
 ويژگي هاي مديران و كارآفرينان موفق

در دنياي پر افت و خيز كنوني . همه ما داستان زندگي مديراني را كه همواره در امور شغلي خود موفق بوده اند شنيده ايم

امور تجاري و اقتصادي . بدانند و به آن ها عمل كنندمديران و كارآفرينان بيش از ديگران بايد اصول بنيادين موفقيت را 

در مقاله . شبيه بسياري از امور ديگر به سبب تداوم روند جهاني شدن چالش هايي را در راه كسب و كارها قرار مي دهد

كسب حاضر به توصيف برخي ويژگي هاي افرادي مي پردازيم كه با به كارگيري اصول مهم و اساسي موفقيت توانسته اند 

اين ويژگي به هر فرد در زندگي شغلي و خانوادگي كمك مي كند عملكردي مثبت داشته . و كاري سودده را اداره كنند

  . باشد

اين دسته از افراد كارآفرين هر روز صبح زود از خواب برخاسته، اجراي برنامه روزانه را كه از قبل آماده : سخت كوشي -1

آن ها از ديگران عملكرد مثبت انتظار دارند اما از . از ايشان گله و شكايت مي شنويدبه ندرت . كرده اند آغاز مي كنند

   . گام نخست موفقيت مداوم ايمان به اين واقعيت است كه تالش ثمر مي دهد. خود عملكردي عالي مي خواهند

كنند، مي پرسند و فرا  كساني كه در همه امور خود موفق هستند همواره مطالعه مي: كنجكاوي و اشتياق به آموختن-2

موفقيت مداوم به . در اين زمينه تفاوت آن ها با بقيه اين است ايشان آنچه را كه مي آموزند به كار مي گيرند. مي گيرند

معناي از بركردن اطالعات نيست بلكه به معناي به كارگيري يا استفاده از دانش به شيوه اي جديد و متناسب با شرايط 

   . در حوزه كار خود يك متخصص هستند و در عين حال اطالعات عمومي زيادي دارندآن ها . محيط است

ايشان در . كارآفرين هاي موفق با افراد بسيار زيادي آشنا هستند و روابط عمومي خوبي دارند: برقراري ارتباط اجتماعي-3

اين گروه از افراد در . راه آن ها بردارند بسياري از زمينه هاي تجاري افرادي را مي شناسند كه مي توانند موانع را از سر

   . جمع هاي خانوادگي، فاميلي، صنفي و اجتماعي شركت مي كنند و سعي مي كنند با افراد ذي نفوذ ارتباط برقرار كنند

افراد موفق غير از آن كه در حوزه فعاليت هاي شغلي همواره به آموختن مشغولند، توانايي هاي : رشد شخصيت -4

آن ها ارتقاي توانايي هاي دروني و فراگيري مهارت هاي رفتاري را از ضروريات . د را نيز افزايش مي دهندشخصيتي خو

بر خالف افراد ديگر، موفق ها هنگامي كه تحمل نقايص را ندارند به جاي رنج . دانسته و در اين جهت اقدام مي كنند

   . كشيدن آن ها را رفع مي كنند

و همواره » چرا نه؟«: آن ها دايما از خود مي پرسند. فق به شكلي خارق العاده خالق هستندكارآفرين هاي مو: خالقيت-5

به امكان هاي جديد، فرصت هاي آتي و راه هاي مقابله با چالش ها فكر مي كنند در حالي كه افراد معمولي هر چالشي را 

   . ري مي داننديك شكست بالقوه مي بينند، افراد موفق آن ها را فرصت هايي براي يادگي

اين گروه از افراد درباره سرزنش ديگران نگران نيستند و وقت خود را با گله و شكايت : مسووليت پذيري و اتكا به خود-6

گاه مورد سرزنش قرار مي گيرند اما با صبر به برنامه اي كه از . آن ها تصميم مي گيرند و اقدام مي كنند. هدر نمي دهند

