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 مقدمه
  برگمن توسط ناوبان یکم ژنرال جک

  بازنشسته تکاوران نیروي دریایی ایاالت متحده آمریکا
امتحان واقعی براي تعیین اینکه رهبران چگونه افراد تحـت رهبـري خـود           

اند، براي رهبرانی خواهد بود که ناگهـان ناپدیـد    را براي اقدام آماده کرده  
باقیمانـده چگونـه بـه کـار خـود          کنند افراد     شوند و سپس ارزیابی می      می

ن شرایطی  دهند چنی   کنم بیشتر رهبران ترجیح می      گمان می . دهند  ادامه می 
 ایـن اتفـاق بـاالخره رخ         در زنـدگی واقعـی     ،ولـی . ها اتفاق نیفتـد     براي آن 

 تجربه معلم   ": بیان شد  2012 سال   1طور که در فیلم رد تیلز        همان .دهد  می
  ".دهد سپس درس میگیرد  خشنی است، ابتدا امتحان می

رهبران مطرح و زبده خود را در آخر و هر شخص دیگر را در ابتدا قرار                
شوند تا    صورت فردي و گروهی آماده می       رهبران کنشگراي، به  . دهند  می

آمـوزش، تحـصیل و     . بهترین نتیجـه را در بـدترین شـرایط کـسب کننـد            
عمـل   کـه منجـر بـه         اسـت  یادگیري همراه با ارزیابی و آزمـایش بیـشتر        

  . پایان براي موفقیت است ي بی  یک چرخه و اینشود می
پیشاهنگ چهارده ساله بودم که بهترین رهنمودهاي رهبري        در نوجوانی   

بـراي تعیـین    . را پیشاهنگ دیگري که مافوق من بود در اختیارم گذاشـت          
 زنــدگی ":روح گفــت اي، او خــشک و بــی  یــک اردوي دو هفتــهدراهــدافم 

                                                
1 Redtails 
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 در مسیر زندگی قرار گیریـد و         شما باید  .رت نیست مسابقه یا مبارزه شه   
  ".کار را به انجام برسانید
توانـد   تنهـایی نمـی    بـه "کار را به انجام برسـانید "در زندگی واقعی، گفتن   

تر ازآن    رهبران امروز و مهم   . فرد را به عنوان رهبر ارزیابی و معلوم کند        
عت و اسـتقامت    پـذیري، شـجا     رهبران آینده باید داراي دیـدگاه، انعطـاف       
. هاي آنالوگ است موفق شوند    باشند تا در جهان دیجیتال که پر از انسان        

  !با مثال و نمونه رهبري کنید. کند یک عامل مهم هرگز تغییر نمی
مـا در   . برت بیش از چهل سال است کـه بـا هـم دوسـت هـستیم               من و را  
بـرت بـا روحیـه و احـساس یـک           را. اتاقی بودیم    هم نیروي دریایی کشتی  

افسر جوان نیروي دریایی و تفکر یـک کـارآفرین مجـرب، موفـق و دانـا                  
در برخـی از مـوارد هـم عقیـده نیـستیم امـا از صـمیم دل و                   . نویـسد   می

کند و آموزش مـستمر کـه    مشتاقانه با مواردي که موفقیت را متوقف نمی 
  .از عوامل اصلی موفقیت است موافق هستیم

  1سمپرفیدلیس
  
  

                                                
1 Semper Fidelis 
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  تشکر خاص
 بـه   هـا را    خـواهم آن    شتن این کتاب بسیار تأثیر گذارند، مـی       دو نفر در نو   

نام ایـن دوسـتان راب   .  معرفی کنم و مراتب تشکر خود را اعالم کنم       شما
  . است2 و دیو لئونگ1لی کانت

 بـه   2009 ایاالت متحـده آمریکـا خـدمت کردنـد و سـال              ارتشهر دو در    
  خــودلیگــروه پــدر پولــدار پیوســتند؛ و هــر دو در مــسیر اســتقاللی مــا

  .کارآفرینی را پذیرفتند
ــدیر      ــمت م ــایی، در س ــروي دری ــوردي نی ــک هوان ــدایار مکانی راب، ناخ

 نقش مهمی در چگونگی ارتبـاط شـرکت پـدر            و (IT)تکنولوژي اطالعات   
گـذار امـالك و مالـک          سـرمایه   او همچنین  .پولدار با جهان ایفا کرده است     

  .يفزارا  نرم آزمایشیچندین کسب و کار است از جمله شرکت
هـا راب     در این بخـش   .  ارائه شده است   "گزارش راب "در پایان هر فصل،     

 در پایان کتـاب     .کند   می مطرحنظامی  تفکرات و تجارب خود را در نیروي        
راب .  را خواهیــد خوانــد"V.A وام "گـزارش مخــصوص راب در مـورد   

 سـهم بزرگـی در ارائـه         بـوده  هاي آموزشی پدر پولـدار      دانشجوي دوره 
ي دبـازي جریـان نقـ     "مانند  (. هاي پدر پولدار داشته است      و کتاب ها    بازي
هـاي   هـا را در پایگـاه   ، و ایـن بـازي  101ها، جریان نقـدي    براي بچه "پول

او رهبـر   . )افزاري ارائـه نمـوده اسـت        نرم هاي  یادگیري دیجیتال و برنامه   

                                                
1  Robb Lecount 
2 Dave Leong 
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ــدار اســت   ــدر پول ــراي گــروه پ ــراي . واقعــی و ســرمایه عظــیم ب از او ب
  .کنم نوشتن این کتاب بسیار تشکر میمشارکتش در 

، 1دیولئونگ در دانشکده نیروي هـوایی ایـاالت متحـده آمریکـا، کلـورادو             
التحصیل شـد و بـه عنـوان ناخـدایار اول              فارغ 2004شرکت داشت، سال    

او در واحدهاي مختلف شـرکت پـدر پولـدار خـدمت کـرد و               . خدمت کرد 
او از تمــام . یـل اسـت  افزارهــاي موبا اکنـون مـدیر بازاریــابی بخـش نـرم    

الیـن، سـاختن       گرفتـه بـراي سـاختن کـسب و کـار آن            یـاد چیزهایی کـه    
. کنـد  گذاري در امالك و مستغالت اسـتفاده مـی   شاپ خود و سرمایه  کافی

 و تجـارب خـود در       "کد احتـرام  "از دیولئونگ خواهش کردم تا در مورد        
اسـتفاده  دانشکده نیروي هوایی و اینکه کد را چگونه در کـار غیرنظـامی              

