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 فهرست مطالب
 

 مقدمه مترجم
 شروع

 یک واقعیت جدید
فراموش کردن دنیای واقعی، یادگیری ا ز شکست ها یکجور مبالغه است، برنامه ریزی یعنی حدس و گمان، چرا  فنون مبارزه،

 رشد؟، اعتیاد به کار، کارآفرینی را متوقف کنید، 

 حرکتی مثبت در جهان انجام دهید، نیاز خود را پوشش دهید، شروع به ساخت کنید، زمان نداشتن بهانه است، سبک خودتان ،حرکت
را داشته باشید، چشم انداز داشتن غیر ممکن است، سرمایه گذاری خارجی آخرین نقشه است، نیازتان کمتر از تصور شما است، مطمئن 

 باشید، استارت آپ را بی خیال شوید یک کسب و کار را شروع کنید، قبل از شروع به فکر پایان نباشید
طلبی خود را نصف کنید، نقطه کانونی را بیابید، جزئیات را در ابتدای کار محدودیت های خود را به آغوش بکشید، جاه  ،پیشرفت

والت نوازنده شما هستید، محصفراموش کنید، تلفن زدن هم گاهی یک پیشرفت است، موزه دار باشید، به روی تغییرناپذیرها تمرکز کنید، 
 جانبی را بفروشید، همین االن دست به کار شوید

گول توافقات را نخورید، برای نپرسیدن همیشه وقت است، وقت دشمن درجه یک خالقیت، جلسه یعنی سم، خوب باشید  ،بهره وری
 نه عالی، بردهای سریع و دم دستی، قهرمان بازی را کنار بگذارید، برید بخوابید، پیش بینی هایتان خیلی زننده است، لیست های بلند باال

 کوچک بگیرید به هیج جا نمی رسند، تصمیم های
 کپی نکنید، محصول تان را خاص کنید، بجنگید و کم نیاورید، چه کسی به کار آنها کار دارد؟ ،رقباء

نــــــه بگویید، بگذارید مشتریان بزرگتان کنند، اشتیاق و اولویت بندی را با هم یکی نکنید، محصول خانگی خوب بسازید،  ،تکامل
 ننویسید

ستقبال کنید، مخاطب سازی کنید، آموزش راه سبقت از رقباء، از سرآشپزها یاد بگیرید، پشت صحنه از ابهام ا معرفی و تبلیغ،
را نشان دهید، گل های پالستیکی دوست داشتنی نیست، لطفا سرو صدای رسانه ای نکنید، رسانه های تخصصی بهتر از رسان های معتبر، 

 مان نیست، یک شبه ره صد ساله را نمی روندالگویی به نام فروشندگان مواد مخدر، بازاریابی دپارت
اول خودتان انجام دهید، فقط در صورت ضرورت استخدام کنید، بیخیال کله گنده شوید، استخدام اتوبوسی آغاز مشکالت،  استخدام،

ه یک را استخدام کنید، رزومه یعنی مسخره بازی، تجربه های کاری طوالنی اما به دردنخور، آموزش آکادمیک را فراموش کنید، مدیران درج
 بهترین نویسنده را استخدام کنید، بهترین ها همه جا هستند، کارمندان را محک بزنید

به اشتباه خود اعتراف کنید، سرعت همه چیز را تغییر دهید، چگونه معذرت بخواهید، همه باید در خط مقدم  آسیب شناسی،
 باشند، یک نفس عمیق بکشید

کار  5ساله نیستند، ساعت  13نیست، تصمیم ها موقتی هستند، تیم کهکشانی درست نکنید، آنها فرهنگ نصب کردنی  فرهنگ،
 تعطیل، بریدگی را به زخم تبدیل نکنید، خودتان باشید، امان از این واژه مخرب، به محض امکان، سم است

 
 الهام بخشی تاریخ انقضاء دارد پایان،
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 مقدمه مترجم
  highrisehqنرم افزار  با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان دیدار با هدف تولید  هایم چند سال پیش در حین وبگردی

شدم، آنها به شدت ساده، دوست داشتنی و موفق بودند. قابل تصور نبود نرم افزاری  آشنا 37Signals شرکت متعلق به 

دو کتاب نوشته  Jason Friedبنیانگذار این شرکت آقای  به این سادگی و با حداقل امکانات در این حد موفق باشد.

وقتی آنها را مطالعه کردم متوجه شدم که یکی از دالیل موفقیت این شرکت  Reworkو  Getting Realبود کتاب 

این است که آنها فقط محصول نمی فروشند بلکه یک نگرش جدید را خلق کرده و آن را ارائه می کنند و در کنارش 

 . ارائه می دهندمحصولی هم به مشتریان خود 

هنگامی که  ،شتروهایم این بود که سال ها پیزتاثیر چشم گیری در نگرش من داشت، یکی از آر Reworkکتاب 

شاید اینگونه سرنوشت برای من جوری دیگر رقم  .با این کتاب آشنا می شدم ،خواستم کسب و کارم را شروع کنممی

 . خوردمی

دوست داشتم که این کتاب دوست داشتنی را با دیگران به اشتراک بگذرام، پس تصمیم به ترجمه ش گرفتم. در این 

   .از زحمات خانم سارا گلچین سپاسگذارمیر مس

کسب و کاری هستید قبل از اولین گام تان این کتاب را بخوانید، ممکن  توصیه جدی من است اگر در رویای

 .است سرنوشت شما را جوری بهتر رقم بزند

 

 حمید محمودزاده

 1393واپسین ساعت های سال 
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 .میو رشد کسب و کارها دار مدیریت، ایجاددر مورد  یتازه ا یما حرف ها

 ساله ما در کسب و کارمان است. 10بلکه نشات گرفته از تجربه ، ستین یعلم یها یتئور هیحرف ها البته بر پا نیا

 شاید برای شما جالب باشد که شرکت ها و گروه ها است. ینرم افزار برا دیکوچک است و کارش تول یما شرکت شرکت

 کنند. یما استفاده م یاز نرم افزارها ایدن یجا یدر جا نفر ونیلیم 3از  شیب

 پروژه تیریافزار مدکه از نرم یزمان 2004شروع شد. در سال  1999نفر در سال  3با  تیوب سا یطراح نهیما در زم کار

 Basecampساده  لیدل نیبه هم .میکن دیمان را خودمان تول یواقع ازین میگرفت میتصم م،یمورد استفاده مان خسته شد

 متولد شد! 

 

ان شرکتم یبرا ینرم افزار نیچن قاًیآنها گفتند ما هم دق م،یمان نشان دادنانرم افزار را به دوستان و همکار نیا یوقت

 !میدار ازین

 رسید. یدالر ونیلیمسالیانه چند  یسودآوربه  نرم افزار نیسال بعد ا 5

،  Highrise .شود یکند که در سراسر جهان از آنها استفاده م یم دیهم تول یگرید یشرکت ما نرم افزارها اکنون

Backpack ،Campfire ورک متن باز  میو فرruby on rails.نمونه هایی از این نرم افزارها هستند ، 

 کهیگزاف است، درحال های نهیو هز ادیز یروهایبا  ن لیو طو ضیشرکت عر کیکنند شرکت ما اکنون  یتصور م یبرخ

 .میو پردرآمد هست نهینفره(، کم هز 16شرکت  کی. ما کوچک )ستین نطوریاصال ا

ما را  یبرخ ی. حترندینگ یما را جد یها هیکنند که توص یم هیتوص گرانیآنها به د .ما را باور ندارند یها باورها یلیخ

 کنند! یخطاب م یحرفه ا ریو غ متوهم ت،یمسئول یب

 میت غات،یتبل ره،یمد ئتیه ،یآنچنان یبودجه ها ،یکسب کار به جلسات متماد کیموفق کردن  یکنند برا یفکر م آنها

 است. ازین گریفروش و ده ها پارامتر د

 یرا اداره کرد که کارمندانش در هشت شهر متفاوت دو کشور زندگ یشود شرکت یمبرای آنها سخت است که باور کنند 

 .شوند یکنند و در کارشان موفق م یم

له اما به نظر ما، مسئپنج ساله موفق کرد.  یزیو برنامه ر یمال یها ینیب شیرا بدون پ یتوان شرکت یباور آنها نم به

 کنند! یآنها اشتباه م: ساده است یلیخ

 

. دیردا یقو یروابط عموم میت کیبه  ازیو روزنامه ن یمشهور خبر یها تیحضور در صفحات سا یشما برا ندیگو یم آنها

 کنند! یاشتباه مآنها 

ت. داش دیخود را نخواه یماندن در رقابت با رقبا یکسب و کار خود توان باق یشما با بازگو کردن رازها ندیگو یم آنها

 کنند! یباز هم آنها اشتباه م

که  یحصولبا م دیتوان یو نم دیرقابت کن دیتوان ینم یابیو بازار غاتیهنگفت تبل یشما بدون  بودجه ها ندیگو یم آنها

 .دیشما امکانات دارد موفق شو بیکمتر از محصول رق

 . ندیگو یهم م یگرید ادیز یزهایچ آنها

 کرد. میا ثابت خواهما این رکنند و  یکه آنها اشتباه م :است نیحرف ما اما ا
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 درباره یمیافکار قد ختنیکه چرا زمان دور ر میده یم حیو به طور کامل توض میکن یابتدا با کسب و کار آغاز م در

 است. دهیکسب و کار فرا رس کی یراه انداز یچگونگ

چرا  د،یاندازیکسب و کار راه ب کیکه چگونه  دیآموز یشما م ندیفرا نی. در امیکن یم یزرا بازسا یمیقد یها دهیا بعد

 یسانچه ک د،یروزها خالص شو نیبسته ا یایچگونه از دن د،یاندازیکار را راه ب یچه زمان د،یفکر کردن ندار ادیبه ز ازین

 .دیرا تحت کنترل داشته باش زیو چطور همه چ دیاستخدام کن یرا چه زمان

که  یکنند؛ از کسان یاست که متفاوت فکر م یکسان یمتفاوت به کسب و کار دارد و برا یکردیمجموعه گزارش رو نیا

 موفق دارند. یسب و کارکه هم اکنون ک یکسب و کار خود نبودند تا کسان ییایوقت در رو چیه
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 یک واقعیت جدید
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قله  و فتح یکه از ابداع، رهبر یهمان کسان تعلق دارد. کسب وکار یایسخت کوش در دن نانیبه کارآفر کتاب، نیا

 که اگرچه از بزرگان یکوچک مناسب است. کسان یصاحبان کسب و کارها یبرا نی. همچنبرند یلذت م تیموفق یها

بهتر  یراب یینکته ها یدر جستجو شهیاست و هم شان یزندگ تیاما کسب و کارشان در اولو ستندیکسب و کار ن یایدن

 کردن کارشان هستند.

سب ک یایروبا  شهیهم یدوران کارمند یشدن با روزمرگ ریکه با وجود درگتعلق دارد  یه کسانب نیهمچن کتاب، نیا

خود را دوست ندارند و  یبرند، اما روسا یکنند لذت م یکه م یافراد اگرچه از کار نطوریکنند. ا یم یخود زندگو کار 

 دارند. یهستند که عاشقانه دوستش م یانجام کار ییایروآنها را خسته کرده است و در  یروزمرگ نیا دیشا ای

ودشان خ یکسب و کار برا کی یوقت به دنبال راه انداز چیکه ه ی، مجموعه گزارش حاضر متعلق است به کسان تینها در

 یبرا یاست که زمان و پول کاف نیهم تصورشان ا دیشا .ساخته نشده اند نکاریا یکنند برا یآنها فکر م دیشا .نبودند

 ییایکسب و کار را دن یایهم دن دیشا .از توان آنها است شیب سکیر نیکه ا شندیاند یم نگونهیا دیشا .ندارند نکاریا

 شود. یم هیتوص ه آنها همگزارش ب نیها است که خواندن ا دیشا  نیپندارند. به خاطر هم یم فیکث

قابل حصول  که قبالً  یابزارها .را آغاز کند یتواند کسب و کار یم یامروز هر کس :وجود دارد دیجد تیواقع کی

 یحت اندک و یداشت امروزه با مبالغ نهیهز یکل که قبالً ییها یتکنولوژ .در دسترس هستند ینبودند امروزه به سادگ

 کسب و کار را انجام دهد.  کیکل  یحت ایسه نفر و  ای دو،  کیتواند کار  ینفر م کیدر دسترس هستند.  گانیرا

خود  یانجام کارها یقابل انجام است. شما برا یبود، اکنون به سادگ رممکنینه چندان دور غ یکه روزگار ییکارها

 کند. یم تیساعت به کل کفا 40تا  10و  دیستیساعت کار در هفته ن 100 ای 80، 60 ازمندین

 کی ید با راه اندازیتوان یم یحت د،یکن نهیهز سکیپر از ر یقیقا دیخر یخود را  برا یکل پس انداز زندگ ستین الزم

کار  یانکس یبدون دفتر کار برا یحت د،یکن نیخود را تام یمال ازین دیده یکه انجام م یکسب وکار کوچک در کنار کار

 کنند. یم یدورتر از شما زندگ لومترهایو ک دیا دهیوقت  آنها را ند چیکه ه دیکن

 !میشروع کن دینظر در مورد کلمه کار است ، اجازه بده دیزمان تجد اکنون

 

 پس در این داستان دل انگیز با ما همراه شوید! ؟رسد، نه ینظر جالب م به

  

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

 فنون مبارزه
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 فراموش کردن دنیای واقعی
 دهد!  یجواب نم یواقع یایکار در دن نیا

 .دیشنو یخود م دیجد یها دهیاست که شما از اغلب آدم ها هنگام صحبت از ا یپاسخ نیا

تازه در آن  میو مفاه عیبد یراهکارها د،یجد یها دهیا کهییاست؛ جا یزندگ یبرا یکسل کننده ا یجا یواقع یایدن

 شود!  یرسوا همرنگ جماعت شو در آن ستوده م ینشو یکه ضرب المثل خواه ییندارد. جا ییجا

 ییجا عیبد یها دهیکه ا دید دی. خواهدید دیمناظر کسالت بار آن را خواه دیندازیب یواقع یایدن نیبه ا قیدق ینگاه اگر

 .ستین یدر آن آماده دگرگون یدر آن ندارد و کس

 دیکنند فرو برند. اگر سرشار و جاه طلب باش یم یکه خودشان زندگ یخواهند شما را در چاله ا یآنها م نکهیبدتر ا و

 .دیبه هدر نده ت پیگیری آنهااست و زمان را باب ینشدن تانیها دهیبقبوالنند که ا شما کنند به یم یسع
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ما که ش ستیبه آن معنا ن نیباشد اما اها  تیواقع نیهم ه همراهآنها ب یبرا ای. ممکن است دندیبه آنها نکن یتوجه

 .دیکن یآنها زندگ یایدر دن دیمجبور

 را شکست داده است. یواقع یایمختلف دن یچراکه شرکت مان به شکل ها م،یلمس کرده ا یمسئله را به خوب نیا ما

 

 شهر دو کشور مختلف داشت. 8کارمند پخش شده در  نیشرکت با دوج کیتوان  ینم یواقع یایدن در

 جذب کرد. غاتیرا بدون بخش فروش و تبل یها مشتر ونیلیتوان م ینم یواقع یایدر دن 

 فاش کردن فرمول موفقیت، رسم نیست. یواقع یایدر دن 

  

 !میشد زیو شکوفاتر ن میکارها را انجام داد نیما همه ا اما

 

 .شما نخواهد داشت یبرا یتالش نکردن و قطعا آورده ا یبرا یهینوع فقدان است، توج کی ست،یجا ن چیه یواقع یایدن
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 جور مبالغه استیادگیری از شکست ها یک

 9کسب و کار،  10که از هر  دیشنو یم شهیشده است. هم لیمانع قابل انتظار تبد کیشکست به  ،در عالم کسب و کار

 دینوش یکسب و کارتان  حداقل است و باز م تیکه شانس موفق دیشنو یم .شوند یکسب و کار با شکست روبه رو م

 سازد. یانسان را م تیکه شکست شخص

 

 شکست آنهاست، نه شما.  گران،ی. شکست ددیتنفس نکن یدیناام یفضا نیا در

 ندارد. یموضوع به شما ارتباط نیکنند، ا یابیتوانند محصوالت خود را بازار ینم گرانیاگر د

 ندارد  یموضوع هم به شما ارتباط نیدرست کنند، ا میت کیتوانند  ینم گرانیاگر د

 ندارد. یموضوع به شما ارتباط نیکنند، باز هم ا یارزش گذار یستگیبه شا ودتوانند خدمات خ ینم گرانیو اگر د

 .دیکنند برداشت کنند، خب پس شما برداشت کن یکه م یتوانند به اندازه تالش ینم گرانیاگر د 
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؟ در شود گرفت یاز شکست م ی! واقعا چه درسدیریخود درس بگ یاز شکست ها دیاست: با نیا گریو غلط د جیرا تصور

را  یچه کار دیدان یشما هنوز نم ؟ستیآموخت. اما ارزش آن چ دیخواه د،یانجام ده دیکه نبا ییواقع فقط درباره کارها

 .دیانجام ده دیبا

 

 تیموفق یکار جهینت یدهد. وقت یرا به شما م یبعد یها تیموفق یها ابزار واقع تیها و موفق یروزیاز پ یریادگی اما

 بعد به ری. و در مسدیآن را دوباره انجام ده دیتوان یکند و م یکار م یبه خوب یزیچه چ دیشو یباشد، متوجه م زیآم

 داد. دیآن کار را بهتر انجام خواه ادیاحتمال ز

 

عد موفق، مست نانیدهد کارآفر یمطالعه در دانشگاه هاروارد نشان م کی جینتا .ستین یروزیپ ازین شیپ شکست

 یکه در کار اول خود شکست خورده اند، در کار بعد ینانیدرصد(، اما کارآفر 34هستند )با احتمال  یبعد یها تیموفق

 درصد( 23کنند )با احتمال  یبار شروع م نیاول یاست که برا یشانسشان معادل کسان قایدق

 کی فقط تیموفقدارند. ن یتیکه تازه شروع کرده اند مز یبدان معناست که شکست خورده ها نسبت به کسان نیا

 تجربه قابل توجه است.

 

 دهیرفته از پدو نشات گ ستیشکست ها استوار ن هیکند. تکامل بر پا یکار م نگونهیا زین عتیطب د،یشگفت زده شو دینبا

 .دیباش نگونهیکرده اند. شما هم ا یکار م یاست که به خوب ییها
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 برنامه ریزی یعنی حدس و گمان!

 
جود دارد و یمختلف ی. فاکتورهادیگو باش بیشما غ نکهیمگر ا .است یفانتز کی یبلند مدت تجار یها یزیبرنامه ر

 و ... یرقبا، اوضاع اقتصاد یها میتصم ان،یبازار و مشتر طیکه خارج از اراده شماست. شرا

 

 .ستین نطوریکه واقعا ا یتحت کنترل است، در حال زیکند که همه چ یتصور را القاء م نیبه شما ا یزیر برنامه

 

 ! اتی: حدسمیرا با عنوان درست اش استفاده نکن یزیما برنامه ر چرا

 اتیو حدس یمال یزیبرنامه ر یبه جا یمال اتیحدس ،یتجار یزیبرنامه ر یبه جا یتجار اتیحدس :دیشروع کن

که  ییها ی. آنها به اندازه نگراندیستینگران شان ن یلیخ گری. خوب حاال دکیاستراتژ یزیبرنامه ر یبه جا کیاستراتژ

 کنند ارزش ندارند. یم جادیا

 

دهد که گذشته  یاجازه م یزی. برنامه ردیکن یخود تلق یها یزیرا به عنوان برنامه ر اتیخواهد بود اگر حدس خطرناک

 زند. یحرکت کند و چشم بند به چشمانتان م ندهیدر آ

 

خواهیم برویم. چون قبالً مشخص کرده بودیم گوییم: اینجا همان جایی است که میریزی میبا برنامه گر،یعبارت د به

 .تسیسازگار ن عیبداهه و سر یها میبا تصم یزیمشکل بزرگ است. برنامه ریک  نیاخواهیم به اینجا برویم. که می
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 یگاه .دیروست را انتخاب کن شیکه در پ یدیجد یها تیموقع و دیریبگ عیسر یها میتصم دیاست که بتواناین  مهم

 بهتر است. ریمس نیکه ا میکن یچون حس م م،یدار یگام برم دیجد ریمس نی: امروز در ادییبگو دیبا

 

 اطالعات د،یدهیکه انجام م یدرباره کار دیتوان یم ی. زمانستین یبلند مدت اصال شدن یها یزیبرنامه ر یبند زمان

 یزیبرنامه ر شیبرا دیخواه یم یحال چه زمان نینه قبل از انجام آن. با ا دیکه آن را انجام داده باش دیبدست آور یکاف

 بزرگ است. یها یریگ میتصم یموقع برا نیبدتر مانز نیاحتماال قبل از انجام دادن آن. ا د؟یکن

 

 نیتمر کی اراین ک . اتفاقاً میشیاندین یمواجهه با مشکالت احتمال یو چگونگ ندهیکه در مورد آ ستیبدان معنا ن نیا البته

اغلب . دردیخود دغدغه کن یداشتن مکتوب آنها را برا ای دیبه نوشتن شان هم دار ازین دیارزشمند است. فقط حس نکن

 از چند صفحه شیب یو اکثرا برنامه ها رندیگ ینم ارهم مورد توجه قر کباریمکتوب  یها یزیموارد برنامه ر

 شوند. یم لیشما فس یدر کمدها

 

 میتصم د،یانجام ده دیسال( با نی)نه در ا هفته نیکه ا ییدر مورد کارها .دیخالص کن اتیحدس یرا از کار رو خود

 که یجار یدر مورد کارها دیکن ی. سعدیو انجام اش ده دیرا مشخص کن دیانجام ده دیکه با یکار مهم بعد د،یریبگ

 .دیریبگ میدرست تصم دیانجام ده دیبا

 

از سفرتان  دیتوان ی. شما مدیشو مایبالفاصله سوار هواپفراموش نکنید که فقط  .دیبال و پر دهخیالتان است که به  خوب

 .دیلذت ببر یبه خوب

با  یتیکه سنخ ایکورکورانه از برنامه یرویکردن بدون برنامه ممکن است به نظر ترسناک برسد اما پ کار

 ت.ندارد، ترسناک تر اس یجار تیواقع
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 چرا رشد؟

 
رسد، اما آنها در  یبه نظر م یو پش پا افتاده ا تیاهم یسوال ب ؟پرسند شرکتتان چقدر بزرگ است یمردم ازتان م

 تر و قدرتمندتر به نظر برسند. یتوانند موثرتر، حرفه ا یبزرگ هستند. پاسخ ها با اعداد بزرگتر م یپاسخ یجستجو

 

چه خوب! اگر پاسخ شما کمتر باشد آنها خواهند  یخواهند گفت: وا د،یکارمند دار 100از  شیکه ب دییبه آنها بگو اگر

 گفت: اه، خوب است. 
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  ست؟یموضوع در چ نیا تیتوسعه و رشد هدف است؟ جذاب شهیاست؟ چرا هم نگونهینظر شما چرا ا به

کل  در ییدانشگاه بزرگ بود که شعبه ها کیتوان  یم یزمان ندیگو یآنها م. میانداز یبه آکسفورد و هاروارد م ینگاه

سنجش  یتواند برا ینم ییپارامترها نی.  چنستین نطوری. البته که ادیو هزاران استاد را استخدام کن دیجهان داشته باش

 یگستره کسب و کارها م یریاندازه گ یپارمترها برا نیو درست باشد. پس چگونه از ا قیموسسات دق نیا یفیارزش ک

 ؟توان استفاده کرد

فقط شما و لپ تاپ تان. در مورد اندازه  اینفر،  200 اینفر،  40 اینفر باشد،  5شرکت شما  یاندازه برا نیبهتر دیشا

 عیسر ین هابزرگ شد. دیریبگ میتصم یو به درست دیرشد کن یبه آرام دیو بگذار دینشو لیقا یفرض شیشرکت تان پ

 از شرکت ها بوده است.  یاریقاتل بس

رکت ش کهیکوچک به دنبال بزرگ تر شدن هستند؟ آنهم در حال یکه چرا شرکت ها دینکته توجه کرده ا نیحاال به ا تا

 خواهند چابک تر و فرز تر باشند. یبزرگ م یها

راج پرسنل، : اخفتدیتواند اتفاق ب یم لی، کوچک شدن تنها به چند دلشرکتتان بزرگ شد یکه وقت دیداشته باش توجه

 .ندهایفرا هیکل رییتغ یا یو معنو یمشکالت ماد

 رساختیها، اجاره، ز نهیبلکه هز ست،یهدف شما باشد. بحث ما فقط در مورد تعداد پرسنل ن دیباال رفتن، نبا یسخت به

ترس نامعقول اس یها نهی. هزدیدار ازیکه واقعا به آن ن دیباش یزی. به فکر چردیگ یدربرم زیو... ن یلوازم ادار ،یت یآ یها

 خواهد داد . شیشما را افزا یها

واند ت یدارد، چه کوچک و چه بزرگ، م یکه کسب و کار سود ده ینگران نباش. کس یدار یکسب و کار کوچک نکهیا از

 به داشته خود افتخار کند.
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 اعتیاد به کار

 
ساعات  نیخورند تا واپس یکه دود چراغ م ییانسانها تینهد. حکا یداشتن به کار  را ارج م ادیاعت ی دهیفرهنگ ما، ا

 کیانجام  یکه خودتان را فدا نیخوابند. ا یو در محل کار م دارندیرسد. آنها تمام شب ب یبه گوش ما م ادیز ،شب

ار نه تنها به ک ادیاعت نیشود. اینم یاز اندازه کار کردن تلق شیاز کار، ب یزانیم چیافتخار است. ه ینشانه  د،یپروژه کن

انجام  شتریب ایو  دیداده ا یشتریب تیکه اهم ستین یمعن نیکار کردن به ا شتریهست. ب زیبلکه احمقانه ن ستین یالزام

ن که از آ شیرسند که ب یم ییبه جا عموال. معتادان به کار مدیکار کرده ا شتریاست که ب یمعن نیتنها به ا د،یداده ا

کنند.  یم جادیمشکل ا مشکالت را حل کنند
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که حتما -سر برسند یکار یفرسودگ یبحران ها یباشد. وقت داریتواند در گذر زمان پا ینم یکار کردن نیکه چن نیا اول

 وارد خواهد شد.  یتر دیشد یها بیآس -رسند یم

به آنها  شتریب یکه در تالشند مشکالت را با اختصاص ساعات رندیگ یدر نظر نم زینکته را ن نیمعتادان به کار ا ،یثان در

 نابهنجار را به دنبال دارد.  یراهکارها ن،یبپوشانند و ا یرا با فشار اجبار یذهن یخواهند تنبل یحل کنند. در واقع آنها م

وست چون در واقع د ستندین شتریب ییداشتن کارا یبرا ییبه دنبال راهها چگاهیکنند و ه یهم م یبحران ساز یحت آنها

نند ک یم جادیا یمشکالت یبرند و معموال به طور سهو یاز حد کار کنند. آنها از احساس قهرمان بودن لذت م شیدارند ب

 . ابندی ستد شتریکه به کار کردن ب لیدل نیهم تنها به انآ

ه داشت ینیخودکم ب اسحسا ،مانند یدر محل کار نم یکه بعد از ساعات کار یشوند کسان یبه کار باعث م معتادان

گناه و  شدن احساس ریامر به فراگ نی. اشتریکنند و نه ب یکار م یکه آنها  فقط در ساعات کار لیدل نیتنها به ا باشند.

