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 دست می یابیدوری و منابع انسانی در سایت آرک به جدیدترین مطالب در زمینه های مالی، مدیریت، فنا

 تازه هایراز موفقیت در کسب و کار

 انتشار این مقاله بدون تغییر در آن مجاز است.

 

برای گسترش واهمیت عملی شدن کارآفرینی و نوآوری در کشورمان تسهیالتی برای کارآفرینان درنظر گرفته شده 

به  .است. اما مسلما در این راه برای موفقیت و امکان ادامه مسیر آشنایی با راهکار های مناسب و درست الزامی است

اشاره خواهد شد. فعالین در این  دهد می پذیری انعطاف و راهکار مناسب که به کسب وکار شما خالقیت ، نظم  ده 

زمینه در هر کجای دنیا با به کار بستن این اصول کلی می توانند امیدوار باشند که گام های اولین خود را به درستی 

 .برداشته اند

 فکر کردن به موفقیت -1

موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید، باید آرزوهای بزرگی نیز در سر داشته باشید. هر داستانی از اگر بخواهید به 

باید از آن . موفقیت با یک آرزوی بزرگ آغاز می گردد. شما می بایست چشم اندازهای بزرگ را برای خود متصور باشید

رزوی خود را در سر پرورش داده باشید که چه که می خواهید بدان برسید، تصویری روشن داشته باشید و آنقدر آن آ

 .آن را کامال احساس کرده و برایتان دست نیافتنی نباشد

 باشید حرارت و پرشور دهید، انجام خواهید می که آنچه به نسبت -2

شما در راهی قدم می گذارید که در صورت موفقیت، بخشی یا تمام زندگی شما تغییر خواهد کرد. برای رسیدن به این 

صود شما می بایست انرژی و اشتیاق خود را بیش از پیش کرده و آنها را آشکار کنید. زیرا ما همیشه نسبت به مق

آرزوهای خود و آنچه که دوست داریم بی رحمیم. بالواقع برای آنچه که بسیار دوست داریم، تالش الزم را انجام نمی 

 دهیم در حالی که می بایست نهایت تالش خود را بکنیم. 

 بزرگ های موفقیت به مطمئنا ولی ،اگر هم با همه عدم عالقه خود در کار بتوانید خود را در گردونه رقابت حفظ کنید 

دست نخواهید یافت. موفقیت های بزرگ و استثنائی در صورتی به دست خواهند آمد که ما در زمینه آن کار، عالقه 

داشته باشیم که کار کنیم و یا حداقل برای آن ارزش قائل باشیم. موفقیت در فعالیت های اقتصادی و مالی تنها نیازمند 

پذیر خواهد بود که شما در مورد آن کار احساس مثبتی داشته صبر و کاری طاقت فرسا است که تنها زمانی امکان 

 .باشید

 کنید تکیه خود قوت نقاط روی بر -3

شما زمانی می توانید بیشترین موفقیت را به دست آورید که تالش خود را به سمتی که در آن می توانید بهترین باشید 

در بازاریابی توانایی بیشتر دارید از آن نهایت بهره را شما  هدایت کنید. به طور مثال اگر در فعالیت های اقتصادی،

اما برای تبدیل نقاط . کمک بگیرید و از آن ابایی نداشته باشید هستید،ببرید. اما در بخش هایی از کار که در آن ضعیف 

 .ضعف خود به نقاط قوت نیز تالش کنید و برای آن از تعلیم و آموزش در حین کار بهره ببرید
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 گاه به احتماالت شکست فکر نکنیدهیچ  -4

نه این در طبیعت بشر است و نه موجودیت حیات  ”می نویسد، ” اصل و سرچشمه ” آین رند، در رمان خود به نام 

به عنوان یک کارآفرین و پیش قدم در انجام یک کار شما نیاز دارید که ” انسان که کاری را با رها کردن آن، آغاز کند.

