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پیدا کردن ... زمانی که ما انسان ها در غارها بودیم، همگی شغل آزاد داشتیم. همه انسانها کارآفرین هستند

درست از . اینجا همان نقطه ای است که تاریخ بشریت شروع شده است... خودمان و غذایمان، سیر کردن

وقتی که تمدن پدید آمد این روند متوقف شد. ما تبدیل به نیروی کار شدیم، زیرا آنها مهر "شما نیروی کار 

 هستید" را روی پیشانی ما زدند. ما فراموش کردیم که کارآفرین هستیم.

 محمد یونس

 برنده جایزه صلح نوبل و پیشرو در تامین مالی خرد

 

 

 فصل اول : همه انسان ها کارآفرینند.

د، بلکه همه انسان ها کارآفرین هستند نه به این دلیل که شرکت هایی تاسیس کنند تا اینگونه شناخته شون

. اشتیاق برای ساختن و پدید آوردن، در ذات انسان نهفته است و به وجود آوردن جوهر کارآفرینی است  

ها سازگاری با چالش های زندگی حرفه ای امروز، باید غرایز کارآفرینی مان را دوباره کشف کنیم و آن ما برای

الزم است به خودتان به عنوان کارآفرینی نگاه کنید امروزه  .را برای ایجاد نوع جدیدی از پیشه به کار ببندیم

وضعیتی که در آن به دنبال جذب و توسعه سرمایه برای شرکتی . که سکان دار و زمام دار یک زندگی است

 .منظورمان شغل شما است: نوپا هستید

ست که نیاز ا تفکرات و مجموعه مهارت هاییچیزی که شما می یابید . این کتاب در مورد یافتن شغل نیست

با مسائلی آشنا می شوید که به شما کمک می کنند وسعت . دارید تا بتوانید خودتان را با آینده وفق بدهید

شبکه افرادی را که می شناسید توسعه دهید، مزیت رقابتی بدست آورید و به موقعیت های حرفه ای بهتری 

 .شما است بهبود جامعه اطراف این کتابی در مورد شما و .دست پیدا کنید

 ه کاردنیای تاز

بعد از فارغ  .در طی چند دهه اخیر، بازار کار برای افراد تحصیل کرده همانند آسانسور عمل کرده است

و به تدریج . التحصیلی در دانشگاه فرد در سطح اولیه یعنی در پایین آسانسور و در شرکت وارد کار می شد

جا را برای فارغ اتحصیالن جوان جاه طلب باز می کرد و تا این فضا . سلسله مراتب سازمان را طی می نمود

در نهایت در سنی مثل شصت و ! وقتی که فرد خوب کار می کرد با سرعت مالیمی در آسانسور باال می رفت

پنج سالگی فرد از آسانسور پیاده می شد و به کارمندان میانه اجازه می داد که به شغل های باالتری که قبال 

در عین حال در این سن، حقوق بازنشستگی هم دریافت می . فرد پر شده بود، دست پیدا کنندتوسط همان 

 . کرد



 

بسیاری از افراد جوان که خیلی از آن ها . اما در شرایط فعلی، آسانسور در تمام طبقات پر و شلوغ است

 . رندکارهای خوبی ندارند یا بی کاتحصیالت باالیی دارند، در طبقات پایین مانده اند، 

امروزه، سوار شدن به آسانسور کار برای جوانان دشوار است، افراد میان سال به سختی ترفیع پیدا می کنند و 

 .بازنشسته شدن نیز برای هر فرد باالی شصت سال به دشواری صورت می گیرد

ده اند، از با از میان رفتن مسیرهای شغلی سنتی، پیشرفت شغلی سنتی که نسلهای قبلی از آن بهره مند بو

چه به دنبال یک مهارت تازه باشید، چه فقط بخواهید در کاری که استخدام شده اید  امروز. میان رفته است

قبال قرارداد . گذاری کنیدوزش دهید و بر روی خودتان سرمایه بهتر باشید، وظیفه شماست که خودتان را آم

کرد و  نی مدت را در ازای مواردی تضمین میطوالنی مدتی بین کارمند و کارفرما وجود داشت که شغل طوال

