.

اند هایی مثل راکفلر که به معنای واقعی در ثروت و پول غرق شدهدر واقع انسان

تواند به دانند که ثروت به خودی خود هیچ ارزشی ندارد و به تنهایی نمیمی

ردن و خوشگذرانی نیاز به زندگی انسان معنا دهد. بله، امروز شما برای تفریح ک

کند که بخش است و معنا پیدا میپول دارید. اما تفریح و سرگرمی وقتی لذت

تان تالش کرده و خسته باشید و به واسطه یک سفر، یک شما در مسیر هدف

های خود را برای کار و مهمانی یا ...، خستگی را از تن خود بزدایید و انرژی

 بازسازی کنید.  تانتالش بیشتر در مسیر هدف
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تواند هدف زندگی انسان باشد، مثال ا اینکه شهرت و اعتبار هم نمیدر ارتباط ب

های هشتاد و نود میالدی تیم ملی انگلستان برجسته ای وجود دارد. در دهه

بازیکن سرشناس و مشهوری داشت به نام پل گاسکوئین. بازیکنی برجسته و 

انگلستان بود و در رده باشگاهی نیز  ها کاپیتان تیم ملیخالق که حتی سال

 های زیادی را کسب کرده بود. ها و قهرمانیموفقیت

قطعاً اذعان می کنید که شخصی مثل او به نهایت شهرت و اعتبار در جامعه و 

بود. اما خوب است بدانید که امروز، یعنی  کشور خود و حتی در جهان دست یافته

یسم، این بازیکن برجسته سابق به واسطه نوزمانی که بنده این کتاب را می

اعتیاد شدید به الکل و انجام کارهای هنجار شکن متعدد، نه تنها یک فرد موفق 

شود، بلکه تمام ثروت و اعتبار خود را از دست داده و به عنوان یک محسوب نمی

 شود. انسان شکست خورده شناخته می

یا حتی ریاست یک دانشگاه و  پس اگر پول و ثروت و اعتبار و مدرک دانشگاهی

-هدف زندگی چیست؟ ما چگونه میپس ...، هدف مناسبی برای زندگی نیستند، 

 توانیم هدف مناسبی برای خود در زندگی تعیین کنیم؟

پیش از اینکه به این سوال مهم و حیاتی پاسخ دهیم باید دو نکته دیگر را که 

ش و وسواس چندانی روی شود افراد دقت، تالعدم آگاهی از آنان باعث می

انتخاب هدف نداشته باشند و بدین واسطه در ادامه مسیر زندگی دچار مشکالت 

 های بسیار شوند، مورد بررسی قرار دهیم.و سردرگمی
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 نکته اول: اهمیت هدف

شود، اید، یکی از مهمترین دالیلی که باعث میهمانطور که حتماً تا االن فهمیده

هدفی که به زندگی و )مشخصی و ارزنده نباشند،  اغلب افراد دارای یک هدف

تعریف و شناخت ، آن است که (دهدشان معنا میها و اقداماتتمام فعالیت

 درستی از هدف زندگی ندارند. 

در واقع اغلب افراد به واسطه عدم آشنایی با شیوه صحیح انتخاب هدف و 

شان انتخاب ندگیهای یک هدف ارزشمند، مواردی را به عنوان اهداف زویژگی

قع مراحلی از زندگی هستند و به واسطه اینکه بسیار شخصی و اکنند که در ومی

 کند.های الزم را برای تالش و موفقیت در آنان ایجاد نمینسبی هستند، انگیزه

برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که هدفش پولدار شدن است. این هدف هم 

کند چقدر پول به دست آوردن مشخص نمییک هدف نسبی است بدین معنا که 

به شدت شخصی است، در واقع این هدف به معنای پولدار شدن است، هم اینکه 

 کند که فرد در ارتباط با دیگران چه کارهایی را باید انجام دهد. تعیین نمی

-حال اجازه دهید بررسی کنیم که انتخاب چنین هدف اشتباهی چه رهاوردی می

 د: تواند داشته باش

* چون فرد پولدار شدن را به عنوان هدف انتخاب کرده هرچقدر هم که ثروت و 

پول به دست آورد، باز طمع و ولع بیشتری برای کسب پول دارد و از آنجایی که 

پول به تنهایی و به خودی خود لذت، سعادت و ارزشمندی را برای او به همراه 
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د )چه در مسیر کسب پول موفق شوندارد، فرد بعد از مدتی دچار سرخوردگی می

 اش کم است. کند همیشه چیزی در زندگیباشد و چه نباشد( و احساس می

* فردی که پولدار شدن را به عنوان هدف خود قرار داده، از آنجایی که فقط به 

خود فکر کرده و هدفی شخصی را انتخاب کرده است، برای رسیدن به خواسته 

خیانت  برداری، دزدی،می بزند، از جمله کالهخود ممکن است دست به هر اقدا

 یا حتی آسیب رساندن به دیگران.

های بسیاری را در ارتباط با زندگی خالفکارانی که برای به حتماً شما هم فیلم

دست آوردن پول حتی حاضر به کشتن دیگران، آسیب رساندن به کودکان و 

 د. ایکهنساالن و حتی آسیب رساندن به طبیعت هستند دیده

اند، از افرادی نیز که هیچ هدف مشخصی برای خود انتخاب نکردهاز سوی دیگر 

خواهند حرکت خواهند و به چه سمتی میدانند از زندگی چه میآنجایی که نمی

گی دچار کنند، بعد از مدتی دچار سردرگمی و آشفتگی شده و اصطالحًا به روزمره

 شوند.می

آنکه در آن روز کار مهم و کنند بیراحتی شب میشان را به بدین معنا که هر روز

خاصی در مسیر دستیابی به یک هدف ارزشمند انجام داده باشند. چنین افرادی 

نگرشی ناامیدانه به زندگی دارند و همیشه مدعی هستند که زندگی ارزش و 

 جذابیت چندانی ندارد. 

، مشکالت و بنابراین چه انتخاب یک هدف اشتباه و چه نداشتن یک اشتباه

های زیادی را در پی دارد که زندگی یک فرد را دچار اختالف کرده و او را آسیب
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از کسب لذت، داشتن احساس آرامش و سعادت و همچنین احساس ارزش و 

 کند.محروم میاعتبار 

در مقابل داشتن یک هدف خوب و ارزشمند رهاوردهای بسیاری به همراه دارد 

 کنیم:مورد از آنها اشاره میکه به صورت خالصه به چند 

شود تمام اقدامات، تصمیمات و کارهای یک فرد در * داشتن هدف باعث می

یک مسیر مشخص هماهنگ شده و بدین واسطه وی از درگیر شدن به 

 سردرگمی و آشفتگی فکری نجات یابد.

خواهد. بدین شود فرد بداند از زندگی چه می* داشتن هدف ارزشمند باعث می

-ها و مشکالت زندگی شکست نمیها در برابر سختیاو به این راحتی واسطه

 شود.خورد و تسلیم نمی

شود افراد از دهد و باعث میها معنا می* داشتن هدف ارزشمند به زندگی انسان

 شان احساس رضایت داشته باشند.خودشان و زندگی

کرد خودش شود فرد خود را با خودش و عمل* داشتن هدف ارزشمند باعث می

های حاصل از مقایسه خود با دیگران ها و سرخوردگیبسنجد و از حسادت

 خالصی یابد.

تان با جامعه و دیگر شود رابطه شما و زندگی* داشتن هدف ارزشمند باعث می

 ها مشخص شده و شما به فردی مفید و اثربخش برای جامعه تبدیل شوید. انسان
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 نکته دوم: اهمیت خودشناسي

هم و بسیار حساس دیگری که در فرایند انتخاب هدف باید به آن توجه نکته م

کنیم که انتخاب هدف به صورت مستقیم به خودشناسی مرتبط است. بدین معنا 

ها و کمبودهای خود را به ها و همچنین توانمندیکه اگر فردی سالیق و خواسته

ساز ن و انگیزهتواند هدفی مناسب، ارزش آفریدرستی شناسایی کرده باشد، می

 برای خود تعیین کند. 

برای مثال فردی را در نظر بگیرید که پدر و مادرش و اغلب اقوامش از نظر 

قدی، قدی کوتاه دارند و بدین واسطه مشخص است که او نیز از نظر ژنتیکی 

 خیلی امکان اینکه قدی بلند داشته باشد را نخواهد داشت.

بگیرد که مثالً به یک دروازه بان برجسته  در این صورت اگر چنین فردی تصمیم

اشتباه شده و و مشهور تبدیل شود، قطعاً از ابتدا در انتخاب هدف خود دچار 

ای است که بانی حرفهشکست خود را از پیش رقم زده است. چراکه دروازه

 نیازمند قد بلند است. 

وقتی هدفی  های واقعی خود را نشناسد،از سوی دیگر اگر کسی عالیق و خواسته

کند، به واسطه اینکه به احتمال زیاد مسیر دستیابی به این هدف و را تعیین می

خود هدف خیلی تطابقی با عالیق او ندارند، به واسطه مواجهه با مشکالت به 

 شود. سرعت دلسرد و ناامید می

ی ها، معموالً اهدافو خانواده یمتاسفانه در کشور ما به دلیل اینکه سیستم آموزش

آموزان وقتی وارد کنند، اغلب دانشآموزان تحمیل میمورد نظر خود را به دانش
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شوند که خیلی به حوزه کاری خود عالقه شوند، تازه متوجه میعرصه کار می

کوشی ندارند و بدین واسطه انگیزه و رغبت چندانی نیز برای بروز تالش و سخت

 . دهندهای بزرگ از خود نشان نمیو کسب موفقیت

شما عزیزانی که در آستانه ورود به عرصه پرهیجان و جذاب کارآفرینی هستید، 

های برجسته و های شگرف دست یابید و به انسانبه موفقیتخواهید اگر می

بایست هدفی مناسب برای خود انتخاب کنید. هدفی تاثیرگذار تبدیل شوید، می

تان ها، عالیق و نیازهای درونیهای واقعی و البته خواستهکه متناسب با توانایی

 است. این مهم نیز در گرو خودشناسی است. 

ها خود، ها و ضعفخودشناسی یعنی آگاه شدن از توانایی

های خود و همچنین شناختن شناخت عالیق و خواسته

 احساسات و عواطف خویش. 

