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چه چیزي عامل تمایز مدیران 
  کارآفرین است؟

  
 گذراندم روزي بود که از کارم دست عمرمهایی که طی      ترین روز   یکی از ترسناك  

دانستم کـه دیگـر    در آن روز این نکته را می   . آفرین شدم   کشیدم و رسماً مدیر کار    
ر دیگـ . چیزي که از چک حقوقی منظم، بیمۀ سـالمت یـا طـرح بازنشـستگی نیـست      

  .توانم مرخصی بیماري بگیرم یا تعطیالت با حقوق داشته باشم نمی
آمد منظم از تجربیاتی بود کـه    نداشتن در سابقۀآمد من صفر شد و        از آن روز در   

کـشد   دانستم چقدر طول می بعالوه نمی. را ندیده بودم ام مثل آن تا بحال در زندگی   
هـا طـول      شـاید سـال   ... گـذارم تا بتوانم دوباره چک حقوقی سر ماه را در جیـبم ب           

اي کـه از کـارم دسـت کـشیدم دلیـل ایـن را کـه چـرا بـسیاري از               لحظه. کشید  می
دلیلش ترس از پول . روند دانستم کارمندان هرگز به طرف مدیر مؤسس شدن نمی  

و دلیلش نداشتن چک ... آمد تضمین شده نداشتن است ترس از در..... نداشتن است
فرادي که بتوانند ساعات طوالنی بدون دریافت پول کار  تعداد ا . حقوقی منظم است  

شـان   هاي مدیران مؤسس با دیگران فرق دارند و یکی از فرق . کنند بسیار کم است   
  .انه فعالیت کنند توانند چه پول باشد یا نه ذکاوتمند ها می این است که آن

 کـار  بایـستی بـراي شـروع   . از همان روز که استعفا دادم مخارجم هـم بـاال رفـت       
خریدم و  کردم و میز و المپ و تلفن می       انباري اجاره می   ،مدیریتی خودم پارکینگ  

 هاي غذا، کپی، خودکـار، کاغـذ، مهـر،    ها، تاکسی گرفتن، وعده ها، هتل  ي سفر   هزینه
اي را کـه در   هاي حقوقی، پست، بروشور و وصوالت و حتی قهوه         برگ  اقامت، سر 

الوه بایستی به استخدام منشی، حـسابدار،       بع. پرداختم  کردیم می   دفتر مصرف می  
ي سـرایدار      و حتـی خدمـه     تجـاري ي    آژانـس بیمـه   دار،    وکیل، حسابرس یـا دفتـر     
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 خـودم بـراي مـن تقبـل     یفرمـای  هایی بودند که کار ها هزینه  ي این   همه. پرداختم  می
تازه آن موقع متوجه شدم استخدام مـن بـه عنـوان یـک کارمنـد چقـدر       . کرده بود 
هاي استخدام کارمندان بسیار بیشتر از  من متوجه شدم هزینه. وده استبر ب   هزینه

  .شود شان ذکر می ارقامی است که در چک حقوقی
ي دوم   این تفاوت دیگر میان کارمندان و مدیران مؤسس این است کـه دسـته               بنابر

  .بایستی بدانند که چگونه پول خرج کنند حتی اگر پولی نداشته باشند

  شروع زندگی جدید
مـاه ژون  . ریکـو بـودم   روزي که رسماً شرکتم را ترك کردم در سن خوان پورتو         

ریکـو بـودم کـه در جـشن کلـوپ رؤسـاي             به این دلیل در پورتو    .  بود 1978سال  
گـان    تـرین افـراد و فروشـند        شرکت زیراکس شرکت کرده بودم که طی آن موفـق         

رکت در هــاي شــ ایــن از سراســر نماینــدگی بنــابر. کردنــد شــرکت را معرفــی مــی
  .هاي جهان افراد مختلفی دعوت شده بودند کشور

شـد شـرکت     بـاورم نمـی   . العاده بود که همیشه خاطرم هست       این واقعه آنقدر فوق   
ش به دیگران چقـدر پـول خـرج        گان برتر   زیراکس صرفاً براي شناساندن فروشند    

د طی آن رویدا. اما با وجود آنکه در جشن بودم اوقات خوشی نداشتم. کرده است
کردم ترك کـردن کـارم بـود و از دسـت دادن       سه روزه به تنها چیزي که فکر می       

دانستم که به محـض   می. اي که در شرکت داشتم چک حقوقی منظم و امنیت شغلی    
 دنبـال راه خـودم را   ،تمام شدن جشن شرکت در سن خـوان بایـستی تـک و تنهـا        

ي شـرکت در   ه بـراي شـعب   و بـه کـار کـردن   گـردم  خواسـتم بـر     دیگر نمـی  . بگیرم
  .لولو یا براي شرکت زیراکس بپردازم هونو

کـردم یـک سـري وقـایع      هنگامی که داشـتم سـن خـوان را بـا هواپیمـا تـرك مـی               
مان رخ داده وقتی داشـتیم بـراي نشـستن در فرودگـاه          اضطراري براي هواپیماي  

مـان   مـان را در میـان دسـتان       خلبان از ما خواست تـا سـر       . شدیم  میامی آماده می  
. یم و خودمان را براي برخورد احتمالی هواپیما بـا سـطح زمـین آمـاده کنـیم      بگیر

واقعاً احساس بدي داشتم که اولین روز آغاز کارم به عنوان مـدیر مؤسـس بایـد               
شـدم؟ روز   ي مـردن هـم مـی     بشود همین کم نبود که باید آماده      شروعاین شکلی   

  . خوبی نداشتآفرین شدن شروع چندان اول تصمیم گرفتن من به مدیر کار
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ي مسیر را به سـمت شـیکاگو پـرواز کـردم تـا          البته من تصادف نکردم بلکه ادامه     
هاي نایلونی خودم را انجام   فروش محصوالت خط تولید کیف پولي بتوانم معامله 

هـا تـأخیر    رسیدم و چون پروازکانتیل مارت   به شیکاگو مروقت بود کهدیر  . بدهم
ر گذاشته بودم و خریـداري بـود کـه از طـرف یـک      اي که با او قرا     داشتند مشتري 

دوباره با خودم فکر کردم که   . اي صاحب نام آمده بود رفته بود        فروشگاه زنجیره 
اگـر  . به این روش و اینگونه براي شروع کارم به عنوان مدیر مؤسس خوب نیست 

آمـدي نخـواهم داشـت،     ي فروش را جوش بدهم آن وقت هیچ در نتوانم این معامله  
از آن جا کـه مـن   . توانم غذا بخورم آوردم و حتی نمی چک حقوقی بدست نمیهیچ  

  .داد نداشتن بیشتر از هر چیزي آزارم میبه غذا عالقه دارم فقدان غذا 

  شدند؟ ها مدیر مؤسس متولد می چرا بعضی
وقتی از  »بینند که مدیر بشوند؟   آیند یا تعلیم می     آیا افراد مدیر مؤسس به دنیا می      «

پرسـیدن ایـن   «ار نظرش را در مورد این سؤال قدیمی پرسیدم وي گفـت        پدر پولد 
مانـد کـه بپرسـی آیـا افـراد کارمنـد بـدنیا         و مثل این می   . سؤال هیچ معنایی ندارد   

توان تعلیم  سپس ادامه داد، افراد را می ».بشوندبینند که کارمند  آیند یا تعلیم می می
 دلیل اینکه تعداد بیشتري کارمند هـستند  .توان مدیر یا کارمند کرد ها را می   آن. داد

بـه  . دهند ها جوانان را براي کارمند شدن آموزش می   این است که مدارس    ،تا مدیر 
گوینـد، بـرو مدرسـه و     همین دلیل است که بسیاري از والدین به کودکانـشان مـی      

شنوم  من هنوز هم از بسیاري از والدین می. درس بخوان تا کار خوبی گیرت بیاید
ش بگوید بـرو مدرسـه و    ام که کسی به فرزند اما هنوز نشنیده. گویند این را می  که  

  .درس بخوان تا مدیر مؤسس بشوي

  اي جدید است کارمندي پدیده
در عصر کشاورزي بـسیاري از  . شود اي جدید محسوب می   کارمندي تقریباً پدیده  

انـد کـه روي     کـشاورزانی بـوده   از مـردم بـسیاري . انـد  آفرین بوده   افراد مدیر کار  
شان از پادشـاه چـک حقـوقی     ها به ازاي کار     آن. اند  کرده  هاي پادشاه کار می     زمین

ها مسئله را به نحـو دیگـري حـل و فـصل کـرده              در واقع آن  . اند  کرده  دریافت نمی 
کـرده   کشاورز به ازاي حق استفاده از زمین به پادشاه مالیات پرداخت مـی    . بودند
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پرداختنـد یعنـی اینکـه        کردند به کار تجـارت مـی        یهایی که کشاورزي نم     آن. است
. سازان اند، مانند قصابان، نانوایان و شمع هاي کوچک بوده تجارتمؤسس  مدیران  

به همین دلیل اسـت کـه امـروزه    . شان بود تجارتهم نام ها  غالباً نام خانوادگی آن  
رفتـه  فامیلی بسیاري از افراد اسمیت است که از روستاي بلک اسمیت سرچشمه گ   

ها به جا مانده است و یا نـام خـانوادگی فـارم     است یا بیکر که از صاحبان نانوایی   
ها مدیر مؤسـس     آن. ست  ها  ي آن   هاي کشاورزي خانواده    ي پیشه   که منعکس کننده  

