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  چرا به این کتاب نیاز دارید؟
اي   ایده. اي در سر دارید     اید که ایده    احتماالً به این دلیل این کتاب را خریده       

حـال بـراي اینکـه آن      . دهد  بزرگ که میل به پیشرفت را در شما نشان می         
 را محقق کرده و به سرعت روي آن کـار کنیـد نیـاز بـه معلومـات و        ایده

  . داریدخاصرهاي دانش کافی و انجام یک سري کا
توانـد    در حین حرکت در مسیر کارآفرینی مراجعه به نکات این کتاب مـی            

به این کتاب همانند یک مـشاور نگـاه کنیـد           . براي شما انرژي بخش باشد    
بخش باشـد و حتـی        تواند براي شما الهام     که هرگاه به آن نیاز داشتید می      

  .ا نشان دهدتواند گام بعدي را به شم تان می براي بهبود کارآیی
ام و چیزهـاي   من هنگام شروع به کار اشتباهات زیـادي را مرتکـب شـده          

هـاي خـود را بـا تکیـه بـر             در این مجموعه من آموخته    . زیادي یاد گرفتم  
  .ام هاي بزرگان کارآفینی گردآوري کرده گفته

بندیـد از برخـی    با خواندن این کتاب هنگامیکه ایـدة خـود را بـه کـار مـی             
اند اجتناب خواهید کرد      ارآفرینان قبل از شما مرتکب شده     اشتباهاتی که ک  

هـاي طالیـی را در    و قادر خواهید بود ایدة خود را به کار بسته و فرصت         
  .آغوش بگیرید

 نکتۀ طالیی براي جامۀ     100کتاب اصول ماندگار براي کارآفرینان شامل       
  . هایتان است عمل پوشاندن به ایده

هاي جدیـد و ارزشـمند را          به سرعت ایده   اصوالً کارآفرینان دوست دارند   
کنم هرگاه اوقات فراغتی داشتید با ذهنی بـاز ایـن       توصیه می . کشف کنند 

  .کتاب را ورق زده و از اطالعات آن استفاده کنید
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هـاي بیـشتر    اي در شما بـراي طـرح سـؤال          هر صفحه از این کتاب انگیزه     
هـاي تجـاري و وضـعیت شخـصی         این سئواالت را به ایـده     . کند  ایجاد می 

  .خود ربط دهید و قبل از شروع به همۀ آنها پاسخ دهید
توانید در زمانی جداگانـه بررسـی نماییـد و در             هر صفحه از کتاب را می     
هـاي    اص و چگونگی ارتباط آن با شـما و ایـده          مورد معناي آن مفهوم خ    
تغییـر و دگرگـونی را در دنیـاي کنـونی بایـد             . کسب و کارتان فکر کنیـد     

پذیرفت تا احتمال موفقیت خود را در این دنیـاي پـر رمـز و راز افـزایش                  
  . دهید

توانید یک نقل قول یـا عبـارت از کتـاب را برداریـد و      براي نمونه شما می  
بنویـسید، سـپس آنـرا بـراي یـک یـا دو هفتـه روي                روي یک کاغذ آنـرا      
در ایـن صـورت شـما فرصـت خواهیـد داشـت کـه               . دیوارتان بچـسبانید  

زده کرده اسـت؛ فکـر کنیـد و نتـایج             برگردید به چیزي که شما را هیجان      
 کارهایی که اکنون ممکـن اسـت انجـام دهیـد را بررسـی و تحلیـل                  متنوع
  .کنید

هـا اسـت نـه یـک کتـاب       اي از ایـده  کنم کـه ایـن کتـاب مجموعـه     تأکید می 
این موضوع بستگی به شما دارد که آنرا چگونه تفسیر کنیـد و             . آموزشی

به تجربیات شخصی خود ربط دهید تا بتوانیـد تـدابیر جدیـدي را بـراي                
  .رسیدن به موفقیت اتخاذ کنید

مزید امتنان است که سئواالت و نظرات خود را براي من به آدرس ایمیـل               
Jon@jonathanyates.biz من همیشه از شنیدن سخنان کسانی      .  بفرستید