 را "کــد احتــرام"در پایــان کتــاب نوشــته او در مــورد  .کنــد بنویــسد مــی
  .خوانید می

، شـاهد تـأثیرات ایـن دو مـرد در نوشـتن ایـن کتـاب              در این کتـاب شـما     
انـد و اینکـه    هاي نظـامی کـه فـرا گرفتـه         ها و درس     ارزش  که خواهید بود، 

. دهـد   مـی ان  برند را نـش     ها را در زندگی امروزي خود بکار می         چگونه آن 
  دوم اند و    به خاطر خدماتی که انجام داده       اول کنم،  من از هر دو تشکر می     

هـا بـراي تقـسیم کـردن و تعلـیم دادن آنچـه کـه یـاد                    به خاطر تمایـل آن    
  .اند گرفته

                                                
1 Colorado 
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   براي زندگیهایی درس
امـا کارمنـد    .  ویتنام در تکاوران نیروي دریایی خدمت کردم       جنگمن در   

ولـی توانـستم    .  نیروي دریایی بازنشسته نشدم     از تکاوران   حتی نبودم و 
گذاري و کسب و کـار    سالگی بازنشسته شوم زیرا از سرمایه      47 سن   در

اي   حرفـه از شـغل یـا      ها را گفتم تا بدانید کـه مـن             این .خود درآمد داشتم  
  . درآمد نداشتمخاص

 این کار را انجام دهند، امـا مـن       توانند  از مردم می  مطمئنم تعداد محدودي    
  موفقگذاري هاي نظامی توانستم کسب و کار و سرمایه         خاطر آموزش  به

  .خود را داشته باشم
و کردند  من دانشکده پرواز نظامی را دوست داشتم زیرا ما را تشویق می          

ایـن  . هاي هر روز خـود مواجـه شـویم    بخشیدند تا با ترس  الهام میبه ما 
گام در دانشکده    چک حقوق یا مزایاي بازنشستگی زود هن       به خاطر  عالقه

دانستم بسیاري از دانشجویان خلبـانی بـه همـین     پرواز نبودم، اگرچه می  
  .دلیل در دانشکده پرواز بودند

 آماده شـدن    جهت تکاوران نیروي دریایی و دانشکده پرواز         گروه من در 
کردنـد     مـی  کردنـد   فرماندهان ما را تشویق می    براي جنگ حضور داشتم،     

اساتید ما به  . رهاي اضطراري را تمرین کنیم    هر روز و در هر پرواز مانو      
جاي اینکه امیدوار باشند و دعا کنند همه کارها خوب پیش رود، به طـور               

گـاهی ایـن    ( انداختنـد   هاي مختلف از کار می      رت را به صو   کوپتر  هلیعمد  
 ما   با این کار   ها  ، آن )دادند   نیز انجام می   کوپتر  هلیکار را در مورد موتور      

دند تا بـا تـرس خـود مقابلـه کنـیم، بـا آن مواجـه شـویم،                   کر  را وادار می  
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ایـن  . خونسردي خود را حفظ کنیم و همچنان به پرواز خود ادامـه دهـیم             
  . بود هم مفید در کسب و کار وآموزش کامل براي زندگی

کنند فقط بـه ایـن         با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می        افرادبسیاري از   
بـه جـاي اینکـه بـا        . کنـد    اداره مـی   هـا زنـدگی را      دلیل کـه احـساسات آن     

شـوند، بـسیاري از       هـا پنهـان مـی       هاي مالی مواجه شوند پـشت آن        ترس
  .شوند کارمندان زیر پتوي چک حقوقی ثابت و امنیت شغلی پنهان می

داران و بـر علیـه        من به تکاوران نیروي دریایی پیوستم تا براي سـرمایه         
 یـک آمریکـا بـا       برگشتمبه  کمونیست بجنگم، اما وقتی از ویتنام برگشتم        

در آمریکـا   .  را یـافتم   کارمنـدي ي مرده و با ذهنیـت رو بـه رشـد              روحیه
  .بیشتر از ویتنام کمونیست پیدا کردم

براي دهد که      نظامی را به شما نشان می      هاي   آموزش رازاین کتاب هشت    
زنـان و مـردان     .  مورد نیاز اسـت    گذاري و کارآفرینی    موفقیت در سرمایه  

  . ه بسیار قوي و باور نکردنی دارندنظامی روحی
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1 فصل  

  اهمیت مأموریت
بیــنم ســربازانی کــه از عــراق و افغانــستان   وقتــی مــیشــکند قلــبم مــی
 .توانند شغلی بیابند اند، نمی بازگشته

بیـنم کـه       جوان و جنگجویان زخمی را مـی       سربازان وقتی   شکند  قلبم می 
 . و یا با معلولیت خواهند گذرانددستبقیه عمر خود را بدون پا، 

د دالر نـاچیز بـه سـرباز دوره ویتنـام بـدهم کـه                وقتی چن  شکند  قلبم می 
 .کند اي با سر خموده ایستاده و تقاضاي پول یا غذا می گوشه

هـاي    هاي نظامیان تحت پوشش حمایـت        از اینکه خانواده   شکند  و قلبم می  
  .دولتی هستند چون قادر به تأمین امرار معاش خود نیستند

  نیاز به کارآفرینان
اند یـا در ایـن فکرنـد کـه      ته شده که کارآفریناین کتاب براي کسانی نوش 

این کتـاب بـراي مـردان و زنـانی نیـز نوشـته           .  شوند گذار  سرمایهروزي  
کننـد،   اند و یا خدمت مـی   هاي نظامی خدمت کرده     شده که زمانی در بخش    
انـد کـه بـراي تمــام      و ســختی را گذرانـده خـاص زیـرا فرآینـد تحـصیلی    

  . است و ضروريکارآفرینان الزم
 مـورد در پـنج سـال اول بـا        9د بدانید از هر ده کـسب و کـار جدیـد             شای

دلیل اولیه که اغلـب کارآفرینـان جدیـد شکـست           . شود  شکست مواجه می  
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خورند برخوردار نبودن از آموزش و توانایی الزم است که باید براي              می
گروهـی آن را    . منـد باشـند     هاي کارآفرین بودن از آن بهـره        تحمل سختی 
  .نامند وهی دیگر سرسختی میپایداري و گر

هـا را     برخیزیـد، چکمـه   ":شود    در بخش نظامی به این صورت تعریف می       
در بیاورید، براي خودتان اظهار تأسف نکنید، شصت خود را مک نزنیـد،             

