
 

 

 الرحیمالرحمنهللابسم

 

 
 

 

 

 متفاوت فکر کنید
 نگاهی نو به کسب و کارها در دنیای امروزی 

  
 

 نویسنده 

 جانسون فرید

 

 ترجمه 

 فاطمه سلطانی   | علیرضا احمدیان |زاده ی جو یدسع

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 متفاوت فکر کنید   
 جانسون فرید  نویسنده 

 فاطمه سلطانی  |  علیرضا احمدیان  |  زاده  یجو   دیسع مترجمین  

 آکادمیک    انتشارات 

 دانشگاه خوارزمی    چاپخانه 

 6-12-5697-622-978 شابک 

 1400  /اول نوبت چاپ  

 تومان ؟؟؟؟    قیمت 

 نسخه  500 شمارگان  
 

 

 



 

 

 فهرست مطالب 
 

 7 ................................................................................................................................................................مقدمه 

 10 .............................................................................................................................................................. ن ی اول 

 11 .................................................................................................................................................... د یجد تیواقع

 12 .............................................................................................................................................................. حذف 

 13 ........................................................................................................................ د یریبگ ده یناد  را یواقع  یایدن

 14 .............................................................................شودمی یابیارز حد از شیب اشتباهات از گرفتن درس

 16 ........................................................................................................................ است  زدن حدس یزیر برنامه

 17 ................................................................................................................................................ م؟یکن رشد چرا

 19 ...................................................................................................................................................... کار به ادیاعت

 21 ............................................................................................................................... است بس "نانیکارآفر" با

 23 ...................................................................................................................................................................برو 

 24 ........................................................................................................... دیکن  جادیا کائنات  در یفرورفتگ کی

 25 ................................................................................................................................... د یبخراش را خود خارش

 27 ........................................................................................................................... کن  یزیچ ساختن به شروع

 28 ............................................................................................................................. تسین یا بهانه زمان بدون

 30 .................................................................................................................................... دیبکش خط ماسه یرو

 32 .............................................................................................................................. ممکن  ریغ  تیمامور هیانیب

 34 ............................................................................................................................... است  Z طرح یخارج پول

 36 .................................................................................................. دیدار از ین دیکنمی فکر آنچه از کمتر شما

 38 ................................................................................... استارتاپ کی نه  د،یکن یانداز راه کار و کسب کی



 متفاوت فکر کنید   |4 | 

 

BUILDING TO FLIP 39 ............................................................................................... است  فالپ به ساختن 

 41 .......................................................................................................................................................... کمتر  جرم

 43 ..................................................................................................................................................... رفتن   ش ی پ 

 43 .................................................................................................................. د یریبگ آغوش در را هاتیمحدود

 45 .................................................................................. کاره مهین محصول کی نه دیبساز محصول از یمین

 46 ...................................................................................................................... دیکن شروع لرزه نیزم مرکز از

 47 .............................................................................................................. دیکن یپوش چشم اتیجزئ از زودتر

 49 ........................................................................................................ شودمی شرفتیپ  باعث تماس یبرقرار

 51 ................................................................................................................................................. دیباش توریوریک

 52 ............................................................................................................................ د یاندازیب مشکل یرو کمتر

 53 ................................................................................................ دیکن تمرکز کندنمی  رییتغ که یزیچ یرو

 55 .............................................................................................................................. شماست انگشتان در لحن

 56 ............................................................................................................... دیبفروش را خود یجانب محصوالت

 58 .................................................................................................................................... د یکن یانداز راه اکنون

 60 ....................................................................................................................................................... ی بهره ور 

 61 ........................................................................................................................................................ توافق توهم

 62 ........................................................................................................................................................ ترک  لیدال

 64 ........................................................................................................................... یور بهره است دشمن وقفه

 66 .......................................................................................................................................... است  یسم جلسات

 68 .................................................................................................................... است  خوب خوب یکاف اندازه به

 69 .............................................................................................................................................. ع یسر یتهایموفق

 70 .................................................................................................................................................... نباش  قهرمان

 72 .......................................................................................................................................................... بخواب  برو

 73 ................................................................................................................................ است  بد  شما هاین یتخم

 75 ................................................................................................................ شودنمی انجام ی طوالن هایست یل

 77 ............................................................................................................................... دیریبگ کوچک ماتیتصم

 78 ................................................................................................................................................................. رقبا 

 79 ............................................................................................................................................................ نکن  یکپ

 80 .......................................................................................................... دیکن  خارج ییکاال از را خود محصول

 82 ........................................................................................................................................ دیکن انتخاب را دعوا

 84 ........................................................................................................................... د یبگذار پا ریز را خود رقابت



  |5 |  فهرست مطالب 

 

 86 ........................................................................................ کنند؟ می چه آنها  که دهدمی تیاهم یکس چه

 88 ................................................................................................................................................... ی تکامل   ر ی س 

 89 ......................................................................................................................... د ییبگو نه فرض شیپ  طور به

 90 ............................................................................................. رند یبگ یشیپ  شما از انتانیمشتر  دیده اجازه

 92 .................................................................................................................د یرینگ اشتباه تیاولو با را اق یاشت

 93 ........................................................................................................................................... باش خوب خونه تو

 94 ...................................................................................................................................... دینکن ادداشتی را آن

 96 .............................................................................................................................................................. ج ی ترو 

 97 ................................................................................................................................... د یآمد خوش یکیتار به

 98 ................................................................................................................................................. د یبساز مخاطب

 99 .................................................................................................................................... د یاموزیب خود رقابت به

 101 .............................................................................................................................. د یکن دیتقل سرآشپزها از

 102 ................................................................................................................................................ پرده  پشت برو

 103 ......................................................................................... ندارد دوست را یکیپالست هایگل  کس چیه

 105 .............................................................................................................. هستند اسپم یمطبوعات انتشارات

 106 ......................................................................................................... تی استر وال ی مجله کن فراموش را

 107 ............................................................................... شوندمی متوجه یدرست به  مخدر مواد فروشندگان

 108 ........................................................................................................................... ستین بخش  کی یابیبازار

 109 ............................................................................................................................شبه  کی احساس اسطوره

 111 ...................................................................................................................................................... استخدام 

 111 ............................................................................................................................... بده  انجامش خودت اول

 113 .................................................................................................................... دیکن استخدام دارد  درد یوقت

 114 .............................................................................................................................. دیکن عبور بزرگ افراد از

 115 ................................................................................................................. کوکتل  یمهمان کی در هابهیغر

 116 ............................................................................................................................... هستند مسخره  هارزومه 

 118 ............................................................................................................................................... ی ربط ی ب سالها

 119 ................................................................................................................. دیکن فراموش را یرسم آموزش

 121 ........................................................................................................................................... کنند می کار همه

 121 .................................................................................................................... دیکن استخدام را یکی نرایمد

 122 .......................................................................................................... دیکن استخدام را بزرگ سندگانینو

 123 ............................................................................................................................ هستند  جا همه ها ن یبهتر



 متفاوت فکر کنید   |6 | 

 

 124 ...................................................................................................................................... ویدرا تست کارکنان

 126 ............................................................................................................................................. ب ی کنترل آس 

 127 ........................................................................................................................ د یباش خود بد اخبار صاحب

 128 .............................................................................................................. دهد می ریی تغ را زیچ همه سرعت

 129 ................................................................................................................................. متاسفم  مییبگو چگونه

 131 .................................................................................................................. د یده قرار مقدم خط در را همه

 133 .................................................................................................................................. بکش  قیعم نفس کی

 135 ........................................................................................................................................................ فرهنگ 

 136 ...................................................................................................................... د یکننمی یساز فرهنگ شما

 136 ............................................................................................................................ هستند یموقت ماتیتصم

 137 ............................................................................................................................ د ی بگذر راک هایستاره از

 139 ................................................................................................................................. ست ین سالشون زدهیس

 140 ............................................................................................................ دیبفرست  خانه به 5 ساعت را مردم

 141 ......................................................................................................................... دینزن زخم برش نیاول یرو

 142 ......................................................................................................................................توست  هیشب صداش

 144 ....................................................................................................................................... ی حرف چهار کلمات

ASAP 146 ........................................................................................................................................... است سم 

 147 .......................................................................................................................................................... جه ی نت 

 148 ............................................................................................................................... است یرفتن نیب از الهام
 

 



 

 

 فصل 
 مقدمه  

 ما چیز جدیدی در مورد ایجاد، راه اندازی و رشد )یا عدم رشد( یک کسب و کار داریم.

بر اساس تجربه ما استت. متا بتیش از ده ستال دانشگاهی نیست. این  های  این کتاب بر اساس نظریه

ایم، یکی ترکیدن حبتاب، تغییتر متدل است که در تجارت هستیم. در طول مسیر، شاهد دو رکود بوده

و در تمتام ایتن متوارد ستودآور بتاقی   -رونتد  های مهلکه و تاریکی آمتده و میبینیوکار، و پیشکسب

 ایم.مانده

هتای کوچتک ها و گروهافزاری را برای کمتک بته شترکترمما یک شرکت عمدا کوچک هستیم که ن

میلیون نفتر در سراستر جهتان از محصتوالت متا   3سازیم تا کارها را به آسانی انجام دهند. بیش از  می

 کنند.می استفاده

به عنوان یک شرکت مشاوره طراحی وب سه نفره شروع به کتار کتردیم. در ستال   1999ما در سال  

زار مدیریت پروژه مورد استفاده بقیه صنعت راضی نبودیم، بنابراین ما نرم افزار خود ، ما از نرم اف2004

وقتی ابزار آنالین را به مشتریان و همکتاران نشتان دادیتم، همته آنهتا . Basecampرا ایجاد کردیم:  

ا هتمیلیون Basecampپنج سال بعتد،   "ما برای تجارت خود نیز به این نیاز داریم."همین را گفتند:  

 کند.می دالر در سال سود تولید

 CRMمدیر تماس ما و ابزار ستاده  ، Highriseفروشیم.  می  ما اکنون ابزارهای آنالین دیگری را نیز

ها، معتامالت و وکار کوچک برای پیگیری سترن ها هزار کسب)مدیریت ارتباط با مشتری( ما، توسط ده

اینترانتت و ، Backpackنفتر بترای    500000شود. بیش از  میلیون مخاطب استفاده می  10بیش از  

میلیتون پیتام را بتا استتفاده از   100نتد. و متردم بتیش از  ابزار اشتتراک دانتش متا  بتت نتام کترده ا
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Campfire ،نویستی اند. ما همچنتین یتک چتارچوب برنامهدرنگ ما ارسال کردهابزار چت تجاری بی

را  2.0ای از دنیتای وب را اختراع و منبع باز کردیم که بخش عمده Ruby on Railsای به نام  رایانه

 کند.تامین می

شتود کته متا بغتی کنتیم. می داننتد، امتا ایتن باعتثمی ا را یک شترکت اینترنتتیبرخی از مردم م

چشمگیر معتروف های بی رویه و شکستهای  اجباری، خرجهای  اینترنتی به دلیل استخدامهای  شرکت

شود(، مقتصتد و ستودآور می  هستند. این ما نیستیم ما کوچک هستیم )شانزده نفر که این کتاب چاپ

 هستیم.

گوینتد می دهیم انجام دهیم. آنها به متامی توانیم کاری را که انجامنمی گویند مامی  ز مردمبسیاری ا

ما را نادیده بگیرند. حتی برخی متا را غیرمستلول، های  کنند که توصیهمی  فلک. آنها به دیگران توصیه

 غیرحرفه ای خوانده اند. -نفس نفس زدن   -بی پروا، و 

مدیره، تبلیغتات، تواند رشد، جلسات، بودجه، هیلتگونه یک شرکت میدانند که چاین منتقدان نمی

 فروشندگان و »دنیای واقعی« را رد کند و در عین حال پیشترفت کنتد. مشتکل آنهاستت نته متا. آنهتا

 فروشیم.می به فورچون 5000000بفروشید. ما   500گویند شما باید به فورچون می

ندانی داشته باشید که تقریباً هرگز یکدیگر را در هشتت شتهر توانید کارممی  کنند شمانمی  آنها فکر

توانیتد نمی گویند بدون پیش بینی مالی و برنامه ریزی پنج ستالهمی  بینند. آنهانمی  در دو قاره پراکنده

 کنند.می موفق شوید. آنها اشتباه

 Time، Business Week، Inc.، Fast Company، Newگویند برای ورود به صفحات  می  آنها 

York Times، Financial Times، Chicago Tribune، Atlantic، Entrepreneur  و

Wired توانیتد نمی  گوینتد شتمامی  کنند. آنهامی  به یک شرکت روابط عمومی نیاز دارید. آنها اشتباه

رقابتت خود را به اشتراک بگذارید و اسرار خود را فاش کنیتد و همچنتان در مقابتل  های  دستور العمل

 مقاومت کنید. دوباره اشتباه.

توانید بدون داشتن بودجه هنگفت بازاریابی و تبلیغتات بتا پستران بتزرگ نمی  گویند که شمامی  آنها

 کننتد،می  گویند با ساختن محصوالتی کته کمتتر از محصتوالت رقیتب شتما کتارمی  رقابت کنید. آنها

روید جبران کنید. اما می  ید همه چیز را در حالی کهتواننمی  گویند شمامی  توانید موفق شوید. آنهانمی

 این دقیقاً همان کاری است که ما انجام داده ایم.

کنند. ما آن را  ابت کرده ایم. و ما ایتن کتتاب را می  گوییم آنها اشتباهمی  گویند. مامی  خیلی چیزها

 کنند.می نوشتیم تا به شما نشان دهیم چگونه آنها را نیز اشتباه

دهیم بریم و توضیح متیها میکنیم. ما آن را به پایهمی ما کار را با غوطه ور کردن تجارت شروع  اول،
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وکار الزم استت که چرا وقت آن رسیده است که مفاهیم سنتی را در مورد آنچه برای اداره یتک کستب

د، چترا بته کنیم. شما یاد خواهید گرفت که چگونه شتروع کنیتمی  کنار بگذاریم. سپس آن را بازسازی

کنید نیاز دارید، چه زمانی راه اندازی کنید، چگونه این خبر را منتشر کنیتد، چته می کمتر از آنچه فکر

 کسی )و چه زمانی( را استخدام کنید، و چگونه همه چیز را تحت کنترل داشته باشید.

 حاال، بیایید با آن ادامه دهیم.

 



 

 

 فصل 
 اولین 
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 واقعیت جدید 

از کسانی که هرگتز رویتای راه   -این کتاب نوع متفاوتی از کسب و کار برای انواع مختلف افراد است  

 نداشتند تا کسانی که قبالً یک شرکت موفق راه اندازی کرده اند.اندازی یک کسب و کار را در سر 

 روند. افرادی که احساسمی  در دنیای تجارت پیش Aاین برای کارآفرینان سرسخت، کسانی که نوع  

 کنند برای شروع، رهبری و پیروزی به دنیا آمده اند.می

نباشند اما    Aمکن است نوع همچنین برای صاحبان مشاغل کوچک با شدت کمتر است. افرادی که م

همچنان کسب و کارشان در مرکز زندگی شان قرار دارد. افرادی که به دنبال امتیازی هستتند کته بته 

 آنها کمک کند کارهای بیشتری انجام دهند، هوشمندانه تر کار کنند و به آنها کمک کند.

رویتای انجتام کتار ختود را   و همیشتهاند  این حتی برای افرادی است که در مشاغل روزانه گیر کرده

دهند دوست داشته باشتند، امتا رئتیس ختود را دوستت نداشتته می  داشته اند. شاید کاری را که انجام

خواهند کاری را کته دوستت دارنتد انجتام می باشند. یا شاید آنها فقط حوصله شان سر رفته است. آنها

 دهند و برای آن پول دریافت کنند.

افرادی است که هرگز به تنهایی بیرون رفتن و راه اندازی یک کسب و کتار در نهایت، این برای همه  

کنند که زمان، نمی  کنند که برای آن کوتاهی کرده اند. شاید آنها فکرنمی  فکر نکرده اند. شاید آنها فکر

 ترسند خود را در معرض خطر قترار دهنتد. یتامی  پول یا اعتقادی برای انجام آن ندارند. شاید آنها فقط

کنند تجارت یک کلمه کثیف است. دلیلش هرچه که باشد، این کتاب هم بترای می  شاید آنها فقط فکر

 آنهاست.

توانتد در تجتارت باشتد. ابزارهتایی کته قتبالً دور از می  واقعیت جدیدی وجود دارد امروز هتر کستی

اکنون فقط چند دسترس بودند اکنون به راحتی در دسترس هستند. فناوری ای که هزاران هزینه دارد 

تواند کار دو یا سه یا در برخی متوارد کتل بختش را انجتام دهتد. می دالر یا حتی رایگان است. یک نفر

 چیزهایی که چند سال پیش غیرممکن بود امروز ساده هستند.

 40-10ساعته بدبختی کار کنیتد تتا آن را بته نتیجته برستانید.  60/80/100های الزم نیست هفته

افی است. شما مجبور نیستید پس انداز زندگی خود را تمام کنید یا ریسک زیتادی را ساعت در هفته ک

تواند تمام جریان نقدی متورد تان میوکار در کنار حفظ شغل روزانهاندازی یک کسبمتحمل شوید. راه

د یتا بتا توانید از خانه کتار کنیتنیاز شما را فراهم کند. شما حتی به یک دفتر هم نیاز ندارید. امروز می

 کنند، همکاری کنید.اید و هزاران مایل دورتر زندگی میافرادی که هرگز ندیده

 وقت آن است که کار را دوباره کار کنید. بیایید شروع کنیم.



 

 

 فصل 
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 دنیای واقعی را نادیده بگیرید 

گوییتد، همیشته می  ره یک ایده جدید به متردموقتی دربا  "کند.نمی  این هرگز در دنیای واقعی کار"

 شنوید.می آن را

رسد این دنیای واقعی مکانی به شدت افسرده کننده برای زندگی است. جتایی استت کته می  به نظر

دهند. تنهتا چیزهتایی می  جدید، رویکردهای ناآشنا، و مفاهیم خارجی همیشه در آن از دستهای  ایده

دهند، حتی اگر آن چیزها دانند و انجام مییی هستند که مردم قبالً میشوند همان چیزهاکه برنده می

 ناقص و ناکارآمد باشند.

سطح را خراش دهید و خواهید دید که این ستاکنان »دنیتای واقعتی« مملتو از بتدبینی و ناامیتدی 

ادر به تغییتر کنند جامعه آماده یا قمی  هستند. آنها انتظار دارند مفاهیم تازه شکست بخورند. آنها تصور

 نیست.

خواهند دیگران را به آرامگاه خود بکشانند. اگر امیدوار و جتاه طلتب باشتید، آنهتا می بدتر از آن، آنها

گویند که شتما وقتت می  شما غیرممکن است. آنهاهای  سعی خواهند کرد شما را متقاعد کنند که ایده

 کنید.می خود را تلف

است برای آنها واقعی باشد، اما بته ایتن معنتا نیستت کته بایتد در آن آنها را باور نکن آن دنیا ممکن 

 زندگی کنید.

شتود. در دنیتای واقعتی، می دانیم زیرا شرکت ما در آزمون دنیای واقعی به هر طریقتی متردودمی  ما

توانید بیش از دوازده کارمند در هشت شهر مختلف در دو قاره داشته باشید. در دنیای واقعی، نمی  شما

 مشتری را جتذب کنیتد. در دنیتای واقعتی، شتماها  توانید میلیوننمی  ون هیچ فروشنده یا تبلیغاتیبد

توانید فرمول موفقیت خود را برای بقیه دنیا فاش کنید. اما ما همته ایتن کارهتا را انجتام دادیتم و نمی

 موفق شدیم.

نکردن این هیچ ربطتی  دنیای واقعی یک مکان نیست، یک بهانه است. این توجیهی است برای تالش

 به شما ندارد.
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 شود می   درس گرفتن از اشتباهات بیش از حد ارزیابی

شتنوید کته می  در دنیای تجارت، شکست به یک مراسم مورد انتظار تبدیل شده است. شما همیشته

شنوید کته شتانس کستب و کتار شتما می خورند.می نفر شکست 9چگونه از هر ده کسب و کار جدید  

اوایل شکست بخورید "کنند: می سازد. مردم توصیهمی  شنوید که شکست شخصیتمی  بسیار کم است.

 "و اغلب شکست بخورید.

های توانی نفسش را نکشی. دم نکن. گتول آمتار را نخوریتد شکستتنمی  با این همه شکست در هوا،

 دیگران.های دیگران فقط همین است: شکست

 صول خود را بازاریتابی کننتد، بته شتما ربطتی نتدارد. اگتر افتراد دیگترتوانند محنمی  اگر افراد دیگر

توانند خدمات خود را به درستتی قیمتت نمی توانند تیم بسازند، به شما ربطی ندارد. اگر افراد دیگرنمی

کنند درآمد داشته باشند... می  گذاری کنند، به شما ربطی ندارد. اگر دیگران نتوانند بیش از آنچه خرج

 کنید.می  شما آن را دریافتخوب، 

 یکی دیگر از تصورات غلط رایج: شما باید از اشتباهات ختود درس بگیریتد. واقعتاً از اشتتباهات چته

 آموزید؟ ممکن است یاد بگیرید چه کارهایی را دوباره انجام ندهید، اما چقدر ارزش دارد؟ شما هنوزمی
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 د.دانید که در مرحله بعد باید چه کاری انجام دهینمی

دهتد. وقتتی می  خود مقایسه کنید. موفقیت به شما مهمات واقعتیهای  آن را با یادگیری از موفقیت

توانیتد دوبتاره آن را انجتام دهیتد. و دفعته و می -دانید چه چیزی مؤ ر بوده است کاری موفق شد، می

 بعد، احتماالً این کار را حتی بهتر انجام خواهید داد.

ک مطالعه مدرسه بازرگانی هاروارد نشان داد که کارآفرینان موفق به شکست شرط موفقیت نیست. ی

درصتد   34آینتده آنهتا  های  مراتب بیشتر احتمال دارد دوباره موفق شوند )نرخ موفقیت بترای شترکت

هایشان برای اولتین بتار شکستت خوردنتد، تقریبتاً بته همتان میتزان است(. اما کارآفرینانی که شرکت

درصد. افترادی کته قتبالً   ۲۳اندازی کردند: فقط  که برای اولین بار شرکتی را راهموفقیت افرادی بودند  

موفقیتت تجربته  *اند.اند به همان میزان موفقیت دارند که افرادی که اصالً تالش نکردهشکست خورده

 ای است که در واقع اهمیت دارد.

 گذشتته درنتگهای  کند. تکامل در شکستتمی  باشد: طبیعت دقیقاً چگونه کاراین نباید تعجب آور  

 کند، بلکه همیشه بر اساس آن چیزی است که کار کرده است. شما هم همینطور.نمی

 



 متفاوت فکر کنید    |16 |

 

 

 برنامه ریزی حدس زدن است 

مگر اینکه شما یک فالگیر باشید، برنامه ریزی بلند مدت کسب و کار یک خیال است. عوامل زیتادی 

د دارد که از دست شما خارج است: شرایط بازار، رقبا، مشتریان، اقتصاد، و غیره. نوشتن یک برنامه وجو

 توانید کنترل کنید.نمی  شود احساس کنید در کنترل چیزهایی هستید که واقعاًمی  باعث

د را بته تجاری خوهای  نامیم: حدس و گمان. برنامهنمی  را آن چیزی که واقعاً هستندها  چرا ما برنامه

استتراتییک های  متالی و برنامتههای  مالی خود را به عنوان حدسهای  تجاری، برنامههای  عنوان حدس

توانید دیگر نگران آنها نباشید. آنها فقتط می استراتییک شروع کنید. اکنونهای خود را به عنوان حدس

 ارزش استرس را ندارند.

بته گذشتته ها شوید. برنامتهمی د یک منطقه خطرناککنید، وارمی را به برنامه تبدیلها  وقتی حدس

رویم، زیترا، متی  این جایی است که ما"گذارند.  می  دهند آینده را هدایت کند. چشمان شما رامی  اجازه

با بداهه ناستازگار ها و مشکل اینجاست: طرح  "رویم.می  خوب، همان جایی است که ما گفتیم که داریم

 هستند.

پیش آمده را انتخاب کنید. گاهی الزم است های  ه بسازید. شما باید بتوانید فرصتو باید بتوانید بداه

 "رویم زیرا این چیزی است که امروز منطقی است.می  ما در مسیر جدیدی پیش"بگویید:  

بلندمدت نیز خراب است. شما بیشترین اطالعات را هنگام انجام کاری داریتد، های  زمان بندی برنامه

نویسید؟ معموالً قبتل از شتروع استت. بتدترین می  م آن. با این حال چه زمانی طرحی رانه قبل از انجا

 زمان برای گرفتن یک تصمیم بزرگ است.

اکنون این بدان معنا نیست که نباید به آینده فکر کنید یا به این فکر کنید که چگونه ممکتن استت 

ط احستاس نکنیتد الزم استت آن را به موانع پیش رو حمله کنید. این یک تمرین ارزشمند استت. فقت

بنویسید یا در مورد آن وسواس داشته باشید. اگر یک طرح بزرگ بنویسید، به احتمال زیاد هرگز به آن 

 بیش از چند صفحه فقط به عنوان فسیل در کابینت پرونتده شتما جمتعهای  نگاه نخواهید کرد. برنامه

 شوند.می

دهیتد، نته امستال. می بگیرید که این هفته چه کاری انجتامدست از حدس و گمان بردارید. تصمیم  

مهمترین چیز بعدی را مشخص کنید و آن را انجام دهید. درست قبل از انجام کاری، نه خیلتی زودتتر 

 تصمیم بگیرید.

توانید یتک پیتراهن می بال زدن آن اشکالی ندارد. فقط سوار هواپیما شو و برو. وقتی به آنجا رسیدید

 م اصالح و یک مسواک انتخاب کنید.زیباتر، کر
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کار بدون برنامه ممکن است ترسناک به نظر برسد. اما پیروی کورکورانه از نقشه ای که هتیچ رابطته 

 ای با واقعیت ندارد ترسناک تر است.

 
 

 چرا رشد کنیم؟ 

کوچکی است، اما آنها به دنبال یتک های  صحبت  "شرکت شما چقدر بزرگ است؟"پرسند،  می  مردم
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پاس  کوچک نیستند. هرچه این عدد بزرگتر باشد، صدایی چشمگیرتر، حرفه ای و قدرتمندتر خواهیتد 

اوه ... خیلتی "گویند اگر صدها کارمند دارید. اگر کوچتک هستتید، یتک  می  آنها  "وای، خوب!"داشت.  

شود که دومتی فقتط می  تمجید است. گفته  دریافت خواهید کرد. اولی به معنای تعریف و  "خوب است

 مودب است.

چرا اینطور است؟ رشد و تجارت چیست؟ چرا توسعه همیشه هدف است؟ جتذابیت افتراد بتزرگ در 

جویی در مقیاس« نیاز داریتد.( پیتدا کتردن انتدازه کنار نفس چیست؟ )شما به پاسخی بهتر از »صرفه

 مناسب و ماندن در آنجا چه اشکالی دارد؟

 یابنتد و شتاخهمی  اگر آنهتا فقتط گستترش"گوییم:  می  کنیم ومی  ما به هاروارد یا آکسفورد نگاهآیا  

دیگتر را در سراستر های شوند و پردیسمی کنند و جهانیمی شوند و هزاران استاد دیگر را استخداممی

 را اینگونته  البتته کته نته. ارزش ایتن موسستات  "کنند... آنگاه مدارس عالی خواهند بتود.می  جهان باز

 کنیم؟می سنجیم. پس چرا این روشی است که ما کسب و کارها را اندازه گیرینمی

شاید اندازه مناسب برای شرکت شما پنج نفر باشد. شاید چهل است. شاید دویستت باشتد. یتا شتاید 

یتد. فقط شما و یک لپ تاپ هستید. در مورد اینکه چقدر باید جلوتر از زمان باشید، حدس و گمان نکن

ها استت. و از استخدام زودرس مرگ بسیاری از شرکت  -آهسته رشد کنید و ببینید چه احساسی دارد  

توانند باعث شوند که اندازه مناسب ختود را ها میاین جهش  -های رشد بزرگ نیز اجتناب کنید  جهش

 نادیده بگیرید.

 کوچک فقط یک پله نیست. کوچک به خودی خود یک مقصد عالی است.

کننتد بزرگتتر باشتند، می  تا به حال توجه کرده اید که در حالی که کسب و کارهای کوچک آرزوآیا  

کسب و کارهای بزرگ رویای چابکی و انعطاف پذیری بیشتری دارند؟ و به یاد داشته باشید، زمانی کته 

وش شوید، واقعاً سخت است که بدون اخراج افراد، آسیب رساندن بته روحیته و تغییتر کتل رمی  بزرگ

 کسب و کار خود کوچک شوید.

 افزایش سرعت نباید هدف شما باشد. و ما فقط در مورد تعداد کارمنتدانی کته شتما داریتد صتحبت

کنتد. می  فناوری اطالعات، مبلمان و غیره نیز صدق های  کنیم. در مورد هزینه ها، اجاره، زیرساختنمی

گیرید که آنها را قبول کنید یا نه. و اگر آنها را می  افتد. شما تصمیمنمی  این موارد فقط برای شما اتفاق 

های زیادی را قفتل کنیتد و خودتتان را بپذیرید، سردردهای جدیدی را نیز متحمل خواهید شد. هزینه

تر و وکاری کته اداره کتردن آن بستیار ستختکسب  -کنید  وکار پیچیده میمجبور به ایجاد یک کسب

 زاتر است.استرس

یک کسب و کار کوچک ناامن نباشید. هرکستی کته کستب و کتاری پایتدار و در مورد هدف داشتن  
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 کند، خواه کوچک باشد یا بزرگ، باید افتخار کند.می سودآور را اداره

 
 

 اعتیاد به کار 

 شنویم که روغن نیمته شتب رامی  گیرد. ما در مورد مردمیمی  فرهنگ ما ایده معتاد به کار را جشن

شتود می خوابند. این یک نشان افتخار در نظر گرفتهمی  کشند و در دفترمی  راها  سوزانند. تمام شبمی

 که خود را به خاطر یک پروژه بکشید. هیچ مقدار کار، کار زیاد نیست.

این اعتیاد به کار نه تنها ضروری نیست، بلکه احمقانه است. بیشتر کار کردن به این معنی نیست که 

دهید. این فقط به این معنی است که شتما بیشتتر می های بیشتری انجامدهید یا کارمی  بیشتر اهمیت

 کنید.می  کار

کنند. اوالً، اینگونه کار کردن در طول می معتادان به کار بیشتر از آن که حل کنند مشکالتی را ایجاد

تر خواهتد خیلی سخت -و خواهد شد    -آید  زمان پایدار نیست. وقتی سقوط فرسودگی شغلی پیش می

 شد.

کننتد مشتکالت را بتا صترف دهنتد. آنهتا ستعی میمی افراد معتاد به کار نیز این موضوع را از دست

کنند تنبلی فکری را بتا زور وحشتیانه جبتران کننتد. می های زیادی به آنها حل کنند. آنها سعیساعت

 شود.می غیر ظریفهای  این منجر به راه حل

ال راه هایی برای کارآمدتر شتدن نیستتند زیترا در واقتع کتار کنند. آنها به دنبمی  حتی بحران ایجاد

برنتد. آنهتا مشتکالتی را )اغلتب می  اضافه کاری را دوست دارند. آنها از احستاس قهرمتان بتودن لتذت

 کنند تا بتوانند بیشتر کار کنند.می ناخواسته( ایجاد
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کنند برای ساعات معقول کار مانند احساس  نمی  شوند افرادی که تا دیروقتمی  معتادان به کار باعث

شود. بعالوه، منجتر بته می  کافی نیستند. این منجر به احساس گناه و روحیه ضعیف در اطراف  "صرفا"

مانند، حتتی اگتر واقعتاً می  افراد تا دیروقت بدون تعهد  -شود که در صندلی نشسته باشند  می  ذهنیتی

 سازنده نباشند.