  .شوم زده می خواهند قدم بعدي را بردارند هیجان که می
 

mailto:Jon@jonathanyates.biz
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 .کنید در انجام آن توانمند هستید، شروع کنید هر کاري را که فکر می«
در جسارت و دلیري، چیزهایی مثل نبوغ، قدرت و جادو نهفته است 

  ». حاال شروع کنید پس آنرا همین
  

  1832- 1749یوهان ولفگانگ ون گوته 
 فرهنگ غرب داشته فیلسوف آلمانی و یکی از کسانی که بیشترین تأثیر را در

  .است

1  

  همین حاال شروع کن
هاسـت در سـر       اي کـه مـدت      ایدة خـود را در دسـت بگیریـد، همـان ایـده            

ایـد و کـار یـا         اش گفتـه    اي که به دوسـتانتان دربـاره        اید، همان ایده    داشته
یک توصیف یـا طـرح خالصـه یـا          . حرکتی را براي شروع آن انجام دهید      

هاي مـشابۀ آن انجـام    قیقی روي ایده نویش در موردش بنویسید، تح      پیش
هـاي    توانست باشد اگر هـر کـسی ایـده          تصور کنید دنیا چگونه می    . دهید

انگیز و    انگیز، هیجان   دنیا در آن زمان بسیار شگفت     . کرد  خود را عملی می   
  .تر از امروز بود متفاوت

فقط . شوند تر می تر و ملموس   هر چه بیشتر انجام دهید رؤیاهایتان واقعی      
این همـان   . فی است مثل یک کارآفرین صحبت کنید و مثل او عمل کنید           کا

  .چیزي است که به آن تبدیل خواهید شد
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روید و لحظاتی براي هورا کشیدن  هر کار از درون کار دیگر می«
  ».کند ایجاد می
  

  -1954آنیش کاپور 
  ساز و فیلسوف هندي مجسمه

2  

  ۀ هورا کشیدن خود را پیدا کنیدلحظ
بلکـه یـک دورة زمـانی       :  هورا کشیدن اصالً یک لحظه نیست      عبارت لحظۀ 

توانـد باعـث بـه واقعیـت         است که با آموزش و تجربیاتی آغاز شده و می         
  . پیوستن نتایج منطقی شود

هر چـه بیـشتر کـار کنیـد احتمـال لغـزش و خطـا رفـتن شـما در تقـاطع                
  .شود نظیر بیشتر می برخورد همزمان شما با دو یا چند تجربۀ بی

شـود، گـاهی اوقـات تخیـل از دانـش هـم               ه چیز با یک ایده شروع مـی       هم
  .تر است مهم

»Eureka «  براي یافتن چیـزي الزم اسـت       . »من آنرا یافتم  «یعنی  » هورا«یا
. منتظر نباشید المپ خودش روشن شود     . که اول در جستجوي آن باشید     

ز خـدا   از تو حرکت ا   (شما باید ابتدا به دنبال کلید روشن کردن آن باشید           
  ).برکت
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 .بهترین دلیل براي تأسیس یک سازمان، ساختن یک معناست«
یعنی محصول یا خدماتی را خلق کنیم که دنیا را به جاي بهتري 

  ».براي زندگی تبدیل کند

  
  -1954گاي کاوازاکی 

  گذار خطرپذیر یکی از کارمندان اصلی شرکت اپل، نویسنده و سرمایه

3  

  هدف خود را کشف کن
گذارید این فراینـد    هم و غم خود را در انجام یک کار بزرگ میوقتی تمام 

اگـر سـعی کنیـد شخـصی را کـه بـه یـک هـدف              . شـود   تر می   بسیار قوي 
متمرکز شده از این کار پس بزنید، چه یک هدف یا ایـدة کـاري باشـد یـا                   

ایـن اشـخاص داراي     ! بینید که تقریباً غیرممکن اسـت       جریان سیاسی، می  
شی غیرقابـل توقـف هـستند کـه بـسیار فراتـر از        یک نگـرش و دور اندیـ      

ام که اشتیاق و یـک پیونـد          من کشف کرده  . نیازشان به درآمد مالی است    
  .ترین نوع پیوند است مهم) یا احساسی(هیجانی 

هـا در     با شور و اشتیاق تمام نوآوري کنید و مطمـئن باشـید کـه پـاداش               
بینیـد کجـا کارتـان    کامالً درگیر کار ماجراجویانۀ خـود شـوید و ب        . راهند

