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بينم و مدام اين فكر  بخش نمي وضعيت موجود را رضايت. از خيلي وقت پيش احساساتي درونم را به چالش وا داشته است

توانم تحوالتي  كه ميكنم نيرويي در وجودم است  احساس مي. دارد كه تغييراتي در كارم ايجاد كنم مرا به اين امر وا مي

توانم كارآفرين شوم،  كنم مي فكر مي. جدي در شغلم ايجاد كنم و در نتيجه خودم دست به كاري بزنم كه دلخواهم است

   .دانم چه بايد بكنم دانم به لحاظ علمي و تجربي شرايطش را دارم يا نه و اگر هم داشته باشم نمي اما نمي

هاي شخصي، ابزار مالي و منابع موجود در  بودن به معناي در هم آميختن ويژگيهاي كارآفريني، كارآفرين  در كتاب 

توان پرورش داد و به كمك آن  هاي شخصي را مي دانشمندان علوم از انساني معتقدند بسياري از ويژگي. محيط كاراست

آوري منابع الزم  ها، جمع فرصتتوانا بودن در كشف و ارزيابي   كارآفرين بودن يعني،. وكار به موفقيت دست يافت در كسب

هاي  كننده است و بايد در اجراي اكثر فعاليت كارآفرين هدايت. برداري شود اي كه از فرصت بهره و عمل كردن به گونه

خطر  كند و از دست زدن به كارهاي بزرگ و كم او به طرزي حساب شده ريسك مي. خود از صفت رهبري برخوردار باشد

   .زند گدار به آب نمي گاه بي برد ولي هيچ لذت مي

مركز كنترل : كنند هاي دروني يك كارآفرين تلقي مي مورد زير را از ويژگي10هاي مربوط به كارآفريني،  اغلب كتاب

بيني، تحمل ابهام، تحمل  نگري، خالقيت و نوآوري، خوش پذيري، آينده طلبي، نياز به كاميابي، مخاطره دروني، استقالل

   :شود هاي كاري كه در زير به هريك از آنها پرداخته مي خت تيمشكست و توانايي سا

شوند اين  نگراني مهمي كه اكثر مردم هنگام تشكيل يك فعاليت كارآفرينانه نوپا با آن مواجه مي: مركز كنترل دروني - 1

ه و رشد آن دارا هستند يا است كه آيا انگيزه و توان الزم را نه تنها براي شكل دادن اوليه سازمان جديد، بلكه براي ادار

. كند شان را تعيين مي خير؟ افراد با مركز كنترل بيروني معتقدند كه وقايع بيروني كه خارج از كنترل آنها است سرنوشت 

به عبارت ديگر، كارآفرينان موفق به خود ايمان دارند و موفقيت يا شكست را به سرنوشت، اقبال يا نيروهاي مشابه نسبت 

هايشان موثر  ها تحت كنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتايج عملكرد ها و پيشرفت ه عقيده آنها شكستب. دهند نمي

  .دانند مي

خواهد كارها را به شيوه خود و  او مي. ترين نيازهاي فرد كارآفرين است رييس خود بودن يكي از قوي: طلبي استقالل - 2

شود  در واقع نياز به استقالل، عاملي است كه سبب مي. براي او سخت است براي خود انجام دهد و كاركردن براي ديگران

ساالري با تعهد خالصانه در قبال  بيزاري آنها از نظام خشك ديوان. تا كارآفرينان به اهداف و روياهاي خود دست يابند

   .شود دهند، اضافه مي چيز را به شيوه خود انجام خواهند همه طلب آنها كه مي ايجاد تغيير، به شخصيت استقالل

كنند از عهده كاري كه بر روي  زنند و سعي مي كارآفرينان با انگيزه و مهارت خود دست به رقابت مي: نياز به كاميابي - 3

تمايل به انجام كار در استانداردهاي مالي جهت پيشي گرفتن . اند به درستي برآيند آن وقت و انرژي خود را متمركز كرده

اي تعيين  زيرا افرادي كه استانداردها را در هر حرفه. كوشند كه استانداردها را خود تعيين كنند رند و حتي مياز رقبا را دا

   .كنند هميشه بر بازار حاكم و مسلط هستند مي

خطري كه ممكن است مالي، رواني و . پذيري است هاي بارز كارآفرين خطر كردن و ريسك از ويژگي: پذيري مخاطره -  4

كند، بلكه با ارزيابي دقيق و حساب شده از  البته برخالف مردم عادي، كارآفرين خطر قمارگونه نمي. اعي باشدحتي اجتم

افراد . كند گيرد و پس از آن براي دستيابي به نتيجه مطلوب از هيچ كاري فروگذار نمي ميزان مخاطره تصميم مي

