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مقدمه

بیشــتر جوانــان بــه علــت فــرار از شکســت و ناکامــی، تــرِس از دســت دادن موقعیــت کنونی و نداشــتن ســرمایه اولیه از شــروع 
یــک کار جدیــد می ترســند. در واقــع جوانــان اغلــب تمایــل دارنــد کــه جایــگاه خــود را در دنیــا پیــدا کــرده و اثری از خــود باقی 
بگذارنــد امــا تــرس از شکســت و فشــاری کــه از ســوی خانــواده، معلــم و دوســتان بــرای پیــدا کــردن شــغل بــر جوانــان وارد 
می شــود، باعــث شــده کــه آن هــا از محقــق کــردن ایده هایشــان چشم پوشــی کننــد و کمتر به ســمت کارآفرینــی قــدم بردارند.

ــر  ــای پ ــم. در دنی ــد شــنیده ای ــوده ان ــق ب ــور شــغلی خــود موف ــی را کــه همــواره در ام ــا داســتان زندگــی مدیران   همــه م
ــا  ــه آن ه ــد و ب ــت را بدانن ــن موفقی ــول بنیادی ــد اص ــران بای ــش از دیگ ــان بی ــران و کارآفرین ــی مدی ــز کنون ــت و خی اف
ــری اصــول  ــه کارگی ــا ب ــه ب ــم ک ــان مــی پردازی ــف برخــی ویژگی هــای کارآفرین ــه توصی ــه حاضــر ب ــد. در مقال عمــل کنن
ــدازی و اداره  ــود را راه ان ــر س ــد و کســب و کاری پ ــه کنن ــش غلب ــرس خوی ــر ت ــد ب ــت، توانســته ان ــم و اساســی موفقی مه
نماینــد. ایــن ویژگــی هــا بــه هــر فــرد در زندگــی شــغلی و خانوادگــی کمــک مــی کنــد عملکــردی مثبــت داشــته باشــد.

سخت کوشی

روزانــه ای  برنامــه  اجــرای  و  کننــد  مــی  شــروع  دیگــران  از  زودتــر  را  خــود  روز صبــح  هــر  کارآفریــن  افــراد 
را کــه از قبــل آمــاده کــرده انــد آغــاز مــی کننــد. بــه نــدرت از آن هــا گلــه و شــکایت مــی شــنوید. آن 
عالــی  از خودشــان عملکــردی  آنهــا  بدانیــد  اســت  بهتــر  و  دارنــد  انتظــار  را  دیگــران عملکــرد خوبــی  از  هــا 
مــی خواهنــد. گام نخســت موفقیــت مــداوم، ایمــان بــه ایــن واقعیــت اســت کــه تــاش ثمــر مــی دهــد.
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کنجکاوی و اشتیاق به آموختن

کســانی کــه در همــه امــور خــود موفــق هســتند همــواره مطالعــه مــی کننــد، مــی پرســند و فــرا مــی گیرنــد. در ایــن زمینــه 
تفــاوت آن هــا بــا بقیــه ایــن اســت آن هــا آنچــه را کــه مــی آموزنــد بــه کار مــی گیرنــد. موفقیــت مــداوم بــه معنــای از 
برکــردن اطاعــات نیســت، بلکــه بــه معنــای بــه کارگیــری یــا اســتفاده از دانــش بــه شــیوه ای جدیــد و متناســب بــا شــرایط 
ــد. ــادی دارن ــی زی ــات عموم ــال اطاع ــن ح ــتند و در عی ــک متخصــص هس ــود ی ــوزه کار خ ــا در ح ــت. آن ه ــط اس محی
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برقراری ارتباط اجتماعی

کارآفریــن هــای موفــق بــا افــراد بســیار زیــادی آشــنا هســتند و روابــط عمومــی خوبــی دارنــد. ایشــان در بســیاری از زمینــه 
هــای تجــاری افــرادی را مــی شناســند کــه مــی تواننــد موانــع را از ســر راه آن هــا بردارنــد. ایــن گــروه از افــراد در جمــع 
هــای خانوادگــی، فامیلــی، صنفــی و اجتماعــی شــرکت مــی کننــد و ســعی مــی کننــد بــا افــراد ذی نفــوذ ارتبــاط برقــرار کنند.
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رشد شخصیت

افراد موفق غیر از آن که در حوزه فعالیت های شغلی همواره به آموختن مشغولند، توانایی های شخصیتی خود را نیز افزایش 
می دهند. آن ها ارتقای توانایی های درونی و فراگیری مهارت های رفتاری را از ضروریات دانسته و در این جهت اقدام می 

کنند. بر خاف افراد دیگر، موفق ها هنگامی که تحمل نقایص را ندارند به جای رنج کشیدن آن ها را رفع می کنند.
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خالقیت

کارآفریــن هــای موفــق بــه شــکلی خــارق العــاده خــاق هســتند. آن هــا دایمــا از خــود مــی پرســند: »چــرا کــه نــه؟« و 
همــواره بــه امــکان هــای جدیــد، فرصــت هــای آتــی و راه هــای مقابلــه بــا چالــش هــا فکــر مــی کننــد در حالــی کــه افــراد 
معمولــی هــر چالشــی را یــک شکســت بالقــوه مــی بیننــد، افــراد موفــق آن هــا را فرصــت هایــی بــرای یادگیــری مــی داننــد.
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مسئولیت پذیری و اتکا به خود

