نکات مهم و مؤثر در موفقیت کارآفرین
بیاد سپردن این نکات موفقیت و به سر انجام رساندن ایده شما را میتواند سهل ترر
نماید.

راه هرررررررررررررررررررررررررررررررررای پررررررررررررررررررررررررررررررررررور
.1

یرررررررررررررررررررررررررررررررررت

تفکرررررررررر ررررررررر ل مرررررررررا نیرررررررررا بررررررررره رررررررررر ت قررررررررر م رررررررررت دارد.

باید امیدوار باشیم .
 ۲باید ود را تشویق کنیم تا آنجا که اعتماد به نفس پیدا کنیم یرا اعتماد به نفس نیروی عظیم در تداوم

یرت بره

شمار م رود .شواهد ع م وجود دارد که اگر فکر کنیم ادر به کاری هستیم واهیم توانست آن کار را انجام دهیم حت
ثابرررررت شرررررده کررررره م هرررررای مرررررا رررررادر اسرررررت و ن سرررررن ین را سررررر

ج ررررروه دهرررررد

.

 ۳استفاده ا درت تصور جانشین که به وسی ه آن م توانیم ود را به جای دی ران رار دهیم به عنوان م ال در تماشای
تئاتر و سینما و ت وی یون ما ا این تصور بهره م گیریم و ود را به جای با ی ران رار م دهیم .احکام ادیران کره ااب را
حاک ا احساس همدردی نس ت به همنوع است واالترین کاربرد تصور جانشرین را تشرکیل مر دهرد .بررای آن کره برا
دی ران نوع رفتار کنیم که مای یم با ما رفتار شود اول باید تصور کنیم که مردم مای ند با آنان چ ونره رفترار شرود و نیر
بررررررردانیم کررررررره مرررررررا مررررررر

رررررررواهیم چ ونررررررره برررررررا مرررررررا رفترررررررار شرررررررود.

اگر بیشتر م کوشیدیم که ود را به جای دی ران رار دهیم در امور بشر هماهن
داشت .

بیشتر و ا ت ف کمتری وجرود مر

 ۴باید کوشش آگاهانه ای به کار ب ریم که ایرعادی ترین و عجیب ترین ایده های ممکن را ق کنیم و به جای آن که به
ایرررررررن جر ررررررره هرررررررای اوبیررررررره ب نررررررردیم بایرررررررد آنهرررررررا را یادداشرررررررت کنررررررریم.
به منظور به حرکت درآوردن م هایمان ،مداد مانند اهرم عمل م کند .تقری ا تمام افراد برجسرته را موفقیرت رود را
کوشش مداوم در ال عدم موفقیت های مکرر بیان کرده اند و ادعا کرده اند استعداد

یت آنان به مراتب پرایین ترر ا

حررررررررررررررررررررررررررررد ن ررررررررررررررررررررررررررررو اسررررررررررررررررررررررررررررت.
 ۵در کوشش

ل باید مانند دو فرد م ت ف عمل کنیم که گاه باید م

ضاوت کننده ود را امو

ود را روشن کنیم و مدت ال م ص ر کرده سپس چرا ضاوت ود را روشن کنیم .نوع رو

کرده ،م

ر ل

تناوب بین تفکرر ر ل و

تفکر داورانه معموال مفید وا ع م شود  ۶.و ت به ضاوت م رسیم اگر بتوانیم به جای نظر دادن محض آ مرایش کنریم
بسیار بهتر است یرا ضاوت ش ص به ندرت م تواند به اندا ه ال م ب

تمررررررررررررررررررررررین و تشرررررررررررررررررررررویق

رفانه باشد .

