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مقدمه
درآمد کنونی شما انتخاب خودتان است!

از موفقیت خود در ذهنتان ایجاد کنید. این تصویر را مصرانه حفظ  تصویری 
بین برود. ذهن شما در تکاپوی توسعه این تصویر  از  کنید. هرگز اجازه ندهید 

خواهد بود. در تصورتان موانعی درست نکنید.
                                                                            نورمن وینست 

شماامروزدقیقًاهماندرآمدیراداریدکهتصمیمبهکسبآنگرفتهاید،
نهبیشترونهکمتر.شرایطاقتصادیشمانتیجهتصمیمخودتاناستوبه

هیچفرددیگریبستگیندارد.
بهعبارتدیگرحقوقیکهاکنوندریافتمیکنیددقیقًاهمانمقداریاست
کهتصمیمبهکسبآنگرفتهاید.نهیکریالکمترونهیکریالبیشتر.

شمابااقداماتخودوهمچنینکارهاییکهانجامندادهایداینمیزاندرآمد
تادرآمدتانبهنقطه انجامدادهاید اقداماتخاصی انتخابکردهاید.شما را
کنونیبرسد.همچنیناقداماتیوجوددارندکهدرانجامآنهاکوتاهیکردهاید
کهباعثشدهدرآمدتانبسیارکمترازتواناییواقعیشماباشد.هردرآمدی

کهداریدخودتانآنراتعیینکردهاید.
وقتیاولینباراینایدهراشنیدمکهخودمدرآمدمراتعیینمیکنممتعجب
وعصبانیشدم.اینموضوعرابهشدتتکذیبکردموگفتم:»اینموضوع
حقیقتندارد.هیچکسمیزاندرآمدکنونیاشراانتخابنکردهتامدامنگران

پولباشد!«
منبرایدرآمدکمخودوالدینم،تحصیالتم،رئیسم،شرکتم،زمینهکارم،
رقیبانواقتصادرامقصرمیدانستم.بهاطرافخودنگاهکردمودیدمکه
صدهاوحتیهزاراننفرکهمشکالتومحدودیتهایمرادارنددرآمدو

زندگیبسیاربهتریدارند.
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سرانجامبهایننتیجهرسیدمکهشرایطکنونیمنبهخودمبستگیدارد.
اگراززندگیودرآمدمراضینیستم،فقطیکنفردردنیاقادربهتغییرآن

بود،یعنیخودم.اینبیداریزندگیمراتغییرداد.
وسائل با اجارهای خانه یک از بود! شده برابر ده درآمدم بعد سال پنج
اجارهایبهجاییرسیدمکهخانهوهمچنیناتومبیلرویاییخودم-مرسدس
و تغییرکرد زندگیام تمام داشتم. بزرگم پارکینگ در پارکشدهای بنز-

زندگیشماهممیتواندتغییرکند.

توان پول سازی شما
ارزشمندترینداراییاقتصادیشماتوانپولسازیشمایاتواناییشمادر
کسبدرآمداست،یعنیتواناییکسبنتایجیکهدیگرانبرایشحاضربه
پرداختپولباشند.توانپولسازیشما80تا۹0درصدارزشاقتصادیشما

راتعیینمیکند،مگرآنکهبسیارثروتمندباشید.
توانپولسازیشمااگربهطورمناسبیدربازارکارتاناستفادهشودمانند
یکچاهآباست.بابیشینهکردنتوانپولسازیکهباکسبنتایجبرای
در میتوانید میشود، حاصل هستند پول پرداخت به حاضر که دیگرانی
سالدههاهزاردالرپولراروانهجیبخودسازید.تمامدانش،تحصیالت،
مهارتهاوتجربیاتزندگیشماشخصیتکنونیتانوتواناییکسبنتایجو

دریافتپولراشکلدادهاند.
توانپولسازیشمامانندیککشتزاراست.اگرازآنبهخوبیمراقبت
محصول نپردازید، منظم آبیاری و کشت به و نسازید بارور را آن نکنید،
اهمیت و ارزش از موفق زنان و مردان کرد. نخواهید برداشت را دلخواه
توانپولسازیخودکاماًلآگاههستند.آنهاهرروزکارمیکنندتاارزشو

سودمندیخودراافزایشدهندوباتقاضاهایبازارهمگامباشند.

دارایی در حال رشد
ارزشتوانپولسازیشمامانندهرداراییدیگرمیتواندسقوطیاصعود
کند.ارزشآنهرسالمیتواندبیشترشودودرآمدشمارابیشتروبیشتر
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کند.یامیتواندسرمایهاینزولیباشدوباتغییراتبازار،ارزشآنکمترشود
وتقاضایکمتریبرایمهارتهایشماوجودداشتهباشد.

حقیقتانکارناپذیرآناستکهاگرمدامبابهبودمهارتهایخودارزشمندتر
نشوید،خودبهخوددرحالنزولهستید.اگرتوانپولسازیشمادرحالصعود
نیستبهطورخودکاردرحالنزولاست.امروزهمیلیونهافردبیکاروجود
داردکهاجازهدادهاندتوانپولسازیشانآنقدرافتکندکهدیگرهیچکس

حاضرنیستبراینتایجاندکیکهایجادمیکنند،آنهارااستخدامکند.

تصمیم بگیرید
کلیدافزایشدرآمدشماچیست؟تصمیمقاطع!ازامروزتصمیمبگیریدکه
درآمدیرویاییداشتهباشید.تصمیمبگیریدتامسئولیتکاملکارودرآمدتان

رابهعهدهبگیریدتادرهرشرایطاقتصادیدوامبیاوریدوپیشرفتکنید.
هماکنونتصمیمبگیریدتادرآمدخودرادوبرابرکنیدوسپسبازآنرادو
برابرکنید.تصمیمبگیریدکهدرآمدبیشتروبیشتریکسبکنیدتابهعنوان

ماشینکسبدرآمدبهحداکثرتوانمندیخودبرسید.
ارائه روشهایی و تکنیکها اثباتشده، و کاربردی راهبردهایی ادامه در
خواهمدادتابالفاصلهکسبدرآمدرویاییخودراآغازکنید.خبرخوبآن
استکهمیزاندرآمدیکهالیقشهستیدبسیاربیشترازدرآمدیاستکه

تاکنونبهدستآوردهاید.
بهکجا استکهمیخواهید آن ندارد،موضوعمهم اهمیتی گذشتهشما

برسید؛واهدافشمافقطباتصوراتشمامحدودمیشود.
در شما دستاوردهای بزرگترین است. شما منتظر آینده در رویایی درآمد
شادترین دارد. قرار آینده در شما غرورآفرین کامیابی هستند. منتظر آینده
لحظههایتاندرآیندهمنتظرند.بزرگترینموفقیتهایزندگیدرانتظارتان

هستند.اینکتابنشانمیدهدچگونهبهآنهادستیابید.
 

برایان تریسی      
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نابغه،  نبوغ شامل یك درصد استعداد و نود و نه درصد پشتکار است. 
شخص بااستعدادی است که کارش را خوب انجام داده است.

توماسادیسون

در فقط ما آمدید. خوش شغلی موفقیت و اشتغال کار، جدید شرایط به
عرضچندسالازعصرثروت،یعنیدورهشکوفاییبازاربورس،نرخبیکاری
زیرپنجدرصدووفورافرادمیلیونرومیلیاردر،وارددورانآشفتگیشدهایم؛
دورانیکههیچچیزقابلپیشبینینیست.امروزهاوضاعاقتصادیکاماًلتغییر

کردهاستودردورانزندگیمابهوضعیتقبلیبرنخواهدگشت.
تغییردیدگاهبزرگیدرحالشکلگیریاست.وقتیچنینتغییریدرافکار
میدهند. تشخیص آنرا کمی افراد فقط میگیرد، صورت جامعه یا مردم
بیشترمردمدرناحیهآسایشخودبهسرمیبرندوترجیحمیدهندکارهای
و مالی فروپاشی آنها دهند. انجام همیشگی روش همان با را همیشگی
و نشیبیگذراتصورمیکنند و فراز را تا۲0۱0 اقتصادیسالهای۲007

گمانمیکنندکهبهزودیهمهچیزبهوضعیتعادیبرمیگردد.
حقباآنهااست،اماتعریف»عادی«تغییرکردهاست.برایموفقیتو
دستیابیبهفرصتهایممکن،ازاینپسبایدهوشمندانهترومصممترکار
کنید.برایاینکهدرحوزهخودسرآمدشوید،بایدکاررازودترشروعکنید،

سختترتالشکنیدوکمیبیشترکارکنید.

مسابقه شروع شده است
حقیقتآناستکهمسابقهایشروعشدهوشماهمدرآنشرکتدارید.
افزایش را خود سرعت رقیبان میربایند، را سبقت گوی بقیه نجنبید، اگر

میدهندوشماراپشتسرخواهندگذاشت.
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این نسل«. سه در کارگری تا کارگری »از میگوید: قدیمی َمَثل یک
و راشروعمیکند کاری که دارد اشاره فقیری کارآفرین داستان به مثل
کسبوکارشقبلانتقالبهفرزندانش،رونقمیگیرد.فرزندان،کسبوکار
پدررادرستمدیریتنمیکنندوچونبرایبهدستآوردنپولزحمتی
)نوهها( آنها فرزندان کار، این با میدهند. هدر را پدر ثروت نکشیدهاند،
مجبورمیشونددوبارهازکارمندیوکارگریشروعکنند.اینَمَثل،نشان

میدهدچگونهثروتبارهاوبارهابهدستمیآیدوازبینمیرود.
بعدازجنگجهانیدوم،ایاالتمتحدهدرشرایطنامناسبیبهسرمیبرد.
چیزی ۱۹۴۱ تا ۱۹۲۹ سالهای شدید« »رکود از مردم، بیشتر امروزه
نمیدانند.زمانیکهباوجودتمامتالشهایدولتآمریکا،نرخبیکاریبه

۲8درصدرسیدواینوضعیتسالهاادامهداشت.
ازدهسالاعمالخطمشیهایمصیبتبارازجانبدولتآمریکا، پس
ایاالت دوم، جهانی جنگ به مربوط کارگری و صنعتی عظیم تقاضاهای
فکر اقتصاددانان و تجار اکثر کرد. خارج اقتصادی رکود از را متحده
دچار کشور اقتصاد باز دوم، جهانی جنگ خاتمه محض به که میکردند

رکودشودکهخوشبختانهچنیننشد.

افزایش رفاه و ثروت 
بههرحال،نسلرنجکشیدهدهههای۱۹۳0و۱۹۴0،دردهههای۵0
استفادهکنند. اقتصادی ازفرصتکمنظیر تا رفتند و60میالدیسرکار
فرصتهای ساختند، جدیدی کسبوکارهای و شدند بهکار دست آنها
تولیدات و خدمات کردند، ایجاد فرصت و ثروت آوردند، وجود به شغلی
۴0درصد تبدیلکردندکه اقتصادی بهقطب را وکشور دادند توسعه را
بشر تاریخ در باورنکردنی تحولی این میکند. تولید را دنیا ناخالص تولید
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بودکهقبلازآندیدهنشدهبودوتاکنونهمدیدهنشدهاست.امادرسال
۱۹70کهنسلبعدازجنگجهانیواردبازارکارشدند،بقیهدنیاهم،خصوصًا
آلمانوژاپن،دستبهکارشدهبودند.ایننسلکهجزافزایشپیوستهرفاهو
فراوانیچیزیندیدهبود،بهاستانداردهایباالیزندگیوبهایناقتصادروبه
رشدبافرصتهایبیشمار،طوریمینگریستکهانگاروضععادیهمین
میلیونرشوند. سالگی تاسی که داشتند انتظار یا بودند امیدوار است.همه

سه عامل مختل کننده
پول منتظر آمریکاییها اکثر شدهایم. راحتطلب آمریکاییها ما متأسفانه
بادآوردهایهستندکهبرایشهیچتالشینکردهاندومستحقآننیستند.آنها
شیفتهروشهایسریعوراحتبرایثروتمندشدنهستندتابهاوجبرسندو
میهمانبعدیمجموعهتلویزیونی»سریعثروتمندشوید«بشوند.فکرکسب

درآمدباروشسنتییعنیزحمتکشیدن،ناعادالنهوخشنبهنظرمیرسد.
اقتصاددانیبهنامجوزفشومپتر،باصحبتدرباره»طوفانهایخالق
ویرانی«پیشبینیمیکندکهجریانگردابیبیپایاناقتصادوتغییر،باعث
عوضشدناقتصادمانمیشود.امروزهسهعاملزندگیاقتصادیوآینده
غیرقابل و اجتنابناپذیر بیوقفه، باعثشکستهای و رامختلمیکند ما

پیشبینیمیشود.