  . دهد نتیجه می
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  ».هنر به معنی ساختن چیزي از هیچ و فروختن آن است«
  

  1993-1940فرانک زاپا 
سراي آمریکایی، نوازندة گیتار برقی، تولید کنندة صفحۀ گرامافون و  ترانه

  کارگردان فیلم

4  

  فروختن ایده را بیاموزید
. ران ضـروري اسـت  هاي ناملموس بـراي تمـام نـوآو      توانایی فروش ایده  

هایی در سر داشته باشید که هنـوز قابلیـت تجـاري              شما ممکن است ایده   
گیریـد   گذار قرار می ندارند، بنابراین وقتی که مقابل یک خریدار یا سرمایه        

  .و ایدة خود به او هستیددر واقع در حال فروش محتوا 
 اگر شما یک نـوآوري واقعـی داشـته باشـید، خریـداران یـا مـشتریان از                 

از مشتریان دوراندیش   . پوشی خواهند کرد    نویس شما چشم    نواقص پیش 
. و با تجربه بخواهید که به شما براي تولید یک محصول بهتر کمـک کننـد   

ها و تولید محصوالت زودبازده       هاي زیادي هستند که در نوآوري       شرکت
کنند، آنها اهمیت مزیـت رقـابتی واقعـی را در ایـن امـر          گذاري می   سرمایه

بنابراین ریـسک   . فرصت باید براي خریدار، واقعی به نظر برسد       . انندد  می
  .توانید بردارید را از پیشنهادات به هر روشی که می
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بینند در حالیکه  برخی مردم خواب انجام کارهاي بزرگ را می«
  ».کنند مانند و آنها را واقعی می دیگران بیدار می

  
  ناشناس 

5  

  کنیدتان هوشمندانه استفاده  از زمان
.  درسـت شـناخته و معرفـی نـشده اسـت            که مدیریت زمان مهارتی است   

آنچه که الزم است شما مـدیریت کنیـد، مـدیریت فعالیـت خـود در وقـت                   
توجـه بـه توضـیح و تبیـین نتـایج و کارهـاي           . محدودي است کـه داریـد     

فیزیکی به همراه توجه به فرایند درونی مورد نیاز بـراي مـدیریت کـاري               
یک ابزار ساده براي مدیریت مـؤثر فعالیـت،   . دهید ام میاست که شما انج   

اکنـون داریـد بهتـرین        براي اینکه مطمئن شوید که هـم      . بندي است   اولویت
 حـاال مـشغول انجـام کارهـایی        کنید باید همین    تان می   استفاده را از زمان   

  . کند باشید که به رشد آن فرصت شغلی کمک می
شروع کسب و کارتـان دخیـل هـستند     که در     را ترین کارهایی   ابتدا سخت 

  . تر را پیگیري نمایید پیدا کنید و آنها را انجام دهید، سپس موارد آسان
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کنند؛ و  کنم که مرا حمایت می انگیزي کار می من با افراد شگفت«
اعتقاد من این است که تجارت یا کسب و کار باید در خدمت 

  ».خانواده باشد نه خانواده در خدمت کسب و کار
  

   - 1963کتی آیرلند 
  هنرپیشه، مدل و تاجر آمریکایی 

6  

  خانواده و دوستان را عاقالنه درگیر کارتان کنید
تـرین   هنگام شروع یک کسب و کار تـازه خـانواده و دوسـتان شـما نزدیـک         

اما توجه داشته باشید که دوستان و خانواده همیشه      . حامیانتان خواهند بود  
هـاي    بهترین افراد براي قضاوت و ارائۀ دیدگاه درست در مـورد اسـتراتژي            

 باشـند   خواهند طرف شما    به عبارتی آنها واقعاً می    . کسب و کار شما نیستند    
اگـر  .  افکنند   در مورد کسب و کارتان سایه     ان  و این ممکن است در قضاوتش     

کنید، سعی کنیـد از آنهـا بـه           خانواده و دوستانتان را درگیر کسب و کار می        
عنوان عامل انتشار عقایدتان بـراي کمـک بـه آمـادگی حـضور در جلـسات                 