ید کنبنابراین وقتی شما به درستی خود را بشناسید، هدفی صحیح را انتخاب می

 کند:که مزایای زیر را به شما ارزانی می

مان هایشود هدف اصلی زندگی ما مطابق با توانایی* خودشناسی باعث می

توانیم با تکیه بر باشد. بدین واسطه در مسیر رسیدن به هدف ما همیشه می

 ها غلبه کنیم. های خود و البته تقویت آنها، بر تمام مشکالت و سختیتوانایی

ما مطابق با خواسته و عالقه  شود، هدف اصلی زندگیاسی باعث می* خودشن

داریم و هر مان باشد. بدین واسطه هر قدمی که در این مسیر بر میواقعی

، لذت و سرخوشی را برای داریممان بر میفعالیتی که برای نیل به هدف مناسب
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اال در برابر مشکالت شود بتوانیم با روحیه و انگیزه بما به همراه دارد و باعث می

 ها قد علم کنیم. و سختی

 هاي هدف مناسبویژگي

 ها و عالیق فرد باشد: ـ هدف باید متناسب با توانایي1

را مطالعه کرده « آموز کارآفریندانش»اگر کتاب اول بنده در این حوزه با عنوان 

کنید یدانید که حوزه کارآفرینی که شما عزیزان برای خود انتخاب مباشید، می

 تان باشد. باید مطابق با سلیقه و تمایالت درونی

-برای مثال اگر به کارهای برقی و الکترونیکی عالقه دارید باید حوزه کارآفرینی

های جدید تان مرتبط با این عالقه باشد و اگر عاشق فضای مجازی و تکنولوژی

 کنید.  اندازیتوانید کسب و کاری در این حوزه برای خود راههستید می

را نیز مطابق با  تانارزشمند زندگی حال اگر هدف

، قطعاً در حوزه خواسته و عالقه درونی خود انتخاب کنید

توانید اراده و تعهد باالیی را از خود نشان کارآفرینی می

اندازها، توانید در برابر تمام مشکالت و دستدهید، می

ا نیز، به هانگیزه خود را حفظ کنید و حتی بعد از شکست

جای خودخوری و ناامیدی، از اشتباهات خویش درس 

تان در بگیرید و با بهبود عملکرد خود، سرعت حرکت

 مسیر موفقیت را بیشتر کنید. 
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های این اولین ویژگی یک هدف سازنده و ارزشمند است. هدفی که تمام انرژی

رشتاب در مسیر های زیادی را برای حرکت مستمر و پکند و انگیزهما را فعال می

 کند. مان ایجاد میموفقیت در ذهن

 هدف باید پویا باشد نه ثابت و دست یافتني:ـ 2

ای از زندگی است، نه اصوالً چیزی که روزی بتوان به آن دست یافت، مرحله

رسیدن به یک جایگاه یک هدف متعالی برای زندگی. از این رو کسب مدرک، 

تواند یک هدف یا حتی یک جزیره نمیعلمی یا سیاسی، خریدن خانه، ویال 

 مناسب برای زندگی باشد. 

خواهم می»بنابراین هر وقت در تعیین و تعریف هدف خود از عباراتی مثل این 

، استفاده «فالن چیز را به دست آورم»خواهم یا می« به فالن موقعیت برسم

 کنید. کردید مطمئن باشید که هدف مناسبی را انتخاب نمی

تر کنیم. آقای ید با ذکر یک مثال در حوزه کارآفرینی بحث را شفافاجازه ده

در کشور آمریکا به دنیا آمد و او را امروز به عنوان  1867هنری فورد که در سال 

شناسند، یکی از بزرگترین کارآفرینان، مخترعان و صنعتگران برجسته تاریخ می

مند خودرو عالقه در دوران کودکی و نوجوانی فهمید که به شدت به صنعت

دانید حتماً میاست. )در واقع از طریق خودشناسی، عالقه واقعی خود را شناخت(. 

 که او موسسه کارخانه و ابر برند خودروسازی برند است. 
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در آن زمان صنعت خودرو یک صنعت نوپا بود تنها معدود مخترعان و 

ت به اختراع و تولید صنعتگرانی در جهان، آنهم در حجم و تعدادی بسیار کم، نسب

 کردند. یک اتومبیل اقدام می

فورد آنقدر عاشق این کار بود که به سرعت به عنوان تعمیرکار کارش را در این 

های کاری خودرو و اجزای آن آشنا شد. او در همان حوزه آغاز کرد و با مکانیزم

زمان یک هدف ارزشمند را برای خود انتخاب کرد. هدفی که باعث شد در 

ها و دستاوردهای بسیار شگرفی دست یابد و زندگی مردم زندگی به موفقیت

 کشور خود و حتی دنیا را به شکل محسوسی بهبود بخشد.

خود تعیین کرد چه بود؟ آیا این بود که روزی یک هدفی که او برای به نظر شما 

و کارخانه بزرگ خودروسازی درست کند؟ آیا این بود که یک خودرو خوب 

 ه بسازد؟خالقان

 :خیر. این موارد دست یافتنی هستند. هدف او چیز دیگری بود

خواهم کاری کنم که همه مردم عادی هم بتوانند روزی یک خودرو من می»

 «. بخرند

ای نیست که یک انسان چنین هدفی یک هدف پویا و ماندگار است و مرحله

وانند برای خود تبتواند به آن دست یابد. کما اینکه هنوز هم همه مردم نمی

 خودرو بخرند. 
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توان به آن رسید، گاه نمیشاید با خود بگویید وقتی یک هدف پویاست و هیچ

چرا باید اصالً آن را انتخاب کرد؟ در پاسخ اجازه دهید باز هم به مثال هنری 

 فورد باز گردیم. 

اغلب روزی که فورد کار خود را به عنوان تعمیرکار اتوموبیل آغاز کرد، نه تنها 

-قیمت آن زمان محروم بودند، بلکه حتی نمیمردم از خرید خودروهای گران

کرد( بخرند. اما روزی که هنری فورد توانستند درشکه )که با اسب حرکت می

توانستند آخرین محصول مرد، اغلب مردم از قشر متوسط آمریکا، از نظر مالی می

 شرکت فورد را خریداری کنند. 

اند که خودرو در های امثال فورد کاری کردهدر ادامه تالشامروز نیز بسیاری 

دسترس همگان قرار دارد. چه شما خودرو را بخرید و چه به عنوان مسافر از 

 سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنید. 

کنید باید پویا و ماندگار باشد. باید هدفی باشد هدفی که شما انتخاب میبنابراین 

دگی به تمام اقدامات شما معنا دهد و همواره در تحقق آن که تا آخرین لحظه زن

 باشید. 

اجازه دهید با یک مثال ساده دیگر روش ماندگار کردن و پویا کردن یک هدف 

 را مشخص کنیم.

فرد کنید علی شخصی است که به کار تولید مواد غذایی عالقه دارد و از این رو 

تواند های نامناسب برای او میدفشود. هبه عنوان کارآفرین وارد این حوزه می
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خواهم بزرگترین کارخانه صنایع غذایی ایران یا آسیا را اینگونه باشد: من می

 تاسیس کنم.

خواهم کاری کنم که و اما هدف پویا و ماندگار چیزی شبیه این است: من می

 تمام مردم کشور به غذاهای سالم و ارزان قیمت دسترسی داشته باشند. 

 المنفعه باشد:دگي باید عامـ هدف زن3

شاید اگر با دقت مطالب بخش قبل را مطالعه کرده باشید، فهمیده باشید که تمام 

هایی که بنده از اهداف ارزشمند ذکر کردم در یک بُعد مشترک هستند: مثال

خواهند به مردم و جامعه کمک کنند و وضعیت زندگی دیگران را نیز همگی می

 بهبود بخشند. 

تواند به زندگی شما معنا و ارزش ع هدفی ارزشمند و متعالی است و میدر واق

تان محدود نشود و خیر و صالح ها و تمایالت شخصیبدهد، که صرفاً به خواسته

 همگان را در بر بگیرد. 

یک هدف ارزشمند مانند بذری است که فرد در دل 

کارد و با حرکت در مسیر نزدیک شدن به آن، زمین می

کند تا از دل زمین بیرون از بذرش مراقبت می در واقع

آید، رشد کند و روزی به درختی تنومند تبدیل شود که 

بخشش های شیرین و فرحتوانند از میوههمگان می

 استفاده کنند. 
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کنید، وقتی به شما در حد نهایت هدفی که شما در مقام یک کارآفرین تعیین می

سازد و انسان ارزشمند و مفید تبدیل میدهد، وقتی شما را به یک انگیزه می

آورد که در مسیر تان به ارمغان میوقتی رغبت و اعتبار واقعی اجتماعی را برای

 و مشکلی را از مشکالت انها کاهد.  بهبود زندگی دیگران باشد

اجازه دهید در این بخش نیز یک مثال را با هم مرور کنیم. حتماً استیوجابز را 

عامل و یکی از موسسان و اعضای هیات مدیره شرکت و برند شناسید، مدیرمی

بزرگ اپل که امروز همگان به داشتن محصوالت این شرکت مثل گوشی آیفون 

 کنند.افتخار می

هایی که در ارتباط با زندگی استیو جابز از زبان همکاران و دوستانش اگر کتاب

شوید که او همیشه در نگارش شده )که البته کم هم نیستند( بخوانید متوجه می

ها و اقداماتش گیریزندگی یک هدف داشت و این هدف را در تمام تصمیم

 کرد. دخیل می

های جدید باید آنقدر ساده و آسان باشند که حتی تکنولوژیهدف استیو این بود: 

 ها هم بتوانند از آن استفاده کنند.ها و کم سوادترین آدمپیرترین آدم

راد بزرگی مثل استیو جابز باعث شد تلفن همراه به یک های افنتیجه تالش

 ها تبدیل شود. وسیله مفید، پر فایده و کاربردی در زندگی تقریباً تمامی انسان

 پیش به سوي هدفمندي

های آن آشنا شدیم، وقت آن است که با حاال که با مفهوم هدف زندگی و ویژگی

 هدفمندی نیز آشنا شویم. 
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 خش است:دارای دو بهدفمندی 

 بخش اول: تعیین هدف بزرگ برای زندگی

ریزی و فازبندی مسیر حرکتی خود در زندگی بر اساس هدف و بخش دوم: برنامه

 انداز تعیین شده. چشم

در بخش اول شما باید کسب و کار کارآفرینانه خود را با توجه به سلیقه و 

آن، هدف متعالی های خود انتخاب کرده و بر اساس خواسته و البته توانمندی

 های ذکر شده است را تعیین نمایید. تان که دارای ویژگیزندگی

ریزی مسیر حرکتی خود در زندگی و در بخش دوم نیز شما باید از طریق برنامه

بندی کنید و از طریق مشخص کردن اهداف حوزه کارآفرینی را فازبندی و بخش

 د. میانی، حرکت و عملکرد خود را قالب ارزیابی کنی

دهیم که هدفمند کردن زندگی نگران نباشید. با ذکر یک مثال ساده نشان می

 اصالً کار سختی نیست و تنها نیاز به دقت و برنامه ریزی هوشمندانه دارد. 