هـاي مؤسـسان متولـد        بسیاري از کودکانی کـه در خـانواده       . اند و نه کارمند     بوده
ها هم مدیر مؤسـس   گرفتند و آن    پیش می  شان را در    ي والدین خود    شدند پیشه   می
  .باز هم در اینجا صرفاً مسئلۀ آموزش افراد مطرح است. شدند می

در پاسـخ بـه   .  باال رفـت  شدن که تقاضا براي کارمند   شدن بود طی عصر صنعتی    
ي آمـوزش همگـانی را بـه عهـده گرفـت و سیـستم             این تقاضا دولت کنترل وظیفه    

التی بـه کـار گرفـت کـه بـر اسـاس آن بیـشتر                و تعدی  طرحآموزش پروسی را با     
هنگامی که به جـستجوي  . اند  سازي شده   هاي غربی امروزه مدل     مدارس در کشور  

بینـیم کـه هـدف ذکـر شـده از آن       بپردازیم مـی ي آموزش به سبک پروسی      فلسفه
کننـد و   یعنی افرادي که از اوامر اطاعت می    .... آموزش سرباز و کارمند بوده است     

از جملۀ سیستم آموزشی پروسی . کنند ها گفته شده است عمل می ه آنآنگونه که ب 
باز هم در اینجـا آمـوزش      . هاي کارمند است    ها براي آموزش توده     بهترین سیستم 

  . است که مطرح است

  مشهورترین مدیران مؤسس
آفرین  ترین مدیران کار   شاید به این نکته توجه کرده باشید که بسیاري از برجسته          

توان به  ها را می برخی از آن . اند که حتی مدرسه را تمام نکرده بودند         کسانی بوده 
این ترتیب نام برد، توماس ادیسون، مؤسس جنرال الکتریک، هنري فورد مؤسـس     

یل گیتس مؤسس مایکروسافت، ریچارد برانـسون مؤسـس    بشرکت فورد موتور،    
انر هـاي دل، اسـتیون جـ    شرکت ویر جـین، مایکـل دل مؤسـس شـرکت کـامپیوتر         

دیگري هم البته مدیران مؤسس . ان ان مؤسس اپل و پیکسار و تد ترنر مؤسس سی
هـا   هستند که دوران مدرسه و آموزش را طی کردند اما تعداد بـسیار کمـی از آن                

  .شهرتی هم پاي شهرت این افراد دارند
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  انتقال از وضعیت کارمندي به مدیر مؤسسی
. دیـدم  پس بایستی آموزش مـی . ام یامدهدانستم که ذاتاً مدیر مؤسس بدنیا ن  من می 

پدر پولدار مرا راهنمایی کرد تا در یک روند طوالنی از کارمندي شروع کنم و بـه                
قبـل از آنکـه     . چیـز آسـانی نبـود     براي مـن ایـن رونـد        . مدیر مؤسس شدن برسم   

  .گرفتم ها را مجدداً یاد می داد بفهمم بایستی بسیاري از چیز هایی را که او می درس
گفـت دقیقـاً    هایی که او می  هاي پدر پولدار برایم مشکل بود زیرا چیز         دن درس شنی

هر موقعی که پدر پولـدار بـرایم از   . م قرار داشتند پدر فقیرهاي  در تضاد با آموزه   
م مـرا   هر موقع که پدر فقیـر . زد حرف از آزادي بود      مدیر مؤسس شدن حرف می    

در ذهـن مـن درگیـري    . زد  نیت مـی  کرد حرف از ام     ي تحصیلم می    تشویق به ادامه  
  .کرد ام می میان این دو نوع فلسفه جریان داشت و گیج

آیا آزادي «گفتم . ها پرسیدم م در مورد تفاوت بین این فلسفه  باالخره از پدر پولدار   
  »و امنیت یک چیز نیستند؟

. ها مخـالف هـم هـستند    در واقع آن.... این دو یک چیز نیستند    «وي با لبخندي گفت     
افرادي که بیشترین امنیت    . شود   چه بیشتر دنبال امنیت باشی آزادیت کمتر می        هر

 هـا اسـت کـه اصـطالح     بـه خـاطر همـین چیـز    . را دارند در زندان پیدا خواهی کرد     
خـواهی بایـد از    اگر آزادي مـی «سپس ادامه داد » .برند  امنیت را به کار می     حداکثر
برنـد و مـدیران    ت به سـر مـی     کارمندان در آرزوي امنی   .  امنیت خالص بشوي   شر

  ».مؤسس در جستجوي آزادي هستند
بنابراین سؤال ایـن اسـت کـه آیـا ممکـن اسـت هـر کـسی بتوانـد مـدیر مؤسـس                    

وقتـی  . تـوان بـا تغییـر فلـسفه شـروع کـرد           کار را می  . جواب من بله است   «بشود؟
تواند حرکت را  شخصی آرزوي آزادي بیشتر را داشته باشد تا امنیت آن وقت می     

  ». سمت جدیدي شروع کندبه

  از کرم ابریشم تا پروانه
را  پیچـد تـا روزي کـه آن    ش پیله مـی     به دور خود  دانیم که کرم ابریشم       همۀ ما می  

ایـن تغییـر آنقـدر عمیـق اسـت کـه بـه آن        . شـود   شکافد و تبدیل به پروانه مـی        می
یکــی از تعــاریف دگردیــسی ایــن اســت تغییــري ژرف در . گوینــد دگردیــسی مــی

این کتاب در . ام  در مورد دگردیسی مشابهی نوشته    من  این کتاب را هم    .شخصیت
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شود که طی انتقال او از مرحلۀ کارمندي    مورد تغییري است که بر فرد عارض می       
گر چه بـسیاري از افـراد در آرزوي دسـت          . افتد  به مدیر مؤسس برایش اتفاق می     

ما تعداد بسیار کمی  شان هستند ا     شخصی تجارتاندازي    شان و راه    کشیدن از کار  
چرا؟ چون انتقال از کارمندي به مدیر مؤسس    . کنند  هستند که این کار را عملی می      

  .و یک دگردیسی واقعی است.... شدن چیزي بیش از یک تغییر شغل ساده است

هـایی کـه افـراد غیـر متخـصص در مـورد مـدیر مؤسـس شـدن                     کتاب
  اند نوشته

ران مؤسـس و در مـورد موضـوع    هـاي زیـادي در مـورد مـدی     هـا کتـاب    طی سال 
به مطالعۀ زندگی مدیران مؤسـسی ماننـد تومـاس ادیـسون،     . ام  آفرینی خوانده   کار

هایی در مورد     بعالوه کتاب . ام  بیل گیتس، ریچارد برانسون و هنري فورد پرداخته       
ام و این موضوع کـه   هاي مختلفی که در مورد مدیریت مؤسس است خوانده  فلسفه

در هر یک از این . ز برخی از این مدیران به دیگران شده استچه چیزي باعث تمای 
ام کـه در   ها چه خوب و بد اطالعات کم حجـم امـا بـا ارزشـی را پیـدا کـرده                  کتاب

  .اند مدیري بهتر به من کمک کردهجستجوي من براي تبدیل شدن به 
ه جاي ها در دو گروه عمد ام که آن ام متوجه شده  خواندههایی که با نگاهی به کتاب

هـایی کـه    انـد و کتـاب   مؤسس نوشته شـده  توسط مدیران  هایی که   کتاب :گیرند  می
هـا را دسـتۀ دوم     بـسیاري از کتـاب    . انـد   افرادي غیـر از مـدیران مؤسـس نوشـته         

  .اي هستند گان، روزنامه نگاران یا اساتید دانشگاه حرفه اند که نویسند نوشته
ام صـرف نظـر از اینکـه چـه کـسی       هیاد گرفتها نکات مهمی     گر چه از تمامی کتاب    

چیـزي کـه در ایـن    . ام شـده یـک موضـوع   ها را نوشته است اما متوجـه فقـدان       آن
هاي وحـشتناکی اسـت    ها به آن اشاره نشده است اشتباهات عظیم و داستان          کتاب

هـا در مـورد    قـسمت اعظـم کتـاب    . شـود   ها مواجـه مـی      که تقریباً هر مدیري با آن     
و هر چالشی را که بـا  . حال هستند هوش، خردمند و با مدیران مؤسسی است که با    

هـایی کـه در مـورد     کتـاب . کننـد  شوند به آسانی رفع و رجوع مـی   ها مواجه می    آن
هـا مـدیر    کننـد کـه گویـا آن     مدیران مؤسس نوشته شده است طوري وانمـود مـی         

 دقیقاً. ها اینگونه هم هستند اند و واضح است که بسیاري از آن         مؤسس متولد شده  
به همان ترتیبی که ورزشکاران مـستعد و ذاتـاً بـا اسـتعداد داریـم، مـدیرانی هـم                 
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ها در مورد چنـین افـرادي نوشـته     هستند که ذاتاً با استعداد هستند و بیشتر کتاب       
  . شده است

هایی که در مورد مدیریت مؤسس و توسـط اسـاتید دانـشگاه نوشـته شـده                  کتاب
ید دانشگاه عادت دارنـد کـه تنهـا حقـایق و     اسات. است حال و هواي متفاوتی دارند    

هـایی کـه بـه     من به نظر خودم خوانـدن چنـین کتـاب      . هاي ثابت را ابراز کنند      یافته
خـسته  دار هستند مشکل است زیرا غالباً خواندنشان  لحاظ فنی درست و استخوان  

ها چیزي باقی نمانده است نه گوشت و نه  به جز استخوان از این کتاب. کننده است
  .ب و رنگی دارندآ