انفجار اطالعات
اولینعامل»اطالعات«است.حجماطالعاتموجوددردنیا،هردویاسه
سالدوبرابرمیشود.برخیمیگوینددرسال۲0۲0،هر7۲روزیکبارتمام
اطالعاتمکتوبجهان،دوبرابرخواهدشد!هرسالهحدودیکمیلیونکتاب
ومیلیونهامقالهفقطبهانگلیسیمنتشرمیشود.فقطیکخبرجدیددرباره
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کار،شغلیاتخصصشمامیتواندتأثیرشگرفیبربهتریابدترشدنآینده
کارتانداشتهباشد.

 انقالب فن آوری
میشود گفته است. فناوری انقالب تغییرات، هدایتکننده عامل دومین
فناوریهایجدیدتاریخمصرفششماههدارد.اگریکفناوریهنوزوجود

دارد،پساحتمااًلخارجازردهشدهاست.
درسراسرجهانباهوشترین،مشتاقترینوباارادهترینمخترعین،کارآفرینان،
نوآورانوسازندگانشبانهروزکارمیکنندوفناوریهاییمیسازندکهمنجر

بهتولدصنایعجدیدومرگصنایعقدیمیمیشود.

رقابت فزاینده
میگذارد، تأثیر شما زندگی بر که تغییرات هدایتکننده عامل سومین
»رقابت«است.مارشالُگلداِسمیت،مشاورسازمانهامیگوید:»سهعاملی

کهآیندهشمارارقممیزنندعبارتندازرقابت،رقابتورقابت«.
اینسهعامل،رویهمدیگرتأثیرمیگذارند.وقتیاطالعات،فناوریو
رقابتباهمادغاممیشود،نرختغییرشتابمیگیردوهرچیزیراپشتسر
میگذاردوباعثخارجازردهشدنایدهها،خدمات،محصوالتوفناوریهایی
میشودکهطراحیآنهنوزتمامنشدهاست.اینسرعتتغییر،درسالهای

آیندهبیشترهممیشود.

آلیس در سرزمین عجایب
میکنند، زندگی عجایب« سرزمین در »آلیس همانند مردم، از بسیاری
امامتوجه رامیبینند رادریکدنیایموازیحسمیکنندواطراف خود
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نمیشوندکهشرایطچگونهاست.درکتاب»عبورازآینه«نوشتهلویسکارول
میخوانیم:آلیسبعدازاینکهمدتیباملکهسرخدرجایخودشانمیدوند،
بدوید،مثلهمین بهسرعت اگرمدتی بهویمیگوید»درسرزمینمن،

کاریکهکردیم،معمواًلبهجایدیگریمیرسید.«
ملکهسرخهمانطورکهدرحالدویدندرجایخوداستپاسخمیدهد:
که است مکانی حفظ برای دویدنها تمام میبینی، که همانطور »اینجا
داری.اگرمیخواهیبهجایدیگریبروی،بایدباسرعتدوبرابربدوی!«
نظر از کنونی وضع در ماندن برای جدید، عادی وضع در و ما زندگی در
شخصی،ملیوبینالمللیبایددوبرابرسریعتربدویم.بایدبسیارسختترو
هوشمندانهترازقبلکارکنیم.همهدنیاخواهانلذتبردنازاستانداردهایی
باالهستند.تنهاتفاوتایناستکهآنهاحاضرندبرایرسیدنبهآن،روزی

۱۲تا۱6ساعت،ششروزدرهفتهویابیشترکارکنند.

چاق و تنبل
اغلبمردمخارجازایاالتمتحدهمعتقدندکهآمریکاییهادرنازونعمت
درباره تفکر این است. تمامشده اقتدارشان ودوران بزرگشدهاند تنبل و
بسیاریازآمریکاییهاکاماًلدرستاست.شاید80درصدجمعیتآمریکا،
بدونهیچتالشیزندگیمیکنندوبهیکشغلمعمولیوزندگیمتوسط
راضیاند.بدیاینروشآناستکهفقطدریکجهتپیشمیرویم:ته

دره!
خوشبختانه،هنوزجایامیدهست.بهخاطرطوفانعظیموسرعتزیاد
برایشروعوساختنزندگی امروز،فرصتهایبیشماری تغییردردنیای
خوب،رسیدنبههمهاهدافواستقاللمالیوجودداردحتیاگرثروتمند

نشویم.
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قوانینجدید کتاب این در قوانینعوضشدهاند. بازیجدید این در اما
موفقیت،ارتقا،ثروتوپیروزیرافراخواهیدگرفت.بابرخیازقدرتمندترین
ایدههاوبینشهایامتحانشدهتوسطمردانوزنانموفقآشنامیشوید.
میآموزیدچگونهتسلطبیشتریبرزندگیکاریوآیندهخودداشتهباشید،

بیشازحدتصورتاندرآمدکسبکنیدوبیشازاطرافیانتانموفقباشید.

قدرت ابتکار
جلب و شدن ارزشمندتر شغلی، پیشرفت برای راهها سریعترین از یکی
حمایتافرادیکهمیتواننددرکسبدرآمدبیشترکمکتانکنندایناستکه
قدرتابتکارخودراتوسعهدهیدوآنراحفظکنید.همیشهدنبالروشهای
جدیدتر،بهتر،سریعتروارزانتربرایارزشآفرینیوانجامکارهاباشید.جسور
وشجاعباشید،بیشترتالشکنید.برایمسئولیتهایبزرگترداوطلبشوید
وهمیشهبیشترازدستمزدتانکارکنید.دنیاازآِنکسانیاستکهدستبه
کارشدهواقداممیکنند.دنیامتعلقبهکسانیاستکهبهجایامیدوآرزو،
برنامهریزی،درخواستوتصمیمبهانجامکاریدرروزیکههمهچیزبروفق

مرادباشد،هماکنونکاریانجاممیدهند.
درست تصمیمهای همیشه که نیستند کسانی لزومًا موفق انسانهای
میگیرند.هرچقدرهمکهباهوشباشیم،نمیتوانیمهموارهبهترینتصمیمات
رابگیریم.انسانهایموفق،هرگاهتصمیممیگیرند،عملمیکنند.آنهاگام
بهگامبهسمتهدفشانپیشمیروند.آنهاپیوستهبازخوردمیگیرندوبه
نشانههاتوجهمیکنندتامسیرشانرااصالحکنند.آنهادائمًااطالعاتجدید

دریافتمیکنندکهآنهاراقادربهتصحیحبرنامههایشانمیکند.

همواره در حال تصحیح مسیر باشید
شیکاگو هواپیمایی وقتی است. اصالحات و خطا و سعی فرایند زندگی

http://abcbourse.ir/


درآمد رویایی - فصل 1

16

www.modiresabz.com

ازمسیر زمانخارج از بهمقصدلسآنجلسترکمیکنددر۹۹درصد را
حرکتمیکند.اینموضوعمعمول،طبیعیوقابلانتظاراست.خلبانپیوسته
مسیرشراتصحیحمیکند؛کمیبهشمال،کمیبهجنوب،افزایشارتفاعو
کاهشارتفاع.دائمًاجهتوسرعتراتنظیممیکند.چندساعتبعدهواپیما
درهمانزمانپیشبینیشدهدرمقصدبهزمینمینشیند.تماماینسفر،
همین هم شما زندگی داستان است. مسیر اصالح و تخمین از فرآیندی

است.
نکتهآناستکهدرزندگیهیچتضمینیوجودندارد.هرکاریکهانجام
میدهید،حتیردشدنازخیابان،پرازعدمقطعیتاست.هرگزنمیتوانید
ایجادکند. نتایجمطلوبرا یارفتارتان کاماًلمطمئنشویدکههمهکارها
همیشهریسکوجودداردوجاییکهریسکباشدترسنیزهست.بههر
به دایم که افرادی میکند. رشد ذهنتان و قلب در بیندیشید، که چیزی
خطراتکارهافکرمیکنند،خیلیزودازترس،شکونگرانیلبریزمیشوند.

اینسهعاملدستبهدستهمداده،مانعپیشرفتفردمیشوند.

آغاز حرکت به سوی اهدافتان
فارغالتحصیالن آینده دربارهشغل بابسان دانشکده دوازدهساله مطالعات
»اصل از که آنهایی که میدهد نشان کارآفرینی، گرایش MBA دوره
محققان بودهاند. موفق اهدافشان به دستیابی در کردهاند، استفاده راهرو«
بابسان،موفقیتتجاریرابهپیشرویدریکراهروتشبیهکردهاند.هریک
ازمادرورودیاینراهروایستادهایموبهتاریکینگاهمیکنیمومیبینیم
و موفقیتها بین تفاوت گفتند محققان میشود. گم تاریکی در راهرو که

شکستهادراینتحقیق،دریککلمهخالصهمیشود:»آغازکردن«
آنکه بدون شوند، فرصتها تاریک راهروی وارد حاضرند موفق افراد
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ضمانتیوجودداشتهباشد.آنهاحاضرندخطرعدمقطعیترابپذیرندوبر
ترسهاودودلیهاییغلبهکنندکهاغلبمردمرامتوقفمیکند.


درهای جدید فرصت

محققانبابساندریافتهاندکهوقتیدرراهرویزندگیپیشمیروید،درهای
جدیدفرصتازدوطرفبهرویتانگشودهمیشود.البتهاگردرحرکتنباشید
ودرراهروپیشنروید،اینفرصتهارانخواهیددید.اگرقبلازپیشرویو
اقداممنتظرتضمینباشید،اینفرصتهاهرگزبهرویتانگشودهنمیشوند.
میشود«. آغاز قدم اولین با فرسخی هزار »سفر میگوید: کنفوسیوس
موفقیتهایبزرگ،ازتمایلشمابهمواجههباعدمقطعیتهایاجتنابناپذیر
هرکسبوکارجدیدوحرکتجسورانهوپرشتاببهسمتاهدافتان،شروع

میشود.اینسفربااقدامشماآغازمیشود.

اصل خأل
مدتیپیشزنوشوهریبرایحلمشکلشانبهمنمراجعهکردند.شوهر
ازکارکردندرشرکتخانوادگیاشبسیارناخشنودبود.فضایشرکتپراز
زرنگی،غیبتوجومنفیبودواوبسیارمضطربوازشغلشمتنفربود.او
دنباِلکاردیگریبوداماهیچپیشنهادشغلییاگزینهدیگرینداشت.اواز

مندراینبارهمشاورهخواست.
برایشتوضیحدادمکه»اصلخألتوانگری«میگوید،وقتیبههرشکل
خألایجادکنید،طبیعتبرایپرکردنشبهسرعتدستبهکارمیشود.در
اینموردخاصتاوقتیاودرشغلکنونیمیماند،فرصتهایجدیدسراغاو
نمیآمدندیااینفرصتهاتشخیصدادهنمیشد.بهاوگفتمکهباتماموجود
مصممباشدوبدونهیچواهمهای،شغلشراکناربگذارد.بهاواطمیناندادم
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کهاگراینکارراانجامدهد،فرصتهاییایجادمیشودکهدروضعیتفعلی،
آنهارانمیتواندببیند.

