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هاي مدارس خالی از موضوعات       آموزیم که چرا آموزش     در این کتاب می   
  .گذاري است پولی و سرمایه

توان روح خود را حتی سالها پـس از اتـالف             تر اینکه چگونه می     و مهم 
  .وقت دوباره تعالی بخشید

توانیم    تجارت برتر باشیم و می     توانیم و قادریم که صاحب      همۀ ما می  
  .پسندیم بسازیم آن را آنطور که می

هاي ساده و کوچک و چگـونگی         این کتاب به معرفی و توضیح تجارت      
  .پردازد بوك می هاي برتر جهان مانند اپل و فیس تبدیل آنها به تجارت

  .توان به آنچه پیش رویمان است اعتماد کنیم هرگز نمی
د را بر آنچـه کـه بـه حقیقـت پیوسـته و از گـذر                 بایست بناي خو    بلکه می 

  .زمان عبور کرده بگذاریم
باید به هـر    . باید به حقایقی دل ببندیم که اکنون ما را به آینده پیوند دهند            

چیزي مانند جرأت، سرنوشـت، زنـدگی و هـر چیـزي شـبیه آنهـا پایبنـد                  
  .بمانیم و اعتماد کنیم

  .آزارد این طرز فکر هرگز مرا نمی
  . بزرگترین تفاوت در زندگی مناین است

  »استیو جابز«
 

 



 پیشگفتار

  رابرت کیوساکی
آنهـا معتقدنـد کـه      . هاي چنـد میلیـون دالري دارنـد         بسیاري از مردم ایده   

تولید محصوالت جدیـد یـا خـدمات ویـژه باعـث ثروتمنـدتر شـدن آنهـا                  
امـا مـشکل ایـن      . پیوندنـد   شود و تمامی آرزوهاي آنان به حقیقت مـی          می

ن دالري خـود را بـه       هاي میلیو   دانند که چگونه باید ایده      است که آنها نمی   
  .چند میلیون دالري تبدیل کنند

هاي میلیون دالري خود بـه چنـد میلیـون            چرا مردم در تبدیل ایده    : سؤال
  دالري ناتوان هستند؟

انـد و راه   زیرا آنها براي اینکه کارمند و کارگر باشند آموزش دیده     : پاسخ
  .دانند و روش صاحب تجارت شدن را نمی

به مدرسـه  «: کنند غلب مردم به یکدیگر توصیه می    به همین دلیل است که ا     
بـه  «: گوینـد    به آنها هرگز نمی     ولی ».برو تا بتوانی شغل مناسبی پیدا کنی      

و در نهایـت بـه یـک        » .ات را ایجـاد کنـی       مدرسه برو تا شغل مورد عالقه     
رونـد تـا      بسیاري از مـردم بـه مدرسـه مـی         . صاحب تجارت تبدیل شوي   

راي کـسب پـول و درآمـد کـار کننـد و حقـوق       بیاموزند که چگونه باید بـ  
اما شمار اندکی از همان مردم نیز هستند که فقط به          . ثابتی دریافت نمایند  

زایی و کسب درآمد هستند و هرگـز بـه    هاي اشتغال  دنبال یادگیري روش  
پدر پولدار، پدر   «اگر کتاب   . اندیشند  کسب پول ناچیز به عنوان درآمد نمی      

ه باشید حتماً بـه خـاطر داریـد کـه درس اول پـدر      را مطالعه کرد » پول  بی
در حقیقـت  » .کننـد  ثروتمندان هرگز براي پول کار نمی     «پولدار این بود که     
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کننـد و بـراي       ثروتمندان معنا و مفهوم این جملـه را بـه خـوبی درك مـی              
پایـانی از خــود نــشان   هـاي مناســب آن تـالش بــی   جـستجو و یــافتن راه 

  .دانند  رونق گردش مالی خود میدهند و هدف نهایی خود را می
  وي دیوید، گولیته و پی
دیویـدها،  : گـذار وجـود دارد      در دنیا سه نوع متفاوت و متمایز از سرمایه        

  .ها وي هرمان  و پی1ها گولیته
  ها گولیته

. گذارانی نظیر استیو جابز، مؤسس شـرکت اَپـل هـستند            ها سرمایه   گولیته
دیگر افرادي که .  در آمریکاستها  این شرکت یکی از ثروتمندترین شرکت     

گیرند لري الیسون، مؤسس شرکت اوراکل،         از افراد قرار می     در این گروه  
هنري فورد مؤسس شرکت فورد موتـور، بیـل گیـتس، مؤسـس شـرکت               
مایکروسافت، توماس ادیسون، مؤسس شرکت جنرال الکتریـک، ریچـارد          
 برنسون مؤسس شرکت ویرجین و والت دیسنی مؤسـس شـرکت والـت            

  .دیسنی هستند
ها کار خـود      نکتۀ مهمی که باید به خاطر بسپاریم این است که این گولیته           

  .اند ها آغاز کرده وي هرمان را همانند پی
هـا وارد جنـگ       هاسـت کـه بـا گولیتـه         مطلب مهم دیگر در مـورد دیویـدي       

ایـد   اگر فیلم دزدان دریایی دره سیلیکون را دیده باشـید دریافتـه          . اند  شده
 اسـت کـه بـه بیـل         Xerox و   IBMفیلم دربارة دو تفنگدار جـوان،       که این   

                                                 
 ،اي که نماد قدرت و فناوري بودند و در مقابل فقر جویان افسانهجنگ): Goliath( گولیته -1

  .کردند نادانی و جهل مخالفت می
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دهـد کـه چگونـه        این فیلم توضیح می   . اند  گیتس و استیو جابز تشبیه شده     
بیل گیتس توانست بازار تجاري کامپیوترها را از آنِ خود کند و به نوعی           

 به سرقت ببرد و دیگر اینکه چطور استیو جابز موفق شـد             IBMآن را از    
ي جهان را بـه محـصوالت خـود اختـصاص دهـد و در آن بـراي            بازارها

الزم است بدانید کـه تماشـاي ایـن فـیلم بـراي      . سالهاي متمادي بدرخشد 
هاي   ها و دیویدها ضروري است تا ببینند که شخصیت          وي هرمان   همۀ پی 

خواهنـد را بـه       مختلف فیلم چگونه با جرأت و جسارت خود هر آنچه مـی           
  .آورند چنگ می

یچارد برنسون نیز تم و یا به اصطالح حـال و هـواي مـشابهی               داستان ر 
خواسـت   گذار گروه موسـیقی بـود و زمـانی کـه مـی      او یک سرمایه  . دارد

براي افتتاح یک خط هوایی در بریتانیاي کبیر اقدام کند به گروه دیویـدها              
او نام ویرجین را براي خط هوایی خود انتخاب کرد که امـروزه             . پیوست

ی وقتـی  . ترین خطوط هواپیمایی است     رین و گرانقیمت  یکی از بزرگت   او حتّ
هـاي تلفـن همـراه در مجـالّت چـه             دریافت که فـروش موبایـل و گوشـی        

