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تماشــای فیلــم کارآفرینــی یکــی از روش هــای تأثیر گــذار بــرای دســت یابی بــه 

راز هــای موفقیــت کارآفرین هــای بــزرگ اســت. در ایــن مقالــه بــا بهتریــن فیلــم هــای 

کارآفرینــی آشــنا خواهیــد شــد.

چگونــه می شــود تبدیــل بــه یــک کارآفریــن شــد؟ ایــن یکــی از مهم  تریــن ســواالتی 

اســت کــه جوان هــای زیــادی در ذهــن داشــته و بــه دنبــال جــواب آن هســتند. شــاید 

هــم خــود شــما جــزو کســانی باشــید کــه بــرای رســیدن بــه پاســِخ ایــن پرســش، 

گــوگل را زیــر و رو کرده ایــد. بــرای فهمیــدِن پاســخ ایــن ســوال، گام هــای زیــادی را 

ــوان طــی کــرد؛ امــا در عیــن حــال یکــی از مهم تریــن روش هــا، مــرور زندگــی  می ت

کارآفرین هــای موفــق اســت. مســلمًا کتاب هــای زیــادی در ایــن زمینــه نوشــته شــده 

ــی  ــم کارآفرین ــم هســتید؛ چــرا فیل ــد مــن عاشــق تماشــای فیل ــر مانن اســت؛ امــا اگ

نبینیــد؟

شــخصًا بــه ایــن موضــوع بســیار معتقــد هســتم کــه انســان می توانــد از تفریحاتــش 

نیــز در جهــت رشــد خــود اســتفاده کنــد. یکــی از تفریحــات ســالم و در عیــن حــال 

جــذاب، تماشــای فیلم هــای درجــه یکــی اســت کــه در دنیــا ســاخته می شــود. امــا 

چقــدر خــوب می شــود کــه فیلم هایــی را ببینیــم کــه مــا را آمــوزش داده و وجودمــان 

ــه آن هــا  ــه درونمای ــادی ســاخته شــده اســت ک ــد. فیلم هــای زی ــزه کن ــر از انگی را پ

موفقیــت فــردی، شــغلی و کســب و کار اســت. فیلم هایــی کــه بعضــی از آن هــا واقعــی 
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و بــر اســاس زندگــی کارآفرین هــای بــزرگ ســاخته شــده اند. در ایــن مقالــه شــما را 

بــا 17 فیلــم انگیزشــی کارآفرینــی زیبــا و هیجان انگیــز آشــنا خواهیــم کــرد. 

فیلم کارآفرینی - جذاب ترین فیلم های کارآفرینی  

 

)Wall Street( فیلم کارآفرینی وال استریت

ــر  ــرات مســتقیم و غی ــوده کــه تأثی ــکا ب ــی در کشــور آمری وال اســتریت اســم خیابان

مســتقیم زیــادی بــر بازارهــای مالــی دارد. بــاد فاکــس مــرد جوانــی اســت کــه ماننــد 

ــدازه ای  ــه ان ــه پــول فــراوان دارد. امــا ایــن شــخص ب همــه افــراد، آرزوی رســیدن ب

در راه کســب درآمــد غــرق شــده کــه خــود و اطرافیانــش را بــه کلــی فرامــوش کــرده 

ــرای  ــاد فاکــس ب ــرد نیســت. ب ــن ف ــی ای ــا ویژگــی منف ــن مــورد تنه ــا ای اســت. ام

رســیدن بــه پــول از هیــچ راهــی )حتــی خــاف( چشــم پوشــی نمی کنــد. ایــن فیلــم 

کــه توســط الیــور اســتون در ســال 1987 ســاخته شــده، درس هــای زیــادی را بــه شــما 

خواهــد آموخــت.
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)Office Space( محیط اداره، یک فیلم انگیزشی کارآفرینی

محیــط اداره فیلمــی کمــدی بــوده کــه بــه نویســندگی و کارگردانــی مایــکل جــاج و 