  چرا این کتاب متفاوت است؟
انـد   و نویسندگان آن کسانی بـوده آفرینی است   کتاب حاضر در مورد مدیریت کار     

شان به عنوان مدیر مؤسس باال و پایین و موفقیت و عدم موفقیـت دنیـاي         که خود 
المللـی فعالیـت    امروزه شرکت پـدر پولـدار در سـطح بـین    . اند واقعی را درك کرده 

 80شـوند و در بـیش از     زبان مختلـف عرضـه مـی    44کند و محصوالت آن به       می
اما در ابتدا این شرکتی بود که من و کیم همـسرم بـه   . شوند کشور جهان ارائه می  

مـان را از   اندازي شـرکت  کار راه. اندازي کردیم  چر راه یمان شارون ل   همراه شریک 
اي  گـذاري اولیـه   سرمایه.  آغاز کردیم  1997خوري منزل شارون در سال        اتاق غذا 

 مدتی درپول  کتاب اول ما به نام پدر پولدار پدر بی.  دالر بود1500که انجام دادیم 
هاي نیویورك تایمز قرار داشت که  ترین فروش  سال و نیم در فهرست پر  4بیش از   

شاید هم اکنون که ایـن  . اند افتخاري است که تنها سه کتاب دیگر به آن دست یافته       
  .خوانید هنوز این کتاب در فهرست مزبور باشد ا میکتاب ر

 بنویـسم کـه البتـه    تجارتبه جاي آنکه بخواهیم از فضل و هوش خودم در مورد            
رسید که بهتـر اسـت کتـاب متفـاوتی را در مـورد           مان     به نظر  ،این طور هم نیست   

 تـرین  به جاي آنکه بخواهم داستان فتح بلنـد  . آفرینی بنویسیم   موضوع مدیریت کار  
مان رسید که بهتر است شـما   آوردنم را برایتان تعریف کنم به نظر    ها و پول در     قله

کنـدم و افتـادنم    هاي عمیقی که بدست خودم براي خودم مـی   بیشتر در مورد چاله   
هایم  که تمام داستان موفقیت به جاي آن. ها بدانید ها و سپس آمدنم از آن     درون آن 

  . گیرید هایم چیز یاد می تر از شکسترا برایتان بگویم به نظرم شما بیش
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  نویسم؟ ها می چرا از شکست
شـوند کـه از شکـست خـوردن      بسیاري از افراد به این دلیـل مـدیر مؤسـس نمـی          

ترسـند   هـا مـی   هایی کـه افـراد از آن   با نوشتن در مورد بسیاري از چیز . هراسانند
 نـشدن کمـک   گیري بهتر براي مـدیر شـدن یـا       امیدوارم بتوانیم به شما در تصمیم     

خـواهیم تـصویري کوچـک از دنیـاي           بلکه می . قصد ما ترساندن شما نیست    . کنیم
  .هاي روند مدیر شدن به شما ارائه بدهیم واقعی و باال و پایین

هـا ذاتـاً بـا اشـتباه کـردن یـاد            ها این است که انسان      دلیل دیگر نوشتن از شکست    
سواري  دوچرخه. آموزیم ن میخاست ما راه رفتن را با افتادن و سپس بر        . گیرند  می

اگر هیچگاه خطر افتـادن را  . گیریم را با زمین خوردن و سپس تالش مجدد یاد می       
یکـی  . خزیدیم ها می   شدیم آن وقت تمام طول حیاتمان بایستی مانند کرم          پذیرا نمی 

هایی که در مورد مدیریت مؤسس خواندیم  مفقود در بسیاري از کتاب هاي حلقهاز  
گـان آنهـا    اند ایـن اسـت کـه نویـسند     ایی که اساتید دانشگاه نوشتهه مخصوصاً آن 

. انـد  درگیر سعی و خطاهاي حسی و نوساناتی که مدیران مؤسـس هـستند نبـوده        
ی با عدم موفقیت مواجه  تجارتاند که وقتی      ها به بحث در این موضوع نپرداخته        آن
شود  مواجه میشود مدیر مؤسس آن چه حالی دارد یا وقتی با کمبود سرمایه           می

گـذاران وي   و سـرمایه و بایستی کارمندان را تعدیل کند و یا هنگامی که طلبکاران            
اصالً چطور ممکن اسـت  . دهند وي چه حسی دارد را مورد تعقیب قضایی قرار می  

آفرینـی کـه در کـارش        ها بدانند که احـساس مـدیر کـار          اکثر نویسندگان این کتاب   
ها این موضوع را بداننـد    ممکن است آنشکست خورده است چگونه است؟ چطور   

در حالی که در دنیاي آکادمیک چک حقوقی مـنظم، دفتـر شخـصی، دانـستن همـۀ           
هاي درست و هرگز مرتکـب اشـتباهی نـشدن بـسیار مـورد تـشویق قـرار                    جواب
 از مـن  80در اواخـر دهـۀ   . جا آموزش اسـت  باز هم مسئلۀ اصلی در این    . گیرد  می

آفرینی در دانشگاه کلمبیا انجـام   ا موضوع مدیریت کار اي ب   دعوت شد تا سخنرانی   
که چقـدر   هایم و این هایم صحبت کنم از شکست که از موفقیت من به جاي آن . بدهم

جا سؤاالت بسیاري از من  حضار جوان آن. از آنها چیز یاد گرفته بودم حرف زدم
 رونـد مـدیر   هـاي  آمد که کامالً عالقمنـد بـه پـستی و بلنـدي       پرسیدند و به نظر می    
هایی برایشان حـرف زدم کـه همگـی مـا      من در مورد  ترس. مؤسس شدن هستند  
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شـویم و اینکـه خـودم چگونـه بـا ایـن        مان با آن مواجه مـی      تجارتهنگام تأسیس   
تر از بقیه بودند  بـا   در مورد بعضی از اشتباهاتم که احمقانه  . روبرو شدم ها    ترس
بهـایی را از آن اشـتباهات یـاد       گـران هاي    ها صحبت کردم و گفتم که چه درس         آن

در مـورد افـسوس   . شـان بگیـرم   توانستم یاد گرفتم که به هیچ صورت دیگري نمی 
. الیقی خـودم حـرف زدم     م به دلیل نا     و اخراج کردن افراد    تجارتناشی از تعطیلی    

شان داده بودم در  نشان کردم که تمامی اشتباهاتی که انجام بعالوه برایشان خاطر 
تر از آن  تر شدم و بسیار مهم کردند و ثروتمند ن را تبدیل به مدیر بهتر می  نهایت م 

بـه هـر   . مرا از نظر مالی آزاد کردند به طوري که دیگـر نیـازي بـه شـغل نداشـتم         
  .گرا بود صورت به نظرم سخنرانی من هدفمند و واقع

 چند هفتۀ بعد اطالع پیدا کردم که آن عـضو دانـشکده کـه از مـن بـراي سـخنرانی        
. اند دعوت کرده بود را به دفتر دپارتمانش احضار کرده و مورد توضیح قرار داده

دهـیم   مـا اجـازه نمـی   «اي که رییس دپارتمان به وي گفته بـود ایـن بـود کـه                جمله
  ».ها در کلمبیا سخنرانی کنند شکست خورده

  مدیر مؤسس کیست؟
کمی هم برایشان اعتبـار  ایم اجازه بدهید  حاال که اینقدر به اساتید دانشگاهی تاخته     

وارد اچ ریکی از تعاریف خوبی که از مدیر مؤسس شـده اسـت را هـا           . قایل شویم 
گویـد   وي مـی . وارد ارائه کرده استرهاي دانشگاه ها استیونسون یکی از پرفسور 

: شـود  مدیریت مؤسس راهکاري به مدیریت است کـه بـه ایـن شـکل تعریـف مـی       «
مـان   حاضـر در اختیـار  منابعی کـه در حـال   ها بدون در نظر گرفتن      تعقیب فرصت 

هایی است که ارائه شـده     ترین تعریف   به نظر من این تعریف از هوشمندانه      » .هست
  .گر چه خشک و خالی است اما هوشمندانه است. است

  نیروي عذر و بهانه
بسیاري دوست دارند مدیر مؤسس بشوند اما همیشه یک سري عذر و بهانه براي 

  :هایشان دارند که به این ترتیب هستند دست نکشیدن از کار
  ».من پولش را ندارم «-1
  ».ام را بدهم توانم از کارم دست بکشم چون باید خرج خانواده من نمی «-2
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  ».شناسم  نمیهیچ پارتی دم کلفتی مرامن اصالً  «-3
  ».هوش نیستم ها که باید با من آنقدر «-4
  ».من وقتش را ندارم، سرم شلوغ است «-5
  ».من پشتوانه ندارم «-6
  ».برد  خیلی وقت میتجارتساخت یک  «-7
  ». کار بسیار خطرناکی استتجارتساختن یک . من ترسیدم «-8
  ».آید من از سر و کله زدن با کارمندان خوشم نمی «-9

  ».من زیادي سن دارم «-10
اي هـم   ي دو سـاله  هر بچـه «دوستی که مقالۀ دکتر استیونسون را به من داد گفت           

خواهنـد مـدیر    که افـرادي کـه مـی       دلیل آن «گفت    بعالوه می » .تواند عذر بتراشد    می
اي دارنـد کـه از    هـا بهانـه   ماننـد ایـن اسـت کـه آن         مؤسس بشوند کارمند باقی می    

بـراي بـسیاري از افـراد    . شان دست نکشند و آن جهـش الزم را انجـام ندهنـد      کار
  ».ست ها تر از نیروي رویا نیروي عذر و بهانه قوي