اند تصمیم گرفت که تجارتی به نـام ویـرجین موبایـل              غوغایی به پا کرده   
امروزه این تجارت در تمـام آمریکـا شـناخته شـده و             . اندازي کند   نیز راه 

ن برنـدها و جدیـدترین محـصوالت را بـه سراسـر      معروف است و برتری 
  .کند ایاالت متحده آمریکا ارسال می

توان گفت کـه دیویـدها عـامالن مـرگ            با توضیحات ارائه شده هرگز نمی     
هـا نیـز بـا طراحـی و تولیـد           وي هرمـان    برخـی از پـی    . هـا هـستند     گولیته

گولیتـه  کنند که     ها به تمام نقاط دنیا سعی می        محصوالت جدید و ارائه آن    
سپس بـه   . وي هرمان بود    براي مثال، توماس ادیسون ابتدا یک پی      . شوند
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هـاي   در حقیقـت اختـراع المـپ     . ها پیوسـت    دیویدها و در نهایت به گولیته     
  .الکتریکی و انرژي برق باعث شد که او به یک گولیته تبدیل شود

 وي در اتاق خوابگـاه خـود   مارك زاکربرگ نیز کار خود را همانند یک پی        
ریـزي   بـوك پایـه    هاروارد آغاز کرد و تجارت خود را با فیس    در دانشگاه 

وقتی او شغل و یا به اصطالح تجارت خود را به دانشگاههاي دیگر             . نمود
بـوك رونـق داد بـه یـک       معرفی کرد و به تدریج در فـیس       و به همۀ مردم   

دیوید تبدیل شد و در نهایت نیز او با معرفی تجارت خود به همـۀ جهـان                 
الون ماسک نیز تجارت خـود را بـه عنـوان یـک             . به یک گولیته بدل گشت    

انـدازي کـرد و در نهایـت          وي، سپس دیوید و در نهایت یک گولیته راه          پی
  . را در ناسا آغاز نمودSpace Xتجارت خود با نام 

هایی گوناگون توانست دو شـرکت جنـرال          کمی بعد الون با تولید اتومبیل     
  .س کند و به حد اعالي مورد انتظار خود برساندموتور و تسال را تأسی
  ها دنیا را متحول کردند وي پی

هـا نیـاز نخـواهیم       براي تغییر و تحول در دنیا هرگز به دیویدها یا گولیته          
ها به عنوان یک تلنگـر یـا یـک محـرك درونـی بـه کـار           وي  اگر پی . داشت

در یکـی از کتابهـایم بـا نـام        . توانند دنیا را متحـول کننـد        فته شوند می  گر
 به چاپ رسید چنین نوشتم کـه دکتـر          2015که در سال    » شانس دوباره «

هایش   اگر او و توصیه   . باك مینستر فولر چگونه دنیاي مرا زیر و رو کرد         
ار نبود شاید مؤسسه پدر پولد  ) شناختند  که همگان او را به دکتر بکی می       (

شاید در صنعت موسیقی مشغول به کـار بـودم          . آمد  هرگز به وجود نمی   
اینکه روزي بخواهم به تدریس و آموزش تجارت        . مانند ریچارد برنسون  

  .شد بپردازم برایم به امر محالی تبدیل می
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ام که سـه بـار        شانس بوده   ام دریافتم که من بسیار خوش       در طول زندگی  
 1982،  1981هاي    تابستان سال .  گرفتم هاي دکتر فولر قرار     تحت آموزش 

هاي بـسیار خـاص خـود آشـنا       بود که دکتر فولر مرا با آموزش       1983و  
 او  1983هـایم در تابـستان        چند هفتـه پـس از برگـزاري کـالس         . نمود  می

در واقع درگذشت او باعث شد که من براي تبدیل شدن به یک             . درگذشت
تر براي تبدیل شدن       ساده تلنگر در زندگی خود تحریک شوم و به عبارت        

وي  دهنده مباحث و مسائل پولی و مالی راه و رسم یک پی          به یک آموزش  
مـردي کـه   «شرکت پدر پولدار یک فیلم ویدیویی با نام  . را در پیش بگیرم   

ایــن فــیلم مــستند امــور مــالی اکثــر . ســاخت» قــادر بــود آینــده را ببینــد
مخاطبـان اصـلی آن را      کـشید و      هاي مالی را ابتدا به تـصویر مـی          بحران

 مطلع شوند و خود را در       بیشترتمام افرادي که قصد دارند از آینده خود         
اگر . مقابل هر گونه خطر احتمالی و ورشکستگی بیمه نمایند معرفی نمود          

سـایت    شما خوانندة گرامی نیز قصد دارید این فیلم را تماشا کنید بـه وب             
RichDad.com/RDTVمراجعه کنید .  

کت پدر پولدار در گذر سالیان طوالنی به یک شـرکت قـدیمی       امروزه، شر 
بـا  . هاي از تب و تاب افتاده گران تبدیل شـده اسـت             کننده آموزش   و ارائه 

ـشیم و از میـان     این وجود ما هرگز درصدد آن نیستیم تا گولیته         هـا را بکُ
برداریم، بلکه وظیفۀ اصلی و حقیقی ما این اسـت کـه تلنگـري باشـیم بـه                  

ظمت کشتی تایتانیک بـراي ایجـاد تحـولی عظـیم در سیـستم               ع  و بزرگی
  .آموزشی

  در اینجا منظور اصلی از تلنگر چیست؟: سؤال
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توان گفت که این حرکت یا تکان        در معناي دقیق لغوي این واژه می      : پاسخ
کوچک در لبۀ بیرونی قایق یـا هواپیمـا اسـت کـه توسـط سـکان کـشتی،         

هر چه این لبه روي آب و یـا در          . ودش  فرمان قایق و یا هواپیما کنترل می      
تر بماند میزان تکان یا تلنگر وارد شده بـه         میان جریانات باد در هوا ثابت     

  .قایق و یا هواپیما بسیار بسیار کمتر خواهد بود
تـوانم انجـام دهـم؟ مـن          چه کاري می  : پرسید  دکتر فولر اغلب از خود می     

  ...بسیار کوچک هستم که 
امالً مـشخص بـود کـه او در حـال وارد سـاختن              با گفتن چنین جمالتی ک    

خواهـان و     او به جاي اینکه مانند جمهـوري      . تکان یا تلنگري به خود است     
ها بـه دنبـال امـور رسـمی و اداري باشـد، دوسـت دارد کـه                    یا دموکرات 

اگـر  . همانند سکاندار یک کشتی خود و مسیر حرکت خود را متحول کنـد            
تر از آن چیزي باشـد کـه    لی کوچکچه ممکن است این حرکت و تلنگر خی     

تواند هـر گونـه تغییـر جهـت و تغییـر        بتوان نام آن را تحول نامید اما می       
در سـال   . ها را تحت تأثیر قرار دهـد        ها و پیشرفت    مسیر به سمت موفقیت   