کار در  یبه صندل دنیچسب تیبا ذهن یبه ظهور افراد جرشود. به عالوه، من یکار منجر م طیدر مح هیروح فیتضع

 اگر آنها واقعا کارا نباشند.         یشود، حت یمساعات اضافه کار 

 یریگ میداشت. ارزشها و تصم دینخواه یقضاوت سالم ادیکار است، به احتمال ز دیده یکه انجام م یتنها کار اگر

بود و به وضوح خود را  دیکه ارزش وقت گذاشتن را دارند، نخواه یامور صیبه خطا خواهد رفت. قادر به تشخ تانیها

 . ردیو درست بگ قیدق ماتیکه خسته است تصم یتواند در زمان یکس نم چی. هافتی دیخسته خواه شهیهم

 

مال است که ک نیآنها ا یادعا دید. شانرس یبه سرانجام نم ،یاز افراد عاد شیگفت معتادان به کار در واقع ب دیآخر، با در

رست د یوقت را برابه جای اینکه به سراغ سایر وظایفشان بروند، است که آنها  یمعن نیحرف تنها به ا نیاما ا ند،یگرا

 .کنند یصرف م ریتاث یب اتیکردن جزئ

اکنون در  یدهند. قهرمان واقع یتنها آن را به هدر م ابند،یآنکه روز را در ی. آنهابه جاستندیبه کار، قهرمان ن معتادان

 را به سرانجام برساند. شیتا کارها افتهی یتر عیراه سر رایخانه اش است ز
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 کارآفرینی را متوقف کنید!

 
 یم از آن برداشت نطوریمنسوخ شده و اکنون ا گریآن د نیشیپ ی. معنامیکن فیرا دوباره تعر ینیکارآفر دیاجازه بده

و  ردیقرار گ قیخودش مورد تشو یبرا یداشتن کسب و کار یتواند برا یم یخاص است. هر کس یافراد ژهیشود که و

 دارند. ینیکارآفر یهاتیبا عنوان قابل یدمنحصر به فر یژگیشود که و یمحدود نم یفقط به افراد نیا

 

 یادیگونه افراد پا به عرصه گذاشته و کسب و کار خود را شروع کرده اند. آنها منافع ز نیو متفاوت باا دیجد یگروه حاال

 یاز آنها خود را صاحب کسب و کار هم نم یلیخ یحت ایهستند  نیکنند بدون آنکه هرگز فکر کنند کارآفر یرا کسب م

 کنند. یکار درآمد کسب م نیدهند و از محل ا یم مرا که دوست دارند انجا یدانند. آنها فقط کار

 یم جادیرا ا دیکسب و کار جد کیکه  یآغازگر. هر کس :میکن نیکارآفر نیگزیسبک تر را جا یواژه ا دیاجازه ده حال

 آغازگر است. کیکند 

 د،یمختلف ندار یها سکیتحمل ر یبرا یتیقابل ای  یپر از مدارج علم یفیک ای MBAبه مدرک  یازین نکاریا یبرا شما

 آغازگر است. کیشدن به  لیتبد یاعتماد به نفس و حرکت برا یمقدار ده،یا کیفقط  دیدار اجیآنچه احت
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 حرکت
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 حرکتی مثبت در جهان انجام دهید

در جهان  یمثبت ریکارتان متفاوت است و تاث دیخودتان حس کن دیبا دیفوق العاده انجام ده یکار دیخواه یاگر م

 .دیدر آن دار یاطرافتان دارد و تازه خودتان هم نقش مهم

دازه است به ان یتا کارتان بزرگ و فوق العاده باشد، بلکه کاف دیابیعالج سرطان را ب دیکه مثال موظف ستیبدان معنا ن نیا

 .دیتالش تان احساس ارزش کن

 

 دیمرا بهتر کرده است، در واقع دوست دار ی: کار شما زندگدیبشنو انتانیخواهد از زبان مشتر یشما هم دلتان م قطعا

 .دیرا نگران کرده ا انتانیمشتر دیتان را انجام نده یفعل یکه اگر کار دیحس کن
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ها را با چند کارمند  یازمندیو ن یسنت یشرکت کل کسب وکارها نیا .میاندازیب CraigsListبه شرکت  ینگاه دییایب

معروف جهان در  یها تیاز سا یکیها دالر درآمد کسب کرد. هم اکنون  ونیلیروش هم م نیو از هم دیبه چالش کش

 از روزنامه ها شده است. یلیبازار خ یشرکت است و باعث کساد نیا اریاخت

 

صفحه  کی تیسا نیکرد. ا یبه نام مت دروگ آنرا راه انداز یاست که فرد Druge Reportحوزه  نیدر ا گرید نمونه

 اتدیدر صنعت خبر، تول یریچشم گ ریکند، اما آنقدر موفق بوده و تاث یدروگ آن را اداره م یندارد و خود آقا شتریب

 شده است.   لیگزارشگران و خبرنگاران تبد دیپربازد یها تیاز سا یکیداشته که به  ییویراد یبرنامه ها زیو ن یونیزیتلو

 

 یکوچک ناگهان شروع کردند و مدل ها یاه آدم نی. ادینیرا برگز تیکار پر اهم کی د،یانجام ده یکار دیخواه یم اگر

 .دیرا در صنعت خود انجام ده یکار نیچن دیتوان یبردند. شما هم م انیکردند از م یرا که دهه ها حکومت م یا یمیقد
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 نیاز خود را پوشش دهید

ز ا دیخواهیاست که م یزیساخت آن چ ،فوق العاده سیسرو ایمحصول  کیخلق  یراه برا نیو سرراست تر نیساده تر

 .دیباش د،یکن یخلق مکه کند که قادر به درک  آنچه را  یامر به شما کمک م نی. ادیآن استفاده کن

 ما شرکت خود :عنوان نمونه به

 ییادادهیکه رو میبود یبه دنبال  روشمثالً . میکرد دیتول م،یداشت ازیما در شرکت مان، آنچه را در کسب و کار ن خودِ

 نیتماس ها( را به ا تیری)مد Highrise  نیبنابرا .کند یها را ثبت و نگهدار یریگیمالقات و پ یقرارها چون مذاکرات،

 .میشش دادپو میرا که داشت یازینخودمان،  بلکه م،ینداشت ازیمطالعه بازار و ... ن تمرکز،ما به گروه م .میکرد دیمنظور تول
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. اگر در حال حل مشکل دیدر مورد آن هست یریگ میصدها تصم ازمندیهر روز ن د،یساز یم یسیسرو ایمحصول  یوقت

اتاق  نیمشکل شما باشد، نور وارد ا نیا یاما وقت دیزن یم ریشمش دیدار یکیدر تار مایدا دیباش یشخص ثالث

 زد. دیبه هدف خواه یخواهد شد و شما به راحت کیتار

کرد، متوجه شد قدرت  یداشت خانه خود را جارو م یخود را پوشش داد، وقت ازیبود که ابتدا ن یمخترعجم دایسون  

کند. چون  یجارو هوا را آلوده م سهیکند و نفوذ گرد و غبار از ک یم دایاش به طور مداوم کاهش پ یمکش جاروبرق

د مساله را حل کن نیگرفت ا میپس تصم گران،ید کلکرد و نه مش یبود که خودش تجربه م یزیآمده چ شیمشکل پ

 جهان شد. سهیبدون ک یجاروبرق نیاول دیمنجر به تول میتصم نیکه ا

 

 دیشناس ی. شما مشکل را مدیده یکه انجامش م دیشو یشود عاشق کار یباعث م دیمشکالت خود را حل کن کردیرو

رو  شیدر پ یسالها دیخواه ی. در هر حال، شما مستین نیجز ا یچاره ا د،یکن یو ارزش راه حل آن را کامل درک م

 یزیموضوع چ نیپس بهتر است ا دیصرفش کن دیاهتان را بخو یزندگ هیبق یحت دیشا دیموضوع کار کن نیا یرا رو

 دارد. تیشما اهم یباشد که واقعا برا
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 شروع به ساخت کنید

 
. ومشیم ونریلیکنم م شیفوق العاده دارم  که اگر اجرا یا دهیمن ا ند،یگو یکه م میدار یهمه ما احتماال دوستان

نه  دیکن یاست که شما اجرا م یزیرا خلق نخواهد کرد. مهم چ یزیچ دهیو باد هواست! داشتن ا یالبافیحرفا خ نیا

 .دیدار یزیر هبرنام ای دیزن یحرف م د،یکن یکه در موردش فکر م یزیچ

 

اگر  خرد و یتان را م دهیا یچه کس دیکن ی. فکر مدیآن را بفروش دیکن ی. خب سعدیدار یارزشمند دهیا دیکن تصور

فوق العاده  دهیا د،ینکرده ا یزیکه شما شروع به ساخت چ یتا زمان احتماالً هیچی! ؟دهد یپول م شیبخرد، چقدر پا

 را انجام دهد. هاتواند آن یم یگریاست و هر کس د دهیا کیشما فقط 

 

او  .دیبساز لمیف کیو  دیریرا به دست بگ نیدوربکند:  یم هیتوص نگونهیسازان مشتاق ا لمیبه ف کیکوبر یاستنل

 نینابراشروع است. ب ینکته برا نیمهمتر نیو ا دیآن کن یابداع را چاشن دیبا دیکن یرا شروع م یشما کار یداند وقت یم

 .دیتان را آغاز کن لمیو ف دیدکمه رکورد را فشار ده د،یرا بردار نیدورب

 

که چگونه آن را  نجاستیاما ا یسوال اصلاز کسب و کار است.  یها بخش کوچک دهیا نیها فراوان است و ا دهیا

 ؟کرد دیاجرا خواه
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 زمان نداشتن بهانه است

   .میندار یزمان کافاست:  نیآورند ا یکه مردم م یبهانه ا نیشتریب

کتاب  کیدوست دارند  یحت ایهستند و  یریادگی فتهیش ایکسب و کار  کیکنند  که عاشق شروع  یافراد ادعا م نطوریا

 ندارند. یاست که زمان کاف نیو ...  اما متاسفانه تنها مشکلشان ا سندیبنو

 

 ستی. الزم ندیکه زمان تان را درست استفاده کن یداشت، تنها درصورت دیخواه یزمان کاف شهیشما هم ست،ین نطوریا

 .دیاز زمان آخر شب استفاده کن تانیپروژه ها یبرا د،یانجام ده یرا در ساعت کار تانیکارها

 دیبخواب 11، ساعت 10ساعت  یبه جا د،یکار کن تانیها دهیا یتبلت تان رو ای لیبا موبا یو باز ونیزیتلو یتماشا یجا به

است که  نیبلکه مقصود ا د،یساعت در شبانه روز کار کن 16 دویبکش یداریکه شب ب ستین نی. حرف ما البته ادیبخواب

 است. یشروع کار کاف یتر کار کردن در طول هفته برا اضافه. چند ساعت دیکار کن شتریدر هفته چند ساعت ب
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به  ممکن را هم سکیر نیکمتر نکهیگذرا. ضمن ا ایاست  یعالقه تان واقع دیکند تا بفهم یاقدام به شما کمک م نیا

 نه. ای دیکار بگذار یکل زمانتان را برا دیرا دارد که بدان نیوقت گذاشتن ارزش ا یدنبال دارد. کم

 قتیتعهدات. حق ریرسد، بدون توجه به سا یاست که زورمان به آن م یاز عوامل یکیبخواهد بد باشد، زمان  یزیچ یوقت

به گردن زمان، خود را از گزند  ریافراد با انداختن تقص نیباشد. در واقع ا نگونهیخواهند ا یاست که اکثر افراد نم نیا

خودِ شماست به به  فهیوظ قایدق نی. ادینکن یواه یبهانه ها ریاس راکنند. خودتان  یحفظ م گرانیانتقاد خود و د

 .دیجامه عمل بپوشان تانیاهایرو

 

رتان از حد س شیب ای ر،یپ یادیز ای دیجوان هست یادیز ایاصوال شما  د،یوقت نخواهد رس چیزمان کامل ه ن،یاز ا گذشته

 دیخواهن یا جهینت چیبه ه د،یزمان کامل هست نافتیبه دنبال  شهی. اگر همگرید لیهر دل ایپول و  یب ایشلوغ است 

 .دیرس
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 سبک خودتان را داشته باشید

 
فوق العاده نه فقط  یکسب و کارها. دیکار خود هم فکر کن یچگونگو  ییبه چرا د،یرو یم شیهمانطور که پ

 یچه م یابر دیبدان دیبا د،یاعتقاد داشته باش د،یکن یکه م یبه کار دی. باهم دارند سبکمحصوالت و خدمات بلکه 

 .دیآن را به همه نشان ده دیبا تیو در نها دیجنگ

 

ند دهیتان شوند. آنها راه را به شما نشان م فتهیکه ش دیکن یو کار دیجذب خود کنرا  اناست که چگونه طرفدار مهم

 کنند. یبه توسعه کسب و کار شما کمک م یغاتیتبل وهیشوند. در واقع آنها بهتر از هرگونه ش یو هوادارتان م

 

را هم به شما نسبت دهند،  ییاتهام ها یحت دی. شاستین یشان مجان تیکنند، چون حما ینم تیها از شما حما یبعض

 یس. اگر کاز شما متنفرند گرید یعاشقانه شما را دوست دارند و برخ یدارد.  برخ نییاست و باال و پا نیهم یاما زندگ

 .دینزده ا یجالب یمخالفت نکرد، احتماال حرف ها دیکه زده ا یبا حرف

 

التشان محصو یبه امکانات اضاف کهیکه محصوالت ما کمتر از رقبا امکانات دارد از ما متنفرند. زمان لیدل نیها به ا یلیخ

 ییااز آن کاره شتریدهد ب یکه محصوالت مان انجام نم یی. اما ما به کارهاکنند یم نیبه ما توه م،یکن یانتقاد م

 .میکن یدهند افتخار م یکه انجام م
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 یاه یو سردرگم ادیدکمه ز اد،یهستند، امکانات ز دهیچیاغلب نرم افزارها پ میچون معتقد میکرد یآنها را ساده طراح ما

 ینم انیبه درد همه مشتر میکه آنچه ساخته ا ستی.  اصال هم بد نمیمتفاوت ساخت یی.  پس ما نرم افزارهاادتریز یلیخ

اشق کار ما شده ها هم هستند که ع یلیاما خ م،یخود را از دست داده ا انیاز مشتر یبخش کردیرو نیخورد. اگرچه با ا

 ماست. سبک نیااند. در واقع  

 

قابل بحث خواهد بود اما در  یزیهر چهیچ چیز قطعی نیست و  د،ینداشته باش یمشخصسبک شما  یوقت

 مشخص است. یریگ میپاسخ شما در زمان تصم ،سبکصورت داشتن 
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 چشم انداز داشتن غیرممکن است

 
 ی. ما مدیکه نشان دهد به چه اعتقاد دار یقرارداد یاعتقاد صادقانه با چشم انداز کی نیب وجود داردتفاوت  ییایدن

درست شده و اصوال با  وارهاید یچسباندن رو یخدمات برا نیکه عبارت ارائه کننده بهتر دیدان یو شما هم م میدان

 فاصله دارد. یواقع یایدن
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 نیر هم. دیو کانتر خال فیکث یسرد با کف پوش ها یاتاق ،دیا ستادهیشرکت خدمات خودرو ا کیدر دفتر  دیکن تصور

ما ارائه خدمات در حوزه  اجاره،  تیاتاق نصب شده است: مامور وارید یکه رو دیشو یپاره و پوره مواجه م یبا کاغذ نیح

راتر از ف یکار به فکر خدمات نیباشد و در انجام ا یم تیفیک نیترخدمات مرتبط با به یو فروش خودرو و تمام نگیزیل

 یه او تجرب میده شیفراتر از تعهدمان افزا یرا با ارائه خدمات انمانیمشتر یاست که وفادار نی. تالش ما امیانتظار هست

 و ... میزش دهیانگ یبه کارمندانمان جهت خدمات بهتر به مشتر دی. ما بامیآنها به جا بگذار یماندگار برا

 

خدمات را به من بدهد و حس  نیقرار است ا یچه کس دیکن یبا خود فکر م دیخوان یجمالت را م نیا کهیشما در حال و

 کامال فاصله دارد. دیکه در آن قرار گرفته ا یواقع یایجمالت از دن نیا دیکن یم
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 سرمایه گذار خارجی آخرین نقشه است

 
 م؟یاوریاست که پول از کجا ب نیکه ممکن است به ذهنتان خطور کند ا یسواالت نیاز اول یکی

 

 یتیفعال ایکارخانه، رستوران  دیخواه یاست. اگر م یگذار خارج هیسوال جذب سرما نیکنند پاسخ ا یمردم فکر م اغلب

و کارها  از کسب یلیروزه خکه ام دیباش انیداشت. اما در جر دیگذار خواه هیبه سرما ازیاحتماال ن د،یداشته باش ینینچنیا

 ندارند. متیگران ق یها رساختیبه ز یازین

 

خدمات مجالس،  ،ینرم افزار یمشاوره، شرکت ها لیاز قب یخدمات ی. کسب وکارهامیهست یما در اقتصاد خدمات امروزه

مانند  ییندارند. اگر هدفتان کسب و کارها ازین یراه انداز یبرا یادیبه پول ز گریو صدها کسب و کار د یکیگراف یطراح

 د.یاجتناب کن یخارج یگذار هیاز جذب سرما نهاستیا

 

خود  ازیمورد ن یگذار هیحداقل سرما دیکن یسع د،یرا بزن یقرار است استارت چه کسب و کار نکهیفارغ از ا قت،یدر حق

دار، چراکه ممکن با خود همراه  یادیز یبرسد، اما دردسرها یبه نظر عال دیشا گرانی. خرج کردن پول ددیرا جذب کن

 از دستتان برود.است عنان کار 

 

ا راست کیدو طرف در  یها شهیاند یکار و وقت ی. در ابتدادیباش شیپاسخگو دیگذار مجبور هیصورت جذب سرما در

 افتد؟ یم ینظرتان چه اتفاق! به دیآ شیپ یو مشکل یاز آن روز که سخت یآرام است، اما وا زیهستند، همه چ
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 یگذار هیکه سرما یخواهد پول یگذار م هیسرما د؟یریدستور بگ گرانیکه از د دیشما کسب و کار خود را شروع کرده ا ایآ

 یکار چیآور هم هست، چون ه ادیگذار اعت هیسال(، در ضمن جذب سرما 5تا  3 نیکرده با سودش برگردد)معموال ب

 !ستین گرانیراحت تر از خرج کردن پول د

 

 شده و سهم شما از کسب و کار کم قیبه کسب و کار شما تزر یشتریب هیشود، سرما شتریتان بجروز به روز مخار یوقت

 .ستین یخوب یمعامله ا نیشود. واقعا چن یم
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 !نیازتان کمتر  از تصور شما است

 
 افتد؟ ینفر راه م 3 ای 2کارتان با  ؟ یا اینکهدیدار ازینفر ن 10واقعا به  ایآ

 افتد؟ یدالر راه م 5000 ایتا  50.000کارتان فعال با  ای دیدار ازیدالر ن 500.000واقعا به  ایآ

 ماهه همه کارها را انجام داد؟ 2شود  یم ای دیدار ازیماه زمان ن 6انجام کارها به  یواقعا برا ایآ

 ؟کند یم تیکفا فعالً  گرانیدفتر کار مشترک با د کی ای ،دیدار ازیواقعا به دفتر کار بزرگ ن ایآ

 قابل انجام است؟ گرید یکارتان به گونه ا ای دیدار یروابط عموم میو استخدام ت غاتیبه تبل ازیواقعا ن ایآ

که بتوانند محصول شما را بسازند و در  دیرا استخدام کن یافراد دیتوان یم ای دیکارخانه دار کیبه ساخت  ازیواقعا ن ایآ

 اندازند؟یکارتان را راه ب هیمراحل اول
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 د؟یخودتان انجام ده ینرم افزار ساده حسابدار کیکار را با  نیا دیتوان یم ای دیبه حسابدار دار ازیواقعا ن ایآ

 د؟یخود را رفع کن یازهاین دیتوان یم یبا برون سپار ای دیدار ازین یت یواقعا به دپارتمان آ ایآ

 یدگیرس دیتوان یرا خودتان م یبانیپشت یدرخواست ها ای دیدار ازین یبانیپشت یکارمند تمام وقت برا کیواقعا به  ایآ

 د؟یکن

 د؟یبفروش نیبه صورت آنال دیتوان یاجناس خود را م ای دیبه فروشگاه دار ازیواقعا ن ایآ

 بعد؟ یبرا دیکارها را بگذار نیا دیتوان یم ای دیسربرگ، بروشور و .. دار ،یآنچنان تیزیبه کارت و ازیواقعا ن ایآ

 یم شیاما اکنون کار شما با حداقل ها پ د،یداشته باش ازین نهایبه همه ا ندهیکه ممکن است در آ دیداشته باش توجه

 رود.

 

فتر د تمام شد.ارزان خیلی  م،یکرد دیمحصولمان را تول نیما اول یآورد. وقت یرا به وجود نم یمشکل چیه ییجو صرفه

 سیروس وتریتعداد متعدد کامپ ی.  به جامیکردیجا کار م کیدر  یو آن را با شرکت میخودمان نداشت یبرا یکار انحصار

 نیآنال به صورت اتیتجرب یو فقط با اشتراک گذار مینداشت غاتی. تبلمیکار خود را شروع کرد وتریکامپ کیدهنده با 

 یام مرا انج نکاریو موسس شرکت خودش ا میاستخدام نکرد انیمشتر یها لیمیپاسخ به ا یرا برا یکس. میشد یمعرف

 کرد. یکار م یبه خوب زیداد و همه چ

 

 .دیتوان یم زیبزرگ هم کار خود را از گاراژ شروع کردند. شما ن یها شرکت
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 استارت آپ را بی خیال شوید!

 
ه دربار ژهیامر به و نیطلبد )ا یرا م یادیکسب و کار است که توجه ز یبه استارت آپ. استارت آپ نوع میدیخب، رس

 کند(. یصدق م یفناور یشرکت ها

 

 است ییجا نجایاست. ا یگریها مشکل شخص د نهیدانست که در آن هز ییجادو تیموقع کیتوان  یآپ را م استارت

 تیالکم یبرا یراه کهیتا زمان د،یکن نهیرا هز گرانیپول د دیتوان یشود و م یممعضل ن چگاهیبه نام درآمد ه یکه مزاحم

 .دیآ یکار به کار نم وچارچوب کسب  نیاست که قوان ییجا نجای. ادیابیبر آن ب

 

که همه  است نیا تیافسانه است. واقع هیشب شتریاستارت آپ ب نکهیاستارت آپ وجود دارد و آن ا یمشکل برا کی تنها

 وند.ش یم تیریمد کسانیبازار  یها یرویو ن یاقتصاد نیقوان یسر کیبه دست  د،یو چه جد یمیکسب و کارها، چه قد

 

د که در خور یم دیکل یکسان ینوع کسب و کار از سو نی. ارندیبگ دهیرا ناد تیواقع نیکنند ا یآپ ها تالش م استارت

 شرفت،یکسب و کارشان به پ دنیکار زمان رس نیهستند. آنها با ا ریاتفاق اجتناب ناپذ کیانداختن  ریبه تاخ یتالش برا

 اندازند. یرا عقب م یو واقع داریپا یشدن به کسب و کار لیسود و تبد

 

جا نخواهد  چیکرد. در سر داشته باشد، به ه میرا کشف خواه دنیبه سود رس یچگونگ ندهیدر آ دگاهیکه د یهرکس

اه آن را ر دیخواه یم یاما وقت دیازیبس ی راکتپرتاب کننده کیماند که  یم نیدارد. مثل ا یمضحک دگاهیو د دیرس

 وجود ندارد! نیکه جاذبه زم میوانمود کن دییای:  بدییبگو دیبنداز
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 دهیاز ا نیاست. بنابرا یسرگرم کی ست،یکسب و کار ن ،ییدرآمدزا یمشخص برا یریو کار بدون داشتن مس کسب

 .دیاستفاده نکن ربغلیز یاستارت آپ به عنوان عصا

از روز اول به فکر کسب درآمد و سود  یواقع ی. کسب و کارهادیرا آغاز کن یکسب و کار واقع کیکارها  نیا یجا به

ت . بر مشکالمیاستارت آپ شروع کرده ا کیما فقط  ست،ین یبا گفتن جمله: مشکل ،یواقع یهستند. کسب و کارها

 گذارند. یوش نمبزرگ سرپ

 .دیشو کترینزد تیگام به موفق کیتا  دیبرخورد کن یکسب و کار واقع کیکسب و کار مثل  با
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 قبل از شروع به فکر پایان نباشید

 
ارتان ک دیخواهیتازه م یوقت یحت د،یشنو یم ادیاست که ز یسوال نیا ست؟یبرون رفت چ ایخروج  یتان برا یاستراتژ

 !دیرا شروع کن

 لیدل ؟را بسازند در فکر آن هستند که چگونه از دستش خالص شوند یزیکه چ نیافتاده که آدم ها قبل از ا یاتفاق چه

ره و بندی مسخ، اولویتدیآن باش انیبه فکر پا دیرا شروع کن یزیچ نکهیاگر قبل از ا ؟ستیعجله و شتاب چ نهمهیا

 مضحکی دارید.
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 لیبا وک ایآ  د؟یسینو یم یتوافق نامه طالق را روز عروس ایآ د؟یشو یرابطه م کیوارد  برنامه جدایی، یبا طراح ایآ

 رسد؟یرفتارها خنده دار به نظر نم نیبه نظر شما ا د؟یگذار یقرار مالقات م یروز عروس یخانواده فردا

نه راه  دیپروژه خود باش تیرشد و موفق شهیدر اند دیشما با نه برون رفت. دیتعهد باش یبه فکر استراتژ دیبا شما

 داشت. دینخواه تیموفق یبرا یباشد اساسا شانس ینینچنیفرار. اگر نگاه شما بر اساس تفکرات  ا

است.  زیاچن یلیخ تشانیبندند، اما شانس موفق یم یاخالق یو ب انتیبه خ دیکه ام دینیب یاز تجار مشتاق را م یاریبس

صرفا به دنبال  ی. به عالوه وقتهزار 10در  1 ای 1000در  1بتوانند موفق شوند. مثال  دیاز آنها شا یکم یلیتنها تعداد خ

 انیشترم یقلب تیبه فکر جلب رضا نکهیا ی. چون به جادیکن یم یفشارپا یغلط استیس یرو د،یبه دست آوردن باش

حصولتان م د،یانداز یراه م یکنند. کسب و کار یم دیاز شما خر یچه کسان ای یکه چه کس دیهست نینگران ا د،یخود باش

به زودگذرها  ؟دارد امچقدر دو ؟دیدار یچه دستاورد تی. اما در نهادیآور یبه دست م یو بعد هم پول خوب دیفروش یرا م

 .دیدلخوش نباش

 یندهیا آب سهیدر مقا دهیپد نیتر عیو سر نیتر کیبار ن،ی. هم اکنون، شما کوچک تردیکاهش وزن استقبال کن ی دهیا از

جهت  ریتر باشد، تغ نیسنگ لهیوس کی. و هر چه دیکن یجا به بعد، شما شروع به انباشت وزن م نی. از ادیخود هست

 است: یدست اجبار نیاز ا یموارد یاست. پس کاهش وزن برا نیتجارت هم وضع هم یایتر است. در دندادن آن دشوار

 بلند مدت یها قرارداد

 مازاد کارمندان

 داریپا ماتیتصم

 جلسات

 دشوار  یندهایفرا

 (یو فکر یکیزیها )ف ییدارا ی اههیس

 کند. یرا وابسته به خود م یکه مشتر ییها یافزارها، سخت افزارها و فناور نرم

 بلند مدت  یراه ها نقشه

 یادار یاستهایس

 

. هر دیده ریمس رییتغ یبه آسان دیتوان یصورت، شما م نی. در ادیکن زیگونه موارد تا هر جا که ممکن است، پره نیا از

 شدنش کمتر است.  یداشته باشد، احتمال عمل یباالتر نهیچه هز

 

عمل کردن، حرف  یانجام دهند. آنها به جا یچرخش اساس کیکنند تا  یرا صرف م یادیز یبزرگ سالها یسازمانها

هر  یبه سادگ دیتوان یم دینگه دار نییما اگر شما وزن خود را پاکنند. ا یانجام دادن، جلسه برگزار م یزنند. به جا یم

 دیاشتباه کن دیتوان یتان را. م یابیبازار امیپ ایها، و  یزگیو عهمحصول، مجمو ،ی: تمام مدل تجاردیده رییرا تغ یزیچ

 ی. و مهمتر از همه، مدیده ریتمرکزتان را تغ ایمحصول و  بیها، ترک تیاولو دیتوان ی. مدییو آن را به سرعت اصالح نما

 .دیخود را دگرگون ساز تیذهن دیتوان
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 تکامل
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 محدودیت های خود را به آغوش بکشید

 !هرچه کمتر بهتر !دیها را خاتمه ده تیناله ها و شکالطفاً  زمان، پول، آدم و تجربه ندارم.  یمن به اندازه کاف

 

ر د تیو خالق دیرو شیپ دیدار ازیکه واقعا ن ییزهایکند با چ یاست. منابع محدود شما را مجبور م تیها مز تیمحدود

 وجودتان رشد کند.