كنند، در صورتي كه افراد  گ بعدي حمايت و پشتيباني ميكارآفرين با اختصاص انرژي و زمان زياد هميشه از موضوع بزر

نشان داد كه كارآفرينان موفق كمتر از  1990در سال » هاينر«. شوند ديگر از باقي ماندن در شهرت و افتخار خرسند مي

نگهداري آن سازند و سعي در  اي مي كنند، فرق آنها با مديران در اين است كه مديران خانه مديران از مخاطره پرهيز مي

كنند وضعيت موجود را حفظ كنند، اما كارآفرينان  كارند و تالش مي خانه دارند و به همين دليل تهديدگرا و محافظه



   .پذير و اهل ريسك هستند گرا، انعطاف اي جديد هستند و به همين جهت فرصت همواره در پي ساختن خانه

البته . آنها تصور و ديدگاهي از آينده سازمان خود دارند. هند بروندخوا دانند به كجا مي كارآفرينان مي: نگري آينده- 5

تواند باشد، گرچه  گيرد كه شركت چه است و چه مي بسياري اوقات اين تصور از ابتدا وجود ندارد و در طي زمان شكل مي

تواند اين  گاهي ميمدت و مقطعي باشد، ولي داشتن چنين ديد هاي كوتاه ريزي كارآفرين ممكن است مجبور به برنامه

   .مدت را در يك جهت براي رسيدن به هدف هماهنگ سازد هاي كوتاه  برنامه

هاي جديد و  خالقيت، توانايي گسترش ايده. ترين ويژگي كارآفرين است بدون شك نوآوري مهم: خالقيت و نوآوري- 6

قرار دادن چيزهاي قديمي در كنار خالقيت اغلب . ها است هاي جديد با نگاه به مسائل و مشكالت و فرصت كشف راه

هاي  حل نوآوري توانايي به كار بردن راه. تر و بهتر است هاي جديد و حذف زوايد نظر و خلق چيزي ساده يكديگر براي راه

اي خالق  به تعبيري ديگر نوآوري، عملي ساختن محصول يا خدمت از ايده. ها است خالق براي مسائل، مشكالت و فرصت

ها در بازار  ها و فرصت ني نتيجه فرآيند سازمان يافته و منظمي است كه خالقيت و نوآوري را به نيازمنديكارآفري. است

كند كه يك محصول يا  كارگيري استراتژي متمركز براي يك ايده جديد، سعي مي دهد يا به عبارت ديگر با به پيوند مي

   .رسد و درنهايت به سوددهي مي يك سري خدمات را خلق كند كه هدفي جز رضايت مشتريان ندارد

شود و ممكن است كه در ادامه كار خود دچار ترديد و تزلزل شود،  رو مي كارآفرين اغلب با مشكالتي روبه: بيني خوش. 7

شود كه  اين حس باعث مي. كند ولي در طول اين دوره آنان با اعتمادي كه به خود دارد در حل اين مشكل تالش مي

   .بين باشند و حس اطمينان در گروه پديد آيد قيت و نوآوري خوشديگران نسبت به خال

كارآفرينان بدون اينكه احساس . قدرت تحمل ابهام يعني پذيرفتن عدم قطعيت به عنوان بخشي از زندگي: تحمل ابهام. 8

نيافته و غيرشفاف تهديد يا ناراحتي كنند، قادرند به طور اثربخش با شرايط و اطالعات مبهم، ناقص و غيرقطعي، سازمان 

   .رو شوند و ضمن رفع ابهامات، آنها را به نفع خود تغيير دهند روبه

هاي بزرگ  اشتباه و تكرار آزمايش، انسان را به موفقيت. براي كارآفرين، شكست يك تجربه جديد است: تحمل شكست. 9

اغلب كارآفرينان . شود دلسرد و افسرده نمي كند، نااميد، بيني شكست را تحمل مي فرد كارآفرين، با واقع. كند تر مي نزديك

   .اند  هاي خود درس آموخته هاي خود بيشتر از موفقيت معتقدند كه از شكست

ميل به استقالل، رغبت كارآفرين را نسبت به ايجاد ساختار كارگروهي مسدود : هاي كاري توانايي ساخت تيم. 10

توانند انگيزه تيم را به شدت قوي كرده تا به خوبي رشد كند  آنها مي. رندبسياري از كارآفرينان توانايي بااليي دا. كند نمي

ها، باورهاي مشترك و اميدي كه كارآفرين در تيم ايجاد  روح يگانگي، ارزش. و افراد تيم بتوانند افكار خود را توسعه دهند