همـان شـخص کـوچکی کـه در نهایـت           . وي بود   ، دکتر فولر یک پی    1927
مـردي کـه قـادر بـود     «یویی  در فـیلم ویـد    . قادر شد دنیا را متحول سازد     

ها و دستاوردهاي زندگی دکتر فـولر را          توانید پیشرفت   می» آینده را ببیند  
مشاهده کنید، دستاوردي مانند طراحی و ساخت سـازه گنبـدي شـکل او              

توانیـد تحـت تـأثیر تلنگرهـاي          همچنین شما می  . در شهر مونتریال کانادا   
  .او قرار بگیریدهاي  گیري ها و تصمیم فراوانی از نوع انتخاب

شرکت پدر پولدار نیز در سیـستم آموزشـی مـدارس نیـز کـاربرد دارد،                
. ها خواهد بـود  گیري از تلنگرها و تحول    زیرا نمونۀ عملی از آموزش بهره     
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هـاي بـزرگ از    زیرا این کار درست همان کاري است که صاحبان تجارت 
ان بـار نـام   بازي گردش مالی نیز که صدها و یا هـزار . گیرند  آن بهره می  
  .کند اید نیز درست همین هدف را دنبال می آن را شنیده

الزم است در همین قسمت از کتاب اعالم کنم که این کتـاب بـراي تمـامی                 
افرادي که به دنبال ایجاد تلنگري کوچک در زندگی خود هستند تـا آن را               
به یک تحول در زندگی خود و یا در دنیـاي پیرامـون خـود تبـدیل کننـد،                   

آنها دقیقاً همان افرادي هستند کـه عالقـۀ فراوانـی بـه             . ته شده است  نوش
نه تنها براي آنها بلکه براي همگی ما ایجاد یـک  . کسب پول و ثروت دارند  

 امن و مطمئن که قادر باشیم با تکیه بر آن به هر موقعیتی دسـت     قلمروي
این کار به قـدرت، جـرأت و جـسارت،          . پیدا کنیم هرگز کار آسانی نیست     

هـر  . اي قوي نیازمند است     نظم، اعتماد به نفس و تکیه بر یک تیم مشاوره         
 قابـل اعتمـادتر   تـر، هوشـیارتر و        چه اعضاي این تیم قدرتمندتر، باتجربه     

  .باشد احتمال پیروزي صاحب آن تجارت بیشتر و بیشتر خواهد بود
اي   گیـري از یـک تـیم مـشاوره          اید بهره   کنیم که تاکنون دریافته     تصور می 

اي از کـسب و   ترین سرمایۀ یک صاحب تجـارت در هـر مرحلـه          ي مهم قو
زیـرا افـراد چنـین تیمـی هـستند کـه باعـث ایجـاد                . کار خود خواهد بـود    

هـاي میلیـون دالري و تبـدیل       گیـري از ایـده      ها و بهره    تمایزات در تجارت  
  .هاي چند میلیون دالري خواهند بود آنها بر تجارت

  
  
  

 



1 بخش  

اعضاي تیم شما چگونه افرادي 
  هستند؟

  
  ».کنند هاي ورزشی عمل می گذاري مانند تیم تجارت و سرمایه«

  )رابرت کیوساکی(پدر پولدار 

  مقدمه
قـدم  » .من میلیونر هستم«: گفت ماهها پیش با پزشکم که با غرور تمام می       

  .پس از مدتی واقعاً یک میلیون دالر پول به دست آورد. زدم می
انجام به او تبریک گفتم و از آن روز به بعد ما با هـم رابطـۀ دوسـتی                   سر

پرسـیدم،    بنابراین به راحتی هر سؤالی از او می       . اي آغاز کردیم    صمیمانه
  »!پردازید؟ چقدر مالیات می«مانند اینکه 

  .هزار دالر700حدود : داد او با حالتی معصومانه جواب می
  . پول بسیار زیادي است:گفتم من با حالتی محکم و ریشخند می

دانـم کـه درآمـدتان از مـن         د؟ من می  یپرداز  مگر شما چقدر می   : او پرسید 
  .بیشتر است



تر از پول گذاري مهم تیم سرمایه  14

پـردازم، البتـه بـا اینکـه درآمـدم            کمتر از این مبلغ می    : من هم جواب دادم   
  .ولی فقط یک مقدار بیشتر. بیشتر از شماست

  پیشنهاد شما به من چیست؟: او پرسید
  .سابدارت را سریعاً اخراج کنلطفاً ح: جواب دادم

  هاي نامناسب توصیه
پس از سالها فعالیـت در نهایـت مجبـور شـدم بـسیاري از اعـضاي تـیم                   

ام مانند حسابداران، وکال، مدیران ارشد، رؤسـا و بـسیاري از      اي  مشاوره
الزم است بگویم که حـسابداران و       . اي خود را اخراج کنم      مشاوران حرفه 

هاي تجاري بزرگی مشغول به فعالیت         در شرکت  ام  اي  وکالي تیم مشاوره  
بودند و همگی سوابق درخشانی داشتند اما بـا همـان نظـر خـود کـه بـه                   

  .کامالً موافق بودم» .حسابدارت را اخراج کن«پزشکم توصیه کردم، 
دانیـد کـه تـاکنون چقـدر دربـارة            اگر کتابهاي دیگر را خوانده باشید، می      

در ایـن   . ام   قوي برایتـان توضـیح داده      اي حاذق و    اهمیت یک تیم مشاوره   
کتاب نیز شما خواهید دانست که داشتن یک تیم با تجربـه و مـاهر ماننـد              

گذاري بـراي حفـظ یـک تجـارت بـزرگ             اي من مانند سرمایه     تیم مشاوره 
  .است

اي مـن بـر اسـاس تجربیـات بـسیار خـوب خـود                 مشاوران تیم مـشاوره   
هـا    هـا و شکـست      درپـی، چـالش     هاي پی   اند تجارت مرا با موفقیت      توانسته

  .تر سازند روبرو سازند و در نهایت پیکرة آن را مستحکم
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تر از پـول و سـرمایۀ مـن اسـت،      ام بسیار مهم اي  از نظر من، تیم مشاوره    
زیرا اگر آنها نباشند هرگز قادر نخواهم بود پـولی بـه دسـت آورم و یـا                  

  .کنماي از آنها را حفظ  ذره
ام بـه شـما    اي د نـدارم از زبـان تـیم مـشاوره    در این کتاب، من هرگز قص   

بگویم کـه چـه کارهـایی را انجـام دهیـد و یـا آنهـا چـه کارهـایی انجـام                
در واقع، آنها درصدد آن هـستند تـا بـه شـما بگوینـد کـه چـرا                   . دهند  می

بـراي  . دهند بسیار مهم و حائز اهمیـت هـستند          کارهایی که آنها انجام می    
یت، به شما خواهد گفت که چرا ثروتمنـدان  مثال، حسابدار من، تام ویل را  

توانید از این رویکرد      پردازند و شما نیز چگونه می       هاي کمتري می    مالیات
 ویل رایت از پول و      تامگویم دانایی و ذکاوت       دلیل اینکه می  . استفاده کنید 