یرررررررررررررررررررررت

به ور منظم با یکدی ر در مشاوره بودن برای تدبیر راه حل های جدیرد بسریار مفیرد
است .هر کس و ت همکاری داشته باشد که در همان مینه کار کند ،بهتر کرار مر
کند .
 ۷ی

نوع عامل موثر بیرون در

انواده تشویق با ار

یت ع ارت ا تشویق به وسی ه دی ران است ،ن دیکان بهترین مشو ین اند .در دا رل

تر ا هر جای دی ر است «باید به هر ا دام ممکن که افراد را بره رق ایرده هرای بهترر و بیشرتر

تشررررررررررررررررویق مرررررررررررررررر کنررررررررررررررررد م ررررررررررررررررادرت ور یررررررررررررررررم.
موسسات صنعت و تجاری دریافته اند که هر چه در سیستم پیشنهادات ود عامل تشویق را تقویرت کننرد ایرن سیسرتم
بهتر نتیجه م دهد .اب ته این س ن توماس کارالیل نویسنده معروف اسکات ندی نی درست است که «:دری م ابفت برای
هرررررررررررررررررر کرررررررررررررررررس کمرررررررررررررررر

ب رگرررررررررررررررر اسرررررررررررررررررت.

 ۸اگر

یت را وبو ج ئ  ،تکرار کنیم برایمان ایجاد عادت م شود .بذا باید ا

ود سراال کنریم در جسرتجوی داده هرا

باشیم ،تجربه بیندو یم و ترم ها را ن اه کنیم باالتر ا همه درت تصور دادادی ود را به کار اندا یم به محض آنکه ایرن
فوت و فن به عادت ت دیل شد چنانکه همیشه واهد شد در واهیم یافت که درت تصور مانند درت ایمان م تواند کوه
هرررررررررررررررررررررررررررررررررا را بررررررررررررررررررررررررررررررررره حرکرررررررررررررررررررررررررررررررررت درآورد.
همیشه رو های تاریک وجود دارد وب اگراعتقادتان به ار

مسابه چنان است که با وجود اشکاالت شجاعانه به کار ادامه

دهیررررررد ،احتمررررررال یررررررادی وجررررررود دارد کرررررره برررررراال ره برررررره موفقیررررررت نائررررررل آئیررررررد.
 ۹متواضع بودن  -در حقیقت اک ریت ا ع افرادی که در

یت مشهور بوده اند تا حد حقارت متواضع بروده انرد .اب تره

حقررررررررارت را برررررررره صررررررررد تواضررررررررع ن ایررررررررد بررررررررا حما ررررررررت اشررررررررت اه کرررررررررد.
راه ترایب دی ران به ول ی

ایده ع ارت ا بیان آن موضوع به نحوی م یم و د یق است این باعث م شود که شرنونده

شما چه بسا شما را به ار شمند بودن ایده تان انع کند بیکن اگر با آهنگ صدای مم و ا

ودبین و ن وت با وی بر ورد

کنیرررد ،احتمرررال آن دارد کررره وی را ع یررره ایرررده رررود  -هرچنرررد هرررم کررره ررروب باشرررد  -بران ی یرررد.
 1۱تمرین دادن مداوم درت
آورند (حت

یت با فعابیت های که بیشترین امکان را برای پرور

درت تصور

ل به وجود مر

درت حافظه یا صوصیات عا ف را م توان ا ریق تمرین بهتر کرد ،هر چه بیشتر مهربان کنیم مهربران

ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مررررررررررررررررررررررررررررررررررررر شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررویم.
بهتررررررین نررررروع تمررررررین ،ترکیرررررب کرررررردن عم ررررر کوشرررررش برررررا ررررردرت تصرررررور اسرررررت.
 11ع وه بر تمرین ،تجربه کردن ان ترین سو ت برای ایده جوئ است .تجربه دست اول ان ترر ا تجربره دسرت دوم
ماننرررررررررد وانررررررررردن سررررررر ر ح  ،گرررررررررو
مسافرت باال ص سفر به نقاط دور افتاده ی
که تدبیر م کنیم یادداشت برداری کنیم ار

دادن یرررررررررا تماشرررررررررا کرررررررررردن اسرررررررررت.

نوع تجربه بسیار وب است و اگر در حین مسافرت ا مشاهدات و ایده هائ
کاربردی سرفرمان را بره مقیراس وسریع ارتقراب مر ب شریم .در نقراط

دوردست چون ش ص ناچار است مصائب را تحمل کرده ،به ود متک باشد بهتر ادر واهد برود کره ایرده هرای جدیرد
ترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردبیر کنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد.