 چـه تحقیقـاتی     همچنین به آنها نشان دهید که در حـال انجـام          . استفاده کنید 
در خانواده و دوسـتان  . هاي روزانه یاري بگیرید    هستید و از آنها در فعالیت     

به دنبال حمایت مالی و احساسی باشید، اما به خاطر داشـته باشـید کـه بـه              
  .هاي آنها هوشمندانه گوش دهید اندرز
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توانیم یقین پیدا کنیم، بنابراین  ما هرگز در مورد آینده نمی«
پذیري و قابلیت سازگاري خود ادامه دهیم تا  افباید به انعط

العمل  بتوانیم سریعاً به نیازهاي بازار و مشتریانمان عکس
  ».نشان دهیم

  

  تالل ابوغزاله
اي  نگر عرب، مؤسس سازمان خدمات حرفه معروف به پدرخواندة آینده
  المللی مستقر در اردن بین

7  

  چابک باشید
منـد   هـاي جدیـد بهـره       مزیـت فرصـت    تغییرات را سریع انجام دهید تـا از       

هـاي شـانه خـالی کـردن از          هـاي بـزرگ در زمینـۀ روش         سازمان. شوید
ید و شـروع یـک کـسب و         مسئولیت هنگام ارائۀ محصوالت و خدمات جد      

شما یک امتیـاز رقـابتی داریـد زیـرا آن تـصمیمات          .  دارند کار ید طوالیی  
  . توانید بگیرید سطح باال را همین ابتداي کار می

هـاي سـالم بـا پایـۀ لبنیـات            نوع خاص و جدیـدي از نوشـیدنی       » اکولتی«
تـرین    ساخت شرکت دنون وارد بازار شد و هم اکنون یکـی از تأثیرگـذار             

من مطمئنم ارائه دهندگان این محصول خوشحال       . محصوالت بازار است  
  . درصد از بازار این محصوالت را در دست دارند10هستند از اینکه 
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رین هستند، اما بسیاري از آنها فرصت آنکه این همۀ مردم کارآف«
  ».موضوع را بفهمند ندارند

  1940محمد یونس 

اقتصاددان بنگالدشی برندة جایزة صلح نوبل، مؤسس بانک گرامین که 
هاي اعتباري کوچک را براي کارآفرینان کشورهاي در حال توسعه فراهم  وام

  .کند می

8  

  داریداز کار و پیشۀ خود قدمی به بیرون بر
کنـد خوشـحال      آیا شما به عنوان کارمندي که براي دیگران پولسازي می         

  هستید؟
  توانید مشتریان فعلی خود را بردارید و کار خود را شروع کنید؟   آیا می

توانست باشد اگر شما قدم بـه یـک           اید که بفهمید دنیا چگونه می       آیا آماده 
  گذاشتید؟ دنیاي ناشناخته می
اگـر  . الت را بپرسید و به آنها صـادقانه پاسـخ دهیـد      از خودتان این سئوا   

شما هنوز براي یک جهش عقیدتی آمـاده نیـستید، در اسـتخدام بمانیـد و       
  . براي به دست آوردن حقوقتان سخت کار کنید

در اوقات فراغت خود روي کسب و کار خودتان کار کنیـد تـا وقتـی کـه                   
  .زا انجام دهید آنرا به عنوان یک کار ثابت درآمد
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بخش بزرگی از آزادي مالی این است که قلب و ذهنتان را از چه «
  ». و اگرهاي زندگی رها کنید هاشود می

  سوز ارمان
آوري کنندة اعانه در  ترین جمع  نویسنده و شخصیت تلویزیونی، موفق،مشاور مالی

  .کند تاریخ تلویزیون آمریکا که روزنامۀ تایم او را یکی از با نفوذترین افراد معرفی می

9  

  سرمایۀ شروع به کار را پیدا کنید
هاي تأمین مـالی شخـصی        اصطالحی است که روش   » اندازي مالی     خود راه «

. کنـد   گـذاري بیرونـی را توصـیف مـی          هاي خود بـدون سـرمایه       براي پروژه 
بسیاري از کارآفرینان براي مدیریت گردش مالی خود حـین آغـاز کـار بـه                