هاي او تاکنون توانسته مرا از        تر است این است که توصیه       ام مهم   سرمایه
عاف سازد      پرداخت میلیون  بسیار جالب است که او ایـن       . ها دالر مالیات م

ر مـی             گـرت  . سـازد   معافیت را کامالً به طرز قانونی و مشروع برایم میـس
هاي بزرگی براي من به ارمغـان آورده    نیز در همین مسئله موفقیت ساتن
  .است

در حقیقـت   » .من هرگز میلیونر نخـواهم شـد      «: ممکن است با خود بگویید    
آیا با چنین طرز فکري     . ت کسب پول و سرمایه را نخواهم داشت       من قابلی 

بـراي بـسیاري از     : این کتاب براي شما مفید خواهد بود؟ جواب این است         
توانند صاحب پول و سرمایه شوند ایـن    مردم یکی از دالیلی که افراد نمی      

ها رهایی یابند و این       توانند از شرّ پرداخت مالیات      است که آنها هرگز نمی    
شان و یا به      اي ماهر و باتجربه در تجارت       امل به فقدان یک تیم مشاوره     ع

  .گردد هاي بسیار بد و نامناسب باز می کارگیري از توصیه
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  ترین مسئله مهم
 در زنـدگی    چیزترین    با تکیه بر نظرات بسیاري از متفکران اجتماعی، مهم        

عبـارت  بـه  . اي است  هاي اجتماعی و حرفه     هر شخصی ارتباط او با شبکه     
دیگر، افرادي که در اطراف شما هستند یا همان افرادي کـه در گروهتـان               

تواننـد    هاي گوناگون مشغول هـستید مـی        کنید و به فعالیت     با آنها کار می   
اگر همین افـراد، افـرادي بـسیار ضـعیف و           . درون این شبکه قرار بگیرند    

ور که مثـل  همانط. فقیر باشند شما نیز تحت تأثیر آنها قرار خواهید گرفت    
جـدول چهـارراه    . »کبـوتر بـا کبـوتر، بـاز بـا بـاز           «: گوید  قدیمی به ما می   

پولــسازي نیــز اقــشار مختلــف مــردم را در دنیــاي تجــارت بــه نمــایش  
ي رگـذا   دار و سـرمایه     به خاطر داشته باشـید کـه هـر سـرمایه          . گذارد  می
تواند در هر یک از چهار خانـۀ جـدول چهـارراه پولـسازي زیـر قـرار          می
  :ردبگی

  
  . معرف کارمندان و کارگران استEگروه 
 نیـز کارفرمایـان و صـاحبان تجـارت کوچـک را در خـود جـاي                  Sگروه  
  .دهد می
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 500 متشکل از افرادي است که داراي سـرمایه هـستند و حـدود               Bگروه  
  .نفر کارمند و یا کارگر را در شغل خود تحت پوشش دارند

  .گذاران است داران و سرمایه  نیز گروه سرمایهIگروه 
همـانطور کـه    .  جدول فوق است   Sگذاران خانۀ     پزشک من یکی از سرمایه    

تواند شامل تمامی متخصصان، صاحبان تجارت یا         دانیم این گروه می     می
  .اي و بازیگران سینما باشد ورزشکاران حرفه

اگر حـسابدارم  : من قبل از اینکه حسابدارم را اخراج کنم، از خود پرسیدم      
  !م، به جاي او با چه کس دیگري باید صحبت کنم؟را اخراج کن

تام ویل رایت،   : کردم که سه شخص مهم در تجارتم دارم         من احساس می  
الروي، شریکم در زمینۀ خریـد و         گرت ساتن، وکیلم و کن مک     . حسابدارم

  .فروش امالك و مستغالت
چـرا از ایـن سـه نفـر در تجارتـت            : همان دوست پزشـکم از مـن پرسـید        

  کنی؟ یاستفاده م
چون تجارت درست همانند یک تیم ورزشی است و این سـه            : جواب دادم 

ما سالهاست کـه بـا یکـدیگر بـه کـار و             . ترین اعضاي آن هستند     نفر مهم 
ها دالر با کمک یکدیگر سرمایه به دسـت   فعالیت مشغول هستیم و میلیون 

اي بـه آنهـا      مـام سـالهاي فعـالیتم در هـر زمینـه          من در طول ت   . ایم  آورده
  .اند ام و آنها قدردان چنین اعتمادي بوده اعتماد کرده
  اي؟ حال چرا این سه نفر را انتخاب کرده: او پرسید

چون براي رهایی از مالیات هنگام کسب پول و سرمایه فقط           : جواب دادم 
این افـراد بـا تکیـه بـر تخـصص      . و فقط به چنین مشاغلی نیازمند هستیم    

. ي کسب شده به خوبی محافظت کننـد       ها  شان قادرند که از سرمایه      خاص
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در حقیقت بدون کمک این دست از افراد به طور ناگهان سـرمایۀ خـود را            
  .مان درآورند  آن را از چنگراحتیدهیم و یا دیگران به  از دست می

هاي حقوقی و قانونی دولتی است که گاهاً          آیا منظورت سیستم  : او پرسید 
هایـشان   و کـاهش ناگهـانی سـرمایه     ها    افراد را مجبور به پرداخت مالیات     

هـا و     بله، همان مالیات  : کنند؟ سرم را به نشانۀ تأیید تکان دادم و گفتم           می
تـوانی متوجـه      کامالً مـی  . گویم  هایشان را می    هاي دولتی و دادگاه     سیستم

اي براي پولدار شدنت طراحی کنـی، بایـد بـدانی کـه               شوي که اگر برنامه   
  .ثروتی به دست آوري، محافظت کنیچگونه از خودت قبل از اینکه 
پس چرا حسابدار من هرگز چنـین مـسائلی       : پزشکم سؤال دیگري پرسید   

  را براي من توضیح نداده است؟
دادم که چنین سؤالی بپرسد، بلکـه توقـع داشـتم             من نه تنها به او حق می      

هـا   که سؤاالتی در ذهن داشته باشد که هر کـدام ارزشـی حـدود میلیـون        
بـسیار  ! آیا در مورد شما نیز واقعیت این طور نیست؟        . اشنددالر داشته ب  

جالب است که اگر کسی چنین سؤاالتی را از شما بپرسد، فقـط بـا جملـۀ                 
بـه  . از زیر بار فکر کـردن و پاسـخ دادن طفـره خواهیـد رفـت             » دانم  نمی«

توانستم درك کنم کـه دوسـتم بـا وجـود سـواد و تحـصیالت                  راحتی می 
خواست که تمام سؤاالت ذهـن خـود را    ر دلش می بسیار خوب و باال چقد    

پـردازد، بپرسـد و بـا         از حسابداري که بابت فعـالیتش حقـوق بـه او مـی            
هاي هـر چـه       گیري  هاي بسیار عاقالنه قانع شود و در جهت تصمیم          پاسخ