و هتا  است، بعید است که قضاوت درستی داشتته باشتید. ارزشدهید کار  می  اگر تنها کاری که انجام

توانید تصمیم بگیرید که چته چیتزی ارزش تتالش نمی  شود. شما دیگرمی  تصمیم گیری شما منحرف

شتوید. هتیچکس وقتتی خستته استت می  اضافی را دارد و چه چیزی ارزش ندارد. و شما فقط خستته

 گیرد.نمی تصمیمات تیز

اد به کار عمالً بیشتر از افراد غیرمعتاد به کار موفق نیستند. آنها ممکن است ادعا در نهایت، افراد معت

کنند که کمال گرا هستند، اما این فقط به این معنی است که به جای رفتن به سمت کار بعدی، وقتت 

 کنند.می خود را برای تثبیت جزئیات بی اهمیت تلف

کننتد. می  کننتد، فقتط از آن استتفادهنمی  صرفه جتوییمعتادان به کار قهرمان نیستند. آنها در روز  

 قهرمان واقعی در حال حاضر در خانه است زیرا او راه سریع تری برای انجام کارها پیدا کرده است.
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 بس است   "کارآفرینان"با 

بیایید اصطالح کارآفرین را بازنشسته کنیم. منسوخ شده و مملو از چمدان استت. بتوی یتک باشتگاه 

دهد. هر کس باید تشویق شود تتا تجتارت ختود را راه انتدازی کنتد، نته فقتط برختی از می  اعضافقط  

 کنند.می  نیادهای کمیاب که خود را کارآفرین معرفی

کنند. آنها در حال تبدیل به ستود می  گروه جدیدی از افراد وجود دارند که کسب و کار را راه اندازی

 داننتد. بستیاری از آنهتا حتتی ختود را صتاحب کستب و کتارنمی کتارآفرینهستند، اما هرگز ختود را 

 دهنتد و بترای آن پتولمی دانند. آنها فقط کاری را که دوستت دارنتد بتا شترایط خودشتان انجتامنمی

 گیرند.می

تر جایگزین کنیم. بته جتای کارآفرینتان، رسد را با یک کلمه سادهای که به نظر میپس بیایید کلمه

کند یک شروع کننتده استت. شتما می بتدی بنامیم. هر کسی که یک کسب و کار جدید ایجادآنها را م
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 حتد  از  بتاالتر  ریسک  تحمل  یا  کیف،  یک  فانتزی،  شلوار  و  کت  یک  گواهینامه، ،MBAنیازی به مدرک  

 .دارید نیاز شروع برای  فشار یک  و  نفس به اعتماد  کمی  ایده، یک به  فقط شما.  ندارید متوسط

 .2009مارس   21، نیویورک تایمز، "تالش کن، دوباره تالش کن، یا شاید نه"لزلی برلین، *
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 یک فرورفتگی در کائنات ایجاد کنید 

. ایتن کته شتما یتک برای انجام کار بزرگ، باید احساس کنیتد کته در حتال ایجتاد تفتاوت هستتید

 کنید. اینکه شما بخشی از چیز مهمی هستیدمی  فرورفتگی معنی دار در جهان ایجاد

شما باید های  این بدان معنا نیست که شما باید درمان سرطان را پیدا کنید. فقط این است که تالش

 شتما  "نتد.کمی  ایتن زنتدگی متن را بهتتر"خواهیتد مشتتریانتان بگوینتد:  می  ارزش داشته باشد. شما

 دهید متوقف کنید، مردم متوجه خواهند شد.می خواهید احساس کنید که اگر کاری را که انجاممی

 در این مورد نیز باید احساس فوریت کنیتد. بترای همیشته نتداری ایتن کتار زنتدگی شماستت. آیتا

 آنچه انجام  خواهید همه چیز را به هم بزنید؟می  خواهید فقط یک محصول دیگر برای من بسازید یامی

خواهید ببینید. می  دهید میراث شماست. دور هم ننشینید و منتظر دیگران نباشید تا تغییری را کهمی

 و فکر نکنید که برای ایجاد این تفاوت نیاز به یک تیم بزرگ است.

نگاه کنید، که تجارت سنتی تبلیغات طبقه بندی شده را نابود کرد. تنها با چنتد ده  Craigslistبه  

را در اینترنتت ها کند، یکتی از محبتوب تترین ستایتمی میلیون درآمد ایجادها ارمند، این شرکت دهک

 دارد و کل تجارت روزنامه را مختل کرده است.

شود، تنها یک صفحه ساده در وب است کته توستط می  که توسط مت دراج اجرا Drudgeگزارش  

کننتدگان تلویزیتون، تهیه -زیادی بر صنعت خبر داشته استت شود. با این حال، تأ یر می  یک مرد اجرا

ها معمتوالً آن را بته عنتوان محلتی بترای های گفتگتوی رادیتویی و خبرنگتاران روزنامتهمجریان برنامه

 *بینند.های جدید میداستان

های کوچولتو از ناکجاآبتاد هم است. این بچتهاگر قصد انجام کاری را دارید، کاری را انجام دهید که م

توانید همین کتار را در می  ها سال در اطراف بودند، نابود کردند. شماهای قدیمی را که دهآمدند و مدل

 صنعت خود انجام دهید.
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 خارش خود را بخراشید 

 کتهساده ترین و ساده ترین راه برای ایجاد یک محصول یتا ختدمات عتالی، ستاختن چیتزی استت  

و  -دانیتد طراحتی کنیتد می دهتد آنچته را کتهمی خواهید از آن استفاده کنید. این به شما امکتانمی

 سازید خوب است یا خیر.می بالفاصله متوجه خواهید شد که آیا چیزی که

سازیم که برای اداره کسب و کار ختود بته آن نیتاز داریتم. بته می  ما محصوالتی را، 37signalsدر  
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ایم، و چه ایم، چه گفتهخواستیم برای پیگیری اینکه با چه کسی صحبت کردهما راهی میعنوان مثال،  

نرم افزار مدیریت تماس خود را ایجاد کردیم. نیتازی ، Highriseزمانی باید پیگیری کنیم. بنابراین ما  

 خاراندیم. نبود. ما خارش داشتیم، بنابراین آن راها  متمرکز، مطالعات بازار یا واسطههای  به گروه

گیرید. اگتر مشتکل شتخص سازید، هر روز صدها تصمیم کوچک میوقتی محصول یا خدماتی را می

 کنید، چراغ روشتنمی  زنید. وقتی مشکل خود را حلمی  کنید، مدام در تاریکی چاقومی  دیگری را حل

 دانید که پاس  درست چیست.می  شود. شما دقیقامی

را خارانتد. او در حتین جتاروبرقی منتزل ختود متوجته شتد کته مخترع جیمز دایسون خارش خود  

گرد و غبار مدام منافذ کیسه را مستدود   -دهد  می  جاروبرقی کیفش دائماً قدرت مکش خود را از دست

کند. این مشکل خیالی شخص دیگری نبود. این یک تجربه واقعی بتود می  کرده و جریان هوا را مسدود

رد. بنابراین او تصتمیم گرفتت مشتکل را حتل کنتد و اولتین جتاروبرقی که او از نزدیک آن را تجربه ک

 *سیکلونی و بدون کیسه جهان را ارائه کرد.

ویک فرث هنگام نواختن تیمپان برای ارکستر سمفونیک بوستون ایده ساخت یک چوب طبتل بهتتر 

صورت تجاری بخرد با این کار مطابقت نداشتت، بنتابراین توانست به هایی که او میرا مطرح کرد. چوب

اش کترد. ستپس یتک روز او دستته ای از های طبل از زیترزمین خانتهشروع به ساختن و فروش چوب

مختلتف را شتنید. در آن زمتان بتود کته او شتروع بته های را روی زمین انداخت و تمام زمزمهها  چوب

یکسانی بودند. نتیجته های ی و گام کرد، بنابراین آنها جفتبر اساس رطوبت، وزن، چگالها  تطبیق چوب

 85000بتیش از   Vic Firth. امتروزه کارخانته  "جفت عالی"به خط برچسب محصول او تبدیل شد:  

 +درصدی در بازار طبل دارد. 62کند و سهم می چوب درام در روز تولید

تر نیتاز هتای دویتدن بهتتر و ستبکبیل باورمن مربی پیست به این نتیجه رسید که تیمش به کفش

دارد. بنابراین او به کارگاه خود رفت و الستیک را در آهن وافل خانواده ریخت. اینگونته بتود کته زیتره 

 ++وافل معروف نایک متولد شد.

این افراد خارش خود را خاراندند و بازار عظیمی از مردم را کته دقیقتاً بته آنچته نیتاز داشتتند را در 

 معرض دید قرار دادند. شما هم باید این کار را انجام دهید.

ستقیم سازید سریع و مچه را که میتوانید کیفیت آنسازید، میهنگامی که آنچه را که نیاز دارید می

 ارزیابی کنید، نه توسط پروکسی.

دانست که محصتوالت مراقبتت از مری کی واگنر، بنیانگذار شرکت آرایشی و بهداشتی مری کی، می

کرد. او آنهتا را از یتک متخصتص زیبتایی محلتی پوست او عالی هستند زیرا خودش از آنها استفاده می

فروخت. هنگامی که متخصتص می  گان و دوستانخانگی را به بیماران، بستهای  دریافت کرد که فرمول
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را از خانواده خرید. او برای اینکه بداند محصوالت خوب هستند نیازی ها  زیبایی درگذشت، واگنر فرمول

 *کرد.می  متمرکز یا مطالعات نداشت. فقط باید به پوست خودش نگاههای  به گروه

دهد عاشق کتاری شتوید کته ن رویکرد »مشکل خودت را حل کن« به شما امکان میبهتر از همه، ای

دانید. هیچ جایگزینی برای آن وجتود نتدارد می  سازید. شما مشکل و ارزش راه حل آن را از نزدیکمی

پس از همه، شما )امیدوارم( برای سالهای آینده روی این موضوع کار خواهید کترد. شتاید حتتی بقیته 

 دهید.می است چیزی باشد که واقعاً به آن اهمیت عمرت. بهتر

 
 

 شروع به ساختن چیزی کن 

کتردم، می را داشتتم. اگتر فقتط بته آن عمتل eBayمتن ایتده "گوید: می همه ما دوستی داریم که

هیچ ارتبتاطی بتا  eBayاین منطق رقت انگیز و توهم آمیز است. داشتن ایده برای   "شدم!می  میلیاردر

گویید یتا برنامته می  کنید یامی  دهید مهم است، نه آنچه فکرمی  ندارد. آنچه انجام eBayایجاد واقعی  

 کنید.می ریزی

کنید ایده شما آنقدر ارزشمند است؟ سپس سعی کنید آن را بفروشید و ببینید چته چیتزی می  فکر
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ساختن چیزی نکنید، آورید. احتماالً جواب زیاد نیست. تا زمانی که واقعاً شروع به می  برای آن به دست

 ها را دارند.ایده درخشان شما فقط همین است، یک ایده. و همه یکی از آن

یک دوربین و یک فیلم در دست بگیرید و "استنلی کوبریک به فیلمسازان مشتاق این توصیه را کرد: 

دانست که وقتی در کاری تازه کار هستید، باید شروع به می  کوبریک*"اصالً فیلمی از هر نوعی بسازید.

خلق کنید. مهمترین چیز این است که شروع کنید. بنتابراین یتک دوربتین بگیریتد، ضتبط را بزنیتد و 

 شروع به عکاسی کنید.

ارزان و فراوان هستند. ایده اولیه راه اندازی آنقدر بخش کوچکی از یک کسب و کار است کته ها  ایده

 کنید.می ناچیز است. سوال واقعی این است که چقدر خوب اجراتقریباً 

 

 

 
 

 بدون زمان بهانه ای نیست 

کنند که دوست دارنتد یتک می  آنها ادعا  "زمان کافی نیست."آورند:  می  رایج ترین بهانه ای که مردم

بنویستند یتا  شرکت راه اندازی کنند، یک ساز یاد بگیرند، یک اختراع را به بازار عرضه کنند، یک کتاب

 هر چیز دیگری، اما ساعات کافی در روز وجود ندارد.

بیا دیگه. اگر درست صرف کنید، همیشه زمان کافی وجود دارد. و فکر نکنید که مجبورید کار روزانه 
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 خود را رها کنید. روی آن بمانید و شبانه روی پروژه خود شروع کنید.

روی ایده خود کار کنید. به جای اینکه ، World of Warcraftبه جای تماشای تلویزیون یا بازی 

 یتا روزهتای شتانزده ستاعته صتحبتها  ساعت ده بخوابید، ساعت یازده بخوابید. ما در مورد تمام شتب

کنیم. این زمان کتافی استت می ما در مورد فشار دادن چند ساعت اضافی در هفته صحبت  -کنیم  نمی

 تا کاری پیش برود.

انجام دادید، خواهید فهمید که آیا هیجان و عالقه شما واقعی استت یتا فقتط   هنگامی که این کار را

 یک مرحله گذرا است. اگر به نتیجه نرسید، هر روز به سر کار بروید، همانطور که در تمام متدت انجتام

دادید. شما به غیر از زمان کمی ریسک نکردید یا چیزی را از دست ندادیتد، بنتابراین چیتز مهمتی می

 نیست.

کنیتد. می خواهید، صرف نظر از سایر تعهدات خود، زمان را صترفمی  وقتی چیزی به اندازه کافی بد

خواهند. سپس بته بهانته زمتان از نفتس نمی  حقیقت این است که بیشتر مردم آن را به اندازه کافی بد

رویاهتای  کنند. با بهانه جویی خود را رها نکنید. این کتامالً مستلولیت شماستت کتهمی  خود محافظت

 خود را محقق کنید.

رسد. شما همیشه خیلی جوان هستید یا پیر یا شلوغ یا خراب یتا نمی  عالوه بر این، زمان عالی هرگز

 افتند.بندی کامل چیزها باشید، هرگز اتفاق نمیچیز دیگری. اگر دائماً نگران زمان
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 روی ماسه خط بکشید 

 دهیتد انجتاممی  داشتته باشتید کته چترا کتاری را کته انجتامکنید، به خاطر  می  همانطور که شروع

دهید. کسب و کارهای بزرگ یک دیدگاه دارند، نه فقط یک محصول یا خدمات. شما باید به چیتزی می

اعتقاد داشته باشید. شما باید یک ستون فقرات داشته باشید. باید بدانیتد بترای چته چیتزی حاضترید 

 دهید. بجنگید. و سپس باید به جهان نشان

کننتد. و می  کنند و از شما دفتاعمی  یک موضع قوی نحوه جذب سوپر طرفداران است. به شما اشاره

 تر و پرشورتر از هر تبلیغاتی منتشر کردند.آنها این خبر را بیشتر، گسترده

کننتد می نظرات قوی رایگان نیستند. شما برخی از افراد را خاموش خواهید کرد. آنها شتما را متتهم

مغرور و گوشه گیر هستید. زندگی همینه برای هر کسی که شما را دوستت دارد، دیگرانتی هستتند که  

هتای شتما ناراحتت نیستت، احتمتاالً بته انتدازه کتافی فشتار کس از حرفکه از شما متنفرند. اگر هیچ

 آورید. )و احتماالً شما هم کسل کننده هستید.(نمی

الت ما عملکرد کمتری نستبت بته محصتوالت رقبتا دارنتد. بسیاری از مردم از ما متنفرند زیرا محصو
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شود. اما ما به همان انتدازه می  کنیم به آنها توهینمی  وقتی ما از درج وییگی حیوان خانگی آنها امتناع

 کنیم.می دهند افتخارنمی به کارهایی که محصوالتمان انجام

هتای افزارهتا بستیار پیچیتده هستتند: وییگیکنیم زیرا معتقدیم اکثر نرم می  ما آنها را ساده طراحی

سازیم که برعکس آن است. اگتر می زیاد، سردرگمی بیش از حد. بنابراین ما نرم افزاریهای  زیاد، دکمه

سازیم برای همه مناسب نیست، اشکالی ندارد. اگر این بدان معناست کته دیگتران بته می  چیزی که ما

برخی از مشتریان را از دست بدهیم. این ختط متا در شتن شدت محصوالت ما را دوست دارند، مایلیم  

 است.

شود. همه چیتز قابتل بحتث می وقتی ندانی به چه چیزی اعتقاد داری، همه چیز تبدیل به یک بحث

 واضح هستند.ها  کنید، تصمیم گیریمی است. اما وقتی برای چیزی ایستادگی

گانیک با باالترین کیفیت موجود مخفف فروش محصوالت طبیعی و ار Whole Foodsبرای مثال  

کننتد. نمی است. آنها زمان را برای تصمیم گیری بارها و بارها برای اینکه چه چیزی مناسب است تلتف

بحثتی نیستت پاست    "مصنوعی دارد بفروشتیم؟های  آیا این محصول را که طعم"پرسد  نمی  هیچ کس

 کوال یا اسنیکر بخرید.توانید در آنجا کوکانمی روشن است. به همین دلیل است که

گران تر است. برخی از افراد متنفر حتی به  Whole Foodsاین باور به این معنی است که غذا در  

کننتد. امتا پتس می  کنند مسخرهمی  گویند و کسانی را که از آنجا خریدمی  آن حقوق و دستمزد کامل

 کند.می چی؟ هول فودز خیلی خوب کار

است، درست در پایین خیابان دفتر ما در شتیکاگو. آنهتا ایتن  Vinnie's Sub Shopنمونه دیگر  

روغن ریحان خانگی را روی زیربناها قرار دادند که کامالً عالی است. بهتر است به موقتع حاضتر شتوید. 

 "بندیم.می  وقتی نان تمام شد،"دهد:  می شوند و زن پشت پیشخوان پاس می بپرسید کی بسته

گیتریم. وقتتی می قتی تازه ترین است، نان خود را از نتانوایی پتایین خیابتانآره. صبح زود، و"واقعا؟  

توانیم نان بیشتری را بعداً در روز می  بندیم.می  تمام شد )معموالً حوالی دو یا سه بعد از ظهر(، مغازه را

چ اما به خوبی نان تازه پخته شده صبح نیست. اگر نان خوب نباشتد، فتروش چنتد ستاندوی  ،تهیه کنیم.

 "دیگر فایده ای ندارد. افتخار کن.

 دهید به جای چند زنجیره ساندویچ عمومی در چنین مکانی غذا بخورید؟نمی آیا ترجیح
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 بیانیه ماموریت غیر ممکن 

 گویتد شتما از چیتزی دفتاعمی  بین ایستادگی واقعی برای چیزی و داشتن یک بیانیه ماموریتی کته

کته فقتط بترای نصتب  "ارائه بهترین ختدمات"دانید، تابلوهای می کنید یک دنیا تفاوت وجود دارد.می

 رسند و با واقعیت ارتباط ندارند.می روی دیوار ایجاد شده اند. آنهایی که ساختگی به نظر

تصور کنید در یک دفتر ماشین اجاره ای ایستاده اید. اتاق سرد است فرش کثیتف استت. هتیچکس 

بینید که در باالی آن مقتداری کلیتپ آرت می  پاره شده راسر پیشخوان نیست و سپس یک تکه کاغذ  

 به تابلوی اعالنات سنجاق شده است. این یک بیانیه ماموریت است:

 

تجتاری و خودروهتای تجتاری، اجتاره، فتروش ختودرو و های ماموریت ما این است که اجاره کامیون

کار، فراتر از انتظارات آنها بترای ختدمات، نیازهای مرتبط مشتریان خود را برآورده کنیم و با انجام این  

 کیفیت و ارزش باشیم.

ما تالش خواهیم کرد تا با تالش برای ارائته بتیش از آنچته وعتده داده شتده، صتادقانه و منصتفانه و 
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 برای ارائه خدمات شخصتی استتثنایی کته تجربته تجتاری دلپتذیری را ایجتاد  "پیشرفت مایل بیشتر"

 ت مشتریان خود را به دست آوریم.کند، وفاداری طوالنی مدمی

هایی بترای رشتد شخصتی و ما باید کارکنان خود را با حمایت از توسعه آنها، فتراهم کتردن فرصتت

هتتا و دستاوردهایشتتان، بتترای ارائتته ختتدمات استتتثنایی بتته مشتتتریان ختتود جبتتران منصتتفانه موفقیت

 *برانگیزانیم.

آنها مترا بترای "گویی: می خوانی ومی بدون سرنشین. و تو آنجا نشسته ای و این چرندیات راو آن را  

 کلمات روی کاغذ به وضوح با واقعیت تجربه جدا شده اند.  "برند؟می چه احمقی

گوید کته شترکت چقتدر می مثل زمانی است که در حالت تعلیق هستید و صدای ضبط شده به شما

مشتری ارزش قائل است. واقعا؟ در این صورت شاید باید افراد حمایتت کننتده برای شما به عنوان یک  

 بیشتری را استخدام کنید تا من سی دقیقه منتظر نمانم تا کمک بگیرم.

دهی. این می  یا فقط چیزی نگو اما صدای خودکاری به من نده که به من بگوید چقدر به من اهمیت

و روباتی که برای گفتن چیزهای خوب برنامه ریزی شتده یک ربات است. من تفاوت بین محبت واقعی  

 دانم.می است را

ایستادن برای چیزی فقط نوشتن آن نیستت. ایتن در متورد آن استت کته آن را بتاور کنیتد و آن را 

 زندگی کنید.
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 است   Zپول خارجی طرح 

کنند که راه می  دم فکرآید؟ اغلب مرپرسید: پول بذر از کجا مییکی از اولین سواالتی که احتماالً می

حل این است که از افراد خارجی پول جمع آوری کنند. اگر در حال ساختن چیزی مانند یک کارخانته 

ها یا رستوران هستید، ممکن است واقعاً به آن پول نقد خارجی نیاز داشته باشید. اما بسیاری از شرکت

 وزها.به خصوص این ر  -گران قیمت ندارند های  نیازی به زیرساخت

های وکارهای ختدماتی )متثالً مشتاوران، شترکتما اکنون در یک اقتصتاد ختدماتی هستتیم. کستب

ریزان عروسی، طراحان گرافیک، و صدها مورد دیگر( برای شروع به کتار نیتازی ندارنتد. افزار، برنامهنرم

 کنید، از تأمین مالی خارجی خودداری کنید.وکاری را اداره میاگر چنین کسب

توانید پول نقتد می  کنید، تا جایی کهمی  اقع، مهم نیست که چه نوع کسب و کاری را راه اندازیدر و

از خارج دریافت کنید. خرج کردن پول دیگران ممکن است عالی به نظر برسد، امتا یتک طنتاب بته آن 

 متصل است. در اینجا دلیل آن است:

کنید، باید به آنها هم می  افراد خارجی مراجعهمالی به    کنید. وقتی برای تامینمی  شما کنترل را رها 
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افتد؟ آیا کستب می پاس  دهید. در ابتدا خوب است، وقتی همه موافق هستند. اما در این راه چه اتفاقی

کنید؟ پول جمع کنید و ایتن کتاری می  و کار خود را برای گرفتن سفارش از شخص دیگری راه اندازی

 دهید.می است که انجام

خواهنتد پتول می گتذاران کند. سرمایهمی شروع به غلبه بر ایجاد یک تجارت با کیفیت  "کردننقد  "

و به سرعت )معموالً سه تا پنج سال(. پایداری بلندمدت زمتانی از پنجتره بیترون   -خود را پس بگیرند  

 خواهند در اسرع وقت پول نقد کنند.رود که افراد درگیر فقط میمی

تر از خرج کردن پول دیگران نیست. اما پس   عتیادآور است. هیچ چیز سادهخرج کردن پول دیگران ا

شوید و باید برای موارد بیشتر برگردید. و هر بار کته بته عقتب برگردیتد، آنهتا بیشتتر از از آن تمام می

 گیرند.می شرکت شما را

ان وحشتناکی برای کنید، هیچ اهرمی ندارید. این زممی  وقتی تازه شروع  معموالً یک معامله بد است.

 انجام هر معامله مالی است.

خواهنتد، آنچته را کته سترمایه می آنچه که مشتتریان روند. به جایمی مشتریان از قطب توتم پایین

 خواهند بسازید.می گذاران

کننده وجوی بودجه دشتوار و خستتهجمع آوری پول به طرز باورنکردنی منحرف کننده است. جست

پرتی کشتد. ایتن یتک حتواس، و غیره طتول میمینی، مانورهای قانونی، قراردادهاها جلسات زاست. ماه

 بزرگ است زمانی که شما واقعاً باید روی ساختن چیزی عالی تمرکز کنید.

 

و پشتیمان شتده انتد شنویم که ایتن راه را رفتهمی ارزشش را ندارد. بارها و بارها از صاحبان مشاغلی

دهنتد: اول، شتما آن هجتوم ستریع می خماری ارائته-داستان سرمایه گذاریاند. آنها معموالً تنوعی در 

گذاران و/یتا هیلتت کنید بته جلستاتی بتا سترمایهکنید. اما بعد شروع میمی  سرمایه گذاری را دریافت

 حتاال شتخص دیگتری صتدا  "اوه مرد، من خودم را درگیر چه چیتزی کتردم؟"گویید:  تان، و میمدیره

 کند.می

 ه سر خود را در آن طناب فرو کنید، به دنبال راه دیگری باشید.قبل از اینک
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 کنید نیاز دارید می   شما کمتر از آنچه فکر 

 آیا واقعاً به ده نفر نیاز دارید یا فعالً دو یا سه نفر نیاز دارند؟

 است؟دالر( در حال حاضر کافی    5000دالر )یا    50000دالر نیاز دارید یا    500000آیا واقعاً به 

 توانید چیزی را در دو ماه بسازید؟می  آیا واقعاً به شش ماه نیاز دارید یا

توانید فضای اداری )یا کار در خانه( را برای مدتی بته می  آیا واقعاً به یک دفتر کار بزرگ نیاز دارید یا

 اشتراک بگذارید؟

کوچک اجاره کنید )یا از گاراژ یا   توانید یک فضای ذخیره سازیمی  آیا واقعاً به یک انبار نیاز دارید یا

 زیرزمین خود استفاده کنید( یا آن را به طور کامل برون سپاری کنید؟

دیگتری بترای هتای آیا واقعاً نیاز به خرید تبلیغات و استخدام یک شرکت روابط عمومی دارید یتا راه

 جلب توجه وجود دارد؟

توانید شخص دیگری را برای تولید محصتوالت ختود می  آیا واقعاً نیاز به ساخت یک کارخانه دارید یا

 استخدام کنید؟
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استفاده کنیتد و خودتتان ایتن کتار را  Quickenتوانید از  می  آیا واقعاً به یک حسابدار نیاز دارید یا

 انجام دهید؟

 توانید آن را برون سپاری کنید؟می  آیا واقعاً به یک بخش فناوری اطالعات نیاز دارید یا

 توانید به تنهایی به سؤاالت رسیدگی کنید؟می  عاً به یک پشتیبان تمام وقت نیاز دارید یاآیا واق

توانید محصول خود را به صورت آنالین می آیا واقعاً نیاز به افتتاح یک فروشگاه خرده فروشی دارید یا

 بفروشید؟

توانیتد از آن چیزهتا یتا می  ها و بروشورهای فانتزی نیاز داریتدهای ویزیت، سربرگآیا واقعاً به کارت

 چشم پوشی کنید؟

تری را طی کنید، اما نته در تر و گراننکته را متوجه شدید. شاید در نهایت مجبور شوید مسیر بزرگ

 حال حاضر.

صرفه جویی اشکالی ندارد. وقتی اولین محصول خود را عرضته کتردیم، آن را بتا قیمتت ارزان انجتام 

فتیم. ما فضایی را با یک شرکت دیگر به اشتراک گذاشتتیم. متا بتانکی از دادیم. ما دفتر خودمان را نگر

سرورها را دریافت نکردیم. ما فقط یکی داشتیم ما تبلیغ نکردیم. ما با بته اشتتراک گذاشتتن تجربیتات 

مشتتریان استتخدام نکتردیم. هتای خود به صورت آنالین تبلیغ کردیم. ما کسی را برای پاس  به ایمیل

 رکت خودش به آنها پاس  داد. و همه چیز به خوبی پیش رفت.بنیانگذار ش

 کنند. مال شما هم میتونهمی بزرگ همیشه در گاراژ شروع به کارهای  شرکت
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 یک کسب و کار راه اندازی کنید، نه یک استارتاپ 

کنتد )مخصوصتاً در می  آه، استارت آپ این یک شرکت خاص است که توجه زیادی را به خود جلتب

 فناوری(.  دنیای

مشکل شخص دیگری است. جایی استت ها  راه اندازی یک مکان جادویی است. جایی است که هزینه

توانید پول دیگران را خرج می که آن چیز مزاحم به نام درآمد هرگز مشکلی ندارد. اینجا جایی است که

نین فیزیتک کستب و کنید تا زمانی که راهی برای ساختن خودتان پیدا کنید. اینجا جایی است که قتوا

 شود.نمی کار در آن اعمال

مشکل این مکان جادویی این است که یک افسانه است. حقیقت این است که هر کسب و کار، جدید 

شتود. درآمتد ورودی، می یا قدیمی، توسط مجموعه ای از نیروهای بازار و قوانین اقتصادی یکسان اداره

 باد رفته است.شود. تبدیل به سود و یا  می خارجها  هزینه

 شوند که ستعیمی کنند این واقعیت را نادیده بگیرند. آنها توسط افرادی ادارهمی سعیها استارت آپ

کنند شرایط اجتناب ناپذیر را به تعویق بیاندازند، یعنی لحظه ای که کستب و کتار آنهتا بایتد رشتد می
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 کند، سود کند و یک تجارت واقعی و پایدار باشد.

»ما در آینده چگونه سود ببریم« به تجارت داشته باشد، مضحک است. این ماننتد هرکسی که نگرش 

 "بیایید وانمتود کنتیم گترانش وجتود نتدارد."ساختن یک کشتی موشکی است اما با گفتن این جمله، 

 کسب و کار بدون مسیری برای سود، یک تجارت نیست، یک سرگرمی است.

استفاده نکنید. در عوض، یک کسب و کار واقعتی راه انتدازی بنابراین از ایده استارتاپ به عنوان عصا  

و حقوق و دستمزد ستر و کتار ها کنید. کسب و کارهای واقعی باید با چیزهای واقعی مانند صورتحساب

وکارهای واقعتی بتا گفتتن داشته باشند. کسب و کارهای واقعی از روز اول نگران ستود هستتند. کستب

کنند. مانند یک تجارت واقعی آپ هستیم« مشکالت عمیق را پنهان نمی»اشکالی ندارد، ما یک استارت

 رفتار کنید و شانس بهتری برای موفقیت خواهید داشت.

