دُ فیلوی وِ ّز وارآفزیي تایذ تثیٌذ
ّیچ وسی ًگفتِ است وِ وارآفزیي ضذى وار سادُ ایست  .تیص اس یه هیلیَى هطىل ٍ چالص وِ ّز رٍس ظاّز
هی ضًَذ در اًتظار یه وارآفزیي است .هطىالت هختلف  ،هسائل هالی هتٌَع وِ ّز وذام اس آًْا تزای تسلین ضذى
یه فزد هعوَلی وافی است .
اها ضوا یه فزد هعوَلی ًیستیذ ! ضوا یه وارآفزیي ّستیذ !
ٍ ایي تذاى هعٌی است وِ حتی سهاًی وِ ضزایط سختِ ،ضوا ٌَّس ّن تِ رٍ تِ جلَ در حال حزوت ّستیذ .
اها یه وارآفزیي ّن احتیاج تِ استزاحت دارد  ،تِ تجذیذ ضذى اًگیشُ ّا ٍ ًیزٍّا ٍ تزای ایٌىار چِ راّی تْتز
اس تواضا وزدى فیلن ّای هٌاسة ٍ جذاب تزای پیذا وزدى الْام ٍ اًگیشُ ؟
فیلن ّایی تِ اًَاع هختلف ّوچَى یه فیلن هاجزاجَیی  ،ووذی ٍ یا فىزی هستٌذ یا ّز ضىل دیگزی هی تَاًذ
الْام تخص یه وار آفزیي خستِ تاضذ .
تا در ًظز گزفتي ایي هَضَع  ،در ایٌجا  ۱۰فیلن وِ ّز وارآفزیي هی تَاًذ اس تواضای آى الْام تگیزًذ هعزفی
ضذُ است ۺۺ

The Social Network .1
فیلن ضثىِ ی اجتواعی ٍلتی در سال  ۲۰۱۰هٌتطز ضذ تِ ضىی عجیة هَثز ٍ هَرد تَجِ تَد ٍ ایي اغال جای
تعجة ًثَد  .چزا وِّ ،ز وسی هی خَاست تا تثیٌیذ وِ چگًَِ هارن سٍوزتزي اس یه داًطجَی داًطگاُ ّارٍارد
تِ راُ اًذاسی ضثىِ ّای اجتواعی رساًِ ای هحثَب تزیي در جْاى تثذیل ضذ.
ایي فیلن تِ تثٌٌذگاًص درن ٍ ًگاُ تْتزی تزای آًچِ هَجة راُ اًذاسی یه استارت آج هَفك هی ضَد هی دّذ .
اًعطاف پذیزی عالی تِ عٌَاى یه ولیذ اغلی هَفمیت تِ خَتی در ایي فیلن ًوایص دادُ هی ضَد .
ّزتاری وِ هي ایي فیلن را هی تیٌین  ،اًگیشُ ی خَتی تزای یه وارآفزیي تْتز ضذى را در خَدم حس هی وٌن .
Glengarry Glen Ross ۲٫ۺ
تز اساس تزًذُ جایشُ پَلیتشر تاسی  ،DavidMametایي فیلن تِ تزرسی جْاى تی رحن اهالن ٍ ضیىاگَ
ٍالعی است.
ضایذ تِ ضىلی ًگاّی دلیمتز تِ درٍغ ٍ خیاًت هزدم ٍتحول ٍ لذرتی وِ السم است فمط تزای هَفمیت در وسة
ٍ وار.
چزا تایذ ایي فیلن را تواضاوزد ؟
هتاسفاًِ ،دًیای وسة ٍ وار هی تَاًذ تی رحن تاضذ ٍ ،ایي چیشی است وِ ضوا حتی تِ عٌَاى یه فزٍضٌذُ ّن
تایذ یاد تگیزًذ.ایي فیلن هی تَاًذ ووه وٌذ وِ تػَر وٌیذ وِ چمذر ایي تی رحوی هی تَاًذ جذی تاضذ .