باور کنید، آن زمان است که می توانید به آن عمل کنید. شما می بایست ایمان واعتقاد قوی به هدف خود را کامال 

 .خودتان، ایده ها و نظرتان و ظرفیت های خود داشته باشید

  کنید عبور تردید سایه از باید -5

خواهید یافت. هرچند هر چه قدر میزان ایمان و اعتقاد خود را افزایش دهید، با سرعت بیشتری به اهداف خود دست 

که باید در این میان تعادلی وجود داشته باشد. تعادل بین اعتماد به نفس و محاسبه دقیق خطرات کار به جهت 

دستیابی به هدف باالتر. کار آفرین موفق، کارآفرینی است که خوب می تواند محاسبه کند و میزان خطر در کار را 

 .کاهش دهد تا به سود باالتر برسد

 خت کار کردنس -6

به سختی کار کرده است. هیچ کس به این مهم، با نشستن و زول زدن به دیوار نرسیده است.  هرکارآفرین و نوآور موفق

های متفرقه را تا مدتی فراموش کنید، تا زمانی که حقیقتا بتوانید بر روی د در این موقعیت تفریحات و کارسعی کنی 

در این برحه از زمان حتما یک سفر کوتاه هم می تواند برای شما ضرر باشد.  پای خود بایستید و قامت راست کنید.

همان گونه که اشاره شد، این گونه سخت کار کردن برای شما آسان خواهد بود اگر دیدگاه و ایده ای محکم برای اجرا 

 .داشته باشید و هدفی روشن که به دنبال آن، احساس شورو اشتیاق را در خود حفظ کنید

 باشید ارتباط برقراری طریق از تازه راهکارهای دنبال به مرتب -7

کسب و کار هر چه قدر هم که کوچک باشد نیازمند ارتباطات و استفاده از تجارب است. می توانید در مالقات هایی که 

این . بریددر کسب و کار های مشترک دارید از اشخاص با تجربه به طور مثال در پایه گذاری بازار های خود بهره ب

بسیار مهم است که شما در ارتباط با همکاران فعال خود آن هایی را که می توانند به شما کمک کنند و برعکس آن ها 

برای موفقیت در این زمینه شما همواره نیازمند داشتن مهارت برقراری ارتباط . که شما را به عقب می خوانند بشناسید

 .نسبت به فرصت های تازه و امکان گسترش روابط خود هوشیار باشید و همیشه می بایستهستید خوب و مناسب 
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 یادگیری به شتیاقا -8

مطالعات نشان می دهد که بسیاری از میلیونر های خود ساخته از هوش متوسط برخوردار بوده اند. با این وجود، به 

نظرشان و اهداف شخصی خود دست همه ظرفیت ها و توانایی های خود توجه کرده اند و به زندگی اقتصادی مورد 

 .زیرا هرگز از یادگرفتن و آموزش دیدن دریغ نکردند ،یافته اند

برای موفقیت، شما باید عالقه مند به سوال کردن باشید، کنجکاوی خود را همیشه با خود داشته باشید و همیشه  

باز نگه دارید. مسلما این عالقه در دنیای عالقه مند به یادگیری بوده و آغوش خود را برای دریافت معلومات بیشتر 

 .پرسرعت تغییرات تکنولوژی و شیوه های کسب و کار بسیار ضروری است

 ثابت قدم بودن و ایمان راسخ داشتن به کار -9

رویکرد شما در صورتی که مبتنی بر ثبات قدم باشد و پذیرش رویارویی با شرایط مختلفی که گاهی نا امید کننده  

یت نیز می تواند از آن شما باشد. این را باید بیاموزید که بعد از هر شکست و زمین خوردنی با قدرت هر چه است، موفق

 وری که به خود دارید نهفته است. استواری شما در میزان اعتماد و با .زید و کار را از سر بگیریدرخیتمام تر از جا ب

 به کار خود نظم دهید -11

آن چه را که باید انجام دهید آن زمان که باید انجام شود بدان عمل کنید، چه دوست  ”توماس هوکسلی گفته است، 

قدرت . تادیب نفس و نظم دادن به خودکلید موفقیت در این مرحله است” داشته باشید چه دوست نداشته باشید.

ه دیگران دوست ندارند انجام آرزوها و تمایالت شما را مجبور خواهد کرد که بهای موفقیت خود را بپردازید. آنچه را ک

 .دهند شما انجام دهید
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