  مدیران مؤسس متفاوت هستند
در مورد موضوعات دیگر هم برخورد بـسیار       آقاي استیونسون در مقالۀ خودش      

اي داشته اسـت و خـصوصاً در مقایـسۀ بـین کارمنـدان و مـدیران        خشک و علمی 
. اي که خودش انجـام داده اسـت     بندي  مؤسس و یا مروجان و معتمدان طبق دسته       

رد موضوعات مشترك بین این افـراد بـه ایـن     هایی از مقایسۀ ایشان در مو       قسمت
  :شرح است

  :گیري استراتژیک باشد جهتاگر موضوع اصلی  -1
  .گیرد توسط برداشتی که از فرصت دارد انگیزه می: مروج
  .گیرد توسط کنترلی که به منابع دارد انگیزه می: معتمد

ون آنکـه  هـا هـستند بـد    انتظار فرصت آفرین همیشه چشم    به بیان دیگر مدیران کار    
کارمند جماعت توجهش را به منابعی که دارد . منابعی در اختیار داشته باشند یا نه

چطـور بایـد   «گوینـد،   دهد که به همین دلیل هـم بـسیاري از افـراد مـی          یا ندارد می  
اول «گویـد   یک مـدیر مؤسـس مـی      . »م را شروع کنم؟ من که پولش را ندارم        تجارت
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این تفاوتی که در . »کنیم  فکري براي پولش میدهیم و بعداً یک    معامله را جوش می   
  .ها میان اشخاص هست تفاوت بسیار بزرگی است فلسفه

وي کـه  . »مـن پـولش را نـدارم    «گفـت  م اغلب می به همین دلیل هم بود که پدر فقیر    
آن دسـته از شـما خواننـدگان کـه        . کارمند بود همواره حواسش به منـابعش بـود        

دانید که پدر پولدار گفتن این جمله را براي من  اید می  هاي دیگر من را خوانده      کتاب
آفـرین   باالخره او مدیر کـار » پولش را از کجا بیاورم؟«و پسرش ممنوع کرده بود    

  .بود
  :اگر موضوع ساختار مدیریتی باشد -2
  .هاي غیر رسمی متعدد راحت است کار کردن با شبکه: مروج
  . پسندد ست و پا گیر را میهاي سلسله مراتبی با قوانین د شرکت: معتمد

یک مدیر مؤسس سازمان تحت نظارتش را کوچک و کـم حجـم نگـه         به بیان دیگر    
دارد و از روابط هماهنگی کـه بـا شـرکاي اسـتراتژیک خـودش دارد اسـتفاده                  می
اي  شـبکه کارمندان در مقابل دوست دارنـد کـه   . اش را رشد بدهد  تجارتکند تا     می

ها در آن جریان داشته باشد  اي از امر و نهی نجیرهسلسه مراتبی درست کنند که ز
هــا از بنــا کــردن یــک  دریــافتی کــه آن. و خودشـان در رأس شــبکه قــرار بگیرنــد 

مدیر مؤسس سازمانش را به صورت افقـی رشـد    . امپراطوري دارند اینگونه است   
را کند تا اینکه کـار   استفاده می» منابع بیرونی«دهد که به معناي آن است که از      می

کارمند در فکر توسعۀ سازمانش بـه صـورت   . بیاورد» درون مجموعه «با خودش   
عمودي است که به معناي آن است که بایستی مـدام افـراد بیـشتري را اسـتخدام                   

خواهنـد از نردبـان    هاي رسمی و سازمانی در نظر کارمنـدانی کـه مـی          چارت. کند
  .ترقی باال بروند اهمیت بسیار زیادي دارند

اضر خواهید دانست که چگونه شرکت پـدر پولـدار بـا وجـود کوچـک            در کتاب ح  
بودن رشد کیفی پیدا کـرد و ایـن کـار را از طریـق اسـتفاده از شـراکت نیرومنـد                    

اي ماننـد تـایم وارنـر، تـایم الیـف،       هاي سلسله مراتبـی     استراتژیک با دیگر شرکت   
. ن انجام دادهاي بزرگ انتشاراتی در سراسر جها اینفینیتی براد کستینگ و شرکت    

هایمان، وقت و کارمندانمان اینگونـه   جویی در هزینه    ما تصمیم گرفتیم براي صرفه    
تـر    تر رشد کنیم، مشهور     به این طریق توانستیم سریع    .  بپردازیم تجارتبه توسعۀ   
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دهی باالیی داشته باشیم، در صحنۀ جهانی حضور پیدا کنیم و با این    بشویم، سود 
در . ز پول و منابع دیگران براي توسعه اسـتفاده کـردیم       ا. حال کوچک باقی بمانیم   

  .چراي و چگونگی انجام این کار خواهیم پرداختاین کتاب به توضیح 
  :اگر موضوع فلسفۀ پاداش باشد -3
  . اندیشد و دنبال کار تیمی است گذاري است، به عملکرد می اش ارزش انگیزه: مروج
  .اندیشد و دنبال ترفیع شغلی است اش امنیت است، به منابع می انگیزه: معتمد

هاي معروف  توان گفت کارمندان به دنبال امنیت شغلی در شرکت به بیان ساده می   
تا . خواهند و دنبال فرصت ترفیع شغلی گرفتن هستند   هستند چک حقوقی منظم می    

 ترفیـع و عنـوان   ،بـسیاري کـارورزان  . بدین وسیله از نردبان شـرکت بـاال برونـد    
او عاشـق  . دانـم کـه پـدر فقیـرم اینگونـه بـود       می. دانند ر از پول می   ت  شغلی را مهم  
اش به نام رییس آموزش و پرورش عمومی بود حتی بـا اینکـه پـول               عنوان شغلی 

  .دادند زیادي هم بهش نمی
مدیر مؤسس در آرزوي باال رفتن از نردبـان سلـسله مراتـب شـغلی نیـست بلکـه         

مؤسـس از رقـم چـک حقـوقی         مـدیر   . آرزومند صاحب ایـن نردبـان شـدن اسـت         
. دهـد   نتایج کار تیمی است کـه بـه او انگیـزه مـی          گیرد بلکه   اش انگیزه نمی    دریافتی

وارد استیونسون هم به آن اشاره کرده است بـسیاري از           ربعالوه همانگونه که ها   
هـایی دارنـد کـه     کننـد کـه ارزش    مـی تجـارت اندازي  مدیران از این رو اقدام به راه  

این کتاب هـم بـه   . تر از امنیت شغلی و چک حقوقی منظم است   مبرایشان بسیار مه  
تر از پول هستند و براي بـسیاري از مـدیران    پردازد که بسیار مهم   هایی می   ارزش

شـان    مدیرانی هستند که عشق فراوانی به کار و هدف        . مؤسس واقعاً اینگونه است   
گـر پـولی بدسـت    ها حتـی ا  بسیاري از آن. کنند دارند و عاشق کاري هستند که می   

بـسیاري از کارمنـدان صـرفاً تـا     «گفت    پدر پولدار می  . کنند  شان را می    نیاورند کار 
  ».شان هستند که چک حقوقی منظم در ازاي آن دریافت کنند زمانی عاشق کار

در کتاب حاضر در مورد سه نوع پول هم مطالبی خواهید آموخت کـه عبارتنـد از         
 رقابتی آن نـوع پـول اسـت کـه بـسیاري از          پول. پول رقابتی، مشارکتی و معنوي    

قبـاي  ر ضـد ها براي شغل ترفیع، افزایش حقوق و بر      آن. کنند  افراد برایش کار می   
سـازي و   پول مشارکتی را از راه شـبکه   . کنند  ش هستند کار می     ی که کارمند  تجارت
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در کتاب حاضر برایتان توضیح خواهم داد کـه  . آورد  می توان بدست   نه رقابت می  
هاي اولیـۀ بـسیار نـاچیزي کـار را شـروع و         ه شرکت پدر پولدار از سرمایه     چگون

ما صرفاً براي بدسـت آوردن پـول مـشارکتی کـار     گسترش پیدا کرد در حالی که    
ایـم یـا     اختـصاص داده تجـارت بعالوه قسمت اعظم این کتاب را بـه هـدف        . کردیم
دانـیم کـه    ا مـی در حالی که بسیاري از مـ  .  مطرح هستند  تجارتهایی که در      ارزش

آفرین فرصت طلب هـستند و صـرفاً بـراي بدسـت آوردن               بسیاري از مدیران کار   
 خودشـان را بـا اهـداف    تجـارت کنند بسیاري هـم هـستند کـه       پول رقابتی کار می   

  .کنند که بهترین نوع پول است سازند و براي پول معنوي کار می تري می واال

  هاي مختلف مدیریتی  سبک
اند که مخصوصاً   در مقالۀ استیونسون مورد اشاره قرار گرفته  دو نکتۀ دیگري هم   

. با توجه به آنکه نویسندة مقاله یک استاد دانشگاه بوده است جالب توجـه هـستند          
کند که بسیاري از مردم اعتقـاد دارنـد       وارد استیونسون به این نکته اشاره می      رها

گـاهی کـه    ا این دیـد   وي به جاي توافق ب    . که مدیران مؤسس مدیران خوبی نیستند     
در تصور عمومی اینگونه جا افتاده است که مـدیران  «گوید  پسندند می  بسیاري می 

بـا  . توانند مـدیریت کننـد   رو هستند و بنابراین نمی      مؤسس افرادي خودخواه و تک    
آفرینـی اسـت امـا     این حال و با وجود اینکه کار مـدیریتی بـسیار متفـاوت از کـار            

