آیامًفقیتدرکسةيکارایىتروتیتستگیتٍداشتهایذٌپًلسازاست؟

میخًاَیذ در
خیلی از هردم ٍلتی ثب ایي سؤال رٍثرٍ هیضًَذ ّوِ ثِ اتفبق ثِ یک جَاة هیرسٌذ کِ :اگر 
کسةيکارَایایىتروتیتٍمًفقیتترسیذتایذایذٌداشتٍتاشیذ.
آیاياقؼاًازوظرشماَمَمیىطًریَست؟
ایذٌَایپًلسازداشت؟
آیاياقؼاًترایمًفقیتتایذ 
ضبیذ ایي ثسرگتریي ٍ هْوتریي دلیلی ثبضذ کِ خیلی از هردم هی گَیٌذ اهب اغلیتریي دلیل ثرای راُ اًذازی
کست ٍ کبر ایٌترًتی ًیست .چِ ثسب غذّب ٍ ّساراى سبیت ایٌترًتی را هطبّذُ کٌیذ کِ یک خذهبت هطبثِ را
ارائِ هیدٌّذ اهب ّوِی آًْب هَفك ًیستٌذ .فمط ثرخی از آًْب ثِ هَفمیت رسیذُاًذ ٍ یکی از دلیلّبی آى ایي
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است کِ ایي سبیتّب خذهبت ٍ هحػَالت خَد را ثِ گًَِای دیگر ٍ هتفبٍتتر از رلجبی خَد ثِ هخبطجیي ارائِ
هیدٌّذ.
ٍلت خَدتبى را غرف پیذا کردى یک ایذُی ًبة ٍ پَلسبز ًکٌیذّ .ر ٍلت کِ ضوب ثِ دًجبل ایذُّبیی ثبضیذ کِ
ّیچ کسی آى را اجرا ًکردُ ثبضذ رلجبیتبى ثْتریي سبیتّب را سبختِ ٍ کلی پَل ثِ جیت هیزًٌذ .فمط کبفی
ّست کِ ایذُّبی دیگراى را ثِ ضکلی دیگر ٍ کوی هتفبٍتتر اجرا کٌیذ .ثب ّویي کبر کبفی است کِ
هطتریّبی آًْب را ثِ سوت خَدتبى ثکطبًیذ.
تین "کبفِ ًیبز" در ایي همبلِ ثِ ضوب خَاّذ آهَخت کِ داضتي ایذُّبی ًبة ٍ پَلسبز ثرای هَفمیت در کست ٍ
کبرّبی ایٌترًتی کبفی ًیست .سؼی کٌیذ در ّر کبری ثْتریي ثبضیذ تب هَفك ضَیذ.
ثب هب ّوراُ ثبضیذ ....

 .1سؼیوکىیذايلیهتاشیذ،سؼیکىیذمتفايتػملکىیذ

ایي فَق الؼبدُ است کِ در ّر کبری اٍلیي ثبضیذ اهب آیب ثِ ًظر ضوب ایي ثرای هَفمیت کبفی است؟
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ضبیذ اٍلیي ثبضیذ اهب ٍلتی ثبزدیذ کٌٌذُ کوتر ،هطتری کوتر ،هخبطت کوتر ،ثبزار ّذف کوتری ًسجت ثِ رلجبی
خَدتبى داضتِ ثبضیذ ثِ راحتی اًگیسُتبى را از دست هیدّیذ ٍ کست ٍ کبرتبى را رّب هیکٌیذّ .ویي کبّص
اًگیسُ کبفی است تب رلجبیتبى جبی ضوب را در کست هَفمیت ثگیرًذ.
دیذگبُ اٍلیي ثَدى ٍ هَفك ثَدى در ّر کست ٍ کبری فمط ضوب را از هسیر رسیذى ثِ ّذف دٍر هیکٌذ .در ایي
هسیر ،رسیذى ثِ ّذف هْن است چِ اٍلیي ثبضیذ چِ آخریي ضخػی کِ کست ٍ کبر ایٌترًتیاش را راُ اًذازی
کردُ ثبضذ .هْن ایي است کِ کبرّب را درست اًجبم دّیذ ًِ ایٌکِ اٍلیي ثبضیذ.
تٍوظرشماآیاايلیهکسیکٍکامپیًتررااختراعکردتیلگیتستًد؟
آیاايلیهفريشگاٌایىتروتیدویا،آمازينتًد؟
هسلوبً جَاة خیر است.
طٍیکاریخًدَستىذ؟
تَادرحی 
مًفقتریهاشخاصيسای 