 
 

Flip to Building   ساختن به فالپ است 

شتنوید حتتی زمتانی می شما آن را "استراتیی خروج شما چیست؟"شنوید: می چیز دیگری که زیاد

توانند شروع به ساختن چیزی کنند بتدون اینکته نمی  اید. مشکل افرادی که حتیکه تازه شروع کرده  

کنند چیست؟ چه عجله ای؟ اگر حتی قبل از شیرجه رفتن به خارج شدن می  بدانند چگونه آن را ترک

 خورد.نمی  شما به همهای کنید، اولویتمی از آن فکر

نویسید؟ آیا می آیا قبل از ازدواج را در اولین قرار  شوید؟می  آیا با برنامه ریزی برای جدایی وارد رابطه

 کنید؟ این مضحک خواهد بود، درست است؟می  صبح روز عروسی با یک وکیل طالق مالقات

شما به یک استراتیی تعهد نیاز دارید، نه یک استراتیی خروج. شما باید به این فکر کنید که چگونته 

خواهیتد از کشتتی بپریتد. اگتر کتل می نید، نه اینکه چگونتهپروژه خود را رشد داده و به موفقیت برسا
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 استراتیی شما بر اساس ترک باشد، احتمال اینکه در وهله اول خیلی دور نشوید وجود دارد.

بینید که امیدشان به فروش است. اما احتمال به دستت آوردن آن می  شما بسیاری از تجار مشتاق را

ود دارد که یک خواستگار بزرگ بیاید و همه چیز را ارزشتمند بسیار ناچیز است. فقط احتمال کمی وج

 ؟10000در   1؟ یا  1000در  1کند. شاید  

کنید. به جای سازید، روی چیزهای اشتباه تأکید میبه عالوه، زمانی که شرکتی را به قصد تملک می

ن چیز اشتباهی تمرکز بر جلب توجه مشتریان به شما، نگران این هستید که چه کسی شما را بخرد. ای

 است که باید روی آن وسواس کرد.

 دهید. شما کسب و کار ختود رامی  و فرض کنید این توصیه را نادیده گرفته اید و یک تلنگر را انجام

کنید. بعد چی؟ به جزیتره ای برویتد و تمتام روز می  فروشید و روزی خوبی دریافتمی  سازید، آن رامی

 اقعا شما را راضی خواهد کرد؟ آیا پول به تنهایی واقعتاً شتما را خوشتحالپیانا کوالدا بنوشید؟ آیا این و

 کند؟ آیا مطملن هستید که این کار را بیشتتر از راه انتدازی کستب و کتاری کته واقعتاً از آن لتذتمی

 پسندید؟می  برید و به آن اعتقاد دارید،می

کننتد، شتش متاه می روششتنوید کته فتمی به همین دلیل است که اغلب در مورد صاحبان مشاغل

تنگ شتده استت. اند شوند. دلشان برای چیزی که دادهمی شوند و سپس دوباره وارد بازیمی  بازنشسته

 که تقریباً به خوبی اولی آنها نیست.اند  و معموالً، آنها با کسب و کاری بازگشته

 های خوب زیتاد اتفتاق اون پسر نباش اگر موفق به انجام یک کار خوب شدید، آن را ادامه دهید. چیز

 افتد. اجازه ندهید کسب و کار شما همان چیزی باشد که از بین رفته است.نمی
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 جرم کمتر 

ایده داشتن جرم کمتر را بپذیرید. در حال حاضر، شما کوچکترین، الغرترین و سریعترین هستید. از 

بیشتتر باشتد، انترژی  اینجا به بعد، شروع به جمع آوری جرم خواهید کرد. و هر چه جترم یتک جستم

بیشتری برای تغییر جهت آن مورد نیاز است. در دنیای تجتارت هتم بته همتان انتدازه کته در دنیتای 

 یابد ...می فیزیکی صادق است. جرم افزایش

 قراردادهای بلند مدت •

 پرسنل مازاد •

 تصمیمات دائمی •

 جلسات •

 فرآیند ضخیم •

 موجودی )جسمی یا ذهنی( •

 افزار و فناوریقفل سخت افزار، نرم  •
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 راه بلند مدتهای نقشه •

 سیاست اداری •

توانید به راحتتی جهتت را تغییتر می  توانید از این موارد اجتناب کنید. به این ترتیبمی  هر زمان که

 دهید. هرچه ایجاد تغییر هزینه بیشتری داشته باشد، احتمال ایجاد آن کمتر است.

زنند. آنها به جای می  بکشد. به جای عمل حرفطول  ها  بزرگ ممکن است سالهای  چرخش سازمان

توانید به سرعت هتر چیتزی را تغییتر می  کنند. اما اگر حجم خود را پایین نگه دارید،می  انجام، مالقات

توانید اشتباه کنید و بته می و/یا پیام بازاریابی.ها  دهید: کل مدل کسب و کار، محصول، مجموعه وییگی

توانید اولویت ها، ترکیب محصتول یتا تمرکتز ختود را تغییتر دهیتد. و می  سرعت آنها را برطرف کنید.

 توانید نظر خود را تغییر دهید.می مهمتر از همه، شما

اکتبتر  22، نیویورک تتایمز، "کندمی  کلینتون راهی برای بازی در کنار دراج پیدا"جیم روتنبرگ،  *

2007. 

 "1978در ستتال  ستتونیدا یمختتترع جتتاروبرق ستتون،یدا متتزیدربتتاره ج جالتتب قیحقتتا"*

www.ideafinder.com/history/inventors/dyson.htm 
، 2009متتتارس  29صتتتبح،  کشتتتنبهی، CBS News، "ادامتتته دارد تیتتتب" چتتتل،یراس م+

www.tinyurl.com/cd8gjq 
دستتتامبر  Fast Company ،19 "!فقتتتط بگتتتو ک؟یتتتداستتتتان نا"رانتتتدل،  کیتتتار++

2007،www.fastcompany.com/magazine/31/nike.html 

*"Mary Kay Ash: Mary Kay Cosmetics," بهتار  1، شتماره. 1کستب و کتار  یمجله رهبر(

 www.anbhf.org/laureates/mkash.htmlکا،یآمر  یکسب و کار مل ریتاالر مشاه  ;(1988

 IMDB،www.imdb.com/name/nm00004o/bio، "یوگرافیب - کیکوبر یاستنل"*

   ،یاجاره خودرو سازمان  ت،ی*مامور

http://aboutus.enterprise.com/who_we_are/mission.html 



 

 

 فصل 
 پیش رفتن

 

 

 را در آغوش بگیرید ها  محدودیت 

استتت. دستتت از غتتر زدن برداریتتد کمتتتر چیتتز ختتوبی  "متتن زمان/پول/افراد/تجربتته کتتافی نتتدارم."

کند به آنچه دارید بسنده کنیتد. می  های پنهان هستند. منابع محدود شما را مجبورها مزیتمحدودیت

 کند.می جایی برای زباله نیست و این شما را مجبور به خالقیت

کننتد؟ آنهتا بته آنچته می آیا تا به حال سالح هایی را دیده اید که زندانیان از صابون یا قاشق درست

امتا ختالق   -گوییم که باید بیرون بروید و کسی را زیتر پتا بگذاریتد  کنند. حاال ما نمیمی  بسندهدارند  

 توانید فقط با کمی درست کنید شگفت زده خواهید شد.باشید و از آنچه می

کننتتد. شکستتپیر از می بتترای تحمیتتل خالقیتتت استتتفادهها نویستتندگان همیشتته از محتتدودیت

ای ختاص(. متر ایامبیک بتا طترح قافیته)غزلیات چهارده بیتی در پنج  بردهای غزل لذت میمحدودیت

شود. نویسندگانی ماننتد می هایکو و لیمریک نیز قوانین سختگیرانه ای دارند که منجر به نتایج خالقانه

ارنست همینگوی و ریموند کارور دریافتند که وادار کردن خود به استفاده از زبان ساده و واضح به آنهتا 

 کرده تا حداکثر تأ یر را داشته باشند.کمک 

ای عتالی از خالقیتت ناشتی از ترین نمایش بازی در تاری ، همچنتین نمونتهطوالنیقیمت مناسب
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ها است. این نمایش بیش از صد بازی دارد و هر کدام بر اساس این سوال استت کته پذیرش محدودیت

سال است که طرفداران را به خود جتذب   این فرمول ساده بیش از سی  "هزینه این آیتم چقدر است؟"

 کرده است.

 -کننتد  می  بر خالف بسیاری از خطوط هوایی دیگر که با چندین مدل هواپیما پترواز  -ساوث وست  

توانتد می کند. در نتیجه، هر خلبان جنوب غربی، مهماندار و خدمه زمینتیمی  پرواز  737فقط بوئینگ  

بتا تمتام هواپیماهتای آن مطابقتت دارد.  Southwestقطعات    در هر پروازی کار کند. به عالوه، تمام

کمتر و کسب و کاری است که اداره کردن آن آسان تر است. آنها کار را های  همه اینها به معنای هزینه

 برای خودشان آسان کردند.

زیادی داشتتیم. متا یتک شترکت های  بودیم، محدودیت Basecampزمانی که ما در حال ساخت  

کردیم، هفت ساعت اختالف زمانی بین مدیران )دیویتد یم که با کار مشتری فعلی کار میطراحی داشت

داد، بقیه در ایاالت متحتده بتودیم(، یتک تتیم کوچتک، و بتدون نویسی را در دانمارک انجام میبرنامه

 ما را مجبور کرد که محصول را ساده نگه داریم.ها  بودجه خارجی. این محدودیت

 کنیم. متا مطمتلنمتی  را تحمیتلها  و افراد بیشتری داریم، اما همچنان محتدودیتاین روزها منابع  

را هتا کنند. و ما همیشته وییگیمی  شویم که فقط یک یا دو نفر در یک زمان روی یک محصول کارمی

 کند.می رسانیم. بوکس زدن به این شکل از ایجاد محصوالت نفاخ جلوگیریمی  به حداقل

توانید با آنچه داریتد پتیش اینکه بلوز »فقدان کافی« را بخوانید، ببینید تا چه حد میبنابراین قبل از  

 بروید.
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 نیمی از محصول بسازید نه یک محصول نیمه کاره 
عتالی را بته یتک محصتول های توانید با تالش برای انجام همه آنها به یکباره، یکستری ایتدهمی  شما

خواهیتد انجتام دهیتد و آن را بته ختوبی می  د هر کاری را کهتوانینمی  مزخرف تبدیل کنید. شما فقط

انجام دهید. شما زمان، منابع، توانایی و تمرکز محدودی دارید. انجام درست یک کتار بته انتدازه کتافی 

 کنید ده کار را همزمان به خوبی انجام دهید؟ فراموشش کن.می سخت است. آیا سعی

رگتر کنید. جاه طلبی خود را نصف کنید شما بهتر است بتا پس تعدادی از عزیزانتان را فدای خیر بز

 یک ضربات نیمچه ای بخرید تا نیمه تمام.

اندازی دست پیدا کنید، چندان عالی به نظر های عالی شما وقتی به چشمبه هر حال، بسیاری از ایده

 انجام دهید.  توانید آنها را بعداًمی رسند. و اگر آنها واقعاً فوق العاده هستند، همیشهنمی

خوبی را برای ستاختن یتک های صحنهها شوند. کارگردانمی بسیاری از چیزها با کوتاهتر شدن بهتر

کننتد. می ختوبی را بترای ستاخت یتک آلبتوم عتالی رهتاهای  فیلم عالی قطع کردند. نوازندگان آهنگ

های ا بین پیش نویسکنند تا کتابی عالی بسازند. ما این کتاب رمی  نویسندگان صفحات خوب را حذف
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کلمه. بته متا اعتمتاد کنیتد،   27000کلمه تا حدود    57000بعدی و نهایی به نصف تقسیم کردیم. از  

 برای آن بهتر است.

 شود.می پس شروع به خرد کردن کنید. شروع عالی با حذف چیزهایی که صرفاً خوب هستند شروع

 
 

 از مرکز زمین لرزه شروع کنید 

کشانند. کارهایی هستتند می  کنید، نیروهایی شما را به جهات مختلفمی  روعوقتی کار جدیدی را ش

خواهید انجام دهید، و کارهایی که باید انجام دهید. کارهتایی می  توانید انجام دهید، کارهایی کهمی  که

 که باید انجام دهید از جایی است که باید شروع کنید. از مرکز زمین لرزه شروع کنید.

توانیتد نگتران چاشتنی هتا، می  ، اگر در حال باز کردن یک استند هات داگ هستتید،به عنوان مثال

هتا گاری، نام و دکوراسیون باشید. اما اولین چیزی که باید نگران آن باشید هات داگ است. هتات داگ

 کانون زلزله هستند. همه چیز  انویه است.

 اگر این را از بین ببرم، آیا چیزی که"سید: راه یافتن مرکز زلزله این است که این سوال را از خود بپر

استند هات داگ بدون هات داگ یتک پایته هتات داگ نیستت.   "فروشم هنوز وجود خواهد داشت؟می
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های بدون تاپینگ شما را توانید پیاز، ذائقه، خردل و غیره را بردارید. برخی از افراد ممکن است سگمی

توانید یک پایته نمی  تند هات داگ دارید. اما شما به سادگیدوست نداشته باشند، اما شما هنوز یک اس

 هات داگ بدون هیچ هات داگ داشته باشید.

بنابراین مرکز خود را مشخص کنید. کدام قسمت از معادله شما قابل حذف نیست؟ اگر بتوانید بدون 

نیستتند. وقتتی آن را پیتدا این یا آن چیز به زندگی خود ادامه دهید، آن چیزهتا کتانون اصتلی زلزلته 

کردید، خواهید دانست. سپس تمام انرژی خود را بر روی بهترین شکل ممکن متمرکز کنیتد. هتر کتار 

 دهید به آن پایه بستگی دارد.می دیگری که انجام

 
 

 زودتر از جزئیات چشم پوشی کنید 

ماشتین ظرفشتویی در آشتپزخانه معماران نگران این نیستند که کدام کاشی زیر دوش یا کدام برنتد 

دانند که بهتتر استت بعتداً دربتاره ایتن جزئیتات می نصب شود تا زمانی که پالن طبقه نهایی شود. آنها

 تصمیم گیری کنند.

کنتد. امتا خیلتی زود می  شما باید به همین روش به ایده خود نزدیک شوید. جزئیات تفاوت را ایجاد
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شوید که واقعاً می  شود. شما در چیزهایی گممی  لسات و تاخیرشیفته جزئیات منجر به اختالف نظر، ج

کنید که به هر حتال قترار استت تغییتر کننتد. می مهم نیستند. شما وقت خود را برای تصمیماتی تلف

برای مدتی. ابتدا اصول اولیه را بررسی کنید و بعداً نگتران جزئیتات   -بنابراین جزئیات را نادیده بگیرید  

 باشید.

را بتا یتک نشتانگر بتزرگ و ها  کنیم، به جای خودکتار، ایتدهمی  که شروع به طراحی چیزیهنگامی  

کنیم. چرا؟ نقاط قلم خیلی خوب هستند. آنها بسیار با وضوح باال هستند. آنها می  ضخیم شارپی ترسیم

کتردن کنند که نگران چیزهایی باشید که هنوز نباید نگران آنها باشید، ماننتد کامتل می  شما را تشویق

کنید که هنوز باید می  سایه یا استفاده از خط نقطه چین یا نقطه چین. در نهایت روی چیزهایی تمرکز

 خارج از تمرکز باشند.

را ها توانیتد اشتکال، خطتوط و جعبتهمی  کند. شما فقطمی  شارپی حفاری در این عمق را غیرممکن

 ا باید نگران آن باشید.ترسیم کنید. خوبه. تصویر بزرگ تمام چیزی است که در ابتد

کترد تتا والت استنچفیلد، مربی مشهور طراحی استودیو والت دیزنی، در ابتدا انیماتورها را تشویق می

 *خرند.جزئیات را فراموش کنند. دلیل: جزئیات در مراحل اولیه چیزی برای شما نمی

انید جزئیاتی را که بیشترین اهمیت را دارند تا زمتانی کته شتروع بته تونمی  عالوه بر این، شما اغلب

بینید چه چیزی نیاز به توجه بیشتتری دارد. شتما می  ساختن کنید، تشخیص دهید. آن وقت است که

 کنید چه چیزی کم است. و آن وقت است که باید توجه کنید، نه زودتر.می احساس
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 شود می   برقراری تماس باعث پیشرفت 

در نهایتت نادیتده هتا  شتوند. و انبوهمی  اندازید، آنها روی هم انباشتهمی  تی تصمیمات را به تعویقوق

شوند. در نتیجته، مشتکالت فتردی در می  شوند، یا به بیرون پرتابمی  شوند، با عجله برخوردمی  گرفته

 مانند.می  حل نشده باقیها  آن توده

درباره آن فکر کنیم« را با »بیایید درباره آن تصمیم بگیتریم« عتوض توانید، »بیایید  می  هر زمان که

 کنید. متعهد به تصمیم گیری. منتظر راه حل عالی نباشید. تصمیم بگیرید و جلو بروید.

 خواهید وارد ریتتم انتختاب شتوید. وقتتی در جریتان تصتمیم گیتری پتس از تصتمیم قترارمی  شما

کنید. تصمیمات پیشترفت استت. هتر کتدام کته می را تقویت کنید و روحیهمی  گیرید، شتاب ایجادمی

توانیتد روی گیریم« بسازید، امتا میتوانید روی »بعداً تصمیم میبسازید یک آجر در پایه شماست. نمی

 »انجام شد« بسازید.

اندازید به این امید که بعداً یک پاس  کامتل آید که تصمیمات را به تعویق میمشکل زمانی پیش می

 شود. به احتمال زیاد امروز یک تماس عالی برقرار خواهید کرد که فردا.نمی ما برسد.به ش
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مثالی از دنیای ما: برای مدت طوالنی، از ایجاد یک برنامته وابستته بترای محصتوالت ختود اجتنتاب 

 هتا را خودکتار کنتیم،رستید: متا بایتد پرداختبسیار پیچیده به نظر می  "عالی"حل  کردیم، زیرا راهمی

های وابسته، و ها را پست کنیم، قوانین مالیاتی خارجی را برای خارج از کشور تعیین کنیم. شرکتچک

توانیم انجتام دهتیم کته در حال حاضر چه کاری می"غیره. پیشرفت زمانی حاصل شد که ما پرسیدیم، 

باری پرداختت وابسته به جای پول نقد به صورت اعتهای  پاس : به شرکت  "به اندازه کافی خوب است؟

 کنید. پس این کاری است که ما انجام دادیم.

ستازی کتردیم کته پتول نقتد پرداختت ما مدتی به این رویکرد ماندیم و در نهایت سیستمی را پیاده

کند. و این بخش بزرگی از این است: الزم نیست برای همیشه بتا یتک تصتمیم زنتدگی کنیتد. اگتر می

 را اصالح کنید.توانید آن می  اشتباه کردید، بعداً

کنید، به هر حال باز هم بعضی چیزها را اشتباه خواهید گرفتت. بتا می مهم نیست چقدر برنامه ریزی

 تحلیل بیش از حد و به تأخیر انداختن قبل از شروع کار، اوضاع را بدتر نکنید.

راه انتدازی برند. هرچه توسعه آن بیشتر طول بکشد، احتمتال  می  طوالنی روحیه را از بینهای  پروژه

در حالی که انگیزه و انگیتزه  -آن کمتر است. تماس بگیرید، پیشرفت کنید، و چیزی را به دست آورید 

 الزم برای انجام آن را دارید.
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 کیوریتور باشید 

سازید. اون یه انباره چیزی که یک موزه با قرار دادن تمام هنرهای دنیا در یک اتاق، موزه بزرگی نمی

د چیزهایی است که روی دیوارها نیست. یکتی میگته نته یتک متصتدی درگیتر استت و کنمی  را عالی

گیترد. یتک فرآینتد می  تصمیمات آگاهانه در مورد اینکه چه چیزی باید بماند و چه چیزی بایتد بترود

ویرایش وجود دارد. چیزهای زیادی از روی دیوارها بیشتر از روی دیوارها وجود دارد. بهترین یتک زیتر 

 رعی از همه احتماالت است.مجموعه ف

این چیزهایی است که شما کنار گذاشته اید که مهم است. بنابراین دائماً بته دنبتال چیزهتایی بترای 

سازی باشید. کیوریتور باشید به آنچه واقعاً ضروری است بچسبید. همته چیتز سازی و سادهحذف، ساده

پس دوباره این کار را انجام دهید. در صتورت را آنقدر کم کنید که فقط مهم ترین چیزها باقی بماند. س

 توانید موارد را بعداً دوباره به آن اضافه کنید.نیاز، همیشه می

آمریکا است. و به این دلیل شد کته صتاحبان های  زینگرمن یکی از شناخته شده ترین اغذیه فروشی

 ن سرپرستیشون میکننکنند. دارنمی خود را پرهای  دانند. آنها فقط قفسهمی آن خود را متصدی

فروشد دلیلی وجود دارد: آنها معتقدند کته هتر کتدام می  برای هر روغن زیتونی که تیم در زینگرمن

شناسند. آنها با آنها زیتون را دیدنتد و چیدنتد. می  عالی هستند. معموالً سال هاست که تامین کننده را

 هر روغن را تضمین کنند.توانند طعم اصیل و کامل  می به همین دلیل است که آنها

چگونه روغن زیتون پاسولیوو را در وب ستایت  Zingerman'sبه عنوان مثال، نگاه کنید که مالک 

 کند:می شرکت توصیف

سال بار  اولین  برای  را  روغن  به ها  این  و  تصادفی  صورت  به  پیش 

های های زیادی وجود دارند که در بطریصورت نمونه چشیدم. روغن

  -شوند  داشتنی برای گفتن عرضه می های بسیار دوستداستانزیبا با  

نبود   استثنا  مقابل،    -این  در  نیستند.  عالی  خیلی  آنها  بیشتر  اما 

خود  به  را  من  توجه  چشیدم،  را  آن  طعم  اینکه  محی  به  پاسولیوو 

دوست  من  که  چیزی  هر  است.  ای  میوه  و  پر  قدرتمند،  کرد.  جلب 

الی. این روغن هنوز هم به عنوان دارم در یک روغن، بدون هیچ اشک

روستایی عالی  های  آمریکا، همتراز با روغنهای  یکی از بهترین روغن

 *شود.می توسکانی است. به شدت توصیه
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کنتد. ایتن در متورد می  مالک در واقع روغن را امتحان کرده و حمل آن را بر اساس طعم آن انتخاب

دانست کته می  ه بندی، بازاریابی یا قیمت نیست. این در مورد کیفیت است. او آن را امتحان کرد وبست

 فروشگاهش باید آن را حمل کند. این رویکردی است که شما نیز باید در پیش بگیرید.

 
 

 کمتر روی مشکل بیاندازید 

خواهیتد دیتد. منتوی آشپزخانه سرآشتپز گتوردون رمتزی را تماشتا کنیتد و الگتویی را  های  کابوس

کننتد تهیته هتر می  دهد. صاحبان آن فکترمی  شکست خورده غذاهای بسیار زیادی ارائههای  رستوران

شتود )و می  دهد. درعوض باعث ایجاد غذای بتدمی  ظرف زیر نور خورشید جذابیت رستوران را افزایش

 کند(.می سردردهای موجودی ایجاد

تقریباً همیشه اصالح منو است، معموالً از سی و چنتد غتذا به همین دلیل است که اولین قدم رمزی  

به حدود ده غذا. راجع بهش فکر کن. بهبود منوی فعلی اول از همه نیست. کوتاه کتردن آن اول استت. 

 دهد.می سپس آنچه را که باقی مانده است صیقل
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ه کنیتد. افتراد، کند، تمایل طبیعی این است که بیشتر به مشکل توجتنمی  هنگامی که همه چیز کار

شود بزرگتر کردن مشکل است. راه درست جهتت می زمان و پول بیشتر. تمام کاری که در نهایت انجام

 مخالف است: کاهش دهید.

ترسید آسیب نخواهتد دیتد. در واقتع، ایتن می  پس کمتر انجام بده پروژه شما تقریباً به اندازه ای که

سختی برقرار کنیتد و آنچته های بور خواهید شد تماساحتمال وجود دارد که حتی بهتر شود. شما مج

 را که واقعاً مهم است مرتب کنید.

 و افزایش بودجه خود کنید، هرگز متوقف نخواهید شد.ها اگر شروع به عقب انداختن ضرب االجل

 
 

 کند تمرکز کنید نمی   روی چیزی که تغییر 

کننتد. آنهتا بته چیزهتای داغ و جدیتد می بر روی چیزهای بزرگ بعدی تمرکتزها  بسیاری از شرکت

 کنند.می شوند. آنها از آخرین روندها و تکنولوژی پیرویمی متصل

کنید. شما شروع بته توجته می  این یک راه احمقانه است. شما شروع به تمرکز روی مد به جای ماده

 ر هستند.کنید که دائماً در حال تغییر هستند به جای چیزهایی که ماندگامی  به چیزهایی
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هسته اصلی کسب و کار شما باید حول چیزهایی ساخته شود که تغییر نخواهند کرد. چیزهتایی کته 

 خواهند. اینها چیزهایی هستند که باید روی آنها سرمایه گذاری کنید.می  مردم امروز و ده سال بعد

amazon.com  دوستتانه و بازگشتت  های  بر حمل و نقل سریع )یا رایگان(، انتخاب عتالی، سیاستت

 مقرون به صرفه تمرکز دارد. این چیزها همیشه مورد تقاضا خواهند بود.های  قیمت

کنند: قابلیت اطمینان، مقرون به نمی کنند که تغییرمی خودروسازان ژاپنی نیز بر اصول اصلی تمرکز

و ستی خواهنتد،  خواستتند، امتروز میصرفه بودن و عملی بودن. مردم آن چیزها را سی سال پیش می

 سال بعد هم خواهند خواست.

، مواردی مانند سرعت، سادگی، سهولت استفاده و وضتوح تمرکتز متا هستتند. 37های  برای سیگنال

ای مترد، "اینها آرزوهای بی انتها هستند. قرار نیست مردم ده سال دیگر از خواب بیدار شوند و بگویند: 

 "کاش این برنامه کندتر بود."گویند،  ینم  آنها "ای کاش استفاده از نرم افزار سخت تر بود.

کنید، با چیزهتایی در های دائمی تمرکز میرود. وقتی روی وییگیمی  به یاد داشته باشید، مد از بین

 افتند.رختخواب هستید که هرگز از مد نمی
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 لحن در انگشتان شماست 

افکتت و های  همتان گیتتار، پتدالتوانیتد  می  "تن در انگشتان شماستت."گویند:  می  گوروهای گیتار

کنیتد، می  کند، خریداری کنید. اما وقتی آن ریگ را بازیمی  آمپلی فایری را که ادی ون هالن استفاده

 همچنان شبیه شما خواهد بود.

مزخرف در یک مغازه گروفروشی  Strat/Pignoseاندازی  تواند به یک راهبه همین ترتیب، ادی می

توانید تشخیص دهید که ادی ون هتالن در حتال بتازی استت. وستایل می  متصل شود، و شما همچنان

 گیرد.می تواند کمک کند، اما حقیقت این است که لحن شما از شما نشاتمی  فانتزی

برای مردم وسوسه انگیز است که به جای اینکه با این ابزارها چته کتاری انجتام دهنتد، روی ابزارهتا 

های بتد بتو و فیلترهتای فتانتزی فیسدانید: طراحانی که از انبوهی از تایپمیوسواس کنند. نوع آن را  

جای تمرکتز خواهند بهکنند، اما چیزی برای گفتن ندارند. عکاسان آماتوری که میفتوشاپ استفاده می

 پایان با فیلم در مقابل دیجیتال بحث کنند.کند، بیبر آنچه واقعاً یک عکس را عالی می

گران قیمت نیاز دارنتد. امتا ایتن نوستان های  کنند که به باشگاهمی  لف بازان آماتور فکربسیاری از گ

ارزان قیمتت بدهیتد و او های است که مهم استت، نته باشتگاه. بته تتایگر وودز مجموعته ای از باشتگاه

 همچنان شما را نابود خواهد کرد.

ها را در محدوده رانندگی واهند ساعتخها نمیکنند. آنمی  مردم از تجهیزات به عنوان عصا استفاده

کننتد. آنهتا بته دنبتال یتک میتانبر ای صترف میقرار دهند، بنابراین هزینه زیادی را در فروشگاه حرفه

هستند. اما برای خوب بودن نیازی به بهترین تجهیزات دنیا ندارید. و قطعا بترای شتروع بته آن نیتازی 

 ندارید.

چیزهایی که واقعاً اهمیتت دارنتد، روی ابزارهتا، ترفنتدهای نترم  در تجارت، بسیاری از مردم به جای

افزاری، مسائل مربوط به مقیاس بندی، فضای اداری شیک، مبلمان مجلل و ستایر متوارد بتی اهمیتت 

تتوان مشتتریان را جتذب کترد و کنند. و آنچه واقعاً مهم است این است که چگونه میمی  وسواس فکر

 درآمد کسب کرد.

وکار ختود وبتالگ، پادکستت یتا خواهنتد بترای کستببینیتد کته میا در افترادی میهمچنین آن ر

توانیتد می  کنند. محتوا چیزی است که اهمیت دارد. شمابرداری کنند، اما از ابزارهایی استفاده میفیلم

هزاران تن را برای تجهیزات شیک خرج کنید، اما اگر چیزی برای گفتن ندارید... ختوب، چیتزی بترای 

 ن ندارید.گفت

توانید ارزان قیمت داشته باشید استفاده کنید. سپس برو. این دنتده می  از هر چیزی که قبالً دارید یا
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کند. لحتن شتما در انگشتتان می توانید بازیمی نیست که مهم است. آن چیزی است که شما به خوبی

 شماست.

 
 

 محصوالت جانبی خود را بفروشید 

توانید فقتط یتک چیتز بستازید. هتر نمی  سازید. شمامی  یز دیگریسازید، همیشه چمی  وقتی چیزی

های تجاری نتاظر و ختالق ایتن محصتوالت جتانبی را تشتخیص چیزی یک محصول جانبی دارد. ذهن

 بینند.ها را میدهند و فرصتمی

برای ستود بستیار ختوبی.   -خاک اره، تراشه، و چوب خرد شده    -فروشد  می  صنعت الوار ضایعاتی را

ی ، مالچ، تختته خترده های شومینه مصنوعی، بتن، تقویت کنندههای محصوالت جانبی را در کندهاین  

 چوب، سوخت و موارد دیگر خواهید یافت.

تواند تشخیص محصوالت جانبی شما را سخت کند. افتراد می  کنید. ایننمی  اما احتماالً چیزی تولید

توانند خاک اره را نادیده بگیرند. امتا تتو متال نمی ابینند. آنهمی  خود راهای  در یک شرکت چوب، زباله

کنید. اما این نزدیک بینتی می  بینی شاید حتی فکر نکنید که هیچ محصول جانبی تولیدنمی  خودت را
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 است.

آخرین کتاب ما، واقعی شدن، یک محصول جانبی بود. ما آن کتاب را بتدون اینکته بتدانیم نوشتتیم. 

ت و ساختن نرم افزار به دست آمد، ضایعات ناشی از انجام واقعی کتار تجربه ای که از ساخت یک شرک

و . pdfهای وبالگ، سپس به یک مجموعه کارگاهی، سپس بته یتک بود. ما این دانش را ابتدا در پست

 1سیگنال را به طور مستقیم بیش از    37سپس به یک جلد شومیز منتقل کردیم. این محصول جانبی  

 میلیون دالر دیگر به طور غیرمستقیم ساخته است. کتابی کته اکنتون  1 بیش از  میلیون دالر و احتماالً

 خوانید نیز یک محصول جانبی است.می

در فرآیند ضبط خود یک محصول جانبی ارزشمند پیدا کرد. گروه از ساخت یک  Wilcoگروه راک  

 I Am Trying to Break Your Heartآلبوم فیلمبرداری کرد و آن را به عنوان یک مستند به نام 

درونی گتروه ارائته داد. های  منتشر کرد. این یک نگاه بدون سانسور و جذاب به روند خالقانه و درگیری

ای برای دستیابی به مخاطبان بیشتتر استتفاده گروه از فیلم پول درآورد و همچنین از آن به عنوان پله

 کرد.