آموزی که به کار در حوزه مواد غذایی عالقه داشت را به یاد مثال علی، دانش

ی خود، به صورت عملی وارد کسب و هاآورید. او بعد از شناسایی عالقه و توانایی

 کار کارآفرینانه در این حوزه شد.

پدر علی یک باغدار است که محصوالتی مثل انگور )و کشمش(، سیب و ... را 

هایش را به صورت فله بفروشد و بدین کند. پدر علی مجبور است میوهتولید می

 خرند.یاش را با قیمت نسبتاً پایینی مواسطه دالالن محصوالت باغی
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گیرد با خرید اقالمی خواهید یک کارآفرین باشد، تصمیم میاما علی که می

بندی کند و خود با توزیع محصوالت قیمت، محصوالت باغی پدرش را بستهارزان

های مختلف، به سودآوری بیشتری دست ها و فروشگاهبندی شده در مغازهبسته

 یابد. 

کرده است: همه باید به غذای سالم و  او برای خود هدف ارزشمندی نیز تعیین

 ارزان دسترسی داشته باشند. 

تواند گام در مسیر هدفمندی بگذارد و بدین شکل برای خود برنامه حال او می

 ریزی کند:

ام ـ مادامی که مشغول تحصیل هستم، از طریق کسب و کار خود برای خانواده1

 شوم.ندی و فروش آشنا میبو خودم درآمدزایی کرده و با فنوق و رموز بسته

ای مثل ـ بعد از دوران تحصیل در مدرسه، باید وارد دانشگاه شوم و در رشته2

مدیریت صنایع غذایی تحصیل کنم تا از نظر علمی نیز بتوانم اطالعات و 

 های خود را تقویت کنم.مهارت

)یادمان باشد که یک کارآفرین موفق به هیچ وجه از درس و تحصیل خود نیز 

 شود(.افل نمیغ

ام یک کارگاه انداز کردهها پسـ بعد از دریافت مدرک، با پولی که در این سال3

 کنم.بندی محصوالت باغی تاسیس میبزرگ بسته
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کنم که مواد غذایی ـ در ادامه کارگاهم را به یک کارخانه بزرگ تبدیل می4

 رساند. ن میبندی و با کیفیت خوب به دست مشتریابسیاری را فراوری، بسته

ام نیز توانم خودم تولیدکننده مواد غذایی مورد نیاز کارخانههای بعد میـ در سال5

باشم و با ایجاد مزارع کشاورزی پیشرفته، محصوالتی بسیار با کیفیت و سالم 

 تولید کنم.

 و ....
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 با تغییر نگرش، زندگي خود را دگرگون کنید

 

 

تان بازگو کنم. وقتی من مثل ز زندگی خودم برایبار را ااجازه دهید داستانی اندوه

کردم، معلم شما عزیزان محصل بودم و آن زمان در دوره راهنمایی تحصیل می

برای درس علوم به مدرسه ما آمد که دانشجوی رشته پزشکی بود و اطالعات 

 بسیار خوبی درباره بهداشت و سالمت داشت.

کرد همیشه در اینکه احساس میاما این معلم گرامی یک مشکل بزرگ داشت. 

معرض بیماری و مرگ است. برای همین به شکل وسواسی دستانش را مدام 

کرد، با دستکش به هایش را تمیز میشست، با دقتی عجیب هر روز زیر ناخنمی

زد که دستانش آلوده نشود و شاید روزی سه چهار بار به گچ و تخته دست می

 زد. صورت طوالنی مسواک می

داد که بیماری و پرسیدیم، توضیح میوقت هم از او درباره علت این کارها می هر

 بینیم. مرگ همیشه در خطر ماست و اگر دقت نکنیم به سرعت آسیب می

متاسفانه این معلم گرامی که اتفاقاً از نظر اخالقی بسیار محبوب و مورد عالقه 

ان باخت و بدین واسطه ها بود، وقتی درسش تمام شد، بر اثر یک تصادف جبچه

 اش برای حفاظت از خود نیز به کارش نیامد.گونههای وسواستمام تالش
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دوستان گلم، رعایت بهداشت تان باز گو کردم؟ بار را برایچرا این مثال تاسف

 مساله مهمی است که کسی در ارتباط با اهمیت آن شکی ندارد.

من »داشتن افراطی به اینکه  اما رعایت بهداشت یک بحث است و اینگونه باور

چیز دیگری است. در واقع معلم « ها و مرگ هستمدر معرض انواع بیماری

. نگرشی که به او القا کرده بود همیشه و به گرامی ما دچار یک نگرش اشتباه بود

شکلی جدی و خطرناک در معرض مرگ و بیماری است و این باعث درگیر شدن 

 ها و رفتارهای غیر منطقی شده بود.سها، وسوابه او به انواع ترس

کند. انسانی که زندگی کند که فکر میاند انسان آنگونه زندگی میاز قدیم گفته

تواند از زندگی لذت ببرد و به بیند، قطعاً نمیرا از دریچه بدبینی و یاس می

ها، مشکالت و خطرات ها، سرخوردگیصورت مداوم در معرض انواع شکست

 . گیردقرار می

تواند گیرد، هرگز نمیانسانی که خود را فردی ضعیف و ناتوان در نظر می

ها و استعدادهای خود را شکوفا کند و در مسیر موفقیت گام بردارد. او توانایی

تواند ارزشمندی باالی خود را درک کرده و آن را به دیگران نیز ثابت هرگز نمی

 نماید. 

نیم و چه نگرشی به زندگی، به دنیا، به کبنابراین اینکه ما چگونه فکر می

های زندگی داریم، در سرنوشت ما به مان، جامعه و دیگر مولفهخودمان، خانواده

 شدت اثرگذار است. 
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 نگرش چیست

ها یا شیوه زندگی ما، تجربیاتی که در زندگی کسب خواهیم کرد، موفقیت

ناکامی و  مان و میزان برخورداری از سعادت و خوشبختی یاهایمشکست

 مان، به صورت مستقیم به نگرش ما بستگی دارد. شوربختی

نگرش ما تمام زندگی ما، رفتارها و عملکردهای ما و همچنین دستاوردها و 

اصالح نشده و در زند و مادامی که سرنوشت ما را به صورت مستقیم رقم می

ی و مان قرار نگرفته، به بزرگترین مانع پیروزمسیر هدف واالی زندگی

 شود. مان تبدیل میسرافرازی

 ساز است، چیست؟ اما براستی این نگرش که تا این حد مهم و سرنوشت

هایی است که شخص نگرش ترکیبی از باورها و هیجان

های کند تا به دیگران، اشیاء، گروهرا پیشاپیش آماده می

های متفاوت به شیوه مثبت یا منفی مختلف و پدیده

نان ارتباط برقرار کند. نگرش در واقع نگاه کرده و با آ

شیوه ارزیابی ما از پدیده های مختلف است که اعمال ما 

 کند. و رفتار آینده ما را هدایت می

های مختلف را مشخص ما رویکردهای ما به مسایل و پدیده نگرش واقع نگرش

خود آدم خوبی نیست، در واقع رویکرد اش کند. کسی که اعتقاد دارد همسایهمی

اش مشخص کرده و نگرشی بدبینانه و توام با را از قبل نسبت به همسایه

 سوءظن را نسبت به او در پیش گرفته است.
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اش را نیز تحت بدیهی است که این نگرش بدبینانه تمام روابط او با همسایه

دهد. برای مثال اگر روزی فرد متوجه شود که روی ماشین او الشعاع خود قرار می

شود این ینگ خطی ایجاد شده، اولین تصوری که در ذهنش ایجاد میدر پارک

است که آن همسایه این کار را کرده است. بنابراین با تندخویی و عصبانیت به 

 دهد. سراغ او رفته و در مرحله عمل نیز نگرش بدبینانه خود را بروز می

 ارتباط نگرش با موفقیت در عرصه کارآفریني

کند، های مختلف را مشخص میویکرد ما نسبت به پدیدهاز آنجایی که نگرش ر

گیری احساسات مختلف در قطعاً نقشی بسیار پررنگ نیز در تصمیمات ما و شکل

مان دارد. بدین واسطه به شدت با اثرگذاری بر تصمیمات و اقدامات ما، ذهن

 دهد. سرنوشت ما و آینده ما را تحت تاثیر خود قرار می

ت شما در عرصه کارآفرینی به صورت مستقیم و قدرتمندانه از سوی دیگر موفقی

گیرید، به احساساتی که به خودتان و کارتان دارید )که این به تصمیماتی که می

دهند( و به شیوه های شما و اراده شما را تحت کنترل قرار میاحساسات انگیزه

 تان بستگی دارد. کار کردن

د و آن را بستری برای کسب اعتبار، قدرت، اگر شما از کسب و کار خود لذت ببری

شوید، آن مشکل ثروت و خوشبختی در نظر بگیرید، وقتی با مشکلی مواجه می

تواند در شما ایجاد احساس یاس و ناامیدی کند. در این صورت شما هرگز نمی

کنید، با مشکالت را به عنوان ابزارهایی برای کسب تجربه و مهارت تلقی می

گیری صحیح و اقدامات خوب، شوید و از مسیر تصمیممواجه می قدرت با آنها

 کنید. گام به گام به سوی پیشرفت بیشتر حرکت می
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اما اگر نگرش شما به خودتان خوب نباشد )مثالً خود را فردی ناالیق یا ناتوان در 

اید را کاری بدون نظر بگیرید( و یا کسب و کاری که برای خود انتخاب کرده

های کاری شان در نظر بگیرید، به سرعت در برابر مشکالت و چالشآینده درخ

آورید و دست از تالش و کوشش برای پیشبرد کار خویش و دستیابی به کم می

 کشید. تان میاهداف

های زیاد، یادتان باشد که حوزه کارآفرینی در عین برخورداری از هیجانات و لذت

تان، قطعاً با شما و باال بردن توان مالی در عین ایجاد کردن ارزش و اعتبار برای

 های خاص خود همراه است.مشکالت و سختی

ریزی اینگونه نیست که شما به واسطه انتخاب صحیح کسب و کار خود و برنامه

ها را پیش بینی کرده و از مواجهه با آنها دقیق بتوانید تمام مشکالت و سختی

ام این کار نیستید، بلکه هیچ انسانی قادر جلوگیری کنید. نه تنها شما قادر به انج

 بینی آینده و تمام مشکالت پیش رو نیست. به پیش

خیلی از مشکالت و فشارها حاصل معادالت جهانی هستند )مثل باال رفتن یا 

، بسیاری از مشکالت حاصل تصمیمات 9پایین آمدن ناگهانی قیمت نفت یا طال

گیرد و ضمن اینکه خیلی بان ما را میو اقدامات دیگران هستند که تبعاتش گری

 های غلط خود هستند.ها و برداشتگیریاز مشکالت نیز حاصل تصمیم

توانیم بر تمام علوم و دانش دنیا احاطه پیدا کنیم، از این رو همواره ما هرگز نمی

 در معرض اشتباه هستیم. 