Pirates of Silicon Valley .3ۺ
ایي یه فیلن است وِ تزای تلَیشیَى ساختِ ضذُ است ٍ در سال  ۱۹۹۹هٌتطز ضذُ است .
ایي فیلن هستٌذ تِ سثه جالثی در هَرد سًذگی تٌیاًگذاراى هایىزٍسافت ٍ اپل غحثت هی وٌذ .
چزا تایذ ایي فیلن را تواضا وزد ؟
در دًیای اهزٍس آضٌا ضذى تا هَفك تزیي وارآفزیي ّا هی تَاًذ آهَسُ ّای جذاب سیادی تزای ضوا داضتِ تاضذ .
Citizen Kane .4ۺ
حتی اگز ضوا یه وارآفزیي ًیست ،تواضای اٍرسي ٍلش ‘ ۱۹۴۱تِ عٌَاى یه ضاّىارتزایتاى جذاب خَاّذ تَد
.داستاى فیلن ضوا را تِ هعٌی دیگزی اس هفَْم سًذگی ٍ ّذف ّایتاى هی رساًذ.
چزا تایذ ایي فیلن را تواضا وٌین ؟
اگزچِ راُ اًذاسی یه وسة ٍ وار رٍیا ٍ ّذف ّز وارآفزیٌی است اها حتوا تٌْا ّذف سًذگی ًیست .
The Pursuit of Happyness .5ۺ.
تز اساس داستاى ٍالعی وزیس گاردًز ٍ ،یىی اس فیلن ّای دلگزم وٌٌذُ ٍ اًگیشضی تزای وارآفزیٌاى است.
اگز ضوا تا تواضای ایي فیلن ٍ پسزش وِ رٍیاّاضَى را دًثال هیىٌذ  ،اًگیشُ پیذا ًىٌیذ هي هٌعجة هی ضَم .
چزا تایذ ایي فیلن را تواضا وزد ؟
گزچِ اٍ تی خاًواى ٍ گزفتار تَد اها ّزگش آرسٍّایص را اس دست ًذاد  .ایي عاللِ ٍ ضَرٍ اضتیاق چیشی است
وِ ّز وارآفزیٌی تِ آى ًیاس دارد .
Moneyball ۶٫ۺ
تز اساس داستاى ٍالعی وزیس گاردًز ،ایي ٍ ۲۰۰۶یل اسویت خَدرٍ یىی اس فیلن ّای دلگزم وٌٌذُ ٍ اًگیشضی
تزای وارآفزیٌاى است .فیلوی وِ هثارسُ  ،تین ٍ تالش را در داستاًی سیثا تزای ضوا رٍایت هی وٌذ .
چزاتای ایي فیلن را تواضا وزد ؟
گاّی چارُ ای جش ًَ آٍری ًیست  .ایي یىی اس ٍیژگی ّای وارآفزیٌٌاى است وِ پیَستِ تالش وٌٌذ واری را تِ
ضىل تْتز اًجام دٌّذ ٍ اس ایي تالش ًا اهیذ ًوی ضًَذ .
Rocky .7ۺ
ایي فیلن دیگزی است وِ ّز وسی تِ حذالل یه تار تواضای آى ًیاس دارد .
سیلَستز استالًَِ ایي داستاى آدم ّای فله سدُ ًْایی را تِ عٌَاى لْزهاى سٌگیي ٍسى تَوس تزای ضوا
رٍایت هی وٌذ .
چزا تایذ ایي فیلن را تواضا وٌین ؟

حتی ٍلتی وِ جْاى تِ ضوا هی گَیذ وِ ّیچ ضاًسی تزای هَفمیت ًذاریذ تِ هثارسُ اداهِ تذّیذ  .ایي رٍح
رلاتتی در هسیز طَالًی تِ ضوا ووه خَاّذ وزد  .تیل حزفْای ضٌیذًی اًگیشُ تخطی تزای ضوا خَاّذ داضت .
Wall Street .8ۺ
در سال  ،۱۹۸۷هذیز الیَر استَى ساختِ ضذُ گَردٍى ( GEKKOهایىل داگالس) یىی اس تذًام تزیي ضخػیت
ّای تاریخ سیٌوا تا ضعار خَد را «حزظ ٍ آس ،خَب است”.ساخت
چزا تایذ آًزا تواضا وٌین ؟
ّزگش خَدتاى را تخاطز پَل ًفزٍضیذ  .تخاطز داضتِ تاضیذ وِ وارآفزیي ضذى فمط تِ هعٌای پَل دار ٍ هطَْر
ضذى ًیست .
آیا خَدتاى را فمط تِ خاطز پَل تِ فزٍش ًیست .تِ یاد داضتِ تاضیذ ،وِ یه وارآفزیي است فمط در هَرد تثذیل
ضذى تِ ثزٍتوٌذ ٍ هطَْر ًیست.
Jerry Maguire .9ۺ
لْزهاى داستاى ،جزی هگَایز (تام وزٍس)ّ ،وِ چیشداضت  ،یه وار خَب  ،دٍستاى سیاد ٍ ًاهشد سیثا.
تا ایي حال یه رٍس ّوِ چیش تغییز هی وٌذ  ،جزی ّوِ چیش را اس دست هی دّذ ٍ تِ سفز هی ٍرد تا تزای تِ
دست آٍردى هجذد ّز چیشی اس دست دادُ تَد تالش وٌذ .
چزا تایذ ایي فیلن را تواضا وٌین ؟
ٍلتی وِ ضوا رٍیای خَدتاى را دًثال هی وٌیذ هوىي است ّز چیش دیگزی تحت تاثیز لزار گیزد  .جزی هگَایز در
ًْایت درس ّای ارسضوٌذی در ایي سهیٌِ هی آهَسد.
Office Space .10ۺ
ایي ووذی سال  ۱۹۹۹اس هایه لاضی رٍی پیتز گیثَى (رٍى لیَیٌگستَى) توزوش دارد  ،وِ در ًْایت در هی یاتذ
وِ چمذر اٍ هتٌفزاست اس ایٌىِ در داخل ساٍیِ ای اطاله تٌطیٌذ ٍ سفارضات اس رئیس ٍحطت سدُ خَد را تِ
تیل ( Lumberghگزی وَل) را دریافت وٌذ .
ایي فیلن یه داستاى ووذی وارهٌذاى یه ضزوت است وِ اس وارضاى هتٌفزًذ ٍ تػوین هیگیزًذ وِ تز ضذ رئیس
حزیػطاى ضَرش وٌٌذ…
چزا تایذ ایي فیلن را تواضا وٌین ؟
ّز وارآفزیٌی اس ایٌىِ تزای ضخع دیگزی وار وٌذ هتٌفز است ٍ هوىي است در ایي ایي احساس سیادُ رٍی ٍ
افزاط ّای ّن اًجام دّذ .