 1۲تماس های ش ص افراد با یکدی ر برای ت ذیه و تهییج تصور م تواند بسیار مفید وا ع گردد .این موضوع به صوص
در صورت تماس ما با کودکان بیشتر صادل است یرا ب رگساالن م توانند در نتیجه کار با کودکان ا بحاظ ردرت تصرور
رشررد کننررد .در تمرراس بررا کودکرران بایررد ررود را برره آنهررا ن دیرر
نکت ه ابل توجه ع ارت ا آن است که ار

کرررد ،بایررد بررا آنهررا صررمیمانه بر ررورد کرررد.

یت تماس با کودکان بیشتر بست

به ر ت ق ب رگساالن دارد .اگرر برا

آنان با نظر حقارت س ن ب وئیم به سرعت ما را ساکت واهند کرد بیکن اگر بتوانیم بن رر تصرور ب رگسراب

رود را رهرا

کنررررررررریم برررررررررا آنررررررررران در افرررررررررق ی رررررررررای ا ت یرررررررررل وارد مررررررررر شرررررررررویم.
برررررررررررررررررررررررا ی و سررررررررررررررررررررررررگرم هرررررررررررررررررررررررای
 1۳با ی های فکری عامل وب برای پرور
معن که به جای با ی کردن بر

یت هستند .اب ته

ق عادت ،بکوشیم رو

یرررررررررررررررررررررررت ا

یت مقدار یادی بست

به نحوه با ی دارد بدین

های جدید و جسورانه ای برای رسیدن به هدف به کار برریم .

ایرررررن ،باعرررررث مررررر شرررررود کررررره برررررا ی ،تفریحررررر ترررررر و تمررررررین فکرررررری بهترررررر شرررررود.
با ی های فکری ا جم ه :ش رنج ،بیست سواب  ،با یهای که در هوای آ اد انجام م شوند ،حل معما ،حل جدول ،ایجاد و
افشای رم ها ،سا تن وسایل نو و ی ا ا وسائل راب و ب مصرف ،با ی با ب ات (یافتن مترادف هرا ،متضرادها و ...ماننرد
ادیسرررررون کررررره بررررره حرررررل معمرررررا بررررره عنررررروان تمررررررین در
1۴

یرررررت اعتقررررراد یرررررادی داشرررررت.

سررررررررگرم هرررررررا و هنرهرررررررای ی رررررررا ماننرررررررد سرررررررا تن کاردسرررررررت هرررررررا-

کاردست ها برای ما ا نظر

یت دارای اثر بیشتری واهند بود در صورت که ود هم رح را به وجود آوریم و هم آن

را اجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا کنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررریم.
کارهای دست مانند س دسا ی -تکه دو ی -ف کاری  -مدل سا ی  -من ت کاری ،هنرهای ی را مسرت م کراربرد ردرت
تصور است یرا چنان که ارس و بیان م دارد «باید چی ی را به عرصه وجود آورد» .این م ابب در مورد موسیق  ،مجسمه
سررررررررررررررررررررررررا ی ،نقاشرررررررررررررررررررررررر صررررررررررررررررررررررررادل اسررررررررررررررررررررررررت.
نتیجه ا

که ا ی

دهیم تنها حابت ان ی

هنر به دست م آوریم بست

به چ ون

اجرای آن دارد و ت ایرفعال به موسیق گرو

درت تصور را به وجود آورده ایم بیکن و ت بکوشیم آهنگ بسا یم

مر

یت ویش را به نحروه

فعررررررررررررررررررراب بررررررررررررررررررره تمررررررررررررررررررررین در مررررررررررررررررررر آوریرررررررررررررررررررم.
1۵م ابعه عامل پیشرفت و پرور

یت است .چنان که فرانسیس بیکن فی سوف ان یس

رن شان دهم اظهار داشرت:

«م ابعرررررررررررررررررره انسرررررررررررررررررران را کامررررررررررررررررررل مرررررررررررررررررر کنررررررررررررررررررد».
ی

آ مایش برای آنکه چه م اب

م رررررررررررررر

ب وانیم ع ارت ا پرسش این سوال است «آیا این م ب تا چه حد تمرین وب بررای

رررررررررررررر ل مرررررررررررررررن فرررررررررررررررراهم واهرررررررررررررررد سرررررررررررررررا ت».