 

که در دست داشتند، شروع به ساخت  یزیآنها با چ د؟یا دهید ،با صابون و قاشق ساخته اند انیکه زندانرا  ییسالح ها ایآ

با حداقل  دیتوان یاست که م نیموضوع ا .دیرا با اسلحه بزن یو کس دیکه شال و کاله کن ستین نیالبته منظور ا کردند.

 .دیبساز یکننده ا رهیخ یزهایها چ

  

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

بزرگ  یکاال کیبهتر از  یلیمحصول کوچک خ کیساخت  یعنی نیو ا دیاستفاده کن تیبروز خالق یها برا تیاز محدود

 ارزش است. یب

 

محصول  ه، یکفوق العاد دهیا یسر کیتا از  دیدر واقع اراده کرده ا د،یکن ییاجرا کجایها را  دهیهمه ا دیبخواه اگر

 .دیبدردنخور بساز

 

 و ییبه اجرا درآورد. زمان ، منابع، توانا یبه خوب کجایچرخد را  یشود همه آنچه در ذهن م یکه نم دیداشته باش توجه

 10 دیبخواه نکهیکار هم سخت است تا چه رسد به ا هیانجام دادن  یشماست. حت اریدر اخت یتمرکز محدود و مشخص

 .دی! پس فراموشش کن دیکار را همزمان اجرا کن

 

 .دیکن یمحصول خوب قربان کیبه  دنیرس یتان را برا نینازن یها دهیاز ا یبعضفقط  دیکن یسع نیبنابرا
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 جاه طلبی خود را نصف کنید

تازه اگر بر فرض مناسب هم  .محصول مناسب نباشند دیتول یممکن است برا د،یکه در ذهن دار ییها دهیاز ا یاریبس

 .دیریدر نظر بگ شانیاجرا یرا برا یگریزمان د دیتوان یباشند، م

 

 لمیف خوب یاز صحنه ها یلی. کارگردانان خشوند یشوند بدردبخورتر و مناسب تر م یکوچکتر م یوقت زهایچ یلیخ

ا ر هیرو نیهم زیبزرگ ن یها سندهیدان ها و نو یقیکنند. موس یخوب حذف م لمیف کیبه  دنیرس یرا برا

 دارند.
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 نقطه کانونی را بیابید

 
 کشد. یمختلف م یرهایکه اجبارا شما را به مس دیآ یم شیپ یطیشرا د،یکن یرا شروع م یکار تازه ا یوقت

 

از  یکی. دیانجام ده دیکه مجبور ییو کارها دیانجام ده دیخواه یکه م ییکارها د،یانجام ده دیتوان یکه م ییکارها

 .دیاست: از مرکز شروع کن نی. و پاسخ ادیاست که از کجا آغاز کن نیموارد ا
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 ،یابیارباز وهیش لیاز قب یمختلف یها یممکن است نگران د،یباز کن یهات داگ فروش هی دیخواه یعنوان مثال اگر م به

خودِ هات داگ  است، هات داگ  دینگرانش باش دیکه شما با یزیچ نیاما اول دیاسم رستوران و ... داشته باش ،یطراح

 .رندیگ یم ارقر یبعد یموارد در رده ها هیکانون کار شماست، بق

 

در  مورد را حذف کنم فروش من ادامه خواهد داشت؟ مثالً نی: اگر من ابرای پیدا کردن کانون، از خودتان بپرسید که

 قابل فروش نخواهد بود. یزیچ گرید دیاگر هات داگ را حذف کن یمغازه هات داگ فروش

 نین اکارتان را بدو دیتوان یاگر شما م ست؟یکدام بخش کارتان قابل حذف ن د،یکانون کار خود را مشخص کن نیبنابرا

 .ستندیها کانون کار شما ن دهیو پد لیوسا نیا د،یانجام ده یا دهیپد ای لهیوجود وس

 

 وجه انجامش نیتا به بهتر دیآن بگذار یتمام تمرکز و توان خود را رو د،یکرد دایکانون کارتان را پ یوقت

 هستند. یبعد یمسائل در رده ها ری،سا دیده
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 جزئیات را در ابتدای کار فراموش کنید

 
که در  دانند ی. آنها مستندیآشپزخانه ن رآالتیحمام و ش یکردن نقشه طبقات نگران رنگ کاش ییاز نها شیمعماران پ

 .رندیبگ میبهتر است بعدا تصم اتییجز نیمورد ا

 

 ریکنند، اما درگ یم جادیتفاوت ها را ا اتیی. جزدیکن ادهیپ وهیش نیرا به ا تانیها دهیهمچون معماران ا دیهم با شما

 شود. یرفتن آن م شیکار و کند پ یمنجر به اختالف نظرها در ابتدا اتییشدن در جز
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 ییزهایچ یو هم رو دیده یرا از دست نم یادیهم زمان ز تیدر نها د،یپر و بال نده یلیخ اتیکار به جزئ یابتدا اگردر

 .دیگذار یوقت نم ادیکنند، ز یم رییکه بدون شک تغ

 

 یبزرگ م یها کیخودکار با ماژ یرا به جا مانیطراح ها م،یکن یم یطرح اینقشه  یشروع به طراح یاز ما وقت یاریبس

 ریاست که شما را درگ نیدارد، اما اشکالش ا یبهتر تیفیخوب است و ک یلیخودکار خ کهیچرا؟ آنهم در حال م،یزن

 . ستندینکار مهم  یکند که در ابتدا یم یاتییدر مورد جز ینگران

 ریخوب است، تصو یلیشکل ها، خط ها و باکس ها، خ دنیدهد، کش یشما قرار م اریرا در اخت یکم یامکان ها کیماژ

 شود. یشروع م نگونهیا دینگرانش باش دیکه شما با یبزرگ

 

 دیده انیمهم را پا ریغ یزهایچ یتمرکز رو پس
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 تلفن زدن هم گاهی یک پیشرفت است

ال کنار گذاشته اص ایشوند  یبا عجله و شتاب گرفته م .شوند یهم تلنبار م یرو یبه سادگها تصمیم د،یرینگ میتصم یوقت

 ماند. یم یباق نحلیال شود،یتلنبار م گرید یکی یکه رو یهر مساله ا جهیشوند. در نت یم
 

. خود را دیگرفتن درباره آن برس میتا به تصم دیبگذر یزیوجود داشت، از فکر کردن راجع به چ تانیامکانش برا هروقت

 .دیت کنو حرک دیریبگ می. تصمدینباش ینقص و عال یب یمنتظر راه حل و چاره  ض. لطفادیکن یریگ میملزم به تصم
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 یگریز دپس ا یکیها  میتصم دیقرار گرفت انیجر نیا ریدر مس ی. وقتدیشو یریگ میانتخاب و تصم ریدرگ دیخواه یم

 تان. هیروح تیتقو جهیو در نت یحرکت یروین شیافزا یعنی نیو ا ندیآ یم

ع در واق د،یریگ یو آن را م دیکن یکه شما دست دراز م ییها میاز تصم کیاست و هر  شرفتیهمان پ یریگ میتصم

وان ت یوجود ندارد، اما م میریگ یم میبعدا درباره اش تصم ونیفنداس یشماست. امکان ساختن رو یبنا یاز آجرها یکی

 قرار داد. قبلی یریگ میآجر تصم یراحت آجر رو الیبا خ

 

 یم ایجاد ریتاخ در آنها. میانداز یدهند که آنها را به عقب م یخودشان را تمام قد به ما نشان م ییاز جا قایدق مشکالت

ه فردا کهمانقدر کنم. یبعدا درباره اش فکر م :مییگو یو نقص مدام م بیع یب یبه پاسخ افتنیدست  دیو به ام میکن

 تواند باشد. یاست، امروز هم م یروز خوب یتماس تلفن کی یبرا

 

 نیه اتنها ب میرفتیمحصوالتمان طفره م یبرنامه وابسته برا کی: مدت ها بود که ما از ساخت یواقع یاینمونه از دن کی

 میور کناز مانع عب میتوانست ی. اما زماندیرس یبه نظر م دهیچیپ یلیو نقص خ بیع یراه حل ب کیکردن  دایکه پ لیدل

ود: ب نیپاسخ ا ؟کار انجام شود نینحو ا نیو به بهتر یکه به سادگ می:  چه کار کنمیدیسوال را پرس نیکه از خود ا

 .میکار را هم کرد نی. هممیکن لیتبد یپرداخت ها را از نقد به اعتبار

 

را  مانمیکه تصم یروز تیاما در نها م،یکن ریو گ میدرجا بزن یباعث شد مدت میخودمان ساخته بود یکه برا یکردیرو

 .میپرداخت ها به اجرا درآورد یرا برا یستمیو س میاز آن مانع و مرحله گذشت میگرفت

 

. اگر اشتباه دیخاص بمان میتصم کیسر اصرار کنید و بر تان مرغپا بودن بر یکتا ابد  دیکه نبا نجاستیا ینکته اصل اما

از  شیب زی. غلط ها را با آنالدینکناوضاع را بدتر  نکهیشود درستش کرد، اما به شرط ا یبه جبران هست و م دیام د،یکن

 .دیانداختنشان غلط تر نکن ریحد و به تاخ

 

به مرحله راه  نکهیطول بکشد، احتمال ا شتریکار ب کی. هرچه توسعه هستند هیروحسوهان مدت،  یطوالن یها پروژه

 کیودش خ نی. ادیرا که در ذهنتان بوده، بزن یتلفن د،یتلفن را بردار یشود. گوش یبرسد کمتر م یو بهره بردار یانداز

 .زهیو انگ هیبا روح آنهم :دیحاال دست به کار شو نیشود. هم یمحسوب م شرفتیپ
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 موزه دار باشید

 
چون ذات و اصالت اتاق  ستیاتاق ن کیتمام هنر جهان در  یسازد، جمع آور یموزه را م کیآنچه  دیداشته باش ادیبه 

 یریگ میبلکه نوع نگاه و تصم ست،یهم ن زیم یرو ای واریکند، به د یاست. آنچه موزه را درخشان م یواریچهارد کی

 دهد. یقرار م یعیرف گاهیاست که آن را در جاها عتیقه ندنما ایرفتن  یموزه درباره چگونگ ایصاحب آن اتاق  یها
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اجب و و یکه واقعا ضرور ییبه آنها دی. بچسبدیباش رهایو سهل کردن دست و پا گ یدنبال حذف کردن، آسان ساز دائم

 نیتا در کمتر دیببن نانهیزبی. ردیزیها بپره هی. از حاشدیکن دایبخش ماجرا را پ نیرگذارتریو تاث نیهستند. در واقع مهمتر

 .دیبعدا به کارتان اضافه کن دیتوان ی. شاخ و برگ ها را مدیبازده برس نیشتریزمان ممکن به ب

 

وع موض نیفکر طعم و مزه روغن باشد و ا دیبا زیاز هر چ شیبفروشد ب تونیخواهد روغن ز یکه م یعنوان نمونه کس به

 یحل مشکل اصل زها هستند که پس ا هیحاش یگذار متیو ق یابیبازار ،یخود قرار دهد. بسته بند یفکر تیرا در اولو

 اردیاما پا اورند،یب یمشتر دیشا هیکند. بق یجذب م یشترمورد توجه باشند. اصل همان طعم و مزه است که م دیبا

 یگریکه هم من، هم شما و هم هر کس د یو نکته ا کردی. رودیآ یم انیبه م تیفیکه حرف از ک نجاستیو ا ستندین

 گوشش کند. زهیآو دیخواهد کسب و کار داشته باشد، با یکه م

 

و  زیقلمبه و سلمبه، تر و تم یاز اسم ها شیدر رستوران موفق است که پ یی. منودیریرستوران را در نظر بگ کیمثال  ای

است که فقط در  ییغذا 35بهتر از  یلیداشتن خ تیفیمشخص و خوش طعم و با ک یغذا 10شسته رفته باشد. مثال 

 . ستا یکی شانیها یلیعمل اسمشان با هم تفاوت دارد و طعم خ

 است. تیواقع ست،یشعار ن نیزند. ا یحرف اول را م تیفیک
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 تمرکز کنید پذیرهانابه روی تغییر 
به تازه ها و داغ ها هستند و از  یابیدست یروز هستند. آنها در پ یمدها نیکردن آخر دایاز شرکت ها دنبال پ یاریبس

 بدانند که کارشان اشتباه و احمقانه است. دیکنند. اما آنها با یم یرویها پ یروندها و فناور نیو تازه تر نیآخر

 

 دهند. یها و شاخ و برگ ها توجه نشان م هیذات و متن، به حاش یتمرکز رو یبه جا ییشرکت ها نیچن

 

 تیاهم یکنند و همزمان ب یم رییو مدام تغ یکه به راحت ییزهایتوجه نشان دادن و بزرگ کردن چ یعنی نیواقع ا در

 ینگذارایاست، بن ریرناپذییآنچه که تغ یرو دیکسب و کار اساسا با یاست. هسته اصل یشگیو هم یکردن آنچه دائم

 دیبا ییازهاین نیچن ی. پس روگریو هم ده سال د هندخوا یکه مردم هم االن م یزیچ یعنیهم  ریرناپذییشود. تغ

 کرد. یگذار هیسرما
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 Amazon.comدوستانه پس  یها استیحق انتخاب فراوان، س گان،یو را عیحمل ونقل سر یاست که رو یتیوبسا

 ند. ک یبه خود جذب م ییباال یهمواره متقاض ییکردهایرو نیدهد. چن یمناسب مانور م یها متیو ق ضیتعو ایگرفتن 

 است. ییو کارا یمناسب متیآنها مهم است، اعتماد، ق یاست. آنچه برا نیهم هم یخودروسازان ژاپن داستان

هم وضع به  گریل دسا یخواهد و س یرا م نیخواسته و امروز هم هم یها را م نیهم شیسال پ یس داریخر ای یمشتر

 منوال است. نیهم

 خیتار یاصول نیچون چند. نظم در دستور کار ما قرار دار سهولت در استفاده و ،یچون سرعت، سادگ یاصول

 خواهد بود. نیبوده و تا ابد هم هم نیتازه هستند. از ازل هم شهیمصرف ندارند و هم

 

نبال نرم من د یخانم فالن ای: آقا دیشود و به شما بگو داریاز خواب ب کبارهیبه  گرینفر ده سال د کی نکهیفکر ا مسلما

 هم خنده دار است. هستم که کار با آن سخت باشد یافزار

 

 لرزد. یمن تانیرپایز چگاهیه د،یکن هیثابت تک اتیبر خصوص یروند و دوام ندارند، اما وقت یم نیباشد مدها از ب ادتانی
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 نوازنده شما هستید

 
 تیفیبا ک یاالن حت نیداشت را هم اریکه بتهوون در اخت ییابزارها دیتوان یبتهوون نشد. شما هم م یبتهوون به سادگ

اصول را بلد بود و از  دینفر بتواند برجسته و بزرگ شود. با کینفر  100از هر  دیاما شا د،یداشته باش اریباالتر در اخت

توانند بخرند اما انگشتان  یها م یلیرا خ ینوازندگ یو امکانات برا زاتیداشته ها درست استفاده کرد. در واقع تجه

 .ستین یدنینواختن خر یهنرمند برا
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ز استفاده درست ا یاز مردم بر تالش برا یاریبس یاست که برا یتفکر ،یبه روز و عال زاتیابزار و تجه دنیخر وسوسه

 کند. یموجود غلبه م زاتیتجه

 نیه با اداشته باشند، حال آنک یمتیگرانق یچوب ها دیوودز شوند با گریتا نکهیا یکنند برا یاز گلف بازها فکر م یلیخ

 کنند. یخود را تلف م یفکرها فقط وقت و انرژ

 کند. لیبه شما تحم ینیتواند شکست سنگ یگلف هم م یچوب ها نیبا ارزان تر یوودز حت گریتا

 

پوش خود سر یکنند تا با استفاده از آنها بر کمبودها و نداشته ها یلم معها را رو ابزا زاتیهاست که مردم تج نیا تیواقع

 گذارند.

 

و پول درآوردن باشند، خود را  یبه فکر جذب مشتر نکهیا یکسب و کار هستند، به جا ریکه درگ یاز کسان یاریبس

 یرمیدست و پا گ یکارها ریو سا یآنچنان یها یو صندل زیمحل کار، م یفانتز یفضا ،ینرم افزار یابزار، ترفندها ریدرگ

 کنند.

 

 .دیرسبه محتوا ب شتریاز همه ب دیو پابرجا بمان دیدوام داشته باش دیخواه یها روزگار گذراند، اما اگر م یشود با فانتز یم
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 محصوالت جانبی را بفروشید

 
 کیتنها  دیتوان ی. در واقع نمدیداشته باش دیرا هم در کنارش با گریمحصول د کیحتما  د،یکن یم دیتول یمحصول یوقت

 اریهوش یکسب و کار یهم دارد. ذهن ها یخدمات جانب ایمحصوالت  یسر کی یچون هر محصول دیکن دیمحصول تول

 دهند. یرا از دست نم ینینچنیا یکنند و فرصت ها یرا کشف م یا یخدمات جانب ایمحصوالت  نیو خالق چن

 

 یرسد تا در ساخت محصوالت یچون زباله، خاک اره، تراشه و چوب خرد شده هم به فروش م ییصنعت چوب پسماندها در

 !ی. چه سود دلچسب رندیمورد استفاده قرار گ رهیبتن، سوخت و غ ،یمصنوع یها نهیچون شوم
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همانقدر هم به  ند،یب یکننده چوب آنقدر که خود چوب را م دیباز. در واقع تول یو داشتن چشم ها یاریهوش یعنی نیا

 نی. همدیبه آن فکر هم نکن دیشا یو حت دیندار یکه شما و امثال شما به آن توجه یتوجه دارد. امر یمحصوالت جانب

 یغفلت از محصوالت جانب نیتوان نام ا یم ی. حتدیتر هست بعق ییدر درآمدزا یعیصنا نیقدم از چن کیشود که  یم

 هم گذاشت! یرا کوته فکر

 

ت توانند با ضبط پش یم ییشرکت ها نیهستند. چن یقیموس یو پخش آلبوم ها دیتول یشرکت ها گرینمونه د کی

 را به دست آورند. یآن را به عالقه مندان عرضه کنند و سود خوب د،یمربوط به مراحل تول یصحنه ها

 

مورد  گرید عیزغال چوب را فروخت تا در صنا شودیفکر نکنند که م نیاصال به ا دیشا یازخودروس یمثال شرکت ها ای

 .ردیاستفاده قرار گ
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 همین االن دست به کار شوید

 
 نکهیا یبرا طیشرا یچه زمان ؟دیآن را به بازار عرضه کن دیبا یک ؟شود یخدمات تان تمام م ایمحصوالت  یچه زمان

 یازهایمحصولتان توانست ن کهی. زماندیکن یزودتر از آنچه فکر م یلیخ دیشا ؟کنند، مناسب است دایمردم به آن دست پ

ده هنوز کنن دیاست که شما به عنوان تول نیامر ا نیا لیاست. تنها دل رمصرف کننده را برآورده کند، وقت ورودش به بازا

محصول  دیلتو یدر پ یآن محصوالت جانب دیو در واقع فرصت تول دیکن دیتول دیتوان یکه م دیدار یاز محصوالت یفهرست

 .دینکن یمحصوالت جانب یها و شاخ و برگ ها و حت هیرا معطل حاش یآمده است. پس محصول اصل شیپ یاصل

 

ساخته و  یبرا یشتریبهتر انجام دان کار است. چون فرصت ب یکار به زمان مناسب به معنا نیموکول کردن ا اصال

 ه کردن وجود دارد.پرداخت

 

از چه  د،یو عرضه محصولتان فرصت داشته باش دیتول ی: اگر فقط دو هفته برامیبه ماجرا نگاه کن هیزاو نیاز ا دییایب اصال

ند ک یسوال ساده مجبورتان م کی نیرسد، اما هم یخنده دار به نظر م ؟دیکن یصرف نظر م دیتول ریدر مس ییزهایچ

از  یاریسبه ب یازیکه ن دیشو یمتوجه م یناگهان یلی. در واقع خدیکن زتمرک شیمسئله توجه نشان دهد و رو نیکه به ا

 کند.یم انیاست خود را نما یو آنچه ضرور ستیشاخ و برگ ها در محصولتان ن

 

 یم یبه سادگ بیترت نیکند. به ا یکننده را روشن و مرتب م دیتول یذهن شما یمهلت و ضرب االجل به سادگ نییتع

 .میندار یاجی: به آن احتدیکن یبه زبان و در عمل جار دیکردنش وحشت داشت یرا که از گفتن و عمل یجمله ا دیتوان

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

 

ضرورت ها است. زرق و برق ها را به بعد   ی. حاال وقت بررسدیآنچه مانع عرضه محصول به بازار هستند را حذف کن همه

از  د،یرس یروز به آنها م کیکه تنها در  ییها و زرق و برق ها یرضروریغ دینیب یم دی. خوب که فکر کندیموکول کن

 هستند. شتریب یلیخ د،یکرد یآنچه تصور م

 

صرفا زرق و برق  یو چه امکانات یضرور ییزهایکه چه چ دی. خوب دقت کندیحاال دست به کار شو نیهم پس

و از سود فروش  دیبرسان دیها را به مرحله تول ی. اصل ها و اساسدیریهستند. زرق و برق ها را فاکتور بگ

 .دیمحصوالت خود لذت ببر
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 سودآوری
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 گول توافقات را نخورید!
 
 یندارند. گزارش ها یگریکه جز وقت تلف کردن حاصل د یکسب و کار پر است از اطالعات و مدارک کهنه ا یایدن

 نی. ادر نمی آیدبه آنها از کار  هیشب ییکه هرگز محصول نها یا هینشده و مشخصات اول دهید یخوانده نشده، نمودارها

 .ردیگ یدامنشان را م یزود فراموش یلیخ ماشوند، ا یم یزیانجام شدن برنامه ر یطور مسائل همواره برا
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 یمثال به جا یعنی ،دیکار را انجام ده نیتر ا یالزم است، هرچه واقع حیتوض یدر مورد مسئله ا دیکن یاحساس م اگر

همان صدا  دیکن یسع د،یده حیتوض ییدر مورد صدا نکهیا یبه جا ای دیشکل آن را بکش د،یکن فیرا توص یزیچ نکهیا

تار که گرف ی. مساله ادیبردار انیرا از م یمورد انتزاع یب یها هیالتا  دیکه الزم است انجام ده ی. هر کاردیکن دیرا تول

 یکه اسناد و مدارک کاغذ یمعن نیبد ،شودیتوهم توافق م جادیاسناد و مدارک باشد باعث ا ایها مثل گزارش ها  یانتزاع

. ستین نیحال آنکه چن د،یآ یزنند که کار حتما به مرحله اجرا در م یرا در بردارند، ما را گول م یکه موافقت نامه ا

از آن  یشتبردا یبخوانند، اما هر کس یمطالب نوشته شده را به درست قایکه دق د،یکن دایپ دیتوان یرا م گریصدها نفر د

درست  فهم تیتا در نها دیکن دایمسائل مختلف دست پ تیبه واقع دیاست که با لیدل نیکند. به هم ینوشته واحد م

 حاصل شود.

 

ع به که راج یتیاز شخص یمنحصر به فرد ریاست. در واقع هر کدام از ما تصو نیهم داستان هم میخوان یم یکتاب یوقت

 تیصکه خود شخ میرا برطرف کن رمانیاشکاالت تصو میتوان یم یاما تنها وقت م،یکن یم ریدر ذهن تصو م،یخوان یآن م

 .میرا بشناس

 

 حیگرفت، تنها به طرح ها و نقشه ها بسنده نکرد و ترج دیجد ییمایبه ساخت هواپ میتصم نزیرالیشرکت آالسکا ا یوقت

کوچک ساختند تا بتوانند با حضور مسافران و کارکنان  یماکت آن را هم بسازد. آنها نمونه ا ،یداد قبل از ساخت کار اصل

 کنند. یدستگاه را بررس یها ستمیس ،یواقع

 

تا شروع به  یفرد نینرود. چن شیپ زیور دهیچیپ اتیجزئ قیدق یاست که کارش بدون بررس یمبلساز برجسته کس کی

 شود. یکارش چه م دیتواند بگو ینکند، نم گرید یکار با ابرازها ایاسکنه کردن  دن،یسوهان کش

فقط وقت تلف  یگرید ریباشد. هر کار و مس نیهم دیهمه ماها در کسب و کار با ریاست و مس نیهمه کارها هم داستان

 کردن است.
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 برای نپرسیدن همیشه وقت است

 
 دیبرس ییگذرد، تنها و تنها به کارها یو بدون توجه به آنچه در اطرافتان م دیندازیب نییساده است که سرتان را پا یلیخ

ه بس سخت ب یکار دنیسر را باال گرفتن و در مورد چراها پرس ی. از طرفدیاست انجامشان ده ازین د،یکن یکه فکر م

 .دیآ ینظر م
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 یانجام شود: برا دیهمان است که با د،یده یآنچه انجام م دیتا مطمئن شو دیچند سوال مهم را از خودتان بپرس نیا

توان  یهم م نطوریا ای ؟دیآن را ندان ییو چرا لیکه دل دیرا انجام داده ا یتا به حال کار ؟دیده یکار را انجام م نیچه ا

 تیدرک اهم یجمله برا کی نیبده و من هم به حرفش گوش کردم! هم نجامکار را ا نیگفت ا یدر نظر گرفت که فالن

 .ستیپرسش کاف

 

در  یا زهیچه انگ ؟سود و ضررش کجاست ؟کار را انجام دهم نیخواهم ا یچه م یچون برا ییپاسخ پرسش ها دانستن

 .دیکار را هرچه بهتر درک کن تیکند تا نفس و ماه یکمک م به شما رهیکار پنهان شده و غ نیپس ا

ئله مس ایآ ؟دیخودتان آشفته شده ا ایآ ؟شده اند جیها گ یمشتر ایآ ؟ستیمشکل چ ؟دیکن یرا حل م یمشکالت چه

 جهیوقت ها نت یگاه ؟شود لیبه ممکن تبد دیقبال وجود داشته که االن با یمورد ناممکن ایآ ؟وجود دارد یرشفافیغ

 . دیرسیم د،یکه در ذهن ساخته ا یمشکالت یااز پاسخ ه یاریاست که به بس نیسواالت ا نیا دنیپرس

 دیخواهیکه م یکار ای. آدیکن یبازساز د،یخود ساخته بود یرا که برا یو جهنم دیوقت آن است که ترمز خود را بکش حاال

 ؟دیزن یدست به آن دست م د،یانجام داده باش یکار نکهیا یفقط برا ایاست  دیمف د،یبکن

 

 یسوال رابه ذهن م نیشود. اما کم کم ا یجالب هم م یا جهیخوب است و منجر به نت اقیوقتها انجام کار با اشت یبعض

 دهد. یاعتبارش را از دست م اقیکه اشت نجاستیو ا ؟هم داشت یکار سود نیآورد که انجام ا

 

گوناگون به کار، آسان است اما اضافه کردن ارزش،  یها تمیاضافه کردن آ ؟دیفاکتور ارزش را هم به کار اضافه کرده ا ایآ

 نه.