وارد بـه نکتـۀ بـسیار     رهـا . »یر نیست و ضـروري اسـت      پذ  مهارت مدیریتی استثاء  
آفرینان به نوعی دیگر افراد را مدیریت  به بیان دیگر کار. درستی اشاره کرده است

هـاي   نکتۀ بعدي به این مطلب خواهیم پرداخت که بـه چـه دلیـل سـبک            در  . کنند  می
  .مدیریتی بین کارمندان و مدیران متفاوت با همدیگر هستند

  ده از منابع افراد دیگر را بدانیدچگونگی استفا
کند در قرابت نزدیکی با تعریفی قـرار   نکتۀ دیگري که استیونسون به آن اشاره می  

مدیریت مؤسـس  «دارد که وي از یک مدیر مؤسس به این ترتیب ارائه کرده است،   
هـا بـدون در       تعقیب فرصت : شود  راهکاري به مدیریت است که اینگونه تعریف می       

کند کـه،   وي اظهار می. »مان هست نابعی که در حال حاضر در اختیار     نظر گرفتن م  
همـین  » .گیرند که چگونه از منابع سایر افراد استفاده کنند    مدیران مؤسس یاد می   «
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. شود ها با دیگران می هایی در سبک مدیریتی آن نکته هم باعث بوجود آمدن تفاوت
هـا   نند تا بتوانند بـه مـدیریت آن  سایر افراد را استخدام ککارمندان عالقمند هستند    

هـا داشـته باشـند و     تواننـد کنتـرل مـستقیمی روي آن    به ایـن شـکل مـی     . بپردازند
شـود یـا اینکـه     ها گفته مـی  کارمندان دیگر یا بایستی همان کاري را بکنند که به آن 

هـاي   به همین دلیل کارمند جماعـت عاشـق سـاختن سلـسله مراتـب       . اخراج بشوند 
دوسـت دارنـد وقتـی بـه      . ها دنبال مدیریت نوع پروسی هستند       نآ. عمودي هستند 
  .»بپرند«ها  گویند بپرید آن دیگران می

پردازنـد   از آن جایی که مدیران مؤسس ضرورتاً به کـار مـدیریت کارمنـدان نمـی       
تـوان   به بیان بسیار ساده می . الزم است که به نوع دیگري این کار را انجام بدهند          

اگـر  .  بدانند چگونه مدیران مؤسس دیگر را مدیریت کنند   گفت مدیران مؤسس باید   
وي با جمله یا حرکتی نه چندان مؤدبانه پاسخ شما » بپر«به مدیر مؤسسی بگویید     

بنابراین مدیران مؤسس مدیران ضعیفی نیستند بلکه بر خالف آنچه . را خواهد داد  
هم بـه    که آنکه بسیاري ممکن است فکر کنند سبک مدیریتی بسیار متفاوتی دارند     

 چه کاريها گفت  توان به آن کنند که نمی    خاطر آن است که مدیرانی را مدیریت می       
  .شوند بکنند و گر نه اخراج می

دهـد کـه چـرا کارمنـد جماعـت            همین تفاوتی که در نوع مدیریت است توضیح می        
کنند ولی مدیران مؤسـس گرایشـشان بـه       براي بدست آوردن پول رقابتی کار می      

  . ت آوردن پول مشارکتی استسوي بدس

  کارمندي در جستجوي کارمندان دیگر
شـنویم   هایی که از دهان مدیران مؤسس جدیـد مـی         ترین ابراز نظر    بعضی از رایج  

کارمنـدان اصـالً   «یـا  » توانم کارمندان خوبی پیدا کـنم  من نمی«ها هستند  شامل این 
این مشکل . » بیشتر هستند فکر پولها فقط کارمند«یا » خواهند تن به کار بدهند    نمی

. شـان آشـفته اسـت    کنند که سبک مـدیریتی  را معدودي از مدیران مؤسس پیدا می      
وارد استیونـسون  رباز هم بایستی هـا  . دهی است   سبک مدیریتی یک جور آموزش    

کنده و البته به شیوة عملی به      پرفسور دانشگاه را تشویق کنیم که راست و پوست        
  .دیر مؤسس پرداخته استهاي میان کارمند و م تفاوت

  



19 چه چیزي عامل تمایز مدیران کارآفرین است؟: مقدمه

  چطور مقاله را سفارش بدهیم
نگاهی به مدیریت « و با عنوان    1983اي که هاروارد استیونسون در سال         در مقاله 

کپی ایـن مقالـه را   . توان یافت نوشته است اطالعات بسیار بیشتري می   » آفرینی  کار
بـراي سـفارش   .  دالر تهیـه کنیـد  10 هاروارد به مبلـغ    تجارتتوانید از مدرسۀ      می

این مقاله بسیار . بروید www.harwardbusinessonline.orgدادن به آدرس سایت 
آفرینـی    اي به موضوع مدیریت کـار       و براي هر کسی که عالقمندي     . ارزشمند است 

  .دارد مفید خواهد بود

  شوندها سبز ب صبر نکنید تا همۀ چراغ
شـان دوسـت    اي کـه خـود   دلیل دیگر عدم موفقیت بسیاري از مردم بـه آن انـدازه       

که غالباً ترس از اشتباه کردن یا شکست خوردن را . دارند موفق باشند ترس است
دلیل دیگري هم وجود دارد که البته آن هم نوعی ترس است اما به . شود  شامل می 

آل  شان را با ایده    افراد ترس خود   این دسته . دهد  شکل دیگري خودش را نشان می     
خواهند تمام ماه و ستارگان آسـمان بـه صـف         ها می   آن. کنند  طلب بودن پنهان می   

ها سـبز بـشوند تـا        شان را شروع کنند، انتظار دارند تمامی چراغ         تجارتبشوند تا   
اگر هم بحث بر سر مدیریت مؤسـس باشـد بـسیاري از ایـن          . ها بزنند به جاده     آن

  . هاي ناقص و معیوب در بزرگراه پیدا خواهید کرد ا موتورافراد را ب

  تجارتسه بخش یک 
ام دوست و شریک کاري مـن     یکی از بهترین مدیران مؤسسی که تا کنون شناخته        

هـا   ام کـه سـه تـا از آن    من چنـدین شـرکت بـا همکـاري وي تأسـیس کـرده       . است
وضـیح اینکـه کـار    وي در ت. شان عمومی شد و ما را مولتی میلیـونر کردنـد       سهام

 سـه تـا بخـش را       تجارتبراي جور کردن معاملۀ     «گوید،    مدیر مؤسس چیست می   
دومـی پیـدا کـردن    . یکی پیدا کردن افـراد مناسـب اسـت       . باید کنار هم قرار بدهیم    

گوید  بعالوه او می. »فرصت مناسب است و سومی پیدا کردن پول و سرمایه است    
بعـضی  .  جزئیات کنار هـم قـرار بگیرنـد      آید که هر سه تاي این       به ندرت پیش می   «

هـا هـم پـول     بعضی وقت. درست را داري اما فرصت یا پول را نداري        ها آدم     وقت
مهمتـرین  «مـان   باز هم از قول این رفیق  . »داري اما معامله و آدم مناسب را نداري       

http://www.harwardbusinessonline.org
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کاري که مدیر مؤسس بایستی انجام بدهد گرفتن یکی از این سه بخش در چنگش          
شاید یک هفته یا چندین سال طـول  . ي جور کردن دو بخش دیگر استو تالش برا 

بخش را هم داشته باشی حداقلش ایـن اسـت   بکشد که این کار را بکنی اما اگر یک       
به بیان دیگر مدیر مؤسس نبایستی به قرمز بودن دو چراغ از . »اي که شروع کرده 

.  چـراغ قرمـز هـستند      به واقع نبایستی اهمیتی بدهد که سه تـا        . سه تا توجهی بکند   
  . آفرین نیستند  یک مدیر کارکارآفرینیهاي قرمز مانعی براي  چراغ

 کــه ارزش انجــام دادن داشــته باشــد ارزشــش را دارد کــه  کــاريهــر 
  حتی ناقص انجام بشود

 مثل ویندوز مایکروسافت در ییها افزار اید که نرم آیا تا کنون به این نکته فکر کرده 
اش ایـن اسـت کـه        شـوند؟ معنـی      عرضـه مـی    98 یـا    1/3  مختلفی مانند  هاي  نسخه

. ش را تهیه کنید  هاي بهتر   محصول مزبور ارتقاء پیدا کرده است و شما باید نسخه         
شـاید حتـی   . اند کامل نبـوده اسـت   به بیان دیگر محصولی که اول به شما فروخته       

اند کـه سرشـار از خطـا و اشـتباه و عیـب       دانسته فروشش خودشان هم میهنگام  
  .را ارتقاء داد ست و بایستی آنا

شوند محصول خود را وارد بازار کنند زیـرا مـدام در         بسیاري از افراد موفق نمی    
ها  درست مثل همان کسی که منتظر است تا تمامی چراغ. حال کامل کردنش هستند

 شـوند  برخی مدیران مؤسس هم هرگز وارد بازار نمی       . ش سبز بشوند    براي عبور 
شان هستند یا اینکه  سازي محصول  حال کار کردن بر روي کامل  زیرا منتظر یا در   

خدا را به «گفت،  م غالباً می پدر پولدار. نویسند شان را می آل  ایدهتجارتدارند طرح  
هــا قبــل از آنکــه محــصوالتم کامــل بــشوند  آن. خـاطر مــشتریانی کــه دارم شــکر 