31 

 

رش درستی به خواهید در عرصه کارآفرینی موفق شوید، باید نگبنابراین اگر می

 کند:خودتان و کسب و کارتان داشته باشید. این نگرش صحیح به شما کمک می

اید شک نکنید. بدین واسطه هرگز هرگز به خودتان و راهی که در پیش گرفته *

 دهید.ها از دست نمیانگیزه و اراده خود را برای پیشرفت و غلبه بر تمام سختی

ور کنید که همیشه راهی برای غلبه بر کند با* نگرش صحیح به شما کمک می

ها وجود دارد و هرگز مسیر برای موفقیت نهایی مسدود نخواهد موانع و سختی

 شد.

کند، از دست و پنجه نرم کردن با مشکالت و * نگرش صحیح به شما کمک می

ها، توان تفکر صحیح و ها و استرسغلبه بر آنها لذت ببرید و اجازه ندهید ترس

 نه را از شما بگیرند.اقدام بهی

تان برای بروز های ذهنیشود بتوانید از تمام ظرفیت* نگرش صحیح باعث می

 ها فائق آیید.خالقیت و ابتکار کمک بگیرید و بر تمام محدودیت

کند، کارآفرینی با انگیزه باشید که حضور و * نگرش صحیح به شما کمک می

-ط و امید را در جمع ایجاد میدهد و فضای نشاگفتارش به دیگران روحیه می

 کند. نه اینکه با تاکید و اصرار بدبینانه بر مشکالت، روحیه دیگران را خراب کند.

های بزرگ در عرصه کارآفرینی باید در آینده رهبر یادتان باشد شما برای موفقیت

 کنند. ها باشید که در مسیر اهداف شما کار میگروهی از انسان
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های سنتی و غلط را کنار بزند. از این رو نوآور باشد و روش * یک کارآفرین باید

های کند جرات باالیی از خود برای آزمودن روشنگرش صحیح به او کمک می

 های شگرف نیز دست یابد.جدید نشان دهد و در نهایت به موفقیت

اگر برادران رایت و دیگر پیشروان عرصه ساخت هواپیما، نگرشی بدبینانه به کار 

دیدند، هرگز بعد از چند شکست اولیه و د داشتند و موفقیت را در دسترس نمیخو

شدند و با خالقیت های سنگین، دوباره دست به کار نمیها و هزینهتحمل درد

 دادند. محصولی جدید را مورد آزمایش قرار نمی

دهد و حتی هایی که به خرج میها و خالقیت* یک کارآفرین به واسطه نوآوری

-ها و گاهاً کارشکنیها، با انواع مخالفتبینیها و کوتههگاه به واسطه حسادتگ

ها کند که دشمنیشود. نگرش صحیح به شما کمک میهای دیگران مواجه می

از کار و هدف بزرگ ها خرابکاری به واسطه اینرا به دوستی تبدیل کنید و هرگز 

 خود دست نکشید. 

 هاي غلط را شناسایي و اصالح کنیمنگرش

انسان اسیر تقدیر و سرنوشت نیست. انسان بازیچه اتفاقات پیرامونی خود نیست. 

اما یک انسان اگر نتواند بر اندیشه و تفکر خود مسلط شود، همیشه اسیر و زندانی 

 زای خود خواهد بود.های آسیبهای غلط و اندیشهنگرش

-تواند انگیزهکس نمیشما بگیرد جز خودتان. هیچ تواند امید را ازکس نمیهیچ

تواند مانع کس نمیهای موفقیت را در شما سرکوب کند غیر از خودتان. هیچ
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شود امید، رشد خالقیت و ابتکار در شما شود، بجز خودتان. آنچیزی که باعث می

 بار است.های غلط و زیانانگیزه و اراده در آدمی سست شود، نگرش

هایی غلط است و چه تان ایجاد شده که چه نگرشاین سوال در ذهن حال شاید

های غلط خود را شناسایی کرده و توانیم نگرشهایی صحیح؟ چگونه مینگرش

 آنها را اصالح کنیم؟

کنیم و هم چند های غلط را بیان میهای مشترک نگرشدر پاسخ هم ویژگی

 نماییم/ار را با هم مرور میبهای زیانمثال در ارتباط با این نوع از نگرش

 ط:های غلویژگی مشترک نگرش

-ها تاکید دارند، به جای تاکید بر تواناییها و نشدنهای غلط بر ناتوانینگرش* 

 ها. ها و ممکن

گوید: تنها چیز ناممکن دنیا، خود ناممکن است. این نقل قول، حاصل ناپلئون می

 گیرد.و نشدنی در نظر نمی یک نگرش صحیح است که هیچ چیزی را ناممکن

 های زیاد نیاز دارم. برای موفقیت به سرمایهمثال: 

 ها هستند. ها و استرسهای غلط تقویت کننده و دامن زننده ترس* نگرش

هرگاه نگرشی را در ذهن خود مرور کرده و بدین واسطه احساس ترس و نگرانی 

 ه اصالح دارد.در شما زنده شد، بدانید که این نگرش قطعاً نیاز ب

 کنند. ارزش و ناتوان تلقی میاگر شکست بخورم همه مرا فردی بیمثال: 
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 های غلط، توسعه دهنده دشمنی و اختالف است تا دوستی و همکاری.* نگرش

انسان موجودی اجتماعی است و از این رو موفقیت و سعادتش مرهون و وابسته 

ا را از روابط دوستانه و حسنه دور به روابط انسانی است. از این رو هر نگرشی شم

 کند نیاز به اصالح دارد. می

 ها( توانایی کار خوب را ندارند. مثال: مردها )یا زن

 بازدارنده هستند نه کمک کننده. های غلط * نگرش

 توان کار جدیدی را شروع کنم. مثال: اگر در این کار موفق نشوم، دیگر نمی

ها و شوند، نه فرصتا و کمبودهای متمرکز میهبر نداشتههای غلط * نگرش

 ها.خالقیت

کشد تا بتوانم برای خودم کسب و ها طول میسالمثال: با شرایطی که من دارم، 

 کاری راه بیندازم. 

-بهترین راه اصالح نگرش این است که باورهای غلط شکل دهنده نگرش زیان

ش شما اینگونه است که به تان تغییر دهید. برای مثال اگر نگربار را در ذهن

توانید موفق شوید، این نگرش از باور  غلطی هایی که دارید نمیخاطر ضعف

 سرچشمه گرفته است: ضعف و کمبود مانع پیروزی است.

توانید نگرش خود را اصالح کنید. بدین شکل که بنابراین با اصالح این باور می

یشرفت یک انسان باشد. هر تواند مانع پباور کنید: هرگز ضعف و کمبود نمی
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های خاص خود ها و تواناییها و کمبودها، دارای مزیتانسانی در عین ضعف

 رنگ کند. ها و کمبودها را کمتواند نقش ضعفاست که با تکیه بر آنها می

در اواسط قرن تان بازگو کنم. اجازه دهید مثالی جالب را از تاریخ جهان برای

متحده آمریکا به شدت در رقابت با کشور شوروی سابق بیستم، زمانی که ایاالت 

)روسیه کنونی( برای فرستادن انسان به فضا بود، شوروی قبل از آمریکا موفق 

 شد دو سفینه بدون سرنشین را به فضا بفرستد. 

مداران آمریکایی به این در حالی بود که اغلب دانشمندان، کارشناسان و سیاست

دند که به خاطر معضل بازگرداندن بشر از فضا به زمین، جد به این باور رسیده بو

 اعزام انسان به کره ماه امری نشدنی و محال است. 

ضمن اینکه سازمان فضایی آمریکا، ناسا و دولت این کشور به لحاظ مالی با 

-های کار میتنگناها و مشکالت بسیاری مواجه بود و این مساله نیز بر سختی

 افزود.

مداران ناامید شده ای که اغلب دانشمندان و سیاستدر زمانه در این شرایط و

بودند، جان اف کندی، رییس جمهور وقت آمریکا در مجلس سنا حاضر و مدعی 

میالدی، پروژه اعزام انسان به فضا را  60شد هر طور شده تا پیش از پایان دهه 

 عملی خواهد کرد. 

از نظر ذهنی نیز به تحقق این امر باور او نه تنها فقط این ادعا را باور کرد، بلکه 

 1369داشت. بنابراین با جدیت پروژه را پیگیری کرد و بدین واسطه در سال 

 سفینه آپولو همراه با دو انسان در کره ماه فرود آمد. 
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نیل آرمسترانگ، یکی از دو فضانوردی که برای اولین بار پا بر روی کره ماه 

 م زدن در ماه، گفت:گذاشتند، در آن لحظه تاریخی گا

 این کوچکترین قدم انسان اما بزرگترین جهش بشریت بود. 

ها داد. درسی که این موفقیت بزرگ برای همیشه درس بزرگی را به تمام انسان

 شما عزیزان در مقام دانش آموز کارآفرین باید با تمام وجود آن را فرا بگیرید:

رگترین اگر نگرش انسان درست و امیدوارانه باشد، بز

تواند مانع مشکالت و کمبود امکانات و ابزار هرگز نمی

شان و رقم زدن موفقیت افراد در درستیابی به اهداف

 گیر باشد. های بزرگ و چشمموفقیت

 هاي غلط را اصالح کنیمنگرش

حال که با اهمیت نگرش بر سرنوشت، تصمیمات و اقدامات هر فرد آشنا شدیم و 

های شگرف و های خود به موفقیتتوان با اصالح نگرشدریافتیم که چگونه می

های روش اصالح نگرشبزرگ دست یابیم، وقت آن است که به صورت عملی 

 غلط خود را نیز فرا گیریم. 