ایــن گــروه از افــراد نگــران ســرزنش دیگــران نیســتند و وقــت خــود را بــا گله و شــکایت هــدر نمی دهنــد. آن هــا تصمیم خود 
را مــی گیرنــد و اقــدام مــی کننــد. گاه مــورد ســرزنش قــرار مــی گیرنــد اما بــا صبر بــه برنامــه ای که از پیــش تدوین کــرده اند 
عمــل مــی کننــد، ابتــکار عمــل را در دســت گرفتــه و مســوولیت موفقیــت هایــی را کــه کســب مــی کنند بــر عهده مــی گیرند.
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آرامش

حتی در زمینه اضطراب نیز افراد موفق توازن را حفظ می کنند. آن ها ارزش شوخ طبعی، صبر و برنامه ریزی را می دانند در 
نتیجه به ندرت وحشت زده می شوند و واکنشی عمل می کنند. مدیران موفق آرام هستند، سواالت درست می پرسند و حتی 

در بحران ها با آرامش تصمیم قاطع و صحیح می گیرند.
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زندگی در زمان حال

ــود  ــت خ ــرژی و وق ــن ان ــد بنابرای ــرل کنن ــد آن را کنت ــه قادرن ــت ک ــی اس ــا زمان ــون« تنه ــه »اکن ــد ک ــی دانن ــا م آن ه
ــود  ــی ش ــاهده م ــل مش ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی کنن ــده نم ــی از آین ــا نگران ــته های ــاره گذش ــوردن درب ــف خ ــرف تاس را ص
ــای  ــه ج ــد و ب ــی کنن ــر روز م ــاعات ه ــتفاده را از س ــر اس ــی حداکث ــد یعن ــی دهن ــام م ــادی کار در روز انج ــدار زی ــه مق ک
ــن اســت. ــم نگرفت ــر از تصمی ــرا هــر کاری بهت ــد، زی ــدام مــی کنن ــا اق ــد. آن ه ــان از آن اســتفاده مــی کنن هــدر دادن زم
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بصیرت

درک تحــوالت عمــده در جهــان و تاثیــری کــه ایــن دگرگونــی هــا بــر کســب و کارهــای کوچــک و متوســط مــی گــذارد 
از مهــم تریــن ویژگــی هــای کارآفریــن هــای موفــق اســت. آن هــا بــه تحــوالت و تغییراتــی توجــه مــی کننــد کــه از دیــد 
ــا آن کــه در زمــان حــال زندگــی مــی کننــد، بــه آینــده نیــز توجــه دارنــد. دیگــران پنهــان مــی مانــد. بــه ایــن ترتیــب ب
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اقدام فوری

ــی  ــری م ــی جلوگی ــه ضررده ــان داده و از ادام ــش نش ــورا واکن ــوالت ف ــه تح ــبت ب ــق نس ــواره موف ــای هم ــن ه کارآفری
کننــد. بــرای مثــال اگــر یــک ارتبــاط تجــاری پــر ســود در حــال ضعیــف شــدن اســت فــورا اقــدام کــرده و آن را تقویــت 
ــرای موفقیــت کســب و کار ضــروری  ــد امــا چــون ب ــوع اقدامــات شــخصا تمایلــی ندارن ــه ایــن ن مــی کننــد. گاه آن هــا ب
ــی  ــام م ــن کار را انج ــک کار و مفیدتری ــط ی ــان فق ــر زم ــراد در ه ــن اف ــن ای ــد. همچنی ــی دهن ــام م ــت آن را انج اس
ــانند. ــی رس ــان نم ــه پای ــت ب ــدام را درس ــچ ک ــع هی ــد در واق ــی دهن ــام م ــان انج ــد کار را همزم ــه چن ــانی ک ــد. کس دهن
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رویکرد مثبت

درک تحوالت عمده در جهان و تاثیری که این دگرگونی ها بر کسب و کارهای کوچک و متوسط می گذارد از مهم ترین 
ویژگی های کارآفرین های موفق است. آن ها به تحوالت و تغییراتی توجه می کنند که از دید دیگران پنهان می ماند. به 

این ترتیب با آن که در زمان حال زندگی می کنند، به آینده نیز توجه دارند.
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استقامت

در حالی که افراد عادی هر شکست را توجیهی برای تسلیم شدن تلقی می کنند، کارآفرین های موفق شکست ها را 
بازخورد مثبت و مفید برای اقدام درست بعدی می دانند. آن ها از شکست راضی نیستند اما ترس از شکست آن ها را از 

اقدام باز نمی دارد.

نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه ایــن ویژگــی هــا در ترکیــب بــا هــم موثــر هســتند و به فــرد امــکان موفقیــت همیشــگی را 
مــی دهنــد. بــرای مثــال چــون افــراد موفــق ارتبــاط هــای اجتماعی قــوی دارند، مــی تواننــد در زمینه هــای مختلف از مشــاوره 
دیگــران اســتفاده کننــد. همچنیــن چــون همــواره مــی آموزنــد تغییــرات را هوشــمندانه مدیریت مــی کنند. توجه داشــته باشــید 
کــه هیــچ یــک از ایــن ویژگــی هــا بــه ارث نمــی رســند بلکــه هــر فــرد مــی توانــد و بایــد آن هــا را در خــود پــرورش دهــد.
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چرا جوانان از کارآفرینی می ترسند؟           