 

 ؟رداویبه ارمغان ب یمشتر یرا برا یآنقدر ارزش دارد که محصول ارزشمند دیکن یآن کار م یرو دیکه دار یمسئله ا ایآ

 

 هیقض که یشود، در صورت یم شتریارزشش ب م،یپر و بال ده یبه محصول شتریهر چه ب میکن یوقت ها فکر م یبعض

 ادجیا یعنی. در واقع ارزش کند یسرخ شده را خراب م ینیزم بیطعم س اد،یز یلیکامال برعکس است. سس قرمز خ

 توازن.

 

 باشد و در جهت مثبت آن را بهبود بخشد.  رگذاریآن تاث یکه واقعا رو دیرا به محصولتان اضافه کن یزیچ

مشکالت  ؟وجود دارد یراه ساده تر ای: آدیسوال را از خود بپرس نیحتما ا د،یکن یکار م یمحصول یرو یوقت ضمنا

 سازد. یتصور ماست که از آنها غول م نیساده هستند و ا یلیمعموال خ

 

 دنیپرس ؟دیکار انجام ده نیبه خاطر انجام ا ستیبا یرا نم یچه کار ؟دیآن انجام ده یبه جا دیتوان یرا م یکار چه

 کوچک مهم و واجب است. یها و گروه ها میت یبرا ژهیسواالت به و نیا

 

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

 شیهم برا یادیزحمت ز نکهیولو ا د،یکه در دست دار یاوقات رها کردن کار یگاه دیداشته باش ادی به

 سان شود.آ تانیبرا ییتا رها دینسبت به ادامه دادن آن است. پس متعصب نباش یبهتر جهینت د،یباش دهیکش
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 دشمن درجه یک خالقیت :وقفه

 
لوغ و ش ادیرا در کار ز لشیآخر هفته، دل یماند برا یم شانیشود و همه کارها یم رشانیکه دائما د دیهست ییاز آنها اگر

عدم  لیندارد و دل یمناسب یاست که کارتان بازده نیا یشگیهم یها رشدنید نیا لی. دلدیبودن سرتان جستجو نکن

 افتد. یاست که در آن م ییهم وقفه ها یبازده
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 د،یاز مردم باش گرید یلیاگر مثل خ ؟دیرا دار یبازده نیشتریب یکه چه زمان دیموضوع فکر کرده ا نیبه حال به ا تا

اعت در اطرافتان نباشد. در س یکسو  دیکه شما تنها باش ستین یدو زمان لزوما وقت نیاصبح زود است.  ایپاسختان شب 

 کیجور کارها و  نیچت با همکاران. ا ایو  شانیها لیمیسرگرم پاسخ به ا ایجلسه هستند  ایدو بعد از ظهر همه معموال 

رسند، اما در واقع کمر به  یشود، تنها مضر به نظر م یانجام م شتریکه به خاطر با هم بودن ب ییها یسر هم بند یسر

 اند. بسته تیقتل خالق

 

 یب یهمان وقفه ها و فاصله ها قایبلکه دق ست،ین گرانیو در ارتباط بودن با د ی! وقفه ها همان همکاردینکن اشتباه

قفه . فاصله ها و ودیندار یشود، بازده خوب جادیدر کارتان وقفه ا یشوند. پس وقت یم جادیکارها ا نیهستند که ب یمورد

 قهیدق 15. یتماس تلفن کیکار و بعد  قهیدق 45کنند.  یم لیتبد یکار یلحظه ها یسر کیشما را به  یها روز کار

ساعت  2شد! و شما تنها  5ساعت  یک دیفهم یشود که نم یم نی. همیساعت بعد، نشست عصرگاه کیکار و بعد ناهار. 

 .دیمزاحمت و فاصله افتادن کار کرده ا چگونهیرا بدون ه یروز کار نیاز ا

 

د توقف که نش یشروع و ه ی. هدیانجام نداده ا یکار مثبت د،یمتوقف شو یو بعد از مدت کوتاه دیدائم شروع کن یوقت

 شتریتان ب تیخالق د،یکن تیرعا شتریرا ب میحر نی. هر چه ادیخود درست کن یبرا یمیحر دیکارها با نیا یکار! به جا

 شود. یم

 

را هم جابجا  بزرگ یکشت کیبار  دیتوان یم یحت د،یببر گرید ییبه جا ییذهن خود را از جا کبارهیبه  دنباش یازین یوقت

 یو مجبور به خاموش کردن همه دستگاه ها دیهست مایدر هواپ یکه وقت دیسوال: تا حاال دقت کرده ا کی. حاال دیکن

 ؟دیده یانجام م یممزاح چگونهیرا بدون ه ییچه کارها ،یکیالکترون

 

 

 ییتوان گفت که زمان تنها یم یکند و زمان یافتد، شمار را وادار به از نو شروع کردن م یکار م نیکه ب یوقفه ا هر

توان  یباشد. م یاندک یمحدود به زمان کوتاه و ساعت ها دیشما نبا یی. زمان تنهافتدیاتفاق ب یواقع تیکه خالق دیدار

بعد از  2صبح تا  10مثال ساعات  ای. میباش ییزمان تنها تیبه رعا ظفاز روز مو یمیکرد. مثال ن نییساعت و زمان تع

باط به ارت ادیبه مفهوم ترک اعت ییهمکاران را ندارد. داشتن زمان تنها ریگپ و گفت با سا ای حق صحبت چکسیظهر ه

 است. گرانیبرقرار کردن با د

 

و به  دی. حرف نزندیخود ممنوع کن یها و نشست ها را برا لیمیا ،یتلفن یها، تماس ها جیمس ییطول زمان تنها در

 د،یاشدر ارتباط ب گرانیبا د دیکه مجبور یمیت یدر کارها نیارزد. همچن یاش م جهی. سخت است، اما به نتدیکارتان برس

به  یزامکه ال دیاستفاده کن لیمیچون ا یمنفعل یارتباط یابزارها زرو در رو ا دارید ای یتماس تلفن یبه جا دیکن یسع

مبارزه  یبا وقفه ها و عوامل حواس پرت میتوانیاست که همه ما م یتنها راه نی. ادیپاسخ در همان لحظه نداشته باش

ار و و به ک ذاشتهوقفه ها را کنار گ ،یعوامل حواس پرت نیبه ا یدگیو رس یکنار گذاشتن کار و زندگ یو به جا میکن

 .میبرس مانیزندگ

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

 
 جلسه یعنی سم!

 
 هم کامال واضح است: لشیجلسه است. دل یبرگزار فتد،یتواند در کار ب یکه م یوقفه و فاصله ا نیبدتر

 

 در آن وجود ندارد. یا یواقع زیاست و چ یانتزاع میجلسه معموال فقط حرف و مفاه یمحتوا

 است. قهیاز اطالعات در هر دق یزیناچ زانیندارد و آن هم انتقال م شتریهنر ب کی جلسه

 ندارد. یمقصد و حاصل مشخص چیبرد و ه یاست که ما را به ترکستان م یدر واقع راه جلسه
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ود کامل وج یبه دست آوردن آمادگ یبرا یاست که معموال زمان کاف نیکامل دارد و نکته ا یبه آمادگ ازیاساسا ن جلسه

 ندارد.

 توان هدف و دستاورد آن را مشخص کرد. یاغلب آنچنان مبهم و سردرگم کننده است که نم جلسه

 گرانیهمه ارداه اش را جمع کرده تا وقت د دیه که بدون تردداد یفرد کوته نظر را در خود جا کیاغلب دست کم  جلسه

 .ردیغاز بگ هیصد من  یرا با حرف ها

 

آورد،  یحرف که حرف م ایآورد  یاست که مثل خواب که خواب م نیا قتیافتاد، اما حق یجلسه کار راه م کیکاش با 

 یال نطوریآورد، جلسه دوم، جلسه سوم را و هم یآورد. جلسه اول، جلسه دوم را به دنبال خود م یجلسه هم جلسه م

 آخر.

 

 یگار نمشود. ان یم میتنظ یونیزیتلو شینما کیجلسات مثل  یاست که برنامه کار نیماجرا هم ا زیتاسف برانگ بخش

 یبا استفاده از امکانات ینشده که جلسه ا دهیساعت باشد. به عنوان نمونه د کی ایساعت  میکمتر از ن یشود جلسه ا

 !دباش قهیدق 7چون مسنجر برگزار شود و مدت زمان آن هم 

 

 ؟ذرانندوقت بگ گرید زیم کیساعت دور  کی ای قهیدق یکار خود بروند و س زیهمه از پشت م نکهیبدتر از ا یزیچه چ واقعا

 

 یم دیکننده است. فرض کن جیجلسه هم گ یبرگزار نهیکه هز دینیب یم د،یکن یدر باره اش فکر م یوقت یطرف از

 یجلسه دعوت م نیشرکت در ا یبرا زینفر را ن 10و  دیکن یو سازمانده یساعته را سامانده کیجلسه  کی دیخواه

 ساعته. کینه  و دیداده ا بیجلسه ده ساعته ترت کیاست که شما  نیا قتی. حقدیکن

 

ساعت.  15بتوان گفت  دیشا ی. حتدیکن یساعت جلسه معامله م کیرا با  یو نوآور تیساعت خالق 10واقع شما  در

به محل جلسه  د،یکن یکه کار در حال انجام را متوقف م ی. زماندیده یرا هم از دست م یزمان ذهن کیوسط  نیچون ا

 .دیریگتا ادامه کار را از سر  دیگرد یو سپس دوباره برم دیرو یم

 

 دیوقتها شا یبعض ؟دیساعت جلسه کن کی یرا فدا یو نوآور تیساعت خالق 15 ای 10است که  یبه نظرتان منطق ایآ

 پرداخت کرد. شیبرا دیرا با ینیسنگ ی. اما بهادیایبه نظر ب یمنطق

 

شوند و  یم لیتبد یبه بده عیسر یلیپارامترها خ نیبا ا ییجلسه ها م،یخالص حساب کن نهیقرار باشد براساس هز اگر

 ؟کار ارزشش را دارد نیواقعا ا ایکه آ دیو از خود بپرس دیفکر کن دیکه از دست داد ی. به زمانیینه دارا

 

خود  یرا برا و خالق ایپو یجلسه ا ن،یقوان نیبه ا دنیبا چسب دیتالش کن د،ییایکه قطعا گرد هم ب دیگرفت میتصم اگر

ا جلسه ه یبرا ی. دوره زماندیکه زنگش به صدا درآمد جلسه را تمام کن یو زمان دی: زمان سنج داشته باشدیرقم بزن

داشته  یدستور کار مشخص و روشن شهی. همدیبه جلسه دعوت کن ار ی. تا آنجا که ممکن است تعداد کمتردیکن نییتع

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

، که مشکل به وجود آمده است یاتاق کنفرانس در محل ی. به جادیمشخص و خاص شروع کن یمشکل ای. با مسئله دیباش

و به  دیکن مام. جلسه را با ارائه راه حل تدیده شنهادیپ یواقع راتییو تغ دیها اشاره کن تی. به واقعدیبا هم جلسه بگذار

 .دیانجام آن را بده تینفر مسوول کی
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 خوب باشید نه عالی

 
تواند یم یفکر یها چهیمشکالتشان معتاد هستند. انعطاف دادن به ماه یبرا دهیچیپ یها هستند که به راه حل ها یلیخ

 نکهیه ابدون توجه ب د،یبا همان شدت بگرد یگریدنبال چالش بزرگ د دیتوان ی. بعد مندیافریب تانیبرا یحس سرخوش

 نیشتریه بتالش ب نیکه با کمتر یراه حل یعنی د؛یکن دایپ یاست: راه حل انعطاف نیبهتر اما ا دهینه. ا ایهست  یخوب دهیا

 .دیبرس یاثرگذار
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دهند. حاال  یحداقل کار م جهیرا در نت یدیهستند که حداکثر عا ییهمان راه حل ها یانعطاف یواقع راه حل ها در

پرنده  کیاز چشم  دیتوان یکه م ییاز راه ها یکیپرنده باشد.  کی دیکردن افق د دایچالش مورد نظرتان پ دیفرض کن

رسد.  یجاه طلبانه به نظر م یلی. رفتن به اورست خدیبرسان ستاست که خود را به قله کوه اور نیا دیبه جهان نگاه کن

راه  کید توان یساختمان بلند با استفاده از آسانسور م کیکرد. رفتن به پشت بام  دایرا هم پ یشود روش راحتتر یاما م

 است. یراه حل انعطاف کیروش  نیدردسر باشد. در واقع ا یحل ساده و ب

 

حل مشکالت  یبه جادو برا ازیند و به عبارت ساده تر نپا افتاده دار شیساده و پ یوقت ها راه حل ها یلیخ مشکالت،

 .دیرا کنار بگذار ی. پس قهرمان بازدیاست مشکل را حل و از آن عبور کن ی. فقط کافستین

 

دست را به همراه نداشته باشد، اما بهتان  نیاز ا یعبارت ها ایچه کردم  نیمن و بب یخدا یوا دیشا یکردیرو نیچن

 دهد. یم شرفتیاجازه پ

 

 دینتظار پدا رقابلیمشکل غ کی. یانتخابات ینامزدها یغاتیتبل یها لمیها و ف یبه آگه میانداز یم یعنوان مثال نگاه به

کس از ع لمیف یچون به جا ستیکار چندان باال ن تیفیشود. ک یساخته م یآگه ای لمیو روز بعد درباره آن ف دیآ یم

 دهیشن لمیکه در ف ییساده استفاده شده و تنها صدا یسرفصل ها زا یآمار یکیگراف یطرح ها یاستفاده شده، به جا

 هنوز هم خوب است. یآگه ای لمیحرف ها، ف نیفرد است. اما با تمام ا ریبدون تصو یراو کی یشود، صدا یم

 

ه را کی افتنیشد. در روند  ریکه چه زود، د دید دیآل شود، خواه دهیا زیتا همه چ دیقرار باشد مدت ها منتظر بمان اگر

تواند مشکل را از  یم یآن هم مهمتر است. اگر راه حل تیفیک یحت ایاخته بودن دزمان است که از ساخته و پر نیحل ا

 یارک چیبدتر از آن ه یحت ای دیمنابعتان را هدر ده دیمجبور نصورتیا ریچون در غ دیبردارد، از آن استقبال کن انیم

 .دیرا ندار کیو ش دهیچیکردن راه حل پ دایچون توان پ دینکن

 

 

 .دیرس یشود با گذر زمان از خوب به عال یکه معموال م دیداشته باش ادیدر آخر به  و
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 بردهای سریع و دم دستی

 
شما  نکهیکنند، بدون ا یرا ممکن م ریادامه مس ییحرکت ها نیکنند. چن یم تیها را تقو زهیانگ ،یآن یحرکت ها

 .دیبرو یگریراه د دیبتوان

 

 ینخواهد رفت. راه انجام حرکت ها شیپ یطبعا کار به خوب د،یرا نداشته باش دیده یآنچه انجام م یبرا یا زهیانگ اگر

 .دیو در واقع متوقف نشو دیبرو یو بعد به مرحله بعد دیرا انجام ده یاست که کار نیا یآن
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. در واقع قرار گرفتن در ردیقرار گ قیسرانجام و بدون چشم انداز دق یکار ب کی ریخواهد در مس یدلش نم چکسیه

 ندارد. یجیرفتن تدر نیسوختن و از ب یجز درجا زدن و حت یا جهینت یوضع نیچن

 

چه پروسه  هر .دیعادت ده یو دم دست عیسر یها یروزیبه پ یابیخود را به دست د،ینشو یزگیانگ یگرفتار ب نکهیا یبرا

 شود. یکار کمتر م انیتر شود، احتمال ثابت قدم ماندن تا پا یکار طوالن کیانجام 

 

. کسل کننده است یلیکردن ساالنه خ یزیآن است. برنامه ر جیدر نتا یکردن مشتر کیحاصل انجام کار و شر جان،یه

 کوتاه مدت مثال ماهانه یزمان یدر بازه ها د،یبلند مدت هست یاست که مجبور به انجام پروژه ها یالبته اگر کارتان طور

 .دیبدان روزیخود را پ د،یدیبه آن رس یتو وق دیخودتان هدف بگذار یبرا کباریدو هفته  ای

 

دادن  گزهیو ان یانرژ یعنی نیدهد و ا یخوب را به شما م یکوچک فرصت جشن گرفتن و داشتن خبرها یها یروزیپ

 .انیهمکاران و البته مشتر میبه ت

 

خود  یو به مشتر دیو بعد آن را انجام ده ؟توانم به سرانجام برسانم یرا م یدر دو هفته چه کار :دیاز خود بپرس پس

 .ابدیبه دستاورد شما دست  دیاجازه ده

 

 خواهد داشت. دنبالبه  یبهتر جیشما نتا یبرسد، برا یشما زودتر به دست مشتر ییکار نها ایمحصول  هرچه
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 قهرمان بازی را کنار بگذارید

 

 
ه که دو ساعت دیریرا در نظر بگ ی. مثال کاردیبگذر یانجام کار ریقهرمان بودن، از خ یبه جا استوقت ها بهتر  یلیخ

در درونتان  یزی. چدیچهارم آن را به سرانجام رسانده ا کیهار ساعت گذشته و شما هنوز تنها چانجام شود، اما  دیبا

شود حس قهرمان  یباعث م نیتونم ولش کنم. چهار ساعت وقت صرفش کردم. و ا یکند: اما من نم یم دیهست که تاک

 تان گل کند. یباز

 

ز ا شیتالش محض باعث ب نیوقت ها هم ا ی. بعضدیبند یخود م یرا به رو ایدن یو درها دیکن یعزمتان را جزم م شما

ارزش داشت  یکار زمان نیاست. ا یاحتماال جوابتان منف ؟شود. حاال به نظرتان ارزشش را دارد یکار م زانیحد شدن م

 یلیخ دیتوانست یشانزده ساعت، م نیشانزده ساعت. در ا نه دیکن هیصرف و هزن شیکه قرار بود دو ساعت وقت برا

تواند به جلوتر رفتن شما منجر  یکه م دیکن یمحروم م یی. از آن گذشته، خود را از بازخوردهادیانجام ده گرید یکارها

 شود.

 

 یکه بتواند به آنها در بررس گرید یدارند؛ شخص ازیجفت چشم تازه نفس ن کیوقت ها به  یقهرمان ها هم بعض یحت

 کمک کند. یواقع یها
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 یاراز دو هفته وقتمان را گرفت، ب شیب یکه اگر کار میگرفت میتصم نیبه خاطر هم م،یداشت ینینچنیا یتجربه ا ما

مرور  عیدور سر کیکار را  حداقلانجام ندهند، اما  یآنها کار خاص دی. شامیهمکاران کمک بخواه ریاز سا یبازنگر

 کنند.یم

 

آن هم  دنیقادر به د یدهد. اما شما حت یدرست قرار م ریشما را در مس قایراه حل مشخص دق کیوقت ها  یبعض

 .دیستین

 

ما هستند، ا زانیراه حل مشخص را زد. آدم ها خودبخود از شکست گر دیتواند ق یساده م یلیکه خ دیداشته باش ادی به

 .فتدیب دیاست که با یهمان اتفاق قایدق نیوقت ها ا یبعض

 

 یرا ندارند، بدون معطل دیکن یکه صرف م یارزش وقت دیکن یو احساس م دیهست یکار ریاالن درگ نیهم اگر

رف است که کماکان وقتتان را ص نیا دیبکن دیتوان یکه م یکار نیگردد. بدتر ی. زمان شما برنمدیکن شیرها

 .دیآن کار کن
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 برید بخوابید

 

 
. درست است که خود را از خواب محروم ستین یجالب دهیهم نگذاشتن ا یخود را محروم از خواب کردن و چشم رو

که بعدها مجبور  دیرا هم در نظر داشته باش نیاما ا دیرا به کار اختصاص ده یشتریب یشود ساعت ها یکردن، باعث م

 .دیزن یو نگرش م هیروح ت،یخالق شهیبه ر شهی. در واقع با دست خود تدیبابتش بپرداز یتاوان سخت دیهست
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 .دیآگاه باش یداریشب ب نیا یها امدیو پ جیکه از همه نتا دیبکش یداریتمام شب را ب دیتوان یم یزمان

 

 شیها نهیبه مرور زمان عادت شود، هز تانیکار برا نیکه ترک عادتش موجب مرض شود! اگر ا دیکار عادت نکن نیا به

 :نهایرود. مثل ا یباال م یهم مثل پول تلفن تصاعد

 

 د،یو برو دیکن یسر هم بند د،یرا تند تند شخم بزن ریساده است که مس یلیخ د،یواقعا خسته باش یوقت :سرهم بندی

 .دیفکر کن رینظر در مس دیتجد نهیبه گز دیتوان یم یدر حالت عاد کهیدر حال

 

 یآدم ها یبرابر 10 ریکه باعث تاث یلیاز دال یکیاست.  یکم خواب انیقربان نیاز اول یکی تیخالق :تیخالق مرگ

 است لیدل نیکنند، بلکه به ا یبرابر سخت تر کار م 10که آنها  ستین نیشود قطعا ا یها م ینسبت به معمول رگذاریتاث

 یانرژ یمعمول یدهم راه حل ها کیکه  ندیجو یم ییچاره ها راهخود  تیکه در راه حل مشکالتشان با استفاده از خالق

 و زمان ببرد.

 رسند. یمطلوب م جهیبه نت یدهم تالش و انرژ کیکه با  ییبا راه حل ها یخداحافظ یعنینداشتن  خواب

 

 یتپاسخ بدهد. وق یکمتر یتواند به درخواست ها و تقاضاها ینشود، م هیتغذ یمغز شما به خوب یوقت :هیروح فیتضع

 .دیده یحمله به مشکالت بزرگ را از دست م زهیانگ دیخسته هست

 

خود را به کج  یشود و جا یراحت و زود تمام م یلیخ دیخسته باش یدارد و وقت یصبر و تحمل هم حد :یخلق کج

 دهد. یم یزودرنج یو حت یخلق، بداخالق

 

 یوابکم خ ای یخواب یاحتمال وجود دارد که از ب نیکند، ا یاحمقانه م یکه به نظرتان کارها دیبرخورد کرد یبا کس اگر

 رنج ببرد.

 

 سمیمازوخ نیاز مردم از ا یکه برخ نجاستی. حاال جالب ادیکن یاست که شما در حق خود م یاتیاز جنا یتنها بخش نهایا

 الف هم بزنند. شانیها یخواب یحاضر هستند راجع ب یکنند و حت یم ادیبا افتخار  یزارو خودآ
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 پیش بینی هایتان خیلی زننده است

 

 
 کهیبرد، آنهم در حال یچقدر زمان م یکه کار میحدس بزن میتوان یم میکن ی! فکر ممیهست یخوفناک یشگوهایهمه ما پ

 ریکه اتفاقا اجتناب ناپذ یراتییممکن و بدون تغ طیحالت و شرا نیرا در بهتر زی. ما همه چمیندار یا یواقع ی دهیا چیه

 .مینیب یهستند، م
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که بعضا هفته و ماه و سال  ییها ینیب شیخاطر پ نی. به همستیآرومه جور ن یهمه چ یوهایهرگز با سنار تیواقع

 دیاو ب میخبر ندار ندهیاز ما از آ کی چیاست که ه نیا تی. واقعستندین شیب ییایزنند، همه رو یرا هم حدس م ندهیآ

 .میریموضوع را بپذ نیا

 

ساعت شده  کیبه  لیتوک پا تبد کی نیو ا دیخانه برو کیتُک پا به سوپر نزد کی دیآمده که فقط خواست شیبار پ چند

 اما تا چشم باز د،یاتاق کوچک خانه تان را دو ساعته مثل دسته گل کن دیرا که خواست ییروزها دیآ یم ادتانی ؟است

 ؟دیداد اختصاصکار  نیصبح تا شب فقط به ا کی دیمتوجه شد د،یکرد

 

عد اما ب د،یزمان در نظر گرفت شیو چهار ساعت برا دیخاک گلدان ها عوض کن دیهم صادق است. مثال خواست برعکسش

هم  یساده ا یکارها نیدر چن ی. حتمیندار مانیدر برآوردها یکارتان تمام شده است. ما آدمها عملکرد جالب قهیدق 45

 شود. یدو فاکتور نقش بر آب م یکیاغلب با  مانیها ینیب شیپ

 

شش  یه پروژ کیراجع به  یا ینیب شیپ میتوان یچطور م م،یکن ینیب شیتنها چند ساعت را درست پ مینتوان یوقت

 ؟درزش نرود یکه مو ال میماهه ارائه کن

 

بزرگ  یشوند، بلکه اشتباه ها یاشتباه کوچک خراب نم کیها معموال با  ینیب شیکه پ دیریرا هم در نظر بگ نیا تازه

ما کال ا د،یکن یم ینیب شیدوره شش ماهه را پ کیشما  نکهیا یعنیکند.  یم ریگ نیو بن زم خیاست که آنها را از ب

سال! اگر شش ماه بشود هفت ماه مشکل  کیشود  یم ماههچون آن دوره شش  دیآ یتان غلط از آب درم ینیب شیپ

 دینمثال تصور ک ؟افتد یم یسال. واقعا چه اتفاق کیشش ماه بشود  د،یلحظه تصور کن کیاما  د،یآ ینم شیپ یخاص

صورش ت یحت ؟رود یطول بکشد. چقدر بودجه و زمان از دست م هیاول ینیب شیاز پ شیبزرگراه پنج سال ب کیساخت 

 است! شتناکهم وح

 

تر . هرچه کار کوچکدیکن میکوچکتر تقس یبزرگ را به کارها یساده است. کارها یلیخ ؟ستیبه نظرتان راه حل چ حاال

 کوچک یکه در کارها ستیبدان معنا ن نیدر مورد آن هم آسانتر خواهد بود. البته ا ینیب شیو جمع و جورتر باشد، پ

ساده تر  یلیتوان خ یکوچک را م یها ینیب شیاشتباه در پ کهاست  نیرسد، بلکه منظور ا یاحتمال اشتباه به صفر م

 رفع و رجوع کرد.

 

دو  یا بجات دیکن میکوچکتر تقس یبرد، بهتر است آن را به بخش ها یشده، وقت م ینیب شیدو برابر زمان پ یکار اگر

 به سرانجام برسد.  شتریبا دو هفته زمان ب شتریماه زمان ب

را  یهفته ا کی یدوازده پروژه  ،یهفته ا 12 یپروژه  کی ی. به جادیکوچکتر بشکن یزمان یتان را به بازه ها زمان

 میساعته تقس 10تر شش تا  یواقع یساعته آنها را به بخش ها یس یدر مورد پروژه ها ینیب شیپ ی. به جادیانجام ده

 زمان است. دیخر یروش برا نیارزان تر نی. ادیکن
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 لیست های بلند باال به هیچ جا نمی رسند

 
 نیشوند. اصال آخر یخاک خوردن نوشته م یفقط برا ییها ستیل نیچون چن د،یشو یطومار یها ستیل الیخ یلطفا ب

 ؟دیآ یم ادتانی ؟بود یک د،یبلند باال را به انتها رساند ستیل کیکه  یبار

 

کال از انجامش منصرف شده  نکهیا ای دیسراغش نرفته ا گریکرده و د جادیا یبعد از انجام چند مورد اول وقفه ا احتماال

 .دیکرده و از کنارش گذشت یفقط سرهم بند یحت ای. دیا
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زند. هرچه موارد انجام  یدانست که در طول انجام کار از افراد سر م ییتوان به منزله لغزش ها یبلند باال را م یها ستیل

 گریکه د دیرس یم یاست. و سرانجام به نقطه ا شتریباشد، احساس گناه و عذاب وجدانتان هم ب شتریشما ب ستینشده ل

 ود!ش یبزرگ م یبه افتضاح لیشما غلبه کرده و کل ماجرا تبد رکه استرس ب نجاستی. ادیکن یبه آن نم یتوجه

 

 100 ستیل کی. به عنوان نمونه، دیکوچکتر بشکن یهم وجود دارد. طومار خود را به فهرست ها یبهتر یراهها اما

را به  یمورد 10 ستیاز موارد ل یکی یبدان معناست که وقت نی. ادیکن میتقس یمورد 10 ستیل 10را به  یمورد

 .دیدرصد آن را تمام کرده ا 10درصد کار  کی یجا د،بهیسرانجام رساند

 

تون چهار س د،یکن یها نگاه م ستیبه ل یمانده، اما حاال دست کم وقت یها باق ستیار تمام ل گرید تمیآ 99نوز ما ه بله،

در  یتمیآ 100 ستیل کیاول  نکهیا ی. پس به جاشرفتیو پ زهیانگ ت،یحس رضا جادیا یعنی نیلرزد و ا یبدنتان نم

 .دیپا پس نکش یتا همان اول کار د،ینآنها را بشک د،یریغم به بغل بگ یدست و بعد زانو

 

 عتریهرچه کاملتر و هر چه سر دیتا بتوان دیکن میکوچکتر و کوچکتر تقس یهر جا که امان دارد مسائل را به بخش ها تا

 تیاما واقع ده،یفا یها ب یلیاز نظر خ یرسد و حت ی. اگرچه ظاهر امر ساده به نظر مدیکن تیریبا مشکل مورد نظر را مد

 تیالقو خ زهیبر انگ یتوانند اثرات شگفت آور یکوچکتر م یها خشو شکستن آنها به ب فیوظا میاست که تقس نیا

 شما بگذارد.