اونصیحتمراپذیرفتوکارشراترککرد.اعضایخانوادهاشعصبانی
شدندوبهاوگفتندکههیچجایدیگریکارپیدانخواهدکرد.امااوعزمش
راجزمکرد،بهخانهرفتوچندروزکارنکردوبهتجاربومهارتهایش
اندیشیدواینکهچگونهمیتواندبهبهتریننحو،مهارتهاوسوابقشرابرای

تصدیشغلهایدیگردرسایرشرکتهابهکارگیرد.
جانب از کاری فرصت دو تالشی کمترین بدون هفته، دو طول در
شرکتهایدیگربهاوپیشنهادشدکههمازنظردرآمدبهترازقبلبودوهم
مزایاییداشتندکهبسیاربرترازکارقبلیبود.بهمحضاینکهبازارخبردار
شدکهاودنبالکارمیگردد،صاحبانشرکتهاییکهازقبلبااووشرکتش
کارکردهبودند،چراغسبزنشاندادند.وقتیاودرراهرویزندگیپیشروی
کرد،فرصتهایجدیدیرادیدکهقباًلبامحدودکردنخودبهمکانقبلی،

اصاًلنمیتوانستببیند.

کارهای بیشتری را امتحان کنید
اگرمیخواهیدزودتربهموفقیتبرسید،کارهایبیشتریراامتحانکنید.
اقداماتبیشتریانجامدهید.پرمشغلهترشوید.هرروزکارتانرازودترشروع
موفقیتشما بکشید.شانس کار از دیرتردست و کنید کار کنید،سختتر
امتحان بیشترمیشود.طبققانوناحتماالت،هرچهگزینههایبیشتریرا

کنید،احتمالانجامیککارخاصکهسرنوشتسازاستبیشترمیشود.
میخواهید، بیشتری شانس اگر است. پیشبینی قابل کاماًل شانس،
باشید. داشته حضور بیشتری جاهای در بیازمایید. را بیشتری فرصتهای

هرچهسختترکارکنید،خوششانسترخواهیدشد.
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کتاب چند و برتری« جستجوی »در پرفروش کتاب نویسنده پیترز، تام
دیگردرحوزهکسبوکار،درتحقیقاتشبهایننتیجهرسیدکهویژگیکلیدی
»آماده، است: کلمه آنهاسه است.شعار اقدام« به »تمایل ارشد، مدیران
هدف،آتش«.نگرشآنهابهتجارتدریکجملهخالصهمیشود:»اجرا،
تصحیح،آزمایش«.آنهادریافتهاندکهآیندهازآِنکسانیاستکهعملگرا

واهلریسکهستند.
افرادبرجستهباگفتهداگالسَمکآرتورموافقندکه»چیزیبهنامامنیت
وجودندارد،بلکهفرصتهاوجوددارند«.کشفجالبایناستکهاگردر
یافت.ولی راخواهید امنیتموردنظرتان تمام باشید، جستجویفرصتها
اگربهدنبالامنیتباشید،نهبهامنیتمیرسیدونهبهفرصتها.صحتاین
قضیهرامیتواندرکوچکترشدنوتعدیلنیرویشرکتهاییدیدکهباعث

شدههزارانمردوزنجویایامنیت،مدتهایطوالنیبیکاربمانند.

اصل اندازه حرکت
درموفقیتاصلیبهنام»اندازهحرکت«وجودداردکهبسیاراهمیتدارد.
ایناصلازدوقانونفیزیکیاینرسیواندازهحرکتگرفتهشدهاست.این
بهداشتنآننشدهاید، یاموفق آوردهاید دربارههرچیزیکهبدست اصل

صدقمیکند.
قانوناولنیوتندرفیزیکمیگوید:»جسمدرحالحرکتتمایلبهحفظ
وضعیتخوددارد،مگرآنکهنیروییخارجیاِعمالشود،جسمساکنتمایل

بهسکوندارد،مگراینکهنیرویخارجیبرآنواردشود.«
قانوناینرسینیزمیگوید:»آغازحرکتهرجسمینیازبهانرژیزیادی
داردولیادامهحرکتجسم،انرژیکمتریمیخواهد.«برایشروعهرکار
یاتجارتی،بهانضباطبسیارزیادیاحتیاجاستاماوقتیحرکتآغازمیشود،
ادامهکارراحتترمیشود.همانطورکهاینشتینمیگوید،»تاچیزیحرکت
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نکند،هیچاتفاقینمیافتد«.همینطورهمتاشماحرکتنکنید،هیچاتفاقی
نمیافتد.

حرکت کنید و به حرکت خود ادامه دهید
وقتی زندگیتانمیگویندکه و دربارهشما قوانین این بیانسادهتر، به
بسیار ادامهمسیر است،حرکتمیکنید، برایتانمهم بهسمتچیزیکه

راحتترازشروعمجددپسازتوقفیکوتاهاست.
بانگاهدقیقبهانسانهایموفقدرمییابیدآنهاهمانندافرادیهستند
را کارها آنها میچرخانند. انگشتشان روی را بشقابی نمایشها در که
شروعمیکنندوبشقابهارامیچرخانندومیدانندکهاگربشقابهابیفتند
آنها ادامهچرخش از بشقابها،سختتر مجدد چرخاندن کنند، توقف یا

است.
کارشوید! به داشتیددست آن به برایرسیدن نقشهای و هرگاههدف
برای روز هر نشوید. متوقف کردید آغاز را هدف سمت به حرکت وقتی
نزدیکترشدنبههدفتان،کاریانجامدهید.اجازهندهیدبزرگیهدفو

زمانطوالنیدستیابیبهآن،شمارانگرانکندوشمارامنصرفسازد.
فعالیتهای بهکارهاو را بهاهداف،هدف برایرسیدن برنامهریزی در
کارهای نیست الزم هستند. انجام قابل روز هر که کنید تقسیم کوچکی
زیادیانجامدهید،ولیهرروز،هرهفتهوهرماهباانجامآنفعالیتهابه

سمتهدفمشخصیپیشرویکنید.

نظم روزانه داشته باشید
انضباط موفقیت، شرط مهمترین است. این حیاتی و تعیینکننده نکته
فردیاست.آلبِرتهابارد،انضباطفردیرااینگونهتعریفمیکند:»توانایی
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وادارکردنخودتانبهانجامکارهاییکهبایدانجامدهید،درستدرهمان
زمانیکهبایدانجامدهید،بدونتوجهبهخوشایندبودنیانبودنکار«.

اجازهدهیداینتعریفرابهقسمتهایکوچکترتقسیمکنم.ابتدابایدخود
رابهانجامکارهایالزموادارکنیم.بایدازتوانوارادةخودکمکبگیریم
باید اینرسیسکونغلبهکردهوخودرادرحرکتنگهداریم.سپس بر تا
کارهایالزمرادرزمانمناسبانجامدهیم.برایاینکاربایدبرنامهریزی
داشتهباشیم،کارهارازمانبندیکنیموطبقبرنامهپیشبرویم.کارهارا

مطابقبرنامهانجامدهید.بهتعهداتتاننسبتبهخودودیگران،عملکنید.
بخشسومتعریفمیگوید:بدونتوجهبهاینکهآنکاررادوستداریم
یانه.همهدرصورتداشتنانرژیوزمان،میتوانندکاریکهدوستدارند
یاکارهاییکهبهآنهااحساسخوبیمیدهدراانجامدهند.اماشخصیت
شمازمانیمحکزدهمیشودکهبایدکاریراصرفنظرازخوشایندبودنیا

نبودنشانجامدهید،بهخصوصزمانیکهاصاًلازآنکارخوشتاننمیآید.
تواناییاقدامبرایرسیدنبهاهدافوآرزوهادربدترینشرایطخستگی،
دلسردیوناامیدیوزمانیکهظاهراًپیشرفتیحاصلنمیشود،میزاناشتیاق
شمارانسبتبهآنموضوعنشانمیدهد.معمواًلدرهمینزماناستکه

بهدستاوردهایبزرگنائلمیشوید.
رالفوالدواِمِرسون،مینویسد»درتاریکترینشرایط،مردانواقعیستارهها
آرزوهایتان، بهسمت ادامهحرکت و آوردنشما تاب توانایی رامیبینند.«
موفقیتنهاییشماراتضمینمیکند.اگرثابتقدمباشید،هیچچیزنمیتواند

سدراهشماشود.
اگرانضباطکافیبرایاقداماتپیوستهراداریدوابتکارعملرابهدست

گیرید،موفقیتشماتضمینشدهاست.
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تمرین عملی
۱.مهمترینحوزهکارتانکهاطالعاتجدید،شماراواداربهایجادتغییرات

میکند،شناساییکنید.
۲.چشمگیرترینپیشرفتهایفناوریکهبردرآمدتانتأثیرگذاربودهویا

خواهدبودراشناساییکنید.
۳.رقابتهاییکهبیشترینتأثیررابرصنعتودرآمدشماداردشناسایی

کنید.
نیاز کلیدی انضباط کدام به وحرفهتان، کار در پیشرفتسریع برای .۴

دارید.
درآمدتان و شغل آن، انجام با که کنید انتخاب را خاص اقدام یک .۵

بالفاصلهبهترمیشود.
6.بزرگترینفرصتصنعتیاحرفهخودراشناساییکنید.

باپیشقدمشدندرآن،کارودرآمدتان انتخابکنیدکه را 7.حوزهای
بهبودمییابد.
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فصل دوم

شرکت خدمات 
شخصی شما
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متوجه  ناگهان  که  است  این  زندگی،  در  غافل گیری  لذت بخش ترین 
ارزش خود شوید. 

مکسولمالتز

مسئولیتپذیریدرهرحوزهزندگیباموفقیت،شادمانی،خویشتنداریو
درآمدباالارتباطمستقیمدارد.درتحقیقیگسترده،محققاندریافتندکه۳
درصدبرترکارمنداندرهرحوزه،خودشانراکارفرمامیدانند.آنهاطوری
رفتارمیکنندکهانگارخودصاحبشرکتیهستندکهدرآنکارمیکنند.
آنهامسئولیتتماماتفاقاتشرکتراقبولمیکنندودرقبالنتایجمسئول

هستند.باتوسعهایندیدگاه،پیشرفتسریعشغلیشماآغازمیشود.
میکنید. کار دیگران برای کنید فکر که است این اشتباه بزرگترین
تا کار لحظه اولین از میدهد، حقوق شما به کسی چه آنکه از صرفنظر
شرکت یک رئیس شما میکنید. کار خودتان برای همیشه بازنشستگی،
کارآفرینیبایککارمند–خودتان-هستیدومسئولفروشخدماتشخصی

خودهستید.
بهبیاندیگر،شمامدیرشرکت»خدماتشخصیشما«هستید.شمامدیر
ارشدزندگیتانهستید.تماممسئولیتزندگیتانوتمامیاتفاقاتمربوطبه
آن،باشمااست.شمامسئولتولید،بازاریابی،کیفیت،امورمالیوتحقیقو

توسعههستید.

حقوقتان را خودتان مشخص می کنید
دریافت وحقوق تعیینکرده را درآمدتان اینشماهستیدکه نهایت در
رئیس با و بنگرید آینه به نیستید، راضی درآمدتان میزان از اگر میکنید.
)خودتان(مذاکرهکنید.مادرموقعیتومکانیهستیمکهخودمانتصمیم
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گرفتهایم.اگرازهربخشکارمانراضینیستیم،وظیفهخودماناستکه
برایبهترشدنامورتغییراتیایجادکنیم.