های ما )چه غلط و چه درست( از برای این منظور باید ابتدا درک کنیم که نگرش

های کند که نگرشمیگیرند. این آگاهی به ما کمک چه منابعی سرچشمه می

 خود را بسته به سرمنشاء آنها اصالح کنیم.
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 ـ شخصیت:1

بسته به نوع تربیتی که خانواده در ارتباط با ما در دوران کودکی در هر یک از ما 

-ایم، ویژگیپیش گرفته بودند و البته اتفاقات و تجربیاتی که پشت سر گذاشته

ها در ایم که امروز این ویژگیههای شخصیتی کسب کردهای را به عنوان ویژگی

 دهند.مجموعه شخصیت ما را تشکیل می

کوش باشد اما در عین حال خجالتی برای مثال فردی ممکن است بسیار سخت

بوده و از حضور در جمع خیلی استقبال نکند. یا به عکس شخصی ممکن است 

ی هاها و فرهنگمسئولیت بوده و خیلی به عرفبه شدت خوشگذران و بی

 اخالقی متعهد نباشد. 

-گذارد، شخصیت ما و ویژگیبنابراین یکی از مواردی که بر نگرش ما تاثیر می

گراست و حضور در های شخصیتی ماست. برای مثال فردی که به شدت درون

بیند، نگرش خیلی خوبی نسبت به دیگران ندارد و جمع را ناامن و آزاردهنده می

 خواهند به او آزار برسانند. یگران میمعموالً بر این باور است که د

 اصالح نگرش: اول راهکار 

هایی هستید که دیگران یا خودتان از آنها به اگر از نظر شخصیتی دارای ویژگی

کنند، باید با اصالح این بعد از بار یاد میهای نادرست و زیانعنوان ویژگی

 های حاصل از آن را نیز اصالح کنید.شخصیت خود، نگرش
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شوید، این عصبانی میبه سرعت رای مثال اگر فردی زودجوش هستید و ب

باری مثل موارد زیر منجر های زیانویژگی شخصیتی ممکن است به نگرش

 شود:

 خواهند مرا آزار داده و تحقیر کنند.* دیگران همیشه می

 هایم توجهی ندارند.* دیگران اصالً به من و خواسته

 خواهند حق مرا بخورند. د و میهمه خودخواه هستندیگران * 

حال اگر بتوانید این ویژگی خود را اصالح کرده و یاد بگیرید که در هنگام بروز 

ورزی، به دیگران حق دهید که خشم، خود را کنترل کرده و به جای خشونت

های بد اشتباه کنند یا نظری متفاوت نسبت به شما داشته باشند، به مرور نگرش

 کند.گی نیز تغییر میحاصل از این ویژ

 ـ محیط و جامعه:2

ها، ها، عرفای که در آن رشد یافته، با فرهنگهر فردی بسته به محیط و جامعه

شود که این موارد به شدت بر روی نگرش ها، هنجارها و باورهایی آشنا میارزش

 او اثر گذار هستند.

کند زندگی میدر یک کشور فقیر و به شدت عقب افتاده برای مثال فردی که 

که مردم آن بیش از آنکه بر علم و دانش تکیه داشته باشند، زندگی خویش را بر 

تواند باور کند اند، به سختی میاساس خرافات و باورهای سنتی خویش بنا نهاده

 ای مثل سفر به فضا را انجام دهد. تواند کارهای خارق العادهکه انسان می



39 

 

ها کودک ژاپنی که از کودکی با انواع تکنولوژیاین در حالی است که مثالً یک 

تری نسبت به انجام کارهای و دستاوردهای علمی آشنا شده، قطعاً باور امیدوارانه

ای مثل زندگی در یک بزرگ و شگرف دارد و برایش پذیرش مسایل خارق العاده

 تر است. سیاره دیگر آسان

 راهکار دوم اصالح نگرش: 

های مثبت، حاوی و در برگیرنده ر کنار مزایا و ویژگیای دهر محیط و جامعه

-باشد که باعث ایجاد برخی نگرشها و ... غلط نیز میها، فرهنگباورها، سنت

 شوند. بار نیز در ما میهای غلط و زیان

این برای مثال یکی از باورهای غلطی که متاسفانه در کشور ما بسیار رایج است، 

تجربه هستند و توانایی انجام دادن کارهای بزرگ و یها خام و باست که جوان

ها حساس را ندارند. به همین دلیل نیز بزرگترها و بزرگان جامعه کمتر به جوان

دهند وارد کارهای مدیریتی شوند و مسئولیت انجام کارهای حساس را اجازه می

 برعهده بگیرند.

ا از بین افراد کهنسال کما اینکه شاهد هستیم عمده مدیران و مسئوالن کشور م

و پیر هستند که علیرغم تجربه و دانش، به دلیل نداشتن انگیزه کافی، داشتن 

های قدیمی و سنتی و عدم تطبیق دهی خود با تغییرات عمده جهان نگرش

دهند. اما کماکان حاضر هم امروز، بعضاً کارایی چندانی نیز از خود نشان نمی

 رها باز کنند. تنیستند که عرصه را برای جوان
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 هاي غلط: راهکار سوم اصالح نگرش

کنیم به صورت و محیطی که در آن زندگی می فرهنگ و باورهای جامعه

مثبت و منفی در ما اثرگذار بوده و هست. اما  هایمستقیم بر ایجاد نگرش

های اطالعاتی و خوشبختانه امروز با پیشرفت تکنولوژی و ظهور انواع رسانه

ین فرصت طالیی برای همگان ایجاد شده که اطالعات و دانش خود ارتباطی، ا

ها، اتفاقات و امور مختلف در دنیا افزایش داده و بدین واسطه را درباره پدیده

 باورهای غلط محیطی خود را اصالح کنند.

-ها نمیمان القا کرده که ما جوانبرای مثال اگر جامعه ما این باور را به ذهن

بزرگ و حساس را انجام دهیم، کافی است مثالً در فضای توانیم کارهای 

های مختلف با خلق مجازی سرگذشت و اخبار مربوط به جوانانی که در عرصه

-ها را به صورت کلی تغییر داده و اصالح کردههای بزرگ، زندگی انسانشگفتی

 اند مطالعه کنیم.

تواند بسیار مفید ینیز مبرای این منظور مطالعه زندگی بزرگان و افراد موفق 

 باشد. 

های غلط را به ما تحمیل کرده، این دلیل بنابراین اگر محیط ما، برخی نگرش

شود که ما امروز دست روی دست بگذاریم و همچنان کورکورانه بر باورها و نمی

 های غلط خود پافشاری کنیم. نگرش

فزایش دانش و بایست با اتخاذ رویکرد جستجوگری و تحقیق، از طریق ابلکه می

-اطالعات خویش و آشنا شدن با زندگی دیگران، عملکردهای دیگران و پدیده
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بار خود را های زیاندهند، باورها و نگرشهای مهمی که در دنیا رخ داده یا می

 اصالح کنیم. 

 ـ خودشناسي:4

استعدادهای بیشتری را از خود کشف کرده ها و به هر میزان که هر فردی توانایی

شود. شناسد، به همان نسبت امیدش به موفقیت در کارهای مختلف بیشتر میو ب

 بنابراین یکی دیگر از مهمترین عوامل اثرگذار بر نگرش افراد خودشناسی است.

برای مثال فردی که فهمیده توانایی رانندگی کردن دارد، خیلی از اینکه مثاًل 

تواند از هر صورت می داند درهراسد. چراکه میشغلش را از دست بدهد نمی

اش را تامین طریق مسافرکشی حتی به صورت موقت هم که شده نیازهای مالی

 کند. 

 راهکار چهارم اصالح نگرش: 

کنم خود را در معرض آموز پیشنهاد میبه صورت جدی به شما عزیزان دانش

های مختلفی قرار دهید و بدین واسطه تالش کنید به صورت ها و فعالیتآزمون

 های خود را کشف کنید.ها و خالقیتستمر توانمندیم

سوزد یا قرار است سیم کشی بخشی از خانه را تان میبرای مثال المپی در خانه

تعویض کنید، با کسب راهنمایی از والدین و بزرگترها، نسبت به این کار اقدام 

-یکنید و هم خود را ارزیابی مکنید. بدین واسطه هم تجربه جدیدی کسب می

 کنید که آیا توانایی و اشتیاق خوبی در این حوزه دارید یا نه. 
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 ـ تصمیمات:5

تا وقتی یک فرد کودک است و هنوز از نظر ذهنی به بلوغ مطلوبی دست نیافته 

عوامل اولی که پیش از این ذکر کردیم مثل تربیت خانوادگی و محیط به شدت 

عزیزان به دوران نوجوانی و های او تاثیرگذار هستند. اما وقتی شما بر نگرش

های شما یا تقویت و رسید، آنچه بیشتر از هر چیزی بر تغییر نگرشجوانی می

 کنید.گذارد تصمیماتی است که اتخاذ میحذف آنها اثر می

برای مثال اگر به واسطه یک تصمیم اشتباه دچار ضرر و زیان مالی شوید، این 

ه شما توانایی یا استعداد چندانی در شود کتان تقویت مینگرش و باور در ذهن

خواهند از حوزه مسایل مالی ندارید. یا ممکن است به این باور برسید که همه می

 نظر مالی به شما کلک بزنند.

 راهکار پنجم اصالح نگرش: 

های خود دقت و تامل گیریکنم در تصمیمبه شما عزیزان قویاً پیشنهاد می

با اتخاذ تصمیمات صحیح که به نتایج مطلوب  زیادی به خرج دهید. بدین شکل

ای را در خود ایجاد توانید باور و نگرش امیدورانهشود، میو خوبی نیز منجر می

نمایند را تان تاکید میهایها یا بدشانسیهای منفی که بر ناتوانیکنید و نگرش

 کنار بگذارید.

خود را اصالح کرده و گیری کند فرایند تصمیمپیشنهادات زیر به شما کمک می

های خود را نیز در مسیر موفقیت بهبود بخشید و بدین واسطه بتوانید نگرش

 تقویت کنید:
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* حتماً پیش از هر تصمیم و اقدامی درباره کاری که قرار است درباره آن تصمیم 

ترین دلیل گیری کنید مطالعه کنید و اطالعات حداقلی را کسب کنید. عمده

شان کمبود دانش، اطالعات و شناخت مناسب هایگیریمیمشکست افراد در تص

 است.

-حتماً از مشاوره افراد خبره و آگاه در حوزه کاری که قرار است برایش تصمیم* 

کنم که از مشاوره افراد خبره کمک بگیرید. گیری کنید بهره بگیرید. تاکید می

دی ندارند خیلی تان در مواردی که اطالعات زیابرای مثال مشاوره با دوستان

 مفید و کارساز نیست. 

تان آن تصمیم * بعد از اینکه یک تصمیم را اتخاذ کردید، پیش از اجرا، در ذهن

 را عملی کرده و به احتماالتی که ممکن است رخ دهد فکر کنید. 