 

اس براس نکهیابهام البته روشن است و آن ا نیاست و پاسخ به ا یبند تیشود، الو یکه مطرح م یگریمسئله د حاال

 یکمتر تیآن مورد الو ایدارد  یشتریب تیالو تمیآ نی: ادیینگو چگاهی. در واقع هدینکن یبند تیشماره و برچسب الو

 سوم و... یکی نیاول، آن دوم، ا نیا ایدارد. 

 

 ستیل یها را در باال نینگاه و نگرش را ارتقا داد. مهمتر دیآن با یوجود ندارد. به جا یبند تیو الو تیواقع اصال الو در

 کیاست که شما همواره تنها  دگاهیروش و د نی. با انیشود مهمتر یم یبعد تمیآ د،یرا انجام داد یاول ی. وقتدیقرار ده

 است. یکاف تانیبرا تمیآ کیو همان  دیمشخص دار یکار در زمان نیبه عنوان مهمتر تمیآ
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 تصمیم های کوچک بگیرید

 
 شیگرا د،یریگ یم یبزرگ میتصم یآنها هم مثل گرفتنشان سخت است. وقت رییبزرگ سخت و تغ یها میگرفتن تصم

 مید و تصمنباش نگونهیا تیهر چند که در واقع د،یاصرار داشته باش میسمت است که بر درست بودن تصم نیبه ا شتریب

 .دیگرفته باش یغلط
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چون  ی. آرماندیده رییخود را تغ تیذهن دیتوان ینم د،یآ یم انینفس و غرور به م یپا ی. وقتدیستیطرف ن یب گرید

 دهد. ینقص را تحت الشعاع خود قرار م یدرست و ب یتماس تلفن کی یحفظ اعتبار و آبرو، آرزو

 

ر باشد و هر چه ب شتریمشخص ب ریمس کیرا هم به دنبال دارد: هر چه اصرار شما بر رفتن  ییمسئله جبر و ناکارا نیا

 .دینما یتر م رممکنیسخت تر و غ ریمس رییتغ د،یداشته باش یشتریب دیحفظ همان روند تاک

 

هم  یعنیباشند.  یموقت تیکوچک و هم به قدر کفا یکه هم به اندازه کاف دیرا اتخاذ کن ییها میکارها، تصم نیا یجا به

 داد. در واقع رشانییباشند که بشود در مواقع الزم تغ یشان نشود کرد و هم طور یکار چیآنقدر بزرگ نباشند که ه

 .دیخود بگذار یرا برا ریمس رییامکان تغ

 

رخ  یتباه. اگر هم اشدیاشتباه کن دیتوان ینم گرید د،یریگ یم رییو قابل تغ ریکوچک، برگشت پذ یها میتصم یوقت

 .دیکن یشده را پر م جادینخواهد داشت و فقط شکاف کوچک ا ینیدهد، تاوان سنگ

 

 یبزرگ و متعال یها دهیبه ا ایبزرگ داشت  یشود برنامه ها یکه نم ستیمعنا ن نیکوچک گرفتن به ا یها میتصم

 یها میبه اهداف بزرگ، گرفتن تصم یابیدست یراه برا نیبهتر دیمعناست که شما باور دار نیموضوع بد نی. ادیشیاند

 و مناسب است. یکوچک در زمان مقتض
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 رقابت
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 کپی نکنید!

 
 دهید یرا در موزه ا  یهنر، نقاش یدانشجو کیکه  یاست. مثل وقت یریادگیاز روند  یکردن بخش یوقت ها کپ یبعض

 کند. یم یکشد. در واقع آن را کپ یو همان را با دست خودش م
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 تان کمک قابل یها ییکشف توانا ریتواند در مس یها م دینوع تقل نیا دیباش ییجا یهنرجو ایشما دانشجو  یوقت

باشد  نیا لشیدل دیاست. شا یمدآو ناکار هودهیب یوال کاردر عرصه کسب و کار معم یبردار یکند. متاسفانه کپ یتوجه

را  گرانید یکدها ایدائما حرف ها، عکس ها  دیتوان یاست. شما م ستپی – یکپ یایما، دن یروزها نیا یایکه دن

 .دیآ یبه سراغتان م یو کپ دیکسب و کار با تقل کی یبدان معناست که وسوسه راه انداز نیو ا! دیبدزد

 

است  نیا یبردار یمشکل کپاز فرمول شکست است.  یرویکار درواقع پ نیکه ا دیرا هم در نظر داشته باش نیا البته

 .ستین یخبر چیه آن کسب و کار رشد یروش از درک چگونگ نیکه در ا

 

 د،یکرد تسپی – یتنها کپ ی. اما وقتستیفالن مسئله چ لیدل ایرود  یم شیپ یکه چرا کار دیو بدان دیبفهم دیبا شما

و کار  کسب کی ی هیال نیآخر دیبازتول دیکن یکه شما م ی. در واقع کاردیده یاز دست م یرا به سادگ یفرصت نیچن

 .دیاشآن داشته ب نیریز یها هیاز ال یدرک نکهیاست، بدون ا

 

داند یکار واقعا نم یشود. کپ یدفن م یسطح ی هیال ریو در ز داستیکال ناپ یاز کار خالق اصل یبخش عمده ا نیبنابرا

 شود. یخوانده م نگونهیا ایشود  یاحساس م نگونهیشود، ا یم دهید نگونهیمسئله چرا ا کیکه 

 

 یبرا یو اساس هیپشتش هست و نه پا یدارد، نه درک یورده اآکار نه فر نیاشتباه بزرگ است. ا کی یانیمرحله پا یکپ

 دهد. یبه ما م ندهیآ ماتیتصم

 

ها  یادگس نیکنار گذاشتنش به ا گرید د،یکار عادت کرد نیبه ا یوقت یعنیآور است.  ادیکار اعت کی یعالوه، کپ به

واره کار هم یکپ کیشما به عنوان . دیرا دار رفعالیو غ یانفعال ینقش شهیروند شما هم نیدر ا نکهی. ضمن استین

رتان است. واقعا نظ یاصل ی دهیا کی نترییپا یکه نسخه  دیبخش یجان م یزی. شما به چشوایو نه پ دیهست رویپ

هد و کار را انجام د کیاز  یبخش عمده ا گرینفر د کی یعنینفر  کیکردن  یکپ ؟ستینفر چ کیکردن  یراجع به کپ

 .دیکن یدست او کپ یشما فقط از رو

 

 .دینکن یاما لطفا دزد د،یریبپذ ریتاث پس
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 محصول تان را خاص کنید

 

 
 یشبخ نیاصال ا کنند. یدست شما کپ یخواهند کرد که از رو یحتما سع گرانید د،یاگر در کارتان موفق شو

 یمعضل هم راه حل مخصوص به خود را دارد: خودتان را بخش نیدارد، ا یراه یهر کار کهییاست. اما از آنجا یاز زندگ

 .دیتوان گفت کارتان را مارکدار کن یم ی. به نوعدیکن دیده یکه ارائه م یسیسرو ایاز محصول 
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را ارائه  یخدمت ای. محصول دیکن قیخود تزر سیسرو ایبه محصول  ،تواند منحصر به فرد باشد را یم دیکن یفکر م آنچه

 یکپ ینطوری. ادیاز محصول کن ی. در واقع خودتان را جزئفتدیاز خودتان نتواند به فکر ارائه اش ب ریغ یکه کس دیده

که کارمند بخش خدمات پس از  دهیرس نجایخاطر به ا نیبه ا Zapposمثل  یشود. مثال برند یم ممکنریکردن غ

و کارمندان  رعاملیحرف بزند و مشکالتش را بشنود. مد یهم با مشتر یبه مدت طوالن یاجازه دارد که حت ،فروش آن

و مقامات خود  رعاملیکنند. در واقع مد یحرکت م ریمس کیو همه در  ستیاز هم جدا ن رشانیمرکز تماس راه و مس

 دانند. ینم هیاز بق دارا ج

 

شروع کنند، موظف هستند تا اول  Zapposخواهند کار خود را در  یکه م یاست که کارمندان نینکته اما ا نیجالبتر

 به مدت چهار هفته به تلفن ها جواب دهند و در بخش انبار کاال کار کنند.

 

 

 نیجوئل ساالت یعنیکه صاحبش  کاستیآمر یاینیرجیدر و ینام مزرعه ا Polyfaceاست.  Polyfaceهم  گرید نمونه

 نیتواند به ا یاداره آن دارد. به عنوان نمونه هر کس، هر وقت دلش خواست م یمخصوص به خودش را برا یها دهیا

دانه  یمزرعه با وجود گران بودن، به جاصاحب  گرید یدر نمونه ا ایکند.  دیو از هر جا دلش خواست بازد دیایمزرعه ب

ا مزرعه و صاحبش ب نیخوراند. در واقع ا یبه آنها نم یکیوتیب یآنت چیکند و ه یم ریرا با علف س واناتیغالت، ح یها

 خاطربه  قایها هم دق یکه در مزرعه هستند. مشتر ییزهایچ ریو سا واناتیفروشند و نه ح یتفکر را م کی دهیا نیا

 را دوست دارند. Polyface نیهم

 

 کنند. هیخانواده خود ته یرا برا یتا بتوانند گوشت کامال سالم ندیآ یراه م لومترهایمزرعه ک نیا یها یاز مشتر یلیخ

 

وش کند. از نحوه فر یآن را کپ یروش چینتواند به ه یتا کس دی. مهر خودتان را بزندیکن یمحصول تان جاردر را  خودتان

 یکارها نم یکپ. یو رساندن به مشتر عینحوه توز یدرباره محصول و حت حیگرفته تا خدمات پس از فروش و توض

 کنند! یتوانند شما را در محصولشان کپ
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 بجنگید و کم نیاورید

 

 
 هنکیا یآل است برا دهیا یروش نیو ا دیکرده ا جادیا یتفاوت نیریخود و سا انیدر واقع م د،یباش یزیضد چ یوقت

 .دیخود دست و پا کن یبرا یروانیطرفداران و پ
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ولز چون ر یمیقد یاست که از برند ها یلوکس آلمان یکننده خودرو دیشرکت تول کی یعنوان نمونه، شرکت آئود به

 برد. یآنها نام م نیبه عنوان جانش یکند و از آئود یخود استفاده م یغاتیتبل یو مرسدس در شعارها سیرو

 

س را به لکسو کیرا انتخاب کرده و پارک اتومات یلکسوس مبارزه کند، روش جالب بشیبتواند با رق نکهیا یبرا یآئود

 کشد. یچالش م

 

 یلیخ یخودشان رانندگ یآئود یکند که رانندگان خودروها ینکته مهم اشاره م نیخود به ا غاتیشرکت در تبل نیا

 داند. یرا به مثابه نقطه ضعف آن م بیندارند. در واقع نطقه قوت رق کیاتومات نگیپارک ستمیبه س یازیخوب بلدند و ن

 

مرتب کردن  یعقب برا نهیاز آ BMWاست: صاحب  ینکات جالب یهم حاو یو آئود BMW سهیمقا گرید ینمونه ا در

 ند.ک یاستفاده م نهیآ نیآنچه پشت سرش است، از ا دنید یبرا یراننده آئود کهیکند، در حال یاستفاده م شیموها

 

 هسیاپل با مقا یآگه کیباشد. در  یمبازر خوب دانیم نیکند در ا یم یاست سع ییشرکت ها زا رگید یکیهم  اپل

 است. ندوزیبهتر از و یلیخواهد ثابت کند که مک خ یم ندوزیصاحبان مک و و

 

ار کسب و ک کیشود که شما به عنوان صاحب  ینشان داده م یدست، به خوب نیاز ا یینمونه ها رینمونه ها و سا نیا در

 .دیرا در چشم انداز خود قرار ده یاگر هدف د،یداشته باش یگذار ریقدرت و تاث دیتوان یچقدر م

 

 . دیو آن را پررنگ کن دیمخالف هست یدگاهیچه د یحت ای یچه شرکت ،یکه با چه کس دیخود مشخص کن یبرا

 

هرگز به  بیرقابت که بدون وجود رق یبرا یا زهی. انگدیکن دایپ زهیکند تا انگ یدشمن و مخالف به شما کمک م داشتن

 وجود نخواهد آمد.

 

ود خ یشود و حت شتریب دیکن یشود توجه عامه مردم به شما، کسب و کارتان و آنچه عرضه م یباعث م نیامر همچ نیا

 شما کمک کنند. شتریشدن ب دهید جهیرقابت و در نت نیتوانند به دامن زدن ا یمردم م
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 در رقابت کم بگذارید

 

 
دست  دیدارد، شما با یژگی. اگر او چهار ودیپله از او باالتر باش کی دیهمواره با بیشکست رق یبرا دیگویم میعقل سل

 .دیهزار دالر خرج کن 30 دیکند، شما با یم نهیهزار دالر هز 20. اگر او دیرا دارا باش یژگیو 5کم 
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 شیبرا یانیراه به ترکستان است و پا نی. امرگ ندارد زج یانیاست که پا ینوع رقابت در واقع جنگ سرد نیا

 انیجز از م یهدف چیچون نه تنها ه د،یکرده ا شیو آرزو بنا دیکه با هزار ام یمگر مرگ کسب و کار ست،یمتصور ن

 کند. یم لیو م فیرا هم تلف و ح یو انرز نپول، زما یادیندارد، بلکه مقدار ز یمتیبه هر ق بیبرداشتن رق

 

 ییها .شرکتدیحمله کردن نداشته باش یبرا یزیو چ دیبمان یدر موضع دفاع شهیشود شما هم یباعث م هیرو نیا ضمنا

کر توانند به آنچه قبال رخ داده فیرو به جلو داشته باشند، چون تنها م یا شهیتوانند اند یهستند نم یکه در موضع دفاع

 باشند. رویکنند و پ

 

شکالت و م دیمسائل ساده را حل کن ؟او را شکست داد ،بیتوان با تالش کمتر نسبت به رق یم ایآ ؟کرد دیچه با پس

. دیایب نترییپله پا کی د،یپله باالتر باش کی نکهیا یبه جا .دیواگذار کن بیرا به رق ندیدماغ، سخت و ناخوشا یمو

 .دیکن یکمتر سع د،یاز او تالش کن شتریب نکهیا یبه جا

 

 یتمرکز و توجه تمام و کمال خود را بر رو یمطرح دوچرخه ساز ی: سالها برندهادیمثال نگاه کن نی! به ادینکن تعجب

 ای یمعلق و فوق العاده قو سکید یکوهستان با ترمزها یگذاشته بودند. دوچرخه ها زاتیها در تجه یتکنولوژ نیباالتر

دنده  چرخ نیچند دیدوچرخه ها با نیکه ا دیرس ی. به نظر میکربن بریف یو سبک با اجزا یومیتانیجاده ت یدوچرخه ها

 یمبهره ن ییباال یبا چرخ دنده ثابت به شدت محبوب شده اند، اگرچه از تکنولوژ ییدوچرخه ها رایداشته باشند. اما اخ

 هاشان ترمز هم ندارند. یچرخ دنده دارند و بعض کیدوچرخه ها تنها  نیبرند. ا

 

 : آنها سادهشود یم تشانیپرطمطراق خود دارند که باعث محبوب انینسبت به همتا یبزرگ یها تیدوچرخه ها مز نیا

 دارد. یشتریو خواهان ب داریتر، ارزانتر و سبک تر هستند. پس خر

 

کسب و کار بتواند زنده بماند و خود را با دست خود به ته  کیداد تا  میتوان به همه کسب و کارها تعم ینمونه را م نیا

 چاه نبرد.
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 چه کسی به کار آنها کار دارد؟

 
 یچون نگران  ؟چرا دیپرس ی. مدیبه رقابت داشته باش یاز حد ادهیارزش ندارند، واقعا ارزش ندارد که توجه ز دیباور کن

 ما ؟در مرحله بعد کجا هستند ؟کنند یشود. آنها االن دارند چه کار م یم لیدرباره رقابت به سرعت به وسواس تبد

 .کننده است رانیو یتیذهن نیشود و ا زیآنال دیجانب آنها حتما با ازهر حرکت کوچک  ؟میواکنش نشان ده دیچطور با
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بر سرراه رشد و  یغرق شدن مانع بزرگ نیشود. ا یم تیمنجر به غرق شدن آدم ها در استرس و عصبان یتیذهن نیچن

 رییهمه زمان شما را دستخوش تغ یحاصل است. چشم انداز رقابت یندارد و ب یازیامت چیتجربه ه نیاست. ا شرفتیپ

در مورد  ینگران ازیرل شما خارج است. امتامر از کنت نیو ا گریجور است و فردا جور د کیشما امروز  بیکند. رق یم

 ؟تواند باشد یچه م ست،یکه تحت کنترلتان ن یزیچ

 

ت اس یزیمهمتر از آن چ اریافتد بس یاتاق اتفاق م نیآنچه داخل ا. دیخودتان تمرکز کن یکارها، رو نیا یجا به

 ینم یباق یفرصت د،یگذران یم گرید یزهایدرباره چ یرا به نگران یزمان یوقت  دهد. یکه قرار است خارج از آن رو

ر کمرنگ شدن خودتان د گران،یاز حد بر د شیجه تمرکز بیکالم نت کی. در دیاهداف خودتان برس شبردیماند که به پ

 است. دتانیافق د

 

شود.  یساده سوخت م یلیخ گرانید یها دهیبر سر درآوردن از ا یبا اصرار و پافشار دیباالتر رفتن دار یکه برا یفرصت

 . یآدم ارتجاع کی دیشو یم د،یباش ییایرو یفرد نکهیا یدر واقع شما به جا

که پارامترها را  دیده یچون به عنصر رقابت اجازه م دیاالن مرده ا نیدر واقع هم د،یبساز پدیقاتل آ کی دیبخواه اگر

کند یم نییعرا ت یباز نیاپل است که قوان نیبلکه ا ست،یپله باالتر از اپل رفتن ن کیکار  نیکند. هدف شما از ا نییتع

دوباره  فیتعر ندازمیشما ن یاستراتژ نی. با ادیبزن یکند، ضربه ا یم نییرا تع نیقوان نیکه ا یبه کس دیستیو شما قادر ن

نه،  ایاپل را شکست دادم  ایکه آ دیبهتر باشد. از خودتان نپرس یکه کم یزیو نه فقط ساختن چ دیهست نیاز قوان یا

به  آنها متعلق انی. سود و زاردند ینبرد برد و باخت نیغلط است. ا یسوال نیو چن دیکن یچون فقط وقتتان را تلف م

حتما از خود  د،یباش گرینفر د کیدرست مثل  دیخواه یشما متعلق به شما. اگر م انیآنهاست، همانطور که سود و ز

 .دیکن نیچن دیخواه یچرا م دیبپرس

 

 .دیکه با همه قلبتان به آن اعتقاد و باور دار دیرا انجام ده یآن کار گران،یدست د یاز رو متیبه هر ق دیتقل یجا به
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 تحول
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 نه بگویید

 
هر  نهیشود، دست رد نزدن به س یم شنهادیکه بهتان پ یزیاست. بله گفتن به هر چ یبله گفتن کار بس راحت و آسان

از بله ها  یکوه جادیروند باعث ا نیا. زیشود و خالصه جواب مثبت دادن به همه چ یآنچه ازتان درخواست م

 کوه پنهان نیدر پشت ا یبه سادگ دیانجام ده دیو آنچه حتما  و واقعا با دیشود که شما به دست خود ساخته ایم

گفتن  قدرت نه با استفاده از رسند.  یآل به نظر م دهیکه از هر نظر ا ییها دهیبه ا یحت د،یینه بگو ردیبگ ادیشود. یم

 .دیخود سر و سامان ده یها تیبه الو
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فتن برای نه گچون  ندیگو یاز مردم نه نم یاریبس .دیکه از نه گفتن حسرت بخور دیآ یم شیکم پ دیباش مطمئن

 کیمسئله به مثابه  نی. اکار را سخت تر می کندنه که همان بله است به مراتب  نیگزی. اما پاسخ جاآنها سخت است

کار  نیخاطر که جرات ا نیتنها به ا تیدر آن وضع ندناست اما ما ینفر کار سخت کیارتباط است: تمام کردن ارتباط با 

 . را ایجاد می کندبه مراتب دردناک تر  یتیوضع د،یرا ندار

 

ل . اگر تعداد قابدیآشپز هست کی دیفرض کن .دیکن رونیذهنتان ب ازاست را  یحق با مشتر شهیشعار هم نیا

. اما چند دیکن یم جادیا یراتییشور است، قطعا در غذا تغ ایاز حد داغ  شیب تانیغذا ندیبه شما بگو انیاز مشتر یتوجه

کار  نیو ا دیده یبه خواسته شان نم یتیاهم د،یکن اضافه ایبدهند که موز به الزان ریگ اگر به شما ریبهانه گ یمشتر

 .دیو بن خراب کن خیمحصول خود را از ب نکهیارزد به ا ینم ریبهانه گ یکردن چند مشتر یراضاست.  یدرست

 

ING Direct  ه برا تنها به خاطر نه گفتن  ییکایآمر یبانک ها انیرو به رشد در م یروندها نیعتریاز سر یکیاکنون

ه ن یدالر ونیلیم یو افتتاح حساب ها یدالل ،یچون کارت اعتبار ییبانک در برابر درخواست ها نی. ادست آورده است

حساب  یبرا یچندان خدمات یخاطر درخواست ها نیساده حفظ شود. به هم زیخواست همه چ یبانک م نیگفت. ا

 دست نداشت. نیاز ا یمشترک و موارد یها یگذار هیسپرده و سرما یها یپس انداز، گواه یها

 

که همه حرف بل د،یینه بگو یریاز سر جوگ یشنهادیهر پ افتیکه به محض در ستیمعنا ن نیشهامت نه گفتن به ا البته

 دیمودبانه درخواستش را رد کن د،یرا ندار ی. اگر اراده عمل به درخواست مشتردیاست که با خودتان رو راست باش نیما ا

. دیال شما انتظارش را ندارکه اصو یزیاستقبال خواهد کرد، چ حاتتانی. مخاطب شما از توضدیده حیرا هم توض لشیو دل

 .ابدی یکار به آنجا بکشد که طرز تفکر شما بر آنها برتر دیشا یحت

 

. دیمحصول برس دیبه هدفتان از تول یعنیکننده باشد،  یخود شما راض یباشد که محصولتان برا نیا دیشما با هدف

چون  د،یکنم شما هم دوستش داشته باش ی: فکر مدییبگو دیتوان یم بیترت نیاست. به ا تیخود شما در اولو تیرضا

 خودم دوستش دارم.
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 بگذارید مشتریان بزرگتان کنند

 
 ایدهند و شرکت  یسازمان پول م ایشرکت  کیهستند که به  یانیشما هم آشنا باشد: مشتر یبرا ویسنار نیا دیشا

محصول  شودیباعث م نیخاص را خوشحال و خشنود کند. ا یکند که آن مشتر یفروگذار نم یتالش چیسازمان از ه

 خارج کند. یاصل لیرا از ر یمدار یرمشت هیخاص عوض شود و اصل و پا یکامال با نظر و درخواست آن مشتر
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ترکتان کرد،  د،یدیرقص شیخاص که شما به عنوان صاحب کسب و کار به همه سازها یکه آن مشتر یروز و

فقط  یدر واقع وقت فراوان. یآغاز دردسرها یعنی نیندارد و ا یا یمشتر چیه گریکه د یو کار دیمانیشما م

د، شما بپرن انیآن مشتر یلیبه هر دل راگ د،ینداد یتیاهم نیریو به سا دیخاص کرد یچند مشتر ای کیخودتان را وقف 

 در حال غرق شدن است. ایکه به جهنم رفته  دیرا دار یحکم کس

 

 یخون تازه در رگ ها قیخاص است که مانع تزر یچند مشتر ای کی یو برا یخدمات شما آنچنان تخصص ای محصوالت

 مرگ کسب و کارتان است. یتراژد انشیاست که پا یآغاز راه نیشود و ا یکسب و کارتان م

 

. میردک افتیا بودند، درکه از اول با م یانیمشتر یرا از سو ییها یدلگرم م،یمحصولمان را عرضه کرد نیاول نکهیاز ا بعد

 شرفتیخود را مطابق با پ یها شنیکیهستند و از ما هم خواستند که اپل شرفتیپ یگروه به ما اعالم کردند که در پ نیا

بود  نیهم ا لشیبود. دل یو الزامات تازه کشف شده باشد. اما پاسخ ما منف اه یدگیچیپ یتا پاسخگو میآنها بهبود ببخش

 میدادیم حیدر واقع ما ترج. میداد یم حیخاص ترج شنیکیاپل کیدر  شرفتیرا به پ مانانیمشترتعداد که ما باال رفتن 

خاص  امحصولمان ر نکهیا یبه جا میباال ببررا خود  انیمحصولمان را بهتر و با سرعت تعداد مشتر جیبه تدر

 .میخود را ثابت نگه دار انیو مشتر

 

ا بترساند. ر امدهیبالقوه و هنوز ن انیتواند مشتر یاز افراد م یکردن تعداد کم یراض یبرا یکاربر محور یژگیکردن و اضافه

 یشما به عنوان صاحب کسب و کار به مشتر یبدتر است. وقت یمیقد انیتازه از از دست رفتن مشتر انیترساندن مشتر

 دیکه خوب هم هست دست بکش یاز محصول ساده ا نکهیاحتمال ا ند،را فراهم ک شرفتتانیموجبات پ دیده یاجازه م

 .ثابت هستند شهیهم یساده، کوچک و اساس یازهایاست. ن ادیز یلیخ د،یباالتر برو یو به سراغ پله ها

 

 ایحصول م یاست که مشتر یکسان دتعدااز  شتریب یلیکنند خ یکه از محصول شما استفاده نم یتعداد کسان شهیهم

توانند از محصولتان استفاده  یو همه م دیخود آسان کرده ا انیمشتر یکه عرضه را برا دیخدمات تان هستند. مطمئن شو

تواند همه یهستند. پس شما نم ریرپذییتغ طیو شرا ااست. آدم ه شرفتیپ ریروش درست قرار گرفتن در مس نیکنند. ا

 .دیهمه کس باش یبرا زیچ

 

با  ها یاز مشتر یبه فکر گروه ریرپذییتغ یازهایخاص با ن یمشتر کیبر  هیتک یبه جا دیها با شرکت

 خاص باشند. ییازهاین
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 اشتیاق و اولویت بندی را یکی نکنید

 
 یرا بررس شیتان. احتماالت و منفعت ها یزندگ تیشود شاه ب یناخودآگاه عجله م ند،یآ یم یبزرگ وقت یها دهیا

و دربست و شش  دیکن یم لیرا تعط زیهمه چ. پس دیاش کن یهرچه زودتر عمل دیو صد البته دوست دار دیکنیم

 حرکت غلط. کیتازه.  ی دهیبه ا دیچسب یدانگ م

 

 رسد، صبح یم یلحظه به نظرتان عال نی. آنچه در همستیارزش آن ن یبرا یتازه شاخص خوب دهیا یشما برا اقیاشت

امکانات  یبرا شهیرا ندارد. ما هم یدر حد عال ی. و آنچه صرفا خوب باشد ارزش تالشابدی یفردا، به درجه خوب تنزل م

. میشکارش کن میاست. اما غلط است که در همان لحظه بخواه انیمشتر یشنهادهایکه در راس آنها پ میدار دهیتازه ا

شد، تان بزرگتر با دهی. در کل هر چه ادیریبگ میبعد تصم د،یو آرام شو یقطتا من دیاستراحت بده دهیبه ا یپس مدت

 د،یگذارب رکنا  یچند روز د،یکن ادداشتی کجایها را  دهی. ادیرینگ میتصم جانیاست. در لحظه اوج ه شتریهم ب جانتانیه

 .دیآرام سراغشان برو یو سپس با ذهن دیرا مشخص کن تانیها تیالو
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 محصول خانگی خوب بسازید!