بر که چیزی هر هستید، شما« خدماتشخصی »شرکت مسئول وقتی
شرکتیکهبرایشکارمیکنیدتأثیربگذاردبرتجارتشخصیشمانیز،تأثیر
و کنید تماشا را تغییرات و بایستید کناری نمیتوانید دیگر خواهدگذاشت.
تصورکنیدکهاینتغییراتبردیگرانتأثیرمیگذاردونهبرشما.بازندهها
میگویند:»اینبهمنمربوطنیست«.برندههامیگویند:»اینشرکتمن

است،هرچیزیبهمنمربوطاست«.
هرگونهنوآوری،اکتشافوتغییردیدگاهدرتجارتمدرن،همانگونهکهبه
یکشرکتچندمیلیارددالریمربوطمیشود،بهشماهمارتباطپیدامیکند.
هراطالعاتایجادشدهتوسطمدیرانومتفکرانکسبوکارکهبهشرکت

شمامرتبطاست،برشماهمتأثیرمیگذارد.
درسالهایپیِشرو،مردانوزنانیدوامخواهندآوردوشکوفاخواهند
شدکهدرجستجویایدههاوبینشهاییهستندکههرروزبتواندآنهارادر

کارشانسریعتر،منعطفترومؤثرترسازد.
همانندهمهمدیرانشرکتهایبسیارموفق،شماهمهدفتانایناست
کهپیشتازبازارباشید.درحقیقت،اگربرایبهترینبودندرکارتانمتعهد
نباشید،ناخودآگاهقبولکردهایدکهفردیمعمولیباشید.اگردرحالبهتر
شدننیستید،احتمااًلدرحالافتکردنهستید.اگرمصممنیستیدکهجزو
پایینیقرارخواهید دهدرصدبرترحوزهکاریخودشوید،درجایگاهبسیار

گرفت.

از ارزش های خود شروع کنید
یکیازمهمترینیافتههایسالهایاخیرآناستکهتعریف»ارزشهای
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اصلی«گامیمهمبرایموفقیتهایشخصیوسازمانیاست.شرکتهایی
کهارزشهاییواضحومکتوبدارندوبیانیهمأموریتشانرابراساساین
همچنین هستند. دیگر شرکتهای از سودآورتر کردهاند، تنظیم ارزشها
افرادیکهارزشهایواضحوبیانیهمأموریتفردیدارند،بسیارمؤثرترو

موفقترازسایرینهستند.
زندگی به خودتان کردن متعهد و واقعیتان ارزشهای تعیین و تفکر با
شرایط از صرفنظر را خود زندگی کیفیت میتوانید ارزشها، آن مطابق

بیرونی،باالببرید.

شفاف سازی ارزش ها
تمام آخرهفته، دریک ازدواجمان، از وهمسرممدتکوتاهیپس من
شامل ما فهرست نوشتیم. را بودیم متعهد و معتقد آن به که ارزشهایی
۱6۳ارزشبود.خیلیزودفهمیدیمکهاینفهرستبیشازحدمفصلاست
کهبتوانددرتصمیمگیریمفیدباشد.برایهمین،فهرسترابهپنجارزش
کلیدیتقلیلدادیم.سپستصمیمگرفتیممعنیدقیقاینارزشهاراتعریف
کنیموزندگیرامطابقآنپیشببریم.اینکاردرموفقیتهایسالهای

بعد،تفاوتیعظیمایجادکرد.شماهمهمینکارراانجامدهید.
آن مطابق را زندگیتان کردید، رامشخص ارزشهایشخصیتان وقتی
سازماندهیکنید.ارزشها،معیارهاییبرایتصمیمگیریدراختیارتانقرار
میدهد.هروقتبایکانتخابروبهروشدید،گزینههارابراساسارزشها

ارزیابیکنید.
چه برای دارید؟ اعتقاد چیزهایی چه به کدامند؟ شما اصلی ارزشهای

کارهاییداوطلبهستید؟چهچیزهاییرانمیخواهید؟

http://abcbourse.ir/


درآمد رویایی - فصل 2

27

www.modiresabz.com

تحقیقات بازار
برایشمایکتمرینمطرحمیکنیم.تصورکنیدقراراستیکشرکت
تحقیقاتبازاردرموردشماتحقیقکند.محققاندربارهشماازتمامکسانی
رامیشناسندمثلخانواده،دوستان،مشتریان،همکارانومدیران کهشما
شمانظرسنجیمیکنند.آنهاازهمهاطرافیاندربارهشخصیتشماسؤال
آنها میکنند. پرسوجو شما دیدگاههای و ارزشها درباره آنها میکنند.
باتوجهبهگفتارواعمالتان،دربارهباورهاواعتقاداتشمامیپرسند.آنها

میخواهندازشماشرححالیبراینمایشدرتلویزیونتهیهکنند.
براساساینسناریوبهسؤاالتزیرجواببدهید:

• اطرافیانتاندربارهشماچهخواهندگفت؟
• شماراچگونهتوصیفخواهندکرد؟

• باتوجهبهکرداروگفتارتان،دربارهارزشهایشماچهخواهندگفت؟
• دربارهکیفیتکارتانچهخواهندگفت؟

• ازهمهمهمتر،دوستداریددرآینده،دربارهشماچگونهصحبتکنند؟

اعتبار شما، با ارزش ترین دارایی
شرکتهایموفق،وقتکافیاختصاصمیدهندومیاندیشندتابهاین
سؤاالتپاسخدهند.دکترتِئودورلِویتازدانشکدهاقتصادهارواردمیگوید
کهاعتبار،ارزشمندترینسرمایهیکشرکتدربازاررقابتیاست.لِویتاعتبار

را»نحوهتوصیفدیگرانازشرکت«تعریفمیکند.
درباره آنها صحبت و مشتریانش تفکر نحوه بر بتواند که شرکتی هر
یافته بزرگیدست بسیار پیروزی به بگذارد، مثبت تأثیر دیگران با شرکت
است.وقتییکشرکتدربازارشهرتیفوقالعادهدارد،درخواستمبلغبیشتر
وفروشبیشترآسانترمیشود.اعتباریکشرکت،بهآرامیساختهمیشود
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وآهستهتغییرمیکند.شایدمحصوالت،فرایندهاوافراددرطولزمانتغییر
کنند،ولیاعتبارمیتواندتادههاسالباقیبماند.

درموردشماهمهمینطوراست.شهرتشمادربازارتانومردمیکهشما
رامیشناسندوباشماکارمیکنند،چگونهاست؟درآینده،میخواهیدبهچه

چیزیمشهورباشید؟

بیانیه مأموریت فردی بسازید
بیانیهمأموریت وقتیارزشهایاصلیخودرامشخصکردید،میتوانید
فردیخودرابسازید.بیانیهمأموریت،توصیفیازآیندهبراساسارزشهای
نشان آینده پنجسال یا درسه را ایدهآلشما سازمان یا فرد که شماست

میدهد.
مبنای میگیرد، شکل اصلیتان ارزشهای از که فردی مأموریت بیانیه
عملکردشمارادرانجامکارهاشکلمیدهد.شماتماممنابعخودرابرای

زندگیمطابقایناصول،اختصاصمیدهید.
افراددردستیافتنبههر مأموریت،هممعیارداردوهمروش،کهبه

چیزیمخصوصًادرتجارت،کمکمیکند.

بیانیه مأموریت شما
باکاملکردنمتنزیرمیتوانیدبیانیهمأموریتخودرابنویسید:

مأموریت من »الف« است، که با »ب« قابل دسترسی است و زمانی موفق 
شده ام که »پ«.

»الف«:چیزیبنویسیدکهبرایبهبودزندگیوکارالزماست
»ب«:کاریکهباانجامدادنشدرمسیررسیدنبههدفپیشمیروید

»پ«:معیاریبرایسنجشاتماممأموریتمشخصکنید
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مثال:مأموریت»ارائهکمکارزشمندبرایموفقیتشرکتم«استکهبا
»انجامکارباباالترینکمیتوکیفیت«قابلدسترسیاست،زمانیموفق
شدهامکه»بهخاطرارزشکمکهایمبیشترازدیگراندرآمدداشتهوسریعتر

ارتقایابم«.

هفت قدم مدیریت فردی
کنار در را زیر قانون مأموریتتان،میتوانیدهفت بیانیه و ارزشها همراه
زیر موارد شامل قانون هفت بندید. بهکار بیشتر درآمد برایکسب تالش

است:
تفکرمجدد،ارزیابیمجدد،سازماندهیمجدد،ساختاردهیمجدد،مهندسی

مجدد،بازآفرینی،تمرکزمجدد.
درتفکرمجدد،بهطورمنظموقتاختصاصمیدهیدتادربارهاینکهچه
کسیهستیدوبهکجامیرویدبیندیشید،بهویژهوقتیازخودبههردلیلی
ناراضیهستید.ازآنجاکهپیرامونتانبهسرعتدرحالتغییراست،اکنون
گزینههایبیشتریدردسترسشماست.ازآنجاکهاحتمااًلدرچندسالآینده
کارهایکاماًلمتفاوتیانجامخواهیدداد،ازهمینامروزبهاینبیندیشیدکه
درآیندهمیخواهیدبهکجابرسید.شمامیتوانیددربارهکارتانتفکرمجددو

برنامهریزیمجددانجامدهید.

ارزیابی مجدد وضعیت شما
ارزیابیمجدد،فرایندکنارایستادنونگریستنبهخودتانازدریچهچشم
بازاراست.اگرمدامبااضطراب،شکستیاموانعپیدرپیمواجهمیشوید،
الزماستبهارزیابیمجددوضعیتخودبپردازیدومطمئنشویدکهدرمسیر

درستگامبرمیدارید.
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شایددلیلمشکالتشماآناستکهشغلمناسبخودتانرانداریدیادر
شرکتخوبیکارنمیکنیدویاباافرادنامناسبیسروکاردارید.عدمرضایت
شماشایدبهدلیلفروشمحصوالتیاخدماتینامناسبیاهزاراندلیلدیگر
باشد.شایدازکارتاندلزدهشدهایدوازآنلذتنمیبرید.گاهی،بهترینکار
درچنینموقعیتهایی،تغییرکاریاشرکتمحلکارتاناستتازندگیکاری

شمابااستعدادها،تواناییها،آرمانهاوارزشهایتانسازگارشود.

سازمان دهی مجدد زندگی
برایسازماندهیمجدد،فعالیتهایروزانهتانرابازبینیکنیدوازخود
بپرسیدکهبرایکسبنتایجبهتر،آیابایددرروشانجامکارهاتغییراتیایجاد
را باشیدوبهرهوریکارهایتان افزایشعملکرد یاخیر.درجستجوی کنید
افزایشدهید.هموارهتالشکنیدتاخروجیکارهایتانرانسبتبه»زمانو

هزینه«صرفشدهافزایشدهید.

ساختاردهی مجدد فعالیت ها
بیشترین که باشید خاصی کارهای دنبال به مجدد، ساختاردهی برای
ارزشرابرایشرکتومشتریانایجادمیکند.تاآنجاکهمیتوانیدزمانو
استعدادتانرابر۲0درصدکارهاییمتمرکزکنیدکه80درصدارزشراایجاد
میکنند.برکارهاییتمرکزکنیدکهبیشترینبازدهیرابرایدیگراندارد.