چـون  . دهم  البته به حسابدار او نیز حق می      . تر گام بردارد    بهتر و سازنده  
دانـد،    ویـل رایـت، حـسابدار مـن، مـی     تـام که تمامی حسابداران هر آنچه   

ا به محـض اینکـه      من تا به حال حسابداران بسیاري داشته      . دانند  نمی ام ام
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داننـد،    دریافتم هیچ یک از آنهـا دربـارة مـن و نـوع تجـارتم چیـزي نمـی                  
ــا آنهــا قطــع نمــودم  حتــی حــسابداران دیگــري در . همکــاري خــود را ب

ن پیشنهاد دارند که بـا فـروش        هاي حسابداري و حسابرسی به م       شرکت
هاي بورس و اوراق بهـادار شـرکت کـنم            گذاري  تمامی امالکم در سرمایه   

مـن حتـی حـسابداران      . هایشان را درك کـنم      باز هم نتوانستم آنها و ایده     
ا      جـدول چهـارراه پولـسازي نیـز دیـده          Eبسیار باهوشی در خانۀ      ام، امـ

 را کسب   Iحسابداران خانه   هاي    کامالً مشخص بود که آنها هرگز توانایی      
  .اند نکرده

اي من خواهید آموخت که چگونه و بـر           در این کتاب، شما از تیم مشاوره      
بایـد بدانیـد کـه صـاحب        . اي خود را تشکیل دهید      چه اساس تیم مشاوره   

توانند بـدان دسـت       تجارت شدن چندان کار مهمی نیست و تقریباً همه می         
ه کـار نگهـداري و پرسـتاري از         در همسایگی مـا دختـر جـوانی بـ         . یابند

پدر و مادر او به دخترشان اجازه داده بودند که از           . کودکان مشغول بود  
خانۀ خودشان بـراي نگهـداري کودکـان اسـتفاده کنـد و پـدر و مـادران                  
ر مشغله نیز فرزندانـشان را از صـبح تـا عـصر بـه آن خـانم                     کارمند و پ

 منظــور رهــایی از حتــی برخــی از پــدر و مــادران نیــز بــه. ســپردند مــی
.  نگهـداري بدهنـد     باالیی براي  الزحمه  فرزندانشان حاضر بودند به او حق     

یک شب هنگامی که اکثر کودکانی که به او سپرده شده بودند، در خـواب             
. بودند، او آرام در کنار آنها نشست و به انجام تکالیف خود مشغول شـد              

 دالر دریافـت  10فراموش کردم که بگویم او بابـت نگهـداري هـر کـودك            
شب یکی از تعطیالت آخـر هفتـه، هنگـامی کـه او سـرش بـسیار               . کرد  می

شلوغ بود و درگیر هفت نفر از کودکـانی بـود کـه بایـد از آنهـا مراقبـت                     
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 دالر به دسـت آورد و مقـداري نیـز انعـام             70کرد او توانست ساعتی       می
غ بسیار   ساله مبل  15این مبلغ پول به عنوان درآمد براي یک دختر          . بگیرد

  .خوبی بود
هـاي دانـشگاهش    کرد تا شـهریه  انداز می او تمامی درآمدهاي خود را پس   

ــه دســت مــی  . را بپــردازد ــه عبــارت دیگــر، او بــراي پــولی کــه ب آورد  ب
. کرد تا روزي بتواند یک صاحب تجارت ثروتمند شـود    گذاري می   سرمایه
کـرد   دانم که او براي شغلی که داشت و درآمـدي کـه کـسب مـی                 من نمی 

هـر آنچـه کـه هـست میـان او، سـازمان             . کرد یا خیر    مالیاتی پرداخت می  
  .مالیات و وجدان اوست

 سـاله نیـز     15حال نکته اینجاست که بدانیم هـر کـسی، حتـی یـک دختـر                
مشکل اینجاست که هـر صـاحب تجـارتی         . تواند صاحب تجارت باشد     می
کـه اکثـر    انـد     آمارهـا نـشان داده    . توانـد یـک ثروتمنـد واقعـی باشـد           نمی

در واقــع، بــسیاري از صــاحبان . شــوند صــاحبان تجــارت ثروتمنــد نمــی
هاي کوچک درآمدي کمتر از کارمندان و یا حتـی کـارگران خـود                تجارت
آنها به این دلیل درآمد پایینی دارنـد کـه مجبـور هـستند حتـی در                 . دارند

هنگامی کـه  . روز کار کنند ساعات غیراداري و یا حتی تمام ساعات شبانه     
شان محاسـبه     اعات کاري آنها را با ساعات کاري کارمندان و کارگران         س

تـري نـسبت بـه        یـابیم کـه درآمـد بـسیار پـایین           کنیم درمی   و مقایسه می  
  .کارمندان و کارگران خود دارند

اي   گذاري مـشغول اسـت اخیـراً مقالـه          یکی از دوستانم که به کار سرمایه      
 80کردنـد کـه او حـدود          ا مـی  ها ادع   روزنامه. اش نوشته شده بود     درباره

من مطمئن هستم کـه مـردم چنـین میـزان           . هزار دالر در ماه درآمد دارد     
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کمـی بعـد وقتـی مـن بـا آن خـانم             . داشـتند   درآمدي را بسیار دوست می    
هزار دالر بـه دسـت   80چگونه ماهیانه حدود : مالقات کردم از او پرسیدم  

فقـط اینکـه بـا هـر        روش خاصی ندارم،    : آورید؟ او لبخندي زد و گفت       می
کـنم در     ها شرکت می    گذاري  آورم دوباره در سرمایه     پول اندکی که درمی   

  .پردازد مان را همسرم می هاي زندگی حالی که هزینه
 ساعته که هفـت   24الزم است به یاد داشته باشیم که تجارت شغلی است           

اي   حتی زمانی که از نظر فیزیکی و ماهیچـه        . روز هفته باید بدان پرداخت    
نیز مشغول به کار نیستیم باید از نظر ذهنی و یا حتی روانی بـه بـسط و            

تواننـد    کارمندان و کارگران مـی    . گسترش محدودة تجارت خود بپردازیم    
به خانه بروند و استراحت کنند و یـا بـه تعطـیالت و گـردش برونـد، امـا             

ام که بیل گیتس حدود هشت        شنیده. توانند  گذاران نمی   بسیاري از سرمایه  
ــه مــسافرت نمــی   ــه اصــالً ب ــه  ســال اســت ک رود و درســت از روزي ک

  .مایکروسافت را افتتاح کرده دائماً در محل کارش حاضر است
کننـد کـه رئـیس و     کنم که اکثر کارمندان و کارگران تـصور مـی      تأکید می 

هاي   توانند تمامی کارها و فعالیت      مدیر بودن بسیار آسان است و آنها می       
تواننـد پـول و        را انجـام دهنـد و بـه آسـانی مـی            مدیران و رؤساي خـود    
کننـد مـدیران و       به این دلیل که آنهـا تـصور مـی         . سرمایه به دست آورند   