در ســال 1999 ســاخته شــده اســت. ایــن فیلــم عــاوه بــر اینکــه شــما را می خندانــد؛ 

نــکات ارزشــمندی را نیــز خواهــد آموخــت. فیلــم در مــورد فردی به اســم پیتر گیبســون 

بــوده کــه در شــرکتی بــه عنــوان کارمنــد مشــغول بــه کار اســت. ایــن موقعیت شــغلی 

فرصتــی اســت کــه اکثــر افــراد جویــای کار، بــه دنبــال آن هســتند. امــا پیتــر دارای 

روحیــه کارآفرینــی اســت و کار بــه عنــوان یــک کارمنــد او را آزار می دهــد. این شــرایط 

ــرای بهبــود شــرایط خــود تغییراتــی را  ــر او لبریــز شــده و ب باعــث می شــود کــه صب

ایجــاد کنــد. پیشــنهاد می کنــم کــه ایــن فیلــم کارآفرینــی را از دســت ندهیــد.
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)How to Get Ahead in Advertising(چگونه در تبلیغات پیشی گرفت؟

ــی از  ــک یک ــدون ش ــورده و ب ــره خ ــب و کار گ ــا کس ــه ب ــت ک ــات سال هاس تبلیغ

مهم تریــن عوامــل موفقیــت هــر بیزینســی اســت. امــا کــم نیســتند افــرادی کــه نــه 

تنهــا در تبلیغــات شکســت می خورنــد؛ بلکــه بودجــه خــود را نیــز بــه فنــا می دهنــد. 

ــد شــما را  ــروس رابینســون در ســال 1989 ســاخته شــده و دی ــم توســط ب ــن فیل ای

ــه تبلیغــات تغییــر خواهــد داد. بعــاوه تماشــای ایــن اثــر، بــه شــما یــاد  نســبت ب

ــد.  ــرف کنی ــان را برط ــای زندگی ت ــت، چالش ه ــا خاقی ــه ب ــه چگون ــد داد ک خواه
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 The Devil( ــی ــای کارآفرین ــم ه ــن فیل ــد؛ از بهتری ــرادا می پوش ــیطان پ ش

)Wears Prada

ایــن فیلــم جــذاب در ســال 2006 و بــه کارگردانــی دیویــد فرانــکل ســاخته شــد. یافتــن 

ــر زیــادی دارد.  ــه تــاش و صب ــاز ب شــغل ایــده آل و طــی کــردن پله هــای ترقــی، نی

ایــن فیلــم بــه شــما خواهــد آموخــت کــه روزی کوشــش های شــما نتیجــه خواهــد 

داد و بــه موفقیــت خواهیــد رســید. داســتان فیلــم در مــورد زن جوانــی اســت کــه در 

یــک شــرکت معــروف کــه در زمینــه مــد فعالیــت می کنــد؛ اســتخدام می شــود. امــا 

او بایــد نظــر فــردی بــه اســم میرانــدا را جلــب کنــد کــه مغــرور و دارای روحیــه بســیار 

ــرادی  ــه اف ــوان ب ــی جــذاب را می ت ــم کارآفرین ــن فیل ــه ای می باشــد. ای ســخت گیران

پیشــنهاد کــرد کــه بــه محــض دیــدن نامایمتی هــا، زود میــدان را خالــی می کننــد.
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ــروف  ــیار مع ــی بس ــم کارآفرین ــک فیل ــی، ی ــیگار می کش ــه س ــم ک ممنون
)Thank You for Smoking(

یــک کارآفریــن باهــوش کــه بــا قــدرت بازاریابــی و مذاکــره خــود، ایده هــای فــروش 

ــی«  ــیگار می کش ــه س ــم ک ــم »ممنون ــتان فیل ــن داس ــد. ای ــی می کن ــی را اجرای خوب

بــوده کــه یــک فیلــم ســینمایی کارآفرینــی بســیار جــذاب و دیدنــی اســت. ایــن فیلــم 