مهندسی مجدد شغلتان
درمهندسیمجدد»شرکتخدماتشخصیشما«کناریمیایستید،به
کلروندکارتاننگاهمیکنید؛ازاولینکاریکهازصبحانجاممیدهیدتا
نتایجیکهبرایشرکتومشتریانایجادمیکنید.کلروندراتحلیلکنید
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ودرجستجویروشهایمناسبیباشیدتامراحلکارکمشود،کارهادرهم
ادغامشود،بخشهاییازکاربرونسپاریشودوحتیفرایندهاییکاماًلتغییر
نتایج همان به پایینتر، هزینهای باصرف و کمتر زمان در بتوانید تا کند
و کار سادهسازی مداوم فرایند مجدد، مهندسی یابید. دست بهتر نتایج یا

فعالیتهااستبهطوریکهدرزمانکمتر،کاربیشتریانجامشود.

بازآفرینی خودتان
دربازآفرینی،تصورکنیددوبارهشروعکردهاید.فرضکنیدکاریاصنعت
شما،کاماًلنابودشدهاست.گمانکنیدبایدازخیابانبگذریدویاازاینسر
کشوربهسردیگربرویدوشغلیاتجارتخودراکاماًلازاولشروعکنید.
چهکاریرامتفاوتانجامخواهیدداد؟درسهتاپنجسالبعدمیخواهیدکجا
آینده تا کنید لحاظ باید تغییراتی بازآفرینیکسبوکارتانچه برای باشید؟

رویاییتانراخلقکنید؟
یکیازبهترینروشهایبازآفرینیخودتانایناستکهببینیدبیشترازهر
چیزدیگر،ازچهکاریلذتمیبریدوسپسکشفکنیدکهچگونهمیتوان

شغلیداشتکهشاملآنکارلذتبخشاست.

تمرکز مجدد انرژی های شما
آخرینقدموکلیدواقعیآینده،تمرکزمجدداست.تمرکزمجدد،توانایی
شما زندگی در که است کمی کارهای بر شما انرژیهای کردن متمرکز

تغییراتبزرگیایجادمیکند.
اغلبمردمناموفقهستندزیراوقتخیلیزیادیرابهکارهایبیاهمیتو
کمارزشاختصاصمیدهند.آنهاروزبهروزوقتبیشتریراصرفانجام
کارهایکمارزشمیکنند.ازطرفدیگر،افرادفوقموفقکارهایزیادی
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انجامنمیدهنداماهمانچندکاررا،باکیفیتیخارقالعادهانجاممیدهند.
اینموضوعرازموفقیتهاودستاوردهایبزرگدرهرحوزهزندگیاست.

استاد تغییر شوید
پیشرو کارتان در را شما که است آن قدم هفت این بهکارگیری مزیت
میکندوتبدیلبهاستادتغییرمیشویدکهباعثمیشودکنترلحالوآینده
توانمندی احساس باعث تسلط، اینحس بگیرید. دست در دوباره را خود

شخصیواعتمادبهنفسزیادمیشود.
وقتیبجایواگذارکردنخودبهتوفانهایغیرقابلپیشبینیتغییرات،
قدرت و سالمت شادمانی، احساس میگیرید دست در را آینده و زندگی

بیشتریخواهیدداشت.
همیشهخودتانرارئیس»شرکتخدماتشخصیشما«درنظربگیرید.
خودتانرامسئولزندگیبدانید.شمامسئولهستید.وقتیخودرادردنیای
پویایاطرافتانتأثیرگذاربدانید،آیندهخودرادردستمیگیرید.شمامعمار

آیندهخودونیرویخالقاصلیزندگیتانمیشوید.

تمرین عملی 
۱.سهتاپنجموردازمهمترینارزشهایتانرامشخصکنید،مثلآرمانها
کنار را آنها نیستید حاضر و میکنید پافشاری آنها بر که هدفهایی و

بگذارید.
۲.بیانیهمأموریتفردیتانرابااستفادهازنمونهارائهشدهدراینفصل

بنویسید.
۳.بهواژههاییکهمیخواهیددیگراندرتوصیفشماازآناستفادهکنند،

بیندیشیدوزندگیتانرابااجرایآنواژههاسازماندهیکنید.
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۴.زندگیتانراارزیابیمجددکنیدومطمئنشویدآنچهانجاممیدهید
بابهترینزندگیممکنبرایشما،سازگاراست.درغیراینصورتخودرا

برایایجادتغییراتآمادهکنید.
فعالیتهای حذف با و کنید مجدد مهندسی را زندگیتان پیوسته .۵
کارتان سادهسازی برای روشهایی جستجوی در زمانبر و غیرضروری

باشید.
بر شوید مطمئن و کنید مجدد ساختاردهی را کارتان مرتب، طور به .6
فعالیتهاییمتمرکزشدهایدکهبیشترینارزشرابرایشماوکارتانایجاد

میکنند.
7.زمان،استعدادوانرژیتانرابرکارهاییمتمرکزکنیدکهبیشتریننتایج

رابهدنبالدارد.
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فصل سوم

توان پول سازی خود 
را افزایش دهید
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در هر اقدامی خطرها و هزینه هایی وجود دارد؛ اما مقدار آن ها بسیار کمتر 
از خطرها و هزینه های اقدام نکردن است. 

جاناِف.ِکنِدی

درطولتاریخ،مابهسیرتکاملیاپیشرفتتدریجیحوادثبهطورخطی،
عادتکردهایم.فرآیندتغییر،گاهسریعوگاهآرامبودهاست.اماتغییرظاهراً
برای کافی وقت شما به و است بوده جلو سمت به و پیشرونده همیشه

برنامهریزی،پیشبینیوتغییرمیداد.
ولیامروزسرعتتغییرنهتنهاسریعترازقبلشده،بلکهگسستهنیزهست.
و مختلف ُطُرق به و میافتد اتفاق نامرتبط و مختلف حوزههای در تغییر
غیرقابلپیشبینی،برماتأثیرمیگذارد.تغییراتفناوریاطالعات،مستقل
رقابتجهانیرخ و آموزش،سیاست پزشکی،حملونقل، تغییراتحوزه از

میدهد.
دربخشهایمختلفکشوروجهان،تغییراتدرساختاروروابطخانوادگی
جدایازافتوخیزدرتجارتوصنعتاتفاقمیافتد.سرعتتغییراتشتاب
بیشتریگرفتهوگسستهترشدهاست.درنتیجهاغلبما،بهآنچهآلوینتافلِر

»هراسازآینده«نامیدهاست،مبتالمیشویم.
انتخابحوزهکاریوشغلمناسبدرآنحوزه،یکیازمهمترینتصمیمات
شمااست.متأسفانهبیشترمردمدرکارشانغرقشدهاندوهرپیشنهادیرا
بیدرنگمیپذیرندوبهدیگراناجازهمیدهندتانوع،مکان،چگونگیکار
ومیزاندستمزدراتعیینکنند.شرکتورئیسبهوالدینیتبدیلمیشوند
کهمراقبتهمهچیزهستند.اینموضوع،باعثایجادایستاییطبیعیدربرابر
هرتغییرمسیریاسرعتمیشودواغلبمردمراماههاوسالهادرمسیر

کارشاننگهمیدارد.
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به  کم قانع نباشید
اماشرایطیکهتوضیحدادیمنبایدبرایشماپیشبیاید.هدفشماباید
داشتنشغلیعالیباشدکهازآنلذتببریدوباالتریندستمزدممکنرا
درمقابلانرژیهایذهنی،احساسیوفیزیکیصرفشدهدریافتکنید.در
هرموقعیتیکهباشید،شمامحکومبهکارکنونینیستید،بلکهآزادیدوحق
انتخابدارید.شغلهایبیشماریوجودداردکهمناسبذکاوتوتوانایی

شماباشد.
مادامالعمر استخدام قابلیت دوران وارد مادامالعمر، شغلهای عصر از ما
رئیس شما میکند، پرداخت را دستمزدتان چهکسی نیست مهم شدهایم.
خودتانومسئولشغلوزندگیشخصیتانهستید.دردرازمدتاینشما
هستیدکهمیزانحقوقوسایرقضایاراتعیینمیکنید.شمامسئولهستید.

یکیازسؤاالتکلیدیافرادارزشمندهرشرکتایناستکهامروزچگونه
میتوانمارزشخدماتمرابرایشرکتمافزایشدهم.

اینسؤالرابارهاوبارهاازخودبپرسیدوپاسخرابالفاصلهبهاجرابگذارید.
مهمترینکارشماارزشمندترشدناست.کاردومشما»غیرقابلجایگزین«
شدناست.اینسؤالشمارابرایدستیابیبهایندوهدف،کمکمیکند.

بازار نامساعد است و نامساعدتر خواهد شد
بازارکارفرماییبیرحموسختگیراست.امروزهبرتری،کیفیتوارزش
مربوط کارمندان همه به و هستند یاخدمت محصول هر عناصرضروری
هستند.توانپولسازیشمابهبرداشتدیگرانازبرتری،کیفیتوارزشی

کهدرکارتانایجادمیکنیدبستگیدارد.
عملکردی نتیجه میپردازد. عالی دستمزدی عالی، عملکرد به فقط بازار
در بیکاری، شاید یا ناچیز حقوق همچنین است. معمولی حقوقی متوسط،
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انتظارافرادباعملکردپاییناست.مشتریانامروزهبیشترینوبهترینرادر
عالیترینشرایطمیخواهندوکمترینپولممکنرامیپردازند.فقطافرادو
شرکتهاییدواممیآورندکهمحصوالتوخدماتعالیراباقیمتیمناسب

ارائهدهند.شرایطاقتصادیاینگونهاست.
اندازه به شما پیشرفت حداکثر بیاموزید. بیشتر باید بیشتر، درآمد برای
سطحدانشومهارتتاناست.درآمدامروزتان،باالترینمبلغیاستکهبدون

آموزشوتمرینچیزهایجدیدومتفاوت،میتوانیدکسبکنید.

عهده دار شغلتان شوید
شکل به را وظایف و کارها از برخی که شدهاید طراحی طوری شما
خلق موفقیت برای تولد، لحظه از شما انجامدهید. خوب خارقالعادهای
شدهاید.درونخودگنجینهایازاستعدادهاوتواناییهاییداریدکهتاکنون
ازآناستفادهنکردهاید.شمااینتواناییراداریدکهتقریبًابههرچیزقابل
با انتخابآنچیزیکهواقعًامیخواهید امامسئولیت یابید. تصوریدست
خودتاناست.سپسبایدازصمیمقلببرایدستیابیبهآنمصممباشید.

یکتمرینذهنیفوقالعادهبرایشما:درکارتان،»تفکرازصفر«رادر
تصمیماتیکه تمام درباره تفکر، اینروش در بندید. بهکار فعالیتها تمام
تاکنونگرفتهایدازخودبپرسید:»آیادرزندگیمنفعالیتیوجودداردکها

دانشکنونی،اگرازاولشروعمیکردمآنراانجامنمیدادم؟«
بقیهعمرتان،همیشه برای تغییراتسریعکنونیو دردورانآشفتگیو
حداقلیکپاسخبرایسؤالفوقدارید.همیشهحداقلیککارهستکه
درحالانجامشهستیدوبادانشامروزتان،اگرازاولشروعمیکردیدآنرا

انجامنمیدادید.
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نسبت به آینده خود جدی تر باشید
شمانمیتوانیدشرایطکنونیوتغییراتسریعراعوضکنیدولیمیتوانید
دربارهخودتانونیازشمابهامنیتوثباتجدیترباشید.اینموضوعدرباره
استقاللمالیوامنیتشغلیبسیارمهماست.بایدتمرکزویژهایبرافزایش
قابلیتهایخودداشتهباشیدتابتوانیدزندگیخوبیرادرماههاوسالهای

پیشروفراهمکنید.
برایداشتنجایگاهیدرآینده،بایدازهمینامروز،بهطورپیوستهوجدی
بهشغلامروزتان،قابلیتپولسازیخودوکاریکهدرسهتاپنجسالآینده،
بهآنمشغولخواهیدبود،بیندیشید.صرفنظرازاتفاقاتپیشروبایدبرای

رسیدنبهامنیتمالیموردنظرتان،برنامهریزیکنید.
میکنند انتقاد آینده از که کسانی »با میگوید: ِکتِرینگ چارلز مهندس
مخالفم.منقصددارمبقیهعمرمراهمانجابگذرانم«.یکیازبزرگترین
اشتباهاتممکنکهبدترینپیامدهایدرازمدترادارد،ایناستکهفقطبه

حالفکرکنیموبهاتفاقاتماههاوسالهایآیندهنیندیشیم.

