آیا کسة ي کارَای ایىتروتی تیطتر تٍ رؤیا ضثاَت داروذ یا ياقؼیت؟

ّوِی هب ایي سا دسن وشدُاین وِ وست ٍ وبسّبی ایٌتشًتی یؼٌی ثذست آٍسدى دسآهذّبی فَق الؼبدُ صیبد.
دسآهذّبیی وِ ضبیذ ثِ جشأت ثتَاى گفت حتی دس خَاة ّن ًویتَاى دیذ چِ ثشسذ دس ٍالؼیت .توبم افشادی وِ ثب
ایي اهیذ ضشٍع ثِ ساُ اًذاصی وست ٍ وبسّبی ایٌتشًتی هیوٌٌذ ثِ آیٌذُ آى فىش ًویوٌٌذ فمط ًَن دهبؽ
خَدضبى سا هیثیٌٌذّ .ویي ٍ ثس.
ایي اضخبظ فمط چٌذ سٍص ٍ چٌذ ّفتِی آیٌذُ سا هیثیٌٌذ وِ ثبیذ دسآهذّبی فَق الؼبدُ دست پیذا وٌٌذ .اهب
ٍالؼیت ایي است وِ هب ثِ ضوب هی گَیین :راٌ اوذازی کسة ي کارَای ایىتروتی خیلی آسان است اما ادامٍ
دادن ي ماوذگاری ایه کسة ي کار ،فًق الؼادٌ سخت است.
وست ٍ وبسّبی ایٌتشًتی ٍ آًالیي ثِ هبًٌذ دیگش وست ٍ وبسّب ًیست ٍ ثِ ػَاهل صیبدی ًیبص داسیذ تب ثتَاًیذ ثِ
هَفمیت ٍ دسآهذ ثشسیذ .ػَاهلی هبًٌذ سؼی ٍ تالش صیبدتش ًسجت ثِ دیگش وست ٍ وبسّب ،هْبستّبی تخػػی،
هْبستّبی ثبصاسیبثی آًالیي ،سئَ ٍ ثْیٌِ سبصی سبیت ٍ اص ّوِ هْوتش غجش وشدى دس وست دسآهذ اص ایٌتشًت.
دس دیگش وست ٍ وبسّب ضبیذ ثتَاًیذ ثؼذ اص چٌذ سٍص ثبصاسیبثی هحػَالت ٍ خذهبت هطتشیبى خَد سا جزة وٌیذ اهب
دس ایي ًَع وست ٍ وبس اگش تػَس هیوٌیذ وِ ثؼذ اص چٌذ ّفتِ ثِ دسآهذ خَاّیذ سسیذ سخت دس اضتجبّیذ .دس ایي
طَس هَالغ است وِ خَاّیذ فْویذ وست ٍ وبسّبی ایٌتشًتی ثِ سؤیب ثیطتش ضجبّت داسد تب ٍالؼیت.
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تین "وبفِ ًیبص" دس ایي همبلِ ثب ضوب خَاّذ ثَد تب ثِ ضوب ثگَیذ وِ هیتَاًیذ ثب سػبیت وشدى چٌذ ًىتِ وست ٍ
وبس آًالیي خَد سا ثِ ٍالؼیت تجذیل وٌیذ.
تا ما َمراٌ تاضیذ ....

