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5 ویژگی یک کارآفرین موفق
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

تحول کسب وکار با تحول خودتان آغاز می شود. آقای جیم کالینز در کتاب »خوب به 

عالی« توضیح داده است که همیشه پشت موفقیت های بزرگ در کسب وکار، فرد 

یا افرادی وجود داشتند که خصوصیات اخالقی آن ها باعث رشد شرکت شده است. 

باشید، کسب وکارتان پیش  نداشته  را  الزم  اغلب خصوصیات  اگر  کار حتی  ابتدای 

می رود؛ ولی در نهایت به جایی می رسید که پیشرفت بیشتر به توسعه شخصیت 

شما بستگی دارد. به بررسی چند خصوصیت ضروری برای کارآفرینان بپردازیم.

1. جسارت
افراد  این  است.  بوده  الهام بخش  بسیار  برایم  همیشه  موفق،  کارآفرینان  جسارت 

کارهایی را انجام می دهند که انجامش برای خیلی از رقیبان ترسناک است. این افراد 

موفق با وجود ترس، کاری که فکر می کنند درست است را انجام می دهند؛ البته هیچ 
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تضمینی هم برای موفقیت وجود ندارد. جسور بودن در کسب وکار باعث می شود 

سعی و خطاهای بیشتری انجام بدهیم. راز موفقیت در کسب وکار هم همین است. 

باید کارهای زیادی را امتحان کنیم، با این امید که برخی از آن ها نتیجه دلخواه را 

ایجاد خواهد کرد و البته بسیاری از این کارها نتیجه بخش نخواهد بود.

کارهای جدید انجام دهید
آقای پیتر تیل در کتاب »از صفر به یک« درباره عامل موفقیت شرکت های بزرگی 

مثل گوگل، مایکروسافت، آمازون و تسال صحبت می کند. مهم ترین عامل مشترک 

بین تمام این شرکت ها رشد عمودی است. منظور از رشد عمودی انجام کارهایی 

است که تابه حال انجام نشده است؛ مثال زمانی که اغلب شرکت ها درحال ساخت 

ماشین های تحریر بهتر بودند، مایکروسافت بر توسعه یک نرم افزار پردازشگر متن 

کار کرد که درنهایت نرم افزار ورد خلق شد.

بسیاری از شرکت ها به رشد افقی قانع می شوند؛ یعنی ببینند دیگران چه کرده اند 

و کارهای آن ها را کپی کنند و بهبود بدهند.

باعث  نداده اند،  انجام  هنوز  دیگران  که  جدیدی  کارهای  انجام  و  عمودی  رشد 

پیشرفت کسب وکار می شود.

جسارت را تمرین کنید
همین االن این سوال را از خودتان بپرسید: »انجام کدام اقدام ها برای کسب وکارم 

االن  همین  شاید  است؟«  بوده  ترس  فقط  نشدنش  انجام  دلیل  و  است  مفید 

ایده هایی به ذهنتان بیاید. اگر ایده هایتان را ثبت می کنید، حتما ایده هایی پیدا 

خواهید کرد که می دانید درست هستند؛ ولی بارها یادداشت کرده اید و هیچ گاه 

و  شجاع تر  اینکه  جز  ندارید  راهی  بگویید:  خودتان  به  امروز  از  نداده اید.  انجام 

جسورتر شوید!
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شاید باید تبلیغات بیشتر انجام بدهید؛ ولی می ترسید. شاید الزم است کسی را 

اخراج کنید؛ ولی به علت اضطراب این کار، مدام طفره می روید. شاید الزم است با 

یک تامین کننده یک جلسه جدی داشته باشید و امتیازهای بیشتری بگیرید؛ ولی 

این جلسه ترسناک به نظر می رسد.

هفته ای به یک مورد بپردازید که ترسناک به نظر می رسد. اگر هر هفته  کاری ترسناک 

انجام نمی دهید، توقع رشد قابل توجهی را نداشته باشید.

2. عمل گرایی
کارآفرینان موفق بسیار عمل گرا هستند. آن ها وقتی به این نتیجه می رسند که کاری 

الزم است انجام شود، در اولین فرصت اقدام های الزم را انجام می دهند و مدام 

تعلل نمی کنند.

بسیاری از فرصت ها در کسب و کار فقط برای مدت کوتاهی وجود دارند. چند روز 

در  تعلل  انصراف خریدار شود.  باعث  پیش فاکتور، می تواند  ارسال یک  در  تاخیر 

فروش یک محصول باعث می شود قیمتش کاهش یابد. به تاخیر انداختن تماس 

با متقاضی استخدام، شاید باعث از دست دادن یک کارمند خوب بشود.

پس هم باید عمل گرا باشیم و هم کارها را در اولین فرصت انجام بدهیم. اگر کاری 

را می توانیم امروز انجام بدهیم، بهتر است امروز انجام شود!

3. تمرکز
تمرکـز باعـث می شـود بـر چند کار و پـروژه خـاص کار کنیم و مـدام در حال تغییر 

مسـیر نباشـیم. فعالیـت متمرکز می تواند باعث پیشـرفت سـریع شـود. همچنین 

الزم اسـت در کارهـای روزانـه خـود تمرکـز باالیـی داشـته باشـید. بـا کار کـردن 
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متمرکـز، بـا همـان تـالش همیشـگی می توانیـد دسـتاوردهای بیشـتری داشـته 

شید. با

4. قدرت ایجاد ارتباط
کارآفرینان موفق به سرعت با افراد اثرگذار ارتباط ایجاد می کنند و از پتانسیل های 

تبدیل  به دوست شما  ارزشمندی  اگر شخص  استفاده می کنند.  به خوبی  همدیگر 

شود، به راحتی می توانید در نامناسب ترین مواقع با او تماس بگیرید و از او کمک 

بخواهید.

5. خوش بینی
در کسب وکار مجبوریم کمی بیشتر از دیگران خوش بین باشیم. بیشتر کارهایی که 

انجام می دهیم شاید با شکست مواجه شود؛ ولی می دانیم راهی غیر از این نداریم؛ 

نتایج  آن  ها  از  برخی  که  امید  این  به  کنیم،  امتحان  را  زیادی  راه های  باید  چون 

خوبی ایجاد خواهد کرد.

تمرکز  کار  یک  پیامدهای  بدترین  بر  همیشه  ولی  نیستند؛  ساده لوح  کارآفرینان 

نمی کنند. این خوش بینی باعث می شود کارهایی را انجام بدهند که دیگران ترجیح 

می دهند انجام ندهند.
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