داستانهای یاب  ،داستانهای اسرارآمی امکان فراهم نمودن تمرینات

ل مناسب را بهتر فراهم م کند در صرورت کره

آنها را چنان ب وانیم که گوی در رل هرمانان داستان شرکت م کنیم نه فقط به عنوان تماشاچ یا اینکه ا بران صره
گرررررررررررررررررروی توانررررررررررررررررررای ایررررررررررررررررررن داسررررررررررررررررررتانها را بشررررررررررررررررررنویم.
پربارترین نوع واندن ع ارت ا
بایررد بررین ا

واندن بیوگراف است یعن بهره مندی ا تجربیات دی ران .به ور ک ر در امرر م ابعره

عررات و تنررویر فکررری تمررای ائررل شررد و برررای کسررب تنررویر فکررر بایررد هن ررام وانرردن تعمررق کنرریم.

یادداشت برداری در حین م ابعه ،تمرین

یت بسیار بهتری را به وجود م آورد یک ا محاسن این کار آن است که در

مررررررررررررررررا انررررررررررررررررر ی بیشررررررررررررررررتری ابقرررررررررررررررراب مررررررررررررررر کنررررررررررررررررد.
ر صحیح واندن سرشار ا ویتامین است بعض نی توانسته اند ا جانشین ن دی

آن یعن تجربره انر ت ذیره کننرد

برررررررریکن ایررررررررن برررررررره یرررررررر

رونررررررررد بسرررررررریار رررررررروالن تررررررررری نیررررررررا دارد.

 1۶نویسندگ عامل دی ری در تمرین و پرور

یت محسوب م شود .با نویسندگ م توان به نحرو برار ی ردرت

تصور را پرور

داد .آ مایش های ع م «روان بودن در نویسندگ » را به عنوان ی

شرا ص اساسر اسرتعداد

مفیدی فراهم سرا د.

ار یاب کرده است حت برنامه نویس ممکن است در صورت که به نحو صحیح انجام شود آمو
 1۷تمرین در حل

ل مسائل :مستقیم ترین رو

برای پرور

یرت

یت ع ارت ا پردا تن به کرار ر ل یعنر وا عرا

تررررررررردبیر نمرررررررررودن راه حرررررررررل بررررررررررای مسرررررررررائل مشررررررر ر ص حقیقررررررر ر اسرررررررررت.
 1۸روشن کردن هدف و تمرک بر روی آن .تمرک به عنوان ک ید
ب رررررررررریم پرررررررررس ابتررررررررردا مررررررررر

یت شمرده م شرود .مر

مر

رواهیم انره ای

رررررررررواهیم درآمرررررررررد ال م کسرررررررررب کنررررررررریم.

نم توانیم آگاهانه رمن شانس و تصادفات وش ت آور را یاد کنیم بیکن با کوشش آگاهانه مر تروان چنرین کررد.
 1۹حساسیت به مسائل -ا کنار مسائل بدون د ت و توجه ع ور نکنیم ب که در جستجوی حل مسائل برآییم بردین معنر
کررررره حرررررل ایرررررن مسرررررائل بررررره معنررررر ایجررررراد فرصرررررت هرررررای جدیرررررد و مناسرررررب باشرررررد.
 ۲۱پیرو ی های

یت همچنین ا

ریق شیرجه رفتن به اعمال برای جستجوی مسائل جدید بدست م آید فقرط بره

مشاهده اکتفا نکنیم ب که درباره آن چه که م بینیم تعمق کنیم.

سا مان م

مشاوره کارآفرین