 .1داضته ایذٌ ،مُمتریه مًرد در راٌ اوذازی کسة ي کار ایىتروتی ویست

خیلی اص هشدم ایي تػَس اضتجبُ سا هیوٌٌذ وِ ثشای ساُ اًذاصی یه وست ٍ وبس ایٌتشًتی ثبیذ حتوبً یه ایذُی
وبهالً جذیذ داضتِ ثبضیذ .ایذُای وِ تب ثِ حبل ثِ رّي ّیچ وس ًشسیذُ ٍ اجشایی ًطذُ ثبضذ .ایي تػَسی ٍالؼبً
اضتجبُ است .اگش هیخَاّیذ توبم ػوشتبى سا ثِ دًجبل ایذُ ثگشدیذ وبهالً دس اضتجبّیذ .تٍ وظر ضما چٍ ػیثی دارد
کٍ تخًاَیذ ایذٌی دیگران را اجرا کىیذ؟ چٍ ػیثی دارد کٍ تخًاَیذ ایذٌَای تکراری را ػملی کىیذ؟
تٍ وظر ضما چٍ ایرادی دارد کٍ تخًاَیذ ایذٌَای تکراری را تا ريضی کامالً متفايت اجرا کىیذ؟
ّوبًطَس وِ دس ثبال گفتین سهض هَفمیت دس وست ٍ وبسّبی آًالیي ایي است وِ سؼی ٍ تالش داضتِ ثبضیذ اهب
سؼی ٍ تالضی ثیطتش اص وست ٍ وبسّبی دیگش .ثشای هَفمیت دس وست ٍ وبسّبی آًالیي ثِ ّیچ ػٌَاى الصم ًیست
وِ ثِ دًجبل ایذُّبی جذیذ ٍ تبصُ ثبضیذ .ثب ایي وبس ٍلتتبى سا تلف وشدُایذ.
ضوب هیتَاًیذ یه ایذُی تىشاسی وِ ٍالؼبً ثِ آى ػاللِ داسیذ سا ساُ اًذاصی وٌیذ .دس ایي ػشغِ صهبًی هَفك خَاّیذ
ثَد وِ ّوبى ایذُی تىشاسی سا ثِ غَستی وبهالً جذیذ ثِ هشدم اسائِ دّیذّ .ویي تفبٍت دس اسائِی خذهبت ٍ اسائِی
هحػَالت ثبػث هَفمیتتبى خَاّذ ضذ.

2

ضما میتًاویذ تا رکر مىثغ ایه کتاب یا مقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر کىیذ

هَفمیت یؼٌی ضشٍع وشدىّ .ش ٍلت وِ ایذُّبی تىشاسی وِ دیگشاى آًشا اًجبم دادُاًذ ،ضشٍع وشدیذ ثِ طَس حتن
ایذُّبی جذیذتشی ثِ رٌّتبى خطَس هیوٌذ .ایذُّبیی وِ ثِ رّي ّیچ وسی ًشسیذُ ثبضذ ٍ ایي سهض هَفمیت دس
وست ٍ وبس ایٌتشًتی است .ثِ ّویي سبدگی.
ثگزاسیذ ووی ثب ّن سُن غحجت وٌین:
ترای مًفقیت در کسة ي کارَای آوالیه ايلیه تًدن مُم ویست ،مُم ایه است کٍ سؼی ي تالش کىیذ ي
ایذٌَای تکراری دیگران را تٍ صًرت کامالً جذیذ اجرا کىیذ ،حتی اگر وفر آخر در اجرای آن ایذٌ
تاضیذ.

 .2تٍ دوثال ایذٌَای راٌ اوذازی کسة ي کار آوالیه تا سرمایٍی کم وثاضیذ

سؼی وٌیذ دس ایٌتشًت یه جستجَی وَچه دس هَسد "راٌ اوذازی کسة ي کارَای ایىتروتی تا سرمایٍ کم"
داضتِ ثبضیذ .سبیتّبی خیلی صیبدی دس ایي صهیٌِ فؼبلیت هیوٌٌذ ٍ ایذُّبی صیبدی سا اسائِ هیدٌّذ .ایذُّبیی
وِ ضبیذ ثب ثَدجِی ضوب ّوخَاًی داضتِ ثبضذ ٍ اهىبى داسد صًذگی ضوب سا تحت تأثیش خَدش لشاس دّذ.
توبم ایذُّبیی وِ دس حَصُی وست ٍ وبسّبی ایٌتشًتی ٍ آًالیي ثِ هشدم اسائِ هیضَد ثِ گًَِای سبدُ ثِ ًظش
هیسسذ اهب دس ول ساُ اًذاصی آى سبدُ است ٍ اداهِ دادى آى هطىل است ٍ ًیبص ثِ هْبست ،تالش ٍ پطتىبس هذاٍم
داسدّ .ش وست ٍ وبس آًالیٌی سا دس ًظش ثگیشیذ ثب حذاوثش ّضیٌِی  5هیلیَى تَهبى ثِ سشاًجبم هیسسذ اهب هطىل
اغلی ػجلِ دس وست دسآهذ اص ایٌتشًت است.
در ایه وًع کسة ي کارَا اگر ػجلٍ کىیذ قافلٍ را تاختٍایذ .فبوتَس هْن دس ایي هسیش غجش وشدى ،غجش وشدى
ٍ غجش وشدى است .ایٌىِ ضخػی یب سبیتی دس ایي حَصُ یه سشی ایذُّبیی سا ثب دادى ٍػذُّبی دسٍؽ وِ دس هبُ
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اٍل یه هیلیَى تَهبى دسآهذ خَاّیذ داضتٍ ،اسد ثبصاس وٌذ ٍ ضوب سا تشغیت وٌذ وِ ایذُی وبهل ٍی سا دس اصای
دسیبفت پَل ثخشیذ ،فمط هیتَاى یه ًَع والُ ثشداسی داًست.
تالش وشدى دس ایي حَصُ سهض هَفمیت است ًِ غحجت ٍ ایذُّبی اضخبغی وِ فمط ثِ دًجبل جزة ثشٍت ّستٌذ.
پس سؼی وٌیذ اص اضخبغی وِ دس ایي صهیٌِ فؼبلیت داضتِاًذ هطبٍسُ دسیبفت وٌیذ ٍ خَدتبى ثب ّش سشهبیِای وِ
داسیذ وست ٍ وبستبى سا ضشٍع وٌیذ.