زغالی مطلع های به بریکت Tاز تولید مدل هنری فورد از فرآیندی برای تبدیل ضایعات چوب حاصل 

تغییر  Kingsford Charcoalشد. او یک کارخانه زغال چوب ساخت و فورد ذغال سنگ )که بعداً به  

هنوز هم پیشتروترین تولیتد کننتده زغتال چتوب در آمریکتا  Kingsfordنام داد( ایجاد شد. امروزه،  

 *است.

هتای موستیقی معمتوالً بته کننتد. گروهنمی نرم افزاری معمتوالً بته نوشتتن کتتاب فکترهای  شرکت

کننتد. نمی کنند. خودروسازان معموال به فروش زغال ستنگ فکترفیلمبرداری از مراحل ضبط فکر نمی

 احتماالً چیزی وجود دارد که به آن فکر نکرده اید و بتوانید آن را نیز بفروشید.
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 اه اندازی کنید اکنون ر 

شود؟ چه زمانی بایتد آن را بته بتازار عرضته کنیتد؟ چته می  محصول یا خدمات شما چه زمانی تمام

توان به مردم اجازه داد آن را داشته باشند؟ احتماال خیلی زودتر از آن چیزی که با آن راحت می  زمانی

 انجام داد، آن را به بازار عرضه کنید.باشید. هنگامی که محصول شما آنچه را که باید انجام دهد  

فقط به این دلیل که هنوز لیستی از کارهایی که باید انجام دهید به این معنی نیست که انجام نشده 

توانید آنها را انجام دهیتد. و انجتام می است. بقیه چیزها را به خاطر چند چیز باقیمانده نگه ندارید. بعدا

 انجام بهتر آنها نیز باشد.  آنها بعداً ممکن است به معنای

در مورد آن اینگونه فکر کنید: اگر قرار بود کسب و کار خود را در عرض دو هفته راه انتدازی کنیتد، 

کنتد. می  کنید؟ خنده دار است که چگونه چنین سوالی شما را مجبور به تمرکزمی  چه چیزی را حذف

ه آنها نیاز ندارید. و آنچه شما نیاز دارید بته شوید که چیزهای زیادی وجود دارد که بمی  ناگهان متوجه

کنید. این بهترین راه برای رستیدن می  کنید، وضوح پیدامی  نظر واضح است. وقتی ضرب االجل تعیین

 "ما به این نیاز نداریم."گوید:  می به غریزه درونی است که به شما
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. اکنون ملزومات را بسازید، بعداً نگتران هر چیزی را که برای راه اندازی نیاز ندارید به تعویق بیندازید

 تجمالت باشید. اگر واقعاً به آن فکر کنید، در روز اول به چیزهای زیادی نیاز ندارید.

را راه انتدازی کتردیم، حتتی توانتایی صتدور صتورت حستاب مشتتریان را  Basecampزمانی که  

دانستیم که ستی روز فاصتله می  ،ماهانه بودهای  نداشتیم! از آنجایی که صورتحساب محصول در چرخه

داریم تا آن را بفهمیم. بنابراین ما از زمان قبل از راه اندازی برای حل مشکالت فوری تر که در واقع در 

 تواند صبر کند.می 30روز اول اهمیت داشتند استفاده کردیم. روز 

Camper  ،سیسکو افتتاح کرد و  یک برند کفش، قبل از اتمام ساخت و ساز، فروشگاهی را در سانفران

توانستند روی دیوارهای فروشگاه خالی نقاشی بکشند.  می نامید. مشتریان  Walk in Progressآن را  

هتا جعبته کفتش گذاشتته بتود بته قیمتی کته روی دهوود ارزانالیهای خود را روی تختهکمپر کفش

فروشگاه را همان طتور کته "  نمایش گذاشت. محبوب ترین پیامی که مشتریان روی دیوارها نوشته اند:

 *"هست نگه دارید.

هنگام افتتاح اولین فروشگاه خود منتظر ساختن   Crate and Barrelبه همین ترتیب، بنیانگذاران 

ا شتد، برگرداندنتد و محصتوالت رهایی را که کتاال وارد میها و بشکهنمایشگرهای فانتزی نبودند. جعبه

 +ها چیدند.روی آن

خواهیتد چیتزی عتالی می این رویکرد را نیز با صرفه جویی در کیفیت اشتباه نکنید. شما هنتوز هتم

دهد که بهترین راه برای رسیدن به آنجا از طریق تکرار استت. از می  بسازید. این رویکرد فقط تشخیص

 است کار کند دست بردارید. به طور واقعی پیدا کنید.تصور آنچه که قرار 

 .Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney Master Classes, vol لد،یوالت استتنچف*

 .2009  ،یآکسفورد، انگلستان: مطبوعات کانون لد،یوالت استنچفهای ی، سخنران1

-www.zingermans.com/product.aspx?productid=o  نگترمن،یز  وو،یپاستول  تتونیروغن ز*

psl 
  نگزفورد،ی، ک"قهیموضوع سل  کی  ی: به سادگنگسفوردیدرباره ک"*

www.kingsford.com/about/index.htm 
 ، 2007دسامبر  Walk in Progress" ،Fast Company ،19"فارا وارنر،  *

www.fastcompany.com/magazine/58/lookfeel.html 
 ،  2001ژوئن  1  ،یخرده فروش کی، تراف"داستان جعبه و بشکه"+مت دره،  

retailtrafficmag.com/mag/retail_crate_barrel_story 
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 توهم توافق 

کنتد. گتزارش نمی است که جز اتالف وقت متردم کتار دیگتریدنیای تجارت مملو از اسناد مرده ای 

کند، و مشخصاتی که هرگز شتبیه نمی  خواند، نمودارهایی که کسی به آنها نگاهنمی  هایی که هیچ کس

 کشتد امتا فقتط چنتد  انیته طتولمی  محصول نهایی نیستند. ساختن این چیزها برای همیشته طتول

 کشد تا فراموش شوند.می

ضیح چیزی دارید، سعی کنید با آن واقعی شوید. به جای توصیف اینکه چیزی شبیه به اگر نیاز به تو

چه چیزی است، آن را بکشید. به جای اینکه توضیح دهید چیزی شتبیه بته چته چیتزی استت، آن را 

 انتزاعی را حذف کنید.های  توانید انجام دهید تا الیهمی  زمزمه کنید. هر کاری

تواننتد می  کنند. صد نفرمی  و اسناد( این است که توهم توافق ایجادها  رش)مانند گزاها  مشکل انتزاع

 کنند.می کلمات یکسانی را بخوانند، اما در ذهن خود، صد چیز متفاوت را تصور

خواهید فوراً به چیزی واقعی برسید. آن وقت استت کته بته درک واقعتی می  به همین دلیل است که

هر کدام آنهتا را بته  -خوانیم می یک کتابهای ه در مورد شخصیتیابید. مانند زمانی است کمی  دست

دانیم متی  بینیم، همه ما دقیقاًمی  کنیم. اما وقتی واقعاً افراد رامی  گونه ای متفاوت در ذهن خود تصویر

 که چه شکلی هستند.

هتا تکیته طرحهتا و  خواست فرودگتاهی جدیتد بستازد، بته طرحزمانی که تیم هواپیمایی آالسکا می

و کمربنتدها ها  مقوایی بترای ستکوها، کیوستکهای  نکردند. آنها یک انبار گرفتند و با استفاده از جعبه

ها را بتا ستاخت تتا سیستتم Anchorageماکت هایی ساختند. سپس تیم نمونه اولیه کوچکی را در  

شدن، زمان انتظتار را بته مسافران و کارمندان واقعی آزمایش کند. طراحی حاصل از این فرآیند واقعی  

 *میزان قابل توجهی کاهش داده و بهره وری عامل را افزایش داده است.

کرد که غیترممکن گرفت، احساس میکار مبلمان که بسیار مورد تحسین قرار میسام مالوف، صنعت

پیچیتده و ظریفتی کته در یتک صتندلی یتا است که یک نقاشی کاری برای نشان دادن تمام جزئیتات 

دانم یک منطقه ختاص را چگونته گوید: »بسیاری اوقات من نمیچهارپایه وجود دارد، انجام دهد. او می

ای کته بترای آن کتار ختاص الزم استت باید انجام داد تا زمانی که کار را با اسکنه، سوهان یا هر وسیله

 +شروع کنم.

این راهی است که همه ما باید طی کنیم. اسکنه را بیرون بیاورید و شروع به ساختن چیتزی واقعتی 

 کنید. هر چیز دیگری فقط حواس پرتی است.
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 دالیل ترک 

کنیتد بایتد انجتام شتود کتار می آسان است که سر خود را پایین بیاندازید و فقط روی کاری که فکر

ه سر خود را باال بیاورید و دلیل آن را بپرسید. در اینجا چند ستؤال مهتم کنید. خیلی سخت تر است ک

 دهید:می وجود دارد که باید از خود بپرسید تا مطملن شوید که کار مهمی را انجام

کنیتد بتدون اینکته دقیقتاً می  تا به حال پیدا کرده اید که روی چیزی کارچرا اینجوری میکنی؟ 

ه شما گفت این کار را انجام دهید. در واقع بسیار رایتج استت. بته همتین دلیل آن را بدانید؟ یک نفر ب

 کنید. این برای چیستت؟ چته کستی ستودمی  دوباره کار  ______دلیل مهم است که بپرسید چرا روی  

 کند.می  برد؟ انگیزه پشت آن چیست؟ دانستن پاس  این سواالت به درک بهتر خود کار کمکمی

شکل چیست؟ آیا مشتریان گیج شده اند؟ آیا سردرگم شدید؟ آیتا مکنید؟می چه مشکلی را حل

چیزی به اندازه کافی روشن نیست؟ آیا قبالً چیزی ممکن نبود که اکنون باید امکان پذیر باشد؟ گتاهی 

کنید. آن شوید که دارید یک مشکل خیالی را حل میپرسید، متوجه میاوقات وقتی این سواالت را می

 دهید.می قف و ارزیابی مجدد کاری است که انجاموقت است که زمان تو
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 کنیتد؟ بته راحتتیمی سازید یا فقط چیتزی درستتمی آیا چیزی مفیدآیا این واقعا مفید است؟

توان اشتیاق را با سودمندی اشتباه گرفت. گاهی اوقات خوب استت کته کمتی بتازی کنیتد و چیتز می

از خود بپرسید که آیا آن نیز مفید است یا خیر. خنک جالبی بسازید. اما در نهایت باید متوقف شوید و  

 دهد.نمی  رود. مفید هرگز انجاممی از بین

افزودن چیزی آسان است. ارزش افزوده سخت است آیا این چیزی کته کنید؟می  آیا ارزش اضافه

ند بیشتتر توانمی  کند؟ آیا آنهامی  کنید واقعاً محصول شما را برای مشتریان ارزشمندترمی  روی آن کار

 کنید ارزش افزوده دارند در واقتع از آن کتممی  از قبل از آن بهره ببرند؟ گاهی اوقات چیزهایی که فکر

 تواند سیب زمینی سرخ شده را خراب کند. ارزش در مورد تعادل است.می  کنند. سس کچاپ زیادمی

 عتاً چیتزی را تغییترکنیتد واقمی  آیا چیزی کته روی آن کتارآیا این رفتار را تغییر خواهد داد؟

 دهد؟ چیزی اضافه نکنید مگر اینکه تا یر واقعی بر نحوه استفاده مردم از محصول شما داشته باشد.می

آیتا راه آستان تتری "کنیتد، بپرستید:  می  هر زمان که روی چیزی کارراه ساده تری وجود دارد؟

ش از اندازه کافی خوب است. اغلب متوجه خواهید شد که این راه آسان در حال حاضر بی  "وجود دارد؟

 سخت نیاز دارند.های  کنیم که آنها به راه حلمی مشکالت معموالً بسیار ساده هستند. ما فقط تصور

توانید انجام دهید زیرا این کار را نمی چه کاری راتوانید انجام دهید؟می به جای آن چه کاری

منابع محدود مهتم استت. آن وقتت استت کته   کوچک باهای  دهید؟ این امر به وییه برای تیممی  انجام

را قبتل  Cو  Bتوانید می کنید، هنوز هممی  کار Aکند. اگر روی  می  اولویت بندی اهمیت بیشتری پیدا

داشتته باشتید؟ اگتر بترای متدت  Cو   A، Bدهید به جای  می  از آوریل انجام دهید؟ اگر نه، آیا ترجیح

 دهید.نمی ی است که کارهای دیگری وجود دارد که انجامطوالنی در چیزی گیر کرده اید، به این معن

دهید واقعا ارزشش را دارد؟ آیا ایتن جلسته ارزش می  آیا کاری که انجامآیا واقعا ارزشش را دارد؟

این را دارد که شش نفر را برای یک ساعت از کارشان بیرون بکشیم؟ آیا ارزش این را دارد که یک شب 

وانید همین فردا آن را تمام کنید؟ آیا ارزش این را دارد که به خاطر بیانیته تمی  تمام شب را بکشید، یا

مطبوعاتی یک رقیب دچار استرس شوید؟ آیا ارزش این را دارد که پول خود را صرف تبلیغتات کنیتد؟ 

 خواهید انجام دهید قبل از شروع کار مشخص کنید.ارزش واقعی کاری را که می

 

از خود )و دیگران( بپرسید. نیازی نیست که آن را به یک فرآیند رستمی سواالت ذکر شده در باال را  

 تبدیل کنید، اما اجازه ندهید که از بین برود.

 همچنین در مورد نتیجه گیری خود ترسو نباشید. گاهی اوقات رهتا کتردن کتاری کته روی آن کتار
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زمتان ختوب را بعتد از کتار بتد کنید حرکت درستی است، حتی اگر قبالً تالش زیادی کرده باشید. می

 نگذارید.

 
 

 بهره وری   وقفه دشمن است 

کنید، دلیلش این نیست که کارهای زیادی برای ها کار میمانید و آخر هفتهاگر دائماً تا دیر وقت می

کنید. و دلیل نمی انجام دادن وجود دارد. این به این دلیل است که شما در محل کار به اندازه کافی کار

 وقفه است.آن 

دهید؟ اگر شتما هتم مثتل اکثتر متردم می  در مورد آن فکر کنید: چه زمانی بیشتر کار خود را انجام

هستید، شب یا صبح زود است. تصادفی نیست که این مواقعی است که هیچ کتس دیگتری در اطتراف 

 نیست.

د یتا بتا همکتاران دهنمی  بعد از ظهر، مردم معموالً در یک جلسه هستند یا به ایمیل پاس   2ساعت  

ضرر بته نظتر های بداهه کوچک ممکن است بینشینیها و دور همها روی شانهکنند. این ضربهمی  چت

وری خورنده هستند. وقفه همکاری نیست، فقط وقفه است. و هنگامی کته برسند، اما در واقع برای بهره

 دهید.نمی شوید، کار را انجاممی  شما قطع

کند. چهتل و پتنج دقیقته و بعتد می را به مجموعه ای از لحظات کاری تبدیل  روز کاری شماها  وقفه

خورید. یک ساعت بعد، یک جلسه بعد از ظهر دارید. می  شما یک تماس دارید. پانزده دقیقه و بعد ناهار
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قبل از اینکه متوجه شوید، ساعت پنج است، و شما فقط چند ساعت بدون وقفه فرصت دارید تا کارتان 

توانید کارهتای معنتاداری را نمی  م دهید. وقتی دائماً در حال شروع، توقف، شروع، توقف هستید،را انجا

 انجام دهید.

در عوض، شما باید در منطقه تنهایی قرار بگیرید. زمان طوالنی تنهتایی زمتانی استت کته بیشتترین 

 یتک قتایق را انجتامبازدهی را دارید. وقتی الزم نیست ذهن خود را بین وظایف مختلف تغییتر دهیتد، 

دهید. )تا به حال متوجه شده اید که از زمانی که آفالین هستید و هیچ مزاحم بیرونی وجود نتدارد، می

 دهید؟(می  در هواپیما چقدر کار انجام

است: شتما  REMورود به آن منطقه زمان بر است و مستلزم اجتناب از وقفه است. این مانند خواب 

روید. هتر می REMروید و سپس به سمت می  روید. ابتدا به خوابنمی REMفقط مستقیماً به خواب  

زمانی است که جتادوی واقعتی  REMکند از نو شروع کنید. و همانطور که  می  وقفه ای شما را مجبور

 افتد.می دهد، منطقه تنهایی جایی است که جادوی بهره وری واقعی در آن اتفاق می خواب رخ

توانید در محل کار خود قانونی وضتع شما نباید در ساعات اولیه باشد. می  با این حال، منطقه تنهایی

بعد از ظهر   14صبح تا    10کنید که نیمی از روز را به تنهایی اختصاص دهید. حکم کنید که از ساعت  

توانند با یکدیگر صحبت کنند )به جز هنگام ناهار(. یا نیمته اول یتا آختر روز را دوره تنهتایی نمی  افراد

بتدون صتحبت را امتحتان کنیتد. فقتط های معمولی، پنج شتنبههای د قرار دهید. یا به جای جمعهخو

 کاهش بهره وری جلوگیری شود.های  اطمینان حاصل کنید که این دوره بدون وقفه است تا از وقفه

ارتبتاط و تمام راه را با آن ادامه دهید. یک دوره موفقیت آمیز تنهایی به معنای رها کردن اعتیاد بته  

تلفنی، ایمیل و جلسات را کنار بگذارید. فقط ستاکت های  فوری، تماسهای  است. در زمان تنهایی، پیام

 دهید.می شو و دست به کار شو تعجب خواهید کرد که چقدر کارهای بیشتری انجام

ست  همچنین، هنگام همکاری، سعی کنید از ابزارهای ارتباطی غیرفعال مانند ایمیل که نیازی بته پا

حضوری استفاده کنید. بته های  تلفنی و مالقاتهای  فوری ندارند، به جای ابزارهای مزاحم مانند تماس

توانند به جای اینکه مجبور شوند همه چیز را فوراً کنار بگذارند، زمانی که برایشان می  این ترتیب مردم

 راحت است، پاس  دهند.

 شماست که بجنگیدروز شما با وقفه در محاصره است. بر عهده  
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 جلسات سمی است 

 جلسات است. در اینجا دلیل آن است:ها  بدترین وقفه

 آنها معموالً در مورد کلمات و مفاهیم انتزاعی هستند، نه چیزهای واقعی. •

 کنند.می آنها معموالً مقدار بسیار کمی از اطالعات را در دقیقه منتقل •

 شوند.می ن برفی از موضوع دورآنها راحت تر از یک تاکسی شیکاگو در طوفا •

 آنها نیاز به آمادگی کامل دارند که اکثر مردم برای آن وقت ندارند. •

 آنها غالباً برنامه هایی دارند چنان مبهم که هیچ کس واقعاً از هدف مطملن نیست. •

رسد تا وقت همه را می شوند که ناگزیر نوبت خود رامی  آنها اغلب شامل حداقل یک احمق •

 مزخرفات تلف کند.با  

 شود ...می شود. یک جلسه به جلسه ای دیگر منجرمی جلسات تولید •

شوند. شتما می  تلویزیونی برنامه ریزیهای  همچنین مایه تاسف است که جلسات معموالً مانند برنامه

گتز کنتد )شتما هرمی گذارید زیرا نرم افزار زمان بندی اینگونه کتارمی سی دقیقه یا یک ساعت را کنار

برنامته ریتزی کنتد(. خیلتی بتد. اگتر  Outlookنخواهید دید که کسی یک جلسه هفت دقیقه ای با  

کشد، پس این تمام زمانی است کته بایتد صترف می رسیدن به هدف یک جلسه فقط هفت دقیقه طول

 کنید. هفت را به سی دراز نکنید.
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ست. فرض کنید قرار است جلسته کنید، هزینه واقعی جلسات بسیار سرسام آور امی  وقتی به آن فکر

ای را برنامه ریزی کنید که یک ساعت طول بکشد و ده نفر را برای شرکت دعوت کنیتد. ایتن در واقتع 

یک جلسه ده ساعته است، نه یک جلسه یک ساعته. شما ده ساعت بهره وری را با یک ستاعت جلسته 

های تغییر ذهنی با توقف کتاری کته ینهکنید. و احتماالً بیش از پانزده ساعت است، زیرا هزمی  معاوضه

دهید، رفتن به جای دیگتری بترای مالقتات، و ستپس از سترگیری کتاری کته از قبتل انجتام انجام می

 دادید، همراه است.می

آیا اصالً خوب است که ده یا پانزده ساعت بهره وری را با یک ساعت جلسته معاوضته کنیتد؟ گتاهی، 

ی است. با قضاوت بر اساس هزینه خالص، جلسات بتا ایتن انتدازه بته شاید. اما این هزینه بسیار سنگین

دهیتد فکتر کنیتد و از ختود می  شوند، نه دارایی. به زمانی که واقعاً از دستمی  سرعت به بدهی تبدیل

 بپرسید که آیا واقعاً ارزش آن را دارد یا خیر.

د با رعایت این قتوانین ستاده، اگر به این نتیجه رسیدید که حتما باید دور هم جمع شوید، سعی کنی

 جلسه خود را سازنده کنید:

 خورد، جلسه تمام شده است. عادت زنانه.می یک تایمر تنظیم کنید وقتی زنگ •

 تا حد امکان افراد کمتری را دعوت کنید. •

 همیشه یک برنامه مشخص داشته باشید. •

 با یک مشکل خاص شروع کنید. •

مالقات کنیتد. بته چیزهتای واقعتی اشتاره کنیتد و به جای اتاق کنفرانس در محل مشکل  •

 تغییرات واقعی را پیشنهاد دهید.

 با یک راه حل پایان دهید و شخصی را مسلول اجرای آن کنید. •
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 به اندازه کافی خوب خوب است 

 فکریهای  پیچیده هستند. خم کردن ماهیچههای  بسیاری از مردم به دنبال حل مشکالت با راه حل

کنید که همان عجله را می  کننده باشد. سپس شروع به جستجوی چالش بزرگ دیگری  تواند مستمی

 به شما بدهد، صرف نظر از اینکه ایده خوبی است یا خیر.

یک ایده بهتر: یک راه حل جودو پیدا کنید، راه حلی که حداکثر کارایی را با حداقل تالش ارائه دهد. 

ن بیشترین بهره از حداقل انجام دادن هستند. هتر زمتان های جودو همه در مورد به دست آوردحلراه

 که با مانعی روبرو شدید، به دنبال راهی برای جودوی آن باشید.

بخشی از این شناخت این است که مشکالت قابل مذاکره هستند. فرض کنید چالش شما ایتن استت 

ود به قله اورست استت. ایتن انجام این کار صعهای  که یک منظره چشم پرنده داشته باشید. یکی از راه

توانید با آسانسور به باالی یک ساختمان بلند بروید. این یک راه می  راه حل جاه طلبانه است. اما باز هم

 حل جودو است.

شوند. یعنی هیچ کتار پتر زرق و برقتی می  ساده و پیش پا افتاده حلهای  مشکالت معموال با راه حل

 شگفت انگیز ختود را بته نمتایش بگذاریتد. شتما فقتط چیتزیهای توانید مهارتنمی  وجود ندارد. شما

دهید. این رویکرد ممکن است برای شما اوه و آه به می  دهد و سپس ادامهمی  سازید که کار را انجاممی

 دهد با آن ادامه دهید.می  همراه نداشته باشد، اما به شما امکان

شتود و سیاستتمداران تبلیغتی در می  ظاهر  به تبلیغات کمپین سیاسی نگاه کنید. یک موضوع بزرگ

دهند. کیفیت تولید پایین است. آنها بته جتای فتیلم زنتده از عکتس می مورد آن در روز بعد روی آنتن

 ابت و متنی دارند. تنها صدا، های  متحرک فانتزی، سرفصلهای  کنند. آنها به جای گرافیکمی  استفاده

شود. با وجود همه اینها، تبلیغ هنوز بته انتدازه کتافی می مصدایی است که توسط یک راوی نادیده انجا

شد. ایتن وضتعیتی می کردند تا آن را کامل کنند، خیلی دیر ظاهرمی  صبرها  خوب است. اگر آنها هفته

 است که بهنگام بودن مهمتر از جال یا حتی کیفیت است.

خیلی بهتر از هدر دادن منابع استت وقتی کار به اندازه کافی خوب انجام شد، آن را ادامه دهید. این  

توانیتد راه حتل پیچیتده را بپردازیتد. و بته یتاد داشتته نمی یا حتی بدتر از آن، کاری انجام ندهید زیرا

 توانید بعداً به اندازه کافی خوب را به عالی تبدیل کنید.می باشید، معموالً
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 موفقیتهای سریع 

 کنتد. بتدون آن، شتمامی  دهتد. شتما را هتدایتمی  ادامتهکنتد. شتما را  می  حرکت انگیزه را تقویت

کنیتد انگیتزه نداشتته باشتید، خیلتی ختوب می  توانید به جایی بروید. اگر با کاری که روی آن کارنمی

 نخواهد بود.

کنید این است که کاری را انجام دهید و سپس به کار بعتدی برویتد. می  روشی که شما شتاب ایجاد

یک پروژه بی پایان گیر کند که هیچ خط پایتانی در چشتم نیستت. نته متاه   هیچ کس دوست ندارد در

 بودن در سنگر و نداشتن چیزی برای نشان دادن آن یک غوغای واقعی استت. در نهایتت فقتط شتما را

کوچتک در طتول مستیر های  سوزاند. برای حفظ شتاب و انگیزه خود، عادت به دستیابی به پیروزیمی

 تواند به شما تکان خوبی بدهد.می یشرفت کوچکداشته باشید. حتی یک پ 

 هر چه کاری بیشتر طول بکشد، احتمال اینکه شما آن را تمام کنید کمتر است.

آید. برنامته ریتزی می  هیجان از انجام کاری و سپس اجازه دادن به مشتریان برای انجام آن به وجود

دیتد، سترو غتذا و گترفتن بتازخورد یک منو برای یک سال خسته کننده است. بیرون آوردن منتوی ج
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 خود را خفه خواهید کرد.های هیجان انگیز است. پس زیاد منتظر نباشید، اگر این کار را بکنید، جرقه

های بلندمدت کار کنید، سعی کنید یک روز در هفته )یا هر دو هفته( را بته اگر مجبورید روی پروژه

کوچتک بته شتما هتای  شتوند. پیروزیشتیاق میهای کوچکی اختصاص دهید که باعث ایجاد اپیروزی

 دهند جشن بگیرید و خبرهای خوب را منتشر کنید. و شما یک جریان مداوم از اخبتار ختوبمی  اجازه

 خواهید. هنگامی که هر دو هفته یک بار چیز جدیدی برای اعالم وجود دارد، بته تتیم ختود انترژیمی

 مورد آن هیجان زده شوند. دهید که درمی دهید و به مشتریان خود چیزیمی

و سپس آن را انجتام دهیتد.  "توانیم انجام دهیم؟می در دو هفته چه کاری"بنابراین از خود بپرسید:  

آن را بیرون بیاورید و به مردم اجازه دهید از آن استفاده کنند، مزه آن را بچشند، بتازی کننتد یتا هتر 

 ضعیت بهتری خواهید داشت.چیز دیگری. هر چه سریعتر در دست مشتریان باشد، و

 
 

 قهرمان نباش 

 بهتر است که یک نفر را کنار بگذاریم تا یک قهرمان.ها  خیلی وقت

توان در دو ساعت انجتام داد. امتا بتا گذشتت می  کنید یک کار رامی  به عنوان مثال، فرض کنید فکر
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طبیعتی ایتن استت کته فکتر چهار ساعت از آن، شما هنوز تنها یک چهارم راه را تمام کرده اید. غریزه 

 "توانم تسلیم شوم، من قبالً چهار ساعت را برای این موضوع وقت گذاشته ام!نمی اما من اکنون"کنید،  

کشتید کته شوید. شما مصمم به انجام آن هستید )و کمی خجالت میمی  بنابراین وارد حالت قهرمان

 کنی.می ا دورگیری و خودت را از دنیمی کند(. شنل خود راقبالً کار نمی

کند. امتا ارزشتش را دارد؟ احتمتاال نته. ایتن کتار وقتتی می  و گاهی اوقات این نوع تالش محی کار

 کردیتد دو ستاعت هزینته دارد، نته شتانزده. در آن شتانزده ستاعت، شتماارزشش را داشت که فکر می

توانتد کنید، کته میع میعالوه، بازخورد خود را قطتوانستید یکسری کارهای دیگر را انجام دهید. بهمی

شما را حتی بیشتر در مسیر اشتباه سوق دهد. حتی قهرمانان گاهی اوقات به یک جفت چشم تازه نیاز 

 شخص دیگری که آنها را بررسی کند. -دارند  

ما این مشکل را از نزدیک تجربه کرده ایم. بنابراین ما تصمیم گرفتیم کته اگتر چیتزی بیشتتر از دو 

باید افراد دیگری را بیاوریم تا ببینند. آنها ممکن است هیچ کاری روی این کار انجام هفته طول بکشد،  

توانند آن را به سرعت بررسی کنند و دو سنت خود را بدهند. گتاهی اوقتات یتک می  ندهند، اما حداقل

 توانید آن را ببینید.نمی راه حل آشکار خیره شدن به صورت شماست، اما شما حتی

داشته باشید که راه حل واضح ممکن است ترک باشد. مردم بته طتور خودکتار تترک را بتا به خاطر  

دانند، اما گاهی اوقات این دقیقاً همان کاری است که بایتد انجتام دهیتد. اگتر قتبالً می  شکست مرتبط

ا توانید آن زمان رنمی زمان زیادی را برای چیزی که ارزشش را نداشت صرف کرده اید، دور شوید. شما

توانید انجام دهید این است کته زمتان بیشتتری را تلتف می به عقب برگردانید. بدترین کاری که اکنون

 کنید.
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 برو بخواب 

های اضافی را در حال حاضر دریافت چشم پوشی از خواب ایده بدی است. مطملناً، شما همان ساعت

ت، روحیته و نگترش ختود را از بتین کنیتد: خالقیتهای زیادی را پرداختت میکنید، اما بعداً هزینهمی

 برید.می

توانید یک شب تمتام وقتت می هر چند وقت یکبار، اگر به طور کامل عواقب آن را درک کرده باشید،

 کنند:می  شروع به افزایشها  را کنار بگذارید. فقط آن را به عادت تبدیل نکنید. اگر  ابت شود، هزینه

رسد که به جای تجدید نظر در مسیر، هر مسیر بدی را می  روقتی واقعا خسته هستید، به نظلجبازی:

 که در آن قرار دارید، آسان تر کند. خط پایان سرابی دائمی است و راه رفتن طوالنی در بیابان به پایتان

 رسد.می

خالقیت یکی از اولین چیزهایی است که هنگام از دستت دادن ختواب بایتد از آن کمبود خالقیت:

کنید. وجه تمایز افرادی که ده برابر مو رتر از حد معمول هستند این نیست که ده برابر سخت استفاده  

کننتد کته بته یتک می  کنند. این است که آنها از خالقیت خود برای ارائه راه حل هایی استفادهمی  کار
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 کنید.می یک دهم خودداریهای دهم تالش نیاز دارد. بدون خواب، شما از ارائه راه حل

کنتد، دوستت دارد از کارهتای کتم نمی  وقتی مغز شما روی همه سیلندرها شتلیکاهش روحیه:ک

سخت تر تغذیه کند. مانند خواندن مقاله دیگری درباره چیزهایی که مهم نیست. وقتی خسته هستتید، 

 دهید.می انگیزه خود را برای حمله به مشکالت بزرگ از دست

یابد. می  ندن و تحمل در هنگام خستگی به شدت کاهشتوانایی شما برای صبور ماتحریک پذیری:

 کند، به احتمال زیاد آن فرد از کم خوابی رنجمی  اگر با فردی برخورد کردید که مانند یک احمق رفتار

 برد.می

 

شوید. با ایتن حتال، می اینها تنها بخشی از هزینه هایی است که در صورت عدم خواب کافی متحمل

بالند که می ورد کمبود خواب احساس افتخار مازوخیستی دارند. آنها حتی به اینبرخی افراد هنوز در م

 چقدر خسته هستند. تحت تا یر قرار نگیرید برمی گردد تا آنها را در االغ گاز بگیرد.

