
  
  
  

 احمد حلتدکتر مقدمه 
  

دیرزمانی است که موفق شدن با ثروتمنـد شـدن یکـی دانـسته شـده               
کـه  اما نکته اینجاست . به درست یا غلط بودن این باور کاري نداریم    . است

همین تصور یکی دانستن موفقیـت بـا ثروتمنـدي سـبب شـده اسـت تـا                  
یافته براي علم موفقیت در بازار تجارت هم کاربرد          بسیاري از اصول توسعه   

 جزو  کار و   کسب اي از قوانین تجارت و      بخش عمده  ،پیدا کنند، و برعکس   
  .موفقیت محسوب شوندشناسی   روانهاي اساسی درس

بـا موضـوع    هـاي  کتـاب  جلد اول از مجموعـه  کتابی که پیش رو دارید 
است و در آن از منظـري جدیـد بـه        » ویک اصول توانگري در قرن بیست    «

دیدگاه این کتاب نگاهی نو     . شود  کارآفرینی و توانگري نگریسته می     فرایند
یافتـه و   زمان و سـا   منـد    قاعـده  توان آن را چارچوبی    و متفاوت است که می    

. تعبیـر کـرد  » تبدیل ایده به طال«گر براي ن رویکردي سیستمی و یکپارچه   
 صورت یک به» توانگري «شود  می تالش  تا حد امکان   در این دیدگاه جدید   

ي که هـر انـسان     فرایند.  معرفی شود  پذیر بینی  و پیش  شدنی کنترل فرایند
نو و هاي   طور فردي، تمام مراحل خلق ایده      د با ورود به آن به     توان   می عادي

شـک نیـست کـه      .  تجربـه کنـد    بـه ثـروت را شخـصًا      هـا     تبدیل این ایـده   
 امـا  ،عـالی بدرخـشند   فراینـد در این ند توان  میخالق و مستعد    ي  ها ناانس

گردد قابلیت خلق  این کتاب مشخص می   هاي    نکته این است که با آموخته     
 همگان ایـن فرصـت و      ،فراهم است و در نتیجه    ها    و نوآوري براي همه آدم    

  تـالش و مـداومت و اسـتعدادي کـه بـه خـرج              توانایی را دارند تا در حـد      
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را براي خود شکار کنند و آشـکار   کائنات یئ بخشی از ثروت نامر  ،دهند می
د توان میبا نگاه از درون آن      اي است که هر انسانی     این کتاب پنجره  . سازند

چیـزي کـه    ؛  به جاي فقیرانه زیستن، توانگرانه زندگی کردن را تجربه کند         
  .حق هر انسانی روي زمین استبه نظر من شایسته و 

 »ویک اصول توانگري در قرن بیست   « هاي  کتاببه زبان ساده مجموعه     
خصوص آنهـایی    ه ب ،ها  آدم ۀخواهد فرصت توانگر شدن را در اختیار هم        می

  . قرار دهدندا یکنند بیش از حد عادي و معمول  میکه احساس
 مطلـب دنبـال   ۀ رویکردهاي خاصی براي ارائـ    ها  کتابدر این مجموعه    

مـرتبط بـا علـم تـوانگري     هـاي   کتـاب دیگر  با که سبب تمایز آن  ،شود  می
  .شود می موجود در بازار

سـبک  . استاد ـ مبتـدي اسـت   اي   محاورهۀنخستین رویکرد، سبک ارائ
تـر،   و از همه مهمتر  تر و جذاب   کتاب خواندنی  شود   می که باعث اي    خالقانه

بندي و انتقال    حال امکان جمع   درعین و   ،جلوه کند تر    صمیمانه و خودمانی  
 ۀکـه در طـی بیـست سـال اخیـر در زمینـ      اي    پراکندههاي    متن سخنرانی 

راحتـی فـراهم    در یک مجموعـه کتـاب بـه       ،ام کارآفرینی و توانگري داشته   
 استاد ـ مبتـدي قبلـی بـه     هاي اباستقبال وسیعی که از سلسله کت. گردد

  جدید و بدیع و    ةگان با این شیو   خوبی نشان داده که خوانند     عمل آمده، به  
 و ،شـوند   میخت اُراحتی   به انتقال مطالب براي   راحت و جذاب  حال    درعین