بهبود شغلی بر خالف گذشته . حاال چنین قراردادی با قرارداد کوتاه مدت مبتنی بر عملکرد جایگزین شده است

 .اکنون به روابط عرضی و به شبکه افرادی که می شناسید وابسته شده است

آن . عث منسوخ شدن مشاغل سنتی شده استادو عامل وابسته به هم و کالن جهانی سازی و تکنولوژِی ب

امروز دیگر همواره باید ! زمان که فقط از روی بی کاری یا عدم رضایت شغلی دنبال کار می گشتید تمام شده

 .دنبال فرصت ها و به جای شبکه سازی در پی ایجاد شبکه های هوشمند باشید

 چرا باید شرکت خود را همواره نوپا نگه دارید؟

می شرکتی را تاسیس می کنید، در موقعیتی با اطالعات ضعیف، زمان کم و با منابع محدود تصمیم وقتی شما 

رقابت در حال تغییر است بازار در حال . مشخصی ریسک را تحمل کنیم ارپس ما مجبوریم که مقد. گیرید

 . تغییر است چرخه عمر شرکت بسیار کوتاه است

آنها با تمام آنچه دارند تالش  .یرات و محدودیت ها رو برو می شوندکار آفرین ها با این عدم قطعیت ها، تغی

را در سرتاسر صنعت شان به وجود  شبکه ای از ارتباطاتکارآفرینان . می کنند تا مزیت رقابتی به  دست آورند

آنها با شبکه شان در ارتباطند تا . می آورند که بسیار بیشتر از شرکت های نوپای شان دوام می آورد

برای کسب موفقیت حرفه ای در . ند از پس چالش های دشوار بر آیندشمندی تجاری داشته باشند و بتوانهو

 .دنیای امروز الزم ایت همان استراتژی هایی را به کار ببرید که کارآفرینان از آن استفاده می کنند

بودن خود را حفظ می  شرکت ها هر چقدر هم که بزرگ باشند، با کارهای کوچکی که انجام می دهند نوآور

 .استیو جابز شرکت اپل را بزرگترین شرکت نوپا در این کره خاکی نامید. کنند

 چرا خواندن این کتاب از ضروریت های زندگی شماست؟

قبل از آنکه به این مساله توجه کنیم که چگونه کارآفرینی به عنوان یک سبک تفکر و روش رفتاری می تواند 

بهترین کار آفرینان ها به رویا پردازی  .کنیم که خطر کجاست کد، الزم است درزندگی شما را تغییر ده



 

جنرال  5991در سال . آن ها دست به کار شدند و آینده ای را که تصور کرده بودند ساختند. بسنده نکردند

ان آن دهه در پای. موتورز اولین شرکت در طول تاریخ بود که در یکسال در آمد یک بیلیون دالری را تجربه کرد

دیترویت که آیینه تمام نمای عظمت صنعتی آمریکا به سراسر . جنرال موتورز به نیروی عظیمی تبدیل شده بود

 .جهان بود با از دست دادن روحیه کار آفرینی از رقابت خارج شد

کتر چه بر سر خودرو سازان آمریکایی آمد؟ آنها به جای گوش دادن به نظر مشتریانشان که ماشین های کوچ

آنها روش . آنها رقبای ژاپنی را نادیده گرفتند.و با مصرف بهینه تر می خواستند، ماشینهای بزرگ تولید کردند

غرور و تکبر آنها را ! آنها برای هر چیز و هر تغییری یک جلسه به راه بیندازند. های قدیمی تولید را ادامه دادند

دیترویت به مرور . بین رفته بودی در این سازمان ها از شایسته ساالر. گرفت و حاضر به ریسک کردن نبودند

اما اکنون دیگر چیزی جز فالکت را به یاد نمی . آفرینی بودصنعت خودرو سازی زمانی نماد کار. دچار رکود شد

  .آورد

 .تبدیل شده استهزاران مایل آن طرف تر از دیترویت، سیلیکون ولی به مدل قرن بیست و یکم کارآفرینی 

برای انجام کارهای بزرگ، ریسک های . ن ولی اصولی است که در این کتاب آمده استواصول سیلیک