 
 

 شما بد است های  تخمین 

 چقدر طتولتوانیم حدس بزنیم چیزی  می  کنیممی  همه ما برآوردگرهای وحشتناکی هستیم. ما فکر
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 بینیم که همه چیز طبق بهتترین ستناریو پتیشمی  کشد، در حالی که واقعاً هیچ ایده ای نداریم. مامی

 شوند. واقعیت هرگز بته بهتترین ستناریوهامی رود، بدون تاخیرهایی که به طور اجتناب ناپذیر ظاهرمی

 چسبد.نمی

های آینتده در آینتده هتا و ستالهها، ماهتا مبنتی بتر اینکته هفتتهبه همین دلیل استت کته تخمین

 دانید چه اتفاقی قرار است بیفتد.نمی  پردازی هستند. حقیقت این است که شما خیلی زودخیال

کشتد می کنید هر چند وقت یک بار یک سفر سریع به خواربارفروشی فقط چند دقیقه طتولمی  فکر

ن اتاق زیر شیروانی به جای چنتد کشد؟ و به یاد دارید زمانی که تمیز کردمی و سپس یک ساعت طول

کردید، تمام روز را به شما اختصاص داد؟ یا گاهی اوقات برعکس است، مانند زمتانی می  ساعتی که فکر

 که شما برای چهار ساعت وقت گذاشتن در حیاط برنامه ریزی کرده اید و فقط سی و پنج دقیقه طتول

 ها در تخمین زدن بد هستیم.کشد. ما انسانمی

تتوانیم یابد. اگتر نمیهای ما اغلب با ضریب دو یا بیشتر کاهش میا این کارهای ساده، تخمینحتی ب

توانیم انتظار داشته باشتیم کته طتول یتک »پتروژه هنگام تخمین چند ساعت دقیق باشیم، چگونه می

 بینی کنیم؟طور دقیق پیششش ماهه« را به

متا بستیار  -کنیم شد، فقط کمی اشتباه نمتیکزنیم که کاری چقدر طول میبعالوه، وقتی حدس می

کنیم. این بدان معناست که اگر شش ماه را حدس بزنید، ممکن است خیلتی دور باشتید: متا اشتباه می

 کنیم.می کنیم، به جای شش ماه، یک سال صحبتنمی به جای شش ماه، هفت ماه صحبت

نج سال تاخیر و میلیاردها دالر بیش بوستون با پ   "بیگ دیگ"به همین دلیل است که پروژه بزرگراه  

 2ماه تاخیر افتتاح شد و هزینه ای بتالغ بتر    16از بودجه به پایان رسید. یا فرودگاه بین المللی دنور با  

 میلیارد دالر داشت.

راه حل: چیزهای بزرگ را به چیزهای کوچکتر تقسیم کنید. هرچه کوچکتر باشد، تخمین آن آستان 

هم آن را اشتباه خواهید گرفت، اما اشتباه شما بسیار کمتتر از زمتانی استت کته  تر است. احتماالً هنوز

یک پروژه بزرگ را تخمین زده باشید. اگر کاری دوبرابر زمانی که انتظار داشتید طول بکشد، بهتر است 

کشد تا یک پروژه طتوالنی کته چنتد متاه بیشتتر شتده می یک پروژه کوچک باشد که چند هفته طول

 است.

کوچکتر تقسیم کنید. به جای یک پروژه دوازده هفته ای، آن را به های  زمانی خود را به تکههای  بازه

عنوان دوازده پروژه یک هفته ای ساختار دهید. به جای حدس زدن کارهایی که سی ساعت یتا بیشتتر 

 .شش تا ده ساعته واقعی تر تقسیم کنید. سپس یک قدم بروهای  کشد، آنها را به تکهمی طول
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 شود نمی   طوالنی انجام های  لیست 

 طتوالنی گترد و غبتار را جمتع آوریهای شروع به تهیه لیست کارهای کتوچکتر نیتز کنیتد. لیستت

کنند. آخرین باری که لیست طوالنی از چیزها را تمام کردید کی بود؟ ممکن است چنتد متورد اول می

رها کرده اید )یا کورکورانه مواردی را که واقعتاً  را حذف کرده باشید، اما به احتمال زیاد در نهایت آن را

 بررسی کرده اید(.اند  به درستی انجام نشده

طوالنی سفرهای گناه هستند. هر چه لیستت متوارد ناتمتام طتوالنی تتر باشتد، احستاس های  لیست

کنیتد زیترا باعتث ایجتاد نمی  بدتری نسبت به آن دارید. و در یک نقطه خاص، شما فقتط بته آن نگتاه

 شود.می  شود. سپس استرس دارید و همه چیز به یک آشفتگی بزرگ تبدیلمی احساس بدی در شما

کوچکتر تقسیم کنید. به عنتوان های  راه بهتری هم هست آن لیست طوالنی را به دسته ای از لیست

یتک مثال، یک لیست از صد مورد را به ده لیست ده موردی تقسیم کنید. این بدان معناست که وقتی  

درصتد از آن لیستت را تکمیتل کترده  10درصد،  1رسانید، به جای می مورد را در یک لیست به پایان

 اید.
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توانید به تصویر کوچک نگتاه کنیتد و می بله، هنوز همان مقدار کار برای انجام دادن دارید. اما اکنون

صتویر بتزرگ و وحشتت و رضایت، انگیزه و پیشرفت را پیدا کنید. این خیلی بهتر از خیتره شتدن بته ت

 تضعیف روحیه است.

توانید، مشکالت را به قطعات کوچکتر و کوچکتر تقسیم کنید تا زمانی که بتوانید بته می  هر زمان که

توانتد تتأ یر می  طور کامل و سریع با آنها مقابله کنید. صرفاً تنظیم مجدد وظتایف ختود بته ایتن روش

 شته باشد.شگفت انگیزی بر بهره وری و انگیزه شما دا

این "اولویت بندی نکنید. از گفتن  ها  و یک پیشنهاد سریع در مورد اولویت بندی: با اعداد یا برچسب

این یتک سته استت، "خودداری کنید. به همین ترتیب، نگویید:    "اولویت باالست، این اولویت کم است

 اولویت بندی نیست.و غیره. . این واقعاً   "این دو است، این یک است، این یک سه است

در عوض، از نظر بصری اولویت بندی کنید. مهمترین چیز را در باال قرار دهید. وقتی این کار را تمام 

شود. به این ترتیب شما تنهتا یتک کتار می  کردید، چیز بعدی در لیست به مهمترین چیز بعدی تبدیل

 مهم بعدی را در هر لحظه خواهید داشت. و بس است.
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 وچک بگیرید تصمیمات ک 

بزرگ سخت است و تغییر آن سخت است. و هنگامی که یکی از آنهتا را گرفتیتد، های  تصمیم گیری

تمایل به ادامه این باور است که تصمیم درستی گرفته اید، حتی اگر این کار را نکترده باشتید. شتما از 

 عینی بودن دست بردارید.

ظر خود را تغییر دهید بدون اینکه بتد بته نظتر توانید ننمی هنگامی که نفس و غرور در خط هستند،

کند. و سپس اینرسی نیتز وجتود می برسید. میل به حفظ چهره بر میل به برقراری تماس مناسب غلبه

 شود.می دارد: هر چه بخار بیشتری برای رفتن به یک جهت وارد کنید، تغییر مسیر دشوارتر

افی کوچک باشند که عمالً متوقتی باشتند. وقتتی درعوض، انتخاب هایی داشته باشید که به اندازه ک

توانید اشتباهات بزرگی مرتکب شوید. این تصمیمات کوچک به ایتن نمی  گیرید،می  تصمیمات کوچکی

توانید تغییر کنید. در صورت خرابکاری جریمه بزرگتی وجتود نتدارد. تتو فقتط می  معنی است که شما

 درستش کن

بتزرگ داشتته باشتید یتا های  توانیتد برنامتهنمی  ستت کتهگرفتن تصمیمات کوچک به این معنی نی

بزرگ فکر کنید. این فقط به این معنی است که شما معتقدید بهترین راه برای رسیدن بته آن های  ایده

 چیزهای بزرگ یک تصمیم کوچک در یک زمان است.

راتن بن ساندرز، کاشف قطبی، گفت که در طول سفر انفرادی خود در قطب شتمال )ستی و یتک متا

اغلب به قدری هولناک بود که تصمیم گیری   "تصمیم بزرگ"پشت سر هم، هفتاد و دو روز به تنهایی(  

 روزانه او به ندرت فراتر از »رسیدن به آن تکه ی  چند متری جلوتر از من بود«.

توانیتد بته می  اهداف دست یافتنی مانند آن بهترین اهداف برای داشتن هستند. متواردی کته واقعتاً

ستپس  "ما آن را میخکوب کردیم. تمام شتد!"توانید بگویید،  می  جام برسانید و روی آنها بسازید. شماان

روید. این بسیار رضایت بخش تر از یک هدف فانتزی پایی در آسمان است که هرگتز می  به سراغ بعدی

 به آنها نرسید.

، Hustle & Flow" ،Fast Company" ان،یتتتتتتتتتتدمرج ویتتتتتتتتتت*د

www.fastcompany.com/magazine/123/hustle-and-flow.html 
 ان،یتستتونیاسم ییکتتای، متتوزه هنتتر آمر"و آ تتار ستتام متتالوفهتتا متتالوف در متتالوف: نقتتل قول"+

americanart.si.edu/exhibitions/online/malof/introduction 



 

 

 فصل 
 رقبا
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 کپی نکن 

بینیتد یتک تواند بخشی از فرآیند یادگیری باشتد، ماننتد زمتانی کته میکردن میگاهی اوقات کپی  

دانشجوی هنر در حال تکرار یک نقاشی در موزه یا یک درامر در حال نواختن تکنوازی جان بونهتام در 

تواند ابتزار مفیتدی در مستیر می است. وقتی دانش آموز هستید، این نوع تقلید  "موبی دیک"لد زپلین  

 ای خودتان باشد.کشف صد

متأسفانه، کپی برداری در عرصه تجارت معموالً شیطانی تتر استت. شتاید بته ختاطر دنیتای کپتی و 

توانید بالفاصله کلمات، تصاویر یتا کتدهای شخصتی را بدزدیتد. و می  چسباندن ما این روزها باشد. شما

 ه انگیز است.این بدان معناست که تالش برای ایجاد یک کسب و کار با کپی برداری وسوس

 هر چند این فرمولی برای شکست است. مشکل این نوع کپی کتردن ایتن استت کته درک را نادیتده

کند یا چترا چیتزی بته می و درک نحوه رشد شما است. شما باید بفهمید که چرا چیزی کار -گیرد  می

الیته آختر را بته دهید. شما فقط  می  کنید، آن را از دستمی  این شکل است. وقتی فقط کپی و پیست

 زیر را درک کنید، تغییر کاربری دهید.های  جای اینکه همه الیه

گذارد نامرئی است. زیر سطح متدفون استت. می  بسیاری از کارهایی که یک خالق اصلی روی چیزی

رستد یتا آنطتور کته احستاس داند چرا چیزی به همان شکلی است که به نظر میکننده واقعاً نمیکپی

رسد. کپی یک پرداخت مصنوعی استت. هتیچ محتتوایی، خواند به نظر میهمان طور که میکند یا  می

 دهد.نمی آینده ارائههای هیچ درک و چیزی برای تصمیم گیری

توانید ادامه دهید. شما همیشه در موقعیت منفعل نمی  به عالوه، اگر شما یک کپی کار هستید، هرگز

آورید کته از می  کنید شما چیزی را به دنیامی  همیشه دنبال  کنید. شمانمی  هستید. شما هرگز رهبری

فقط یک ضربه، یک نسخه پایین تر از نسخه اصتلی. ایتن راهتی بترای زنتدگی   -قبل عقب مانده است  

 نیست

 کنید؟ اگر شخص دیگتری قستمت اعظتم کتار را انجتاممی شوید که از کسی کپیمی  چگونه متوجه

 ستید. تحت تأ یر قرار بگیرید، اما دزدی نکنید.دهد، شما در حال کپی برداری همی
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 محصول خود را از کاالیی خارج کنید 

کنند کارهای شما را کپی کنند. این فقط یک واقعیت زندگی استت. اگر موفق باشید، مردم سعی می

ات ها وجود دارد: شما را بخشی از محصول یا ختدماما یک راه عالی برای محافظت از خود در برابر کپی

فروشتید تزریتق کنیتد. می خود کنید. آنچه را که در مورد طرز فکر خود منحصر به فرد است به آنچته

تواند ارائه نمی  محصول خود را از کاالیی خارج کنید. آن را به چیزی تبدیل کنید که هیچ کس دیگری

 دهد.

فش ورزشتی از ، یک خرده فروش آنالین کفش میلیارد دالری. یک جفت کzappos.comنگاه کنید  

Zappos    مانند یک جفت کفش ازFoot Locker  یا هر خرده فروشی دیگری است. اماZappos    با

دهد، ختود را می  تزریق وسواس مدیرعامل تونی هسیه نسبت به خدمات مشتری در هر کاری که انجام

 کند.می متمایز

اجازه دارند به طور طوالنی  کنند و  نمی کارمندان خدمات مشتری از اسکریپت استفاده، Zapposدر 

از هتم هتا با مشتریان صحبت کنند. مرکز تماس و دفتر مرکزی شرکت در یک مکان هستند و اقیانوس
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کار را با   -کنند نمی  حتی آنهایی که در خدمات مشتری کار  -  Zapposجدا نیستند. و همه کارمندان  

کنند. ایتن وفتاداری بته ختدمات می  شروع  گذراندن چهار هفته برای پاسخگویی به تلفن و کار در انبار

 *کند.می را در بین فروشندگان کفش منحصر به فرد Zapposمشتری است که 

مزرعه دوستدار محیط زیست ویرجینیا است که متعلق به جوئتل ستاالتین ، Polyfaceنمونه دیگر  

 از اعتقتادات استت و کستب و کتار ختود را بتر استاس آن ادارهاست. ساالتین دارای مجموعه ای قوی  

دهتد کته یتک تجتارت کشتاورزی می فروشد که کارهایی را انجتاممی  این ایده را Polyfaceکند.  می

دهتد و می  تواند انجام دهد. اگرچه انجام این کار گرانتر است، به جای ذرت به گاوهتا علتفنمی  بزرگتر

توانتد در هتر زمتان از کنتد. هرکستی مینمی  دهد. هرگز غذا را ارستالمین  هرگز به آنها آنتی بیوتیک

مزرعه بازدید کند و به هر جایی برود )این کار را در یتک کارخانته معمتولی فترآوری گوشتت امتحتان 

را  Polyfaceفروشد. و مشتریان  می  فروشد، بلکه یک طرز فکر رانمی  فقط جوجه Polyfaceکنید(.  

کننتد تتا می  مایلی دورتر رانندگی  150رند. برخی از مشتریان به طور معمول از  به خاطر آن دوست دا

 *را برای خانواده خود تهیه کنند. "تمیز"گوشت 

 خودتان را به محصول خود و هر چیزی که در اطتراف محصتولتان استت نیتز بریزیتد: چگونته آن را

 دهیتد، و چگونته آن را تحویتلمی  کنیتد، چگونته آن را توضتیحمی  حمایتت  فروشید، چگونه از آنمی

 توانند شما را در محصول شما کپی کنند.نمی دهید. رقبا هرگزمی
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 دعوا را انتخاب کنید 

کنید رقیب بد است، بگویید. وقتی ایتن کتار را انجتام دهیتد، متوجته خواهیتد شتد کته می  اگر فکر

بتودن یتک راه عتالی   ______ند به سمت شما جمع خواهنتد شتد. ضتددیگرانی که با شما موافق هست

 برای متمایز کردن خود و جذب فالوور است.

دوست دارد خود را به عنوان ضد استارباکس نشان دهد. تبلیغتات  Dunkin' Donutsبرای مثال، 

 متورد  بتزرگ  و  متوسط  کوچک،  جای  به  "فریتالیایی"آن استارباکس را به دلیل استفاده از اصطالحات  

 در  کته  است  متمرکز  طعم  تست  یک  روی  بر Dunkinهای  کمپین  از  دیگر  یکی.  دهدمی  قرار  تمسخر

که در   dunkinbeatstarbucks.comاردد  وجود  نام  به  سایت  یک  حتی.  داد  شکست  را  استارباکس  آن

دهند دوستتان نمی  اجازهدوستان  "الکترونیکی با عباراتی مانند  های  توانند کارتمی  آن بازدیدکنندگان

 ارسال کنند.  "استارباکس بخورند

آئودی نمونه دیگری است. این گارد قدیمی خودروسازان را به عهده گرفتته استت. برنتدهای لتوکس 

قدیمی مانند رولزرویس و مرسدس بنز را در تبلیغاتی که آئودی را به عنتوان جتایگزین لتوکس جدیتد 

های پارک خودکار لکسوس را با تبلیغاتی دهد. آئودی سیستمیکنند، در معرض خطر قرار ممعرفی می
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کنتد. یتک دانند چگونه خودروهای ختود را پتارک کننتد، استتفاده میگوید رانندگان آئودی میکه می

از آینه دیتد  BMWدهد: مالک  می  را ارائه Audiو   BMWتبلیغ دیگر مقایسه ای کنار هم از مالکان  

کنتد تتا می  کند در حالی که راننده آئودی از آینته استتفادهمی  استفادهعقب برای تنظیم موهای خود  

 ببیند چه چیزی پشت سرش است.

کنتد، سترکوب اپل در مایکروسافت با تبلیغاتی که دارندگان مک و رایانه شخصی را با هم مقایسه می

ایک بترای خود را به عنوان ن Under Armourداند.  می Uncolaخود را به عنوان   7UPکند و  می

 کند.می  نسل جدید معرفی

توانید با داشتن یتک هتدف در دیتدتان بته دهند که میها قدرت و جهتی را نشان میهمه این مثال

 خواهید شلیک کنید؟می  دست آورید. به چه کسی

بتا ایتن  Dyson's Airbladeتوانید خود را به عنوان حریف کل صنعت قرار دهید.  می  شما حتی

کند که صنعت خشک کن دستت شکستت ختورده استت و ستپس ختود را ستریعتر و می  فرض شروع

توانم باور کنم که کره نیست دشمن ختود را دقیقتاً نمی  رساند. منمی  بهداشتی تر از سایرین به فروش

 دهد.می در نام محصول خود قرار

ری همیشته دهد. موضع گیتمی داشتن یک دشمن داستانی عالی برای گفتن به مشتریان نیز به شما

شوند. و این یتک می  گیرند. شورها شعله ورمی  شوند. طرفمی  برجسته است. مردم از درگیری تحریک

 راه خوب برای جلب توجه مردم است.
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 رقابت خود را زیر پا بگذارید 

گوید که برای شکست دادن رقبای خود، باید آنها را یکی کنیتد. اگتر چهتار وییگتی می  عقل متعارف

کننتد، شتما بایتد می دالر خترج 20000پنج )یا پانزده یا بیست و پنج( نیاز دارید. اگتر آنهتا دارند، به  

 دالر خرج کنید. اگر آنها پنجاه کارمند داشته باشند، شما به صد نفر نیاز دارید. 30000

شتوید، در می این نوع ذهنیت جنگ سرد یک بن بست است. وقتی در یک مسابقه تستلیحاتی غترق 

 گیرید که هزینه، زمان و رانندگی زیادی برای شما دارد. و شما را مجبتورمی  نبرد پایان ناپذیر قراریک  

 توانند به آینده فکتر کننتد. آنهتا فقتطنمی دفاعیهای کند که دائماً در حالت تدافعی باشید. شرکتمی

 کنند.می  کنند. آنها دنبالنمی توانند به پشت سر فکر کنند. آنها رهبریمی

کنید؟ کمتر از رقبای خود برای شکست دادن آنهتا تتالش کنیتد. مشتکالت می  پس به جای آن چه

ساده را حل کنید و مشکالت پرمو، دشوار و بد را به رقبا بسپارید. به جای افزایش یکباره، یتک کتاهش 

 را امتحان کنید. به جای سبقت گرفتن، کم کاری را امتحان کنید.

ها، برندهای بزرگ دوچرخه روی جدیتدترین دهد. برای سالمی  لی ارائهدنیای دوچرخه یک مثال عا
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های کوهستانی با سیستم تعلیق و ترمزهای دیسکی تجهیزات فناوری پیشرفته تمرکز داشتند: دوچرخه

ای تیتانیومی سبک وزن با همه چیز از فیبر کربن. و فرض بر ایتن بتود های جادهفوق قوی، یا دوچرخه

 اید چند دنده داشته باشند: سه، ده، یا بیست و یک.بها که دوچرخه

توانیتد از فنتاوری پتایین برختوردار های دنده  ابت با وجود اینکه تا آنجایی که میاما اخیراً دوچرخه

ترمتز ها  فقط یتک دنتده دارنتد. برختی از متدلها  اند. این دوچرخههستند، محبوبیت زیادی پیدا کرده

 تر هستند و به نگهداری زیادی نیاز ندارند.تر، ارزانکتر، سبندارند. مزیت: ساده

یتک دوربتین  - Flipشتود:  می  نمونه عالی دیگری از محصولی که با زیتر پتا گذاشتتن رقبتا موفتق

فیلمبرداری کامپکت فوق ساده، نقطه ای و عکاسی که درصد قابل تتوجهی از بتازار را در متدت زمتان 

 دهد نگاه کنید:نمی ارائه Flipهمه چیزهایی که  کوتاهی به خود اختصاص داده است. به 

 بدون صفحه نمتایش بتزرگ )و صتفحه نمتایش کوچتک بترای عکاستی از ختود چرختان •

 خورد(نمی

 بدون قابلیت عکس برداری •

 بدون نوار یا دیسک )شما باید ویدیوها را در رایانه بارگذاری کنید( •

 بدون منوها •

 بدون تنظیمات •

 بدون نور ویدئو •

 یاب وجود نداردمنظره  •

 وییههای  بدون جلوه •

 بدون جک هدفون •

 بدون درپوش لنز •

 کارت حافظه ندارد •

 بدون زوم اپتیکال •

Flip دهد و آنها را به خوبی انجاممی  آورد زیرا فقط چند کار ساده را انجاممی  طرفداران را به دست 

 یتک دوربتین بزرگتتر هرگتز  رود کهمی  دهد. استفاده از آن آسان و سرگرم کننده است. به جاهاییمی

 کنند.نمی  جذاب تر استفادههای  شود که هرگز از دوربینمی رود و توسط افرادی استفادهنمی

شود، خجالت نکشید. آن را برجسته کنیتد. می از این واقعیت که محصول یا خدمات شما کمتر انجام

فروشتند، آن را بته شتدت می راختود هتای به آن افتخار کنید. همانطور که رقبا لیست گسترده وییگی

 بفروشید.
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 کنند؟ می   دهد که آنها چه می   چه کسی اهمیت 

در نهایت به هر حال ارزش توجه چندانی به رقابت را ندارد. چرا که نه؟ زیرا نگرانی در متورد رقابتت 

رونتد؟ می  کننتد؟ بعتد کجتامی  شود. آنها در حال حاضر چته کتارمی  به سرعت به یک وسواس تبدیل

 چگونه باید واکنش نشان دهیم؟

شود که قابل تجزیته و تحلیتل استت. و ایتن یتک طترز فکتر می هر حرکت کوچک تبدیل به چیزی

شود. این حالت ذهنی، خاک بدی برای رشد هر می  وحشتناک است. منجر به استرس و اضطراب شدید

 چیزی است.

کند. رقیب فردای شتما می  ی همیشه تغییربه هر حال این یک تمرین بیهوده است. چشم انداز رقابت

ممکن است کامالً با رقیب امروز شتما متفتاوت باشتد. از کنتترل شتما ختارج استت. نگرانتی در متورد 

 توانید کنترل کنید چه فایده ای دارد؟نمی چیزهایی که

گتذرد می گذرد بسیار مهم تر از آنچه در آنجتامی  در عوض روی خودتان تمرکز کنید. آنچه در اینجا

توانید آن زمان را صرف بهبتود نمی کنید،می است. وقتی زمانی را صرف نگرانی در مورد شخص دیگری
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 خود کنید.

های کنید. زمانی که مغز خود را بتا ایتدهمی  بیش از حد روی رقبا تمرکز کنید و دید خود را کمرنگ

یابد. شتما بته جتای می بسیار کاهشکنید، شانس شما برای رسیدن به چیزی جدید  می  دیگران تغذیه

 کنید.می شوید. محصوالت رقیب خود را با رنگ متفاوتی عرضهمی رؤیا، مرتجع

 ایتد. شتما بته رقابتت اجتازهپاد« یا »پوکمون بعدی« را بسازید، دیگتر مردهاگر قصد دارید »قاتل آی

د. آنها در حتال تعریتف قتوانین دهید پارامترها را تعیین کند. شما قرار نیست از اپل اپل خارج شویمی

کند شکست دهید. شتما بایتد قتوانین را می  توانید کسی را که قوانین را وضعنمی  بازی هستند. و شما

 دوباره تعریف کنید، نه اینکه چیزی کمی بهتر بسازید.

)یا هر پسر بزرگی که در صنعت شما استت(.   "دهیدمی  شکست"از خود نپرسید که آیا دارید اپل را  

ین سوال اشتباه است. این یک نبرد برد یا باخت نیست. سود و هزینه آنها مال آنهاست. مال شما متال ا

 شماست

کنیتد، وجتود می کنید؟ اگر شما فقط رقبا را تکترارمی اگر قرار است مثل بقیه باشید، چرا این کار را

از دیگران، بترای چیتزی   شما هیچ فایده ای ندارد. حتی اگر شکست خوردید، بهتر است به جای تقلید

 که به آن اعتقاد دارید بجنگید.

 ، 2005دسامبر   5  ک،یو  نسیزی، ب"درخشش در کفش آنها"*

www.businessweek.com/magazine/content/05_49/b3962118.htm 
 www.polyfacefarms.com/story.aspx "داستان چند چهره"*
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 به طور پیش فرض نه بگویید 

  دادم.می  من یک اسب سریعتر به آنها  دادم، می  اگر به مشتریان گوش

 هنری فورد --     

 

بله گفتن خیلی آسان است. بله برای یک وییگی دیگر، بله برای یک ضرب االجل بیش از حد خوش 

ایتد آنقتدر بلنتد چیزهایی که به آنها بله گفتهبینانه، بله برای یک طراحی متوسط. به زودی، انبوهی از  

 دهید ببینید.توانید کارهایی را که واقعاً باید انجام میشوند که حتی نمیمی

حتی به بسیاری از بهترین ایده هایتان. از قدرت نه برای مشخص   -شروع به عادت به نه گفتن کنید  

شتوید. امتا اغلتب از گفتتن بلته می ن پشتیمانهایتان استفاده کنید. به ندرت از نته گفتتکردن اولویت

 شوید.می پشیمان

شود. اما جایگزین حتتی بتدتر می کنند زیرا رویارویی باعث ناراحتی آنهامی مردم از نه گفتن اجتناب

کنیتد می کنید و روی ایده هتایی کتارمی کنید، همه چیز را پیچیدهمی است. شما همه چیز را طوالنی

 دارید.که به آنها اعتقاد ن

مثل یک رابطه است: از هم پاشیدن یک رابطه سخت است، اما ماندن در آن فقط به ایتن دلیتل کته 

توانید تبر را رها کنید، بدتر است. با ناراحتی کوتاه ناشی از رویارویی از قبتل نمی  آنقدر مرغ هستید که

 مقابله کنید و از پشیمانی طوالنی مدت خودداری کنید.

یشه حق با مشتری است«. فرض کنید شتما یتک سرآشتپز هستتید. اگتر تعتداد باور نکنید که »هم

کنیتد. امتا می  گویند غذای شما خیلی شور یا خیلی داغ است، آن را عتوضمی  زیادی از مشتریان شما

اگر چند نفر از مشتریان پرسنیکتی به شما بگویند که موز را به الزانیتا ختود اضتافه کنیتد، آنهتا را رد 

این اشکالی ندارد. خوشحال کردن چند مشتری پتر ستر و صتدا ارزشتش را نتدارد اگتر   خواهید کرد و

 محصول را برای بقیه خراب کند.

ING Direct  با نه گفتن، سریع ترین بانک در حال رشد را در آمریکا ساخته است. وقتی مشتریان

 زاری آنالین درخواستکنند، پاس  منفی است. هنگامی که آنها برای کارگمی  درخواست کارت اعتباری

توانند حسابی با یتک میلیتون دالر در آن می  پرسند که آیامی  کنند، پاس  منفی است. وقتی از آنهامی

خواهد همه چیز را ساده  می  INGباز کنند، پاس  منفی است )بانک حداکثر سپرده گذاری دقیق دارد(.  

 داز، گواهی سپرده و وجوه متقابل ارائتهنگه دارد. به همین دلیل است که بانک فقط چند حساب پس ان

 و بس.  -دهد  می
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با این حال، در مورد نه گفتن، دمدمی مزاج نباشید. روراست باش. اگر مایل نیستتید بته درخواستت 

مشتری تسلیم شوید، مودب باشید و دلیل آن را توضیح دهید. وقتی برای توضیح دیتدگاه ختود وقتت 

کنند. حتی ممکن است آنها را با طترز فکتر ختود جتذب می  رکبگذارید، مردم به طرز شگفت آوری د

کنید راه حل بهتری وجود دارد، یک رقیب را معرفی کنید. بهتر است مردم از می  کنید. اگر نه، اگر فکر

 استفاده از محصول دیگران راضی باشند تا اینکه از محصول شما ناراضی باشند.

برای شما مناسب است. این شما هستید که باید   هدف شما این است که مطملن شوید محصول شما

کنم دوستتش خواهیتد متی فکتر"توانیتد بگوییتد: می  بیشتر به آن ایمان داشته باشید. به این ترتیتب،

 "داشت، زیرا من آن را دوست دارم.

 
 

 اجازه دهید مشتریانتان از شما پیشی بگیرند 

 وجتود دارد کته بته یتک شترکت پتول زیتادیشاید شما این سناریو را دیده باشتید: یتک مشتتری  

کند به هر طریق ممکن رضایت مشتری را جلب کند. این محصول را با می  پردازد. این شرکت سعیمی

دهد و شروع به از بین بردن پایگتاه عمتومی می  دهد و تغییرمی  توجه به درخواست یک مشتری تغییر



  |91 |  یتکامل ریس: فصل

 

 کند.می مشتری خود

و کیتف  -دارد مانتد کیتف را نگته متیکنتد و شترکت میمیسپس یک روز آن مشتری بزرگ ترک 

 محصولی است که برای کسی که دیگر آنجا نیست مناسب است. و حاال برای بقیه مناسب نیست.