کارها و شغل های مختلف
که بود رایج بسیار کردند، بهکار شروع ما پدربزرگهای که دورانی در
تادوران برایشرکتیکارکندو اولیهایکسبکندو شخصتحصیالت
یاچهار باشد.دردورانپدرانماسه بازنشستگیهمانجامشغولبهکار
تغییرشغلدرطولزندگیطبیعیبود،گرچهاینتغییرسختوناراحتکننده

بود.
باافزایشبیثباتیوتغییردراقتصادجهانی،میتوانانتظارداشتفردی
کهامروزکارشراآغازمیکنددرسنین۲۱تا6۵سالگی،6حرفهمختلف
باشد. داشته دوام بیشتر یا سال ۲ که وقت، تمام شغل ۱۴ و باشد داشته
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خواهند تجربه را متفاوت شغل 6 سالگی ۳۵ تا دانشگاه فارغالتحصیالن
کرد.

طبقتحقیقاتموسسهکاتو،یکیازبرجستهترینمجموعههایپژوهشی
مولدایده،درقرن۲۱میالدی۴0درصدکارگرانآمریکایی،کارگرانموقت
خواهندبود.یعنیبهطورثابت،برایهیچشرکتیکارنخواهندکرد.برحسب
نیاز،دائمًاازشرکتیبهشرکتدیگروازشغلیبهشغلدیگرخواهندرفت،
درآمدیکمترازکارگرانتماموقتخواهندداشتوازلحاظبیمهدرمانیو

حقوقبازنشستگیدرردههایخیلیپایینیقرارخواهندگرفت.

به پنج سال آینده بیندیشید
شغلخودتانرادر۵سالآیندهتصورکنید.بافرضاینکهدانشدررشته
شماهر۲تا۵سال،دوبرابرمیشود،هرسال۲0درصددانشومهارتشما
منسوخمیشود.در۵سالآینده،باتوجهبهمهارتودانشجدیدتان،شغل
کاماًلجدیدیدارید.ازخودبپرسید:»چهبخشیازدانش،مهارتوکارمدر
حالانقضاءاست؟«»چهبخشیازکارمرانسبتبهیکیادوسالقبل،

متفاوتانجاممیدهم؟«
دریک،دو،سه،چهاریاپنجسالبعد،احتمااًلچهکارهاییانجامخواهید
داد؟دانشومهارتموردنیازکدامندوچگونهآنرابهدستخواهیدآورد؟

برنامهشمابرایآیندهمالیتانچیست؟
ارتباطاتزندگیمیکنیم.امروزهعاملاصلیتولید، مادرعصردانشو
دانشوتواناییبهکارگیریآنبرایکسبنتایجموردنیازدیگراناست.توان
پولسازیشمابهدانش،مهارتوتواناییادغامایندوبرایایجادارزش

برایمشتریانبستگیدارد.
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یادگیری مداوم
راهحلمقابلهباتغییراتاجتنابناپذیرومشکالتسازمانها،بهبودفردی
ارزشمندترین آن، بهکارگیری توانایی و شما شخصی دانش است. مداوم
سرمایهشمااست.برایقرارگرفتندرقله،بایددانشومهارتهایخودرا
بهبودبخشید.اگرمیخواهیدبازدهباالییداشتهباشید،بایدپیوستهبرتوانایی
از را توانمندیهایکنونی،میتوانیدخود افزایش با بیفزایید.فقط ذهنیتان

زوالحفظکنید.
بابهبودفردیمستمر،هدایتزندگیتانرادردستگیرید.بامتعهدکردن
خودبهافزایشتوانپولسازی،خودبهخودواردچرخهبیپایانبهبودفردی
وحرفهایمیشوید.بایادگیریبیشتر،خودرابرایکسبدرآمدبیشترآماده
میکنید.باافزایشدانشومهارتهایالزمبرایایجادارزشوکمکبه

اقتصاد،صرفنظرازشرایطاقتصادی،خودرابرایآیندهآمادهکنید.

تمرین چندجانبه ذهنی
بایادگیریمواردالزمبرایکسب درآمدشمابهارزشتانبستگیدارد.

نتایجخارقالعادهدرکارتان،ارزششماهموارهافزایشمییابد.
قهرمانانجهانیمیدانندتنهاراهداشتنباالترینعملکردممکن،پرورش
بیان به است. همزمان طور به تواناییها افزایش و مختلف تمامعضالت
سادهتر،تمرینهایفیزیکیچندجانبهشاملبهبودتناوبیاستقامت،قدرتو

انعطافپذیریاست.
درتمرینچندجانبهذهنی،بههمینصورتبایدمدامدانشومهارتهای
خودرابهبودبخشید.ابتدابایدموضوعاتیرامشخصکنیدکهبرایقرارگیری
در۱0درصدبرترزمینهکارتان،بایددرآنهاسرآمدباشید.بایدهمینحاال
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تصمیمبگیریدکهبهاوجبرسید.خوشبختانه،اگرفرددیگریموفقشده،پس
شماهمازعهدهاینکاربرمیآیید.فقطالزماستهمانراهرادنبالکنید.

حوز ه های کلیدی اثربخش
روندصعودبهقلهموفقیتکاریبهتشخیص»حوزههایکلیدیاثربخش«
کارتانبستگیدارد.برایرسیدنبهاوج،بایدحداکثر،درپنجتاهفتمهارت،
اما انجاممیدهید. سرآمدباشید.شایددرمحلکار،صدهافعالیتمختلف
برایصعودبهقله،کافیاستتنهادرپنجتاهفتحوزهاصلی،عملکردبسیار

خوبیداشتهباشید.
تمرینهایچندجانبهذهنیرابایدبر»حوزههایکلیدیاثربخش«متمرکز
مشترییابی، شامل: حوزه هفت میکنید، کار فروش بخش در اگر کنید.
گذاشتنقرارمالقات،برقراریارتباطبامشتری،یافتنمشکلمشتریکه
یا محصول معرفی جلسه است، آن حل به قادر شما خدمت یا محصول

خدماتبهعنوانراهحل،عقدقراردادوفروشمجددوارجاعاتاست.
شماقطعًابایددرتکتکاینحوزههاعالیباشیدتابهموفقیتهایبزرگ

درفروشهرمحصولیاخدمت،درهربازاریدستیابید.

ضعیف ترین مهارت کلیدی
یکیازمهمترینکشفهایتمرینهایذهنیایناستکه:اگردرهرکدام
سقف کننده تعیین حوزه همان باشید، داشته ضعف کلیدی، حوزههای از
مهارتهایدیگرتاناست.همینحوزهضعیف،مهمترینعاملتعیینکننده
سطحدرآمدومیزانموفقیتشمادرکارتانمیشود.اگردرششحوزهاز
هفتمورد،عالیعملکنیدوفقطدریکحوزهضعیفباشید،همانحوزه،

نمیگذاردتماماستعدادتانرادرشغلیاجایگاهتانشکوفاکنید.

http://abcbourse.ir/


درآمد رویایی - فصل 3

43

www.modiresabz.com

مثالیبزنیم.فرضکنیمدرهریکازمهارتهایفروش،بهجزمشترییابی
استادهستید.بهخاطرترسیامنفینگرییارقابتشدید،درتنظیمقرار
مالقاتبامشتریاحتمالی،ناتوانهستید.اگرنتوانیدبهخوبیبامردمبرخورد

کنید،باوجودتماممهارتهایدیگر،درنهایتشکستمیخورید.
مثالیدیگربزنیم.فرضکنیدشمامشتریرابهخوبیجذبکرده،باوی
قرارداد بستن در اما توافقهممیرسید به باوی قرارمالقاتمیگذارید،
اضطرابداریدوقادربهانجاماینکارنیستید.درنتیجه،بادستخالیاز
جلسهخارجمیشوید.شماشایددرهمهموارددیگر،بهجزبستنقرارداد،

عالیباشید.ولیهمینعامل،کارتانرانابودمیکند.
اگردرشغلهایمدیریتیهستید،هفتحوزهکلیدیوجودداردکهعملکرد
سازماندهی، برنامهریزی، میکند: رامشخص حاصل نتایج کیفیت و شما
انتخابکارمند،واگذاریکارها،نظارت،ارزیابیوتهیهگزارش.ناتوانیدرهر
یکازاینهفتحوزه،شمارادراستفادهازدیگراستعدادهامحدودمیکند.

ارزیابی سطح مهارت های کنونی
اگرکارشمافروش،مدیریتیاهرزمینهدیگراست،ایناستراتژیکاربردی
رابرایارزیابیسطحعملکردکنونیخودبهکاربندید:اولحوزههایکلیدی
اثربخشحرفهخودراشناساییکنید.سپسدرهرحوزه،بین۱تا۱0بهخودتان
امتیازبدهید.یکپایینترینودهباالترینامتیازاست.خواهیددیدحوزههایی
کهامتیازکمیدرآنهاگرفتهاید،اصلیتریندلیلاضطراب،نگرانی،ناراحتی
وعدمموفقیتهستند.امتیازباالیهفت،نشاندهندهعملکردبسیارخوب
شمادرآنحوزهاست.خیلیمهماستباخودتانروراستباشید.فایدهندارد
وانمودکنیددرحوزهایقویهستید،درحالیکهضعفدرهمینحوزه،شما

راازرسیدنبهموفقیتبزرگبازمیدارد
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بعدازشناساییحوزههایکلیدیشغلتانوامتیازدهیدرهریکازپنجتا
هفتحوزه،امتیازاتخودرابهفردیکهشمارامیشناسدنشاندهیدوازاو
بخواهیدبهشماامتیازبدهد.مناسبترینشخصبرایاینکار،رئیسشما
است،البتهیکهمکارقابلاعتمادهممیتوانداینکارراانجامدهد.شایداز

گفتههایآنانشگفتزدهشوید.
خوشبختانه،تماممهارتهایکسبوکارآموختنیهستند.اگرحسمیکنید
درمهارتیبهاندازهکافیقوینیستید،مثاًلدراستخدامیاواگذاریکارها
دورههای از بپردازید، مرتبط کتابهای مطالعه به میتوانید دارید، مشکل
یادگیری گاهی کنید. آموزشیشرکت دورههای در یا کنید استفاده صوتی
یکموردخاص،میتواندشمارابهمهارتیتجهیزکندکهبرایبقیهعمرتان
مفیدباشد.هدفشمالزومًا،بهترینشدندرکارتاننیست،بلکهکسبامتیاز

باالیهفتاستتامانعپیشرفتتاننشود.