   .هاي كاري شود الششود، تيم توانايي آن را پيدا كند كه بتواند به تنهايي وارد چ كند، باعث مي مي

 

   راهكارهاي موفقيت در كارآفريني

اند با اين  هايي شبيه ما داشته اند، شخصيت  بينيم كه كارآفرين بودن و افرادي كه در طول تاريخ كارهاي بزرگي آفريده مي

موفقيت در  در زير راهكارهاي. اند كه تغييرات جدي در وضعيت موجود ايجاد كنند تفاوت كه آنها اين جسارت را داشته

   :كارآفريني مطرح شده است

   اهداف خود را تعيين كنيد

رسيد و به ياد داشته باشيد  خواهيد، زودتر به آن چيز مي وقتي بدانيد چه مي. عادت كنيد كه هدف مشخص داشته باشيد

و قوت خود را بدانيد بين باشيد، نقاط ضعف  واقع: در تعيين اهداف نكات زير را رعايت كنيد. كه زندگيتان را خود بسازيد

هدف خود را چيزي قرار ندهيد كه براي . متكي به خود باشيد. ها و موانع موجود در محيط آگاه باشيد و از حمايت

توانيد به بهترين  اهدافي را كه به نظرتان مهم است و مي. دستيابي به آن به افراد بسيار و شرايط خاص وابسته باشيد



بر اهداف مثبت تمركز داشته باشيد و سعي كنيد به فكر اهدافي باشيد كه به جاي توقف . شكل اجرا كنيد، انتخاب كنيد

   .و خودداري از انجام كارها، شما را به جايي رسانده و موجب دستيابي به چيزي شوند

   : پس از تعيين اهداف اين نكات را به ياد داشته باشيد

   .رويد زماني به سمت هدف پيش مي  ا طبق برنامهعملكرد خود را همواره بازبيني كنيد و اين كه آي -1

هاي شكست خورده، وضعيت خود را بهبود بخشيد و چنانچه  هاي خود درس بگيريد و سعي كنيد در عرصه از اشتباه -2

در اين وضعيت نتايج مطلوبي به دست نياوريد، به آغاز برگرديد و اهداف خود را مورد مطالعه قرار دهيد و سعي كنيد، در 

 .تر باشيد بين قايد خود واقعع

تر استفاده  از تغييرات نترسيد و از آن براي رسيدن به اهداف مشخص. وري نداريد، تغييرات را قبول كنيد اگر بهره -3

 .كنيد

دانيد، آن را تغيير دهيد و اگر قابل تعويض نيست، سعي كنيد  اگر محيط اطراف را عامل موفق نبودن خود مي -4

   .تر باشد ب كنيد كه مطلوبمحيطي را انتخا

   به خود ايمان داشته باشيد

براي توانايي در انجام كارها بايد اعتقاد داشته باشيد كه هيچ كس جز شما . توانيد به اهداف خود برسيد باور كنيد كه مي

تر  خود را دقيق -دهند، عبارتند از الف ها كه اعتماد به نفس شما را افزايش مي برخي روش. قادر به انجام آن كار نيست

   . بشناسيد و نقاط قوت و ضعف خود را ارزيابي كنيد

  . هاي خود را دست كم نگيريد و نظرتان را با ديگران مقايسه كنيد توانايي. هاي خود را بنگريد بينانه ويژگي به طور واقع: ب

نقاط قوت . وستي و كار با شما ندارنداز دوستان و آشنايان نظرخواهي كنيد و جويا شويد، چرا برخي از افراد تمايل به د:پ

شما . ها و اهدافي كه به سود شما باشند نقاط ضعف خود را پنهان كنيد خود را مشخص كرده و با انتخاب فعاليت

از ظرفيت خود تا جاي امكان استفاده . دهند هايي را انتخاب كنيد كه براي خالقيت به شما آزادي عمل مي توانيد پروژه مي

  .كنيد

اگر ظاهر خوبي داشته باشيد درباره خودتان احساس . ظر جسماني مراقب خود باشيد تا در انظار خوب ديده شويداز ن

   .هاي اعتماد به نفس در رسيدن به اهداف، همين است يكي از الزمه. خوبي خواهيد داشت

   از وقت خود خوب استفاده كنيد

  :زير براي استفاده بهينه از زمان، بايد مورد توجه قرار گيرد نكات. عادت كنيد از وقت خود به طور موثر استفاده كنيد

با پركردن يك . به مدت يك هفته چگونگي استفاده از وقت خود را ثبت كنيد. كار و زمان را تجزيه و تحليل كنيد -  1