کنند و طی  روع میبه بیان دیگر مدیران مؤسس کار خودشان را ش. »شان خرند می
شـان را    و محـصوالت تجـارت و  . پردازند  میشان    مسیر به بهبود این وضع کاري     

مگر اینکه همـه  . کنند  شان را شروع نمی     بسیاري از افراد هرگز کار    . دهند  ارتقاء می 
ها هرگـز شـروع    دقیقاً به همین خاطر هم بسیاري از آن       . چیز تکمیل و آماده باشد    

درست براي عرضه کردن یک محصول به بـازار هـم هنـر             دانستن وقت   . کنند  نمی
 تنباید منتظر کامل شدن عنوان محصول باشـید زیـرا ممکـن اسـ     . است و هم علم   

. »به انـدازة کـافی خـوب باشـد    «فقط کافی است   . آل نباشد   هرگز یک محصول ایده   
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براي جا باز کردن آن در بازار هم نیازي به این نیست که بـه انـدازة کـافی خـوب        
اي داراي نقایص و اشـتباهات     با این حال اگر محصولی به اندازه      . ب پس بدهد  جوا

آن وقـت بدسـت   . ساز است است یا با انتظارات خریداران هماهنگ نیست و مشکل      
  .آوردن مجدد اعتبار و وجهه براي کیفیت آن محصول بسیار مشکل خواهد بود

یابی کـردن انتظـارات   هاي یک مدیر مؤسس موفق توانایی او در ارز          یکی از نشانه  
اگر محصولی . بازار و دانستن زمان توقف تولید و عرضۀ محصول به بازار است     

تواند،  آفرین می است مقداري ایراد دارد آن وقت مدیر کارکه به بازار عرضه شده     
قدم بشود تا حسن نیت خودش را در بازار حفظ     آن را ارتقاء بدهد و خودش پیش      

توانـد بـه منزلـۀ     در معرفی یـک محـصول بـه بـازار مـی     از طرف دیگر تأخیر  . کند
اي رو بـه   اند و بـا پنجـره   بازگشت هستند و از دست رفته هایی باشد که بی     فرصت
  . ها که بسته شده است فرصت

دانیـد کـه چقـدر     تـان هـست مـی    هاي اولیۀ ویندوز را یاد شما خوانندگان که نسخه  
گفتند به شوخی کـه وینـدوز     ها می   ضیبع( کند   هنگتان    افتاد که کامپیوتر    اتفاق می 

کش هم همـراهش   آنقدر اشتباهات و نقایص ریز دارد که بایستی یک قوطی حشره     
 اگر قرار بود یک مدل اتومبیل به تعداد دفعاتی که وینـدوز             .)تحویل مشتري بدهند  

شود اتومبیل   به بیان دیگر می   . شد خراب بشود این امر قابل قبولی نبود         خراب می 
با این . کرد اش باید آن را جایگزین می       در نظر گرفت که سازنده    » یی  لیمو«د  را مانن 

ها و نقایصی که داشت پدیدة بـسیار مـوفقی محـسوب        وجود ویندوز، جدا از خطا    
به چه دلیل اینگونه شد؟ زیرا این محصول بـه نیـازي کـه در بـازار بـود          . شود  می

اي رو بـه    کروسافت بـا دریچـه    مای. شد  اي تلقی نمی    داد و چیز غیر عادي      پاسخ می 
هایی کـه در حـال    همانگونه که شما. یابی کرد ها آشنا شد و شروع به بازار  فرصت

دانیـد اگـر مایکروسـافت     کنید مـی  هاي ویندوز استفاده می  حاضر از یکی از نسخه    
ماند هنوز که هنوز است چیزي براي عرضه بـه          منتظر نسخۀ کامل محصولش می    

  . بازار نداشت
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هــایی کــه  انــد و آن دي کــه در مــدارس و دانــشگاه آمــوزش دیــدهافــرا
  اند آموزش رسمی نداشته

فنجـان پـر کـاربردي    «گوید،  اي هست به این ترتیب که می     هاي رزمی جمله    در هنر 
این امر در مورد مدیر . »فنجان فقط هنگامی که خالی باشد بدرد بخور است    . ندارد
  .کند آفرینی هم صدق می کار

اوه، من همـه چیـز را راجـع بـه     «ایم    ن جمالتی را از دهان مردم شنیده      همۀ ما چنی  
  .»دانم فالن موضوع می

هـا را   کند تمامی پاسـخ  گوید که فنجانش پر است و فکر می  این جمالت را کسی می    
چیـز بـر نیایـد و خـود        تواند از پـس دانـستن همـه           یک مدیر مؤسس نمی   . داند  می

شان در گـرو خـالی مانـدن     دانند موفقیت ها می آن. دانند مدیران این موضوع را می 
  .شان است فنجان
هـاي درسـت را    خواهند در مقام کارمند موفق باشند بایستی پاسـخ  هایی که می   آن

اما مدیران مؤسـس الزم  . گیرند  شوند یا ترفیع نمی     بدانند و اگر ندانند یا اخراج می      
. چه کسی باید تماس بگیرنـد ها را بدانند فقط کافی است بدانند با  نیست همۀ جواب  

  . کار مشاوران همین است
شـود   بـه بیـان سـاده مـی    . بینند که متخصص باشند اي تعلیم می  کارمندان به گونه  

اینگونه تعریف کرد که متخصص کسی است که در مـورد موضـوعات محـدودي            
  . فنجان او باید پر باشد. داند هاي زیادي می چیز

تـوان گفـت    ند که به بیان ساده در تعریـف مـی  گرا باش   مدیران مؤسس بایستی کل   
  .فنجان او باید خالی باشد.  بدانندکمبایستی در مورد موضوعات بسیار 

خواهنـد دکتـر،    ها می  آن. روند که متخصص بشوند     افراد به مدرسه و دانشگاه می     
هـا    ایـن . ریـز کـامپیوتر باشـند       حسابدار، وکیل، منشی، پرستار، مهندس یا برنامـه       

هـر  . دانند هاي زیادي می و معینی چیزستند که در مورد موضوع محدود    افرادي ه 
آورند یا حداقل امیدوارند  ها پول بیشتري در می چه تخصص افراد بیشتر باشد آن

  .اینگونه باشد
هـا بایـد کمـی از     عامل تفاوت مدیران مؤسس با این دسته افـراد آن اسـت کـه آن             

، بیمه، طراحـی محـصول، تـأمین    ارتتجهاي مهندسی،     حسابداري، قانون، سیستم  
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یـابی، سـخنرانی بـراي     گذاري، روابط اجتماعی، فروش، بـازار       منابع مالی، سرمایه  
هـاي مختلـف    عموم، افزایش سرمایه و سـر و کلـه زدن بـا افـرادي کـه در رشـته            

داننـد کـه بـسیاري     مدیران مؤسس حقیقـی مـی     . متخصص هستند سر در بیاورند    
تواننـد از پـس    هـا نمـی   داننـد، آن  ها را نمـی   ها خیلی چیز    آنها را باید بدانند و        چیز

ها بایـستی   به همین دلیل است که فنجان آن     . ها بر بیایند     تخصص  از گسترة وسیع 
  .ها بایستی همیشه یاد بگیرند همیشه خالی باشد و آن

  التحصیلی در کار نیست فارغ
 آموزنـدة بـیش    مطالبی که گفته شد به معناي این است که مدیر مؤسـس بایـستی             

من به محـض اینکـه از جبهـۀ کارمنـدي بـه سـوي مـدیر شـدن گـام                     . فعالی باشد 
 نوشـته  تجـارت هر کتـابی را کـه در مـورد     . ام شروع شد    برداشتم دورة یادگیري  
هاي چاپ شده در مورد امور  خواندم، روزنامه آوردم و می   شده بود را بدست می    

ها را  دانستم که همۀ جواب می. کردم ها شرکت می  خواندم و در سمینار     مالی را می  
. ها یاد بگیرم و سریع هـم بایـد یـاد بگیـرم           دانستم بایستی خیلی چیز     می. دانم  نمی

دانم که آموزش دیدن من به عنوان مدیر  می. چیز تغییر نکرده است امروزه هم هیچ
 به دنبال نخواهد داشت و مـن همیـشه در       را اي  التحصیلی  مؤسس هرگز روز فارغ   

به بیان دیگر مواقعی که سـر کـار نبـودم در حـال        . هایم شرکت خواهم کرد     سکال
هـایی را کـه یـاد گرفتـه بـودم در       بردم و سپس چیـز     خواندن و مطالعه به سر می     

  . بستم  به کار میمتجارت
هـایم   ها همین عادتی که براي مطالعۀ مداوم و سپس به کار بستن دانسته        طی سال 

همانطور که قـبالً  . همترین عوامل موفقیت من شده استیکی از مام    در کارم داشته  
. هم اشاره کردم من مانند بعضی از دوستانم ذاتاً مدیر مؤسس متولد نشده بـودم   

پـشت افتـاد مـن     اما درست مثل اتفاقی که در داستان مسابقۀ میان خرگوش و الك 
از برخـی از  پشت بودم به آهستگی اما با اطمینان به راهم ادامه دادم و       هم که الك  

مـدیر  . شان پـر شـده بـود جلـو زدم     دوستانم که پس از رسیدن به موفقیت فنجان    
  .اي ندارد التحصیلی مؤسس حقیقی روز فارغ
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   متخصص شدنفوق
بینید بر گرفته از معادلۀ گردش نقدي پـدر پولـدار اسـت      تصویري که در ادامه می    