توســط جیســون رایتمــن در ســال 2005 ســاخته و بــه شــما فنــون بازاریابــی و مذاکــره 

را خواهــد آموخــت. در ایــن فیلــم فــردی را خواهیــد دیــد کــه زیرکانــه و بــا منطــق، 

افــراد را راضــی می کنــد کــه محصوالتــش را بخرنــد.
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)Glengarry Glen Ross( گلنگری گلن راس

جیمــز فولــی در ســال 1992 فیلــم موفــق » گلنگــری گلــن راس« را کارگردانــی کــرد کــه 

بارهــا بــه عنــوان یــک فیلــم آمــوزِش فــروش، بــرای فروشــندگان بــه نمایــش درآمــده 

اســت. ایــن فیلــم در مــورد چهــار فروشــنده امــاک اســت کــه یــک هفتــه زمــان دارند 

کــه بیشــترین میــزان فــروش را ایجــاد کننــد. در پایــان هفتــه دو نفــر از آن هــا کــه 

ــد  ــر می توان ــن اث ــدن ای ــد شــد. دی ــری داشــته اند؛ از کار اخــراج خواهن ــروش کمت ف

بســیار جــذاب باشــد؛ چــون رقابــت افــراد را بــرای موفقیــت نشــان می دهــد. ایــن 

فیلــم کارآفرینــی بــه شــما مهــارت فــروش و ارتبــاط برقــرار کــردن خــوب بــا مشــتری 

را خواهــد آموخــت.
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 The( در جســتجوی خوشــبختی، از جذاب تریــن فیلم هــای کارآفرینــی

)Pursuit of Happyness

ــم در جســتجوی  مگــر می شــود در مــورد زندگــی کارآفرین هــا صحبــت کــرد و از فیل

خوشــبختی نــام نبــرد؟ ایــن فیلــم بــر اســاس داســتان واقعــی و بــر اســاس زندگــی 

ــذاب در  ــم ج ــن فیل ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــی س ــن آمریکای ــر کارآفری ــس گاردن کری

ــری را  ــی نظی ــای ب ــا درس ه ــو ســاخته شــد ت ــل موچین ســال 2006 و توســط گابری

بــه مــردم جهــان بیامــوزد. درســت اســت کــه ایــن فیلــم در مــورد ثروتمنــد شــدن 

ــر  ــرده بر مــی دارد. اگ ــن پ ــا از ســختی ها و مشــکات زندگــی یــک کارآفری اســت، ام

ــن در  ــد؛ پیشــنهاد م ــن لیســت انتخــاب کنی ــم را از ای ــک فیل ــط می خواســتید ی فق

جســتجوی خوشــبختی اســت.
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)Network The Social( شبکه اجتماعی

فکــر نمی کنــم فــردی وجــود داشــته باشــد کــه کمــی بــا تکنولــوژی آشــنا بــوده امــا 

ــق  ــم موف ــد فینچــر در ســال 2010 فیل ــرگ را نشــنیده باشــد. دیوی ــارک زاکرب اســم م

شــبکه اجتماعــی را ســاخت تــا مــا را بــا زندگــی یکــی از کارآفرین هــای موفــق دنیــا 

آشــنا کنــد. مــارک زاکربــرگ جوانــی بــود کــه بــرای اجرایــی کــردن ایــده خــود، تــاش 

ــه امــروه  ــرد ک ــده خــود کار ک ــر روی ای ــدر ب ــادی را انجــام داد. او در نهایــت آن ق زی

نــام فیســبوک بــرای همــه مــا آشــنا اســت. اگــر می خواهیــد بــا تاریخچــه تاســیس 

ــه  ــم کارآفرینــی شــبکه اجتماعــی بهتریــن گزین فیســبوک آشــنا شــوید، تماشــای فیل

بــرای شــما اســت.
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)Moneyball( مانیبال، یک فیلم سینمایی کارآفرینی