پسچرااز
چًنايلیهتًدوذمًفقشذوذیاچًنتالشتیشتریکردوذمًفقشذوذ؟
ثیل گیتس  01سبل تالش کرد تب طرح ٍیٌذٍز را پیبدُ سبزی کرد ٍ ثِ ثرٍتوٌذتریي ضخع دًیب تجذیل ضذ.
سبیت آهبزٍى  5سبل درآهذ لبثل تَجْی ًذاضت اهب در حبل حبضر ثسرگتریي فرٍضگبُ ایٌترًتی دًیب تلمی هیضَد
ٍ ثرٍت سبالًِ آى از ثَدجِ ثرخی کطَرّب ثیطتر است.
ثبز ّن ایي ًکتِ لبثل رکر است کِ ثرای هَفك ضذى اٍلیي ثَدى هْن ًیست ،هْن ایي است کِ ثب ّر اهکبًبتی
ضرٍع کردُایذ تالش کٌیذ تب ثْتریي ثبضیذ ٍ هٌتظر ایي ًجبضیذ تب ثْتریي ضرایط را داضتِ ثبضیذ ،چَى ایي
ضرایط ٍلتی ثِ ٍجَد هیآیذ کِ ضوب اٍلیي لذم را ثرداریذ.
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 .2آیاتازارتٍایذٌشماویازدارد؟

یکی از اضتجبّبتی کِ خیلی از هردم اًجبم هیدٌّذ ایي است کِ ثذٍى در ًظر گرفتي ایٌکِ ایي ایذُ در ثبزار
خریذاری دارد یب خیر ضرٍع ثِ اجرای ایذُی خَد هیکٌٌذ .ایي اضتجبّی هْلک ٍ هرگجبر است.
ثِ خبطر ایٌکِ ضوب ٍلت ٍ پَلتبى را ّسیٌِ هیکٌیذ ٍ ایذُ خَد را حتی اگر اٍلیي ثبضذ ثِ اجرا در هیآٍریذ ٍ ثؼذ
هتَجِ هیضَیذ کِ در ثبزار ّذفتبى هردم ثِ ایي ایذُ ًیبزی ًذارًذ.

اماراٌحلچیست؟
لجل از اجرای ایذُ سؼی کٌیذ ثبزار ّذف خَد را ضٌبسبیی کٌیذ ٍ تحمیك ثبزار را اًجبم دّیذ .ثِ ایي ضکل
هیتَاًیذ تحمیك ثبزار را اًجبم دّیذ:
فرؼ کٌیذ یک فرٍضگبُ ایٌترًتی خریذ ٍ فرٍش لجبس راُ اًذازی کردُایذ .ایي فرٍضگبُ ضبهل فرٍش لجبسّبی
ضیک ثب ثْتریي لیوت است ٍ یک طرح هتفبٍت ًسجت ثِ دیگر فرٍضگبُّبی لجبس دارد ٍ ایي است کِ توبم
لجبسّب را یک ضخع پَضیذُ ٍ در لبلت یک فیلن در هؼرؼ دیذ هخبطجیي لرار هیدّذ.
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لجل از اجرای ایذُ در ثیي هردم ایي فرٍضگبُ را ثب توبم لبثلیتّبیص هؼرفی کٌیذ .ثِ طَر هثبل از ً 01فر ثپرسیذ
اگر چٌیي فرٍضگبّی ثبضذ آیب ضوب حبضریذ از آى خریذاری کٌیذ؟
اگر ثبالی ً 5فر جَاة هثجت دادًذ ایي یؼٌی حذٍد  51درغذ هردم از ضوب خریذ خَاٌّذ کرد ٍ ایي طرح در
تحمیك ثبزار جَاة دادُ است ٍ ثِ راحتی هیتَاًیذ آى را ثِ اجرا در ثیبٍریذ .اهب اگر در تحمیك ثبزار جَاثگَ ًجَد
ثِ ّیچ ػٌَاى ٍلت ٍ ّسیٌِ خَدتبى را ّذر ًذّیذ.