مادرتـان از وجـود شـما       . هایتان را آویزان نکنید و دوباره ادامه دهید         لب
کـنم بـه       فکـر مـی    ".ستتر از شما    سخت سر شرمسار است، زیرا او خیلی    
  .نکته مورد نظر من پی بردید

 سیستم تحصیلی اسـت کـه بـه         ،دلیل مهم دیگر شکست اغلب کارآفرینان     
 بـسیار   يدنیاي کارمند . دهد کارمند باشند نه کارآفرین      افراد آموزش می  

 "چک حقـوق  "یک تفاوت بزرگ مفهوم     .  است یمتفاوت از دنیاي کارآفرین   
کنـد    نکند کار را متوقف مـی      ود را دریافت  اگر کارمند چک حقوق خ    . است

 کـارآفرین بایـد    این در حالی است کـه     .و به دنبال شغل جدید خواهد بود      
آنقدر سرسخت باشد که بتواند بدون چک حقوق، حتی بـراي چنـد سـال،         

  .کار کند
شان ساعت    در دنیاي کسب و کار در ظاهر کارآفرینان نسبت به کارکنان          

این در حـالی اسـت کـه بـا اتمـام سـاعات       . دکمتري به کار مشغول هستن  
تـان در پـشت صـحنه شـروع           کاري کارمندان، تازه کار اصلی کـارآفرین      

توان به بررسی امـور مـالی،         اي از این کارها می      به عنوان نمونه  . شود  می
توان گفت کارمندان هنگام رفتن بـه       به عبارتی می  . اشاره کرد ... مالیات و   

هـاي   ذارند، ولی کارآفرینـان همیـشه مـسئولیت   گ تعطیالت کار را کنار می  
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کاري خود را با خود همـراه دارنـد و حتـی وقتـی در مـسافرت بـه سـر                     
  .برند می

توانـد کـار را       اگر کسب و کار ورشکست شود یا سقوط کند، کارمند مـی           
  اصـلی  ترك کند و در جستجوي شـغل جدیـد باشـد، در ایـن نقطـه، کـار                 

پاشـد ماننـد ایـن اسـت کـه            فـرو مـی   وقتی کـار    . شود  کارآفرین آغاز می  
 ، حملـه هـوایی اسـت       مـورد  خودتان را از زیـر آوارهـاي سـاختمانی کـه          

توانـد   آسیب، خسارت، بـدهکاري و دعـوي قـضایی مـی       . کشید  بیرون می 
  .کارآفرین را براي چند سال مدفون کند

خورند زیـرا در   گویند، کارآفرینان شکست می بسیاري از کارشناسان می 
هـا پـول کـافی         بـدین معنـی کـه آن       .قرار دارنـد  »  سرمایه کمبود«شرایط  

 زنـده ندارند، یا دسترسی به پول کافی ندارنـد تـا کـسب و کـار خـود را                   
 ماننـد نبـودن چـک    کـافی ترس از کمبود سرمایه، نبـودن پـول         . دارند  نگه

 کارمند بـه امنیـت   شغلشود اکثر افراد به   که موجب می حقوق ثابت است  
  .شغلی بچسبند

بـه نظـر مـن موضـوع نبـودن      . گیـرم  یت متفاوتی را در نظر مـی   من موقع 
 نبـودن تحـصیالت کـارآفرینی،     موضـوع مهـم   سرمایه و پول نیست بلکه    

اگـر بـا کارآفرینـان      .  دنیاي واقعی و جـرأت اسـت        در تجربه کسب و کار   
کمبـود  «گوینـد کـه همیـشه در شـرایط            موفق صحبت کنید بـه شـما مـی        

 کافی براي تـأمین همـه نیازهـاي مـالی           ها هرگز پول    آن. هستند» سرمایه
 موضوع سرمایه الزم براي رشـد       ولیالزم به عنوان کارآفرین را ندارند       

 یــک روز، بــراي برخــی از در ایــن حــال. کننــد کــسب و کــار رارهــا مــی
هـا بـه       شـاید سـال     این اتفاق  .شود  کارآفرینان، جاري شدن پول آغاز می     
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شـنوم کـه مـردم         وقتی می  طول بیانجامد؛ و همیشه براي من جالب است       
 " آن یک موفقیت یک شبه است      " یا   ". آه، او خوش شانس بود     ":گویند  می

هـاي کـارآفرینی       داسـتان واقعـی نهفتـه در موفقیـت          مـردم  ازتعداد کمی   
  .شوند آگاهند یا براي آن ارزش قائل می

هـاي     به همین دلیل معتقدم کـه مـردان وزنـان در بخـش نظـامی توانـایی                
 در .، مهم و آموزش الزم براي کـارآفرین شـدن را دارنـد             به فرد  منحصر

غیـر ممکـن را انجـام       "  تـا  دنـ ا   آمـوزش دیـده    نظامیانبسیاري از موارد،    
التحـصیالن دانـشگاهی آمـوزش         اغلب فـارغ    این در حالی است که     ".دنده
  ".کار پیدا کنند"بینند فقط  می

، "نـد غیـر ممکـن را انجـام ده       "انـد      کـه آمـوزش دیـده      نظامیانشخصیت  
 نامیـده  "از جـان گذشـته  "اي را بپردازند که اغلب  کسانی که مایلند هزینه  

 به دنبـال شـغل       تا اند   که آموزش دیده   افراديشود، در تضاد شدید با        می
  . ، استباشندپر درآمد با مزایاي باال 

هاي بازرگانی ایاالت متحـده آمریکـا،         شغل نظامی من در دانشکده کشتی     
هـاي برتـر رهبـري در جهـان           نیویورك، از دانشکده   در   1در کینگز پوینت  

مأموریـت دانـشکده   . در کینگز پوینت براي کاري انتصاب شدم  .آغاز شد 
التحـصیالن آن در      آموزش رهبران براي صنعت کشتیرانی اسـت و فـارغ         

بنــادر و عملیــات لنگرگــاهی سراســر جهــان بــه عنــوان کاپیتــان خطــوط 
هاي نفتی کـار      نتینري و کشتی  هاي کا   هاي باربري، کشتی    مسافري کشتی 

                                                 
1 Kings Point 
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التحصیالن، مانند خـودم، خـدمت در تکـاوران     تعداد کمی از فارغ . کنند  می
  . ساحلی را انتخاب کردندددریایی، نیروي نظامی دریایی و گار

التحصیالن کینگز پوینت از      التحصیل شدم، فارغ     فارغ 1969 سال    در وقتی
 کردنـد،   را دریافـت مـی    بیشترین حقـوق    جمله کسانی در جهان بودند که       