تحلیل 360 درجه
بهخصوصدرحوزهمدیریت،تحلیل۳60 ازتمرینهایسودمند یکی
ارزیابی ارشدها و کارکنان تمام توسط مدیر فرآیند، این در دارد. نام درجه
میشود.پرسشنامهایآنالینبرایهمهافرادگروهارسالمیشودوازآنها
را او مدیر، رفتارهای و قابلیتها مهارتها، اساس بر که میشود خواسته

ارزیابیکنند.
گاهییکمشاوربیرونیمصاحبههارابهصورتحضوریانجاممیدهد
ومدیرهمهمینارزیابیرادربارهخودشانجاممیدهد.مشاورپاسخهارا

جمعبندیکرده،بهمدیرارائهمیدهد.
اگراینکاربهدرستیانجامشود،نتیجهبرایفردیکهموردتحلیلقرار
گرفته،بسیارمفیداست.اغلب،بسیاریازمدیرانحیرتزدهمیشوندوقتی
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میبیننددرهمانحوزهایکهفکرمیکردندبسیارقویعملمیکنند،ازنظر
کارمندانوزیردستانبسیارضعیفهستند.

احساس داشتمکه اجرایی قبلدرشرکتممدیر نمونه،سالها بهعنوان
میکرددراستخدامکارمندان،زبدهاست.اونظرهیچکسرادراینزمینه
هر میکرد. انتخاب تجربههایخودش اساس بر را افراد او نداشت. قبول
کسیکهتوسطاواستخداممیشد،بهدردسریبزرگبدلمیشد.سرانجام

مقررشدکهاودیگرحقاستخدامکردننداشتهباشد.
دست شایسته، افراد انتخاب و مصاحبه نحوه یادگیری در او ناتوانی
او کند،چون کار تنهایی به مجبورشد او انداخت. بهخطر را آخرشغلش

نمیتوانستافرادمناسبیبرایهمکاریانتخابکند.

توسعه مهارت های کلیدی
حوزههاییکهدرآنهاضعیفهستید،دلیلمشکالتاساسیدرکارتان
هستند.شمااغلبتحتتاثیراینحوزههاهستیدودایمنگرانآنهاهستید.
دراینحوزههابدتریننتایجراکسبمیکنید.وقتینوبتبهانجامآنکارها
میرسدمضطربمیشوید.اگرمواظبنباشید،ناخودآگاهازپرداختنبهاین
دستهفعالیتهافرارمیکنید،فعالیتهاییکهبیشترینتأثیررابرنتایجحاصل

دارند.
حتیشایدازمواجههباواقعیتخودداریکنید،یعنیخودتانرامتقاعدکنید
کهدرآنحوزهخاصبسیارخوبهستیدونیازیبهبهبودندارید.ایندید
غیرواقعبینانهبسیاررایجاستواغلبباعثرکودشغلیمیشود.بههمین
دلیل،بسیارمهماستکهازدیگرانبخواهیدشماراواقعبینانهارزیابیکنند

وبهشمابگویندکارتانچگونهاست.
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ضعیف ترین حوزه های شما کدامند؟
حوزههاییکهالزماستبرایارتقاعملکردوگرفتننتایجبهتر،برآنها
نظرات پرسیدن صداقت و شهامت نیستید، مطمئن اگر کدامند؟ کنید کار
دیگرانراداشتهباشید.یادتانباشد،دریافتبازخوردالفبایقهرمانیاست.تا
زمانیکهکسیشماراصادقانهنقدنکندوکمکنکندتاخودتانراهمانگونه

کههستیدببینید،بهترنخواهیدشد.
اگردربخشفروشکارمیکنید،حداقلماهییکبار،ازمدیرفروشتانیا
فرددیگریبخواهیدعملکردفروشتانراحداقلبراییکروزکاملارزیابی
کند.اومیتواندباشماهمراهشودوبدونهیچصحبتی،فقطنحوهارتباط

شمابامشتریانرامشاهدهکند.
منتقل شما به را شده مشاهده منفی و مثبت موارد تمام باید او سپس
کند.اگرچنینبازخوردصادقانهایرانپذیرید،غیرممکناستپیشرفتکنید.
کنید. کار خودتان بر باشید مصمم بگیرید، تدافعی حالت که این جای به
دیگر تا بکوشید خود مهارتهای نقاطضعف رفع برای نظرات، شنیدن با

محدودیتیبرایعملکردتانوجودنداشتهباشد.

سه قانون
میخواهمباتوجهبهتمرینهایذهنیچندجانبه،برسهقانونتاکیدکنم:

اول:مهمنیستازکجامیآیید،مهمآناستکهبهکجامیروید.آینده
بسیارمهمترازگذشتهاست.گذشتهرانمیتوانتغییرداداماآیندهباکارهایی

کهامروزانجاممیدهیدقابلتغییراست.
درآمد میخواهید اگر شوید. بهتر خودتان باید بهتر، زندگی برای دوم:
ارزش، اصلی ببینید.سرچشمه بیشتری آموزش باید باشید، داشته بیشتری
دانشاست.اگرمیخواهیدکیفیتزندگیتانراباالترببرید،کیفیتوکمیت

دانشومهارتخودراافزایشدهید.
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سوم:هرآنچهبرایتبدیلبهشخصیتدلخواهیادستیابیبههرهدف
ممکندرزندگیتانالزماست،قابلیادگیریاست.هیچمحدودیتیبهجز

آنچهدرذهنتانتصورمیکنید،وجودندارد.
ازامروزخودتانرابرایپروژهایباعنوان»خودتانجامبده«آمادهکنید.
کنید. شروع زندگی مهم حوزههای تمام در را پیشرفت مادامالعمر فرایند
همانندقهرمانیکهتمامماهیچههایشرابهطورهمزمانپرورشمیدهد،
قوایذهنیتانراپرورشدهید.بهحتم،تمرینهایذهنیچندگانه،گاممهمی

درجهتساختنآیندهوکسبدرآمدرویاییاست.

دوران جدید رقابت
مادردوراناقتصادیزندگیمیکنیمکهبیشترمردمآمادگیآنراندارند.
دگرگونیهایعظیمیدرفعالیتهایاقتصادیوتغییراتحیرتانگیزیدر
کسبوکارهاوصنایعرخمیدهد.کارمندباشیدیاکارفرما،درهرصورتاین

شرایطباعثنگرانیواضطرابمیشود.
هدفشمابایدسازماندهیزندگیتانبهگونهایباشدکهدرآمدمناسبی
داشتهباشید،زندگیبهتریبسازیدوبجایقربانیتغییراتاقتصادیشدن،

برشرایطاقتصادیمسلطشوید.

رسیدن به بیشترین بهره وری
اگر دلیل، همین به دارد. وجود سختی رقابت باال بهرهوری داشتن در
میخواهیدبرایهمیشهصاحبشغلیمناسبباشید،بایدواردرقابتیبشوید

کهتاکنوننظیرشراندیدهاید.
شغلتانفرصتیاستتابهشرکتتانسودیبرسانیدکهبیشازهزینههای
شمااست.بهبیانسادهتر،تازمانیامنیتشغلیداریدکهارزشافزودهشما
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برایشرکت،بیشترازهزینهنگهداریشمادرفهرستحقوقبگیرانباشد.
برایافزایشدرآمدتاندرشغلکنونی،بایدارزشوتأثیرخودرابرسازمانتان
ارائه برای راهی باید کنید، پیدا جدید شغلی میخواهید اگر دهید. افزایش
ارزشبهآنکسبوکاربیابید.برایداشتنامنیتشغلی،بایدپیوستهبرای
حفظوارتقاءارزشخوددربازاررقابتیتالشکنید.همانطورکهآبراهام
طور به کارتان انجام توانایی دستیابی، قابل امنیت »تنها گفت: لینُکلن

خارقالعادهاست«.

دانش و مهارت یعنی سرمایه گذاری
تحصیالت،دانش،مهارتوتجربه،همهوهمهسرمایهگذاریهاییبرای
این کنید. دریافت بهتری تاحقوق است آفرینیشما ارزش قابلیت بهبود

سرمایهگذاریمانندتمامسرمایهگذاریهایدیگرتضمینینیست.
بسیارهزینهبراست. پرورشهرمهارت،  یادگیریهرموضوعجدیدو
در کارفرمایی هیچ برنمیگردد. کردهاید، آموزش کهصرف پولی و زمان
بازارکارتعهدنداردبهایتجربهومهارتهایشمارابپردازد،مگرآنکهبا
بهخرید تولیدکردکهمردمحاضر یاخدماتی بتوانمحصوالت مهارتتان

آنهستند.
این کنید. آماده بعدی شغل برای را خودتان هستید، که شغلی هر در
طالب مردم هستند؟ کجا مشتریان بپرسید: خود از را کلیدی سؤالهای
خریدچهچیزیهستند؟کدامکسبوکارهایاصنایعبهترینخدماترابه
اقتصادیکنونیکدامکسبوکارهادرحال مشتریانمیدهند؟درشرایط

رشدهستندوکدامدرحالنزول؟
افزایش را درآمدشان چگونه میپرسند که برمیخورم افرادی به مدام
دهنددرحالیکهتمامصنعتشاندرحالورشکستشدناست.بهآنها
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میگویمبرخیازشغلهاآیندهداروبرخیبدونآیندههستند.شمابایددر
زمینههایروبهرشدکارکنید،نهدرحوزههاییکهدرحالنابودیهستند.

همیشه شغل  های زیادی وجود دارند
بیکاری انتقالی. و اختیاری غیر اختیاری، دارد: وجود بیکاری نوع سه
بیفتد، بهتری اتفاق که آن امید به خودشخص، که است زمانی اختیاری
تصمیممیگیردبرایمدتزمانمشخصیکارنکندیادربرخیازمشاغل
خاص،کارنکند.بیکاریغیراختیاریوقتیاستکهشخصقابلیتکاردارد
وبهدنبالکارهمهستامانمیتواندشغلیپیداکند.بیکاریانتقالیامری
طبیعیاستو۴یا۵درصدجمعیتکارراتشکیلمیدهدکهدرحالانتقال

ازیککاربهکاردیگرهستند.
بههرحال،همیشهبرایاقلیتخالقکارکافیوجوددارد.اگریکیازاین

سهکارراانجامدهیدهرگزبیکارنخواهیدماند.
اولین اقدام:کارکنونیخودراعوضکنید.

دومین اقدام:محلجغرافیاییکارخودراتغییردهید.
سومین اقدام:حقوقپیشنهادیخودرادرقبالخدماتتانتغییربدهید.

بایدچیزهای اگرتقاضاییبرایمهارتهاوتجربههایشماوجودندارد،
جدیدیبیاموزیدومهارتهایجدیدیکسبکنیدکهبرایآنتقاضاوجود
دارد.کارفرماهابهگذشتهشمااهمیتنمیدهند.تنهاچیزیکهبرایآنها

مهماست،آیندهوقابلیتارزشآفرینیشمابرایمشتریانشاناست.
گاهی کنید. استفاده جغرافیایی مکان تغییر گزینه از میتوانید همچنین
مجبوریدازیکقسمتکشورکهشغلهایکمیوجوددارندبهجایدیگری
برویدکهمیزانبیکاریکمتراست.بسیاریبانقلمکانبهجاهایمناسبتر
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زندگیخودرامتحولکردهاند.آنهامیگویند:»جاییماهیگیریکنیدکه
ماهیهاآنجاهستند.«

برای کار با حقوق کمتر آماده شوید
سومیناقدامبرایرهاییازبیکاری،کاهشتوقعاتاست.کارشما،همانند
کاالییاستکهقانونعرضهوتقاضابرآنحاکماست.اگرمطالباتزیادی
داشتهباشید،کسیشمارااستخدامنمیکند.چونمشتریانآنقدرهاهم
کارفرما این نمیکنند. پرداخت پول شرکتتان خدمات و محصوالت برای
نیستکهدستمزدپایینراتحمیلمیکند،بلکهمشتریانهستندکهباشیوه

خریدشان،دستمزدشماراپایینمیآورند.
هموارهاقلیتخالقیوجوددارندکههرگزبیکارنمیشوند.بدونتوجهبه
اتفاقات،برایآنهاهمیشهکاروجوددارد.اگرموقعیتشانراازدستبدهند،
موقعیتدیگریدرجاییمتفاوتبرایانجامهمانکاریاکاریدیگرپیدا
میکنند.اینافرادسرعتعملباالییدارند،سریعحرکتمیکنندوهرگز
بیکاریرانمیپذیرند.آنهاهمیشهشاغلهستند.استراتژیشماهممیتواند

همینباشد.
شرایط بدترین در حتی میشود. پیدا دادن انجام برای کاری همیشه
ومصرفکنندگان دارد وجود برایحلشدن مشکالتی همیشه اقتصادی،
بهدنبالراهحلهستند.برایناساس،همهبیکاریهایبلندمدتاختیاری

هستند.
کردن برآورده برای زیادی فرصتهایی قبل، دورههای مثل هم امروزه
آرمانهاوآرزوهایتانوجوددارد.هرروزهزارانشغلدرروزنامهواینترنت،
تبلیغمیشودوگزینههایبیشتریوجوددارندکههیچگاهتبلیغنمیشوند.
میتوانیدباآمادهکردنخودبرایشغلهایبهتر،بههمهآرزوهایتاندست
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یابید.هیچگاهبرایافرادبرجستهکمبودکاروجودندارد.هدفشمابایدبهتر
شدنتاحدیباشدکه»غیرقابلجایگزین«شوید.