مانیبــال از دیگــر فیلم هایــی اســت کــه بــر اســاس زندگــی یکــی دیگــر از افــراد موفــق 

ســاخته شــده اســت. بنــت میلــر در ســال 2011 زندگــی یــک مدیــر تیــم بیســبال را در 

قالــب فیلــم بــه مــا نشــان می دهــد. ایــن مربــی بــه خاطــر کســب نتیجه هــای بــد، 

تعــدادی از بهتریــن بازیکن هــای خــود را از دســت می دهــد. در نهایــت ایــن مربــی 

ــات  ــران نج ــن بح ــوب، از ای ــر خ ــک فک ــا ی ــه ب ــرد ک ــم می گی ــخت کوش، تصمی س

پیــدا کنــد. اگــر بــه ورزش عاقــه داریــد و دوســت داریــد کــه انگیزه تــان نیــز باال تــر 

بــرود؛ تماشــای ایــن فیلــم را از دســت ندهیــد. 
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)Joy( جوی، یک فیلم کارآفرینی عالی

جــوی زنــی ســخت کوش بــوده کــه بــرای کســب درآمــد و حمایــت از بچه هایــش، 

ــی  ــم از جای ــن فیل ــا مشــغول می شــود. داســتان ای ــکار در خانه ه ــوان خدمت ــه عن ب

شــروع می شــود کــه جــوی موفــق بــه تولیــد یــک جــارو شــده کــه می توانــد کمــک 

زیــادی بــه خانم هــای خانــه دار کنــد. او ماننــد یــک بازاریــاب بــرای فــروش محصــول 

ــتادگی در  ــش و ایس ــن کوش ــود. ای ــلیم نمی ش ــًا تس ــد و اص ــاش می کن ــود ت خ

ــای  ــه از ایده ه ــوزد ک ــما می آم ــه ش ــم ب ــن فیل ــد. ای ــد می کن ــت او را ثروتمن نهای

خــود حمایــت کنیــد و در صــورت امــکان، آن هــا را عملــی کنیــد. ایــن فیلــم در ســال 

2015 و توســط دیویــد او. راس ســاخته شــده اســت. 
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 Pirates of Silicon( غارتگــران دره ســیلیکون، از فیلم هــای کارآفرینــی برتــر

 )Valley

ــوزه  ــی در ح ــرد خوب ــه عملک ــت ک ــا اس ــق دنی ــن مناط ــی از بزرگ تری ــیلیکون یک س

فنــاوری و نــوآوری دارد. غارتگــران دره ســیلیکون ســاخته مارتیــن بورکــی و محصــول 

ســال 1999 اســت و دربــاره زندگــی دو غــول کارآفرینــی صحبــت می کند. بیــل گیتس و 

اســتیو جابــز دو کارآفریــن بــزرگ و معــروف بــوده کــه در ایــن فیلــم شــناخت بیشــتری 

ــار و  ــم بحــث مدیریــت کسب و کـ ــن فیل ــرد. در ای ــد ک ــدا خواهی در مــورد آن هــا پی

رقابــت در دنیــای تجــارت بــه خوبــی بــه نمایــش درآمده انــد. 
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)Citizen Kane( همشهری کین

ــک  ــد ی ــا می توان ــده، ام ــاخته ش ــال 1941 س ــوده و در س ــی ب ــم قدیم ــه فیل ــا اینک ب

ــز  ــن ول ــط اورس ــه توس ــم ک ــن فیل ــد. ای ــا باش ــرای تماش ــی ب ــی عال ــم کارآفرین فیل

ــاره یــک روزنامــه نــگار معــروف اســت. ایــن  کارگردانــی شــده، داســتان واقعــی درب

فــرد بــا این کــه در کار خــود بســیار موفــق اســت؛ امــا همیشــه طمــع کســب ثــروت 

بیشــتر را داشــت. در انتهــای فیلــم بــه خوبــی متوجــه می شــوید کــه همــه زندگــی 