زیرا با اینکه دانشکده نظامی است، تحت نظارت اداره بازرگـانی بـود، نـه        
التحصیل شـدن از کینگـز پوینـت در دانـشکده             پس از فارغ  . سازمان دفاع 

پرواز نیروي نظامی دریایی فلوریدا پذیرفته شدم و بـه تکـاوران نیـروي              
هــاي  مئـنم اگــر دوره مـن کــامالً مط . پیوســتمدریـایی آمریکــا در ویتنـام   
  .شدم  نمی موفقی کارآفرین امروزکردم آموزش نظامی را سپري نمی

  تقلب چیست؟
بینیم که به تنهـایی و بـدون کمـک دیگـران              در مدارس سنتی آموزش می    

 نامیـده  "تقلـب "اگر در جلسه آزمون به کسی کمـک کنـیم         . امتحان بدهیم 
  .شود می

گیـریم    روي دریـایی یـاد مـی      در دانشگاه، دانشکده پـرواز و تکـاوران نیـ         
دلیـل  . هاي خود را به صورت گروهی انجام دهیم         همکاري کنیم و آزمون   

عالقه من براي اینکـه خلبـان هلیکـوپتر جنگنـده شـوم، شـخص مکانیـک                 
  .کرد  که با من پرواز می بود" خدمهمدیر"معروف به 

کـردیم، دو خلبـان، دو تـوپچی و یـک             ما در یک گروه پنچ نفره پرواز می       
  .همه ما به یکدیگر وابسته هستیم. دیر خدمهم

تـوان بـه      سبک رهبري اغلب مدیران شـرکت را مـی        در دنیاي غیر نظامی     
  :صورت زیر خالصه کرد



گذاري هشت راز نظامیان براي سرمایه  

 

18

  ".به دنبال این هستم که نفر اول باشم"
طبق صحبت من عمل کنید در غیر اینصورت شما را اخراج "یا اینکه 

  ."خواهم کرد
توسط مأموریت و رهبران شرکت توسط      به عبارت ساده رهبران نظامی      

هاي آموزشـی نظـامی        کارآفرینانی که دوره   اغلب با . کنند  پول رهبري می  
چـک  " بـر    تکیهاند مواجه می شوم، به جاي تأکید بر مأموریت، با             نداشته
ها، تا زمانی که      تیم آن . کنند   رهبري می  "خرید و فروش سهام   " و   "حقوق

خواهـد    ام خواهـد داد کـه رهبـر مـی         چک حقوق وجود دارد، کاري را انج      
وقتی از کسی که در جنگ بوده بپرسید، به شما خواهد گفـت         .انجام شود 

  .گردد تر می شود، کار گروهی نیز قوي  میپر خطرهر چه شرایط 
شـرایط هـر    : در اغلب کسب و کارها، خالف این موضوع حقیقت دارد         اما  

قتی شرایط سـخت    و. گردد  چه بیشتر پر خطر شود کار تیمی گسسته می        
 هـاي خـود نـصب       بـر روي اسـلحه    هـا را      شود، غیرنظامیان سر نیـزه      می
  .زنند کنند و از پشت به یکدیگر خنجر می می

ــاب   ــاب را از کت ــن کت ــه ای ــشویق    موضــوعی ک ــه ت ــر در زمین ــاي دیگ ه
هـاي    کند تمرکز آن بـر نقـاط قـوت اصـلی مهـارت              کارآفرینان متمایز می  

  .ان باید رهبر باشندرهبري است، زیرا همه کارآفرین
، تکاور نیـروي دریـایی،      1نیویورك تایمز نوشته مایکل آرمنداریز کالرك     

مــا نظامیــان در " :گفــت  کــه مــی منتــشر کــرد2001را بیــست ســپتامبر 
رویم، این در حالی است    هاي نظامی به استقبال خطر و ریسک می         عملیات

                                                 
1 Michael Armendariz - Clark 
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کننـد هـیچ    کننـد زیـرا فکـر مـی     که مردم عادي با یکـدیگر مـشارکت نمـی        
  ".ریسکی وجود ندارد

خواهند کارآفرین شوند     این گفته براي تمامی کارآفرینان و کسانی که می        
هـایی وجـود      کامالً واضح اسـت بـراي کارآفرینـان دیـسک         . کاربرد دارد 
  .کنند هایی که کارمندان از آن دوري می دارد، دیسک

  رهبري متفاوت
کـردم موضـوعی     ز مـی  زمانی که بر فـراز میـدان جنـگ در ویتنـام پـروا             

  : ام را جلب کرد دهنده توجه تکان
  ».کردیم ما با تمام نیرو اهداف خود را لگد مال می«

در جنگ ویتنام ما از مردم محلی به عنوان سـرباز جهـت جنـگ اسـتفاده          
کوپتر شاهد فرار کردن و شکست ایـن          روزي که از درون هلی    . کردیم  می

هـا از     که ویتنامی «: ارم بود پرسیدم  ام که در کن     سربازها بودم از فرمانده   
همـانطور کـه    » !تـر هـستند؟     تر و بـا انگیـزه       این سربازهاي گماشته جدي   

  .پاسخ ماند زدم سئوال من بی حدس می
بـسیاري  . در دنیاي تجارت و کسب و کار نیز این موضوع مـصداق دارد            

ود از رهبران کسب و کار معتقدنـد رهبـري فقـط بـه ایـن موضـوع محـد                  
 به کارکنان خود بگوییم چه کاري انجام دهنـد، حقوقـشان را             شود که   می

افزایش دهیم و یا تهدید کنیم حقوقشان را کـاهش خـواهیم داد و آنهـا را                 
  .کنیم اخراج می
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 قدرت خلـق هـواداران متعـصب اپـل را           1 مانند استیو جابز   ،رهبرانسایر  
یـد  خورند وفاداران و طرفداران همیشگی خر       دارد، مشتریانی که قسم می    

اپـل مجبـور نیـست    : به این صورت فکر کنیـد . محصوالت این برند باشند  
 ایـن شـرکت    کاالهـاي     خود محصوالت خود را بفروشد، مشتریان وفادار     

  .را خریداري می کنند
 شوید، دانستن تفاوت بین خریـد و        موفقیخواهید رهبر کارآفرین      اگر می 
  . اهمیت است بسیار حائز دادن انگیزه ایجاد وا الهام بخشیدنفروش