ل مي كنند، ابتكار عمل را در دست گرفته و مسووليت موفقيت هايي را كه كسب مي كنند بر پيش تدوين كرده اند عم

   . عهده مي گيرند

آن ها ارزش شوخ طبعي، صبر و برنامه ريزي . حتي در زمينه اضطراب نيز افراد موفق توازن را حفظ مي كنند: آرامش-7

مديران موفق آرام هستند، سواالت . عمل مي كنند را مي دانند در نتيجه به ندرت وحشت زده مي شوند و واكنشي

   . درست مي پرسند و حتي در بحران ها با آرامش تصميم قاطع و صحيح مي گيرند

تنها زماني است كه قادرند آن را كنترل كنند بنابراين انرژي و » اكنون«آن ها مي دانند كه : زندگي در زمان حال -8

به همين دليل مشاهده مي شود كه . ذشته نĤآنهايا نگراني از آينده نمي كنندوقت خود را صرف تاسف خوردن درباره گ

مقدار زيادي كار در روز انجام مي دهند يعني حداكثر استفاده را از هر روز مي كنند و به جاي هدر دادن زمان از آن 

   . آن ها اقدام مي كنند زيرا هر كاري بهتر از تصميم نگرفتن است. استفاده مي كنند



درك تحوالت عمده در جهان و تاثيري كه اين دگرگوني ها بر كسب و كارهاي كوچك و متوسط مي گذارد : بصيرت -9

آن ها به تحوالت و تغييراتي توجه مي كنند كه از ديد ديگران پنهان . از مهم ترين ويژگي هاي كارآفرين هاي موفق است

   . كنند، به آينده نيز توجه دارند به اين ترتيب با آن كه در زمان حال زندگي مي. مي ماند

كارآفرين هاي همواره موفق نسبت به تحوالت فورا واكنش نشان داده و از ادامه ضرردهي جلوگيري مي : اقدام فوري -10

گاه . براي مثال اگر يك ارتباط تجاري سودده در حال ضعيف شدن است فورا اقدام كرده و آن را تقويت مي كنند. كنند

. نوع اقدامات شخصا تمايلي ندارند اما چون براي موفقيت كسب و كار ضروري است آن را انجام مي دهند آن ها به اين

كساني كه چند كار را همزمان انجام مي . همچنين اين افراد در هر زمان فقط يك كار و مفيدترين كار را انجام مي دهند

   . دهند در واقع هيچ كدام را درست به پايان نمي رسانند

نگاه به جنبه هاي منفي هر . رويكرد منفي تاثيري بسيار مخرب بر زندگي فرد و كسب و كار او دارد: رويكرد مثبت-11

برعكس، نگاه . وضعيت ذهن را نسبت به امكان هاي مثبت آن وضعيت مي بندد و امكان استفاده از آن را از ميان مي برد

گاه توجه . ه هايي را مشاهده كند كه ديگران توجهي به آن ندارندمثبت باعث افزايش انرژي فرد شده و او مي تواند جنب

   . به يك نكته كوچك در موفقيتي بزرگ موثر است

در حالي كه افراد عادي هر شكست را توجيهي براي تسليم شدن تلقي مي كنند، كارآفرين هاي موفق : استقامت -12

آن ها از شكست راضي نيستند اما ترس از . ي دانندشكست ها را بازخورد مثبت و مفيد براي اقدام درست بعدي م

   . شكست آن ها را از اقدام باز نمي دارد

. نكته بسيار مهم اين است كه اين ويژگي ها در تركيب با هم موثر هستند و به فرد امكان موفقيت هميشگي را مي دهند

ر زمينه هاي مختلف از مشاوره ديگران استفاده براي مثال چون افراد موفق ارتباط هاي اجتماعي قوي دارند، مي توانند د

توجه داشته باشيد كه هيچ يك از ... همچنين چون همواره مي آموزند تغييرات را هوشمندانه مديريت مي كنند و. كنند

   . اين ويژگي ها به ارث نمي رسند بلكه هر فرد مي تواند و بايد آن ها را در خود پرورش دهد
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