هـاي اسـتاد و     وگو  گفـت متمـادي بـدون هـیچ خـستگی         هاي    براي ساعت 
اند کـه از   حتی بسیاري به من پیغام داده. کنند  می مبتدي را تا آخر دنبال    

شوند و هر بار چیز جدیدي از        یهرگز خسته نم  ها     خواندن مکرر این کتاب   
  .آموزند  میآن

ـ  هـا   کتابرویکرد دوم این سري       نـوین کـارآفرینی   هـاي      تکنیـک  ۀارائ
 مـشاغل  ، یعنی در هـر کتـاب    ؛استا  اجر  قابل عملی و کاربردي و   صورت    به

و هـا   تکنیـک ، گـردد و راهبردهـا    میدرآمدزاي عملی و اجرایی نیز معرفی    
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شـکل اجرایـی معرفـی و       ر آن شـغل، بـه     و راهکارهـاي تـوانگري د     ها    مدل
  اینکـه  نخـست ؛دفوایـدي دار   تکنیـک    ۀ ارائـ  ةایـن شـیو   . گردد  می بررسی

 نظــري و صــرفًاشــده در ایــن کتــاب  ارائــهشــخص گمــان نکنــد مطالــب 
 و دوم اینکـه ضـمن آشـنایی بـا کـاربرد      ؛دانشگاهی و غیرکـاربردي اسـت   

کتـاب را  هـاي   زه عملی آمـو ة استفادةنحو، مخلتفهاي   در شغل ها    آموخته
کنـد    مـی   خواننده احساس  ،به این ترتیب  . کند  می در دنیاي واقعی تمرین   

 کـسب و کـار    عملی را در هر شـغل و ۀکه این توانایی را یافته تا این تجرب     
  . مناسب پیاده سازدبه شکل، کند میمتفاوتی که انتخاب 

نگـرش  اصـرار بـه سـاختاردهی و     ،هـا   کتـاب رویکرد سوم این سلـسله      
هاي دخیــل در کــارآفرینی و فراینــدســازي تمــام مند  قاعــدهسیــستمی و

انـدازي    راه يهافراینـد ي خلق ایده گرفته تا      هافرایند از   ؛توانگرسازي است 
هـاي بـزرگ و پابرجـا و    کـسب و کار   هاي نوپا و تبدیل آنها به     کسب و کار  

 ة یـک پدیـد    اسـاً اسشاید بـسیاري معتقـد باشـند کـه تـوانگري            . ماندگار
تـصادفی و آمـاري       شانسی و  کامالًقاعده و  نظم و بی   بی،  پیچیده،  غیرخطی

 تـوان   مـی نظم هم  بیهاي اما حقیقت این است که حتی براي پدیده    ،  است
در چـارچوب    نظمی را   بی چارچوب و سیستم مشخصی را در نظر گرفت و        

ه در متن ک همچنان. قواعد احتمالی و آماري خاصی تحت کنترل قرار داد       
 بـسیار هـاي     آپ  اسـتارت بینید، ما حتی بـراي        می هاي این کتاب  وگو  گفت

مشخـصی  هـاي   و چـارچوب  ها    نظم هم الگوها و قالب     بیبسیار    و مطمئننا
ي هـا  ناچیـزي جـز نگـرش انـس       ها    این ساختارها و مدل   . کنیم  می معرفی

هـاي جدیـد و خلـق       کـسب و کار     بـراي ایجـاد    ویـک   بیـست باهوش قرن   
شــما هــم اگــر درعــصر حاضــر دنبــال  . جدیــد و نــو نیــستهــاي  روتثــ

 دیـر یـا زود ایـن       ، باید به هـر شـکلی کـه هـست          ،گردید  می یآفرین  ثروت
تـوان تولیـد و    توانگري یعنـی . ساختارها را بشناسید و آنها را به کار ببرید   

 هر لحظه در حال تغییر    کار و    کسب  در دنیایی که تجارت و     .مدیریت پول 
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التغییـر و    هـاي دائـم   کار و    کـسب  تن ابزارهایی براي کنترل این     داش ،است
  .از ضروریات است تسلط به استفاده از آنها

پررنـگ کـردن نقـش رایانـه و        هـا     رویکرد چهارم ایـن مجموعـه درس      
در . مـی اسـت   ویک  بیـست آفرین قـرن     اینترنت در مشاغل پردرآمد و ثروت     

