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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  وهایم این بود که سال ها پیشتر،از آرز تاثیر چشم گیری در نگرش من داشت، یکی Reworkکتاب 

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

 . خوردمی

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

   .از زحمات خانم سارا گلچین سپاسگذارممسیر 

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
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 کرد. میا ثابت خواهما این رکنند و  یکه آنها اشتباه م :است نیحرف ما اما ا

 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
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
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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

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

  

http://www.karzar.ir/Buy-Book/default.loco


 
 

 

 ( مراجعه کنیدBook/default.loco-http://www.karzar.ir/Buyبرای خرید نسخه کامل به آدرس )

 
 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
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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

 

 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. 

  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 کهاز 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

http://www.karzar.ir/Buy-Book/default.loco


 
 

 

 ( مراجعه کنیدBook/default.loco-http://www.karzar.ir/Buyبرای خرید نسخه کامل به آدرس )

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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 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

 

. 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

  

http://www.karzar.ir/Buy-Book/default.loco


 
 

 

 ( مراجعه کنیدBook/default.loco-http://www.karzar.ir/Buyبرای خرید نسخه کامل به آدرس )

 
 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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 !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

 

 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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 اه طلبی خود را نصف کنیدج

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

 ،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

 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
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 دیده انیمهم را پا ریغ یزهایچ یتمرکز رو پس

 
 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

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
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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

، 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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 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

 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
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 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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 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

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
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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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 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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 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
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 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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 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

http://www.karzar.ir/Buy-Book/default.loco


 
 

 

 ( مراجعه کنیدBook/default.loco-http://www.karzar.ir/Buyبرای خرید نسخه کامل به آدرس )

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

 

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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