ــد.  ــز وجــود دارن ــری نی ــم دیگ ــول نیســت و بخش هــای مه پ
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)The Founder(  بنیان گذار - فیلم سینمایی کارآفرینی

تماشــای فیلــم زندگــی کارآفرینــی همیشــه بــرای مــا جالــب بــوده و بنیانگــذار یکــی 

ــال 2016  ــکاک و در س ــی هن ــان ل ــط ج ــه توس ــم ک ــن فیل ــت. ای ــن آن هاس از بهتری

ســاخته شــده، یــک فیلــم در مــورد ثروتمنــد شــدن اســت. داســتان فیلــم در مــورد 

یــک فروشــنده ســاده بــه نــام ری کــراک بــوده کــه رویاهــای بزرگــی در ســر دارد. او 

می فهمــد کــه مغــازه همبرگــر فروشــی بــرادران مــک دونالــد، پتانســیل تبدیــل شــدن 

بــه یــک برنــد جهانــی را دارد. بنیــان گــذار یــک فیلــم انگیزشــی کارآفرینــی تمام  عیــار 

اســت و آن را بــه تمــام افــرادی کــه قصــد تبدیــل شــدن بــه یــک کارآفریــن را دارنــد؛ 

ــم.  ــنهاد می کن پیش
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 Steve( اســتیو جابــز، از جملــه تأثیر گذار تریــن فیلــم هــای کارآفرینــی

)Jobs

ــوز  ــا هن ــذرد؛ ام ــز می گ ــتیو جاب ــرگ اس ــه از م ــت ک ــال اس ــدود 10 س ــه ح ــا اینک ب

صحبــت او و موفقیت هایــش بــه گــوش می رســد. در فیلــم کارآفرینــی اســتیو جابــز، 

ــزرگ آشــنا خواهیــد شــد.  ــا گوشــه ای از زندگــی ایــن کارآفریــن و مختــرع ب شــما ب

ــه  ــد ک ــنا می کن ــردی آش ــای ف ــر و رهنمود ه ــرز فک ــا ط ــما را ب ــم ش ــن فیل ــدن ای دی

تاثیــرات بســزایی در تشــکیل برنــد اپــل داشــته اســت. اســتیو جابــز یــک فیلــم در 

ــد  ــرار دهی ــم کــه آن را جــزو فیلم هایــی ق ــوده و پیشــنهاد می کن ــی ب حــوزه کارآفرین

کــه بایــد ببینیــد. 
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)Intern(  کارآموز، یک فیلم کارآفرینی کمدی

ــا  ــت. ام ــا اس ــر جوان ه ــردن، آرزوی اکث ــال کار ک ــد از 30 س ــدن بع ــته ش بازنشس

ــه  ــراد؛ تجرب ــیاری از اف ــرای بس ــدن ب ــته ش ــه بازنشس ــت ک ــان داده اس ــه نش تجرب

خیلــی شــیرینی نیســت. چــون بیــکاری بســیار بــه آدم هــا ضــرر می رســاند و بعضــی 

از آن هــا دوبــاره خودشــان را مشــغول می کننــد. بنجامیــن ویتاکــر فــردی بازنشســته 

ــد.  ــت می کن ــکاری حســابی او را اذی ــه همســر خــود را از دســت داده و بی اســت ک

ــازی  ــروش مج ــه ف ــرکت در زمین ــک ش ــه ی ــد ک ــی را می بین ــی آگه ــور اتفاق او به ط

لبــاس، بــه دنبــال یــک کارآمــوز بــا تجربــه می گــردد. در ادامــه او بــا جولــز آســتین 

آشــنا می شــود کــه مدیرعامــل آن شــرکت اســت. جولــز بــه قــدری در کار خــود فــرو 

رفتــه کــه زندگــی شــخصی خــود را بــه کلــی از یــاد بــرده اســت. کارآمــوز یــک فیلــم 