 ایـن فکـر     ام  فرمانـده در نخستین گردان نیروي هوایی در ویتنـام، اولـین           
بیشتر خلبانـان جـوان     . هم پرواز کنید، هم بجنگید    : خوب را به ما القا کرد     
  .ما به خاطر او حاضر به مرگ بودیم. او را دوست داشتند

بـه او   .  نفرت داشـتند   اي مشابه   فرماندهها از     در گردان دیگر، همان خلبان    
او با ایجاد ترس    . کردند  هاي او را هرگز باور نمی       رف و ح  نداشتنداعتماد  

مـن بـا   . خواهد انجـام شـود   کرد تا کاري که می   را وادار می   همهو کنترل   
  .رفتم نمیاین رهبر تا سرویس بهداشتی هم 

کننـد و گروهـی دیگـر بـا           افرادي هستند که با تهدید و ارعاب رهبري می        
خواهیـد چـه    شما باید تصمیم بگیرید مـی     . و تشویق کردن  الهام بخشیدن   

  .نوع رهبري باشید

                                                 
1 Steve Jobs 
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  نظامی نیروي فرماندهیرهبري شرکت در برابر 
 سـال در  9مـن  .  یک شـوك بـود     1974وارد شدن به دنیاي شرکتی سال       

چهـار سـال در دانـشکده و پـنج سـال در تکـاوران               ( محیط نظامی بـودم   
انجامیـد تـا تفـاوت دو محـیط        حدود یک سـال بـه طـول         . )نیروي دریایی 

  .ها را درك کنم  و تفاوت نوع رهبري در آننظامیشرکتی و 
رهبري کردن در بخش    . ها را آغاز کردم     سرانجام شناخت و درك تفاوت    

نظامی، داخلی و از درون است و در دنیاي شرکت رهبري، خـارجی و از               
  .بیرون است

ــرباز جد    ــه س ــانی ک ــري زم ــگ رهب ــامی، فرهن ــستم نظ ــد وارد در سی ی
ي داوطلـب افـسري یـا دانـشکده           سربازخانه یا افسر آینده وارد دانشکده     

فرهنگ نظامی به هر شـخص القـاء   . گردد شود، آغاز می   خدمت نظامی می  
. شود، صبح و شب، خواه تازه وارد، سرباز یا داوطلب افـسري باشـد               می

  .اگر شخص تازه وارد با این فرهنگ سازگار نباشد، از بین خواهد رفت
کنـد، رهبـران جدیـد از     وقتی سیستم نظامی رهبران جدید را معرفـی مـی         

بـه عبـارت دیگـر تکـاور        . )هـا   نه خارج از آن   ( آیند  بوجود می درون افراد   
نیروي دریایی هرگز فرماندهی که سرباز نیروي دریایی نبـوده اسـت را             

  .نخواهد داشت
ا کارمنـد   بـ . گیـرد   در دنیاي غیر نظامی، رهبري اغلب از خارج نشأت مـی          

گیــرد، میزکــار بــه او نــشان داده  جدیــد مــصاحبه کوتــاهی صــورت مــی
  .رود کارش را آغاز کند شود و انتظار می می
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در دنیاي شرکتی، استخدام مدیر عامل جدید اغلـب بـه صـورت خـارجی               
رود بـا آن   به ندرت فرهنـگ سـازمانی کـه انتظـار مـی           . پذیرد  صورت می 

در بسیاي از مـوارد، تنهـا   . شود اء می رهبري کنند به مدیر عامل جدید الق      
نقطه مشترك رهبران و کارکنان این اسـت کـه هـر دو گـروه بـراي یـک                   

  .کنند شرکت کار می
کنم و بر     امروز، من به عنوان یک کارآفرین کسب و کار خود را اداره می            

شـرکت  » پـدر پولـدار   «بـراي مثـال شـرکت        .رهبري درونی تمرکـز دارم    
ز این رو مـا فرهنـگ شـرکتی داریـم کـه بـه               ا. آموزشی و تحصیلی است   

هـر هفتـه کـل شـرکت مقـاالت و           . تحصیل و یادگیري بسیار توجـه دارد      
دهنـد و مـا از رویـدادهاي          کنند و توضـیح مـی       موضوعاتی را مطالعه می   

ها و دنیاي ما تأثیر خواهد گذاشت، آگـاه و          مالی که بر مشتریان، خانواده    
کنـیم عبارتنـد از     که مطالعه مـی بعضی از موضوعاتی(. شویم به روز می  

 در مقایسه بـا سـهام، اسـتاندارد طـال در برابـر پـول             امالك و مستغالت،  
به آنچه  » پدر پولدار «شرکت  . )هاي ناگهانی مالی    کاغذي، مالیات و نگرانی   

  .نماید کند عمل می دهد و توصیه می که آموزش می
. در دشوار اسـت توانید تصور کنید این رویداد فرهنگی ساده چق         شما نمی 

ما یک شرکت آموزشی و تحصیلی هستیم و این فرهنگی اسـت کـه القـاء              
کـه از   (تعداد کمی از مدیران قبلی شرکت مـا         . گردد  شود و حمایت می     می

 فقـط بـه کارکنـان       تاکردند    جلساتی برگزار می  ) خارج وارد شرکت شدند   
دو هیچگونـه تحـصیل، آمـوزش و ارتبـاط     . بگویند چه کاري انجام دهنـد   

از . )نـه از درون   (یک رهبري از خارج وجود داشـت        . جانبه وجود نداشت  
  .نماینداین رهبران درخواست شد تغییر کنند یا شرکت را ترك 
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شـوند   نمونه دیگر از فرهنگ پدر پولدار این است که کارمندان تشویق می          
از . گیرند تا کارآفرین شوند و کسب و کار خود را آغـاز کننـد          و الهام می  

. که اخراج شوند و کارآفرین نیمه وقـت گردنـد هـراس نداشـته باشـند               این
مـن،    و 1شوند از مدیرعامل و رئیس شـرکت، از کـیم           کارکنان تشویق می  

مـا  . در مورد ایجاد و رشد کسب و کار خود توصیه و رهنمود بخواهنـد             
گذاري امالك، بازاریابی آن الیـن        کارکنانی داریم که کسب و کار سرمایه      

ما اولویت اول خود را بـر انجـام         . کنند  اندازي می    راه  را م مستند و کار فیل  
  .دهیم کنیم، قرار می آنچه در سازمان خود توصیه می

هـاي نظـامی،       شـاخه  داننـد   اند می   می خدمت کرده  کسانی که در بخش نظا    
 از افـرادي کـه تـازه        هر کسی، . هاي تحصیلی و آموزشی هستند      سازمان