 .3آیا ایذٌی ضما ویاز تازار را در وظر گرفتٍ است؟

ایذُای وِ ًتَاًذ هطىل ٍ ًیبص ثبصاس ٍ هشدم سا حل وٌذ ثِ ّیچ دسدی ًویخَسد .لجل اص ساُ اًذاصی وست ٍ وبسّبی
ایٌتشًتی ،سؼی وٌیذ دس ایي طَس هَالغ اثتذا ًیبص ثبصاس سا ثشسسی ٍ ثبصاس ّذف خَد سا هطخع وٌیذ .ایٌىِ ثذاًیذ
هخبطجیي ّذفتبى هزوش ّستٌذ یب هإًث ،وَدن ّستٌذ یب ثضسگسبل ،هٌْذس ّستٌذ یب دوتش ،ضغل آصاد داسًذ یب
وبسهٌذ ّستٌذ ٍ یب ول لطش جبهؼِ سا دس ًظش گشفتِایذ.
ثشای سسیذى ثِ هَفمیت ثبیذ ایي هَسد سا ثشسسی وٌیذ .ثبیذ تحلیل سلجب سا ثذاًیذ .ثبیذ ثذاًیذ سلجبیتبى دس وجبی
ثبصاس ّستٌذ ٍ چِ اًذاصُ اص ثبصاس سا تحت اختیبس خَدضبى گشفتِاًذ .سػبیت وشدى توبم ایي اغَل ثِ خػَظ تحلیل
سلجب ،هیتَاًذ سهض هَفمیت ضوب دس وست ٍ وبسّبی آًالیي ثبضذ.
یىی دیگش اص هَاسدی وِ هیتَاًیذ سٍی آى هبًَس دّیذ ایي است وِ هَاسدی وِ هَسد ػاللِی هخبطجیٌتبى است سا
هطخع وٌیذ ٍ دس ّوبى حَصُ ضشٍع ثِ فؼبلیت وٌیذ .هشدم ثِ غَست آٌّشثب ثِ سوت ػاللِ هٌذی ّبیطبى جزة
هیضًَذ ٍ دس ّویي حَصُ ّن هیتَاًیذ ووی هتفبٍتتش ایذُّبی خَدتبى سا اجشا وٌیذ تب اضخبظ ثیطتشی سا ثِ
سوت خَد جزة وٌیذ.
4