شبکه ای از افراد و متحدین کاری ایجاد کنید تا بتوانید از هوش آنها، منابع و . هوشمندانه و شجاعانه بکنید

 .کارگروهی آنها استفاده کنید

آن ها می دانند که شرکت های خوب و . یک نوع بی ادبی و گستاخی است نبه پایان رسید برای کار آفرینان، 

تالش کنید که در زندگی تان پیشرفت کنید، وگرنه فرصت را از دست می  .موفق همواره در حال تکامل هستند

 .اگر در حال رشد نباشید در جا می زنید. دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .جاد کنیدبرای خودتان مزیت رقابتی ای: فصل دوم

در هر بخشی همزمان چندین شرکت برای پول . بهتر از رقبا بودن شالوده اساسی دوام یک کارآفرین است

اگر محصول یک شرکت به طور قابل توجهی متفاوت از رقیبش نباشد نظر . های یک مشتری رقابت می کنند

را از رقبا متمایز می کند و به این کارآفرین خوب محصوالتی تولید می کند که آنها . هیچکس را جلب نمی کند

 .ترتیب برندهای موفقی به وجود می آورند

چرا که کمک می کند به این سوال کالسیک پاسخ . مزیت رقابتی شالوده تمام استراتژی های کاری است

 من باید با زندگی ام چه کنم؟ مزیت رقابتی به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که کدام فرصت ها را: دهیم

را درک  مزیت سه قطعه پازلباید برای درک . دنبال کنید و دریابید چگونه روی خودتان سرمایه گذاری کنید

 .کنیم که در زمان های مختلف با روش های مختلف به هم جور می شوند

 :دارایی های شما-5

ستفاده از دارایی های االن دقیقا چه چیزی دارید؟ معموال درخشان ترین ایده تجاری، آن ایده ای است که با ا

  .فعلی بنیانگذار، به بهترین وجه ممکن ساخته می شود

دارایی های نرم چیزهایی هستند . نرم و سخت: دارید که باید حسابشان را داشته باشید دو نوع داراییشما 

ات درون مغز دارایی هایی مثل دانش و اطالع. که شما به طور مستقیم نمی توانید آن ها را با پول معامله کنید

دارایی های سخت به طور معمول در ترازنامه لیست می  .ما، مهارت ها، برند شخصی شما، ارتباطات شما

این ها به این دلیل اهمیت دارند که وقتی شما یک ضربه گیر مالی داشته باشید با . پول نقد، سهام .شود

 .یاز دارنداطمینان خاطر بیشتری کارهایی انجام می دهید که به ریسک مالی ن

یک مزیت رقابتی وقتی پدید می آید که شما . باید توجه داشت که یک دارایی به تنهایی ارزش چندانی ندارد

شما باید با سرمایه گذاری روی خودتان . تجربیات و ارتباطات مختلفی را با هم ترکیب می کنید مهارت ها،

 . آنها را تقویت کنید

 :ارزش هاو عالیق شما-2

آرزوها، ایده ها، اهداف و دید شما از آینده بدون توجه به دنیای خارجی یا ترکیب دارایی های عالیق شامل 

چه چیزهایی برای شما اهمیت دارد؟ چیزهایی مانند دانش، استقالل، پول، کمال، قدرت و  .ی شما استفعل

القه و مطلوبتان را ممکن است نتوانید به همه خواسته هایتان برسید یا شاید هم زندگی مورد ع. شبیه آن

باید توجه داشت که عالیق شما با گذشت زمان در حال تغییرند و حداقل کاری که میتوانید انجام . بسازید

 .دهید این است که در جهت یک هدف مهم حرکت کنید



 

 :واقعیت های بازار-3

واهند یا ان آن را بخکارآفرینان باهوش می دانند که یک محصول تنها در صورتی پولساز خواهد بود که مشتری

بازار شامل افرادی است که تصمیم می گیرند بر شما تاثیر بگذارند و شامل کسانی .به آن نیاز داشته باشند

شما باید خودتان را در موقعیتی .....رئیستان، همکارانتان، مشتریانتان، .است که باید نیازهایشان را تامین کنید