کوشـی را از خـود نـشان          گونـه سـخت     کننـد و هـیچ      رؤسا هرگز کار نمی   
دهند و ایـن خودشـان هـستند کـه فقـط بـه کـار و فعالیـت مـشغول                       نمی
  .زمند هستندهاي گوناگونی نیا  مهارت بهباشند و می

آمار حاصل از تحقیقات نشان داده است که از هر ده نفر کـه قـدم در راه     
 سال اولیه فعالیـت خـود     5 نفر از آنها در طول       9گذارند حدود     تجارت می 
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دانیـد    مـی . دهنـد   خورند و کسب و کار خـود را از دسـت مـی              شکست می 
هـاي   ر رشتهزیرا اکثر آنها همان کارمندان و کارگرانی هستند که د        . چرا؟

گونـه   انـد و بـدون هـیچ       التحصیل شده    فارغ MBAمختلف و یا اختصاصاً     
مطلـب  . شـوند   جا وارد آن می     اي از تجارت با دلگرمی بی       مهارت و تجربه  

تر این است که از هر ده نفر فقط یک نفـر قـادر خواهـد بـود تجـارت                      مهم
دوم  ســالۀ 5 ســالۀ دوم کنــد و از هــر ده نفــر کــه وارد  5خــود را وارد 

. دهنـد   نفر آنها حتماً تجارت خود را از دست مـی         9شوند    تجارت خود می  
 کـامالً درسـت و      ارقـام من واقعاً مطمئن هستم که چنین ادعاها و آمار و           

من هم خودم تا چند سال گذشته جزء همان افراد بودم          . باشند  صحیح می 
  .هایم بود هایم خیلی بیشتر از موفقیت که میزان شکست

 اطمینان دارم دلیل اصـلی اینکـه کارمنـدان و کـارگران قـادر           اکنون کامالً 
نیستند به صاحبان تجارت تبدیل شوند این است که هـر گونـه کمبـود و                

هـاي خـود      توانند ترس   چون آنها نمی  . ترساند   آنها را به شدت می     کاستی
هاي شغلی خود را حفظ نماینـد سـود و بهـره و               را کنترل کنند و موقعیت    

تـوان دریافـت    از این رو کامالً می  . دهند  خود را از دست می    حتی سرمایه   
 بعـدازظهر بـه خانـه       5اند در زندگی خود ساعت        که آنها فقط عادت کرده    

بروند، غذا بخورنـد، تلویزیـون تماشـا کننـد، از تعطـیالت خـود در کنـار                
خانواده لذت ببرند و دائماً با یادآوري امنیـت شـغلی خـود در ذهـن هـر                  

  .د و امیدوار گردندلحظه شاد شون
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  هایی دارد؟ یک صاحب تجارت واقعی چه ویژگی
واژة بسیار بزرگی است کـه بـراي افـراد مختلـف            » صاحب تجارت «واژة  

خودآمـوز پـول    «مجموعۀ بارونز کتابی با نام      . معانی متفاوتی در بردارد   
به چاپ رسانده اسـت کـه واژة صـاحب تجـارت را از              » گذاري  و سرمایه 

  :یف نموده استجهات مختلف تعر
شخصی که براي شروع تجارت خود هر گونـه ریـسکی           : صاحب تجارت 

بـسیاري از صـاحبان تجـارت اطالعـات و          . پـذیرد   قید و شـرط مـی       را بی 
ــصی در ایــن بــاره دارنــد و قــادر هــستند یــک  آگــاهی هــاي فنــی و تخص

محصول خاص یا چنـدین محـصول را طراحـی، تولیـد و بـراي خـدمات                 
  . وظایف نمایند وریزي و تعیین عملکرد امهجدید براي آنها برن

واقعاً نـوع تعریـف او از ایـن واژه         . هاي بارونز واقعاً ستودنی است      تالش
تـوان معنـاي ایـن واژه را از همـین      هنوز هم به نظر من می. نظیر است  بی

همـانطور کـه قـبالً بـدان اشـاره شـد، اکثـر        . تر تعریف کـرد   دیدگاه عمیق 
خورند، فقـط      نخست تجارت خود شکست می      سال 5صاحبان تجارت در    

به این دلیل که آنها هیچ مهارت و توانـایی خاصـی در ایـن زمینـه کـسب          
یکی از همسایگان ما که به شغل پرستاري و نگهـداري کـودك             . اند  نکرده

هاي بسیار خوبی در زمینه پرستاري و نگهداري از           مشغول است مهارت  
 در سـن بـسیار پـایین، وارد    کودکان کسب کرده است که باعث شده بود     

دنیاي تجارت شود و درآمـدي حـدود صـاحبان تجـارت واقعـی داشـته                 
کـرد درآمـد      او با اینکه دوران تحـصیل در مدرسـه را سـپري مـی             . باشد

بسیار خوبی داشت اما وقتـی تحـصیالت خـود در دانـشگاه را بـه اتمـام           
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نست دامنـۀ   هاي الزم هرگز نتوا     ها و مهارت    رساند، به دلیل کمبود آگاهی    
در حال حاضر او یکـی از کارمنـدان یـک           . تر کند   تجارت خود را گسترده   

آنکه صاحب تجـارت باشـد فقـط     مؤسسه پزشکی و بهداشتی است که بی  
  .درآمد قابل قبولی دارد

با خواندن مطالب گوناگون دربارة افراد مختلف در این کتاب دریافتیم که            
 که در آینده به کارمنـد و    دهند  میآموزان فقط و فقط یاد        مدارس به دانش  

. آنها فقط از ما خواستند که تکرار کنیم و یاد بگیـریم           . کارگر تبدیل شوند  
هاي پاولو نیز یاد گرفته بودنـد کـه بـه محـض شـنیدن                 همانطور که سگ  

ما نیـز از  . صداي زنگوله به طرف ظرف غذا بروند و غذایشان را بخورند     
اعت مـشخص در مدرسـه   مدرسـه فقـط آمـوختیم کـه هـر روز رأس سـ      

کس نبود که بـه       هیچ.  در نهایت شغل خوبی پیدا کنیم      شویمحاضر شدیم   
بـه مدرسـه بـرو تـا روزي بتـوانی صـاحب تجـارت شـوي و                : ما بگویـد  

  .هاي مختلفی ایجاد کنی شغل
گفت کـه در رشـتۀ مـدیریت و           یکی از دوستان بسیار جوان من اخیراً می       

گفـت   او مـی . التحصیل شده اسـت  تجارت در مقطع کارشناسی ارشد فارغ  
ها در تالش بودند تا به او یاد دهند کـه   که بسیاري از کارشناسان ساعت    

چگونه یک رزومۀ شغلی بسیار خـوب طراحـی و تـدوین کنـد تـا بتوانـد                  
آیا واقعـاً چنـین اسـت؟ صـاحبان تجـارت           . درآمد باالتري به دست آورد    