 وقتی با مشتریان فعلی خود به جهنم یا آب زیاد پایبنتد باشتید، ختود را بتا مشتتریان جدیتد قطتع

شود که دیگتر جتذابیتی می  ب با مشتریان فعلی شماکنید. محصول یا خدمات شما به قدری متناسمی

 کند.می  برای خون تازه ندارد. و اینگونه است که شرکت شما شروع به مرگ

پس از مدتی که اولین محصول ما عرضه شد، از افرادی که از ابتدا با ما بودند شروع به دریافت گرمتا 

 و کار آنها در حال تغییتر بتود و آنهتا از متا  کردیم. آنها گفتند که در حال رشد از برنامه هستند. کسب

 خواستند که محصول خود را تغییر دهیم تا پیچیدگی و نیازهای جدید آنها را منعکس کنیم.می

دهیم مشتریان ما در نهایتت از محصتوالت متا رشتد می  گفتیم نه. دلیل این امر این است: ما ترجیح

های کتاربر قدرتمنتد بترای نها تبدیل شویم. افزودن وییگیکنند تا اینکه هرگز نتوانیم در وهله اول به آ

اند بترساند. ترساندن مشتریان جدیتد تواند کسانی را که هنوز وارد هواپیما نشدهراضی کردن برخی می

 بدتر از از دست دادن مشتریان قدیمی است.

اساستی خواهیتد دهید از شما پیشی بگیرند، به احتمال زیتاد محصتولی  وقتی به مشتریان اجازه می

و این خوب است. نیازهای کوچک، ساده و اساسی  ابت هستند. تعداد بی پایتانی از مشتتریان   -داشت  

 وجود دارد که دقیقاً به آن نیاز دارند.

کنند بیشتر از افرادی هستند که از محصتول شتما نمی و همیشه افرادی که از محصول شما استفاده

نید که سوار شدن به این افراد را آسان کرده اید. این جتایی استت کنند. اطمینان حاصل کمی  استفاده

 که پتانسیل رشد مداوم شما نهفته است.

باید نسبت بته ها توانید همه چیز برای همه باشید. شرکتنمی  کنند. شمامی  تغییرها  افراد و موقعیت

 یک نوع مشتری بیشتر از یک مشتری خاص با تغییر نیازها صادق باشند.
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 اشتیاق را با اولویت اشتباه نگیرید 

کنید. و البتته، می کند. شما شروع به تصور امکانات و مزایامی  رسیدن به یک ایده عالی به شما عجله

گذارید می  کنید کنارمی  خواهید. بنابراین همه چیز دیگری را که روی آن کارمی  شما همه اینها را فوراً

 کنید.می رین ایده خودو شروع به دنبال کردن آخرین و بهت

حرکت نادرست و بد. اشتیاق شما به یک ایده جدید، نشانگر دقیق ارزش واقعی آن نیست. چیزی که 

یابتد. می  تنزل  "خوب بودن"رسد، اغلب تا صبح به یک  می  در حال حاضر یک موفقیت مطملن به نظر

 ریم.ارزش آن را ندارد که همه چیز را به حالت تعلیق درآو "خوب بودن"و  

ایده جالب از مشتریان ها  جدید داریم. عالوه بر این، هر روز دههای  ما همیشه ایده هایی برای وییگی

 را دنبال کنید تا ببینید به کجتا منتهتیها  کنیم. مطملناً، جالب است که فوراً همه این ایدهمی  دریافت

 رسیدیم.دویدیم و هرگز به جایی نمیتردمیل میدادیم، فقط روی شوند. اما اگر این کار را انجام میمی

توانیتد می  بزرگ شما برای مدتی خنک شود. بته هتر حتال، تتاهای  بنابراین اجازه دهید آخرین ایده

عالی داشته باشید. در مورد آنها هیجان زده شوید. فقط در گرما و گرمتا عمتل نکنیتد. آنهتا را های  ایده

 د. سپس، اولویت واقعی آنها را با ذهنی آرام ارزیابی کنید.یادداشت کنید و چند روز پارک کنی
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 تو خونه خوب باش 

روید. شما در حال مقایسته چنتد محصتول مختلتف می  میدونی چه حسی داره شما به یک فروشگاه

را هتا شتوید. بیشتترین وییگیمی رسد بهترین معامله است فروختهمی  هستید و با محصولی که به نظر

رسد. یک کپی هیجتان انگیتز روی جعبته می رسد. بسته بندی گرم به نظرمی رین به نظردارد. جالب ت

 رسد.می وجود دارد. همه چیز عالی به نظر

کردیتد می دهد. استفاده از آن آنطور که فکرنمی آورید، و تحویلمی اما پس از آن شما آن را به خانه

 ما بته آن نیتاز نداریتد. در نهایتت احستاسبسیار زیادی استت کته شتهای  آسان نیست. دارای وییگی

کنید که شما را گرفته اند. شما واقعاً آنچه را که نیاز داشتید به دست نیاوردید و متوجه شتدید کته می

 بیش از حد خرج کرده اید.

شما به تازگی یک محصول خوب از فروشگاه خریداری کرده اید. این محصولی است که در فروشتگاه 

 شوید.می ز استفاده واقعی از آن هیجان زدهبیشتر از آن پس ا

دهنتد: چیتزی کته در خانته ختوب استت. وقتتی های هوشمند برعکس این کار را انجتام میشرکت
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گیرید، در واقع بیشتر از آنچه در فروشتگاه بودیتد تحتت تتأ یر آن قترار محصول را به خانه تحویل می

تر دوستش داریتد. و شتما بته دوستتان ختود نیتز کنید و بیشتر و بیشمی  گیرید. شما با آن زندگیمی

 بگویید.

کنید، ممکن است مجبتور شتوید کمتی از صتدای می  هنگامی که یک محصول خوب در خانه ایجاد

کنتد ممکتن استت بته می هیس در فروشگاه را قربانی کنید. محصولی که اصول اولیه را به زیبایی اجرا

نرسد. عالی بودن در چند چیز اغلب از دور آنقدرها هم پر اندازه رقبای پر از زنگ و سوت جذاب به نظر 

 رسد. اشکالی ندارد. هدف شما یک رابطه طوالنی مدت است، نه یک شبه.نمی زرق و برق به نظر

یا نمایشگرها در فروشگاه صادق ها  این به همان اندازه برای تبلیغات صادق است که برای بسته بندی

دهد. امتا ایم که زندگی شما را تغییر مینی برای ابزاری »انقالبی« دیدهاست. همه ما یک تبلیغ تلویزیو

رسد، ناامید کننده است. خوب در رسانه تقریباً به اندازه ختوبی می  وقتی محصول واقعی از طریق پست

 توانید با تبلیغات یا بازاریابی خوب، تجربه بد را ترسیم کنید.نمی در خانه مهم نیست. شما

 
 

 دداشت نکنید آن را یا 

خواهنتد؟ نکتن گتوش کتن، امتا بعتد حترف متردم را می چگونه باید پیگیری کنید که مشتریان چه

 فراموش کن. به طور جدی.
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نیازی به صفحه گسترده، پایگاه داده یا سیستم فایل نیست. درخواست هایی که واقعا مهتم هستتند، 

توانیتد آنهتا را فرامتوش کنیتد. نمی دتیشتنوید. بعتد از متمی درخواست هایی هستند که بارها و بارها

دهند که می مشتریان شما حافظه شما خواهند بود. آنها به شما یادآوری خواهند کرد آنها به شما نشان

 واقعاً باید نگران کدام چیزها باشید.

کنید، نشانه آن است که خیلی مهم نیست. چیزهتای می اگر درخواستی وجود دارد که مدام فراموش

 روند.نمی واقعا مهم از بین



 

 

 فصل 
 ترویج 
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 به تاریکی خوش آمدید 

داند شما در حال حاضر کی هستید. و این خیلی خوب استت. متبهم بتودن موقعیتت نمی  هیچ کس

 بسیار خوبی برای حضور است. خوشحال باشید که در سایه هستید.

اشتباهات استفاده کنید بدون اینکه تمام دنیا درباره آنها چیزی بشنوند. بته از این زمان برای مرتکب 

تصتادفی را آزمتایش کنیتد. چیزهتای های  را تمرین کنید. ایتدهها  تنظیم کردن ادامه دهید. پیچیدگی

شناسد، بنابراین اگر به هم ریخته باشید مشتکلی نیستت. نمی  جدید را امتحان کنید. هیچ کس شما را

 کند.می محافظت از نفس شما و حفظ اعتماد به نفس شما کمک ابهام به

 'Dunkinکنند. زمانی کته می  به همین دلیل، خرده فروشان همیشه با بازارهای آزمایشی آزمایش

Donuts داغ فکر کرد، محصوالت را تنها در ده مکتان های  به فروش پیتزا، هات داگ و سایر ساندویچ

 انتخابی آزمایش کرد.

ها در ابتدا در یک صتحنه کوچتک استت. ای عالی از آزمایش ایدهای برادوی همچنین نمونههنمایش

 آنها به طور معمول قبل از آمدن به نیویتورک در یتک شتهر کتوچکتر یتک آزمتایش آزمایشتی انجتام

دهد تا قبل از اینکه نمایش در مقابل منتقتدان دهند. آزمایش در خارج از شهر به بازیگران اجازه میمی

 تر به نمایش درآید، در مقابل تماشاچیان زنده تکرار شوند.سازان خشنو سلیقه

دهید تمام دنیا شما را تماشتا کننتد؟ اگتر تتا بته حتال می  آیا دوست دارید اولین بار که کاری انجام

 خواهید اولین سخنرانی شتما در مقابتل ده هتزار نفتر باشتد یتا ده نفتر؟ شتمامی  سخنرانی نکرده اید،

واهید همه شما را در راه اندازی کسب و کارتان تماشا کنند. اگر هنوز آماده نیستید که بته شتما خنمی

 نگاه کنند، معنی ندارد که به همه بگویید به شما نگاه کنند.

کمتری را متحمتل های  و به خاطر داشته باشید که وقتی بزرگتر و محبوب تر شوید، به ناچار ریسک

شود. محافظته می  شوید، فشار برای حفظ قابلیت پیش بینی و  بات بیشترمی  خواهید شد. وقتی موفق

کند می شوید ریسک کردن سخت تر است. آن وقت است که همه چیز شروع به فسیل شدنمی  کار تر

 شود.می و تغییر دشوار

کنیتد تتأ یر بستیار کنند، هتر تغییتری کته ایجتاد میها نفر از محصول شما استفاده میاگر میلیون

بیشتری خواهد داشت. پیش از این، ممکن است صدها نفر را با تغییر چیزی ناراحت کرده باشید. حتاال 

توانید با صد نفر استدالل کنید، اما برای مقابلته بتا ده می  ممکن است هزاران نفر را ناراحت کنید. شما

 هزار مشتری عصبانی به ابزار ضد شورش نیاز دارید.

چیزی است که بعداً از دست خواهید داد، وقتتی واقعتاً زیتر ذره بتین باشتید. این روزهای اولیه ابهام 
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 اکنون زمان آن است که بدون نگرانی از شرمساری خود، ریسک کنید.

 
 

 مخاطب بسازید 

خوش شانس طرفتدارانی دارنتد. امتا ختوش شتانس تترین های  مشتری دارند. شرکتها  همه شرکت

 تواند سالح مخفی شما باشد.می مخاطب دارند. یک مخاطبها  شرکت

کننتد. هتر بتار کته های زیادی را برای دسترسی به مردم خرج میوکارها هنوز پولبسیاری از کسب

آورنتد و چنتد برند، مقدار زیادی پتول نقتد بیترون میشان را فرو میخواهند چیزی بگویند، بودجهمی

گویند، شتما نیمتی می بل اعتماد. همانطور کهگذارند. اما این روش هم گران است و هم غیرقاآگهی می

 دانید کدام نصف است.نمی فقط  -دهید  می از بودجه تبلیغات خود را هدر

 دانند. بته جتای بیترون رفتتن بترای دسترستی بته متردم،می  امروزی بهترهای  باهوش ترین شرکت

تتا ببینتد شتما چته  گترددبرمی -بته تنهتایی  -خواهید مردم به سمت شما بیایند. مخاطب اغلتب  می

 گویید. این پذیراترین گروهی از مشتریان و مشتریان بالقوه ای است که تا به حال داشته اید.می

در طول ده سال گذشته، ما بیش از صد هزار مخاطب روزانه برای وبالگ سیگنال در برابر نویز ختود 

کن است در مورد طراحی یتا تجتارت گوییم. مممی ایجاد کرده ایم. هر روز برمی گردند تا ببینند ما چه

یا نرم افزار یا روانشناسی یا قابلیت استفاده یا صنعت خود به طور کلی صحبت کنیم. هر چه که باشتد، 

این افراد آنقدر عالقه مند هستند که برای شنیدن بیشتر برگردند. و اگر آنچته را کته متا بترای گفتتن 

 ه باید بفروشیم نیز دوست خواهند داشت.داریم دوست داشته باشند، احتماالً آنچه را ک

برای ما چقدر هزینه دارد که هر روز به روش قدیمی به آن صد هزار نفر برسیم؟ صدها هزار؟ میلیون 

رادیویی؟ ارستال ایمیتل های دادیم؟ در حال اجرای تبلیغات؟ خرید اسپاتمی  ها؟ و چگونه آن را انجام

 مستقیم؟

دهند. این یک می آنها آن را به شما -م نیست توجه مردم را بخرید  کنید، الزمی  وقتی مخاطب ایجاد

 مزیت بزرگ است.
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هتر چته  -پس مخاطب بسازید. صحبت کنید، بنویسید، وبالگ بنویسید، توییت کنید، ویدیو بسازید 

باشد. اطالعات ارزشمندی را به اشتراک بگذاریتد و بته آرامتی امتا مطملنتاً مخاطبتان وفتاداری ایجتاد 

د کرد. سپس هنگامی که نیاز به بیان این کلمه دارید، افراد مناسب از قبل به شما گوش خواهند خواهی

 داد.

 
 

 به رقابت خود بیاموزید 

توانیتد از رویتدادها حمایتت می  را استخدام کنید. شتماها  توانید فروشندهمی  می توانید تبلیغ کنید.

کنتد کته برجستته می دهند. چگونه این بته شتما کمتکمی  کنید. اما رقبای شما همین کارها را انجام

 شوید؟

به جای تالش برای خرج کردن، فروش بیشتر یا حمایت از رقبا، سعی کنید به آنهتا آمتوزش دهیتد. 

کنند. بیشتر کستب و کارهتا بتر فتروش یتا می  احتماالً آموزش چیزی نیست که رقبای شما به آن فکر

 کند.نمی به ذهنشان خطور کنند، اما آموزش هرگزمی خدمات تمرکز

Hoefler Type Foundry   تایپوگرافی دات کام دهد  می   به طراحان در مورد تایپ در آموزش  .

http://typography.com/
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Etsy ،بهترین "کند که  می  کارآفرینی برگزارهای  یک فروشگاه آنالین برای چیزهای دست ساز، کارگاه

دهتد. گتری می  فروشتند توضتیحمی  تبلیغتاتی را بترای افترادی کته در ستایتهای  و ایتده  "شیوه هتا

بته متردم در متورد  Wine Library، در تلویزیتون نوشیدنیواینرچوک، صاحب یک فروشگاه بزرگ  

 کنند.می هزار نفر هر روز تماشاها  دهد و دهمی به صورت آنالین آموزشنوشیدنی  

آوریتد. نمی  بازاریابی سنتی بته دستتهای  کرد که از تاکتیک  آموزش دهید و پیوندی ایجاد خواهید

خرید توجه مردم با یک مجله یا بنر تبلیغاتی آنالین یک چیز است. بته دستت آوردن وفتاداری آنهتا از 

دهد. آنها بیشتر به شما اعتماد خواهنتد کترد می  طریق آموزش به آنها ارتباط کامالً متفاوتی را تشکیل

تواننتد می م بیشتری خواهند گذاشت حتی اگر از محصول شما استفاده نکنند، باز همآنها به شما احترا

 طرفداران شما باشند.

تواننتد نمی  توانند انجام دهند که رقبای بزرگترمی  کوچکهای  آموزش کاری است که افراد و شرکت

 توانید امتا شتمامین را بپردازند. شما Super Bowlتوانند تبلیغات  می  بزرگهای  انجام دهند. شرکت

های دهنتد، زیترا شترکتنمی  توانید از عهده تدریس برآیید، و این کاری است که آنها هرگتز انجتاممی

ها باید از طریتق یتک وکیتل فیلتتر شتود و از بزرگ وسواس مخفی کاری دارند. همه چیز در آن مکان

 ن از آنهاست.های تشریفات اداری عبور کند. آموزش شانس شما برای پیشی گرفتالیه
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 از سرآشپزها تقلید کنید 

 ،Emeril Lagasse، Mario Batali، Bobby Flay، Julia Child، Paula Deenاحتماالً نام 

Rick Bayless    یاJacques Pepin    را شنیده اید. آنها سرآشپزهای بزرگی هستند، اما سرآشپزهای

شناسید؟ زیرا آنها هر آنچه می بهتر از دیگران بزرگ زیادی در آنجا وجود دارد. پس چرا این چند نفر را

دهنتد می آشپزی قرارهای خود را در کتابهای  گذارند. آنها دستور العملمی  دانند به اشتراکمی  را که

 دهند.می آشپزی نشانهای  خود را در برنامههای و تکنیک

بته اشتتراک بگذاریتد. ایتن بترای دانید نیز می به عنوان یک صاحب کسب و کار، باید هر آنچه را که

بیشتر افراد در دنیای کسب و کار مورد تنفر است. کسب و کارها معموال پارانوئیتد و مخفیانته هستتند. 

کنند که این خصوصیت و مزیت رقابتی آن را دارند. شاید تعداد کمی از آنهتا ایتن کتار را ها فکر میآن

کنند، باید مانند آنهایی کته نمی  نند. و آنهایی که این کار راکنمی  انجام دهند، اما بیشتر آنها این کار را

 دهند دست از این کار بردارند. از اشتراک گذاری نترسید.می انجام

کپی کردن یک دستور غذا بسیار ساده تر از یک تجارت است. آیا این نباید ماریو باتالی را بترستاند؟ چترا او  

دهتد؟ چترا او تمتام دستتور  می  دهد کته چگونته کارهتایش را انجتام می  رود و به شما نشان می  به تلویزیون 

  دهد که هر کسی بتواند آنهتا را بخترد و تکترار کنتد؟ زیترا او می   آشپزی قرار های  خود را در کتاب های  العمل 

برای شکست دادن او در بازی خودش کافی نیستتند. هتیچ کتس  ها  و تکنیک ها  داند که این دستور العمل می 

کتاب آشپزی او را بخرد، یک رستوران همسایه باز کند و او را از کار بیاندازد. فقتط اینطتوری کتار  قرار نیست  

کننتد اگتر رقبتای آنهتا یتاد  می   نمیکنه با این حال، این همان چیزی است که بسیاری در دنیای تجارت فکر 

 افتد. از آن عبور کنید. می   دهند، اتفاق می  بگیرند که چگونه کارها را انجام 

 کننتتد، بنتتابراین کتتتاب آشتتپزیمی س از سرآشتتپزهای معتتروف الگتتوبرداری کنیتتد. آنهتتا آشتتپزیپتت

 شما چیستت؟ چته چیتزی  "کتاب آشپزی"شما چیست؟    "دستور پخت"نویسند. چه کار میکنی؟  می

توانید در مورد نحوه عملکرد خود که آموزنده، آموزشی و تبلیغاتی است به دنیا بگویید؟ ایتن کتتاب می

 پزی ماست. مال شما چیه؟کتاب آش
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 برو پشت پرده 

کنتد. می به مردم یک پاس پشت صحنه بدهید و به آنها نشان دهید که کسب و کار شما چگونه کتار

خواهد در مورد کسب و کار شما یک نمایش واقعی بسازد. آنها چه چیزی را می  تصور کنید که شخصی

 یگری نمانید و خودتان این کار را انجام دهید.به اشتراک خواهند گذاشت؟ حاال دیگر منتظر شخص د

دهد؟ دوباره فکر کن حتی مشاغل به ظاهر خسته کننده نیتز در نمی  کنید هیچ کس اهمیتمی  فکر

تواند خسته کننده تر از ماهیگیری تجتاری و می  توانند جذاب باشند. چه چیزیمی  صورت ارائه درست

هایی با امتیاز بتاال ها را به نمایشی و کانال تاری ، این حرفهحمل بار باشد؟ با این حال، کانال دیسکاور

 داران صید و جاده یخی.اند: مرگبارترین کامیونتبدیل کرده

الزم نیست کار خطرناکی هم باشد. مردم دوست دارند اسرار کوچک انواع کستب و کارهتا را بیابنتد، 

کند. به همین دلیل است کته می رستحتی کسب و کاری که آن گل ختمی ریز را در غالت صبحانه د

Food Network's Unwrapped -  که رازهای پشت غذای ناهار، نوشابه پاپ، آب نبات فتیلم و

 برنامه بسیار محبوبی است.  -کند  می موارد دیگر را بررسی
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کارخانته شوند. به همین دلیل است که آنها تورهای  می  مردم کنجکاو هستند که اشیا چگونه ساخته

چگونته ها خواهند ببینند که صتحنهمی پشت صحنه روی دی وی دی را دوست دارند. آنهاهای  یا فیلم

 کند و غیره. آنهامی  شود، کارگردان چگونه فیلم را انتخابمی  شوند، انیمیشن چگونه ساختهمی  ساخته

 گیرند.می خواهند بدانند چگونه و چرا افراد دیگر تصمیممی

کنند می  دهد. آنها با شما احساس پیوندمی  دادن به افراد پشت پرده رابطه شما را با آنها تغییراجازه  

 بینند. آنهتا عترق و تالشتی را کته بترای چیتزی کتهمی  و به جای یک شرکت بی چهره، شما را انسان

 یتد ایجتاددهمی  بینند. آنها سطح عمیق تری از درک و قدردانی از کاری که شما انجتاممی  فروشیدمی

 کنند.می

 
 

 پالستیکی را دوست ندارد های  هیچ کس گل 

کنند بی نقص به نظتر می پوشند و سعیمی  است که لباس فرم  "حرفه ای ها"دنیای تجارت مملو از  

توانتد بتا نمی  شتوند. هتیچ کتسمی  برسند. در حقیقت، آنها فقط به عنوان سفت و خسته کننده ظاهر

 کند.چنین افرادی ارتباط برقرار 
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دهند. بته همتین می  واقعی هستند و مردم به واقعی پاس ها  از نشان دادن عیوب خود نترسید. نقص

های پالستتیکی کامتل کته شوند، نه گلهای واقعی را دوست داریم که پیمرده میدلیل است که ما گل

د. به دنیا نشتان کنند. نگران نباشید که قرار است چگونه صدا کنید و چگونه عمل کنیهرگز تغییر نمی

 دهید که واقعاً چگونه هستید، زگیل و همه چیز.

شخصتیت و  Wabi-sabiزیبایی وجود دارد به نقص. این جتوهر اصتل ژاپنتی وابتی ستابی استت. 

هتا و دهتد کته ترکمنحصر به فرد بتودن را در یتک نمتای بتراق ارزش قائتل استت. ایتن آمتوزش می

 گرفت. در مورد سادگی هم هست. شتما چیزهتا را از بتین  های موجود در اشیا را باید در آغوشخراش

کنید. للونارد کورن، نویسنده کتابی در مورد وابی سابی، این می  برید و سپس از آنچه دارید استفادهمی

کند: به اصل مطلب توجه کنید، اما شعر را حذف نکنید. چیزها را تمیز و بدون محتدودیت می توصیه را

 *نکنید. نگه دارید اما استریل

سازید بگذارید. وقتی چیزی بتیش از حتد می  این یک روش زیبا برای بیان آن است: شعر را در آنچه

 رسد.می دهد. رباتیک به نظرمی صیقلی شود، روح خود را از دست

دیگران تمتایلی بته بحتث پس طوری صحبت کن که واقعا حرف میزنی. چیزهایی را آشکار کنید که 

 خود پیشاپیش باشید. آخرین نسخه کاری را که روی آن کتارهای  در مورد آنها ندارند. در مورد کاستی

کنید نشان دهید، حتی اگر هنوز تمام نشده اید. اگر کامل نباشد اشکالی ندارد. شتاید حرفته ای بته می

 رسید.می نظر نرسید، اما بسیار واقعی تر به نظر
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 شارات مطبوعاتی اسپم هستند انت

شود که امیدوارنتد یکتی گتاز بگیترد؟ می  گویید زمین عمومی که برای صدها غریبه فرستادهمی  چه

های مطبوعاتی نیز همتین هستتند: مطالتب عمتومی بترای پوشتش دادن بته صتدها هرزنامه ها. بیانیه

 باره شما بنویسد.شود، به این امید که یکی درشناسید ارسال مینگار که نمیروزنامه

 بیایید برای لحظه ای هدف یک بیانیه مطبوعاتی را تشریح کنیم: این چیزی استت کته شتما ارستال

خواهید که مطبوعات درباره شرکت، محصول، می  خواهید مورد توجه قرار بگیرید. شمامی  کنید زیرامی

به انتدازه کتافی هیجتان زده خواهید آنها  می  خدمات، اعالمیه یا هر چیز جدید شما صحبت کنند. شما

 شوند تا داستانی درباره شما بنویسند.

اما انتشارات مطبوعاتی راه وحشتناکی برای دستیابی به آن است. آنها خسته و فرموله هستند. هتیچ 

کنند. آنها در زیتر می  را غربالها  چیز هیجان انگیزی در مورد آنها وجود ندارد. روزنامه نگاران روزانه ده

شتوند. همته چیتز دارای می  جعلی مدیران عامل مدفونهای  هذلولی و نقل قولهای  از سرفصلبهمنی  

 برچسب هیجان انگیز، انقالبی، پیشگامانه و شگفت انگیز است. بی حس کننده است.

خواهید توجه کسی را به خود جلب کنید، احمقانه است که دقیقاً همان کاری را انجام دهیتد می  اگر

 مطبوعتاتی صتادرهای  م دهید. شما باید برجسته شتوید. پتس چترا مثتل بقیته نشتریهکه دیگران انجا

های فرستند وقتی صندوق ورودی آنهتا از قبتل بتا هرزنامتهمی  کنید؟ چرا روزنامه نگاران را هرزنامهمی

 دیگران پر شده است؟

پس آن را بترای نویستید و ستمی عالوه بر این، یک بیانیه مطبوعاتی عمومی است. شما آن را یک بار

شناسند. و اولین معرفتی نمی شناسید و شما رانمی افرادی که شما را  -کنید  می  هزاران خبرنگار ارسال

 کنید؟ آیا این برداشتتی استت کتهمی  شما این یادداشت مبهم و عمومی است که برای بقیه هم ارسال

 کند؟می منتقلخواهید ایجاد کنید؟ آیا این واقعاً داستان را به شما می

در عوض، به کسی زنگ بزنید. یک یادداشت شخصی بنویسید. اگر مطلبی در مورد یتک شترکت یتا 

محصول مشابه خواندید، با خبرنگاری که آن را نوشته است تمتاس بگیریتد. او را بتا مقتداری اشتتیاق، 

شتد. برجستته شتوید. کمی عالقه، کمی زندگی به صدا درآورید. کاری معنادار انجام دهید قابل توجه با

 فراموش نشدنی باش به این ترتیب بهترین پوشش را دریافت خواهید کرد.
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 مجله ی وال استریت را فراموش کن  

تایم، فوربس، نیوزویک، بیزینس ویک، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال را فرامتوش کنیتد. قترار 

موفتق باشتید حتتی در گترفتن آن مترد. و  عمال غیرممکن است.ها  دادن خبرنگار در یکی از این مکان

حتی اگر این کار را بکنید، احتماالً به هر حال اهمیتی نخواهد داد. تو آنقدر بزرگ نیستی کته اهمیتت 

 بدهی

بهتر است بر روی آوردن داستان خود به یک نشریه تجاری یا توسط یک وبالگ نویس خاص تمرکتز 

توانید در همان روز یک ایمیل بفرستید و پاست  )و می  ست.کنید. با این خروجی ها، مانع بسیار کمتر ا

شاید حتی یک پست( را دریافت کنید. هیچ هیلت تحریریه یا شخص روابط عمومی درگیر نیست. هیچ 

 خط لوله ای وجود ندارد که پیام شما باید از آن عبور کند.