. افسران ارشد، دائم در حال یـادگیري هـستند   سربازان تا  اند و   وارد شده 
  .بخش نظامی فرهنگ تحصیلی و آموزشی است، از روز اول

بـه خـاطر    . کنـد   این موضوع در دنیاي کسب و کار غیرنظامی صدق نمـی          
هـایی    هاي آموزشـی بـه شـرکت        آورم زمانی که براي برگزاري دوره       می

 بـازي گلـف آمـده     رفتم، جایی که افراد به جاي یادگیري براي میهمانی و         
  . بودند، از این وضعیت بسیار متنفر بودم

آموزش " نظامیکنم فرهنگ     براي اینکه کارآفرین موفق شوید توصیه می      
یا این فرهنـگ را در کـسب و کـار           .  را در پیش بگیرید    "و یادگیري مداوم  

شـود زیـرا      این موضوع کمی شامل زمان مـی      . خود القاء و نهادینه نمایید    

                                                 
   همسر و شریک رابرت کیوساکی-1
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 بـا فرهنـگ   وانـد   میان بدون تجربه نظامی به دانشکده رفتـه       اغلب غیر نظا  
  .اند آموزش و یادگیري مستمر، کار نکرده

 از   شـما  اگر بتوانید این فرهنگ را در شرکت خـود القـاء نماییـد، شـرکت              
کننـد رهبـري خواهـد شـد نـه       درون توسط کسانی کـه کـار را اداره مـی          

  .کنند توسط مدیرانی که از خارج رهبري می
تاب راهنمایی است براي اینکـه خـود را آمـاده مقابلـه بـا ریـسک و                این ک 

خبرهـاي خـوبی هـم بـراي کـسانی کـه در بخـش               . برخورد با آن نمایید   
شما آموزش و تحصیل، نقاط قوت اصلی و        : اند داریم   نظامی خدمت کرده  

و  ویق کننـده و حـس مأموریـت را داریـد      مهم، نیروي الهام بخـش و تـش       
 اگـر   تحمل شرایط سخت کارآفرین شدن، بنابراین     راي   الزم ب  هاي  مهارت

خواهیـد بهتـر اسـت در     تضمین موفقیت و چک حقوق و مزایاي ثابت مـی     
  .شغل خود بمانید

به نظر من ایاالت متحـده      . دلیل دیگري براي نوشتن این کتاب وجود دارد       
  .آمریکا و جهان با مشکل بیکاري مواجه است

  یل شده از دانشکدهالتحص متوسط درآمد جوانان تازه فارغ
  ) دالر2011به طور ثابت (

  
   سال فقط با مدرك کارشناسی25-34متوسط درآمد کارکنان تمام وقت گروه سنی 
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 Census Bureau,PPI:منبع

نـسلی از   .  داریـم  "نـسل گمـشده   "امروز با نرخ باالي بیکاري جوانان، ما        
واقعـی   سال که دریچه مهمی از تجربـه         35 تا   18جوانان بین گروه سنی     

انـد کـه      دهند، یا بیکار هستند یا به یک کار چسبیده          زندگی را از دست می    
بـراي  » نـسل گمـشده   «نکتـه عجیـب ایـن اسـت کـه           . چالشی با آن ندارند   

  .خواهد کردباقیمانده زندگی خود مبارزه 

  شود؟ آیا تاریخ تکرار می
بین نمودار ارتباط   . دهد   زمان تاریک تاریخ جهان را نشان می        زیر نمودار

  .دهد افزایش بیکاري در آلمان و افزایش گروه نازي را نشان می
  (Nazi)نرخ بیکاري آلمان و رأي گروه نازي 

 
 SG Cross Asset Research, GFD:منبع

در آلمان حدود هشتاد    ،   1993 سال    در آدولف هیتلر  نانتخاب شد بعد از   
 بـین   جنـگ جهـانی دوم، جنـگ   .یون نفر جان خـود را از دسـت دادنـد          میل
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هـاي     توسط ملیـت    که ي صنعتی بود    ، جنگ دوره  1945 و   1939هاي    سال
  .شد  هدایت می بودند قدرت صنعتیکه دارايثروتمند 

 اطالعـات اسـت کـه توسـط افـراد خـشن             عـصر امروزه، تروریسم جنگ    
.  با دسترسی به تکنولوژي با عملکرد باال و هزینه کم        البته شود  هدایت می 

اي، نیروي نظـامی خـود را         هاي رهبري فرقه    امروزه تروریست با مهارت   
امـروزه  . آورد  بوك، اینستاگرام و توییتر به وجود مـی         با استفاده از فیس   

تروریـسم  . اي اسـت  هـاي هـسته    تر از سالح    تلفن و موبایل به مراتب قوي     
تواند به صورت غیرمحسوس بـا سـرعت زیـاد             می اکنون اطالعات   عصر

  .گسترده شود
 آمریکـا بیـشترین   1970سـال  : ن اطالعات اضافه کنیدحقایق فوق را به ای    

امـروز، کمتـرین   . التحصیالن دبیرسـتانی را در جهـان داشـت         میزان فارغ 
.  قـرار دارد 23 کشور بررسی شـده در مقـام         28 بین   در میزان را دارد و   

کنندگان به ادامه و رهبري زندگی        در حالی که تعداد کمی از ترك تحصیل       
هـا مـدت طـوالنی بیکـار و         ند، میـزان بـاالیی از آن      ده  عالی خود ادامه می   

  .خانه هستند بی
را تأسـیس کـردم و در آمـوزش و          » پـدر پولـدار   «به همین دلیل شـرکت      

کــارآفرین شــدن بــدون دانــش و . تحــصیلی مــالی یــک کــارآفرین شــدم
به همین دلیل کارآفرین در آمـوزش       . تحصیالت مالی بسیار دشوار است    

  . دانشکده شدمو تحصیالت خارج از سیستم
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  آمریکا در عصر حاضر
امـروز، مـا    . به نمودار نرخ بیکاري بلند مدت در آمریکاي امـروز بنگریـد           

امروز ما افزایش تروریسم داریم و خشونتی که بـا          . آدولف هیتلر نداریم  
کارآفرینـان  . شـود   افزایش قیمت غذا و افزایش بیکاري جوانان تغذیه مـی         

هـاي واقعـی و رونـق و آبـادانی        واقعی شغل اند زیرا تنها کارآفرینان       مهم
  .کنند واقعی را خلق می