هـایی   ن فقط بـه رزومـه  کنند بلکه آنا واقعی هرگز روي رزومه تمرکز نمی   
اي کـسب کـرده       هایی بـالقوه    کنند که شخص صاحب آن توانایی       توجه می 

  .ها بتواند در تیم کاري آنها نمود و بازتاب پیدا کند باشد و آن توانایی
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  صاحبان تجارت مختلف
هــاي گونــاگون ظــاهر  هــا و مــدل هــا، شــکل صــاحبان تجــارت در انــدازه

 و حیطـۀ  ایگان ماست که پزشک اسـت       یکی از آنها یکی از همس     . شوند  می
  .تجارتش مشخص است

تـر     دیگري نیز در کمی آنطرف     شخص. او واقعاً یک صاحب تجارت است     
 فعالیت در بیمارستان و کار طبابـت    ادامۀمان نیز پزشک است که از         خانه

هـاي مغـزي      استعفا داده و در زمینۀ خریـد و فـروش داروهـاي بیمـاري             
ــت   ــده اس ــارت ش ــاحب تج ــدود  او و . ص ــسرش ح ــر  6هم ــال درگی  س

سـه نفـر    . انـد   هاي دولتی براي این کـار بـوده         هاي دریافت تأییدیه    پروسه
دیگر از همسایگانمان نیز در زمینۀ خرید و فروش امالك و مستغالت نیز        

  .اند اند و صاحب تجارت شده هاي بلندي برداشته گام
ستغالت یکی دیگر از همسایگان نیـز دالل یـا کـارگزار امـور امـالك و مـ                 

ها   اگر چه او فقط خانه    . کند  است که اغلب در زمینۀ فروش آنها فعالیت می        
ا در زمینـۀ فـروش آنهـا عملکـرد            ،کنـد   و امالك کوچـک خریـداي مـی        امـ 

دو نفـر دیگـر از همـسایگانمان نیـز در           . دهـد   تري از خود نشان مـی       قوي
کننـد بـدین شـکل کـه          بال و بسکتبال فعالیت مـی       هاي ورزشی بیس    رشته

ان بسیار باتجربه و بـین          المللـی را در      ورزشکاران بسیار معروف و مربی
هـاي ورزشـی    کننـد و از طریـق طراحـی تـیم     طول یک سال استخدام مـی  

  .کنند کسب درآمد می
دهند صـاحب تجـارت    بسیار جالب است که حتی هنرمندان نیز ترجیح می 

ــوند ــان،      . ش ــان، طراح ــسیاري از نقاش ــه ب ــت ک ــده اس ــده ش ــی دی حت
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. دانان و بازیگران سینما و تلویزیون نیز صاحب تجارت هـستند            یقیموس
ایم که از راه تجارت در        حتی گروههاي موسیقی بزرگ و معروف را دیده       

  .موسیقی کسب درآمدهاي خوبی دارند
کنند نشان دهند که چقدر       بسیاري از افراد با انتخاب راه تجارت سعی می        

ر هستند       خواهند رئیس و یـا مـدیر         آنها می . از کارمند یا کارگر شدن متنفّ
شـاید بـه   . دانند انجام دهنـد  خود باشند و آنچه را که خودشان صالح می    

این دلیل که آنها از اینکه از دیگران دستور بگیرند که چنین کـار و چنـان                 
برخی دیگر نیز هستند که چـون       . کاري انجام دهند به شدت متنفر هستند      

ر درآمد و ثابتی براي خود پیدا کنند و یـا           توانند کار پ    کنند نمی   تصور می 
کنند وارد دنیـاي      آن را براي تمام سالیان عمر خود حفظ نمایند سعی می          

  .تجارت شوند
. شـوند  برخی دیگر از افراد هستند که صاحبان تجارت سریالی نامیده می  

بــدین شــکل کــه آنهــا تجــارتی را افتتــاح و پــس از گذشــت مــدتی آن را  
کنند و پس از آن دوباره نـوع دیگـر     دیگري واگذار می   فروشند و یا به     می

تی می           فروشند و مشغول انـواع       تجارتی را آغاز و مجدداً آن را پس از مد
لکـی را         آنها درست شبیه سرمایه   . شوند  دیگر آن می   گذارانی هستند کـه م

 قیمـت    و خریداري و پس از اندك زمانی آن را بـا کمـی تغییـر در ارزش               
  .روند غ ملک دیگري میفروشند و سرا می

تعداد معدودي از صاحب تجارت نیز هـستند کـه درصـدد آن هـستند تـا            
، دیـسنی دنیا را تغییر دهند، مانند هنري فـورد، تومـاس ادیـسون، والـت               

استیو جابز، بیل گیتس، اپرا وینفري، سرجی برین، جف بزوس، ریچـارد            
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ا را هــاي گذشــته دنیــ آنهــا در طــول دهــه. برنــسون و مــارك زاکربــرگ
  .اند دستخوش تغییر و تحول نموده

، دیـسنی در رابطه با این کتاب مهم است بـدانیم کـه هنـري فـورد، والـت                  
توماس ادیسون، استیو جابز، بیل گیتس، اپرا وینفري، مارك زاکربـرگ و           

. شان را به اتمام نرسـاندند       کدام تحصیل در مدرسه     ریچارد برنسون هیچ  
تند به مدرسه بروند تا نمـره خـوب         خواس  این صاحبان تجارت هرگز نمی    

در حقیقت، آنها   . بگیرند و در نهایت شغل پر درآمدي براي خود پیدا کنند          
هایی شوند که دنیا منتظر تغییر و تحـول از            خواستند صاحبان تجارت    می

  .سوي آنهاست
  ایم؟ آیا ما همگی صاحب تجارت به دنیا آمده
آیـا مـا از همـان    : ند این استپرس یکی از سؤاالتی که اکثر مردم از ما می       
هـاي    ایم و خصوصیات و ویژگی      ابتداي تولد صاحب تجارت به دنیا آمده      

  ایم؟ الزم براي آن را به طور غریزي کسب کرده
ها از همان ابتـدا صـاحب تجـارت بـه          من معتقد هستم که همگی ما انسان      

 یـک   به همین خاطر بود که من این فـصل را بـا داسـتانی از              . ایم  دنیا آمده 
ایـم کـه      همه ما دیده  . سن و سال و تجارت نوپایش آغاز کردم         پرستار کم 

هـا و   سن و سـال خـوراکی   ها و کودکان کم   گاهی در کوچه و خیابان بچه     
توان   پس می . فروشند  گیرند و به رهگذران می      ها را در دست می      نوشیدنی

توانـد از ابتـداي کـودکی صـاحب           به راحتی نتیجه گرفت که هر کسی می       
هاي الزم آن را به طور غریـزي در ابتـداي    جارت باشد و همۀ ما ویژگی   ت

بسیار جالب است بدانیم که با گذر عمـر و یـا حتـی             . ایم  تولد کسب نموده  
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ما ) هاي آموزشی   شرکت در کالس  (تالش براي تقویت این مهارت درونی       
  .آوریم این استعداد و مهارت را به حالت بالفعل درمی