ضما میتًاویذ تا رکر مىثغ ایه کتاب یا مقالٍ را در سایت یا يتالگ خًد مىتطر کىیذ

 .4تا راٌ اوذازی وسخٍی آزمایطی کسة ي کارتان ضريع کىیذ

اگش ایذُ ٍ هخبطجیي ّذف سا هطخع وشدُایذ ٍلت خَد سا تلف ًىٌیذٍ .لت آى است وِ ثب یه ضشوت وِ دس
حَصُی طشاحی ٍة سبیت فؼبلیت هیوٌذ غحجت وٌیذً .سخِی آصهبیطی ایذُی خَدتبى سا آهبدُی اسائِ ثب ثبصاس
وٌیذ .اهب ایي ًسخِی آصهبیطی ثبیذ یه هَسد خبظ داضتِ ثبضذ ٍ آى ایي است وِ ثتَاًذ ًیبص ٍ هطىل هخبطجیي
سا حل وٌذ.
دس ایي غَست است وِ هشدم آهبدُی استفبدُ اص ًسخِی وبهل ضذُی ضوب خَاٌّذ ثَد .هشدم فمط ثِ ایي ضشط اص
ضوب حوبیت ٍ ثِ ضوب پَل پشداخت خَاٌّذ وشد .دس ایي طَس هَالغ ثُشد ثب وسی است وِ ایي هشحلِ سا ثِ سالهت
پطت سش ثگزاسد ٍ دس هشحلِای وِ ًسخِی آصهبیطی سا ثِ ثبصاس اسائِ دادُ است ثتَاًذ هطتشی ثِ دست ثیبٍسد.
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 .5آیا در کسة ي کارَای ایىتروتی میتًان رقثا را ضکست داد؟

خیلی اص اضخبظ ثِ خبطش ّویي هَضَع حشوت ًویوٌٌذ .آىّب فىش هیوٌٌذ سلجبیی وِ سبلْبست وبس هیوٌٌذ
دیگش ضىست ًبپزیش ضذُاًذ .آىّب فىش هیوٌٌذ ضىست دادى ایي سلجب غیش هوىي است .آىّب فىش هیوٌٌذ
سلجبیطبى ثِ خبطش داضتي هطتشیّبی صیبد دیگش ضىست ًخَاٌّذ خَسد .اهب ٍالؼیت ایي است وِ ایي اضخبظ
سخت دس اضتجبٌّذ.
اگش ضخػی ثِ ضوب گفت وِ ضىست دادى سلجب اهىبى پزیش ًیست سؼی وٌیذ ثب یه ثشًبهِ سیضی غحیح ٍ ثب
استفبدُ اص تحلیل سلجب ثِ آًْب ثفْوبًیذ وِ ّش سلیجی یه ًمطِ ضؼفی داسد .اهب دس یه غَست است وِ ضوب
ضىست خَاّیذ خَسد ٍ آى ایي است وِ ثذٍى ثشًبهِ سیضی ٍ ثذٍى ایٌىِ تحلیل دسستی اص سلجبی خَدتبى داضتِ
ثبضیذ الذام ثِ ساُ اًذاصی سبیت وٌیذ.
هَسد دیگشی وِ ثبیذ هذ ًظش داضتِ ثبضیذ ایي است وِ ثب ساُ اًذاصی سبیت ًویتَاًیذ سلجب سا ضىست ثذّیذّ .وبى
طَس وِ دس ثبال روش وشدین ضوب ثِ ساحتی هیتَاًیذ هحػَالت ٍ خذهبت سا ثِ ضىلی هتفبٍتتش اص سلجبیتبى اسائِ
دّیذ .ثب ایي وبس ثِ ساحتی هیتَاًیذ سلجبیتبى سا ثِ سوت ضىست ّذایت وٌیذ.
اهب یه ٍالؼیت هْن وِ خیلی اص هشدم آى سا ًویداًٌذ ٍ یب آى سا ون اّویت جلَُ هیدٌّذ ایي است وِ :اگش ثذٍى
ثشًبهِ سیضی ٍ ثذٍى تحلیل سلجب الذام ثِ ساُ اًذاصی وست ٍ وبس ایٌتشًتی وٌیذ ،ضىست خَاّیذ خَسد.
ثذٍى ثشًبهِ سیضی ٍ ثذٍى تحلیل سلجب ،ضوب ّویطِ هججَس ّستیذ دًجبلِ سٍ سلجبی خَد ثبضیذ ٍ یب هججَس ّستیذ
آًمذس لیوتّبی هحػَالت ٍ خذهبت خَدتبى سا وبّص دّیذ وِ لذم ثِ لذم ثِ ٍسضىستگی ًضدیه ضَیذ .تحلیل
سلجب ایي ػَاهل ٍ حتی ثذتش اص ایي هَاسد سا دس ثش داسد .اگش ایي وبس سا اًجبم ًذّیذ هججَس ّستیذ وِ فمط لسوتی
وَچه ٍ ًبچیض اص ثبصاس سا دس اًحػبس خَد داضتِ ثبضیذ.
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 .6چطًر مُارتَای تازاریاتی خًدمان را افسایص دَیم؟