ر شوید و کاری کنید که واقعیت های بازار برای شما کارا باشد، نه اینکه در قرار دهید که بتوانید بر موج ها سوا

 .مقابل شما قرار بگیرد

این سه قطعه . برنامه کاری خوب چیزی است که بتواند این سه قطعه را با همدیگر هماهنگ نگه دارد :نکته

  .پازل وقتی قابلیت اجرایی پیدا می کنند که بخشی از یک برنامه خوب باشند

 

 برای سازگاری برنامه ریزی کنید: فصل سوم

افراد موفق به طور منطعفی مصرند، آنها شرکت هایی را تاسیس می کنند که با ارزش ها و چشم اندازهایشان 

آنها به شدت به . سازگاری دارد با این حال به اندازه کافی منعطف هستند که با بازار سازگاری داشته باشند

 .آنها همواره به سمت توسعه مزیت رقابتی واقعی در بازار حرکت می کنند. جه دارندبازخوردهای مشتری تو

از همان ابتدا بنیانگذاران آن پیوسته در . یکی از مثال های این فصل در مورد چاالکی و وفق پذیری فلیکر است

یی کارایی دارد و بر حال فعالیت  و جنب و جوش بودند و چیزهای زیادی را امتحان کردند تا بفهمند چه چیزها

مسیر رشد  .همین اساس هم با چاالکی تمام و بر اساس آنچه که یاد گرفته بودند برنامه شان را تغییر دادند

 . شرکت هایی مثل فلیکر مملو از کنار گذاشتن برنامه های رشد قبلی و شروع برنامه های جدید است

ه در حال تکامل اند و ممکن است تغییر مسیر دهند، اما هر چند افراد و شرکت های با روحیه کارآفرینی، پیوست

چ برنامه جدی و اگر هیحتی . انتخاب هایی که انجام می دهند، از سر نظم و مدیریت است و اتفاقی نیست

ما این نوع از نظم را برنامه ریزی . محکمی وجود نداشته باشد، یک برنامه ریزی واقعی در حال انجام است

 .ذاری کرده ایم نام گ abzسازگار 

 :ABZبرنامه ریزی 

چتر نجات شما چه رنگی "این برنامه ریزی در زمینه برنامه ریزی شغلی، پادزهری است برای رویکرد 

با این روش به طور جدی می توانید هدف ها و عالیق تان را دنبال کنید و در عین حال ریسک های . "است؟

نیست که آن را یکبار در ابتدای کار انجام دهید، بلکه یک روند  این برنامه ریزی روندی.محتمل را کاهش دهید

 .پیوسته و ادامه دار است



 

همان پیاده سازی   ،Aدر واقع برنامه . همان کاری است که در حال حاضر آن را انجام می دهید Aبرنامه -

کمی در این برنامه به با افزایش دانش شما تغییرات . فعلی شما از مزیت رقابتی ای است که در ذهنتان دارید

 . در واقع شما آن را به طور مرتب بازبینی می کنید و به طور جزئی تغییر می دهید. وجود می آید

زمانی که الزم باشد هدفتان یا مسیر رسیدن به . همان چیزی است که آن را تغییر مسیر می نامید Bبرنامه -

 Aذهنیتی شبیه به برنامه  Bافراد معموال در برنامه . رجوع کنید Bبه برنامه  Aآن را تغییر دهید از برنامه 

هرگز یک برنامه با . یا کشف فرصت های جدید است Aتغییر مسیر ها به دالیلی مثل عدم کارایی برنامه .دارند

برای خودتان ننویسید، زیرا شرایط خیلی زود بعد از اینکه جوهر نوشته  Bدقت طراحی شده به نام برنامه 

 Aبرنامه جدید شما برنامه  ،Bبندی به برنامه و پای بالفاصله پس از تغییر. ک می شود، تغییر خواهند کردخش

 .شما می شود

به این برنامه قایق نجات می : برنامه ایست که در موقعیت های اورژانسی از آن استفاده می شود Zبرنامه -

ما با شکست مواجه شوند، برنامه با ثبات، مطمئن و اگر تمام برنامه های کاری ش: سوال مهم این است. گویند