یافتن چیزهای جدید، و به دستت ساز بودن، ها با ذوق این افراد در واقع تشنه گوشت تازه هستند. آن

کنند. به همین دلیل استت کته بستیاری از خبرنگتاران بتزرگ اکنتون از ایتن آوردن توپ پیشرفت می

 کنند. داستان هایی که در حاشیه شتروعمی  جدید استفادههای  کوچکتر برای یافتن داستانهای  سایت



  |107 |  جیترو: فصل

 

 توانند به سرعت به جریان اصلی تبدیل شوند.می  شوندمی

ایم کته وقتتی در ایم، اما متوجه شدهنوشته شده Timeو  Wiredما در نشریات اصلی بزرگ مانند 

وری  یک سایت بهره ، Lifehackerسایتی برای نردهای مک، یا  ،  Daring Fireballهایی مانند  سایت 

ه افتزایش منجر بها کنیم. پیوندهای این مکانشویم، در واقع بازدیدهای بیشتری دریافت میمعرفی می

شود. مقاالت در نشریات بزرگ خوب هستند، اما به همان سطح می  قابل توجهی در ترافیک و فروش ما

 شوند.نمی از فعالیت مستقیم و فوری منجر

 
 

 شوند می   فروشندگان مواد مخدر به درستی متوجه 

وب استت کته دانند که محصولشان آنقدر ختها میفروشندگان مواد مخدر تاجران زیرکی هستند. آن

 گردی.دانند که با پول بیشتر برمیها میمایلند مبلغی را به صورت رایگان در اختیارشان بگذارند. آن

توان از فروشندگان مواد مخدر تقلید کنید. محصول خود را آنقدر خوب، آنقدر اعتیادآور، آنقدر »نمی

 ، آنها را با پول نقد برگرداند.از دست داد« بسازید که با دادن طعمی کوچک و رایگان به مشتریان

خواهیتد یتک می  کند که چیزی در مورد اندازه محصتول ختود بستازید. شتمامی  این شما را مجبور
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دهتد تتا بتدون فروشید داشته باشید. این به افتراد راهتی میمی معرفی به راحتی قابل هضم برای آنچه

 گذاری پول یا زمان زیاد آن را امتحان کنند.سرمایه

سال هاست کته ایتن کتار را بتا موفقیتت انجتام داده انتد. ها  و بستنی فروشیها  ایی ها، رستوراننانو

افتزاری های نرمدهند قبل از خرید خودروها را تست کنید. شرکتمی  فروشندگان خودرو به شما اجازه

تعتداد صتنایع  اند. چتههای با استفاده محدود، وارد کار شتدههای آزمایشی رایگان یا نسخهنیز با نسخه

 توانند از مدل فروشنده دارو سود ببرند؟می  دیگر

 تا زمانی که چیز دیگری برای فروش داریتد. بته چیتزی کته ارائته  -از دادن مقداری مجانی نترسید  

دهید مطملن باشید. باید بدانید که مردم برای بیشتر باز خواهند گشت. اگتر در متورد آن مطمتلن می

 ه کافی قوی ایجاد نکرده اید.نیستید، محصول به انداز

 
 

 بازاریابی یک بخش نیست 

کنیتد، فکتر نکنیتد کته اینهتا تنهتا افترادی می  آیا بخش بازاریابی دارید؟ اگر نه خوبه اگر این کار را

هستند که مسلول بازاریابی هستند. حسابداری یک بخش است. بازاریابی نیست. بازاریابی کتاری استت 

 دهند.می انجام 24/7/365شما  که همه افراد شرکت 

 توانید بازاریابی نکنید:نمی  توانید ارتباط برقرار نکنید،نمی  همانطور که

 دهید، بازاریابی است.می  هر بار که به تلفن پاس  •

 کنید، بازاریابی است.می هر بار که ایمیلی ارسال •
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 کند، بازاریابی است.می هر بار که شخصی از محصول شما استفاده •

 نویسید بازاریابی است.می لمه ای که در وب سایت خودهر ک •

 اگر نرم افزار بسازید، هر پیام خطایی بازاریابی است. •

 اگر در تجارت رستوران هستید، نعناع بعد از شام بازاریابی است. •

 کنید، پیشخوان تسویه حساب بازاریابی است.می  اگر در کسب و کار خرده فروشی فعالیت •

 دماتی هستید، فاکتور شما بازاریابی است.اگر در یک تجارت خ •

توجه داشته باشید که همه این چیزهای کوچک مهمتر از انتخاب تکه تکه تکه ای برای انتداختن در 

کیف لوازم کنفرانس هستند. بازاریابی فقط چند رویداد فردی نیست. این مجموع تمام کارهتایی استت 

 دهید.می  که انجام

 
 

 شبه اسطوره احساس یک  

شما فوراً یک ضربه بزرگ نخواهید بود. شما سریع  روتمند نخواهید شد. شما آنقدر ختاص نیستتید 

 دهد. حداقل االن نه. عادت کننمی که دیگران فوراً به آن توجه کنند. هیچ کس به تو اهمیت
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اجرا شناستید؟ ایتن تمتام متمی  موفقیت یک شبه که در مورد آنها شنیده ایتد راهای  آیا آن داستان

اند تا های خود را شکستهها االغتر حفاری کنید و معموالً افرادی را خواهید یافت که سالنیست. عمیق

 به موقعیتی برسند که ممکن است همه چیز از بین بترود. و در متوارد نتادری کته موفقیتت آنتی از راه

 دارد.هیچ پایه ای برای حمایت از آن وجود ن -آورد  نمی رسد، معموالً دواممی

رویای موفقیت یک شبه را با رشد آهسته و اندازه گیری شده مبادله کنیتد. ستخت استت، امتا بایتد 

صبور باشید. شما باید آن را آسیاب کنید. شما باید برای مدت طوالنی این کار را انجام دهیتد تتا افتراد 

 مناسب متوجه شوند.

ابط عمومی، روند را تسریع کنید. اذیت توانید با استخدام یک شرکت رومی  ممکن است فکر کنید که

روابتط عمتومی های  نکن شما هنوز برای آن آماده نیستید. برای یک چیز، خیلی گتران استت. شترکت

دالر در ماه هزینه داشته باشند. در حال حاضتر ایتن هتدر دادن پتول   10000توانند بیش از  می  خوب

 است.

رباره آن چیزی نشنیده اید، نامی هستید. چه کستی بعالوه، شما هنوز هم با محصولی که تا به حال د

قرار است در این مورد بنویسد؟ هنگامی که تعدادی مشتری و تاریخچه ای پیدا کردید، داستانی بترای 

 گفتن خواهید داشت. اما فقط راه اندازی داستان خوبی نیست.

شتوند. می روابط عمومی راه اندازیهای  بزرگ همیشه بدون کمپینهای  و به یاد داشته باشید، مارک

استارباکس، اپل، نایک، آمازون، گوگل و اسنپل همگی در طول زمان به برندهای بزرگی تبتدیل شتدند، 

 نه به خاطر یک فشار بزرگ روابط عمومی.

خواهید بگویید می از همین امروز شروع به ساختن مخاطبان خود کنید. شروع کنید مردم را به آنچه

 "یتک شتبه"کنید. و سپس به آن ادامه دهید. بعد از چند سال، وقتی مردم درباره موفقیتت   عالقه مند

 خندید.می کنند، شما نیزمی  شما بحث

، 2005اکتبتتتر  9 مز،یتتتتا ورکیتتتوی، مجلتتته ن"گفتگتتتو: راه آهستتتته" الداس،یتتتو الری*پتتت

www.tinyurl.com/ychqtup 



 

 

 فصل 
 استخدام

 
 

 ول خودت انجامش بده ا 

هرگز کسی را برای انجام کاری استخدام نکنید تا زمانی که ابتدا خودتان آن را انجام دهید. بته ایتن 

ترتیب، ماهیت کار را درک خواهید کرد. شما خواهید فهمید که یک کار خوب انجام شتده چگونته بته 

نویستید و چته ستواالتی را در دانید که چگونه یتک شترح شتغلی واقتع بینانته بمی  رسد. شمامی  نظر

دانید که آیا فردی را به صورت تمام وقت یا پاره وقت استتخدام کنیتد، آن را می  مصاحبه بپرسید. شما
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 برون سپاری کنید، یا خودتان به انجام آن ادامه دهید )در صتورت امکتان، آخترین متورد تترجیح داده

 شود(.می

یرا بر افرادی نظتارت خواهیتد کترد کته کارهتایی را شما همچنین مدیر بسیار بهتری خواهید بود، ز

دانید که چه زمانی انتقتاد کنیتد و چته زمتانی حمایتت می  دهند که قبال انجام داده اید. شمامی  انجام

 کنید.

اندازی یکستری سترور بته تنهتایی تا زمانی که یکی از ما تمام تابستان را صرف راه، 37signalsدر  

سیستم استخدام نکردیم. برای سه سال اول، یکی از ما تمام پشتیبانی مشتری خود را نکرده بود، مدیر  

انجام داد. سپس یک پشتیبان اختصاصی استخدام کردیم. قبل از اینکه توپ را تحویل دهیم تتا جتایی 

ل دانستیم به دنبتاتوانستیم با توپ دویدیم. به این ترتیب، وقتی تصمیم به استخدام گرفتیم، میمی  که

 چه هستیم.

ممکن است در برخی مواقع احساس کنید که از عنصر ختود ختارج شتده ایتد. حتتی ممکتن استت 

 توانید راه خود را از آن احساس بیرون بیاوریتد یتامی  احساس کنید که مکیده اید. مشکلی نیست. شما

کنید با می  اولیه رها  توانید راه خود را از آن بیاموزید. سعی کن اول یاد بگیری آنچه را که در اجرایمی

 آورید چندین برابر جبران خواهد شد.می خردی که به دست

کسب و کار خود به صورت نزدیک درگیر باشتید. در های  بعالوه، شما باید بخواهید که در تمام جنبه

ستپارید. ایتن می  برید و سرنوشت خود را تنها بته دستت دیگترانمی  غیر این صورت در تاریکی به سر

 خطرناکه
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 وقتی درد دارد استخدام کنید 

برای لذت استخدام نکنید. استخدام برای از بین بردن درد همیشته از ختود بپرستید: اگتر کستی را 

تتوانیم بتا کند واقعا ضروری است؟ آیتا میمی  استخدام نکنیم چه؟ آیا آن کار اضافی که بر ما سنگینی

 م؟ اگر این کار را نکنیم چه؟افزار یا تغییر رویه مشکل را حل کنییک نرم

توانیتد می  به همین ترتیب، اگر کسی را از دست دادید، بالفاصله او را جایگزین نکنید. ببینید چقتدر

 شوید که به تعداد زیادی از افراد که فکترمی  بدون آن شخص و آن موقعیت زندگی کنید. اغلب متوجه

 کنید نیاز ندارید.می

انی است که بیش از آن چیزی باشد که برای متدت زمتان طتوالنی از زمان مناسب برای استخدام زم

عهده آن برآیید. باید کارهایی باشد که دیگر نتوانید انجام دهید. شما باید متوجه لغزش سطح کیفیتت 

 رسد، نه زودتر.می شوید. و آن وقت است که زمان استخدام فرامی شوید. آن وقت است که شما اذیت
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 عبور کنید از افراد بزرگ  

 کننتد استتخدامنمی  به استخدام معتاد هستند. برخی حتی زمتانی کته استتخدامها  برخی از شرکت

کنند تتا آنهتا را جتذب می  شنوند و موقعیت یا عنوانی را اختراعمی  کنند. آنها درباره شخص بزرگیمی

دهنتد می  ایی را انجتامشوند که اهمیتی ندارد و کارهتمی  در موقعیتی پارک  -نشینند  می  کنند. و آنجا

 که مهم نیستند.

کنید که آن شخص جذابیت می استخدام افرادی را که به آنها نیاز ندارید، واگذار کنید، حتی اگر فکر

خوبی دارد. اگر افراد با استعدادی را که هیچ کار مهمی برای انجتام دادن ندارنتد، بیاوریتد، بیشتتر بته 

 رسانید تا سود.شرکتتان ضرر می

شوند که افراد بیشتری از آنچه نیاز داریتد داشتته باشتید. شتما شتروع بته می  ت زمانی شروعمشکال

شتود. و آن می  مصتنوعیهای  کنید تا همه را مشغول کنید. کار مصنوعی منجر به پروژهمی  اختراع کار

 شود.می  واقعی و پیچیدگیهای مصنوعی منجر به هزینههای  پروژه

نباشید. بسیار بدتر از این است کته افترادی در کارکنتان حضتور داشتته   "کسی که فرار کرد"نگران  
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دهند. استعدادهای زیادی وجود دارد. وقتی واقعاً نیتازی داشتته نمی  باشند که هیچ کاری معنادار انجام

 باشید، کسی را پیدا خواهید کرد که مناسب باشد.

 نیاز ندارید، به کسی نیاز ندارید.عالی ربطی بهش نداره اگر به کسی  

 
 

 در یک مهمانی کوکتل ها  غریبه 

اگر به یک مهمانی کوکتل بروید که در آن همه غریبه هستند، گفتگو کستل کننتده و ستفت استت. 

کنید. از گفتگوهای جدی می  کوچکیهای  تلویزیونی و غیره صحبتهای  درباره آب و هوا، ورزش، برنامه

 کنید.می دوری و نظرات بحث برانگیز

یک مهمانی شام کوچک و صمیمی در میان دوستان قدیمی داستان متفاوتی است. گفتگوهای واقعتاً 

کنید واقعتاً چیتزی از آن بته دستت آورده می داغ وجود دارد. در پایان شب، احساسهای جالب و بحث

 اید.

دقیقتاً همتان  "ی کوکتتلدر یتک مهمتانها  غریبه"به سرعت افراد زیادی را استخدام کنید و مشکل  

جدیتدی در اطتراف وجتود دارد، هتای شتوید. همیشته چهرهمی چیزی است که در نهایت با آن مواجه
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کنند از هرگونه درگیری یا درام اجتناب کنند. هیچ می  بنابراین همه بی شک مودب هستند. همه سعی

 د.کننمی مردم به جای چالش، دلجویی  "این ایده بد است."گوید:  نمی  کس

کند. شما باید بتوانید به مردم بگویید می  را با مشکل مواجهها  و این مماشات چیزی است که شرکت

کنید که به کستی که چه زمانی پر از مزخرف هستند. اگر این اتفاق نیفتد، شروع به ساختن چیزی می

 شود کسی عاشق شود.کند، اما باعث نمیتوهین نمی

 ر آن همه به اندازه کافی احساس امنیت کنند تا وقتی شرایط ستختشما به محیطی نیاز دارید که د

توانید کسی را فشار دهید. شما باید بدانیتد کته می  شود صادق باشند. شما باید بدانید که تا چه حدمی

 گویند واقعاً چه منظوری دارند.می مردم وقتی چیزی

ها خاتمه دادن به مهمانی کوکتل غریبتهپس به آرامی استخدام کنید. این تنها راه برای جلوگیری از  

 است.

 
 

 مسخره هستند ها  رزومه 

هستتند کته   "افعال عمل"دانیم که رزومه یک شوخی است. اغراق آمیز هستند آنها پر از  می  همه ما
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کنند که در بهتترین حالتت بته می  هیچ معنایی ندارند. آنها عناوین شغلی و مسلولیت هایی را فهرست

دقیق هستند. و هیچ راهی برای تأیید بیشتر موارد موجود در آنجا وجود نتدارد. همته چیتز طور مبهم  

 مسخره است.

تواند یک رزومته بته انتدازه کتافی مناستب می  بدتر از همه، آنها بیش از حد آسان هستند. هر کسی

توانند صدها می  دارند. آنهاایجاد کند. به همین دلیل است که متقاضیان نیمه کاره آنها را بسیار دوست  

تفنگ را در یک زمان به کارفرمایان بالقوه شلیک کنند. این شتکل دیگتری از هرزنامته استت. آنهتا بته 

 دهند.می دهند. آنها فقط به هر شغلی اهمیتنمی استخدام شغل شما اهمیتی

هتیچ راهتی  اگر کسی رزومه ای را برای سیصد شرکت ارسال کند، این یک پرچم قرمز بزرگ استت.

وجود ندارد که متقاضی در مورد شما تحقیق کرده باشد. هیچ راهی وجود ندارد که او بداند چه چیتزی 

 در مورد شرکت شما متفاوت است.

ایتد. شتما یتک نتامزد کنید، هدف از استخدام را از دستت دادهها استخدام میاگر بر اساس این زباله

 دهد.می محصوالت، مشتریان و شغل شما اهمیتخواهید که به طور خاص به شرکت، می  خاص

کنید؟ مرحلته اول: نامته پوشتش را بررستی کنیتد. در یتک نامته می  پس چگونه این نامزدها را پیدا

کنیتد. هتیچ ربط، ارتباط واقعی دریافت میهای بیها، افعال و سالپوششی، به جای فهرستی از مهارت

امه شخصی سازی شده را ارسال کند. به همین دلیل کتاور راهی وجود ندارد که متقاضی بتواند صدها ن

توانید تشخیص دهیتد می  شنوید ومی  لتر آزمونی بسیار بهتر از رزومه است. شما صدای واقعی کسی را

 که آیا با شما و شرکت شما هماهنگ است یا خیر.

د خیلتی بیشتتر کتار به واکنش روده خود اعتماد کنید. اگر پاراگراف اول بد است، پتاراگراف دوم بایت

کند. اگر قالبی در سه مورد اول وجود نداشته باشد، بعید است کته در آنجتا مستابقه ای وجتود داشتته 

گوید که شانس یک مسابقه واقعی وجود دارد، بته مرحلته باشد. از سوی دیگر، اگر شهودتان به شما می

 مصاحبه بروید.



 متفاوت فکر کنید    |118 |

 

 
 

 سالها بی ربطی 

. ممکتن استت یتک "پنج سال تجربه الزم استت"گویند:  می  کهایم  شغلی را دیدههای  همه ما آگهی

 گوید.نمی عدد به شما بدهد، اما چیزی به شما

تواند ایده خوبی در هنگام استتخدام باشتد. منطقتی استت کته بته می البته، نیاز به سطح پایه تجربه

، یتادگیری نحتوه کتار دنبال کاندیداهایی با شش ماه تا یک سال تجربه بروید. درونی کردن اصطالحات

 کشد.می کردن، درک ابزارهای مربوطه و غیره آنقدر طول

شود. تفاوت کمی بین یک نامزد با شش ماه تجربته و یتک نتامزد بتا می  اما پس از آن، منحنی صاف

شش سال به طور شگفت انگیزی وجود دارد. تفاوت واقعی ناشی از فتداکاری، شخصتیت و هتوش فترد 

 است.

گیرید؟ پنج سال تجربه یعنی چتی؟ اگتر چنتد ستال می  اً چگونه این چیزها را اندازهبه هر حال واقع

توانید آن را یک سال تجربته حستاب می  قبل چند روز آخر هفته را صرف آزمایش چیزی کرده اید، آیا

 کنید؟ چگونه یک شرکت قرار است این ادعاها را تأیید کند؟ اینها آبهای کدر هستند.
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شود. مهم این است که چقتدر می  دهد، بیش از حد ارزیابیمی  این کار را انجاممدت زمانی که کسی  

 خوب این کار را انجام داده اند.

 
 

 آموزش رسمی را فراموش کنید 

  در تحصیل من دخالت کند  من هرگز اجازه نداده ام که درس بخوانم

 مارک تواین--

 

دارند. آنها فقتط افترادی را بتا متدرک دانشتگاهی زیادی وجود دارند که شرایط آموزشی های  شرکت

)گاهی اوقات در یک رشته خاص( یا مدرک پیشرفته یا معدل مشخص یا گواهینامه از نوعی یا شترایط 

 کنند.می دیگر استخدام

بیا دیگه. افراد باهوش زیادی وجود دارند که در کالس درس برتری ندارند. در دام ایتن فکتر نیفتیتد 

درصتد از متدیران   90مدارس نیاز دارید.    "بهترین"آوردن نتیجه به فردی از یکی از    که برای به دست

عاملی که در حال حاضر ریاست پانصد شرکت برتر آمریکایی را بر عهده دارند، مدرک کارشناستی را از 

ا آیوی لیگ دریافت نکرده اند. در واقع، بیشتر از دانشگاه ویسکانسین مدارک لیسانس ختود رهای  کالج

 *مدیر عامل، پرمخاطب ترین مدرسه آیوی( دریافت کردند. 9از دانشگاه هاروارد )با  
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تواند به شما آسیب برساند. بترای مثتال نوشتتن را در نظتر می  زمان بیش از حد در دانشگاه در واقع

دهنتد، را کته در آنجتا بته شتما یتاد می شوید، باید چیزهتای زیتادیبگیرید. وقتی از مدرسه خارج می

 آموزید:می  اشتباهی که در دانشگاههای بیاموزید. برخی از درس

 هر چه یک سند طوالنی تر باشد، اهمیت بیشتری دارد. •

 لحن سفت و رسمی بهتر از مکالمه بودن است. •

 استفاده از کلمات بزرگ تا یرگذار است. •

 یسید تا نکته ای را بیان کنید.شما باید تعداد معینی کلمه یا صفحه بنو •

 نویسید اهمیت دارد.می قالب به همان اندازه )یا بیشتر( از محتوای آنچه •

شوند. مردم فقتط می تجاری خشک، پرحرف و مزخرفهای  جای تعجب نیست که بسیاری از نوشتن

هتای رتدهند. این فقتط نوشتتن آکادمیتک نیستت. مهامی  به عادات بدی که در مدرسه داشتند ادامه

 زیادی در دانشگاه مفید هستند که خارج از آن ارزش چندانی ندارند.

خط پایانی: تعداد نامزدهای عالی به مراتب بیشتر از افرادی است که دانشتگاه را بتا معتدل عتالی بته 

کتالج و حتتی -پایان رسانده اند. ترک تحصیل، افرادی که معدل پایینی داشتند، دانش آمتوزان جامعته

 را در نظر بگیرید.اند به تازگی به دبیرستان رفتهکسانی که  

 
 

 



  |121 |  استخدام: فصل

 

 کنند می   همه کار 

با یک تیم کوچک، به افرادی نیاز دارید که قرار است کار انجام دهند، نه اینکه کتار را محتول کننتد. 

 تواند باالتر از کار باشد.نمی  همه باید تولید کنند هیچ کس

استخدام نمایندگان خودداری کنید، افرادی که دوستت دارنتد بته این بدان معناست که شما باید از  

دیگران بگویند چه کاری انجام دهند. نمایندگان برای یک تیم کوچک وزن مرده هستند. آنها بتا انجتام 

کنند. و هنگامی که آنها بترای تعیتین تکلیتف کارشتان می را برای دیگران مسدودها  مشغله کاری، لوله

 صرف نظر از اینکه آیا باید انجام شود یا خیر. -کنند می جبران شود، بیشترمی  تمام

نمایندگان نیز دوست دارند مردم را بته جلستات بکشتانند. در واقتع، جلستات بهتترین دوستت یتک 

کنتد می  رسد. در همین حال، هر کس دیگری که شرکتمی  نماینده است. اینجاست که او مهم به نظر

 د.شومی  از انجام کار واقعی دور

 
 

 مدیران یکی را استخدام کنید 

کننتد. آنهتا بته جهتت می  کنند و آنها را اجترامی  مدیران یک افرادی هستند که اهداف خود را ارائه

 دهند که یک متدیر انجتاممی سنگین نیاز ندارند. آنها نیازی به بررسی روزانه ندارند. آنها کاری را انجام

کند که چه کاری باید انجام شتود، می  کند، تعیینمی  موارد را تعیینکند،  می  لحن را تنظیم  -دهد  می

 دهند.می اما آنها این کار را خودشان و برای خودشان انجام  -و غیره 
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کنند. وقتی آنها را به حتال ختود می  دارند. آنها مسیر خود را تعیینمی  این افراد شما را از نظارت بر

کنند. آنها نیازی به دستت گترفتن یتا می  شگفت زدهاند  انجام داده  کنید، شما را از کارهایی کهمی  رها

 نظارت زیادی ندارند.

توانید این افراد را تشخیص دهید؟ به سوابق آنها نگاه کنید. آنها لحتن را بترای نحتوه کتار می  چگونه

ه را راه انتدازی یا نوعی پروژاند خود در مشاغل دیگر تعیین کرده اند. آنها چیزی را به تنهایی اجرا کرده

 کرده اند.

خواهید که بتواند چیزی را از ابتدا بسازد و آن را ببیند. یافتن این افراد بقیه اعضای می  شما کسی را

 کند تا بیشتر کار کنند و کمتر مدیریت کنند.می تیم شما را آزاد

 
 

 نویسندگان بزرگ را استخدام کنید 

تصمیم بگیرید که یک موقعیتت را پتر کنیتد، بهتترین نویستنده را خواهید در میان چند نفر  می  اگر

استخدام کنید. مهم نیست که آن شخص بازاریاب، فروشنده، طراح، برنامه نویس یتا هتر چیتز دیگتری 

 نوشتاری آنها نتیجه خواهد داد.های  باشد. مهارت
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ن نشتانه روشتن دلیلش این است که نویسنده خوب بودن چیزی فراتر از نوشتن است. واضتح نوشتت

 دانند چگونه ارتباط برقترار کننتد. آنهتا درک همته چیتز را آستانمی  اندیشی است. نویسندگان بزرگ

دانند چه چیزی را حذف کنند. و اینهتا می  توانند خود را به جای دیگران بگذارند. آنهامی  کنند. آنهامی

 خواهید.می  وییگیهایی هستند که در هر نامزدی

امعه ما در حال بازگشت است. ببینید چقدر مردم االن به جای صحبت با تلفتن، نوشتن در سراسر ج

نویستی اتفتاق رسانی فتوری و وبالگکنند. ببینید چقدر ارتباط از طریق پیاممی  ایمیل و پیامک ارسال

 خوب است.های افتد. نوشتن ارز امروزی برای ایدهمی

 
 

 همه جا هستند ها  بهترین 

کنند استخدام نکنید. بته می  که بهترین افراد را فقط به این دلیل که دور زندگیاین دیوانه وار است  

 خصوص اکنون که فناوری بسیار زیادی وجود دارد که گرد هم آوردن همه را به صورت آنالین آسان تر

 کند.می

 کننتد. متامی دفتر مرکزی ما در شیکاگو است، اما بیش از نیمی از تیم ما در جتای دیگتری زنتدگی

مردمی در اسپانیا، کانادا، آیداهو، اوکالهما و جاهای دیگر داریم. اگر جستجوی خود را فقتط بته متردم 

 دادیم.کردیم، نیمی از افراد بزرگی را که داریم از دست میشیکاگو محدود می

برای اطمینان از اینکه تیم راه دور شما در تماس است، حداقل چند ساعت در روز همپوشانی زمتان 
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عی داشته باشید. کار در مناطق زمانی که هیچ همپوشانی روز کاری وجود ندارد دشوار است. اگر بتا واق

ها را کمی تغییتر دهتد تتا چنین موقعیتی روبرو شدید، ممکن است شخصی نیاز داشته باشد که ساعت

ایتن حتال،   کمی دیرتر یا زودتر در روز شروع کنند، بنابراین شما در همان زمان در دسترس باشید. بتا

نیازی به هشت ساعت همپوشتانی نداریتد. )در واقتع، متا دریتافتیم کته تترجیح داده شتده استت کته 

به این ترتیب زمان بیشتری برای تنهایی خواهید داشت.( دو تا چهتار   -همپوشانی کامل نداشته باشیم  

 ساعت همپوشانی باید کافی باشد.

. شما باید حداقل هر چند ماه یکبار همدیگر را همچنین، هر چند وقت یک بار حضوری مالقات کنید

های ختوبی شود. این زمانمی شویم که کل تیم ما چند بار در سال دور هم جمعمی  ببینید. ما مطملن

ریزی بترای آینتده و برای بررسی پیشرفت، بحث در مورد اینکه چه چیزی درست یا غلط است، برنامته

 ست.آشنایی مجدد با یکدیگر در سطح شخصی ا

 جغرافیا دیگر مهم نیست. بهترین استعدادها را بدون توجه به جایی که هستند استخدام کنید.

 
 

 کارکنان تست درایو 

 کتارهتا رسند اما مانند حرفته ایمی فقط ارزش زیادی دارند. برخی افراد حرفه ای به نظرها  مصاحبه

گوینتد در می ، ارزیابی کنید، نه کاری را کهتوانند انجام دهندمی کنند. شما باید کاری را که اکنوننمی

 گذشته انجام داده اند.

بهترین راه برای انجام این کار این است که عمالً آنهتا را ببینیتد. آنهتا را بترای یتک پتروژه کوچتک 
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 استخدام کنید، حتی اگر فقط برای بیست یا چهل ساعت باشد. خواهید دید کته آنهتا چگونته تصتمیم

پرستند. می  آیید یا نه خواهید دید که آنها چته نتوع ستؤاالتیمی  دید که با هم کنارگیرند. خواهید  می

 توانید آنها را با اعمالشان به جای گفتارشان قضاوت کنید.می شما

یتک ختط  BMWتوانید یک پروژه جعلی بسازید. در کارخانته ای در کارولینتای جنتوبی،  می  حتی

ن نامزدهای شغلی نود دقیقه فرصت دارند تتا انتواع وظتایف مونتاژ شبیه سازی شده ایجاد کرد که در آ

 *مرتبط با کار را انجام دهند.

سسنا، سازنده هواپیما، یک تمرین نقش آفرینی برای مدیران آینده دارد که روز یک مدیر اجرایتی را 

کننتد، بتا مشتتریان خشتمگین )ستاختگی( ها کتار مییادداشتکند. نامزدها از طریق  می  شبیه سازی

کنند. سسنا با استفاده از این شبیه سازی بیش از صتد کنند و مشکالت دیگر را مدیریت میبرخورد می

 +نفر را استخدام کرده است.

 شتوید، حقیقتت آشتکارمی  واقعتیکه وقتتی وارد یتک محتیط کتاری  اند  متوجه شدهها  این شرکت

شود. نگاه کردن به نمونه کارها، خواندن رزومه یا انجام مصاحبه یک چیز است. کار کردن بتا کستی می

 واقعاً چیز دیگری است.

، 2006ستپتامبر    18ژورنتال،    تی، وال استتر"انجتام خواهتد داد  یهر دانشگاه"  تز،یموویکارول ه*

online.wsj.com/article/SB115853818747665842.html 

، 2007دستامبر    18  ع،ی، شترکت ستر"مهارت  ینگرش، آموزش برا  یاستخدام برا"کاربونارا،    تری*پ 

www.fastcompany.com/magazine/04/hiring.html 
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 صاحب اخبار بد خود باشید 

کند. اگه خودت باشی وضعت بهتره در غیتر داستان را تعریف میآید، یک نفر وقتی مشکلی پیش می

 کنید.می  و اطالعات نادرست ایجادها  این صورت، فرصتی برای انتشار شایعات، شنیده

افتد، به مشتریان خود بگویید )حتی اگر در وهله اول متوجه نشده باشتند(. فکتر می وقتی اتفاق بدی

توانیتد پنهتان شتوید. ایتن روزهتا اگتر نمی جارو کنید. شتما دیگترتوانید آن را زیر فرش می  نکنید که

گیرد. آنهتا در متورد آن بته صتورت آنالیتن می  خودتان این کار را نکنید، شخص دیگری با شما تماس

 دانند. دیگر هیچ رازی وجود ندارد.می پست خواهند کرد و همه

دم بیشتر بته شتما احتترام خواهنتد اگر در طول یک بحران باز، صادق، عمومی و پاسخگو باشید، مر

خواهیتد می گذاشت. پشت چرخش پنهان نشوید یا سعی نکنید اخبار بد خود را پایین نگه دارید. شتما

 مشتریان شما تا حد امکان مطلع باشند.

میلیون گتالن نفتت را در شتاهزاده ویلیتام ستاند آالستکا   11، نفتکش اکسون والدز،  1989در سال  

تباه را مرتکب شد که قبل از پاس  به نشتت و ارستال کمتک بته آالستکا، متدت ریخت. اکسون این اش

زیادی منتظر ماند. رئیس اکسون تا دو هفته پس از نشت نفت نتوانست به آنجا بترود. ایتن شترکت در 

والدز، یک شهر دورافتاده آالسکا که دسترسی مطبوعات به آن دشوار بود، جلسات خبری برگتزار کترد. 

عه روابط عمومی برای اکسون که باعث شد مردم فکر کنند که این شرکت یا چیتزی را نتیجه: یک فاج

 *دهد.نمی  کند یا واقعاً به آنچه اتفاق افتاده اهمیتیمی پنهان

داستان اکسون را با پارگی مخزن ذخیره نفت اشلند مقایسه کنیتد کته در همتان زمتان نفتت را بته 

ودخانه ای در نزدیکی پیتسبورگ ریخت. رئیس شرکت نفت اشلند، جان هال، به محتل نشتت اشتلند ر

رفت و مسلولیت آن را بر عهده گرفت. او متعهد شد که همه چیز را تمیز کند. او از دفاتر خبری بازدید 

داستتان کرد تا توضیح دهد که شرکت چه خواهد کرد و به هر سوالی پاس  دهد. در عرض یک روز، او  

تتالش بترای -ختوب-شترکت نفتت-کند به یک داستانمی  شرارت-را از یک روایت شرکت فاسد نفتی

   پاکسازی تغییر داد.

 توانید صاحب داستان شوید:می در اینجا چند نکته وجود دارد که چگونه

 پیام باید از باال بیاید. باالترین رتبه در دسترس باید کنترل را با قدرت به دست بگیرد. •

یام را در همه جا پخش کنید. از هر مگافونی که دارید استفاده کنید. ستعی نکنیتد آن را پ  •

 زیر فرش جارو کنید.

 یک گزینه نیست.  "بدون نظر" •
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خواهتد عتذرخواهی کنیتد و آنچته اتفتاق افتتاده را بتا می  همانطور که یک شخص واقعتی •

 جزئیات توضیح دهید.

 سپس آن را  ابت کنید.  -باشید انصافاً نگران سرنوشت مشتریان خود  •

 
 

 دهد می   سرعت همه چیز را تغییر 

کنیم. میانگین زمتان نگهتداری در می  تماس شما برای ما بسیار مهم است. ما از صبر شما قدردانی"

 به من استراحت بده لعنتی  "حال حاضر شانزده دقیقه است.