حبال صهبى آى است وِ هحػَالت ٍ خذهبت خَدتبى سا ثِ هخبطجیي ٍ ثبصاس ّذف خَد هؼشفی وٌیذ .ایي یىی اص
هْوتشیي وبسّبیی است وِ ثؼذ اص ساُ اًذاصی یه وست ٍ وبس ایٌتشًتی ثبیذ ثِ آى تَجِ وٌیذ ٍ سشهبیِ گزاسی
سٍی آى هیتَاًذ ثْتشیي ووه ثِ ضوب ثبضذ.
ضبیذ ایي ًىتِ سا ًذاًیذ اهب یه ٍالؼیت دس ایي ًَع وست ٍ وبسّب ٍجَد داسد ٍ ایي است وِ اضخبغی وِ الذام ثِ
ساُ اًذاصی وست ٍ وبسّبی آًالیي هیوٌٌذ اضخبغی ّستٌذ وِ هْبستّبی ثبصاسیبثی سا دس خَدضبى تمَیت
وشدُاًذ ٍ ایي یىی اص ٍالؼیتّبیی است وِ اضخبغی وِ دس ایي حَصُ وبس هیوٌٌذ ثِ ضوب ًویگَیٌذ.
خجش خَة ایي است وِ ثبصاسیبثی هْبستی اوتسبثی است ٍ ثب ووی توشیي ٍ استفبدُ اص تشفٌذّب ٍ تىٌیهّبی خبظ
هیتَاًیذ ایي تىٌیه سا دس خَدتبى تمَیت وٌیذ .سهض هَفمیت دس وست ٍ وبسّبی ایٌتشًتی داضتي یه ٍة سبیت
خَة ٍ یب داضتي یه هحػَل ٍ خذهبت ػبلی ٍ ثی ػیت ٍ ًمع ًیست ،ثلىِ داضتي هْبست ثبصاسیبثی ٍ فشٍش
است وِ هیتَاًذ ساّگطبی ضوب دس ایي هسیش ثبضذ.
ضوب ثبیذ آى لذس ایي هْبست سا ثِ خَثی دس خَدتبى پشٍسش دّیذ وِ ثِ ساحتی ثتَاًیذ احسبس ًیبص سا دس هطتشیبى
ٍ هخبطجیي خَد ثِ ٍجَد ثیبٍسیذ .ثب ثِ ٍجَد آهذى احسبس ًیبص خَاّیذ تَاًست ثِ ساحتی ّش هحػَل ٍ خذهبتی
سا ثِ دیگشاى ثفشٍضیذ .اگش ثتَاًیذ ایي احسبس ًیبص سا ثِ ٍجَد ثیبٍسیذ ایي هطتشیبى ّستٌذ وِ ثِ دًجبل ضوب
خَاٌّذ آهذ ٍ ایي وبس فمط اص ػْذُی ضجىِّبی اجتوبػی ثش خَاّذ آهذ.
ضجىِّبی اجتوبػی ثضسگتشیي دٍست ضوب دس ایي ػشغِ ّستٌذ .ثِ ساحتی هیتَاًیذ توبم هحػَالت ٍ خذهبت
خَد سا ثِ یه ثشًذ تجذیل وٌیذ .ثشًذ سبصی دس ایي ًَع ضجىِّب وبسی چٌذاى سخت ًیست فمط وبفی است ووی
ًسجت ثِ سلجبیتبى جذیتش فؼبلیت وٌیذ.
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سخه آخر
ایي ًىتِ سا هذ ًظش داضتِ ثبضیذ وِ ثشای هَفمیت دس وست ٍ وبسّبی ایٌتشًتی ضبًسی دس وبس ًیست وِ دسی ثِ
تختِ ثخَسد ٍ ضوب ثِ هَفمیت ثشسیذ .ضبًس سا خَدتبى ثِ ٍجَد ثیبٍسیذ ،آى ّن ثب سؼی ٍ تالش ٍ سشهبیِ گزاسی
سٍی هْبستّبی ثبصاسیبثی خَدتبى.
اگش هیخَاّیذ وست ٍ وبس ایٌتشًتیتبى ثِ ٍالؼیت تجذیل ضَد ثبیذ سٍص ثِ سٍص ثِ اطالػبت خَدتبى ثیفضاییذ ٍ لجل
اص ساُ اًذاصی توبم جَاًت وبس سا دس ًظش ثگیشیذ.
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