  .ي پدر پولدار استها که دومین کتاب از سوي کتاب) انتشارات وارنر بوکس(
  . مخفف کلمۀ کارمند استEحرف 
  . کوچک و متخصص استتجارت مخففی براي کلمات شغل آزاد، Sحرف 
منـد یـا   ر کا 500کـه   (هاي بزرگ است      تجارت مخففی براي کلمۀ صاحبان      Bحرف  

  ).بیشتر دارند
  گذار  مخفف براي کلمۀ سرمایهIحرف 

ي آنکـه در جایگـاه بـی باشـند در        یکی از دالیلی که بیشتر مدیران مؤسس به جـا         
بـه عنـوان نمونـه،    .  تخـصص دارنـد  فـوق هـا    قرار دارند این است که آن      Sجایگاه  

کنند به لحاظ فنی مدیر مؤسس   هاي خصوصی کار می     پزشکانی که در بیمارستان   
 مـشکل باشـد   B بـه   Sهستند اما ممکن است برایشان انتقال پیدا کردن از جایگـاه            

. ها پـر اسـت    فنجان آن . اند بسیار تخصصی است     ها دیده   آنهایی که     زیرا آموزش 
هـاي عمـومی    نیـاز بـه آمـوزش    برود  B به   Sبراي آنکه شخصی بتواند از جایگاه       

  . بیشتر دارد و بایستی همواره فنجانش خالی باشد
اي جانبی بر معادلۀ گردش نقدي این را هـم داشـته باشـید، یکـی از             به عنوان نکته  

 بـه مـدیریت   I و Bهـاي    دار بـه مـن پیـشنهاد داد تـا در جایگـاه            دالیلی که پدر پول   
مؤسس مشغول باشم این بود که قوانین مالیاتی در این دو جایگاه بسیار بـه نفـع            

 کـه کارمنـدان یـا افـراد داراي شـغل آزاد قـرار       I و Sهـاي   در جایگـاه . افراد است 
هـاي   مالیـاتی مـشوق  قـانون  . گیرند قوانین مالیاتی چندان به نفع افـراد نیـستند          می

روي بیـشتري را در اختیـار افـرادي کـه در          هـاي در    بیشتري یا به بیان دیگـر راه      
 تعـداد زیـادي را بـه اسـتخدام خـود در بیاورنـد یـا در           دهد تـا     قرار می  Bجایگاه  
 از قبیـل (گذاري کنند که دولت مایل است رشـد داشـته باشـند        هایی سرمایه   پروژه
هـاي   توان گفـت در جایگـاه       به طور خالصه می    ).آمد  در  سازي براي اقشار کم     خانه

  .ها هم مختلف هستند مختلف مالیات
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هایی خواهیم پرداخت که در هـر جایگـاه وجـود دارد و           در کتاب حاضر به تفاوت    
توانند از جایگاهی به جایگاه دیگر نقل مکـان کننـد    اینکه مدیران مؤسس چگونه می   

  .B به جایگاه Sمخصوصاً از جایگاه 

  ها رستی از تفاوتفه
شان کنند بایستی تصمیم بگیرند که  افراد قبل از آنکه اقدام به دست کشیدن از کار        

تغییر . خواهند از وضعیت کارمندي به مدیر مؤسس تغییر حالت بدهند یا نه    آیا می 
  :هاي زیر است د تغییراتی بر ویژگیحالت یا دگردیسی مزبور نیازمند ایجا

  .خواهی خواهی به آزادي  از امنیت توانایی تغییر فلسفه-1
  . توانایی به سر کردن اوقات بدون پول داشتن-2
  . توانایی کار کردن در شرایط بدون تضمین-3
  .ها تا منابع  توانایی تمرکز بر فرصت-4
  .هاي مختلف مدیریتی براي مدیریت افراد مختلف  داشتن سبک-5
کنترلی برایشان ) یران مؤسسمد(ها   و منابعی که آن    توانایی مدیریت افراد     -6

  ).متعلق به دیگرانند(ندارند 
  .آمد محور یا ترفیع محور بودن گیري تیمی و ارزشی داشتن و نه در  جهت-7
  . فعاالنه در پی یادگیري بودن و هرگز از آن دست بر نداشتن-8
  .هاي عمومی دیدن و نه متخصص شدن در امري  آموزش-9

  .تجارت کل  داشتن شجاعت قبول مسئولیت-10
به این نکته توجه داشته باشید که کشاورزان که او این نـوع مـدیران مؤسـس بـه               

دادند تا بتوانند  شان پرورش می    ها را در خود     آمدند بایستی این ویژگی     حساب می 
بایستی . کاشتند تا در پاییز درو کنند   بسیاري باید در فصل بهار می     . دوام بیاورند 

هـاي گیـاهی و    شان باشد و حیوانات، آفـت      ي به نفع  کردند که وضعیت جو     دعا می 
هـاي   ها باقی بگذارند تا بتوانند زمـستان    حشرات به میزان کافی محصول براي آن      

اگر دیـدگاه فکـري و      «گفت،    پدر پولدار اغلب می   . سخت و طوالنی را دوام بیاورند     
  ».اي خواهی شد العاده سر سختی کشاورزان را داشته باشی مدیر مؤسس فوق
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  ها آسایش و راحتی در انتهاي سختی
تبدیل شدن فرد به مدیر مؤسس به  از شروع، این کتاب در مورد روند بایدگر چه ا

عنوان روندي زمان بد و مشکل توضیح بدهد اما دوست دارم این نکتـه را بدانیـد               
همـانطور کـه هـر رونـد     . که در انتهاي هـر سـختی آسـایش و راحتـی قـرار دارد          

سواري باشد هم در ابتـدا سـخت    گر یادگیري راه رفتن یا دوچرخهیادگیري حتی ا  
تان باشد که گفتم اولـین روزي کـه رسـماً دیگـر      شاید یاد . است که شروعش کنید   

تان وفادار باشید  اگر به روند یادگیري. کارمند نبودم روز چندان خوبی برایم نبود 
ت شبیه مـوقعی کـه یـاد    و آن را ادامه بدهید جهان برایتان تغییر خواهد کرد درس      

در مورد مدیریت مؤسس شدن هم این  . سواري کنید   گرفتید راه بروید یا دوچرخه    
  . قضیه مصداق دارد

ام شــد حتــی از  اي کــه در انتهــاي کــار نــصیب  در مــورد شــخص خــودم نتیجــه 
رونـد مـدیر مؤسـس      . تـر اسـت     هایی که در سرم داشتم هم عالی        ترین رویا   بزرگ

اي کرده اسـت کـه در صـورت کارمنـد بـاقی       تر از اندازه   دشدن مرا بسیار ثروتمن   
هـایی هـم مـشهور و درسـطح جهـانی       بعالوه یـک جـور    . توانستم باشم   ماندنم می 

از همه مهمتر . شدم من شک دارم که اگر کارمند بودم معروف می      . ام  شناخته شده 
 شوند و از جهاتی بـه بهتـر   این است که محصوالت ما به سراسر جهان ارسال می 

اي که از یادگیري روند تبدیل شدنم  بهترین فایده. اند کردن زندگی افراد کمک کرده 
ام شـد یـافتن فرصـت خـدمت کـردن بـه تعـداد هـر چـه           آفرین نصیب  به مدیر کار  

  . بیشتري از افراد بود که هدف اولیۀ خودم از مدیر شدن بود

  فلسفۀ مدیران مؤسس
روزي که کارم را در شـرکت  . تفاق افتادام ا  مدیر شدنم به موازات تغییر در فلسفه      

م بـه فلـسفۀ پـدر     ام از فلـسفۀ پـدر فقیـر     ریکو رها کردم فلـسفه      زیراکس در پورتو  
  :تغییر مزبور اینگونه بود. پولدار تغییر پیدا کرد

  . از آرزومند امنیت داشتن به آرزومند آزادي داشتن تبدیل شدم-1
  .ندي ثروت عظیم رسیدم از آرزومندي چک حقوقی ماهیانه به آرزوم-2
 از دانستن ارزش در وابسته بودن به استقالل داشتن را ارزشمند دانـستن          -3

  .رسیدم
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هـا از قـوانینی     از اطاعت از قوانین وضع شده توسط دیگران به اطاعـت آن  -4
  .کنم رسیدم که من وضع می

  . آرزومند امر و نهی کردن و نه امر و نهی دیگران را پذیرفتن شدم-5
مایل به این پیدا کردم که مسئولیت کل امور را به عهـده بگیـرم بـه جـاي                 ت -6

  .»فالن کار به من مربوط نیست«آنکه بگویم 
 تعیین کنم تـا اینکـه خـودم را بـا           شرکت را   تصمیم گرفتم فرهنگ حاکم بر     -7

  . فرهنگی که دیگري وضع کرده تطبیق بدهم
کـه بخـواهم از مـشکالت        تصمیم گرفتم تغییري در جهان ایجاد کـنم تـا این           -8

  . موجود شکایت کنم
شود مشکلی را پیدا کرد و سـپس از آن بـه        تصمیم گرفتم بدانم چگونه می     -9

  .  استفاده کردتجارتمنزلۀ فرصتی براي 
  .آفرین باشم  که به جاي کارمند بودن مدیر کاراینکه انتخاب -10

  مدیران موفق مؤسس جدید
زرگترین تغییر در عالم بود که طی آن دیـوار    احتماالً جهان شاهد ب    1989در سال   

در این سال جنگ سرد بـه انتهـا رسـید و       . فراگیر شد برلین فرو ریخت و اینترنت      
دنیا از دیوار به وب رسید و از جدایی بـه اتحـاد دسـت       . جهانی سازي شروع شد   