 Zقطعیت و قابلیت اطمینان برنامه . می نامیم Zاین همان چیزی است که آن را برنامه  مشخص شما چیست؟

خودتان شجاع باشید و  Bو  Aبه شما اجازه می دهد که بر عدم قطعیت غلبه کنید و بتوانید در برنامه های 

 .ریسک کنید

 

 شما به یک شبکه نیاز دارید: مفصل چهار

همه حرفه ای های دنیا شبکه هایی را می سازند تا با کمک آن ها جهان را به مسیری که در ذهن دارند هدایت 

تید یا راهبردتان چقدر هوشمندانه هست، اگر تک رو باشید معموال هیچ اهمیتی ندارد چقدر باهوش هس. کنند

شمندی شما نباشند یا راه برد ضعیف تری داشته باشند شکست خواهید در برابر یک تیم که اعضای آن به هو

 .خورد

تاسیس یک شرکت توسط یک نفر به تنهایی اتفاق بسیار نادری است  اکوسیستم کارآفرینانهدر واقع در یک 

به همین . چرا که در باور افراد، گردآوری یک تیم مستعد، ضامن رشد و شکوفایی شرکت در آینده خواهد بود

 .دلیل این مساله به اندازه هویت خود شرکت حائز اهمیت است

آن ها اغلب به . نیز سرمایه گذاری می کنند روی افرادسرمایه گذاران مخاطره پذیر دقیقا به اندازه ایده ها، 

جای آنکه از ایده های بسیار درخشان با صاحبان ایده معمولی حمایت مالی کنند روی ایده های متوسطی 

 .مند هستندنذاری می کنند که صاحبان آن ها بسیار تواسرمایه گ

 من به توان ما، شما و تیم تان



 

و این از داستانهای مختلفی که برایمان روایت شده . تمام الگوهای کودکی ما تجسم عینی از فرد گرایی است

یت این است که واقع. ولی این روایات متعصبانه همیشه نمی توانند حقیقت را به نفع خود مخفی کنند. است

شبکه های اجتماعی و ارتباطات فرانکلین یکی از مهمترین دارایی های او در زندگی بودند و طبیعتا نقش 

اگر زندگی نامه هر شخص بر جسته دیگری را نیز مطالعه کنید متوجه خواهید . مهمی در موفقیتش ایفا کردند

 .شد که او هم از حمایت افراد زیادی برخوردار بوده است

ممکن است با خود بگویید پس چه چیزی باعث موفقیت می شود؟ جواب این است که هر دو عامل فرد و تیم 

گفتن من در مقابل ما نادرست است زیرا موفقیت حرفه ای شما به غیر از قابلیت های . حائز اهمیت هستند

  .فردیتان به توانایی تیم تان برای برجسته کردن آن قابلیت ها نیز وابسته است

 

 ساختار و قدرت شبکه فعلی شما

تعداد ارتباطات  ت کاری تان بینجامد باید در ابتدااگر می خواهید شبکه قوی ای بسازید که به پیشرف

 . البته نه فقط برای این که با افراد جدیدی آشنا شوید. موجودتان را حساب کنید

دوستان صمیمی، خانواده، همکاری، : ردیمما انواع ارتباطات در فضای شخصی و کاری را چنین دسته بندی ک

هر نوع از این . نزدیک، افرادی که اعتماد کمتری به آنها دارید و عده ای که تا حدودی به آن ها اعتماد دارید

تمرکز ما در این کتاب روی دو نوع ارتباطات که بیشتر در محیط کار رخ می دهند . ارتباطات متمایز هستند

 .تمرکز می کنیم

جه کسی هنگام بروز مشکل یا وقتی دچار اضطراب می شوید طرف شما را می : با متحدان ارتباط -5

گیرد؟ چه کسی را برای شام دعوت می کنید تا با وی راجع به مسائل کاری مشورت کنید؟ به چه 

کسی اعتماد دارید و حاضرید در صورت امکان با او کار کنید؟ معموال در هر بازه زمان حداکثر هشت تا 

 .متحد کاری قوی داشته باشید ده

با چه کسانی دوست هستید ولی صمیمی نیستید؟ با چه : ه ارتباطی و آشنایانبکگره های ضعیف تر ش -2