 اید مدرسه خود را تغییر دهید، به این فکر کنید که:اگر تصمیم گرفتهبرای مثال 

 گذارد.تان میتان چه تاثیری بر روحیه و شرایطان فعلی* دوری از دوست

* آیا در مدرسه جدید امکانات و شرایط بهتری برای تحصیل و کارآفرینی در 

اختیار خواهید داشت یا خیر. این امکانات یا کمبودها آنها چه تاثیری بر درس و 

 گذارد.کارتان می

ه زمان و چه هزینه(، برای شما * آیا رفتن به مدرسه جدید از نظر رفت و آمد )چ

 کاهد. تان میکند یا از مشکالت فعلیمشکالتی را ایجاد می



44 

 

تواند به آنها فکر و بسیاری از موارد دیگر که هرکس بسته به شرایط خود می

 کند.

توانید با ارزیابی ذهنی مراحل اجرایی یک تصمیم پیش از اجرای واقعی، شما می

مواجه شدن با ها را شناسایی کرده و از فرصتبه صورت مطلوبی مشکالت و 

کنید. در نتیجه به واسطه بهبود باری جلوگیری میهای زیانها و شکستهزینه

 عملکرد خود نگرش های بهتری نیز کسب خواهید کرد. 
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 تغییر در مسیر کارآفریني

های مختلف ها و موقعیتاید که بزرگترها در جمعدقت کردهآیا تا به حال 

تان وقتی در خانه است، کنند. برای مثال پدر یا عمویتفاوت برخورد و رفتار میم

دهد، در محل کارش و یک شخصیت و یک شکل از رفتار و گفتار را بروز می

وقتی در جمع همکاران و مهمانان کاری مهم اشت، شکل دیگری و در جمع 

 ای متفاوت. اش نیز به شیوهدوستان صمیمی

شیوه لباس پوشیدن، شیوه سخن گفتن و کارمند هستند،  وقتیضمن اینکه 

کند. در واقع هر فردی شوند فرق میرفتارشان با وقتی مدیر یک مجموعه می

بسته به شغل و جایگاهی که دارد و بسته به جمع و شرایطی که در آن قرار دارد، 

 کند. ظاهرش، گفتار و رفتارش را مدیریت می

ا حوزه کارآفرینی نیز وجود دارد. بدین معنا که وقتی مهم در ارتباط بهمین نکته 

بایست شوید میانگیز کارآفرینی میشما وارد عرصه مهم، جذاب و هیجان

 ذهنیت، گفتار و رفتار و حتی پوشش و ظاهر خود را با این حوزه هماهنگ کنید. 

شود وجهه و اعتبار شما به عنوان یک این هماهنگی از یک سو باعث می

ین درک شده و مورد احترام قرار گیرد و از سوی دیگر ملزم کردن خود به کارآفر

رعایت نکاتی عدیده که درون و بیرون شما را با یک کارآفرین موفق هماهنگ 
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شود تصمیمات بهتری بگیرید، رفتارهای اثرگذاری از خود کند، باعث میمی

 دارید. نشان داده و با قدرت و شتاب بیشتری در مسیر موفقیت گام بر

نگرش خود را در مسیر کارآفرینی و در فصل قبل شما یاد گرفتید که باید 

خواهیم شیوه تفکر، شیوه موفقیت در این حوزه اصالح کنید. در این فصل می

های اصالح شده تغییر دهیم و از این گفتار و شیوه رفتارمان را بر اساس نگرش

که اعتبار و ارزشمندی زیادی  ایپس به شیوه یک کارآفرین زندگی کنیم. شیوه

 کند. تان کمک میشما را در مسیر دستیابی به هدفرا به شما هدیه داده و 

تان ایجاد کنید تا به صورت عملی همانند در ادامه به تغییراتی که باید در زندگی

 کنیم:یک کارآفرین موفق باشید را معرفی می

 سازي:شیوه انتخاب و تصمیمـ 1

خواهند، دانند از زندگی چه میخیلی مشخصی ندارند و نمی افرادی که هدف

ای یا گیرند، بر اساس احساسات لحظهوقتی در معرض انتخاب یا تصمیم قرار می

 کنند.گیری میشان تصمیمهای موقتخواسته

تان باید نقشی در اید، تمام تصمیماتاما شما از امروز که یک کارآفرین شده

تان یاری نماید. بد نیست این باشد و شما را در حوزه کاری پیشبرد امورتان داشته

 سواالت را از خود بپرسید: 

 کند یا خیر؟تر میتان نزدیکتان شما را به هدفـ آیا انتخاب یا تصمیم
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-ارزد یا مرا دچار زیان مادی یا معنوی میهایش میـ آیا این انتخاب به هزینه

 کند؟

 ست که در معرض انتخابم قرار گرفته است؟ـ آیا این روش، بهترین روشی ا

توانم تصمیم را عملی کنم یا فقط مدتی ـ آیا از نظر امکانات و شرایط واقعاً می

 شوم؟باعث هدر رفتن زمان و امکاناتم می

 ـ سود این تصمیم برای دیگران چیست؟

ه البته نکاتی که مطرح کردم بدین معنا نیست که مثالً شما دیگر اجازه اینکه ب

تفریح بروید یا خوش بگذرانید ندارید. اتفاقاً یک خوشگذرانی یا یک تفریح سالم 

تان بیرون برده و تواند در مسیر هدف شما باشد. چراکه خستگی را از تننیز می

 کند. تان برای تالش و کوشش بیشتر را تقویت میهایانرژی

 ها: ـ شیوه رفتار با انسان2

های دیگر معموالً سه رویکرد ثابت و ارتباط با انسانتجربه در افراد خام و بی

بینند که به شدت در برابر آنها احساس افراطی دارند. برخی را از خود باالتر می

کنند. برخی را دوستان ضعف کرده و با فروتنی شدید و کاذب با آنها برخورد می

شان را با آنها هایبینند که به شکل افراطی تمام رازها و داشتهصمیمی خود می

-بینند و تصور میتر میگذارند و در نهایت برخی را نیز از خود پاییندر میان می

 کنند اینگونه افراد هیچ چیزی برای یاد دادن به آنها ندارند. 
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دهند و تر از خودشان را مورد تمسخر قرار میگهگاه نیز اگر بتوانند افراد پایین

برند. بنابراین برخورد با غرور و تبختر با وال میهمواره ارزشمندی آنها را زیر س

 دانند. اینگونه افراد را نیز بر خود روا می

کند. یک اما یک کارآفرین اصالً به این شکل به دیگران و روابط خود نگاه نمی

 های خود مد نظر قرار سازیکارآفرین اصول مهمی را در روابط خود و رابطه

 کنیم: ترین آنها اشاره میدهد که به برخی از مهممی

* یک کارآفرین با هر سطح از دانش، مهارت و ثروت، همیشه با فروتنی با 

 ها ارزش قائل است. کنند و برای تمام انساندیگران برخورد می

های بیشتر و پیشرفت داند که برای موفقیتیک کارآفرین خبره و موفق می* 

است. مخصوصاً کسانی که به صورت مستمر به روابط انسانی به شدت نیازمند 

 مستقیم با او همکاری کرده و یا به عنوان مشتری با وی در ارتباط قرار 

 گیرند. می

داند که حتی افرادی که به ظاهر کم سواد هستند، * یک کارآفرین موفق می

های بکری باشند. از این رو همیشه با دقت و احترام به توانند دارای ایدهمی

 دهد. ار دیگران گوش میسخن و گفت

داند که هر شخصی با هر میزان از درآمد و ثروت، * یک کارآفرین موفق می

مدرک تحصیلی یا جایگاه اجتماعی به عنوان یک انسان ارزشمند و قابل احترام 

 است. 
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اش و داند که مهمترین سرمایه یک سازمان نیروی انسانی* یک کارآفرین می

بطی است که با دیگران ایجاد کرده، نه ثروت، امکانات مهمترین دارایی خود روا

 یا تجهیزات فیزیکی. 

 ـ نظم و انضباط:3

هرکسی برای موفقیت نیازمند برخورداری از یک برنامه دقیق و پایبندی به آن 

شناسند. اما نیاز یک کارآفرین به است که همگان آن را تحت عنوان نظم می

 .تر استتر و حیاتیبسیار جدینظم 

یک کارآفرین برای تک تک لحظاتش برنامه دارد، برای خوابش، برای استراحت 

داند چه زمانی را باید به و تفریح، برای درس و تحصیل و برای کار. او می

-پژوهش و تحقیق اختصاص دهد، چه میزان در روز، هفته یا ماه به تولید می

 صوالتش اختصاص دهد.پردازد و چه زمانی را باید برای بازاریابی و عرضه مح

خواهید آموز کارآفرین هستید و در کنار درس میاین مساله برای شما که دانش

آموزان کار کنید حساسیتی دوچندان هم دارد. فقدان نظم برای شما دانش

تان بزنید یا از زمان کارتان. در شود یا از وقت و زمان درسکارآفرین باعث می

 آورید. و هم همیشه وقت کم می شویدهر دو صورت هم متضرر می

 سنجي:ـ فرصت4

شانسی است و فالنی گویند فالن شخص آدم خوشاید که میحتماً بارها شنیده

شود و دیگری دست به طال زند طال میفالنی دست به سنگ میآدم بدشانس. 

 شود. زند، مس میکه می
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رواج دارد اما اجازه های عامیانه متاسفانه در بین مردم بسیار این جور برداشت

 دهید در این کتاب شما را با یک راز بزرگ آشنا کنم. 