  .یافت
د ش سرازیر میاستریت   قانون اصالحیۀ مخابرات و پولی که از وال     1996در سال   

بـال کراسـینگ شـدند کـه شـرکتی       هـایی ماننـد گلـو       باعث سر بـر آوردن شـرکت      
هـا را از   ود و یک کار مهم صرفاً انجام داد و در سراسر جهان کشور        ورشکسته ب 

کشی فیبر نوري دیگـر الزم   بلپس از انجام کا. طریق فیبر نوري به هم متصل کرد    
 سـیلیکون سـرازیر   درة بـه هاي متفکر از هندوستان در جـستجوي کـار            مغز نبود
هـاي متفکـر هنـدي از     حـاال دیگـر ایـن امکـان فـراهم آمـده بـود کـه مغـز                 . بشوند
  .شان با صرف هزینۀ کمتر کار کنند هاي خانه

اند و وب بوجود آمـده اسـت    هاي فیبر نوري اعطا کرده    با توجه به قدرتی که کابل     
رج از ایـاالت  ی بـراین بعـدي از خـا    گیتس یـا سـرگ    بینی من این است که بیل         پیش

هایی مانند، هنـد، چـین، سـنگاپور، ایرلنـد، نیوزلنـد یـا            اهل کشور  متحده و احتماالً  
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قـدرت ذهنـی، خالقیـت، تکنولـوژي و دسترسـی بـه       . اروپاي شـرقی خواهـد بـود     
 -هاي بزرگ جهانی مولتی بیلیونر جـوان بعـدي یـا مـدیر مؤسـس تریلیـون                  بازار

  . دالري را خلق خواهند کرد
تهی از آمد کشورمان  ري از آمریکاییان از شنیدن اینکه مشاغل پر در    امروزه بسیا 

انـد   هایی نظیر هند و دیگر جاهاي جهان منتقل شـده  و به کشوراند    منابع خود شده  
هـا، وکـال، کـارگزاران        امروزه حتی کارهایی که حسابدار    . زده خواهند شد    وحشت

 جاي دیگري در جهـان و  توان دهند را می  هاي مسافرتی انجام می     بورس و آژانس  
  .با قیمت کمتري انجام داد

  آمد نیست پر درهاي  دیگر خبري از شغل
تواند به توصیۀ عصر صنعتی شدن داشته باشد  بنابراین این اوضاع چه ربطی می     

برو دانشگاه تا بتوانی کار خوب و امنی پیـدا کنـی کـه حقـوق بـاالیی        «گفت    که می 
» ز نردبان شرکت باال بروي و ترفیع بگیري؟    سخت تالش کن تا ا    «یا  » داشته باشد 

بـسیاري از  . اسـت نما   بسیار نخ به نظر من این توصیۀ قدیمی عصر صنعتی شدن          
شوند زیرا کسی که براي در اختیار       کارمندان در پیدا کردن شغل دچار مشکل می       

هـا زنـدگی    تـر از آن   دورمایـل کنـد هـزاران     ها با ایشان رقابت می      گرفتن شغل آن  
هـا افزایـشی    دانیم که براي بـسیاري از کـارگران حقـوق     بسیاري از ما می   . دکن  می

شـوند   ها باال برود وقتی که کسانی پیدا می چطور ممکن است حقوق آن . اند  نداشته
  که حاضرند براي دستمزدي بسیار کمتر کار کنند؟

هاي میان کارمندان و مدیران مؤسس این است که دستۀ دوم بابـت              یکی از تفاوت  
زده  غییراتی که تغییر از دیـوار بـه وب بوجـود آمـده اسـت خوشـحال و هیجـان            ت

  . اما بسیاري از کارمندان از تغییر وحشت دارند. هستند

  آخرین تفاوت
 پرداختـی بـه     دسـتمزدهاي خـواهم اعـالم کـنم تفـاوت در            آخرین تفاوتی کـه مـی     

 شده به هاي پرداخت با نگاهی به فهرست حقوق . کارمندان و مدیران مؤسس است    
شوید که بعضی از این مـدیران از جملـه         مدیران ارشد اجرایی معروف متوجه می     

آیا ممکن است دلیل ایـن   . افرادي هستند که کمترین میزان حقوق دریافتی را دارند        



29 چه چیزي عامل تمایز مدیران کارآفرین است؟: مقدمه

 باشد که مدیران ارشد اجرایی که کارمند هستند براي کـسب چـک حقـوقی    آنامر  
دیر مؤسـس هـستند بـراي کـسب نـوع      کنند و مدیران ارشد اجرایی کـه مـ        کار می 

  کنند؟ آمد کار می دیگري از در
  بیشترین حقوق پرداختی

   میلیون دالر2/55 جان ویلور                                     تی اکس یو                                -1
   میلیون دالر3/44                    رابرت تول                                     تول برادرز            -2
   میلیون دالر7/41نتال پترولیوم                     ري ایرانی                                     اکسید-3
   میلیون دالر5/39هوم دیپات                                 دلی                                     باب نار-4
   میلیون دالر9/38د زانور                                موتوروال                                    ادوار-5

  کمترین حقوق پرداختی
   دالر1                             ریچارد کیندر                              کیندر مورگان انرجی-1
   دالر1                      اپل کامپیوتر                         استیو جانر                          -2
   دالر840/81               جف بزوس                                آمازون                           -3
   دالر000/311             وارن بافت                                 برکشاید هث اوي                -4
   دالر296/365                                      پاول اندرسون                           اوك انرژي-5
  

هـا، مزایـاي    آمـد، تـشویق     در این مقالـه بـر در      . 2005 می   2مجلۀ فورچون،   : منبع
در این جدول من گروه اول . ها اشاره شده است ریز سهام در اختیار و دیگر خرده  

آمد است بـه عنـوان    شان از کار کسب در   را به عنوان کسانی که ظاهراً هدف اولیه       
از طرق دیگر ماننـد مزایـاي   شان  آمد کارمند و گروه دوم را که به دنبال جبران در     

  .ام گذاري کرده  نامتجارتها هستند به عنوان صاحبان  سهام و دیگر روش

  آیا شما مدیر مؤسس هستید؟
هـدف  . هـایی هـست   ست میان کارمند و مدیر مؤسس تفـاوت       همانطور که واضح ا   

ست تـا شـما بتوانیـد قبـل از دسـت       ها  تر به این تفاوت     کتاب حاضر پرداخت عمیق   
  .تان هست یا نه تان بهتر تصمیم بگیرید که آیا مدیر شدن مناسب کشیدن از کار

  گیري نتیجه
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مایل یکی به داشتن ترین تفاوت میان کارمند و مدیر دو آرزو و ت      به نظر من بزرگ   
  . امنیت و دیگري به آزادي است

اي دست  آفرین موفقی بشوي به آزادي اگر تو بتوانی مدیر کار«گفت  پدر پولدار می
آن وقـت دیگـر   . کننـد  اش مـی    که عدة بسیار قلیلی از مردم تجربه      کرد  پیدا خواهی   

وضـوع  بلکـه م  . مسئلۀ پول زیاد یا وقت آزاد بسیار داشـتن صـرفاً مطـرح نیـست              
  ». استآزادي از قید ترس

  »آزادي از ترس از ترس؟«پرسیدم 
بینی ترس در  اگر به اعماق کلمۀ امنیت نگاه کنی می«وي سرش را تکان داد و گفت 

گوینـد   بـه همـین دلیـل بـسیاري از افـراد مـی      . هاي زیرین آن پیدا شـده اسـت    الیه
یـا درس    مطالعـه    ها بـه    این حرف به دلیل عشق آن     » تحصیالت عالیه داشته باش   «

.  ترس کار خوب گیر نیاوردن، یا پولی بدست نیاوردن-آید نیست بلکه از ترس می
هـا تـرس را انگیـزة       آن. دهنـد   ها انگیزه مـی     ببین معلمان در مدارس چگونه به بچه      

» .افتـی  اگـر درس نخـوانی آن وقـت مـی    «گوینـد،   هـا مـی     آن. کنند  آموزان می   دانش
وقتـی  . کنند درس خواندن را از روي ترس افتادن القا می     ها انگیزة     بنابراین به بچه  

آورد باز هـم انگیـزة تـرس      شود و کار گیر می      التحصیل می   آموز فارغ   همان دانش 
اگر کـارت را  «کند که،  اش می کارفرما با زبان یا با حرکات دیگر حالی   . مطرح است 

هم به خاطر   آنکند تر کار می در نتیجه کارمند سخت» .شوي  انجام ندهی اخراج می   
ترس، ترس از نتوانستن فراهم نمودن مایحتاج خانواده، و پولی براي پرداخت وام   

مـشکل امنیـت هـم     . دلیل توسل مردم به امنیت ترس است      . رهن در بساط نداشتن   
انـدازد و   صـرفاً پتـویی روي آن مـی    . کنـد   این است که درد ترس را معالجـه نمـی         

اي کـه   خورخوره رس همیشه درست مثل لولو    کند اما ت    صورت مسأله را پنهان می    
  .زیر تخت قایم شده است

هـاي پـدر    توانـستم کـامالً معنـی حـرف      در دبیرستان بودم می کهمن که آن زمان  
در مدرسه صرفاً به خاطر «. پولدار را در مورد درس خواندن از روي ترس بفهمم

. م درس بخـوانم  خواندم نه به خاطر اینکه دوست داشته باشـ          اینکه نیفتم درس می   
دانـم هـیچ وقـت بـه      خواندم کـه مـی   هایی را می   ترسم که درس    آنقدر از افتادن می   

  » .خورد مان نمی درد
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