 کسانی معموال مکاتبات ایمیلی دارید؟ 

 

 .به طور کامل این دو نوع ارتباط و همچنین تالش برای استفاده از آن شرح داده شده است فصل چهارمدر 

 

 



 

 ه دنبال فرصت طالیی باشیدب: فصل پنجم

فرصت برای یک وکیل . فرصت ها مثل ربودن توپ در بازی راگبی است. موفقیت از فرصت ها پدید می آید

جوان می تواند گذراندن دوره کارآموزی نزد یک وکیل زبردست باشد، برای یک هنرمند می تواند یک پیشنهاد 

گرفتن ک موزه معروف جلوه کند، برای یک دانشجو می تواند در آخرین دقایق برپایی نمایشگاه آثار هنری در ی

فرصت ها در یک صندوقچه نیست که به . بورسیه تحصیلی نادر برای سفر و انجام تحقیقات علمی باشد

 . همه چیز به خودتان و البته شبکه ارتباطی تان بستگی دارد. راحتی به دست آیند

به طور معمول فرصت های مهم و غر . دریجی رخ نمی دهدرشد یک شرکت نوپا معموال به صورت آرام و ت

معمولی نظیر یک ایده پرباز، معامالت غیر برنامه ریزی شده یا یک اکتشاف، می تواند به ناگهان شرکت را رو 

 .به جلو براند و نرخ رشد آن را افزایش دهد

ا و باال و پایین های فروان پیشرفت شغلی نیز دقیقا مشابه روند رشد یک شرکت نوپا مسیری با شکستگی ه

همیشه پروژه ها، ارتباطات، . زندگی شغلی ما دنباله ای از مشاغل و سمت هایی با اهمیت یکسان نیست. دارد

تجربه های منحصر به فرد و مقداری شانس وجود دارد که می توانند حرفه شما را به سرعت و به طور عجیبی 

 .متحول کنند

موقعیت های شغلی . هیچ برچسبی هم روی آنها نمی زنند. دو پیچیده نشده اندفرصت های طالیی در کاغذ کا

 . جذاب معموال در آگهی های شغلی تبلیغ نمی شوند

تغییر شغلی که مجبورتان کند باور کنید انجام دادن آن برای شما خیلی سخت است شما را در ابعاد جدیدی 

در حال حرکت و تالش باشید مثل این می ماند که وقتی  .رشد می دهد و معموال دارای مزیت خاصی است

همانند شکارچی ها تور بسیار بزرگی را دور تا دورتان گسترده باشید تا هر وقت فرصت جالبی نزدیکتان شد 

 .آن را شکار کنید

بهترین راه برای تضمین آن که شانس به شما رو کند : همانطور که کارآفرین برجسته، بو پی بادی می گوید

پس تا می توانید در مسیر اتفاقات مختلف قرار . است که کاری کنید اتفاقات زیادی برایتان رخ دهداین 

بگیرید با این کار در طوالنی مدت خودتان طراح نعمت غیر مترقبه تان خواهید بود و فرصت هایتان را نیز 

 .خودتان ایجاد می کنید

هن خود را تا می توانید به شبکه های مختلف وصل ذ. شانس و فرصت به ذهن های به هم پیوسته رو می کند

 .کنید

سناریویی که بیشتر ما در ذهن داریم این . فرصت های طالیی تقریبا هرگز با برنامه های ما جور در نمی آیند

است که یک روز از خواب بیدار می شویم و تصمیم می گیریم از شغل کنونی خود استعفا دهیم، درست در 



 

ی شویم که از قضا زمانش با زمان ماموریت مدیر مافوق ما و غیبت او کنفرانس ویژه دعوت م همان روز به یک

بکسان است، ما هم از فرصت استفاده می کنیم و به آن کنفرانس می رویم و درست در همانجا یک موقعیت 

 .کاری طالیی به ما پیشنهاد می شود

 

 هوشمندانه ریسک کنید: فصل ششم

در حقیقت هوشمندانه ریسک کردن پیش . ی و جدایی ناپذیر از زندگی بشر استخطر کردن بخش همیشگ