. ها، اکثر کشاورزان صـاحب تجـارت بودنـد     و رعیت در زمان کشاورزان    
هاي زراعتی و کشاورزي کوچکی داشتند که با شخم و کـشت              آنها زمین 

کردنـد و مخـارج    ها برداشت مـی    و کار محصوالتی را پس از مدتی از آن        
هـا   پس از عصر انقالب صـنعتی میلیـون      . نمودند  زندگی خود را تأمین می    

هـاي زراعتـی خـود را         ها و زمـین      مزرعه داران  نفر از کشاورزان و زمین    
هـاي بزرگـی تبـدیل نمودنـد و           هـا و شـرکت      ترك کردنـد و بـه کارخانـه       

  .خودشان کارمند و کارگر آنجا شدند
کنند تا مردم را در راهی به پیش ببرند کـه آنهـا              امروز، مدارس تالش می   

مشکل این است که اکنـون در عـصر         . در انتها یک کارمند یا کارگر شوند      
تـوان نـسبت بـه        هاي وسیع و گسترده هرگـز نمـی         رتباطات و تکنولوژي  ا

. تفاوت بود و به کارمندي یا کارگري بسنده کرد          پیشرفت علم و دانش بی    
زمانی که کارگران و یا کارمندان براي دریافـت حقـوق و درآمـد بیـشتر                

هـاي بهتـر بـه کـشورهاي          اندازنـد و یـا بـراي شـغل          اعتصاب به راه مـی    
افتـادگی آنهـا از    تـوان عقـب     کنند کامالً مـی     یا مهاجرت می  دوردست سفر   

سر و صدا و    . هاي دنیاي تکنولوژي امروز را به وضوح باور کرد          ویژگی
اند نیز گوش تمامی مردم دنیا        ها به راه انداخته     اي که پیدایش ربات     همهمه

ر کرده است    ها نیـز پیـشرفت       ها و فروشگاه    امروزه در سوپرمارکت  . را پ
هاي مردم تأثیر گذاشته به طـوري کـه مـشتریان             ژي روي دیدگاه  تکنولو
هـا    توانند بدون نیاز به یک کارگر اجناس مورد نیاز خـود را از قفـسه                می

هاي دیجیتال محاسبات را      هایی که با دستگاه     بردارند و به طرف صندوق    
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ایدة امنیـت   . بیفتندنمایند به راه      دهند و قبض پرداخت صادر می       انجام می 
کنـد و آنهـا را از مـسیر      ی نیز همچنـان زنـدگی مـردم را تهدیـد مـی            شغل

. سـازد  یادگیري چگونگی تبدیل شـدن بـه یـک صـاحب تجـارت دور مـی               
بینی دنیاي اقتـصادي روز را        نظران که مسئولیت پیش     بسیاري از صاحب  

هاي جدید و تازه قـدرت و     احبان تجارت نیز معتقدند که ص   به عهده دارند    
ایـن بـدین معناسـت     . هاي قدیم را ندارند     احبان تجارت استحکام پایدار ص  

ها نفر از کارمندان و کارگران براي شـرکت مـا و کارگاههـاي                که میلیون 
اي ندارند و ایـن       کنند که نسبت به آنها هیچ دانش و تجربه          تولیدي کار می  

  .مسئله روي روند پیشرفت شغلی صاحبان تجارت نیز مؤثر خواهد بود
سانس کارمند شرکت اسـتمن کُـداك را کـه عکاسـی            ممکن است استیون    

 دهـه  4کمتـر از  .  ابداع نمود، به خـاطر آوریـد       1974دیجیتالی را در سال     
 سـال سـابقه توانـست بـراي         131 شـرکت کُـداك بـا        2012بعد در سـال     

هایی را در پیش بگیرد کـه منجـر           جلوگیري از خسارات مالی خود برنامه     
  .ان و کارگران خود شدبه بیکاري هزاران نفر از کارمند

به مدرسـه بـرو تـا شـغل         «امروزه، ایده و تکیه کالم همیشگی همه مردم         
کـامالً منـسوخ شـده و دیگـر         » خوبی پیدا کنی و به امنیت شـغلی برسـی         

هایی نیست و اگر هم بـشنود آن را بـه تمـسخر               کسی به دنبال چنین ایده    
یی پیش برود که    هاي جهانی قادر است تا جا       تکنولوژي در قالب  . گیرد  می

حتی روزي کارمندي و کارگري را نیز به زوال بکشاند، تا جایی که دیگر              
کسی را به عنوان کارمند و یا کارگر مشغول بـه کـار مـشاهده نخـواهیم            

شاید به همین خاطر است که اکثر افراد مستعد و نابغـه از خوابگـاه               . کرد
ن به جـاي ادامـه      آیند تا با همکاري دوستانشا      دانشجویی خود بیرون می   
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. بـوك بپردازنـد   هاي تجاري بزرگ مانند فـیس       تحصیل به تأسیس شرکت   
 را متحـول و مـردم   جهانهاي آگاهانه  مشخص است که این گونه تجارت  

تنها مشکل این است که به دلیل افـزایش تمایـل افـراد             . سازند  را بیدار می  
ان تـوان فـرق میـ       هاي شخـصی هرگـز نمـی        اندازي تجارت   مختلف به راه  

هاي شکننده و رو بـه اُفـول را      صاحبان تجارت واقعی و صاحبان تجارت     
  .تشخیص داد

هـاي بـسیاري بــا    حقیقـت ایـن اسـت کـه اکثـر صــاحبان تجـارت تفـاوت       
کارمندان و کارگران ندارند و فقط با حقوق و درآمد بـسیار پـایین خـود                
قادرند گذران زندگی کننـد و تنهـا چـالش زنـدگی آنهـا رسـیدن بـه یـک                    

  .ارت واقعی استتج

  از صاحبان تجارت بپرسید
بخش زیر اقتباس کوچکی از مجلۀ فوربز است که بـه اهمیـت تحـصیالت               

  .اندازي تجارت اشاره دقیقی کرده است دانشگاهی و راه
 درصد صـاحبان تجـارت بـراي رفـتن بـه دانـشگاه و        69در حال حاضر    

ه از آوري شــد طبــق آمــار جمــع(انــد  ادامــۀ تحــصیل در آن تــالش کــرده
 درصـد آنهـا معتقدنـد کـه         68که از بین همۀ آنهـا حـدود         ) سراسر جهان 

هاي دیدگاهی و نگرشی      تحصیالت دانشگاهی قادر است براي آنها تفاوت      
حال نسبت بـه جمعیـت کـل جهـان تـصور      . شان ایجاد کند مثبتی در ذهن  

گذاري براي تحـصیالت       درصد آنها بر این باورند که سرمایه       68کنید که   
حتـی  . هاي چشمگیري به همراه داشـته باشـد     تواند موفقیت   هی می دانشگا

هـاي موفـق نیـز معتقدنـد کـه تحـصیالت               درصد از صاحبان تجـارت     61
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