 

 
را  یکی تیو در نها سهیگوناگون را با هم مقا یچند کاال د،یرو ی: به فروشگاه مدیکنم حسش را خوب درک کن یفکر م

 یزیآن چ د،یآور یآن را به خانه م یانتخاب است، اما وقت نیاز نظرتان بهتر دیکه انجام داده ا یدی. در واقع خردیخر یم

 ادیاش ز. امکانات بالاستفادهستیداد، ن یکه در فروشگاه نشان م یزیچ ی. استفاده اش به راحتدیخواست یکه م ستین

انا انتخاب اشتباه هم هم نیا لی. دلستیداد، بدردبخور ن یکه آنقدرها هم که نشان م دیرس یم جهینت نیاست. پس به ا

 شود یمنجر م دیاز خر یمانیبه پش تیاست که در نها یا هیاول جانیه

 

 یلیکنند در خانه خ یم دیکه آنچه تول بیترت نیدهند. به ا یرا انجام م نیهوشمند برعکس ا یاما شرکت ها

 یم هیتوص گرانیو هم آن را به د دیبر یبهره ها م یمحصول نیشما هم خودتان از چن تر از فروشگاه است.یکاربرد

در نگاه اول جذاب به نظر نرسد، اما  انشیبه اندازه همتا دیارا دارد، ش یبایز هیاول یکه تنها استانداردها ی. محصولدیکن

خانوارها دارد و به  دیدر سبد خر یگاهیجا شهیهم یمحصول نی. چندیربا یسبقت را از آنها م یدر مرحله استفاده گو

 کند. یجا باز م دارانیدر دل خر ینوع

 

 یر زرق و برقپ غاتیتبل ای یآنچنان یابیبازار چیمحصول با ه کیکه تجربه بد استفاده از  دید داشته باشای به

 ک نخواهد شد.پا
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 ننویسید

 
عد آنچه اما ب د،یگوش کن شانیبه حرفا ؟دیخواهند بپرداز یم انتانیآنچه مشتر یابیبه رد  دیچگونه با دیکن یفکر م

 یهایگانیبا ای میعظ یها سیتابیبزرگ و قطور، د یبه دفترها یازین دی. باور کندیساده فراموش کن یلیرا خ ندیگویم

 .ستین دهیچیپ
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 مختلف در انیو مشتر دیشنو یرا شما بارها و بارها م دیآ یم یکه واقعا به کار مشتر ییمهم باشد و درخواست ها آنچه

راه  نیدر ا نهیو هز یو صرف انرژ یبردار ادداشتیبه  یازیکه ن دینیب یدهند. پس م یمقاطع گوناگون بهتان تذکر م

 .ستین

 

اگر  یمختلف تکرار شد، شما به عنوان صاحب کسب و کار حت انیدرخواست ها از جانب مشتر نیکه ا یاز مدت بعد

 ملکه ذهنتان شده و در مغزتان حک شده است. گریچون د دیدرخواست ها را فراموش کن نیا دیتوان یهم نم دیبخواه

 

 یدرخواست ها کباریکنند و هر چند وقت  یشما عمل م یبرا ادآوریاست که مثل  نیا نهیزم نیدرا انیمشتر تیخاص

 .ستیکه انتظارشان چ دینبر ادیکنند تا شما از  یخودشان را مطرح م

 

رف به ص ازین یو در ارتباط با چه مسائل دینگران باش ییزهایدر مورد چه چ دیدهند که با یبه شما نشان م قایدق آنها

 .ستین یادیز یوقت و انرژ

 

آن درخواست چندان مهم نبوده  دیبدان د،یوش کردآن را فرام یرا مطرح کردند و شما بعد از مدت یآنها درخواست اگر

 نشده است. یادآوریتکرار و  انیمشتر ریچون نه از جانب خود آنها و نه از جانب سا
 

 شود. یتکرار م کباریآن هر چند وقت  یشود بلکه به جا یفراموش نم چگاهیمهم ه درخواست
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 معرفی و تبلیغ
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 از ابهام استقبال کنید

 
است که در آن قرار  یبزرگ تیموقع یناشناختگ خوب است. نیشناسد و ا یدر حال حاضر شما را نم چکسیه

. دینرا امتحان ک متنوع یها دهی. ادیاشتباه کردن استفاده کن یفرصت برا نی. از ادیبودن خوشحال باش هی. از در سادیدار

 .دیمرتکب شو د،یکه دوست دار یو خالصه هر اشتباه
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و  هات داگ تزا،یدوناتز به فکر فروش پ نیدانک  یدهد. وقت یبه شما فرصت حفاظت از خود و حفظ اعتماد را م اشتباه

 یگرینمونه خوب د زین یمکان عرضه کرد. تئاتر برادو 10خود را تنها در  یگرم افتاد محصوالت تست یها چیساندو ریسا

 نیکوچکتر امتحان کردند. ا یخود را در شهر دهیا ورکیویر ند جرااز ا شیمحدود است. آنها پ یدر مناطق دهیاز تست ا

ه کرده کم را تجرب تیچون قبل از آن جمع ند،یایکنار ب ادیز تیتر با جمع فرصت داد تا راحت این تئاتر کار به هنرمندان

 بودند.

 

 

 

 نیاول دیت داردوس د،یدر برابر جمع نداشت یاگر تا کنون سخنران ؟ندیبه تماشا بنش ایدن کیکارتان را  نیاول دیهست لیما

 که آغاز راهتان ستین ندتانیاست چون خوشا یقطعا پاسخ شما منف ؟تان در برابر ده ها هزار نفر انجام شود یسخنران

 یها کسیکه دست به ر دیابی یدست م یشتریب تیو محبوب یبه بزرگ یزمان دیداشته باش ادی. به نندیرا همه بب

 .دیبزن یحساب کمتریب

 

و  شتریب تانیمحافظه کار جهیرود. در نت یباال م تیثبات داشتن و حفظ موفق یفشار برا د،یرس یم تیبه موفق یوقت

ود. هرچه ش یسخت م رییو تغ دیکن یشدن م سلیاست که شروع به ف یزمان نیشود. ا یبه خطر کردنتان کمتر م لیتما

صدها نفر از  کار یخواهد بود. اگر در ابتدا شتریکوچک، ب ولو ،یرییهر تغ ریباشد، تاث شتریمحصولتان ب انیتعداد مشتر

 یش براضد شور سیبه تجهزات پل دیکنند و شما با یم دایپ یاحساس نیشدند، حاال هزاران نفر چن یآشفته م راتییتغ

 دارد.  ییباال متیارزش و ق یاول کار و ناشناختگ یخاطر است که روزها نی. به همدیمقابله با آنها مجهز شو

 است. انیدربرابر مشتر یاز شرمندگ یکردن بدون نگران سکیفرصت ر نیآغاز یروزها
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 مخاطب سازی کنید

شرکت ها مخاطب  نیخوش شانس طرفدار دارند، اما خوشبختر یدارند. شرکت ها یهمه شرکت ها مشتر

اندازند تا  یم یاز کسب و کارها هنوز هم هر جفتک و بارو یاریشما باشد. بس یتواند سالح سر یمخاطب م دارند.

 رونیب یپول هنگفت کشند، یم نبه بودجه شا یهر بار اقدام جهت جذب مردم سرک یمردم را جذب کنند. آنها برا

 اعتماد است. رقابلیروش هم گران و هم غ نیکه نداند ا ستیسازند. اما ک یم یغیآورند و تبلیم

 

کنند یم یمردم بروند، سع انیخودشان م نکهیا یدهند. آنها به جا یانجام م یبهتر یکارها اریهوش یشرکت ها امروز

 یدائم یهستند که مشتر ییهمانها نهای. ادیشما چه گفته ا نندیگردد تا بب یمردم را به سمت خود بکشانند. مخاطب برم

 .هستندبا شما همراه  شهیشوند و هم یم دهیو وفادار نام
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 راه سبقت از رقباء آموزش

که  دیاشب انی. اما در جردیگوناگون شو یدادهای. اسپانسر رودی. کارمند فروش استخدام کندیکن غیتبل دیتوان یشما م

 یتالش برا یبه جا ؟کند یکارها چگونه به سر پا بودنتان کمک م نیدهند. ا یکارها را انجام م نیهم هم بانتانیرق

 کیتا خود به خود  دیآموزش ده دیتالش کن یمال یها تیفروش و حما غات،یدر تبل بانتانیجلو زدن از رق

 .دیقدم جلوتر باش

 

فروش و خدمات  ی. اکثر کسب و کارها تمرکز خود را روکنند اال آموزش یفکر م زیاحتماال به همه چ تانیرقبا

و  دیدهیآموزش م انتانیرا به مشتر یدهد. در واقع کار یرخ نم شانیاست که هرگز برا یگذارند، اما آموزش اتفاقیم

شما با روش  یبه ظاهر ناگسستن وندیپ انیشوند. آموزش پا یقموف نیکه به عنوان نمونه چگونه کارآفر رندیگیم ادیآنها 

 است. یسنت یابیبازار یها

 

ما دهد، ایاست که اثرش را زود از دست م یکار موقت کی تیسا ایدر مجله  غیبا استفاده از تبل گرانیتوجه د دنیخر

 انیزند. اعتماد و احترام شما نزد مشتر یمتفاوت را رقم م یشکل ارتباط کیبا روش آموزش  یوفادار ساختن مشتر

ست که ا یا دهیتوانند همچنان طرفدارش باشند. آموزش پد یاگر از محصوالت استفاده نکنند، م یشود و حت یم شتریب

ام انج ییبزرگ توانا یتوانند. شرکت ها یبزرگترشان نم بانیتوانند انجام دهند اما رق یکوچک م یافراد شرکت ها

ه قادر ب زآنها هرگ کهیدر حال دیآموزش ده دیتوان ی. در مقابل شما مدیبزرگ را دارند اما شما ندار یغاتیتبل یهاپروژه

 ن درآورد.سر از کارشا دینبا یگرفتار مسئله محرمانه بودن هستند و کس شهیبزرگ هم یچون شرکت ها ستند،یکار ن نیا
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 از سرآشپزها یاد بگیرید

 

 
عامه مردم شناخته شده تر هستند. البته  یشوند و برا یم دهیشن شتریب هیهستند که از بق یاسام یمعموال در هر شغل

کارشان هم خوب  کهیشود و کمتر شناخته شده اند، در حال یم دهیهم هستند که اسمشان کمتر شن گرید یها یلیخ

ها دهاست که شناخته ش نیا لشیدل ؟ستیگوناگون چ شاغلافراد در م ینام آشناتر بودن برخ لیدل دیکن یاست. فکر م

 با استفاده از ایشغل خود را در قالب کتاب  یها کیگذارند. آنها روش ها و تکن یبه اشتراک م گرانیدانششان را با د

سب ک ندانند، چویم رد شدهها در کسب و کار  یلیمسئله را خ نیگذارند. ا یم گرانید اریگوناگون در اخت یها تیوبسا

 یبرها خ یلیدر برنامه خ دیکار را انجام دهند اما مطمئن باش نیکه ا یو کارها معموال مرموز هستند. البته هستند کسان

 .ستیاز آموزش ن
 

خته شنا یاز سرآشپزها یلیمسئله سرآشپزها هستند. خ نینمونه بارز ا .دیدانش خود نترس یبه اشتراگ گذار از

ور دست کیکردن  یندارند. طبعا کپ یکار هم ترس نیکنند و از ا یعرضه م رونیرا به ب یهنر آشپز یشده کتاب ها

 راحت تر است! اریکسب و کار بس کیکردن  یاز کپ ییغذا

 

گذارند یعموم م دیدانند آنچه به معرض د یچون م ؟کنند آن هم بدون ترس یکار را م نیچرا آشپزها ا دیکن یم فکر

 .ستین یشکست کسب و کارشان کاف یبرا
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کند.  سیرستوران بزرگ تاس کیشما  یگیدر همسا شیفردا ستیخرد قرار ن یرا م یکتاب آشپز کیکه  یکس یطرف از

نخواهد خورد،  نیکسب و کارتان به زم د،یش دادن در کسب و کار خود مشغول شوهمانطور که اگر شما هم به آموز

 .دیکن یان وفادار به خود جذب میو هم مشتر دیکن یم تیهم حد و حدود آموزش را رعا دیدان یچون م
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 پشت صحنه را نشان دهید

 
 دیکه در پشت صحنه کسب و کارتان چه خبر است. تصور کن دیو به آنها نشان ده دیافراد به پشت صحنه کارتان ببر

 د،یحاال تصور کن ؟نشان دهد دیبا ییزهایاز کسب و کار شما بسازد. به نظرتان چه چ یواقع یشیخواهد نما یم یشخص

 .دیسازنده پشت صحنه خودتان هست

 

م درظاهر خسته کننده ه یها شغل ی. حتدیخوب فکر کن گرید کباریکند.  ینم یکار نیچن یگفت کس دیخواه حتما

ردم . اصوال مستیبه مشاغل خطرناک هم ن ازین یتوانند دلربا شوند. حت یو باصداقت ارائه شوند، م یبه درست یوقت

 نهصبحا یها ینیریدرست شدن ش یدانستن رازها یپشت پرده انواع مشاغل هستند. حت یمشتاق دانستن انواع رازها

درست شدن مواد گوناگون مشتاق  یجذاب باشد. مردم نسبت به چگونگ اریمصرف کننده اش بس یتواند برا یهم م

 شانیمحصوالت برا یمعرف یها ید یو ید دنید ایخاطر است که رفتن به کارخانجات گوناگون  نیهستند. به هم

 دیچگونه تول شنیمیان کیشود،  یچگونه ساخته م سیسرو کیخواهند بدانند  ی. آنها متاس زیانگ جانیجالب و ه

 گرانید یریگ میتصم ییو چرا یخواهند از چگونگ یگذراند. آنها م یشدن م لمیرا تا ف یچه مراحل لمیف کی ایشود یم

 مطلع شوند.

 انیه مرابطه دو طرف بیترت نیشود. به ا یم ریینوع ارتباطتان با آنها دستخوش تغ دیمردم را به پشت پرده ها راه ده اگر

ار ک نیشرکت. با ا کیو نه تنها  ندیب یانسان م کیمحصول شما را در قامت  یمحکمتر شده و مشتر یشما و مشتر

 را نسبت به کارتان یتر قیعم نیو درک و تحس رندیگ یم رفروش قرا یتالش و کوشش شما برا انیدر جر انیمشتر

 دهند. ینشان م
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 گل های پالستیکی دوست داشتنی نیست!

 

 
جور  نیکامل بودن هستند. در واقع ا یکنند و در تالش برا یبه تن م فرمیونیاست که  یکسب و کار پر از کسان یایدن

 ییآدم ها نیتواند با چن ینم چکسیکنند. ه یرا به مخاطب منتقل نم یو عصا قورت دادگ یجز خستگ یآدم ها حس

 ارتباط برقرار کند.
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 یعیاست و مردم به آنچه طب یعیو نقص طب بی. وجود عدینداشته باش یترس د،یخود را نشان ده یها ویژگی  نکهیا از

شدن  دهیرا با وجود پژمرده و پالس یعیطب یخاطر است که همه ما گل ها نیدهند. به هم یاست، واکنش نشان م

 .میشوند، دوست دار یخراب نم چوقتیکه ه یمصنوع یاز گل ها شتریب

 

 . همه آنچهدیبه خود راه نده دیکن یچگونه عمل م ای دیرس یچگونه به نظر م نکهیراجع به ا ینگران چیه

 !یسادگ نی. به همدیرا نشان ده دیواقعا هست

بار  میلتس نکهیا یو به جا دیاستفاده را ببر نیاز آنها بهتر دیتوان ینهفته است که م ییها ییبایو نقص ها ز بیع در

 کیمحصول خود از  فیدر توص دیتوان ی. مدیجهت ممکن استفاده کن نیاز آنها در مثبت تر دیو نقص شو بیع یمنف

. پس شود یو خشک م ینیماش یادیز هیقض د،ینگاه کن هیبه قض یجد یلیخ دیچون اگر بخواه دیشعر استفاده کن

. دیاصال قصد بحث راجع به آنها را ندارند. بر کمبودها مسلط باش گرانیکه د دیرا رو کن ییزهای. چدیحرف بزن یواقع

 یمشکل د،ونقص نب ی. اگر کامل و بدیاگر کار را کامل نکرده باش یحت د،یرا نشان ده دینسخه از آنچه کار کرده ا نیترتازه

 .دیکن یباشد، همه را از خود زده م زیو غلو آم یرواقعیاما اگر غ د،یآ یبوجود نم
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 سر و صدای رسانه ای نکنید! لطفا

 
 د،یایب از آنها به سراغتان یکیسرانجام  نکهیبه ا دیگوناگون و ام یکه با فرستادن اطالعات خود به رسانه ها دیاصرار نکن

 .ستین شیب یا یکار هرزه نگار نی. ادیکسب و کار خود را مطرح کن
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ع از . در واقدیریتا مورد توجه قرار گ دیفرست یرا م یزی: چمیکن یچند لحظه کالبدشکاف یروند را برا نیا دیده اجاره

 توجه کنند. خواسته دیفرستاده ا شانیکه برا یگرید زیهر چ ایتا به شرکت، محصول، خدمات، آنونس  دیخواه یآنها م

تظار عکس ان قایباره است. حال آنکه واکنش رسانه ها دق نیا رد یگزارش ایزده شدن و کار کردن خبر  جانیشما ه

نداشت. روزنامه نگارها  جانیه یبه اندازه کاف ندیگویکنند و بعد م یخدمات استفاده م ایشماست. آنها از آن محصول 

روش  نیدر ا یرفاز آن خبرها باشد. از ط یکیتواند  یکنند و ارائه شما هم م یرد م یدر طول روز ده ها خبر را از صاف

 زنند. یرا به محصول خود م زیو شگفت انگ شگامیپ ،یهمه شرکت ها برچسب پر شور، انقالب

 

است که برجسته  نیراهش ا محض است. یک اشتباهکنند  یکه همه از آن استفاده م یاستفاده از روش پس

 نیدر واقع شما با ا ؟و نه آنها شما را دیشناس یکه نه شما آنها را م یهزارن نفر یآنهم برا دی. چرا هرزنامه بفرستدیباش

ه . بدیکار معنا و مفهوم دار انجام ده کیکارها  نیا ی. به جادیسوزان یم یرا به سادگ هیاول یمعرف ییکار فرصت طال

خود  محصوالت ای. اگر مطلب مشابه خدمات دیسیبنو شیبرا یشخص ادداشتی دیریتماس بگ یعنوان نمونه با شخص

 اشد.ب یکه برجسته و فراموش نشدن دیکن یدست. کار نیاز ا ییو کارها دیریاش تماس بگ سندهیبا نو دیخوانده ا
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 رسانه های تخصصی بهتر از رسانه های معتبر

 
در  یغاتیتبل ی. انتشار مطلبدیشود را فراموش کن یم دایدرشان پ یو پرمخاطب که همه نوع مطلب یعموم یرسانه ها

ود آن را ش یحاضر م یکمتر کس د،یرسد. تازه بر فرض که موفق به انتشار شو یبه نظر م رممکنیغ ییرسانه ها نیچن

 را جلب کند. یجهکه تو ستیچون کسب و کار شما هنوز آنقدر بزرگ نبخواند، 
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ع چون موان دیحوزه کسب و کار خود باش یتخصص یرسانه ا ایپرمخاطب به فکر وبالگ  یرسانه ها یاست به جا بهتر

ها، هستند. آنها همواره به دنبال تست تازه یمطالب نیرسانه ها هم تشنه چن نیکمتر است. خودِ ا اریرسانه ها بس نیدر ا

 ها هستند. دهیو کشف پد دیجد یزهایچ افتنی

 

 ایاله . داشتن مقدیرس یبه هدفتان که مطرح شدن باشد، م عتریسر یلیو هم خ دیرو یکار هم پله پله جلو م نیبا ا شما

 مطلوب و دلخواه شما را به دنبال ندارد. جیهم خوب است اما نتا یلیبرش دار خ یگزارش در رسانه ها
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 الگویی به نام فروشندگان مواد مخدر

 
 از آن یدارند، پس مقدار کم یپر مشتر یدانند که محصول یهستند. آنها خوب م یقیفروشندگان مواد مخدر تجار دق

. محصولتان را دیریگردد. از آنها الگو بگ یبا پول برم یخودش به زود یدانند که مشتر یدهند چون م یم گانیرا را

رتان امر مجبو نیخودش با پول برگردد. ا یتا مشتر دیبده گانیاز محصول را را ی. مقدار کمدیکن ادآوریخوب، اعت اریبس

 دیخواه یآنچه م یگوارا برا یا مقدمه ازمندی. در واقع ندیکوچک و در حد تست بساز زیدر سا یکند محصول یم

. در ادیصرف وقت ز ای هیبه پول، سرما ازیامتحان محصول بدون ن یها برا یشانس مشتر یعنی نی. ادیهست د،یبفروش

ست. ا نیها سرو کار دارند، سالهاست کارشان هم یو خوراک ییکه مواد غذا ییآنها ژهیاز کسب و کارها، به و یاریبس ایدن

 یه از جمل ینرم افزار یو صاحبان شرکت ها لیاتومب شگاهیها، دارندگان نما یفروش یها، رستوران دارها، بستن یینانوا

 کنند. یم یرویکه سالهاست از مدل کسب و کار فروشندگان مواد مخدر پ تندکسب و کارها هس نیا

 

ر به . اگدیخودتان مطمئن شو یافراد به سو. مهم است از برگشتن دینترس گانیمحصول را یمقدار کم ایارائه تعداد  از

 .دیبساز دیتوان یقدرتمند نم تیبه قدر کفا یمحصول د،یمحصولتان اعتماد نداشته باش
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 بازاریابی دپارتمان نیست!

 
کارکنان  فهیتنها وظ یابیکه بازار دیبدان دیبا دیاما اگر دار د،یکن یم یکه کار خوب دیاگر ندار ؟دیدار یابیدپارتمان بازار ایآ

 یر کساست که ه  یکار یابی. بازارنهاستیفراتر از ا یزیچ یابیدپارتمان است، اما بازار کی ی. حسابدارستیبخش ن نیا

 ی. هر تلفندیابیبازار را در دیتوان ینم د،یارتباط برقرار کن دینتوان یبلد باشد. تا وقت راراه و رسمش  دیدر شرکت شما با

 دیسیون یدرباره محصول م تتانیدر وبسا د،یده یم گرانیرا به د یمحصول د،یفرست یکه م یلیمیا د،یده یکه پاسخ م

 ینیریش کی. تعارف یاست. در رستوران دار یابیربازا کیخطا  امیهر پ ی. در شرکت نرم افزاردیکرده ا یابیدر واقع بازار

 یخدمات یاست. در کسب و کارها یابیبازار شخوانیپ یخرد هر بار وارس یاست. در کسب وکارها یابیبعد از شام بازار

 است. یابیارائه فاکتور بازار

 

 یابیمهم تر است.  بازار اریمحصولتان بس یبرا یکوچک از انتخاب قطعه ا یکارها نیاز ا کیکه هر  دیداشته باش توجه

 .دیاست که شما دار یزیاز هر چ یبلکه مجموعه ا ستندیفقط تک کارها ن
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 ساله را نمی روندیک شبه ره صد 

 
 شما آنقدرها خاص .دیکن رونیشبه ره صد صاله رفتن را از سر مبارکتان ب کیفکر به سرعت پولدار شدن و 

ما است. ش نیکند، دستکم در اول راه وضع ا یبه شما توجه نم یتوجه کنند. کس به شماکه همه آدم ها دائم  دیستین

 ی. اگر کمستیهمه ماجرا ن نیکه ا دیباش انیجرخوب است در  ؟دیا دهیشبه ره صد ساله رفتن را شن کی یهم قصه ها

اند. دهیسشان ر یفعل تیو خمها تجربه کرده اند تا به موقع خیها و پ یکه ورشکست دیابی یرا م ییآدم ها د،یتر شو قیدق

 یاسو اس هیبماند چون پا داریو بادآوره پا یناگهان تیآمده که موفق شیکم پ یلیاست خ یهم که واقع هاییدر داستان 

 د،یصبور باش دی. سخت است اما بادیشبه را با رشد آرام و منسجم معامله کن کی تیموفق یایندارد. رو یداریپا یبرا

دن ز انبریم یبرا یروابط عموم جادیمثل ا یالک یدنبال خرج ها د،یبلند مدت باش تیدنبال موفق د،یسخت کار کن

 دیه بتوانک فتادهین یچون هنوز اتفاق دینباش یحماس یو گزارش ها یکار به دنبال نوشتن داستان ها ی. در ابتدادینباش

 یو گزارش دیتجربه کسب کرده باش یاست که مدت ی. داستان و گزارش نوشتن مربوط به زماندیسیراجع به آن داستان بنو

 .دیارائه داشته باش یبرا

 

نداشتند  یدر ابتدا روابط عموم رهیآمازون، گوگل و غ ک،یچون استارباکس، اپل، نا یبزرگ یکه برندها دیداشته باش ادی به

امروز شروع به جذب مخاطب  و عالقه مند کردن آنان به محصول  نینبود. هم یو بزرگ شدنشان به خاطر روابط عموم

 کی تیکه راجع به موفق دیخند یم ییدرباره داستان ها گرانیکه به د دیشما هست نیا گریده سال د. دیکن

 بافند. یشبه تان م
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 استخدام
 

  

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

 اول خودتان انجام دهید

 
 و نحوه تیروش متوجه ماه نی. با ادیانجام آن استخدام نکن یرا برا یکس د،یرانجام نداده ا یکه خودتان کار یتا زمان

پاره وقت و از همه مهمتر ضرورت جذب  ایبه کار تمام  یفرصت شغل ازین ،یسواالت استخدام دنیانجام کار، نحوه پرس

 دیدان یو م دیچون کار را قبال انجام داده ا دیباش یبهتر ریکند تا مد یبه شما کمک م هیرو نیا نی. همچندیشو یم روین

 .تیو کجا حما دیکه کجا انتقاد کن
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 دیکه نسبت به آن کار بدست آورده ا یتواند بعدها بارها و بارها با توجه به دانش یم هیکار ولو در سطح اول یعمل تجربه

 سودآور باشد. تانیبرا

 

توانند بر  یم گرانیو د رودیکار از دستتان در م نصورتیرایدر غ د،یعالوه در تمام جنبه ها و جوانب کار ورود کن به

 خطرناک است. نیکه ا ابندیاز کار تسلط  یبخش
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 فقط در صورت ضرورت استخدام کنید