نـد، بـا کـامپیوتر و    المللـی ندا    اگر کـسی یـک زبـان بـین         ویک  بیستقرن  
 و ،نوین ارتبـاطی آشـنا نباشـد   هاي  و فناورياي  کاربردي شبکههاي   برنامه

ثر بـا  ؤزندگی و فنون برقـراري ارتبـاط مـ   هاي  شناسی و مهارت   اصول روان 
داخلی  بازار این فرد در  . چندانی ندارد مشتري را نشناسد، شانس موفقیت      

بـه شـکل    را آفـرین  ثـروت ائـه و   ار تواند ارزشی قابل    نمی ی هرگز الملل  بینو  
سقف ثروت و درآمد چنین شخـصی        .کندبه دیگران عرضه    کارآمد و مؤثر    

 قـرن پـردازش     ویـک   بیـست قرن  . رود تواند باالتر   نمی از یک حد مشخص   
 تـوان   مـی کمتـر شـغل پرسـودي را   . استاي  شبکههاي    دیجیتال و ارتباط  

نـوین رایانـه و    ي  هـا   شکل مستقیم یا غیرمـستقیم بـا فنـاوري         یافت که به  
تحلیل و ارزیـابی    هاي    توانگري و شیوه  هاي    در مدل . اینترنت درگیر نباشد  

شما خواهید دیـد  ،  شود   می  ارائه ها  کتابسازي که در این سلسله       و مستند 
 فراینـد   از آن جـزو ضـروریات  مـؤثر  ةکه داشتن یـک کـامپیوتر و اسـتفاد        

افراد عـادي و    ها     کتاب ن اصلی این  االبته از آنجا که مخاطب    . توانگري است 
را هـا   این کتابهاي  ند که با هزاران امید و به قصد توانگري درس        ا  معمولی

 یـات ئفنـی و جز هـاي    کـاري  وجـه بـه ریـزه       هـیچ  کننـد، مـا بـه       می دنبال
هـاي     پردازش ناپذیرنقش انکار  ،حال   درعین  اما ؛شویم  نمی  وارد غیرضروري

ــه ــلاي  رایان ــا  در تحلی ــابیه ــا  و ارزی ــبکهو اره ــات ش ــش اي  تباط در بخ
جـزو واقعیـات مـسلم    هـا  این. کنـیم  نمی یابی و فروش را نیز پنهان  مشتري

  .اند ویک بیستتجارت موفق در قرن 
اصـول تـوانگري در قـرن    «هـاي   از کتـاب  وعـه مجماین کتـاب اولـین      

ــانی » ویــک بیــست ــی مب ــت معرف ــا محوری ــا کار و   کــسبب ــا ی  هــاي نوپ
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یک بنگـاه نوپـا    ندتوان  میا همین کتاب مبانیبها    خیلی. هاست آپ استارت
 اندازي کنند راه شخصاً طالیی به ثروتی بزرگ را  اي    براي تبدیل سریع ایده   

و هـا     در کالس . و شانس توانگري خود را در مقیاسی معقول امتحان کنند         
شـد    میسؤال بارها از من  ،ام هایی که در بیست سال اخیر داشته       سخنرانی

انـدازي    راه پرسود با احتمال خطرپذیري معقول را        کسب و کار   چگونه یک 
در طول   شخصاً   من خودم ! سؤالاین کتاب پاسخی است براي این       ! نیم؟ک

به . ام بزرگ شده ها    این سري کتاب  هاي    تک درس  با تک ،  ام کاريهاي    سال
این مجموعه راهکارهـاي مـدرن   اگر  با تمام وجود یقین دارم      ،همین دلیل 

آرزو . دهنـد   مـی عـالی نتـایج    ،کار گرفته شـوند     و مکان درست به    در زمان 
 کارآفرینی کـاربردي و عملـی   ةداشتم که روزي بتوانم تجربیاتم را در حوز     

اجابـت آن آرزو    آغـاز   این کتاب   . ی ساده براي همگان مکتوب کنم     به شکل 
  .است

ــایت  ــد رض ــا و      لبخن ــاه زیب ــاب و نگ ــن کت ــان ای ــما در پای ــز ش آمی
بـراي یـافتن جلـدهاي بعـدي گـواه          هـا      در کتابفروشـی   گرتـان وجو  جست

من به زیبایی آن لبخند باشـکوه و درخـشش آن   . موفقیت این کتاب است 
  .گر یقین دارموجو جستنگاه 

  احمد حلتدکتر 
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