ذٌایداریذسریؼاًاقذامکىیذ
 .3اگرای 

ثیطتر هردم ثِ دًجبل ایي ّستٌذ کِ ایذُ دیگراى را تػبحت ضًَذ .ایذُی یک کست ٍ کبر ایٌترًتی کِ االى در
رّي ضوبست اهکبى دارد فردا ثِ رّي دیگراى خطَر کٌذ .اگر االى دست ثِ کبر ًطَیذ ٍ آى را ثِ هرحلِی اجرا
در ًیبٍریذ ثِ طَر یمیي ثرٍت زیبدی را از دست خَاّیذ داد.
ثِ ایي فکر ًکٌیذ کِ اجرای طرحتبى ثِ ّسیٌِی زیبدی ًیبز دارد .ثب ّر همذار ّسیٌِ کِ داریذ ضرٍع کٌیذ ٍ در
اداهِی کبر آى را تکویل کٌیذ .حتی هیتَاًیذ ایذُ ٍ طرحتبى را ثِ غَرت آزهبیطی ٍ یب ًبلع در اختیبر هردم
لرار دّیذ ٍ سپس ثب ثبزخَردّبی هخبطجیٌتبى ،طرحتبى را تکویل کٌیذ.
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چِ ایذُّبیی کِ ثب ٍجَد هٌحػر ثِ فرد ثَدًص ثِ ػلت ایٌکِ ّسیٌِ ٍ ثَدجِی کبفی در اختیبر ًجَدُ ثِ
هرحلِی اجرا ًرسیذُ ٍ در ًطفِ خفِ ضذُ است .کبفی است ضرٍع کٌیذ تب ضرایط ثر ٍفك هراد ضوب پیص ثرٍد.
ایي اغالً هْن ًیست کِ غذّب ایذُی فَق الؼبدُ در رّي داضتِ ثبضیذ .چِ ارزضی دارد کِ ایي ایذُّب را در رّي
خَد حجس کٌیذ ٍ آى را اجرا ًکٌیذّ .ر چِ لذر ایذُّبی ضوب هسخرُ ٍ خٌذُ دار ثبضذ زهبًی کِ ثِ هرحلِی
اجرا درآهذ ،خَاّیذ دیذ کِ چِ ثرٍت سرضبری را ًػیت ضوب خَاّذ کرد فمط ثِ خبطر ایٌکِ ضوب ضرٍع
کردُایذ.
ّر ایذُای در هَرد کست ٍ کبر ایٌترًتی ثِ رٌّتبى خطَر کردُ است فمط کبفی است کِ ثب یک طراح سبیت
غحجت کٌیذ ٍ از ٍی هطبٍرُ ثگیریذ .ایي لذم اٍل ٍ هْوتریي لذم در ضرٍع یک کست ٍ کبر است.