دو برابر کردن درآمد؟

آیامیخواهیددرآمدتانرادوبرابرکنید؟وقتیاینسؤالرادرهمایشها
فریاد و میدهند تکان را سرشان میبرند، باال را دستشان همه میپرسم،

ــلِه!« ـَ میزنند:»ب
آنوقتبهآنهامیگویمکهآنهاخوششانسند.بهعنوانیکاقتصاددان،
بهآنهااطمینانمیدهمکهمیتواننددرآمدشانرادوبرابرکنند،البتهاگر

عمریطوالنیداشتهباشند.
»میانگیندرآمد،هرسالحدودسهدرصدافزایشمییابد.بنابرایناگر۲۲
سالدیگرزندهبمانندوکارکنند،بامحاسبهبهرهمرکب،درآمدشاندوبرابر

خواهدشد.اماآیااینچیزیاستکهتوقعدارید؟«
ــــــهخیر!«همهمیخواهنددرمدتیکمتراز ـَ همهپاسخمیدهند:»ن
۲۲سالدرآمدشانرادوبرابرکنند.همیشهدراطرافتانکسانیهستندکه
هرسالدرآمدشانرابهسرعتافزایشمیدهند.شمامیتوانیدیکیازآنها

باشیدونهافرادیکهمنتظررشدناچیزدرآمدهستند.

قانون 20/80 را به کار بگیرید
قانون۲0/80نامدیگراصلپارتواستکهیکیازمهمترینوقدرتمندترین
ایتالیایی اقتصاددان اینقانونتوسط اصولهمیشگیمدیریتزماناست.
ویلِفِردوپارتوکشفشد.اوجامعهرابهدودستهتقسیمکرد:اقلیتتأثیرگذار
واکثریتبیاهمیت.ویدریافتکه۲0درصدجامعه،مالک80درصدثروت
هستند.اوبعدهامتوجهشدکهاینقانون،برایکاروتجارتنیزقابلاستفاده
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است.۲0درصدکارهاییکهانجاممیدهید-اقلیتتأثیرگذار-80درصد
ارزشکلکارتانراشکلمیدهد.

عکساینقانونمیگوید80درصدکارهاییکهانجاممیدهید،۲0درصد
ارزشکارتانراایجادمیکند.قانون80/۲0درتمامجنبههایزندگیشخصی

وکاریکاربرددارد.
• 80درصدفروش،به۲0درصدمشتریانتانانجاممیشود.

• 80درصدسود،از۲0درصدمحصوالتتأمینمیشود.
• 80درصدفروشرا۲0درصدفروشندگانانجاممیدهند.

• 80درصددرآمدوموفقیتاز۲0درصدفعالیتهایشماحاصلمیشود.
از ارزشمندتر مورد ۲ تنها کنید، تهیه روزانه فعالیت ده از فهرستی اگر
مجموعموارددیگرهستند.تواناییشمادرشناساییوتمرکزبر۲0درصد
مهمفعالیتها،تعیینکنندهبهرهوریوموفقیتشمابیشازهرعاملدیگری

است.

سود رسانی خود را افزایش دهید
قانونعدد»سه«میگوید:بهازایهرمبلغدریافتیبهعنوانحقوق،باید
برای استخدامشما با برسانید.هرشرکت بیشترسود وحتی برابر 6 تا ۳
تأمینفضا،مزایا،آموزش،نظارتوسرمایهگذاریبرایمبلمان،تسهیالت
وسایرمنابع،هزینهایمعادلدوبرابرحقوقتانرامتقبلمیشود.برایآنکه
شرکتیشمارااستخدامکندبایدنسبتبههزینهایکهمیپردازدسودکند.
بنابراینشمابایدارزشبسیاربیشترینسبتبهحقوقدریافتیایجادکنید.به
عبارتدیگر،سودآوریشمابایدبهطورقابلتوجهیبیشترازحقوقدریافتی
باشد،درغیراینصورتپسازمدتیبایدمثلبسیاریازمردم،دنبالشغل

دیگریباشید.
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باید که قوانینی مهمترین از یکی آینده، در مناسب جایگاه داشتن برای
یادبگیریدایناست:آیندهمتعلقبهافرادباصالحیتاست.آیندهبهزنانو
مردانیتعلقداردکهدرکارشانعالیهستندوسعیمیکنندبهترشوند.پَت
رایلیدرکتاب»برندهدرونی«مینویسد:»اگرتالشنکنیدکهدرکارتانبهتر
شوید،محکومبهبدترشدنهستید.«بهعبارتدیگر،اگرخودرابهعملکرد

خارقالعادهمتعهدنسازید،بهطورناخودآگاهمعمولیبودنراپذیرفتهاید.
قباًلبرایپیروزیبررقیبانصنعتخودبایدبهترینمیبودید.اماامروزه

حتیبرایحفظدرازمدتشغلتانبایدبهترینباشید.

دوباره قانون20/80
قانون۲0/80دربارهدرآمدوافزایشآننیزصادقاست.درآمِد80درصد
جمعیت،ساالنهرشدناچیزیدارد.ازآنجاکهمیزانتورمهمهمینمقدار
است،آنهاهیچپیشرفتینمیکنندوهمیشهبدهکارند.آنهاهمیشهنگران
بر و است همراهشان همیشگی تهدیدی همانند پول فقدان هستند. پول

تفکرات،روابط،خریدهاوتمامزندگیشاناثرمیگذارد.
خوشبختانه،براساسمطالعاتدانشگاهشیکاگو،۲0درصدبرترنیرویکار،
هرسالدرآمدخودرابیشترازنرختورمافزایشمیدهند.نرخافزایشدرآمد
افراد۱0درصدبرترخیلیبیشتراستوافراد۵درصدیبرترحتیرشددرآمد

بیشتریدارند.چرااینگونهاست؟
جوابسادهاست.افرادگروه80درصدپایین،تقریبًادرجامیزنند.آنها
کارشانراتاحدییادگرفتهاندکهاخراجنشوندودیگرهرگزدرکارشان
پیشرفتنکردهاند.دهسالپسازآغازفعالیتحرفهایخود،هیچپیشرفتی
بعدسالاولحاصلنکردهاند.باعثتاسفاستکهاینموضوعدربارهاغلب
معماران،مهندسان،پزشکان،وکالومتخصصاندیگر،همچنینفروشندهها،
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مدیرانوکارفرماهاصدقمیکند.حتمًااینداستانراشنیدهایدکهکارگری
اخراج مرا سالهام ۲0 تجربه این با »چطور گفت: کارگر کردند. اخراج را
میکنید.«رئیسگفت:»شمافقطیکسالتجربهداریدکه۲0بارتکرارش

کردهاید«.

در سراشیبی فقط می توان سقوط کرد
متحده، ایاالت جامعه مردم اکثریت که است این ناراحتکننده حقیقت
سالهااستکهدرحالسقوطهستند.آنهادارندنتیجهکارشانرامیبینند.
اکنوندیگرداشتنیاحفظشغلوافزایشدستمزد،فقطباحضوردرمحل
کارامکانپذیرنیست.امروزهبرایموفقیت،بهقولورزشکارهابایدخودتان
راگرمکرده،واردزمینشوید،بهسختیبازیکنیدوبرایبرندهشدنتالش
کنید.هیچشغلی»پشتقباله«کسیزدهنشدهاست.اگرکارتانخوبنباشد،

بهسرعتازمیدانبهدرمیشوید.

از بهره  مرکب سود ببرید
بافرضافزایشدرآمدساالنه۱۱درصد،درششسالونیم،درآمدتاندو
برابرمیشود.ششسالونیمدیگر،بازهمحقوقتاندوبرابرمیشودواین
روندادامهدارد.بهشرطاینکهدرآمدتانرادائمًاافزایشدهید،پسازمدتی
درخانهایدوستداشتنیواقعدرمنطقهایزیبا،زندگیخواهیدکرد،سوار
ماشینگرانقیمتیخواهیدشدوفرزندانتانرابهبهترینمدارسخصوصی
میفرستید.براساسقانونبهرهمرکب،تماماجزایزندگیمالیوشخصی

شماباهماننرخپیشرفتخواهدکرد.
اگرافزایشساالنهدرآمدتان۲۵درصدشودکهخیلیدورازذهننیست،
درزمانکمترییعنیدرهردوسالوهفتماه،درآمدتاندوبرابرمیشود.
اینروندبارهاتکرارخواهدشد.اگراینروندادامهیابد،بااستفادهازمعجزه
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بهرهمرکب،دراندکزمانیثروتمندمیشوید.منبافروشندگانوصاحبان
کسبوکاریکارکردهامکههمیننکاتیکهدراینکتابخواهیدآموخت
رافراگرفتهاندودرکمترازدهسالدرآمدشانازبیستهزاردالردرسال
بهبیشازیکمیلیوندالردرسالرسیدهاست.بهرهمرکبورشدمرکب،

بهتریندوستانشماهستند.

تمرین  عملی
۱.حوزههایکلیدیاثربخششغلتانراشناساییکنید،یعنی۵تا7فعالیت
مهمیکهبایدخوبانجامشودتادرکاریکهبرایشحقوقمیگیریدنتایج

بهتریبدستبیاورید.
۲.بهاینسؤالسهجواببدهید:»چرااسممندرفهرستحقوقبگیران
انتظار شما از که سنجشی قابل و مشخص نتایج حسب بر دارد؟« وجود

میرودپاسخدهید.
۳.ضعیفترینمهارتکلیدیخودراکهسقفموفقیتودرآمدتانبهآن
بستگیدارد،مشخصکنید.مصممباشیدتاازهمینامروزبرپرورشاین

مهارتکارکنید.
فوراً تهیهکنیدکه ازمواردی بیاورید.فهرستی رارویکاغذ ۴.فکرتان

میتواندبرتریوارزششمارادرکارتانبیشترکند.
۵.سهتغییربرایپیداکردنشغلدرهربازاریرافهرستکنید.چگونه

میتوانیدآنهارابهکاربندید؟
6.پنجسالپیشبرویدوبرایداشتندرآمددوبرابرامروزتان،مهارتهای

الزمرامشخصکنید.
7.بهطورمیانگین۲ساعتدرروزرابهبهبودفردیدرکارهایکلیدی

تبیینکنندهدرآمدتاناختصاصدهید.
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