 . نیاز استفاده از فرصت های طالیی است که ما در بخش قبل درباره آن صحبت کردیم

در شرایط کاری، پیامد منفی و نامطلوب تصمیم یا عملکرد خاصی است و احتمال اینکه جنبه ( خطر)ریسک

بنابراین شرایط خطرناک شرایطی هستند که در آن ها میزان احتمال . دهد زیاد است واقعا منفی خود را نشان

 . این جنبه منفی از آستانه معمولش باالتر می رود

درست مثل بعضی از گاوچران ها که حاضرند . بعضی از کارآفرینان آدم های اهل ریسک غیر منطقی ای هستند

اما آنچه کارآفرینان بزرگ را از این . زرعه شان شرط بندی کنندبرای دنبال کردن آرزوهای احمقانه خود سر م

گروه متمایز می کند تحمل آنها برای خطر کردن نیست بلکه توانایی آن ها برای ارزیابی و مدیریت آن به 

آنها فقط فرصت هایی را دنبال می کنند که مزایشان به معایب احتمالی بیارزد یا بتوان . صورت مدبرانه است

 .ا را توجیه کرد و نادیده گرفت و این یکی از مهارت های کلیدی است که کارآفرینان را موفق می کندآن ه

 .به جای جلوگیری از ریسک، اقدام به ریسک های هوشمندانه شما را یک قدم جلوتر از دیگران قرار می دهد

 

 آیا بدترین فرض ممکن، قابل قبول است؟

روی هفتصد مدیر اجرایی موفق آمریکایی مطالعه ای انجام داد تا دیدگاه  5995پروفسور زور شاپیرا در سال 

اما رهاورد تحقیقات او باعث نا امیدی نظریه پردازان حوزه . آنان را درباره ریسک در شرایط مختلف بداند

ی مدیران اجرایی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند هیچکدام نه ارزش مورد انتظار ریاض .تصمیم گیری شد

در عوض . شرایط مختلف را محاسبه کرده بودند و نه لیست بلند و باالیی از معایب و مزایا درست کرده بودند

که همه آن ها در چنین  سوال مشترکی. آن ها فقط روی سواالتی که جواب آنها بله یا خیر بود مانور داده بودند

ن نتیجه ممکن را تحمل کنم؟ بنابراین شما آیا من می توانم بدتری: شرایطی از خود می پرسیدند این بود

اگر : یادتان باشد که موقع مواجه شدن با یک فرصت، اولین سوالی که از خودتان می پرسید این باشد که

 بدترین حالت ممکن اتفاق بیفتد، باز هم حاضرم انتخابم را ادامه دهم؟ 



 

قابل اطمینان و یکپارچه ای ( Zرح جایگزین ط)نده این است که تا وقتی که برنامه جایگزین نکته امیدوار کن

 .داشته باشید هنوز می توانید به بازی ادامه دهید به شرطی که برای ریسک کردن آماده باشید

اگر هر از چندگاهی دست به ریسک نزنید و خودتان را برای موقعیت های بحرانی آماده نکنید، در آینده ای 

خواسته و تغییرات ناگهانی در شغلتان د با وارد کردن ناپایداری خو. دنزدیک به بحران بزرگتری دچار می شوی

ومت پیدا می کنید و اثر شوکهای ناگهانی را از بین می آوری در برابر عناصر مشکل ساز مقابه طور شگفت 

 .برید

ه ب. برای آنکه شرکت خودتان را راه اندازی کنید تنها روش بلندمدت برای ریسک کردن انعطاف پذیری است

 .خاطر داشته باشید که اگر شما به دنبال ریسک نباشید این ریسک است که سراغ شما می آید

 

 

 .اطالعات شما به اندازه وسعت و عمق شبکه ی افرادی است که می شناسید: فصل هفتم

 

با معناترین راه برای متمایز کردن شرکتتان از رقبا و : یک دهه قبل بیل گیتس عبارت جالبی را بیان کرد

، کارهای خارق العاده اطالعاتبهترین راه برای متمایز کردن خودتان از سایر افراد این است که با استفاده از 

این نحوه جمع آوری، مدیریت و استفاده از اطالعات است که برنده یا بازنده شدن شما را تعیین می . بکنید