هـاي بـانکی، دوسـتان و         ي اعتباري، وام  ها  کارت: هاي مختلفی از قبیل     روش
دیگران یک کسب و کار را به خـاطر کـسب پـول             . شوند  خانواده متوسل می  
. کننـد   اندازي می   تر بعدي راه    هاي بزرگ   گذاري در فرصت    کافی براي سرمایه  

مایکل دل، شرکت خود را با سرمایۀ هزار دالر شروع کرد و آنرا به شرکت               
Dell      هزار دالر به عنـوان وام از نزدیکـان خـانواده         300 ارتقاء داد، با کمک 

در اولین سال تجارت با فروش کامپیوترهاي شخـصی مناسـب بـه وسـیلۀ               
 دالر دسـت    میلیـون 73تبلیغ در مجالت کامپیوتر توانست به سود ناخـالص      

 دالر  1000توانستید بـا      شما چه کاري را می    . حال سئوال این است   . پیدا کند 
  .شروع کنید
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اید خیلی بیشتر   دیگر شما از کارهایی که اکنون انجام نداده سال20«
بنابراین گرة . اید پشیمان خواهید بود تا کارهایی که انجام داده

هاي تجارت را  بال. ها را بگشاید و از ساحل امن خود دور شوید بادبان
هاي خود بگیرید، کاوش کنید، رؤیاپردازي کنید و کشف  در بادبان

  ».کنید

   1910-1835این مارك تو
نویسندة مشهور آمریکایی و کسی که به عنوان پدر ادبیات آمریکا شناخته 

  .شود می

10  

  امروز شروع کنید
تر از این باشد که مسئول سرنوشت خودتـان           تواند خرسند کننده    چه چیزي می  

کننـدگان و مـشتریان خـود         باشید و فقط پاسخگوي خودتان، کارمندانتان، تهیه      
هاي خودتان و محصول متمایزتان در بازار ایمان داشته           ه توانایی باید ب . باشید
کار و کمی شانس فرصت سـاختن آینـدة خـود را         کوشی، پشت   با سخت . باشید

هاي خودتان هیچ وقت دیـر نیـست و    براي شروع به اجراي ایده  . خواهید داشت 
 و  ریزي یـک کـسب       فردا براي پایه    توانید همین   شما می . هرگز خیلی زود نیست   

ممکـن اسـت شـخص    ! کنیـد؟  کار موفق اقدام کنید، اما چرا امروز اینکار را نمـی   
دیگري همین ایده را داشته باشد و آنرا قبل از اینکه شما فرصتش را پیدا کنیـد                 

  !شروع کردن به شما بستگی دارد. انجام دهد
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  »یادداشت«
 



  
  ها ایده
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ها وجود دارند و شما به طور اتفاقی به  ادامه دهید، فرصت«
. چیزي برخورد خواهید کرد، شما زمانیکه انتظار آنرا هم ندارید

 سرجاي خود نشسته باشد بلغزد یا  کهام کسی من هرگز نشنیده
  ».به طور اتفاقی به چیزي برخورد کند

   1958- 1876چارلز کترینگ 
   سال27 آمریکایی و رئیس تحقیقات شرکت جنرال موتور به مدت مخترع

11  

  نظیر هستید شما بی
اید منحـصر     تان تجربه کرده    مجموعه وقایع متنوعی که شما در طول زندگی       

گیریـد، از   تـان تـصمیم مـی    هر روز در مـورد پیـشرفت زنـدگی        . به شماست 
شما . ل انجام دهید  مسواك زدن دندانتان تا انتخاب اینکه چه کاري را باید او          

شـماري را بـا نتـایج     توانید تصمیمات بـی  یک فرد کامالً خاص هستید که می    
در مورد روش زندگی خود تحقیق و کاوش کنید و چرایـی            . نامحدود بگیرید 

توانـستم    برخی تصمیمات خود را کشف کـرده و سـئوال کنیـد کـه آیـا مـی                 
  اي دیگر انجام دهم؟ کارها را به گونه

هـایی   ت و ارتباطات خود را به کار گیرید تا بینش و یا فرصـت     تمامی تجربیا 
  .را دریابید که هیچکس دیگر قادر به دیدن آنها نباشد

تـرین    توانـد مهـم       فراموش نکنید در دنیا هیچکس مثل شما نیست و ایـن مـی            
  .امتیاز رقابتی شما باشد
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