  مدت میانی بیکاري

  
  اداره کار ایاالت متحده آمریکا: منبع

  .دهد  هاي هاشور شده رکود آمریکا را نشان می قسمت
2010research.stiouisfed.org 

  برد؟ چه کسی شغل ما را از بین می
کردند رهبران شرکت     کشور خدمت می  کار و با سابقه به        وقتی افراد کهنه  

هـا را بـه خـارج از          مـشغول بودنـد و شـغل      » یابی خارجی شـغل     منبع«با  
  .فرستادند کشور می
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رو اجـازه دهیـد تـصاویري را          تصاویر گویاتر از کلمـات هـستند، از ایـن         
  .کند دنبال کنیم که داستان آزادي که ما از آن دفاع کردیم را بیان می

 4/2هاي برتـر ایـاالت متحـده آمریکـا بـیش از               تشرک: مهمعنوان خبري   
  .یابی خارجی کردند میلیون شغل را در دهه گذشته منبع

  :ر زیر بیان کننده این داستان استنمودا

  روند؟ ها به کجا می شغل
هـا را    شغل2000 مدت ده سالهاي چند ملیتی واقع در ایاالت متحده آمریکا        شرکت

تغییر فزاینـده از    . ا را در داخل کشور قطع کردند      ه   افزودند و آن    از کشور  به خارج 
  1999سال 

  
 اقتصادي تأثیر کمـی بـر       رکودکنید،    طور که در نمودار مشاهده می       همان

کنـد امـا    عرق آمریکاي متحد داشته است، آمریکاي مشترك، استخدام می        
  .کند کارگران آمریکایی را استخدام نمی
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هــاي ملــی در  ترین شــرکت نماینــدگان بــسیاري از قدرتمنــد2009ســال 
حـضور یافتنـد تـا در       » 2009منبع یـابی خـارجی اسـتراتژیک        «کنفرانس  

. هاي آمریکایی را چگونه به خارج بفرستند، صحبت کنند      مورد اینکه شغل  
برگزارکنندگان کنفرانس همـراه بـا هفتـاد درصـد مـدیران ارشـد کـه در                 

سـخ بـه   هایـشان در پا  کنفرانس شرکت داشـتند در مـورد رفتـار شـرکت        
هـا در     اکثریت گفتنـد شـرکت    . رکود اقتصادي نظرخواهی به عمل آوردند     

 درصـد   9یابی خارجی راافـزایش دادنـد و           منبع ،پاسخ به رکود اقتصادي   
  .دهند  خارجی خاتمه مییابی  منبعهاي نامه توافقگفتند به 

  .....در طول سال گذشته، در پاسخ به رکود اقتصادي شرکت ما

  
» هاي اجرایی  کاهش هزینه «یابی خارجی     دلیل اولیه منبع  بر اساس تحقیق،    

دهنـدگان بـه ایـن نظرخـواهی      طبق تحقیق فقط درصد کمی از پاسـخ     . بود
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هـاي    دسترسی به توانایی  «یابی خارجی     گفتند دلیل منبع  )  درصد 10فقط  (
جـویی و      بـراي صـرفه     تنهـا  ها  بدین معنی که شرکت   . است» باال و جهانی  
  .)نه تولید کاالهاي بهتر(اند  یابی خارجی نموده منبع  اقدام بهذخیره پول

  ضرر درآمد مالیاتی
هـاي ایـالتی را نـشان         نمودار زیـر دلیـل ضـرر و کمبـود مـالی حکومـت             

شـود درآمـدهاي مالیـاتی        ها از یک ایالـت خـارج مـی          وقتی شغل . دهد  می
  .یابد کاهش می

  .توضیح داده شودکند تا کسري بودجه ایالت  از دست رفتن شغل تولیدي کمک می

 
 States NCSL .هاي تولیدي شغل:  BLS:منبع

هـاي آمریکـایی بـه        هـا ارسـال شـغل       متأسفانه براي برخی از این شرکت     
خواهند با کمترین مالیات ممکـن سـود را بـه             ها می   آن. خارج کافی نیست  

  .ایاالت متحده آمریکا بازگردانند
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  درخواست مجدد براي خدمات شما
 این آمریکـا    .وجود دارد  خدمات شما     نیاز به  گویید که    می با این نمودارها  

 ها و جهان نیاز به کارآفرینـان        آمریکا نیاز به شغل   . به مشکل افتاده است   
آمریکـا نیـاز بـه      . هـاي واقعـی ایجـاد کننـد         توانند شغل   ها نمی   دولت. دارد

هاي واقعی و     توانند شغل   کارآفرینان دارد زیرا تنها کارآفرینان واقعی می      
  . ایجاد نمایند واقعیماندگار و رونق و شکوفایی واقعی و پایدار

به عبارتی ساده، وقتی دولت ما شغل ایجاد می کنـد مالیـات مـا افـزایش                 
شـود،    تر می   هاي زندگی گران    وقتی مالیات افزایش پیدا کند هزینه     . یابد  می

بـرد و رشـد کـشور مـا           شوند، اقتصاد ما رنـج مـی        مردم متحمل رنج می   
آورنـد،    هـا را بـه وجـود مـی          وقتی کارآفرینـان شـغل    . شود  تر می  ضعیف
یابـد، مـا      کنـد، بـدهی مـا تقلیـل مـی           ها را تولیـد مـی       هایی که مالیات    شغل
  .شود تر می کنیم و رشد کشور ما قوي  میاتصادر

بـار دیگـر دوبـاره     خواهم که یـک  در این کتاب از افراد خدماتی کشور می       
فرین خـدمت   ود و این بار به عنوان کارآ      شور خ خدمت کنند، این بار در ک     

ــد ــ  . کنن ــردان و زن ــه م ــدم ک ــن معتق ــارت و  م ــشورمان مه ــامی ک ان نظ
  . براي اینکه کارآفرینان بزرگ شوند را دارا هستندهاي الزم موزشآ

بخش نظامی چگونه به کارآفرینان بزرگ آموزش 
  دهد؟ می

ن مشکل تحـصیالت سـنتی ایـ      . هاي مهمی هستند    آموزش و تحصیل واژه   
ما انـسان کامـل هـستیم و        . کنند  است که مدارس بر تعلیم مغز تمرکز می       
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تصویر زیر تحصیل براي وجـود      . شود  وجود ما فقط به مغز محدود نمی      
  : است، نموداري با چهار هوش مختلفکلی انسان

  
در یک خانواده چهـار فرزنـد از       . متفاوت هستند ها    دانیم انسان   همه ما می  

تواننـد    حتی دو قلوها هم مـی     . بسیاري با هم دارند   هاي    یک والدین تفاوت  
  .متفاوت باشند