 .کند

چیزی که شما را به جایی می رساند داشتن . رسانددردنیای کار، انبار کردن حقایق شما را به جایی نخواهد 

 .توانایی دسترسی به اطالعاتی است که الزم دارید، آن هم همان موقع که به آنها نیاز دارید

این . مدیریت و هدایت می کنند هوشمندیکارآفرینان مسائل روزمره اداره شرکت خود را از طریق جمع آوری 

: این جوانب عبارتند از. توصیف گر تمامی جوانب کسب و کار باشداطالعات باید کاربردی، به روز و 

رویکردهای آن صنعت، فرصت ها، فعالیت های رقبا، تمایل مشتری، استعدادهای جوان، رویکردهای فروش در 

 . آن کسب و کار و غیره

 دربازاری که پیوسته در حال تغییر است، مهارت های من تا چه حدی مفید است؟ :سوال مهم

ای یافتن به سواالتی شبیه به مورد باال الزم است با افرادی که می شناسید، صحبت کنید این دیگران بر

این دیگران هستند که . دها و واقعیت های بازار را درک کنیهستند که به شما کمک می کنند تا عالیق دارایی 

افراد معرفی کنند، آنها شما را با  به شما کمک می کنند تا یاد بگیرید و با تجربه شوید و شما را به سایر



 

فرصت های تازه آشنا می کنند، به شما کمک می کنند از ریسک هایی که در هر فرصت و چالش وجود دارد، 

 .آگاه شوید

 . نامیده می شود شمندی شبکه ایهوعات سایر افرادی که می شناسید، استفاده از اطال

اطالعاتی است که الزم دارید، زیرا این افراد مشاهدات و  شبکه افرادی که می شناسید، منبعی ضروری برای

تحلیل های خودشان را ارائه می کنند، تحلیل هایی که هرگز در مکان های عمومی مثل وال استریت ژورنال یا 

 !حتی در روزنامه شرکت شما نوشته نمی شود

 

ساسی برای کسب اطالعات از شبکه دو راه ا چگونه از شبکه ای که دارید اطالعات بدست آورید؟: سوال مهم

 :تان وجود دارد

 .از افراد خاص شبکه تان سواالت هدفدار بپرسید -5

از تمام افرادی که در شبکه خود دارید سوال بپرسید به این ترتیب . به تعداد اندک بسنده نکنید -2

 .اطالعات بیشتری به دست می آورید

همگی ما افراد خاصی داریم که بتوانیم از توصیه . سیداز افراد خاص بپرشما می توانید سواالت مستقیم را 

هایشان برای کسب اطالعات در مورد مسائل و موضوعاتی خاص استفاده کنیم، ولی هرگز یک نفر به تنهایی 

نمی داند برای گرفتن توصیه در مورد مسائل و تصمیمات مختلف کاری، به چه کسی در شبکه اش مراجعه 

 :تقسیم کنید به سه دستهاین است که افرادی را که می شناسید  یکی از کارهای مفید. کند

 متخصص در آن زمینه کاری -5

 افرادی که شما را به خوبی می شناسند -2

 افراد خردمند -3

 .به طور معمول از افراد خبره و متخصص شروع کنید تا به افراد بعدی برسید

 

 

 

 

 



 

 

 

 جمع بندی

 .تربیت و هدایت و نیازهای بالقوه را درک کنید باید غرایز را. شما یک کارآفرین به دنیا آمده اید-

رقابت بر سر فرصت ها بسیار . آسانسور مشاغل پدران و مادران ما دیگر برای همیشه خراب شده است-

 .شدت یافته است

، در ارتباط بودن با شبکه افرادی که می شناسید این توانایی همان چیزی است که (من به توان ما)قدرت -

 .ان پایداری، پیشرفت و توسعه را فراهم می آوردبرای شما امک

زندگی همواره نسخه بتا است و هرگز نهایی نمی شود، بنابراین هرگز شروع کارهای نو و تازه را متوقف -

 .حواستان به شرکت نوپای خودتان باشد، در حقیقت این شرکت نوپا خود شما هستید. نکنید

 بن کاسنوچا و رید هافمن

 

 

 

 

 