 
خدام نکنم، : اگر استدیاز خود بپرس شهیانجام شود. هم یباز شدن گره ا یبرا دیبلکه استخدام با د،یاستخدام نکن یتفنن

 ایآ ؟که نیاز به نیرو داشته باشد است ادیآنقدر ز د،یایب شیبرا دیجد یرویکه قرار است ن یکار ایآ افتد؟ یم یچه اتفاق

 ؟افتد یم یاستخدام نشود، چه اتفاق یاگر کس کار حل کرد؟ هیرو رییتغ اینرم افزار  کتوان مشکل را با  یم
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او دوام  بدون دیتوان یچه مدت م دی. ببندینکن نشیگزیرا جا یبا عجله فرد د،یرا از دست داد ییروی، اگر نطرف دیگر از

 زانیتازه استخدام کرد که م یروین دیبا یوجود ندارد. زمان رویبه ن ازین م،یکن یآنقدرها که ما و شما فکر م ی. گاهدیاوریب

استخدام  دیجد یروین دیکار ضربه وارد شود، با تیفیبه ک یشود. وقت ارجمشخص خ یکار از عهده شما در مدت زمان

 کرد و نه زودتر از آن.
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 بی خیال کله گنده ها شوید

 

 
باره آنها در این کار را انجام می دهند،حتی در زمان هایی که نیاز ندارند نیز از شرکت ها معتاد استخدام هستند و  یبعض

 کنند.  یاو را استخدام م دیعنوان جد کیاند و با دست و پا کردن  دهیشن ییزهایچ یفرد خاص

رفا فرد مورد نظر کله گنده باشد. اگر ص د،یکن یاگر فکر م یحت د،یبگذر د،یبه آنها ندار ازیکه ن یاستخدام کسان ریخ از

 نکهیتا ا دیزن یبه شرکت تان ضربه م شتریب ست،یکه اصال مهم ن دیاستخدام کن یکار یبه خاطر هوش افراد آنها را برا

 .دیبه آن سود برسان
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شغول م یتازه برا ی. در واقع شما شروع به اختراع شغل هادیاستخدام کن ازیاز ن شیشوند که ب یشروع م یزمان مشکالت

جز  یرواقعیغ یپروژه ها نیو ا یرواقعیغ یشود پروژه ها یشان م جهینت یرواقعیغ ی. کارهادیکن یکردن آدمها م

 دیبه خود راه نده ی. در مورد از دست دادن افراد نگرانرندبه همراه ندا یزیو مشکل چ یدگیچیو پ یواقع یهانهیهز

 د،یداشته باش یواقع ازین یانجام دادن نداشته باشند. وقت یبرا یاست که استخدام شده ها کار مهم نیچون بدتر از آن ا

 !گرید دیندار ازیخب ن د،یندار ازین یبه کس یشود. وقت یم دایمناسب خودش پ یروین
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 استخدام اتوبوسی آغاز مشکالت

 

 
ب از جنس آ ییشود. حرف ها یکسالت آور و خسته کننده م تانیهستند، حرفها بهیکه همه غر دیبرو یا یاگر به مهمان

مهمانان  ریها هم شما و هم سا ینوع مهمان نیشود. در ا یم تانیموضوع گفتگوها یونیزیتلو یو هوا، ورزش، برنامه ها

 .متفاوت است یخودمان یها یحال آنکه داستان مهمان د،یکن یم زیرهپ زیبحث برانگ یها نهیو گز یجد یاز بحث ها
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نفع و  دیکن یاحساس م یمهمان انیجالب وجود دارد و در پا یداغ و گفتگوها یبحث ها شهیها هم یمهمان نیا در

 شده است بتانینص یسود

 

 معنا که شما نیبد ،نظر مثل هم هستند نیاز ا ،ها بهیغر انیم یمهمان کیو حضور در  روین اتوبوسیاستخدام  یماجرا

و  یریدرگ جادیا یبرا یتالش چکسیهمه مودب هستند، ه د،ینیب یناآشنا م یدائم چهره ها یرسم یمهمان کیدر 

آن همه در صدد آرام نشان دادن جو هستند،  یکشد و به جا یو حرفتان را به چالش نم دهیا یکند، کس یمشکل نم

 .ستین نیماجرا ا تیواقع کهیدر حال

 

ت. بپاس ییدر باطن غوغا کهیظاهرا خوب است در حال زیهمه چ یعنی، است نیشرکت وضع چن کیدر  دیفرض کن حاال

 ضابطه باشند. یو ب یکه استخدام ها اتوبوس دیآ یم شیپ یشرکت زمان کیدر  یطیشرا نیچن

 

 یودر واقع دست ر فتد،ین یاتفاق نید. اگر چنیباش گرانید یقادر به گوشزد کردن مشکالت و نواقص کار دیبا شما

 کند. یرا هم عاشق نم یحال کس نیزند و در ع یصدمه نم یه به کسک دیگذاشته ا یموضوع

 

که تا کجا  دیبدان دیکرد. با انیصادقانه باشد تا بتوان مشکالت را در آن ب یکه به اندازه کاف دیهست ییفضا ازمندین شما

سرعت تان را در استخدام . پس دیکامال متوجه شو شانیمنظور آدم ها را از حرف ها دینفر را هل داد. با کیشود  یم

 .دیکن یریشگیپ یمیرصمیو غ بهیجمع غر کید از گرفتار شدن در یتوان یاست که م یتنها راه نی. ادیکمتر کن
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 رزمه یعنی مسخره بازی

 
 کیشود که  یخنده دار م یجوک خنده دار باشد. رزومه زمان کیتواند تا سرحد  یم یرزومه گاه میدان یهمه ما م

 تیضعو نیدر بهتر یشغل یها تیو مسئول نیباشد. فهرست عناو یعمل یو پر از فعل ها ستیاز همه آنچه ن ییبزرگنما

 ندارد و از همه یا دهیفا چیشکل ه نیبه ا یسی. رزومه نواندانجام نشده  چگاهیباشد که ه ییباشند و سرشار از کارها

 کند. هیته اینگونه یتواند رزومه ا یم یساده است و هرکس اریبس یکار نکهیبدتر ا

 
 

 ،دیکار را انجام داده ا نیآنچه به خاطرش ا د،یخود را استخدام کن یرویتنها براساس آنچه در رزومه نوشته شده، ن اگر

 یبرا ای یمشتر یمحصول، برا یخاص در شرکت، برا یکه کار دیخاص هست یداوطلب ازمندیرود. شما ن یاز دست م

 ؟دیابی یرا م یا یمتقاض نیشغلتان انجام دهد. پس چگونه چن

 

 جادیشود، هدفش ا یم وستینوع نامه به رزومه پ نی. ادیبخواه  (Cover Letterی یک نامه روی رزومه )از متقاض

 نیدرخواست داده است. در واقع به ا شانیقبال برا یاست که متقاض یشغل ییفرصت ها اتشیدر خواننده و محتو زهیانگ

 خود یدرون ینه. به واکنش ها ای دیآ یم انبه کارت دیبفهم دیتوان یو م دیشنو یکارجو را م یواقع یروش شما صدا

موفق  کیو اگر نه با  دینسبت به آن فرد مثبت بود، به مرحله مصاحبه راهش ده تانی. اگر حس دروندیداشته باش مانیا

 .دیخوب بدرقه اش کن یو آرزوها دیباش
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 طوالنی اما بدردنخور تجربه های کاری

 
. اید دهید ادیدست جمالت را هم ما و هم شما ز نیاز ا ایسابقه کار  ی، دارایسال سابقه کار 5با مضمون  ییها یآگه

مورد نظر را به همراه  جهیوقت ها نت یلیها مشخص شده است، اما در واقع خ یآگه نیسابقه کار در اکثر ا زانیاگرچه م

 ندارد.
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است که مرتبط باشد، حاال  دهیفا دیمف یباشد، اما تجربه ا یخوب دهیتواند ا یمرتبط م یداشتن سابقه کار اگرچه

بخورد که شما به دنبال  یتواند بدرد کار ینم یسال تجربه کار 5نفر با  کی یسال. گاه 5 ایخواهد شش ماه باشد یم

 .دیهست شیبرا روین

 

 افتنیکند، دست  یچگونه کار م یزیهرچ نکهیا ادگرفتنیفهم اصطالحات مربوط به آن کار،  یعنی یواقع تجربه کار در

 یق کمتواند فر ی. پس مشتریب ایکمتر  ایتواند کال شش ماه زمان ببرد  یم نهای. ارهیو غ ازیمورد ن یاز ابزارها یبه درک

هست،  هم یاست. معلم خوب دیشش سال تجربه دارد، باشد. تجربه مف هدارد با آنک یکه شش ماه تجربه کار یکس نیب

 شود، آنچه مهم است خوب انجام دادن کار است. یذکر م یکه دررزومه ا یتجربه ا یاز سالها شتریاما ب
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 آموزش آکادمیک را فراموش کنید

 

 
 

کنند که درجه  یرا استخدام م یمخصوص به خود دارند. آنها تنها کسان یهستند که مقررات آموزش یادیز یها شرکت

 یدر رشته ا نامهیمدرک، معدل مشخص، گواه نیباالتر یدارا ایرشته خاص(  کیدر  یدارند )گاه یو رتبه دانشگاه

سر  چوقتیاز افراد باهوش هستند که ه یاریبس هک دیها هستند. اما خوب است بدان تیدست صالح نیاز ا ایخاص 

 %90. دیکن رونیتوانند به دردتان بخورند را از ذهنتان ب یمدرسه م یها نیتنها بهتر نکهینبوده اند. فکر ا یکالس عال

 اند.کردهن افتیبزرگ در یاز دانشگاهامعتبر  یلیمدرک تحص ییکایبزرگ آمر یشرکت ها یبرتر فعل رانیمد

 

 دیبا د،ییآ یم رونیاز مدرسه ب یبزند. به عنوان مثال، نوشتن. وقت بیتواند بهتان آس یدر دانشگاه ها م ادیوقت ز صرف

 .دیسیبنو دیتا بتوان د،یببر ادیآموزش داده شده را از  یاز روش ها یاریبس

 

. ردیگ یمورد توجه قرار م شتریتر باشد، ب ی: هر چه مدرک طوالندیریگ یم ادیکه در دانشگاه  یغلط یاز درس ها یبرخ

 ارد.د یشتریب یرگذاریروح از حرف زدن خودمان بهتر است. استفاده از کلمات قلنبه و سلنبه تاث یخشک و ب یصدا

 

اهر . در واقع فرمت و شکل ظدیسیصفحه را بنو ایکلمه  یتعداد مشخص دیبا دیده حیتوض یدر مورد نکته ا نکهیا یبرا

پر  یارکسب و ک یاز نوشته ها یاریندارد که بس ی. پس تعجبابدی یم یشتریب تیآن اهم یاز محتوا یسینکته نو نیا

 یعادت ها نیهستند. البته ا یغلط مدرسه ا یعادت ها رویپاست. آدم ها تنها  جهینت یمزخرف و ب ،یاز حرف و لفاظ
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برد اما در کار رینظ یو ب یاست که در مدرسه عال ییاز مهارت ها یاریشود و شامل بس یغلط تنها به نوشتن منحصر نم

 هستند. یامدنیو به کار ن هودهیب

 

ها،  نییکرده ها، معدل پا لیشود. ترک تحص یتنها با معدل باال پر نم انیو استعداد کارجو ییتوانا یایدر یژرفا

 .دیریها را هم در نظر بگ پلمهید یو حت نتر،ییپا یدانشگاه ها انیدانشجو

 

 دیاوریباالسر ن آقا

 نی. در چنستیبه ناظر و دستور ده ن یازیکنند و ن یحضور داشته باشند که کار م یکسان دیکوچک تنها با میت کی در

 کننده باشند. دیتول دینگاه کند و همه با نیریاز موضع باال به سا دینبا چکسیه یمیت

 

 یفه ااضا. دستور بده ها بار دیکه عاشق دستور دادن هستند، اجتناب کن یاز استخدام افراد دیبدان معناست که با نیا

 هستند. زیبلکه مشکل درست کن ن ستند،یکوچک هستند و نه تنها کار راه انداز ن میت یبر دوش اعضا

 

راه  آنها با جلسه قتیکنند. در حق یم قیرا هم به سمت جلسه رفتن تشو گرانیبده ها عاشق جلسه هستند و د دستور

 کنند. یخود دور م یقیحق یکار یرا هم از فضا گرانیکنند و د ینم یانداختن خود کار
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 مدیران درجه یک را استخدام کنید

 

 
 یاجیبزرگ احت یها ییکنند. آنها به راهنما یم ییو آنها را اجرا دایهستند که اهداف خود را پ یکسان کیدرجه  رانیمد

همه  یرانیمد نیانجام دهد. چن دیبا ریمد کیدهند که  یرا انجام م یندارند هر روز چک شوند. آنها کار یندارند و لزوم

 .ندده یخودشان انجام م یکارها را خودشان برا

 

 د،یگذاریم شانیتنها یکنند. راهبرد خاص خودشان را دارند. وقت یخالص م نیسنگ یافراد شما را از دست نظارت ها نیا

 نظارت خاص ندارند. ای یبه کنترل آنچنان ازیکنند. ن یم ریکه انجام داده اند، غافلگ یشما را با حجم کار

 

 یادیحجم ز یافراد نی. قطعا چندیشان نگاه کن نهیشیبه پ ؟دیرا کشف کن یافراد نیاست که چگونه چن نیمسئله ا حاال

 یسک ازمندیرا به سرانجام رسانده اند. شما ن یپروژه ا ایرا راه انداخته اند  یخود را دارند. خودشان کار نیشیپ یاز کارها

 . ندیاول بسازد و خوب مراحلش را بب جررا از همان آ یزیکه از چ دیهست

 شود. یکردن کمترشان م تیریو مد میت یاعضا ریسا شتریباعث کار کردن ب یافراد نیچن افتنی
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 بهترین نویسنده را استخدام کنید

 
ه را انتخاب کنید کآن کسی  د،یریبگ میاز آنها تصم یکیاستخدام  یکارجو برا یتعداد محدود نیاگر قرار است که ب

 یگریغل دهر ش ای سیفروشنده، طراح، برنامه نو اب،یچه باشد. بازار یشغل تیکند موقع ینم یفرق نویسنده بهتری است!

 که باشد 

 .ستیخوب بودن تنها مالکش خوب نوشتن ن سندهیاست که نو نیامر ا نیا لیدل

 

مسائل  دنیدانند چگونه ارتباط برقرار کنند. آنها فهم یبزرگ م سندگانیاست. نو زیفکر تم کی ینشانه  زیتم نوشتن

 دیرا با یزیدانند چه چ یقرار دهند. آنها م یگرید یکس یتوانند خودشان را جا یکنند. آنها م یگوناگون را آسان م

 . دیگرد یبه دنبالش م ییکارجو هرهستند که شما در  یتیفیحذف کنند و سرانجام آنها ک

 ل،یمیاز ا یتلفن یمکالمه ها یکه به جا ییهستند آدم ها ادیکه چقدر ز دیانعکاس از جامعه ماست. دقت کن نوشتن

 خوب است. یها دهیا یکنند. نوشتن شاخص امروز برا یآن استفاده م رینظا ایوبالگ  امک،یپ
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 بهترین ها همه جا هستند

 
در  ژهیه وب د،یکنند، استخدام نکن یم یکه دور از شما زندگ لیدل نیرا تنها به ا روهاین نیاست که بهتر یوانگید نیا

ه . بندیایگرد هم ب نیتوانند به صورت آنال یرا آسان کرده و همه م یآن همه کار شرفتیو پ یروزگار حاضر که فناور

کنند. اگر قرار  یم یزندگ ایدن یگروهمان در همه جا یدارد اما اعضا رقرا کاگویما در شهر ش یعنوان نمونه دفتر مرکز

 یرا. بمیده یاز دست م رازبده مان  یروهایاز ن یمین میمحدود کن کاگویکار را به ش یروین یخود برا یباشد جستجو

. دقت دیاز روز را با آنها در ارتباط باش یدر دسترس و در حال کار هستند، چند ساعت تانیروهایکه ن دیمطمئن شو نکهیا

ازه آنهم ت ست،یکاف نکاریا یکند. دو تا چهارساعت برا یم یعته کارمندان آنها را عصبگرفتن هشت سا رنظریکه ز دیکن

 .کباری وقتهر چند 

 

و خود را موظف  دیرا مالقات کن گریهمد کباریالزم است که هر چند ماه  د،یکن یو کارمندانتان که دور از هم کار م شما

 هنکیا یخوب است برا اریبس یجمع شدن ها فرصت نی. ادیچند بار دور هم جمع کن یکه کارمندانتان را سال دیبدان

 .دینیتر با همکاران به گفتگو بنش مانهیو روابط صم ندهیآ یدرباره ها درست ها و نادرست ها، برنامه ها
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وجه به بدون ت دیاستعدادها را استخدام کن نی. بهترستین یا دهیچیمعضل پ دیکن یمسافت آنقدرها هم که فکر م بعد

 اهل کجا هستند. نکهیا

  

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

 
 کارمندان را محک بزنید

تصمیم های درست در این مرحله برخوردار است.  ییباال اریتنها مرحله استخدم است که از ارزش بس یمصاحبه استخدام

 گرفته می شود

 

 ای اش را دارند ییتوانا ندیگو یکه م یتوانند انجام دهند و نه کار یاالن م نیکه آنها هم دیرا محک بزن یکار دیبا شما

 ی. آنها را برادیقرار ده یکار تیاست که آنها را واقعا در موقع نیکار ا نیراه انجام ا نیدر گذشته انجام داده اند. بهتر

 چهل ساعت باشد. ای ستیزمان ب نیاگر ا یحت د،یکن استخدامکم  یزمان ایکوتاه مدت  یپروژه ا

 

نوع  ر،یخ ای دییایکنار ب یفرد نیبا چن دیتوان یم ایآ رند،یگ یم میکه آنها چگونه تصم دیبفهم دیتوان یکار م نیا با

 .دیدهد، قضاوتش کن یحرف ها براساس آنچه انجام م یبه جا دیتوان یو م دیآ یکند دستتان م یکه م یسواالت

 

 یخط مونتاژ BMWشرکت  نا،یدر جنوب کارول ی. در کارخانه ادیده بیرا ترت یرواقعیپروژه غ کی دیتوان یم یحت

شود  یشرکت ازشان خواسته م نیکه در ا یفیوظا یوقت داشته باشند و بتوانند برخ قهینود دق انیراه انداخت تا کارجو

روز  کیدهد که تا  یفرصت م انیاست که به کارجو یساز مایکارخانه هواپ کی Cessna نیرا انجام دهند. همچ

ت شرک نیدر ا انیکنند. کارجو یم یساز هیهر کارجو شب یرا برا ریمد کیروز  کیکنند و در واقع  را تجربه تیریمد

 نیردازند. اپ یامور م ریکنند و به رتق و فتق سا یصحبت م یتلفن انیکنند، با مشتر یم یرا بررس یررسمیغ ینامه ها

 روش استخدام کرده است. نیاز صد نفر را با ا شیب ییمایهواپ کتشر

 

د. مطالعه کن یم داینمود پ تتانیواقع د،یریگ یقرار م یواقع یکار طیشما در مح یاند که وقت دهیفهم ییشرکت ها نیچن

 طرف. کیهم  یواقع طیطرف و کار گرفتن در مح کی! یچرم فیو ک یرزومه، مصاحبه استخدام
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 آسیب شناسی
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 به اشتباهات خود اعتراف کنید

 
. اگر دینفر خود شما باش کی نیکند. چه بهتر که ا فیو داستان را تعر دیایب دینفر با کیدهد،  یرخ م یاشتباه یوقت

 انیود درمخ انیافتد، آن را با مشتر یم یاتفاق بد ی. وقتدیآماده کرده ا یو دروغ پراکن عهیشا یفضا را برا د،ینکن نیچن

 نکنند. یتوجه آنهر چند که آنها در وهله اول به  دیبگذار
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 د،یهکار را انجام ند نیروزها اگر خودتان ا نی! ادیو پنهانش کن دیفرش بفرست ریآن را با جارو ز دیتوان یم دینکن فکر

 ریاس ای یاجتماع یآورد. آنها در مورد موضوع در شبکه ها یم تانیکند و اشتباه را به رو یبهتان تلفن م گرید یکی

 دیگر به این موضوع نپرداختن بی معناست.کنند و  یها صحبت و همه را باخبر مرسانه

 یاشهبه گو دینکن ی. سعدیاگر در زمان بحران، روراست و صادق و پاسخگو باش شما را دوست خواهند داشت شتریب مردم

 .دیرا تا حد امکان آگاه و مطلع نگه دار انیمشتر دی. بادیریمشکل و بحران را دست کم بگ ای دیبخز

 

اندازه در فرستادن  زا شی. اکسون بختیگالن نفت را به آالسکا ر ونیلیم 11نفکش شرکت اکسون والدز  1989سال  در

 یاها نشست ه یدو هفته بعد از حادثه به محل رفت. اکسون زین رعاملشیکرد و مد ریتاخ ییو پاسخگو یکمک یروین

 نیا جهیخبرنگاران است، برگزار کردند. نت یبرا یستردورافتاده در آالسکا و سخت در دس یدر والدز که شهر یخبر

اکسون بود که هم مسئله را از مردم پنهان کرد و هم به آنچه اتفاق افتاد  یبرا یدر روابط عموم یاقدامات فاجعه ا

 نداد.  یتیاهم

 شیپ همزمان با اتفاق بایکه تقر دینفت شرکت اشلند د یساز رهیمخزن ذخ کیتوان در شکاف  یاتفاق را م نیا برعکس

اشلند خود به محل حادثه رفت و  یبخش نفت رعاملیکرد. مد ریسراز تزبورگیپ یکیدر نزد ینفت را به رودخانه ا

به  و حیبرگرداند. او به رسانه ها درباره حادثه توض یادو متعهد شد تا وضع را به حالت ع رفتیاتفاق را پذ تیمسئول

 یبه شرکت یدر آن روز اشلند را از شرکت گناهکار در فاجعه نفت رعاملیمد یقع آقاآنان پاسخ داد. در وا یپرسش ها

 برخورد و آن را حل و فصل کند. هیقض نیبا ا یخواهد به خوب یکرد که م لیتبد

 

 .ردیپس شما هم بپذ رد،یپذ یشرکت هم اشتباه خود را م  نی. ادیستیمثل اشلند که بزرگتر ن یاز شرکت گرید

 اشتباه: تیمسئول رفتنیحاال چند نکته در باب پذ و

 .دیگسترده منتشر کن یرا در سطح موضوع

 !دیبلندگو به همه اطالع ده با

 .دیفرش بفرست ریو به ز دیمشکل را جارو کن دینکن یسع

 دیکن یآمده عذرخواه شیبابت اتفاق پ گریمحترمانه و مثل هر انسان د یلیشود. خ یمحسوب نم نهیگز کیندارم  ینظر

 .دیده حیتوض اتیو درباره جزئ

 .دیو بعد هم آن را در عمل ثابت کن دینگران باش انیو صادقانه درباره سرنوشت مشتر واقعا
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 سرعت همه چیز را تغییر دهید

 
: دیادهیجمله ها شن نیزند. مثال در مرکز تماس حتما از ا یسرعت است که حرف اول را م نیا انیدر بخش خدمات مشتر

باشد.  یم قهیدق 16زمان انتظار شما  نیانگی. ممیشما سپاسگذار ییبایدارد. از شک یادیز تیما اهم یتماس شما برا

 رییوب تغخ طیرا به شرا دنیبد مثل انتظار کش یتیدست موقع نیا از ییراهکارها ایجمالت  نیمهم است که با چن اریبس

 .دیده
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 یچه احساس ؟چند هفته در صف انتظار بماند و بعد پاسخ داده شود یحت ایکه چند روز  دیفرستاد یلیمیا کنون  تا

است. حال انتظار و در  نیگوناگون هم یها گاهیها در جا یاز مشتر یلیخ یروزها نیحال ا ؟بهتان دست داده است

 ایارند د یلحن خصمانه ا رندیگ یتماس م یبانیپشت کزکه با مرا یاز کسان یلیخاطر است که خ نیصف ماندن. به هم

دانند. ید ماعتراض خو یبرا لهیچون آنها شما را تنها وس دیریکنند. شما البته به دل نگ یم دیرا تهد نوایکارمند ب یبا اسم

درجه  180آنها  دیه. اگر بالفاصله پاسخ دفتدیافتاده شان به کار ب ریرجیکار چرخ به ج نیخواهند با ا یدر واقع آنها م

 .کنند یتشکر م یلیخ یلیشوند، خ یکنند. مودب م یم رییتغ

 

 بافکر و نشان یبا دادن پاسخ ها دیتوان یکنند اما شما م افتیو کوتاه در یکنسرو یها عادت دارند پاسخ ها یمشتر

 دیدان یجواب سوال را نم کهیدر صورت ی. حتدینگاه دار یرا از خود راض یمشتر دیده یواقعا گوش م نکهیدادن ا

 نیچن جی. نتادیرا بعدا به اطالعتان برسانم. استفاده کن سخکنم و پا قیتحق دیچون اجازه بده یاتیاز ادب دیتوانیم

 .دیاست، امتحان کن زیاعجاب انگ یبرخورد

  

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

 چگونه معذرت بخواهید

 
 یوحشتناک برا یاما تا دلتان بخواهد روش هاشته است، وجود ندا یمعذرت خواه یبرا یفوق العاده ا یلیهرگز راه خ

 ینوع معذرت خواه نیاست. در واقع در ا یمانیراه ها معذرت خواستن بدون اظهار پش نیاز بدتر یکیکار هست.  نیا

که  دیببخش ای. میاگر شما را ناراحت کرد می: متاسفنمونهشود. به عنوان  ینم دهید یاحساس سرزنش و شرم چگونهیه

ت. خطا و اشتباه اس تیمسوول رفتنیهمراه با پذ یمعذرخواه هیکه انتظاراتتان برآورده نشد. آنطرف قض دیاحساس کرد

از  یریشگیاقدامات شما در جهت پ زیکه افتاده و ن یاتفاق لیاگر وجود ندارد و سپس دال ییها یمعذرت خواه نیدر چن

 شود. یوقوع مجدد آن شرح داده م

 

صبر  یتان شد. کم یموضوع باعث ناراحت نیاگر ا دی: ببخشمییاست که بگو نیاسب انامن یمعذرخواه گرینوع د کی

خواهم... نه!  شما  ی:  معذرت مدییگو یبه او م دیکن یخال یلباس کس یرو یرعمدی! اگر مثال فنجان قهوه را غدیکن

نجان ف ختنیبحران مثل ر نیدچار بحران شود، ا یمتاسفم.  خب پس اگر خدماتتان به مشتر یلیخ یلی: خدییگو یم

قرار  شریالقا شود که اشتباه مورد پذ یبه مشتر یاست که با لحن و زبان مناسب ازیلباس آن شخص است و ن یقهوه رو

 فادها استمثل م ییاز واژه ها نکهیتا ا ردیرا بپذ تیمسوول یبهتر است شخص پاسخگو به صورت شخص یگرفته است. حت

 است. شتریب اریکند چون اثرش بس

 

است.  بحران کی ست،یمزاحمت ن کیفقط  دیآ یکه بوجود م یوابسته به خدمات شما هستند، مشکل انتانیمشتر اگر

. اگر ترشیوسط رخ نداده و فقط شلوغ است نه ب نیا یسوپرمارکت چون در واقع اشتباه کی یصف طوالن یعنیمزاحمت 
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ر اما اگر دردس ست،ین یبه غذرخواه اجیاحت نصورتیند در انک جادیواقعا دردسر ا یمشتر یکه برا دیبوجود آ یمشکل

 .ستیبه سحر و جادو هم ن ازی. ندیرا رها کن دیاما و اگر آورد. ترد یدر معذرت خواه دینبا گریساز باشد د

 