تحصیل واقعی براي کارکردن، بایـد هـر چهـار هـوش را تـشویق کنـد و               
یادگیري واقعی مستلزم بکارگیري و دخالـت چهـار هـوش           . الهام ببخشد 

. براي مثال یادگیري بازي گلف نیاز بـه دخالـت چهـار هـوش دارد              . است
داند که بازي گلف نیاز به هـوش فیزیکـی،            کند می   یکسی که گلف بازي م    

  .ذهنی، روحی و احساسی دارد
مشکل تحصیالت سنتی این است که مـدارس مـا ابتـدا بـر هـوش ذهنـی                  

 .)ها با کمترین توجه به سایر هوش(تمرکز دارند 
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  هوش فیزیکی
دلیل اینکه هوش فیزیکـی در رأس نمـودار قـرار دارد ایـن اسـت کـه کـل                

گیـرد راه بـرود، فرآینـد     براي مثال کودك یاد مـی  . کی است یادگیري فیزی 
در . )تـا هـوش ذهنـی   (یادگیري بیشتر بـه هـوش فیزیکـی وابـسته اسـت       

ماننـد  . مدرسه یادگیري خواندن و نوشتن ابتدا یک فرآیند فیزیکـی اسـت           
  .آموز باید انجام چیزي را یاد بگیرد یادگیري راه رفتن، دانش

  مخروط یادگیري
را ارائـه  » مخـروط یـادگیري  « روانشناس تحصیلی    1اردیل ادگ 1969سال  
ی که دکتر دیل در این نمودار        را براي آشنایی خود با نکات      لطفاً وقتی . داد

  .ارائه داده است اختصاص دهید

  
                                                 
1 Edgar Dale 
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 و نوشـتن    ن خوانـد  )در انتهاي مخـروط یـادگیري     ( بینید  طور که می    همان
آموز جهت حفظ آنچه      هایی هستند که کمترین اثربخشی براي دانش        روش
  .گیرد را دارد یاد می

در رأس مخروط یادگیري، شبیه سازي و انجـام کـار واقعـی مـوثرترین               
به عبارت دیگر شما با انجام دادن بیشتر یـاد         . هاي یادگیري هستند    روش
یادگیري راه رفتن یـا     : کنم  یاین نکته را به صورت دیگر بیان م       . گیرید  می

بازي گلف فقط به تنهایی با خواندن کتـاب یـا گـوش دادن بـه صـحبت و            
  .سخنرانی غیرممکن است

کنـد ایـن اسـت کـه مـدارس مـا        تـر مـی    چیزي که این موضـوع را سـخت       
ماننـد  . کننـد  شوند تنبیه مـی    آموزان را براي اینکه مرتکب اشتباه می        دانش

افتادن یا بازیکن گلف بـه خـاطر ضـربه بـد            این که کودك به خاطر زمین       
  .افتد آموز اشتباه نکند یادگیري او به تأخیر می اگر دانش. تنبیه شود

اي نیـز نامیـده       هوش فیزیکی در بدن انسان قرار دارد و حافظـه ماهیچـه           
خواهـد بـازي گلـف یـاد بگیـرد در           بـراي مثـال، فـردي کـه مـی         . شود  می

اشتباهات متعدد مرتکـب    . کند  کرار می هاي مختلف تکرار، تکرار و ت       پرتاب
هـا فرآینـد فیزیکـی مناسـب را بـه خـاطر          شود تا زمـانی کـه ماهیچـه         می

  .بیاورند
سـازي    اساس مخـروط یـادگیري، شـبیه      دومین سطح باالي آموزشی، بر    

ــی ــده م ــرین«در ورزش . شــود نامی ــوم » تم ــایش«و در عل ــده » آزم نامی
سـازي را درك   همیت شـبیه اند ا کسانی که در بخش نظامی بوده      .شود  می
. دهـد   بخش نظامی آموزش و پرورش می دراین روشی است که  . کنند  می

بیـشتر  براي مثال، در دانشکده پرواز دانشجویان خلبـانی هنگـام پـرواز             
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در هر پرواز سقوط و سایر      . کردند   خود را صرف تمرین سقوط می      وقت
م چـون یـاد   ا مـن امـروز زنـده   . کـردیم   هاي اضطراري را تمرین می      حالت

گـرفتم چگونـه یــک هلیکـوپتر را بــا موتـور یــا بـدون موتــور بـه پــرواز       
من هرگز پرواز را با گوش دادن به سخنرانی یا خواندن کتاب            . دربیاورم

ها وقت نیـاز      سازي ساعت   من براي شبیه  . ام  یا ترس از سقوط یاد نگرفته     
  .داشتم

 ایـن نعمـت      با وجود  .زرگ از نعمت هوش جسمی برخوردارند     قهرمانان ب 
ها باید تمرین کنند و تمرین کنند، اشتباه پس از اشتباه انجام دهنـد تـا                  آن

. ایـن نبـوغ، یـک جـادو در درون ماسـت            .ها ظاهر گـردد     نبوغ فیزیکی آن  
جـادویی در زمـین بـازي بـه         شود،    اي قهرمان ظاهر می     وقتی نبوغ حرفه  

گی سـرازیر  پول هنگفت به زنـد ) در اغلب موارد(ید، موفقیت و  آ  وجود می 
   .گردد می

. گـردد   شـود تنبیـه مـی       در تحصیل سنتی، وقتی کودك مرتکب اشتباه می       
ــابراین برخــی از دانــش  ــرك مــی  بن ــد آمــوزان مدرســه را ت  تمــامی -کنن

اند و با ترس از اینکه اشتباه کنند زنـدگی            هاي صحیح را حفظ کرده      پاسخ
انـد اشـتباه    اد گرفتهها ی آن. توانند کار زیادي انجام دهند     اما نمی  -کنند  می

در . نکننــد بــه جــاي اینکــه اشــتباه کننــد و از اشــتباهات خــود بیاموزنــد 
دهـد احمـق      آموزي که اشـتباه زیـادي انجـام مـی           تحصیالت سنتی دانش  

اما در زندگی واقعی کسی که بیشترین اشـتباه را انجـام            شود،    خطاب می 
  .شود نامیده می» موفق«گیرد  دهد و از اشتباهات خود درس می می

دلیل اینکه باور دارم کارکنان بخش نظامی توانایی بالقوه براي کارآفرین           
بزرگ شدن دارند ایـن اسـت کـه در بخـش نظـامی هـر فـردي از لحـاظ                     
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