من منکر شانس و اقبال و اینکه گاهاً یک اتفاق یا رویداد، سودی را نصیب یک 

 کند نیستم. شخص کرده و یا شخص دیگری را متضرر می

 راز من این است: 

 ها کمابیشدانند که همه انسانافراد بزرگ و موفق، می

ها و همچنین ها و شانسشان با انواع فرصتدر زندگی

شوند. در این میان افرادی ها مواجه میانواع بدشانسی

یابند که آماده های بزرگ و شگفت دست میبه موفقیت

های زندگی خود ها و شانسبرداری از فرصتبهره

ها ها و بداقبالیهستند و از قبل خود را برای بدشانسی

 اند. ردهنیز آماده ک

اجازه دهید برای درک بهتر موضوع، کشورها را در مقام فرد در نظر بگیریم. بر 

این اساس تمام کشورها هم دارای منابع و ذخایر طبیعی ارزشمندی هستند )که 

توانیم اقبال یا شانس یک کشور قلمداد کنیم( و هم ممکن است بارها آنها را می

توانیم آنها را بداقبالی در نظر )که می به بالیای طبیعی مختلفی دچار شوند

 بگیریم(.
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های خود( در این میان کشورهای موفق، به خوبی از منابع طبیعی خود )شانس

های صحیح مثل تقویت کارآفرینی و تولید، ثروت و کنند و با تصمیماستفاده می

 زنند. قدرت را برای خود رقم می

بروز بدشانسی یا حوادث طبیعی مثل  اینگونه کشورها در عین حال می دانند که

-های صحیح مثل اصالح شیوهناپذیر است. از این رو با روشزلزله امری اجتناب

های سنگین مادی و معنوی های ساخت و ساز و ...، از درگیر شدن به خسارت

 کنند.جلوگیری می

نسبت به خیلی از کشورها از بهترین مثال در این زمینه کشور ژاپن است که 

جمله کشور ما منابع و ذخایر طبیعی بسیار کمی دارد اما در عین حال هم از منابع 

خود به خوبی استفاده کرده تا به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از نظر 

ها اقتصادی و تکنولوژی تبدیل شود و از سوی دیگر حتی با بروز بزرگترین زلزله

 شود.یها را متحمل مها نیز کمترین آسیبو سیل

اما کشورهای بسیاری مثل کشور ما علیرغم برخورداری از منابع طبیعی که 

های بزرگی هستند، به واسطه عدم مدیریت صحیح و عدم آمادگی برای شانس

برداری صحیح، با مشکالت بسیاری مواجه هستند و وقتی با یک بدشانسی بهره

-زیادی را تحمل می هایشوند شوکه شده و خسارتیا حادثه سنگینی مواجه می

 کنند. 

دانند که باید از نظر علم و دانش، از مهارت و از نظر افراد کارآفرین همیشه می

گیرند به مالی خود را تقویت کنند تا وقتی در برابر یک فرصت عالی قرار می
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ها استفاده کرده و جهش بزرگی در کار و زندگی خود ایجاد خوبی از این فرصت

 کنند. 

اید اینگونه باشید. اگر یک روز به شما پیشنهاد شد مدیر یک شرکت شما نیز ب

های الزم را برای پذیرش تان( شوید، آیا دانش و مهارتبزرگ )در حوزه کاری

 این شغل پر درآمد دارید؟ 

مندی از تمام باید برای بهرهموردی که عرض کردم صرفاً یک مثال بود. شما 

این نیازمند کسب دانش و مهارت، حساس و  تان اماده شوید وهای زندگیفرصت

با توجه بودن نسبت به اتفاقات و رویدادهای پیرامونی و همچنین اقدام به موقع 

 و بهینه است. 

 ـ تحقیق و مطالعه:5

های برجسته یک کارآفرین موفق این است که خود را عالمه دهر از دیگر ویژگی

ت که باید همچنان چیزهای آموزی اسداند و همیشه اعتقاد دارد دانشنمی

های بیشتری را یاد بگیرد، کسب تجربه و مهارت کند و همچنان به سمت قله

 باالتر موفقیت در حرکت باشد.

این در حالی است که اغلب افراد معمولی بعد از کسب یک تخصص، مهارت یا 

 دانندنیاز میمدرک علمی دیگر خود را از به روزرسانی دانش و مهارت خویش بی

 گیرند.و تصمیمات خود را همواره بر اساس تجربیات و دانش گذشته خود می

برعکس، یک کارآفرین، هم از یک سو همواره در مسیر یادگیری است و از 

برد و با های معمول دانش خود را باال میطریق مطالعه، گفتگو و دیگر روش
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سویی دیگر قبل  شود و هم ازها و برندهای مختلف آشنا میدستاوردهای شرکت

کند و از مشاوره دیگران بهره از اتخاذ هر تصمیم مهمی تحقیق و پژوهش می

 گیرد. می

 ـ خالقیت و نوآوري:6

ترین و مهمترین ویژگی یک کارآفرین توان ادعا کرد که برجستهجد میبه 

خالقیت و نوآوری است. از آنجایی که این مساله در حوزه کارآفرینی اهمیت 

 ایی دارد اجازه دهید در فصل بعد به صورت مفصل به آن بپردازیم. بسیار بسز
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 آفریننده باشید

 

 

های معمولی و حتی صنعتگران و امتیاز برجسته کارآفرینان نسبت به انسان

-بست برایهای مختلف آن است که محدودیت و کمبود و بنمتخصصان حوزه

ن باور هستند که یا راهی شان معنایی ندارد. به قول معروف آنها همیشه بر ای

 وجود دارد یا راهی خواهند ساخت. 

دانند چگونه باید با بکارگیری بهینه و مفید از کارآفرینان افرادی هستند که می

های خالقانه و نوآورانه، های موجودی و البته با طراحی ایدهامکانات و ظرفیت

 بهترین نتایج را رقم بزنند. 

جویی، همواره به گری و بهانهغرغر کردن، توجیه کارآفرینان برجسته به جای

دنبال حل مساله هستند و با ابتکار، بهترین استفاده ممکن را از امکانات، ابزارها و 

 برند. شرایط می

بنابراین شما نیز برای موفقیت در عرصه کارآفرینی باید به شدت روحیه خالقیت 

عرصه نوآوری پا بگذارید. شما باید و ابتکار را در خود تقویت کنید و با قدرت در 

تان قدرت آفرینندگی و خلق بدانید که به عنوان یک کارآفرین مهمترین داشته

 است. 
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دانید که کنید اما میهای دیگر الگورداری میها و برتریشما به موقع از روش

ق های جدیدی را برای الگوبرداری دیگران باز و خلخودتان باید نوآور باشید و راه

های جدید و حتی محصوالت و خدماتی های جدید، روشکنید. شما باید ایده

بخشد. چون شما یک آفریننده ها را بهبود میجدیدی خلق کنید که زندگی انسان

 هستید. 

 خالقیت چیست؟

کنند. ما در اینجا تالش های مختلفی تعریف میخالقیت را به اشکال و شیوه

 استفاده از خالقیت را ارایه دهیم. کنیم تعریفی جامع و قابل می

 تعریف خالصه خالقیت به شرح زیر است: 

های نوآورانه و خالقیت یعنی قدرت بکارگیری ایده

ها و آفرینش جدید برای پس زدن کمبودها و محدودیت

 چیزها و نتایج سودمند جدید. 

 بر اساس این تعریف کوتاه تفکر خالق شامل مراحل زیر است:

 هاحساس کردن و درک کردن کمبودها و کاستیمرحله یک: ا

شود که شرایط در واقع یک فرد خالق به موقع و قبل از دیگران متوجه می

هایی دست ما را در رسیدن به ها و محدودیتموجود نامطلوب است و کاستی

 است.  نتایج بهتر بسته
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ها و خلق هایی برای غلبه بر محدودیتفرضیه سازی و طراحی ایدهمرحله دوم: 

 محصوالتی جدید و نوآورانه 

کند از مسیر تفکر هوشمندانه راهکارها و در مرحله دوم فرد خالق تالش می

ها و مشکالت طراحی کرده و فرضیاتی را هایی را برای غلبه بر محدودیتایده

 برای دستیابی به نتایج بهتر ایجاد کند. 

 مرحله سوم: ارزیابی و آزمودن ایده و فرضیه

دهد تا ای که طراحی کرده را مورد آزمایش قرار میمرحله سوم فرد ایدهدر 

 کارایی و اثربخشی آن را بسنجد. 

 مرحله چهارم: بازنگری و اصالح ایده و فرضیه

شود، احتمااًل اشکاالت و در مرحله سوم وقتی ایده به بوته آزمایش گذاشته می

فرد خالق ایرادات نظریه یا  شود. بنابراین در گام چهارمایرادات آن مشخص می

 ای مطلوب و کارآمد دست یابد. کند تا به ایدهفرضیه خود را اصالح می

 مرحله پنجم: نشر ایده خالقانه

هایش را در اختیار دیگران قرار دهد یک فرد خالق هرگز از اینکه نظریات و ایده

م از دیگران داند او همیشه با همین روحیه خالقیت یک گاهراسد. چراکه مینمی

 جلوتر خواهد بود. 

-حال که با تعریف و ابعاد خالقیت و تفکر خالق آشنا شدیم، باید با فرایند شکل

 گیری خالقیت در ذهن و عمل نیز آشنا شویم.
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 فرایند خالقیت

 گیری و تحقق خالقیت دارای مراحل مختلفی است. فرایند شکل

 مرحله اول: حقیقت یابی

 کند:دو امر مهم اقدام می فرد نسبت بهدر این گام 

 یک: مشخص کردن دقیق مساله، مشکل یا محدودیتی که باید رفع شود.

 آوری جامع اطالعات و امارهای مربوط به مساله. دو: جمع

یادمان باشد که بخشی از اطالعات از قبل در ذهن ما وجود دارد و برخی را نیز 

 دا کنیم.باید از طریق جستجو، مطالعه و پرس و جو باید پی

آموز کارآفرین به کسب و کار پدرش رونق برای مثال اگر قرار است یک دانش

ببخشید باید مشخص کند که اوالً مساله دقیقاً چیست؟ که در ارتباط با این 

مثال، مساله محدودیت دسترسی به مشتریان و همچنین فروش و سود کم واحد 

 کاری است. 

آوری کند. از این مساله اطالعات الزم را جمعدر گام دوم نیز باید در ارتباط با 

جمله باید بفهمد که مشتریان پدرش از چه اقشاری هستند. دالیل عدم دسترسی 

 واحد کاری به مشتریان چیست و ...

 مرحله دوم: پاالیش
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آوری اطالعات زیاد به نفع شما نیست و چه بسا یادتان باشد که همیشه جمع

تان نیز ز حد، باعث سردرگمی و آشفتگی ذهنیدرگیر شدن به اطالعات بیش ا

 بشود. 

اید را مورد ارزیابی قرار آوری کردهاز این رو در مرحله دوم باید اطالعاتی که جمع

بندی داده، موارد اضافی و غیر کارآمد را شناسایی و حذف و موارد مهم را دسته

 کنید. 