اگر  ؟باشد یگرید زیاگر منظور چ دیدار یراجع به معذرخواه یاست: چه احساس نیا یمعذرت خواه یاصل برا نیاول

را  انگرید دیتوان یکه نم دیداشته باش ادیبه  ؟دیکن یآنها را باور م ایحرف ها را بزند آ نیبه شما هم یگریشخص د

 د،یاعتماد طرف مقابل را جلب نکن یتا وقت د،یریبگ شیپ ررا هم د یروش معذرخواه نیاگر بهتر ی. حتدیبده بیفر

ت که در جهت معذر ییاز حرف ها شتریب یلیخ دیاز اشتباه انجام داده ا شیکه پ یخواهد بود. هر کار دهیفا یتالشتان ب

شود و اگر از او  یروابطش با شما گسسته م دیچانیرا بپ یاگر مشتردارد.  تیاهم دیکن یاستفاده م یخواه

 بهتان اعتماد خواهد کرد. دیبخواه عذرتم
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 همه باید در خط مقدم باشند

 
و  یآشپز ی. آموزشگاه هایکار در آشپزخانه و سر و کله زدن با مشتر انیتفاوت است م یایدن ،یدر رستوران دار

خاطر است  نیدهند. به هم یبرده و به هر دو بخش توجه نشان م یپ نهایا یهر دو تیبه اهم کیدرجه  یرستوران ها

 نیخط مقدم دارند . به ا نیاز ا تیحما یبرا ییرهاکار و مهماندا یدر خط مقدم جبهه  ییکه آنها اغلب سرآشپزها

 د.چگونه باید در خط مقدم حضور داشته باشن نندیها تعامل داشته و بب یتوانند با مشتر یکارکنان آشپزخانه م بیترت

 

 سازند در یکه محصول را م یکارشان دارند. افراد نیتریو را در پشت صحنه و در استیس نیاز شرکت ها هم یاریبس

 پردازند. یم انیمشتر تیریبه مد بانیپشت یروهاین کهیآشپزخانه هستند در حال

 

و  شنود یرا نم یحرف مشتر میبه طور مستق چگاهیبدان معناست که آشپز محصول ساز ه نیا متاسفانه،

 نقاط ضعف و قوت محصول است. یابیارز یراه برا نیها بهتر یصدا و حرف مشتر دنیبد است. شن اریبس نیا

 

ا آخر ت نطورینفر به نفر دوم و هم نیاز اول یامی. ده کودک دور هم نشسته اند و پدیریبچه ها را در نظر بگ یباز تلفن

 معموال خنده دار از کهیشود طور یم فیکامال تحر امیکل فضا را گرفته، پ امیپ نیزمان که ا نیشود.  در ا یمنتقل م
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شود. و هر چه تعداد افراد  یم لیجمله خنده دار تبد کیداشت به  یساساح یکه در ابتدا بار ی. جمله ادیآ یآب در م

 امر در شرکت شما هم صادق است. نیشود. هم یم فیتحر شتریب امیباشد، پ شتریب رهیدا نیا

 

شود.  یم شتریب یمشتر یو غلط شدن حرف ها فیباشند، احتمال تحر شتریب تانیشما و مشتر انیم یواسطه ها هرچه

ارتباط  نیا دیها در ارتباط باشند و در واقع در خط مقدم باشند. شا یبا مشتر دیشما هستند با میکه در ت یتمام کسان

را که  یاست که گروه شما صدمه ا یتنها راه نی. افتدیاتفاق ب نیا دیروزانه نباشد اما دست کم چند بار در طول سال با

مله ج نیکه در ا یکند. تلنگر یدار م زهیحل مشکل انگ یبرا افراد را ،حس نیفهمد. تجربه ا یتجربه کرده، م یمشتر

.پس اشدآور ب زهیتواند انگ یکه مشکلشان حل شده است م یکسان ای انیمشتر یدرست است: لذت شاد اریبس زیاست ن

خود در برابر بحران ها سپر بسازد. اگر وقت  یبرا دینبا چوقتی. هدینشو یمانع کار کردن افراد براساس بازخورد مشتر

 .دیکن دایرا پ یزمان دیرا ندار یتعامل با مشتر

 

ام و انواع استخد د،یدر مورد خر غاتیتبل یطبقه بند یبرا یکه وبگاه ستیگزلیشرکت کر انگزاریبن ومارکین گیکر

کند. او  یکار را م نیا قهیدهد و معموال در طول چند دق یپاسخ م یبانیپشت یها لیمیخدمات است، هنوز روزانه به ا

 نوع توجه را نسبت نیتواند ا یکند. اگر او م یحذف م تیسا یگفتگو ینژادپرستانه را از تاالرها یکامنت ها نیهمچن

 .دیتوان یکند، پس شما هم م یاش ارزان یبه مشتر

  

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

 یک نفس عمیق بکشید

 

 
 د،یکنیم یتازه معرف یژگیو کی نکهی. بعد از اردیگ یآب شکل م یرو ییموج ها د،یآب تکان ده یرا رو قیقا کی یوقت

 نیاالترو در ب عیسر ر،یینسبت به آن تغ خود به خود ،واکنش ها د،یکن یرا حذف م یزیچ ای دیده یم رییرا تغ یاستیس

است،  یعیامر طب یاحساسات در ابتدا. شعله ور شدن شگفت زده شدن از تغییرات مقاومت کنید حد خواهد بود. در برابر

ه است ک لیدل نیشوند. آدم ها بنده عادت هستند، به هم یمسائل خودشان حل و فصل م ،هفته اول را بگذرانیداما اگر 

 مشخص استفاده کنند و یبه شکل یمحصول ایابزار  له،ی. آنها عادت داشتند از وسهندد یواکنش نشان مرات،ییبه تغ

ند، به زن یرا پس م راتییتغ نیکند. پس آنها ا یروند مصرف را دچار اختالل و مصرف کننده را آشفته م ر،ییهرگونه تغ

چه آنها  که شما هر ستیمعنا ن بدان نیبه روند گذشته هستند. اما ا طیکنند و خواستار بازگشت شرا یاعتراض م رییتغ

اگر در  یحت د،یبرو شیپ دیکه باورش دار یمیان تصماست با هم ازیوقت ها ن ی. بعضدیریمنت بپذ دهیگفتند را به د

 .ردیقرار نگ تیابتدا چندان مورد حما

 

http://abcbourse.ir/


 
 

 

 

ه است ک یمواقع نیدر چن پیش از آنکه شانسی به تغییر بدهند که خودش را نشان دهد، واکنش نشان می دهند. مردم

 ام. دهیاست که تا بحال د یزیچ نیبدتر نی: ادیتعجب کن یجمالت نیچن دنیاز شن دینبا

 

که   دیداشته باش ادیبه  نیکنند. همچن یتصور م گرانیاست که د یزیکوچکتر از چ رییتغ نی. استین نطوری! انه

 یمنف اتفقط نظرشما ممکن است  قتیاز نوع مثبت آنها است. در حق دتریبلندتر و شد شهیهم بایتقر یمنف یهاواکنش

 خشنود و شاد باشند. راتییاز تغ انتانیاز مشتر یادیممکن است بخش ز کهیدر حال دیرا بشنو

 

 یزیبحث برانگ میهر چند که تصم دیضرورت نگذاشته ا کیپدال  یجهت پا رو یو ب خودیکه ب دیحاصل کن نانیاطم

تا  دیکند، به آنها اجازه ده یروند خود را ط هیجوش و خروش اول دیکنند، اجازه ده یمردم اعتراض م یباشد. پس وقت

شان را  یتیکه نارضا دیبهشان ثابت کن د،یشنو یرا م ندیوگ یکه آنچه م دیشما را بدانند، بهشان نشان ده یها دهیشن

به  تیدر نها دیافتد. شا یم یکه چه اتفاق دینیتا بب دیببر شیروند را پ نیا دیکه با دیده حیتوض شانیاما برا د،یفهم یم

 شیپ راتییتغبرسند که  جهینت نیممکن است به ا یکنار آمدند. آنها حت راتییبا تغ انیکه مشتر دیدیرس جهینت نیا

 به آن عادت کرده بودند. یکه زمان یزیدوست دارند، چ یمیاز نسخه قد شتریآمده را ب
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 فرهنگ
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 فرهنگ نصب کردنی نیست

 
هستند.  نیها وقوان هیانیبزرگ ساخته شده از ب یهستند. آنها انفجارها یمصنوع ییفرهنگ ها یلحظه ا یفرهنگ ها

 یقاب. شما فرهنگ یواقع یهستند و فرهنگ ها ینقاش یمصنوع یهستند. فرهنگ ها غیر واقعیآنها مشهود، زشت و 

فرهنگ  یدارا دیجد یاست که شرکت ها لیدل نیدهد. به هم یاتفاق است که رخ م کیفرهنگ  د،یکن یرا خلق نم

 د،یکن قیاست. اگر افراد را به مشارکت تشو داریرفتار پا ینگ محصول جانبفره ،نوع شرکت ها نی. در واقع در استندین

شود. اگر  یم جادیاعتماد خودش ا د،یاعتماد پاداش ده جادیشود. اگر به ا یفرهنگ م کی یبه اشتراک گذار جهیدر نت

رنگ  ایپنگ  نگیپ زیشود. فرهنگ م یم لیبه فرهنگتان تبد یرفتار درست با مشتر د،یدرست رفتار کن انتانیبا مشتر

نوع  کی. فرهنگ ستیشعار هم ن یهستند، نه فرهنگ. فرهنگ حت یماد یزهایچ ایاتفاقات  نهای. استیباختن اعتماد ن

 عمل است و نه حرف.

 

. ستیچون فرهنگ قابل نصب کردن ن دینکن یو آن را اجبار دیدرباره فرهنگ نداشته باش یادیز نگران

 شود. یم نهیو نهاد فرهنگ در گذر زمان جا افتاده
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 تصمیم ها موقتی هستند

 
انجام شود؟ خودتان به دست  یزی...؟ الزم است درباره فالن کار برنامه ریافتد وقت یم یشود اگر...؟ چه اتفاق یاما چه م

که نگرانشان  ییزهایاز چ یاریبس. ستیمشکل ن د،یاین شیکه پ ی. مشکل تا زماندینساز ست،یرا که ن یخودتان مشکل

 یوص برابخص باشند. یشگیهم ستیقرار ن د،یریگ یها که امروز م میتصم ،به عالوه افتند. یاصال اتفاق نم دیهست

 نی. در اهستند یها موقت میکند. تصم رییتواند تغیم تانیها میکند، تصم رییتغ طیکوچک. اگر شرا یکسب و کارها

ه آن محصول تازه و عرض کی دی. تولپشتیبانی چند ده نفری خود تصمیم بگیریدمورد تیم مرحله، احمقانه است که در 

 .ردیموانع تازه تر هم سر راهش قرار گ نکهیاست تا چه رسد به ا یخود کار سخت یبه خود

 .دیبعد بگذار یها را برا یو نگران دیشبا نیاکنون خوشب

 

 تیبزرگ، راه و رسم شما ظرف یبا شرکت ها سهیکوچک بودن است. در مقا یها تیمز نیاز بهترسریع  رییتغ ییتوانا

حاال  نیداشته باشند. پس به هم یسرعت نیتوانند چن یبزرگ نم یرا دارد. شرکت ها یو رفت و برگشت عیسر راتییتغ

ا زمان و پول خود ر ،یانرژ نصورتیا ریدر غ. دیباشداشته  دیوقتش رس یرا وقت ندهیآ یبرا یو نگران دیتوجه کن

 .فتندیاتفاق ن دیکه اصال شا دیکرده ا یتنها صرف مسائل
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 تیم کهکشانی درست نکنید

 
 یعال فوق العاده و هستند که از هر نظر  ییروهایکار هستند، خواستار ن یرویجذب ن یکه برا ییها یاز آگه یاریبس

 نکهیجز ا ییانتظارها نیدانشگاه ها درس خوانده باشند. چن نیکنند که در بهتر یرا جذب م یباشند. مثال فقط کسان

 کهنیفکر کردن درباره ا یندارد. به جا یگرید جهیکند، نت یم یکهکشان یکسب و کار شما را پر از ستاره ها طیمح

 یو عال یمعمول ف،یانجام کار ضع تی. همه ما قابلدیفکر کن طیدرباره خودِ مح د،یرا پر از ستارگان کن طیمح کیچگونه 

 شود. یاست که تصور م یزیاز آن چ شتریب یلیکار افراد خ تیفیکسب و کار بر ک طیمح ری. تاثمیرا دار

 

 فیعض یها یری، جهت گیها استیس یموجود را قربان یها لیاز استعدادها و پتانس یاریبس یتفکر غلط ستاره باز نیا

کار  یرویچقدر ن دینیتا بب دیغلط را کنار بزن استیس نیا یپرده ها یکرده است. کم ریدست و پا گ یها یو بروکراس

 .نشان دادن خود هستند یبرا یشانس و فرصت جادیمنتظر ا تنهابزرگ هستند. آنها  یتوانا در انتظار انجام کارها
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 ساله نیستند 13آنها 

 
 هنوز هم هستند در حد بچه هاست. دیریگ یم لیهم که تحو یکار د،یکن یبا افراد مثل بچه ها رفتار م یوقت

اجازه  یاز انجام هر کار شیپ دیکنند. کارمندان با یرفتار م نیکه با کارمندشان چن رانشانیاز شرکت ها و مد یاریبس

رخصت  به اجازه و ازین یهر کار ی. وقترندیمقامات باالتر را بگ دییتا یجزئ نهیانجام هر هز ی. آنها موظفند که برارندیبگ

که با  دیکن یم جادیدر برابر کارمند را ا سیکند. شما رابطه رئ یم جادیرا ا تفکر ممنوعداشته باشد، در واقع فرهنگ 

 : بهت اعتماد ندارم.  دیگو یم ادیفر

 یدر ساعت ها وبیوتیدر  یلمیف دنید ای یاجتماع یکردن، سر زدن به شبکه ها تز منع کارمندتان از صحبشما ا

 !چیپاسخ ساده است: ه چه به دست می آورید؟ یکار

 یتازه ا اتحیکارها فقط تفر نی. افتدیمعجزه اتفاق ب دیاگر مانع کارمند شو ایزمان ها کار فلج شود  نیدر ا ستیقرار ن

وقفه را  یکه شما از آنها هشت ساعت کار مداوم و ب دیکرده است. و توجه داشته باش جادیامروز ا یایاست که دن

کنند. آدم  ی. در واقع کارمندان هشت ساعت را در محل کار هستند اما در واقع همه هشت ساعت را کار نمدیخواهینم

قدار کم به بوک به م سیف ای وبیوتیکند. استفاده از  یکار را کم م یکنواختیداشتن  حیدارند. تفر اجیاحت حیها به تفر

 زند. ینم بیآس چکسیه
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زمان  دیچقدر با ITکارمندان بخش  کند؟ یکه مبصر دیکن جادینرم افزار مراقب ا کیاست که  ازیر ننظرتان چقد به

خود شما  ؟را انجام دهند یآنکه به کار خود برسند و پروژه ارزشمند یکارمندان را رصد کنند به جا ریبگذارند تا سا

رها اگر کا نیا یها نهیبه هز د؟یکه تا بحال هرگز نخوانده ا دیبخوان ار یقانون یتا همه کتاب ها دیوقت بگذار دیچقدر با

 دارد. نیسنگ اریبس یا نهیکه شکست در جلب اعتماد کارمند هز دیشو یمتوجه م دیندازیب ینگاه
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 کار تعطیل! 5ساعت 

 
را داشته  یلغش ریدغدغه غ نیساله است که کمتر 20حدود  یشخص از شرکت ها یاریبس یبرا ییایکارمند رو

با کارمندان دود چراغ  یبخوابد. اما پر کردن اتاق زشیخواب هم پشت م یساعت در روز کار کرده و برا 14باشد، بتواند 

 ستین ییایدهد رو یخور آنقدرها هم که نشان م
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 . بهتر است یساعت ها دیدار ازیآنچه ن د،یندار شتریب یبه ساعت ها ازین شما

 

ما شلوغ است. ش یلیکه سرش خ دیبخواه یاز کس را کار نیانجام دهد، ا تانیبرا یکار یکس دی: اگر خواستندیگو یم

 یترشیکه دقت ب یهم دارند. کسان یرشغلیغ یکه دغدغه ها یکه وقت سر خاراندن ندارند. کسان دیبخواه یهم از کسان

کم توقع دست ای ،نفر باشد کی یکه کار و شغل همه زندگ دیباش شتهانتظار دا دیدهند. نبا یدرباره انجام کارها به خرج م

 .دیکار را نداشته باش طیدر مح یطوالن یساعت ها ینگه داشتن فرد برا
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 بریدگی را تبدیل به زخم نکنید

 
ه اگر . به عنوان نمونقانونی گذاشته شود شیاست که برا نیا یعیطب لی، تمابه بی راهه استرو  یروند نکهیبه محض ا

. تنها رانهیآنهم سختگ دیوضع کن دنیلباس پوش یبرا یقانون ستین یازیپوشد، ن یلباس نامناسب محل کار نم یکس

 .نپوشد یلباس نیچن گرید دییبگو شخصاست که به آن  نیا دیبکن دیکه با یکار
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ه هستند ک ییها تینسبت به موقع یافراط ییآنها واکنش ها هستند. یسازمان یزخم ها یبرا یپانسمان قانون ها

 یاغذ بازو ک یبروکراس هستند. یشخص یاشتباه ها یبرا یو عموم یجمع هیآنها تنب. فتندیاتفاق ب دینبا گرید

ه ب کاغذ بازی هاخواهد و نه دوست دارد آغاز کننده اش باشد.  یم یروکراسنه دلش ب چکسیشود. ه یم جادیا نگونهیا

  یدگیکنند. پس هر بریم جادیزخم در شرکت ا کی قانونهر  یکنند. آنها به ازا یبه شرکت ها نفوذ مصورت ناآگاه 

 شوند. یبارها و بارها تکرار م کهاست  ییها تیموقع یتنها برا قانون ها. دیبه زخم نکن لیرا تبد ساده
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 خودتان باشید

 

 
 ینشان دادن رفتار دوستانه ،یرسم یزبان چرب و نرم، معرف ؟ستیکند بزرگ باشد، چ یکه تالش م یتاجر یها یژگیو

 دیخوان یم ای دینیب یرا م ییزهایچ نیچن یدست. شما وقت نیاز ا یکارها ایاستفاده از کلمات قلنبه و سلنبه  ،یمصنوع

 رو به رویکنند نه  یاز موضع باال با شما صحبت م ییها کتشر نیربات آنها را نوشته است. چن کی دیکن یحس م

 شما.

 ی. هنوز هم شرکت هامیدان یم یموضوع را به خوب نیجوک خنده دار است. همه ما ا کیبودن هم تنها  ینقاب حرفه ا

آنها را بزرگتر و  دنیکنند بزرگ به نظر رس یشرکت ها هستند. آنها فکر م نیا یکوچک به دنبال چشم و هم چشم

 ند.شو یو آن هم م نیا یکارها مضحکه  نیکند، حال آنکه با ا یتر م یا فهحر

 

 میتقارتباط ساده و مس یبرقرار ییتوانا یعنیکوچک  یشرکت ها یها ییدارا نیاز بزرگتر یکیعمل  نیگذشته، ا نیا از

 را از بین می برد!باال   یاز ترفندها کیچیبدون استفاده از ه

 

خود و کسب و کارتان هم صداقت به  یدرباره  .دیخود را نشان ده یواقع یافتد اگر اندازه  ینم یاتفاق بد چیه

 چیه ،دیخودتان باش نکهیاز ا ؟دیریاست، پس چرا آن را با دروغ به کار گ رگذاریراهکار تاث نی. زبان معموال اولدیخرج ده

 .دینترس
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 یگرفته تا مصاحبه و نوشته ها یپست یو بسته ها لیمیاز ا که حضور دارید جلوه کند، ییدر هر جا دیصداقت با نیا

که  دینبا آنها صحبت ک ی. طوردیکه فکر کند دوستش هست دیخود آنچنان صحبت کن یها. با مشتر یسخنران ایوبالگ 

ستفاده اصال ا تانیمتکلف در صحبت ها یواژه ها ای. از لهجه، کلمات دست و پا شکسته دیانگار کنار دستشان نشسته ا

گذارد. در مورد کسب درآمد و  یخودش را م ریبت کردن تاثصح یساده و عاد یوقت دیجهت نکن یب ی. بازارگرمدینکن

لمه با چهار ک دیتوان یم یوقت. دیآور انیو صداقت حرف به م یآن درباره پولساز یبه جا د،یشفاف بودن صحبت نکن

 برد.  یحوصله ها را سر م یپرچانگ ؟دیکن یچه از هفت واژه استفاده م یبرا د،یکن انیمنظورتان را ب

 

خودتان  یلند براب یبا صدا کباری د،یسینو یم یزیچ ی. وقتدینوشته باش نکهیا ینه فقط برا د،یکه خوانده شو دیسیبنو

گفته  یچه کس ؟کرد کتریتوان آن را به مکالمه روزمره نزد یاگر نه، چگونه م ؟گذارد یمورد نظر را م ریتاث ای. آدیبخوان

ود را خ تیکاغذ آوردن کلمات شخص یرو به هنگام دیکه شما باگفته  یچه کس ؟باشد یرسم دیکه نوشته ها حتما با

کن است که مم یدرباره همه کسان د،یسینو یم یو وقت !دی. ارتباط برقرار کندیرا فراموش کن نیقوان ؟دیپنهان کن

همه منجر  یبرا نت. نوشدیسینفر بنو کیهمان  یو بعد برا دینفر فکر کن کی. فقط به دیرا بخوانند، فکر نکن تانیحرفها

به  دواریام دیتوان یم شتریب یلیخ د،یسینو یخاص م یهدف یبرا یشود. وقت یو تداخل بحث ها با هم م ییگو یبه کل

 .دیبه اهدافتان باش دنیرس
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 امان از این واژه های مخرب

 

 
بلکه  تند،سین راهیکلمات البته بد و ب نیاز آنها در کسب و کار استفاده کرد. ا دینبا چگاهیواژه ها هستند که ه یسر کی

 توانم، ینم د،یالزم است، باکنند.  یم جادیندارند اما در کسب وکار خلل ا یهستند که به ظاهر مشکل ییزهایچ

 یقرمز یپرچم ها یکنند. آنها به منزله  یم جادیسالم خلل ا ارتباط ریواژه ها در مس نیا. عیو سر فقط ن،یآسان، هم

ها افتادن پروژه ریکنند و باعث به تاخ یم جادیخوب ا یبحث ها ی انهیدر م یاز خصومت و دشمن ییهستند که لکه ها

اجرا م قتی. اما حقدیرآو یرا به وجود م دیو سف اهیس یتیدر واقع موقع د،یکن یواژه ها استفاده م نیاز ا یشوند. وقت یم

رسند و تنش ها و  یمشکالت از پس هم سر م د،یآ یم شیپ یناراحت لیدل نیاست. به هم دیو سف اهیبه ندرت س

 که ارزشش را ندارند. ردیگ یشکل م ییها یریدرگ

 

 : دیبدان شتریواژه ها هم ب نیا یخوب است که در مورد اثر منف اما

 یچون الزم بودن از عبارت یواژه ا یهستند که واقعا الزم است انجام شوند. به جا یکم اریبس اریبس یکارها است: الزم

 .دیموضوع گذر کرد؟ استفاده کن نیشود از ا یم دیکن یفکر م ای ؟دیکن یفکر م چهموضوع  نیدرمورد ا ایمثل احتماال 

 .دیبتوان دیکه شا دیریرا هم در نظر بگ نیتوانم ا ینم دییگو یم یوقت توانم: ینم
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ان آس تانیکار به نظر برا نیرود: انجام ا یبه کار م گرانیکار د حیو توض فیتوص یاست که برا ی: آسان واژه اآسان

  یعنی نیشما ا یکنند. برا یم ریرا آسان تعب فشانیکه به ندرت افراد وظا دیاما توجه داشته باش ؟رسد، درست استیم

 انجامش بده. یعنی گرانید یبرا ما. ااندازمیبه آن ب ینگاه دیاجازه بده

ه ک یکلمات زمان نی. اهرگزو  شهیهم چکس،یشوند: هرکس، ه یبحث ظاهر م کیدر  کبارهیواژه ها اغلب به  لیقب نیا

ما را به ش گریکدیدر برابر  ییحفره ها جادیکرد. آنها با ا دایراه حل پ شانیشود برا یسخت م گریبه زبان آورده شدند د

 رسد.  یم ییکه فشار به حد باال نجاستیکنند. و ا یپرت م یمشت به گوشه ا یک

. ما میها را االن اضافه کن یژگیو نی: الزم است ادیواژه ها را با هم به کار ببر نیاست که شما ا یو از همه بدتر زمان

ت اس یکوچک رهستند. کا یژگیو نیها خواهان ا ی. همه مشترمیرائه دهاکار را  یژگیو نیبدون ا میتوانینم

 .دیاش کن یعمل عیسر یلیخ دیبتوان دیپس انجامش آسان است. با

 این جمالت واقعا خطرناک است!
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 به محض امکان، سم است
 
 

را  شانیخواهد کارها یاست. همه آدمها دلشان م یو شفاه یعبارت ضمن کیبه محض امکان چون تنها  دیینگو گرید

کند یبه محض امکان را اضافه م شیکه به همه درخواست ها دیشو یم لیتبد یبه آدم یهرچه زودتر انجام دهند. وقت

ود. ش یانجام نم یکار چیبرخوردار باشد اصوال ه تیلووار ا زیچهمه  یو وقت دینیب یم تیاولو یهمه کارها را دارا یعنی

ث کند و باعیم جادیا . به محض امکان تورم ت، خنده دار استاس تیالو نیدر باالتر زیهمه چ نکهیاصال فکر کردن به ا

تنها  د،یابی یمسئله آگاه نیا هب نکهیاز ا شیشود که برچسب به محض امکان ندارند. پ یم ییکارها تیرفتن اهم نیاز ب

 تیر موفقهم ب ینیبرچسب تضم نیو البته ا دیبرچسب به محض امکان به آن بچسبان کیاست که  نیا یراه انجام هر کار

 .ستیکار ن

 

مکان شود. به محض ا یم کاریونه از کار ب ردیم یم یبه محض امکان نگذرند، نه کس لتریگوناگون از ف فیو وظا اگرکارها

کند  یم ادجیرا که ا یا یواقع ریو پولدارتان کند و تازه استرس غ اوردیشرکت شما گنج قارون ب یبرا کشبهی ستیقرار ن

 شود.  یو بدتر شدن اوضاع م یشغل یباعث فرسودگ

اما  باشد. داشته یریو قابل اندازه گ میمستق جیکه نتا یاتی. ضروردیاستفاده کن اتیضرور یبرا جمله فقط نیاز ا پس

 برای کارهای دیگر آرامش خود را حفظ کنید.
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 پایان
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 الهام بخشی تاریخ انقضاء دارد
 

 
است. الهام  یرود الهام بخش یم نیمانند. آنچه از ب یم یباق شهیها جاودانه هستند و هم دهی. امیدار ییها دهیهمه ما ا

 .دیانجامش ده هم اکنون د،یانجام ده یکار دیخواه یانقضا دارد. اگر م خیتازه است و تار ریش ای وهیمثل م یبخش

 ،دهم یکه بعدا انجامش م دییبگو دیتوان یشود. نم تانیدایدور و برش پ بعدو دو ماه  دیقفسه بگذار یشود آن را تو ینم

 ییسراغ اجرا دیرا از دست نده لیفرصت روز تعط د،یبرخورد یوجود ندارد. اگر روز جمعه به مورد الهام بخش یچون بعدن

 . دیکردنش برو

گر در ماند. ا یمنتظر شما نم چگاهی. اما هزهیانگ کی ،یبهره ور بیضر کیاست.  زیشگفت انگ یمسئله ا یبخش الهام

 .دیکردنش بکوش ییو در اجرا دیبه چنگ آورلحظه به شما دست داد آن را 
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