کارآفرینــی مهیــج بــوده و در ســال 2015 توســط نانســی مایــرز ســاخته شــده اســت. 
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)The Big Short( رکود بزرگ

ــی  ــر زندگ ــد ب ــت و می توان ــاد اس ــای اقتص ــزرگ در دنی ــات ب ــی از اتفاق ــود یک رک

حرفــه ای کارآفرینــان، تأثیــر بگــذارد. آدم مــک کــی در ســال 2015 ایــن فیلم را ســاخت 

تــا ماجــرای یــک بحــران اقتصــادی را در آمریــکا بــه تصویــر بکشــد. در ســال 2007 تــا 

2008 بحرانــی در اقتصــاد آمریــکا رخ داد و باعــث شــد کــه قیمــت مســکن تغییــرات 

زیــادی کنــد. فیلــم در مــورد چنــد نفــر اســت کــه در هنــگام بــاال رفتــن قیمــت ســهام، 

شــروع بــه ســرمایه گــذاری می کننــد. 
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)Jerry Maguire( جری مگوایر

ــان ورزشـــی بــوده کــه در کار خــود بســیار  جــری مگوایــر یــک مدیــر برنامــه بازیکن

ــه  ــورده و ب ــت خ ــود شکس ــغلی خ ــه ش ــاره او در زمین ــه یک ب ــا ب ــت. ام ــق اس موف

قــول معــروف از عــرش بــه فــرش می آیــد. امــا ایــن اتفاقــاِت منفــی، فقــط بــه زمینــه 

ــم  ــری تصمی ــذارد. ج ــش می گ ــز تنهای ــرش نی ــود و همس ــوط نمی ش کاری او مرب

می گیــرد کــه راهــی ســفری شــود تــا بتوانــد چیزهــای از دســت رفتــه خــود را دوبــاره 

بــه دســت آورد. جــری مگوایــر فیلمــی کمــدی - درام بــوده کــه در ســال 1996 توســط 

کامــرون کــرو ســاخته و روی پــرده ســینما رفــت. 
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سخن آخر

ــون  ــن قان ــت. ای ــول اس ــت و معل ــون عل ــت، قان ــن موفقی ــن قوانی ــی از مهم تری یک

ــت  ــا دس ــته ب ــردی توانس ــر ف ــی اگ ــی دارد. یعن ــامدی علت ــر پیش ــه ه ــد ک می گوی

خالــی و بــا تــاش خــود کارآفریــن شــود؛ پــس حتمــًا کارهــای مهمــی را انجــام داده 

ــه نتایــج مشــابهی دســت پیــدا  اســت. بنابرایــن اگــر شــما هــم می خواهیــد کــه ب

کنیــد؛ کافــی اســت کــه همــان کارهــا را تکــرار کنیــد. 

دیــدن فیلــم کارآفرینــی، نــکات بســیار خوبــی را بــه شــما آمــوزش می دهــد. اینکــه 

چگونــه در بازاریابــی و مذاکــره موفــق عمــل کنیــد؛ چگونــه بفروشــید و همچنیــن طــرز 

برخــورد بــا مشــتری و کارمنــدان را نیــز بــه شــما خواهــد آموخــت. اگــر شــما از هــر 

ــه  ــد؛ مســلمًا ب ــه آن هــا عمــل کنی ــد و ب ــاد بگیری ــه آموزشــی ی ــن، یــک نکت کارآفری

ــید. ــادی می رس ــت زی موفقی

در ایــن مقالــه ســعی شــد کــه شــما را بــا بهتریــن فیلــم  هــای کارآفرینــی آشــنا کنیــم. 

آیــا شــما هــم بــه تماشــای فیلــم انگیزشــی کارآفرینــی عاقــه داریــد؟ چــه فیلم هــای 

ــه آن اشــاره نشــده  دیگــری در حــوزه کارآفرینــی می شناســید کــه در ایــن لیســت ب

اســت؟ لطفــًا نظــرات خــود را بــا مــا در میــان بگذاریــد.

20