 .4اجرایایذٌتاتروامٍيَذفمُمترازداشتهایذٌاست

ّوبى طَر کِ در ثبال ّن رکر کردین داضتي ایذُ در کست ٍ کبرّبی ایٌترًتی ثِ خَدی خَد هَفمیتی ثرای ضوب
ثِ ٍجَد ًخَاّذ آٍردّ .ر چِ لذر ضوب تحلیل ثبزار ٍ تحلیل رلجب را ثِ خَثی اجرا کردُ ثبضیذ اهب ایذُی خَد را
ثِ هرحلِی اجرا در ًیبٍردُ ثبضیذ ،ایي ایذُ ّیچ ارزش هبدی ًخَاّذ داضت.
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اگر لػذ اجرای ایذُی خَد را داریذ سؼی کٌیذ ثب ثرًبهِ ٍ ّذف جلَ ثرٍیذ .سؼی کٌیذ ثبزار ّذف خَد را
ضٌبسبیی کٌیذ .ثذاًیذ کِ هخبطجیي ضوب چِ اضخبغی ّستٌذ ،دارای چِ ردُی سٌی ّستٌذ ،در کجب زًذگی
هیکٌٌذ ،چِ تیپ ضخػیتی دارًذ ،گرٍُ خبغی ّستٌذ یب ّوِی هردم را ضبهل هیضَد ٍ ...
اگر ایي فکر را کردُایذ کِ ثب راُ اًذازی کست ٍ کبر ایٌترًتی خَد ثؼذ از چٌذ رٍز ثِ ثرٍتّبی هیلیًَی خَاّیذ
رسیذ سخت در اضتجبّیذ .کست ٍ کبر ایٌترًتی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ در ثستر ایٌترًت کبر هیکٌذ ًیبز ثِ زهبى از
لحبظ سئَ ٍ ثْیٌِ سبزی سبیت ٍ تجلیغبت هذاٍم دارد تب ثرای هردم ضٌبختِ ضذُ ثبضذ.
اگر در سئَ ٍ ثْیٌِ سبزی سبیت کَتبّی کٌیذ ثِ طجغ گَگل ّن رتجِی خَثی در ًتبیج جستجَیص ثِ ضوب
ًخَاّذ داد ٍ ّر لحظِ ثبزدیذ کٌٌذُّبی سبیت ضوب کوتر خَاّذ ضذ .ثِ ػالٍُ سؼی کٌیذ ّر کست ٍ کبر
ایٌترًتی را راُ اًذازی کردیذ ثرای حل هطکل هردم راُ اًذازی کٌیذ ًِ ثرای کست ثرٍت.
اگر ایي تفکر را داضتِ ثبضیذ هطوئي ثبضیذ کِ در طَل هسیر ّن ایذُّبی جبلجی ثِ رّي ضوب خطَر خَاّذ
کرد ٍ ّن هردم ایذُّبیی را کِ در رّي دارًذ ثِ ضوب خَاٌّذ گفت .ثب ایي تفکر کست ٍ کبر ضوب ثسرگ ٍ ثسرگتر
خَاّذ ضذ.
خیلی از اضخبغی کِ ثِ هَفمیت رسیذُاًذ ثب ّویي تفکر کست ٍ کبر ایٌترًتی خَدضبى را ضرٍع کردُاًذ .اٍل
هردم ٍ ًیبز آًْب را در ًظر گرفتِاًذ ٍ سپس ثِ کست درآهذ فکر کردُاًذ .ثیطتر ایي اضخبظ در یک سبل یب
حتی در دٍ سبل اٍل راُ اًذازی کست ٍ کبرضبى فمط ثِ دًجبل اطالع رسبًی ٍ حل کردى هطکالت هردم ثَدُ
است ٍ ثؼذ از آى ثِ فکر کست درآهذ ثَدُاًذ.
ّوِی ایي هَاردی کِ اػالم ضذ هستلسم ایي است کِ ضوب ایذُ خَد را اجرا کٌیذ ٍ آى را در رّي خَد ًگِ
ًذاریذ.
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سخهآخر
هَفمیت در گرٍ تالش ٍ کَضص است .اگر لػذ داریذ کست ٍ کبر ایٌترًتی راُ اًذازی کٌیذ ثِ فکر ایذُ ًجبضیذ ٍ
اگر ایذُای داریذ ثذٍى فَت ٍلت ضرٍع کٌیذ .اهب اگر ایذُای ًذاریذ کبری کِ هَرد ػاللِتبى است را اًجبم دّیذ.
ّر کبری ثبضذ .اگر در تَلیذ هحتَا هْبرت داریذ ثرای سبیتّبی دیگر تَلیذ هحتَا کٌیذ ٍ از ایي راُ کست
درآهذ کٌیذ.
یب ثْتر هیتَاًیذ یک سبیت طراحی کٌیذ کِ ثب گرفتي هجبلغی خبظ هحتَاّبیی را تَلیذ کٌیذ ٍ در اختیبر هردم
لرار دّیذ .ثب ایي کبر ّن هطکل سبیتّبیی کِ در تَلیذ هحتَا ضؼیف ػول هیکٌٌذ حل هیضَد ٍ ّن ضوب
درآهذ کست خَاّیذ کرد.
هْنتریي هَرد در اجرای ایذُ ٍ کست درآهذ ثرداضتي اٍلیي لذم است .ضرٍع سخت است اهب ضرٍع ًکردى
سختتر است .پس سؼی کٌیذ تب ایذُتبى را دیگری تػبحت ًکردُ است ضرٍع کٌیذ.

مارادرشثکٍَایاجتماػیدوثالکىیذ













8

میتًاویذ تا رکر مىثغ ایه کتابیامقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتشر وماییذ.
شما 