ماشاي تلويزيون وگوي تلفني يا ت هاي خود نظير مطالعه، استحمام، گفت توانيد زماني را كه صرف فعاليت جدول ساده مي

  .كنيد

هاي غيرضروري  خواهيد انجام دهيد از اين رو، وقتتان صرف فعاليت ها را بشناسيد و بدانيد چه كاري مي اولويت -  2

   . نخواهد شد

بهترين زمان براي . هاي هر روز را مشخص كنيد كار خود را طبق يك برنامه تنظيم شده روزانه انجام دهيد و برنامه -  3

   .كار، قبل از خواب استانجام اين 

  .درباره كارهايتان از قبل فكر كنيد تا سر موقع از خواب بيدار شده و كارهاي خود را روي برنامه انجام دهيد -  4

. كارها را يكي يكي انجام داده و روي آن تمركز كنيد. كارهايي كه بايد انجام شود در سررسيد خود يادداشت كنيد -  5

   .اي در كارتان ايجاد نشود سعي كنيد وقفه وقت خود را تلف نكنيد و



كار را به خاطر لذت .افتد، مسوول نيست هيچ كس جز شما براي اتفاقاتي كه در زندگي شما مي. متكي بر خود باشيد - 6

خواهد باشد انجام  بردن از آن انجام ندهيد، بلكه سعي كنيد لذت بردن از كار را در خود تقويت كنيد هر كاري كه مي

  . دهيد

   . چرا كه توانايي شما در آغاز بيشتر است. اول كارهاي مشكل را انجام دهيد - 7

توانيد به ميزان زيادي از فشار روحي موجود بكاهيد و تمركز خود را بر كارهايي كه در حال  اهل عمل باشيد و تا مي - 8

نيروي مضاعفي براي اتمام كار به شما . ايد مشاهده نتايجي كه از تالش خود به دست آورده. انجام است هدايت كنيد

  .دهد مي

   .هاي مرتب قرار داده و وسايل اضافه را دور بريزيد ميز تحرير خود را منظم نگه داريد، همه چيز را در پرونده - 9

ده وگوهاي بيهو از شايعه پراكني و گفت. ها و با دوستان هدر ندهيد وقت خود را بيش از اندازه در جلسات و مالقات - 10

   .خودداري كنيد

  . شروع كردن كارها خيلي ساده است اما پايان دادن آنها نيازمند تالش زيادي است. يك پايان دهنده باشيد - 11

هاي ناگهاني انرژي  در موقع كار آرامش داشته باشيد، با سرعتي مناسب كار كنيد تا مجبور نباشيد با انفجار و پرش - 12

   .كار خود را انجام دهيد

   رنده باشيديك ب

آنها احساس . كنند و ناراحت هستند ترسند، هميشه شكايت مي خورند، از انجام بسياري كارها مي افرادي كه شكست مي

مثبت فكر . سعي كنيد در طول زندگي يك برنده باشيد. اما شما بايد متفاوت باشيد. كنند قربانيان هميشگي هستند مي

در مورد اهداف خود اطالعات كسب كنيد تا بتوانيد به نفع خود از آنها  .كنيد و افكار بزرگ در سر داشته باشيد

   .برداري كنيد بهره

   يك رهبر باشيد

هاي خود را مصرانه و با اعتماد به  تصميم. رهبري را بياموزيد و مسووليت گروه خود را براي انجام اهداف در نظر بگيريد

كار كردن با افراد را بياموزيد، سعي كنيد شنونده . خود ايجاد كنيدهاي رهبري مناسب را در  صفات و ويژگي. نفس بگيريد

   .خوبي باشيد و به خوبي ارتباط برقرار كنيد

   خالق باشيد

وقتي كارهايتان تمام شد زماني را . اگر از وقت خود عاقالنه استفاده كنيد، زمان بيشتري براي خالقيت خواهيد داشت

براي اين كار بايد بر علم خود بيفزاييد، با ديگران تبادل نظر كنيد، در . بگيريد براي توسعه و اجراي عقايد خود در نظر

هاي شنيداري خود را باال ببريد روياپردازي كنيد  مجامع و جلساتي كه با رشته كاري شما مرتبط است حضور يابيد مهارت

   .تان ايجاد كنيد اي نو در زمينه كاري  و در صدد باشيد ايده

آقا «خود كارآفرين باشيد و در واقع دوست داشته باشيد خودتان شغلي را رهبري كنيد و از به اصطالح خواهيد  اگر مي

 .هاي كارآفريني، دست به اين اقدام بزنيد رهايي يابيد، از اين رو بهتر است با آگاهي كامل از شرايط و ضرورت» باالسر

 به نقل از روزنامه بازار كار