ش آموز به اطالعاتی مثل در ارتباط با مثالی که پیشتر بیان کردیم، مثالً دان

میزان فروش ساالنه واحد کاری پدرش و رقبا احتیاج مبرم دارد اما اطالعاتی 

گذاری اولیه آنها و مواردی از این مثل آدرس واحدهای رقیب، میزان سرمایه

 آید. دست خیلی به کار او در طراحی یک فرایند جدید فروش خالقانه نمی

 مرحله سوم: ارزیابی و تحلیل

ر این مرحله شما باید اطالعات مهم را مورد بررسی دقیق و مجدد قرار دهید تا د

بتوانید نظم و روابط علت و معلولی آنها را کشف کنید. برای مثال در ارتباط با 

های معمول آموز مثال قبل، وی باید درک کند که آیا هر یک از روشدانش

 شان دارد یا خیر. فروششان و فروش )توسط رقبا( نقشی در میزان موفقیت

 در این مرحله شما باید تمام ارتباطات را به صورت دقیق شناسایی و کشف کنید. 

 مرحله چهارم: طراحی ایده
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های مربوط به آن، شما پس از کشف ارتباطات موجود در ارتباط با مساله و داده

ابی به نتایج های فعلی برای دستیهایی را کشف کنید که بتوانید از داشتهباید راه

 مطلوب استفاده کنید.

برای مثال اگر شما با کمبود سرمایه مالی مواجه هستید اما در عین حال 

ای را طراحی تان از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است، باید ایدهمحصول تولیدی

تان، کنید که بدون نیاز به بودجه زیاد و با تکیه بر کیفیت و دیگر مزایای کاری

 مشتریان را به سمت شما جذب کند. بتواند 

 مرحله ایده یابی خود شامل مراحل زیر است:

های های آزمایشی موقت به عنوان سرنخها: تدبیر ایدهـ ایجاد ایده

 ممکن

های حاصل شده و ها: این مرحله با انتخاب مفیدترین ایدهپرورش ایده

ای جدیدتر و افزودن یا تغییر و ترکیب آنها که منجر به ایجاد ایده ه

 گیرد.شود، انجام میتر میکامل

 حل یابی: راه5مرحله

 این مرحله شامل دو گام زیر است:

های تولید ـ ارزشیابی فرد: فرد از این طریق بهترین ایده

 کند.شده را انتخاب می
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های گزینش حل نهایی از میان ایدهـ گزینش: انتخاب راه

 سازی آنشده و پیاده

 بازخوردها : دریافت6مرحله

تان مواجه شده و خود سازی شما با نظرات مختلفی در ارتباط با ایدهپس از پیاده

کنید. در این مرحله شما هایی را شناسایی مینیز در عمل کمبودها و کاستی

 ضمن دریافت این بازخوردها باید اصالحات الزم را نیز انجام دهید. 

 هاي افراد خالقيویژگ

های مشترک دهند، اغلب دارای ویژگیخوبی از خود بروز میافرادی که خالقیت 

کند با تقویت ها، به شما کمک میای هستند. آشنا شدن با این ویژگیو برجسته

 آنها، قدرت و توان خالقیت و ابتکار را در خود ایجاد کنید.

شوند، همگی اکتسابی و قابل تقویت هایی که در ادامه معرفی میدر واقع ویژگی

توانید با ایجاد و تقویت آنها در خود، به فردی خالق و ند و از این رو شما میهست

 آفریننده تبدیل شوید. 

 ـ هوش پرورش یافته: 1

کیو، عامل و ضامن موفقیت افراد کنند هوش دریافتی یا آیبسیاری تصور می

است. اما این اصالً مطلب درستی نیست. اجازه دهید رازی را با شما در میان 

های ذهنی گذارم، اغلب مردم )غیر از افراد عقب افتاده یا کسانی که معولیتب

 دارند( از میزان مطلوبی از هوش برخوردار هستند. 
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های بزرگ کافی اما این هوش مطلوب به تنهایی اصالً برای کسب موفقیت

نیست و از این رو عمده مردم به جای تبدیل شدن به یک انسان خالق، به 

-شوند که در زندگی به دستاوردهای شگرفی دست نمیی تبدیل میفردی معمول

 یابد. 

-ها از طریق آزمودن فعالیتتفاوت افراد موفق با افراد معمولی در این است که آن

دهند. اما افراد های مختلف و تمرین و ممارست هوش خود را پرورش می

-لی خود بسنده میهای فعمعمولی ذهن خود را بال استفاده رها کرده و به داشته

 کنند. 

پرداز بزرگ ایرانی( مشهور است که وقتی ابن سینا )پزشک، فیلسوف و نظریه

خواست مسایل هندسه را حل کند. این کار با کودک بود، پدرش همیشه از او می

 شد که وی بتواند هوش خود را پرورش دهد. این هدف انجام می

ورش هوش مستلزم آن است که البته این شیوه هم کافی نیست. تقویت و پر

های مختلف ورود پیدا کرده و توان ذهنی خود را به آزمون شما در امور و فعالیت

کند از مسیر تجربه کردن امور بگذارید. اتفاقاً خود کارآفرینی به شما کمک می

 مختلف هوش خود را پرورش دهید. 

 و انجماد فکري: بودن  پرهیز از دُگم 

شان درست ها و باورهایذهنیتکنند رحله از زندگی تصور میاغلب افراد در هر م

شان را زیر سوال ببرد، به مطلق است و از این رو اگر کسی افکارشان یا باورهای
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-شدت عصبانی شده و حتی گهگاه با خشم و توهین با طرف دیگر مواجه می

 شوند.

کنند شک نمی ها و افکارپر واضح است که خودشان نیز هیچ گاه به این برداشت

 دهند.و تالشی نیز برای بهبود شیوه تفکر خود انجام نمی

رود، نه تنها تفکرمان نیز مان باالتر میاین در حالی است که همه ما وقتی سن

مان کند، بلکه گهگاه به باورها و افکار سنین قبل)به واسطه تجربیات( تغییر می

 .دهیمخندیم و آنها را مورد تمسخر قرار میمی

 اما افراد کارافرین و خالق، ضمن اینکه همیشه بر اساس دانش به روزرسانی

کنند، همیشه این احتمال را نیز مد نظر دارند که شان تصمیم گیری میشده

هایشان غلط بوده و یا نیاز به ممکن است در آینده متوجه شوند افکار و باور

 اصالح داشته است.

ک فرد خالق باشید باید از انجماد فکری رهایی خواهید مثل یاز این رو اگر می

یابید و باور کنید که همیشه نیازمند کسب دانش هستید و با کسب دانش و 

توانید افکار و باورهای بهتری را جایگزین برخی از افکار و تجربه بیشتر، می

 باورهای ناکارامد فعلی کنید. 

 جامع اندیشي:

ه مسایل و حوزه های مختلفی فکر کنند و از توانند در آن واحد بافراد خالق می

ها و افکار مختلف، یک ایده این رو قادر هستند به واسطه کمک کردن از حوزه

 خوب را طراحی کنند. 
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این در حالی است که افراد غیر اخالق معموالً رو یک فکر، یک حوزه یا یک 

 مختلف فکر کنند. های توانند همزمان به مسایل و پدیدهابزار متمرکز شده و نمی

جالب است بدانید که ریاضی محض )نه ریاضی کاربردی که شما در دوران 

دبیرستان با ان سر و کار دارید( به شدت به شما در جامع اندیشی و تفکر 

 کند. همزمان به مسایل مختلف و یافتن ارتباطات سازنده بین آنها کمک می

 تفکر پویا: 

در حال رفتن به محل کار خود یا مدرسه افراد خالق حتی وقتی در ماشین 

خواهند بخوابند و حتی وقتی در حال گردش و تفریح هستند، حتی وقتی می

 های جدید است.شان در حال تحرک و تالش برای یافتن ایدههستند، ذهن

های معمول، همزمان به مسایل آنها این قدرت را دارند که در کنار انجام فعالیت

های ها و ایدهشان مدام طرحنند و بدین واسطه ذهنخاص خود نیز فکر ک

 دهد.سر و صدا مورد بررسی قرار میمختلفی را یافته و بی

کنند که بهترین جالب است بدانید که بسیاری از نویسندگان خالق اذعان می

آلودگی و زمانی که خود را برای شان را در هنگام خوابنویسیهای داستانایده

 اند. اند به دست آوردهکردهمی استراحت آماده



64 

 

 ابتکار:

های سنتی و افراد خالق این قدرت را دارند که به جای متمرکز شدن به روش

های خالق و ساختار شکن را در ذهن خویش مورد بررسی معمول، مدام روش

 قرار دهند.

های فعلی محدود کنند و آنها هرگز حاضر نیستند ذهن قدرتمند خود را به روش

کنند. اگرچه ممکن ای را در ذهن خود طراحی میهای خالقانهشه روشهمی

دار و غیر کارآمد باشد، اما همیشه های کشف شده خندهاست برخی از این روش

های بسیار کارآمدی این احتمال وجود دارد که تکرار این فرایند آنها را به روش

 رهنمون سازد. 

 استقالل فکري: 

ی دوست ندارند پیرو و تابع دیگران باشند. آنها همیشه افراد خالق از نظر ذهن

های جدیدی را توانند با خالقیت خود، افکار، نظریات و ایدهباور دارند که می

کند هنوز جا برای یادگیری و تغییر زیادی طرح کنند که به دیگران ثابت می

 دارند.

-زمایش بگذارند نمیهای جدید خود را مطرح کرده و به بوته آآنها از اینکه ایده

-ترسند. چراکه میترسند. از اینکه دیگران آنها را مورد تمسخر قرار ندهند نمی

توانند شایستگی باالی خود را به کوشی و ابتکار میدانند در نهایت با سخت

 اثبات برساند. 
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 پذیري: اعتماد به نفس و ریسک

مان دارند و از این رو شان ایهای شگرف ذهنیافراد خالق به خودشان و توانایی

از اینکه به صورت هوشمندانه ریسک کنند و نظریات خالقانه خویش را مورد 

 ترسند.آزمایش قرار دهند نمی

شان خورند، به جای سرزنش خود، به دنبال اشتباهاتآنها حتی وقتی شکست می

ه وب تری را ارایه کردگردند تا با اصالح این اشتباهات عملکرد بهتر و مطلوبمی

 های بزرگتری نیز دست یابند.به موفقیت

 بلندپروازي معقول:

برند گیرند و لذت میهای فعلی خود بهره میافراد خالق اگرچه به خوبی از داشته

شان باقی است. از این دانند که همیشه جا برای پیشرفت بیشتر نیز برایاما می

ند و خود را در مسیر های بزرگتر هسترو آنها همیشه به دنبال کسب موفقیت

 دهند.پیشرفت قرار می

یادتان باشد که بلندپروازی آنها معقول است. بدین معنا که دستیابی به چیزهای 

های فعلی و استفاده از شرایط ای برای عدم لذت بردن از داشتهبهتر، را بهانه

 دهند. کنونی برای کسب نتایج مطلوب قرار نمی

 

 

 