توانیتد در متورد ختدمات مشتتری انجتام می  تماس سریع با مردم احتماال مهمترین کاری است کته

تواند یک موقعیت بد را خنثی کند و آن را به یتک موقعیتت می دهید. این شگفت انگیز است که چقدر

 خوب تبدیل کند.

طول کشیده تتا شترکت بته شتما پاست  ها  آیا تا به حال یک ایمیل ارسال کرده اید و روزها یا هفته

این روزها انتظار مردم همین است. آنها به معطل شدن عتادت   دهد؟می  دهد؟ این چه حسی را به شما

 ای ندارند.اند که پشتوانههایی در مورد »مراقبت« عادت کردهها به افسانهکرده اند. آن
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شوند. برخی از های پشتیبانی با لحنی متضاد شروع میبه همین دلیل است که بسیاری از درخواست

 یا شتما را بتا استم صتدا بزننتد. آن را شخصتی نگیریتد. آنهتا فکترافراد حتی ممکن است تهدید کنند 

کنند یک چرخ جیرجیر باشند به این امیتد می  کنند این تنها راه شنیده شدن است. آنها فقط سعیمی

 که کمی گریس آنها را بگیرد.

 شتوند. آنهتا بتیش از حتد متودبمی کننتد. روشتنمی درجته تغییتر 180وقتی سریع پاس  دهید، 

 کنند.می ند. اغلب آنها به شدت از شما تشکرشومی

های آمتاده عتادت مخصوصاً اگر پاس  شخصی ارائه دهید صادق است. مشتریان به قتدری بته پاست 

دهیتد، ختود را متمتایز گویی متفکرانه و نشان دادن اینکه دارید گوش میتوانید با پاس اند که میکرده

اجازه دهید کمی تحقیق کنم و بتا شتما تمتاس "زی بگویید.  کنید. و حتی اگر پاس  کاملی ندارید، چی

 تواند معجزه کند.می  "بگیرم

 
 

 چگونه بگوییم متاسفم 

 های وحشتناک زیادی وجود دارد.وقت واقعاً راه خوبی برای ابراز تأسف وجود ندارد، اما راههیچ
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آیتد امتا در واقتع می عذرخواهی بدون عذرخواهی است که به نظتر عتذرخواهیها  یکی از بدترین راه

متأستفم کته "یتا  "متاسفیم اگر این شما را ناراحت کترد."پذیرد. به عنوان مثال، نمی  هیچ سرزنشی را

 هر چه.  "کنید ما انتظارات شما را برآورده کردیم.نمی فکر

پذیرد. اگر عبارت ضمیمه شده باشتد شترطی نتدارد. ایتن بته می  یک عذرخواهی خوب مسلولیت را

شود. و ستپس جزئیتات واقعتی را در متورد آنچته اتفتاق می دهد که پول با شما متوقفمی  مردم نشان

دهد. و به دنبال راهتی بترای می  دهید ارائهمی  افتاده و کاری که شما برای جلوگیری از تکرار آن انجام

 درست کردن اوضاع است.

ممکن است ایجاد کترده باشتد   ما برای هر گونه ناراحتی که"در اینجا یک مورد بد دیگر وجود دارد:  

 اوه لطفا. بیایید توضیح دهیم که چرا این بد است:  "کنیم.می  عذرخواهی

گوییتد می اگتر هنگتام ستوار شتدن در متترو قهتوه را روی کستی بریزیتد،"ختواهیم ...می  عذر"

مشتتریان خوب، اگر خدمات شما برای  "من خیلی متاسفم!"گویید:  می  ؟ نه، شما"کنممی  عذرخواهی"

شما حیاتی است، وقفه در آن خدمات مانند ریختن قهوه داغ در سراسر آنها استت. بنتابراین از لحتن و 

کنید. همچنین مسلول می زبان مناسب استفاده کنید تا نشان دهید که شدت اتفاقی که افتاده را درک

 است.  "ما"رخواهی بسیار قوی تر از عذ  "من"باید مسلولیت شخصی را بر عهده بگیرد. عذرخواهی  

تواننتد بته آن نمی  اگتر مشتتریان بته ختدمات شتما وابستته هستتند و"... هر گونه ناراحتی ..."

دسترسی پیدا کنند، این فقط یک ناراحتی نیست. این یک بحران است. یک ناراحتی یک صف طوالنی 

 در فروشگاه مواد غذایی است. این اون نیست

در اینجا به این معنتی استت کته ممکتن   "ممکن است""... این ممکن است باعث شده باشد "

است اصالً مشکلی وجود نداشته باشد. این یک حرکت کالسیک عتذرخواهی بتدون عتذرخواهی استت. 

گیرد. اگر این روی آنها تأ یری می کنند نادیدهمی  این مشکل )های( بسیار واقعی را که مشتریان تجربه

رید. اگر آنها را تحت تأ یر قرار داد، در اینجتا نیتازی بته »متی« نداشت، واقعاً نیازی به گفتن چیزی ندا

 نیست. دست از تزلزل بردار

پس بهترین راه برای گفتن متاسفم چیست؟ گلوله جادویی وجود ندارد هتر پاست  ستهام عمتومی و 

 رسد. شما باید آن را به صورت موردی انجام دهید.می توخالی به نظر

واهی باید به خاطر بسپارید: اگتر در طترف مقابتل بودیتد، در متورد اصل شماره یک که هنگام عذرخ

 کنید؟می  عذرخواهی چه احساسی داشتید؟ اگر کسی این کلمات را به شما بگوید، باور

توانید عذرخواهی کنید تا از یتک االغ ختارج شتوید. اگتر اعتمتاد نمی  به خاطر داشته باشید که شما

مردم را جلب نکرده باشید، حتی بهترین عذرخواهی هم شما را نجات نخواهد داد. هر کاری که قبتل از 
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 اینکه همه چیز اشتباه پیش برود، بسیار مهمتر از کلمات واقعی استت کته بترای عتذرخواهی استتفاده

کننتد می گویید متاسف هستید، شما را کممی  ن رابطه برقرار کرده باشید، وقتیکنید. اگر با مشتریامی

 کنند.می  و به شما اعتماد

 
 

 همه را در خط مقدم قرار دهید 

در کسب و کار رستوران، یک دنیا تفاوت بین کار در آشپزخانه و برختورد بتا مشتتریان وجتود دارد. 

که درک و همدلی هر دو طرف با یکدیگر مهتم استت. دانند  های باهوش میمدارس آشپزی و رستوران

خواهنتد. بته ایتن ترتیتب، به همین دلیل است که آنها اغلب سرآشپزهایی را به عنوان پیشتخدمت می

توانند با مشتریان تعامل داشته باشند و ببینند که واقعتاً در ختط مقتدم چگونته می  کارکنان آشپزخانه

 است.

مشابهی در جلوی خانه/پشت خانه دارند. افرادی که محصتول را در بندی  ها تقسیمبسیاری از شرکت

کنتد. متأستفانه، ایتن بتدان می  کنند در حالی که پشتیبانی مشتتریان را متدیریتمی  کار  "آشپزخانه"

گوینتد بشتنوند. می توانند مستقیماً آنچه را کته مشتتریاننمی معناست که سرآشپزهای محصول هرگز
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 تریان بهترین راه برای هماهنگی با نقاط قوت و ضعف محصول است.خیلی بد. گوش دادن به مش

شتود و از می به بازی کودکان تلفن فکر کنید. ده بچه در یک دایتره نشستته انتد. یتک پیتام شتروع

 رستد، پیتام کتامالً تحریتفمی  شود. تا زمانی که همه چیز به گتوشمی  کودکی به کودک دیگر زمزمه

رستد از انتهتای می معموالً خنده دار است. جمله ای که در ابتدا منطقی به نظترتا جایی که    -شود  می

آید. و هرچه افراد بیشتری در حلقه داشته می  بیرون  "داندمی  طالبی ماکارونی آینده را"دیگر به عنوان  

 کند.باشید، پیام تحریف بیشتری می

بین کلمتات مشتتریان و افترادی همین موضوع در شرکت شما نیز صادق است. هرچه افراد بیشتری 

 دهند وجود داشته باشد، احتمال گم شدن یا تحریتف پیتام در طتول مستیر بیشتترمی  که کار را انجام

 شود.می

شاید نه هر روز، اما حتداقل چنتد بتار در   -همه اعضای تیم شما باید به مشتریان شما متصل باشند  

 کننتد احستاسمی  را که مشتریان شتما تجربتهطول سال. این تنها راهی است که تیم شما صدمه ای  

کند تا مشکل را حل کنند. و طرف دیگتر می  کند. این احساس صدمه است که واقعاً مردم را تشویقمی

توانتد بته شتدت می نیزاند نیز صادق است: شادی مشتریان خوشحال یا آنهایی که مشکلی را حل کرده

 انگیزه دهنده باشد.

دهند از بازخورد مشتریان محافظت نکنید. هیچ کتس نبایتد از می  کار را انجامبنابراین از افرادی که  

 انتقاد مستقیم محافظت شود.

کنید که زمانی برای تعامل با مشتریان ندارید. سپس وقت بگذاریتد. کریتگ نیومتارک، می  شاید فکر

 پشتتیبانی پاست هتای  هنوز هم امروز )اغلب در عرض چند دقیقته( بته ایمیل، Craigslistبنیانگذار  

کند و مشاوران امتالک می  دهد. او همچنین نظرات نیادپرستانه را از تابلوهای گفتگوی سایت حذفمی

اگر او   *دهد.می  کنند که وجود ندارند، آزارمی  شهر نیویورک را که آپارتمان هایی را برای اجاره ارسال

 توانید.می  را به خدمات مشتری اختصاص دهد، شما هم بتواند این نوع توجه



  |133 |  بیکنترل آس: فصل

 

 
 

 یک نفس عمیق بکش 

دهید، امواجی وجود خواهد داشت. پس از معرفی یتک وییگتی جدیتد، تغییتر می  وقتی قایق را تکان

شتوند. در مقابتل میتل بته وحشتت یتا ایجتاد های تند زانتو وارد میمشی یا حذف چیزی، واکنشخط

شوند. آن طبیعی استت. امتا اگتر می مقاومت کنید. احساسات در آغاز شعله ورتغییرات سریع در پاس   

 شود.می اولین هفته سخت را سوار شوید، معموالً همه چیز حل

 مردم مخلوق عادت هستند. به همین دلیل است کته آنهتا نستبت بته تغییتر واکتنش منفتی نشتان

استفاده کنند و هر تغییری نظم طبیعتی چیزهتا از چیزی به روشی خاص  اند  دهند. آنها عادت کردهمی

خواهنتد کته بته حالتت می  کنند. آنها از شمامی  زنند. شکایتمی  زند. بنابراین آنها را عقبمی  را به هم

 قبل برگردید.

اما این بدان معنا نیست که شما باید عمل کنید. گاهی اوقات الزم است تصمیمی را کته بته آن بتاور 

 حتی اگر در ابتدا مورد پسند نباشد.دارید ادامه دهید،  

دهند. گاهی اوقات آن واکنش می  مردم اغلب قبل از اینکه به یک تغییر فرصت مناسبی بدهند پاس 
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ایتن "منفی اولیه بیشتر یک پاس  اولیه است. به همین دلیل است که گتاهی اوقتات چیزهتایی ماننتد  

ه اینطور نیست. این یک تغییر جزئی است. بیتا شنوید. نمی  "بدترین چیزی است که تا به حال دیده ام

 دیگه.

هتای های منفی تقریباً همیشه بلندتر و پرشتورتر از واکنشهمچنین، به یاد داشته باشید که واکنش

مثبت هستند. در واقع، شما ممکن است فقط صداهای منفی بشنوید حتی زمتانی کته اکثتر مشتتریان 

د که احمقانه از یک تصمیم ضروری اما بحث برانگیز عقب شما از تغییر خوشحال هستند. مطملن شوی

 کنید.نمی نشینی

کنند، بگذارید همه چیز برای مدتی بجوشد. بگذاریتد بداننتد کته در می  بنابراین وقتی مردم شکایت

گوینتد آگتاه هستتید. بگذاریتد بداننتد کته می  حال گوش دادن هستید. به آنها نشان دهید که از آنچه

 کنید و ببینید چه اتفتاقیمی کنید. اما توضیح دهید که برای مدتی آن را رهامی  را درک  نارضایتی آنها

افتد. احتماالً متوجه خواهید شد که افراد در نهایت سازگار خواهند شد. حتی ممکن است به محی می

 اینکه به آن عادت کنند، تغییر را بیشتر از روش قدیمی دوست داشته باشند.

 بحران مو ر،   تیری، مد"1989ران اکسون، بح" ،یسوز نایر*

iml.jou.ufl.edu/projects/Fall02/Susi/exxon.htm 

 ،  1989 لیآور 21  مز،یتا ورکیوی، ن"اکسون یمشکل روابط عموم"جان هلوشا،  +

www.tinyurl.com/yg2bgff 

 ،  2008ژوئن  15، بوستون گلوب، "ستیگزلینامتعارف کر ریمس"*اسکات کرسنر، 

www.tinyurl.com/4vkg58 



 

 

 فصل 
 فرهنگ
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 کنید نمی   شما فرهنگ سازی

های مصنوعی هستند. آنها انفجارهتای بزرگتی هستتند کته از بیانیتههای  فوری، فرهنگهای  فرهنگ

شکار، زشت و پالستیکی هستند. فرهنگ مصتنوعی و قوانین ساخته شده اند. آنها آها  مأموریت، اعالمیه

 رنگ است. فرهنگ واقعی پتینه است.

جدیتد فرهنتگ های افتد. به همین دلیتل استت کته شترکتمی کنید. اتفاق نمی  شما فرهنگ سازی

ندارند. فرهنگ محصول جانبی رفتار  ابت است. اگر مردم را تشویق بته اشتتراک گتذاری کنیتد، آنگتاه 

شتود. اگتر شود. اگر به اعتماد پاداش دهید، اعتماد ایجاد میمی فرهنگ شما ساخته اشتراک گذاری در

 شود.با مشتریان درست رفتار کنید، رفتار درست با مشتریان به فرهنگ شما تبدیل می

افتد. این سیاست نیست این جشن کریسمس یتا پیتک نمی  فرهنگ یک میز فوتبال نیست یا اعتماد

اشیا و رویدادها هستند، نه فرهنگ. و این یک شعار هم نیست. فرهنگ عمتل نیک شرکت نیست. اینها  

 است نه گفتار.

توانید فرهنتگ را نصتب کنیتد. ماننتد یتک استکا  نمی  پس زیاد نگرانش نباش. مجبورش نکن شما

 خوب، باید به آن زمان بدهید تا توسعه یابد.

 
 

 تصمیمات موقتی هستند 

 "آیا ما نیازی به برنامه ریزی برای ... نداریم؟"  "فتد وقتی ...؟امی  چه اتفاقی"  "اما اگر ...؟"

مشکالتی که هنوز ندارید را جبران نکنید. تا زمانی که یتک مشتکل واقعتی نباشتد مشتکلی نیستت. 

 افتد.نمی  بیشتر چیزهایی که نگرانشان هستید هرگز اتفاق 
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توان می  ماندگاری همیشگی ندارند. به راحتیگیرید نیازی به  هایی که امروز میعالوه بر این، تصمیم

ارزشمند را با این فرض کته هتر چیتزی کته اکنتون های  جالب یا آزمایشهای  خوب، سیاستهای  ایده

کار کند، کنار گذاشت. این طور نیست، بته خصتوص بترای یتک تجتارت ها  گیرید باید سالمی  تصمیم

 د تغییر کند. تصمیمات موقتی هستند.توانمی کوچک. اگر شرایط تغییر کند، تصمیمات شما

در این مرحله، احمقانه است که نگران این باشید که آیا مفهوم شما از پنج تا پنج هزار نفر )یا از صد 

میلیون نفر( خواهد بود یا خیر. به دست آوردن یک محصتول یتا ختدمات بتدون اختتراع   100هزار تا  

 حاضر بهینه سازی کنید و بعداً نگران آینده باشید. موانع بیشتر به اندازه کافی سخت است. در حال

توانایی تغییر مسیر یکی از مزایای بزرگ کوچک بودن است. در مقایسه با رقبای بزرگتر، شما توانایی 

توانند به این سرعت حرکت نمی  بزرگهای  بیشتری برای ایجاد تغییرات سریع و گسترده دارید. شرکت

د و نگران بعد از آن باشید که به اینجا رسید. در غیر این صتورت انترژی، کنند. پس به امروز توجه کنی

 زمان و پول خود را برای تثبیت مشکالتی که ممکن است هرگز محقق نشوند هدر خواهید داد.

 
 

 راک بگذرید های  از ستاره 

های راک« یتا »نینجتا« ارستال های مورد نیتاز بترای جستتجوی »ستتارهها آگهیبسیاری از شرکت
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کنند. لنگ. مگر اینکه محل کار شما پر از گروه و ستاره پرتاب شده باشد، این کلمات هیچ ربطی به می

 کسب و کار شما ندارند.

راک بته دستت آوریتد، بته های ستاره توانید اتاقی پر ازمی به جای اینکه به این فکر کنید که چگونه

 بستیار  محتیط.  داریتم  را  عتالی  وجای آن به اتاق فکر کنید. همه ما توانایی انجام کارهای بد، متوستط  

 .دارد ارتباط  عالی  کارهای  با کنندمی تصور مردم بیشتر که آنچه از بیشتر

ای را در هر کستی کته دارای ستارهایم و شما قدرت  این بدان معنا نیست که همه ما برابر خلق شده

یک محتیط راک استتار استت بتاز خواهیتد کترد. امتا تعتداد زیتادی پتانستیل استتفاده نشتده در دام 

خفه کننده وجود دارد. مزخرفتات را حتذف های ضعیف، جهت گیری ضعیف و بوروکراسیهای  سیاست

فقط باید به آنهتا فرصتت داده  کنید و متوجه خواهید شد که مردم منتظر انجام کارهای بزرگ هستند.

 شود.

معمولی یا آوردن سگ خود به محل کار نیست. )اگر اینها چیزهتای ختوبی های  این مربوط به جمعه

 دهید؟(نمی هستند، پس چرا هر روز هفته آنها را انجام

یابنتد. آنهتا نتیجته ارائته حتریم می  از اعتماد، استقالل و مسلولیت توستعه Rockstarهای  محیط

عتالی نشتان دهنتده هتای وصی، فضای کاری و ابزارهایی هستند که شایسته مردم هستتند. محیطخص

 دهند.می دهند و چگونه آن را انجاممی احترام به افرادی است که کار را انجام
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 سیزده سالشون نیست 

تتار بستیاری از آورید. با این حال، رفمی را به دستها کنید، کار بچهمی وقتی با مردم مثل بچه رفتار

ها و مدیران با کارکنان خود دقیقاً همین است. کارمندان قبل از انجام کاری باید اجتازه بگیرنتد. شرکت

آنها باید برای هر هزینه کوچک تأییدیه بگیرند. تعجب آور است که آنها مجبور نیستند برای رفتتن بته 

 یک مزخرف مجوز سالن بگیرند.

کنید. شتما یتک رابطته می  تأیید دارد، فرهنگ افراد غیر متفکر را ایجادوقتی همه چیز دائماً نیاز به  

 ."من به شما اعتماد ندارم"زند  می  کنید که فریادمی  رئیس در مقابل کارگر ایجاد

در حتین کتار منتع  YouTubeاگر کارمندان را از بازدید از یک سایت شبکه اجتماعی یا تماشتای 

 آورید آن زمان به طور جادویی به کار تبتدیلنمی  یزی به دستآورید؟ چمی  کنید، چه چیزی به دست

 شود. آنها فقط یک انحراف دیگر پیدا خواهند کرد.نمی

و ببین، به هر حال قرار نیست روزی هشت ساعت کامل از مردم بگیری. این یک افسانه استت. آنهتا 

ند. مردم نیاز بته انحتراف کننمی ممکن است هشت ساعت در دفتر باشند، اما در واقع هشت ساعت کار
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کند. مدت کوتاهی در یوتیوب یا فیسبوک هرگز می  دارند. این به برهم زدن یکنواختی روز کاری کمک

 رساند.نمی به کسی آسیب

کنید وجود دارد. هزینه راه اندازی نترم افتزار می سپس تمام پول و زمانی که صرف پلیس این چیزها

اطالعات به جای کار بر روی پروژه ای که واقعاً ارزشتمند استت،   نظارت چقدر است؟ کارمندان فناوری

هتای کننتد؟ چقتدر زمتان را بترای نوشتتن کتابمی چقدر زمان را برای نظارت بر سایر کارمندان تلف

شتوید می نگاه کنید و به سترعت متوجتهها کنید؟ به هزینهشوند تلف میقوانینی که هرگز خوانده نمی

 رمندان خود بسیار گران است.که عدم اعتماد به کا

 
 

 به خانه بفرستید   5مردم را ساعت 

ها یک کارمند بیست و چند ساله با کمترین زندگی ممکن در کارمند رویایی برای بسیاری از شرکت

 کسی که روزها چهارده ساعت کار کند و زیر میزش بخوابد خوب است. -خارج از محل کار است 

رسد عالی نیست. ایتن می  نیمه شب آنقدرها که به نظرهای  از این نوع روغناما بسته بندی اتاقی پر  

 این تنهتا راهتی استت کته"دهد تا از اجرای بد خود خالص شوید. افسانه هایی مانند  می  به شما اجازه
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بخشد. شما به ساعات بیشتری نیاز ندارید. شتما بته می  را تداوم  "توانیم در برابر بزرگان رقابت کنیممی

 عات بهتری نیاز داریدسا

شوند. آنهتا کتار ختود را در دفتتر می  وقتی مردم در خانه کاری برای انجام دادن دارند، دست به کار

کننتد زیترا مجبتور می دهند زیرا جای دیگری دارند. آنها راه هایی برای کارآمدی بیشتر پیتدامی  انجام

کر برسند. بنابراین آنهتا از زمتان ختود عاقالنته  را جمع کنند یا به تمرین گروهها  هستند. آنها باید بچه

 کنند.می استفاده

شناستید می  خواهید کاری انجام شود، از شلوغ ترین فتردی کتهمی  اگر"شود،  می  همانطور که گفته

خواهید. افرادی که زندگی خارج از کار دارند. افرادی کته بته بتیش از می  شما افراد پرمشغله  "بپرسید.

 -دهند. شما نباید انتظار داشته باشید که این شتغل کتل زنتدگی یتک نفتر باشتد می  یک چیز اهمیت

 حداقل اگر بخواهید او را برای مدت طوالنی در اطراف خود نگه دارید.

 
 

 روی اولین برش زخم نزنید 

کستی شتلوارک پوشتیده "آید، گرایش طبیعی ایجاد یک سیاست است.  می  دوم اینکه مشکلی پیش
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کنید. فقط باید بته جتان بگوییتد کته دیگتر نمی  نه، شما این کار را  "است!؟ ما به کد لباس نیاز داریم!

 شورت نپوشد.

بیش از حد مدون به موقعیت هتایی هستتند های  بافت زخم سازمانی هستند. آنها واکنشها  سیاست

 دوباره اتفاق بیفتند. آنها مجازات دسته جمعی برای اعمال ناشایست یک فرد هستند. که بعید است

شوند. هیچ کس قصد ایجاد یک بوروکراسی را ندارد. آنها بته می  متولدها  اینگونه است که بوروکراسی

 شوند.می  ایجاد -یک زخم   -شوند. آنها در یک زمان یک سیاست ها میآرامی وارد شرکت

لین برش زخم نزنید. خط مشی ایجاد نکنید زیرا یک نفر یتک بتار اشتتباه کترده استت. پس روی او

 آیند.هایی هستند که بارها و بارها پیش میها فقط برای موقعیتمشیخط

 
 

 صداش شبیه توست 

هتای رستمی، کنند بزرگ به نظر برستند؟ زبتان ستخت، اعالنمی  چه مشکلی دارد که تاجران سعی

 کنند نه با شما.می با شما صحبتها  نونی و غیره. این شرکتصمیمیت تصنعی، قا
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کوچتک های دانیم. بتا ایتن حتال، شترکتمتی این نقاب حرفه ای یک شوخی است. همه متا ایتن را

کنند بتزرگ بته نظتر رستیدن آنهتا را بزرگتتر و می  کنند از آن تقلید کنند. آنها فکرمی  همچنان سعی

هتای کند. بعالوه، شتما یکتی از بزرگتترین داراییمی واقعاً آنها را مسخرهدهد. اما  می  نشان  "حرفه ای"

کنید: توانایی برقراری ارتباط ساده و مستقیم، بدون استفاده از آخرین می  یک شرکت کوچک را قربانی

 کلمات از طریق غربال بخش حقوقی و روابط عمومی.

دن در مورد اینکه چه کسی هستید نیز یتک هیچ اشکالی ندارد که اندازه خود را صدا کنید. صادق بو

چرا آن را با دروغ شروع کنید؟ از اینکته   -تجارت هوشمندانه است. زبان اغلب اولین برداشت شماست  

 خودت باشی نترس

بندی، مصتاحبه، در ایمیل، بستته -کند کنید صدق میاین در مورد زبانی که در همه جا استفاده می

کنید، با مشتریان صحبت کنیتد. غیره. همانطور که با دوستانتان صحبت می  ها وهای وبالگ، ارائهپست

چیزهایی را طوری توضیح دهید که انگار کنار آنها نشستته ایتد. از اصتطالحات تخصصتی یتا هتر نتوع 

دهنتد، از کلمتات رایتج می  صحبت شرکتی خودداری کنید. زمانی که کلمات معمولی به خوبی جتواب

بودن صحبت نکنیتد. در متورد پتول درآوردن و صتادق   "شفاف"یا    "رآمدزایید"دوری کنید. در مورد  

 کنند.می بودن صحبت کنید. از هفت کلمه استفاده نکنید در حالی که چهار کلمه این کار را

های خود را با موارد قانونی پایان دهند: »این پیتام ایمیتل و کارمندان خود را مجبور نکنید که ایمیل

اده گیرندگان مورد نظر است و ممکن است حاوی اطالعات محرمانته و ممتتاز باشتد«. صرفاً برای استف

متا بته شتما "گوید:  می  شرکت خود را با امضای پایان دهید کههای  این مانند این است که تمام ایمیل

 د.موفق باشید از این طریق دوستان پیدا کنی  "آن را در دادگاه  ابت کنیم.ایم  اعتماد نداریم و آماده

بنویس تا خوانده شود، فقط برای نوشتن ننویس. هر وقت چیزی نوشتید با صدای بلند بخوانیتد. آیتا 

توانیتد آن را بته می  رسد؟ اگتر اینطتور نیستت، چگونتهکردید، به نظر میاگر واقعاً با کسی صحبت می

 صورت مکالمه ای بیشتر کنید؟

 گفته است وقتتی کلمتات را روی کاغتذچه کسی گفته است که نوشتن باید رسمی باشد؟ چه کسی 

 آورید باید شخصیت خود را از بین ببرید؟ قوانین را فراموش کنید برقراری ارتباط!می

و وقتی در حال نوشتن هستید، به همه افرادی که ممکن است کلمات شما را بخوانند فکر نکنید. بته 

 وباش منجر بته کلیتات و ناهنجتارییک نفر فکر کنید. سپس برای آن یک نفر بنویسید. نوشتن برای ا

 نویسید، احتمال اینکه به آن ضربه بزنید بسیار بیشتر است.می شود. وقتی برای یک هدف خاصمی
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 کلمات چهار حرفی 

کلمات چهار حرفی وجود دارد که هرگز نباید در تجارت استفاده کنید. آنها لعنتی یا گنتده نیستتند. 

نند، آسان، فقط، فقط و سریع هستند. این کلمات متانع از برقتراری ارتبتاط توانمی  آنها نیاز دارند، باید،

 ختوب را اژدرهتای  کننتد، بحثمی  قرمزی هستند که دشمنی را معرفتیهای  شود. آنها پرچممی  سالم

 شوند.ها میکنند و باعث تاخیر در پروژهمی

کنیتد. امتا می  ستفید ایجتاد  کنید، یک موقعیت ستیاه ومی  وقتی از این کلمات چهار حرفی استفاده

آید. تتنش می  شوند و مشکالت به وجودمی  حقیقت به ندرت سیاه و سفید است. بنابراین مردم ناراحت

 شود.می و درگیری بی جهت تزریق

 در اینجا اشکال برخی از آنها وجود دارد:

یتا   "شتاید"بهتر است بگوییتد    "نیاز". کارهای بسیار کمی واقعاً باید انجام شوند. به جای گفتن  نیاز

تتوانیم از ایتن می  کنید مامی  آیا فکر"یا    "این صدا چگونه است؟"یا    "نظر شما در مورد این چیست؟"

 "موضوع خالص شویم؟
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مختالف های  تواننمی  توانید. گاهی اوقات حتیمی  ، احتماالً"نمی توان"گویید  می  . وقتینمی تواند 

در مقابل   "آن را به این صورت راه اندازی کنیم، زیرا کامالً درست نیستتوانیم  نمی  ما"هم وجود دارد:  

ها هتر دوی ایتن گفتته  "توانیم بیشتر از این زمان صترف کنتیم زیترا بایتد راه انتدازی کنتیم.نمی  ما"

 توانند؟می  توانند درست باشند. یا یک دقیقه صبر کنید،نمی

این کار باید برای شما  "شود.  می  دیگران استفادهکلمه ای است که برای توصیف شغل  Easy.  آسان

 اما توجه کنید که چقدر بته نتدرت افتراد وظتایف ختود را آستان توصتیف  "آسان باشد، درست است؟

 "آن را انجام دهید."اما برای دیگران،  -است   "اجازه دهید به آن نگاه کنم"کنند. برای شما، می

 

شوند )و همچنین مراقب پسترعموهای ختود می  ه ظاهراین کلمات چهار حرفی اغلب در طول مناظر

کنند. آنها با قترار می باشند: همه، هیچ کس، همیشه و هرگز(. پس از بیان، آنها یافتن راه حل را سخت

 برنتد. در آن زمتان استت کته ضتربه ستر رخمی دادن دو مطلق در برابر یکدیگر، شما را بته گوشته ای

 دهید.یم دهد. شما هر حد وسط را فشارمی

متا اکنتون بایتد "و این کلمات به خصوص زمانی خطرناک هستند که آنها را در کنار هم قرار دهید:  

خواهنتد. ایتن می توانیم بدون این وییگی راه اندازی کنیم. همه آن رانمی  این وییگی را اضافه کنیم. ما

فقط ستی و  "ع واردش کن!فقط یک چیز کوچک است بنابراین آسان خواهد بود. شما باید بتوانید سری

 شش کلمه، اما صد فرض. این یک دستور برای فاجعه است.
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ASAP  سم است 

ASAP خواهنتد کارهتا بته محتی می  کنیم. ضمنی است. همهمی  را متوقف کنید. ما آن را دریافت

 انجام شدن انجام شود.

کنتد، واستت اضتافه میرا به انتهتای هتر درخ ASAPشوید که  وقتی به یکی از این افراد تبدیل می

گویید همه چیز اولویت باالیی دارد. و وقتی همه چیز اولویت باالیی دارد، هیچ چیز نیست. ) خنتده می

دار است که چگونه همه چیز در اولویت قرار دارد تا زمانی که واقعاً مجبتور بته اولویتت بنتدی چیزهتا 

 شوید.(

ASAP  تورم زا است. هر درخواستی را کهASAP  دهد. قبل از اینکه  می  وید ارزشش را کاهشگنمی

 را روی آن قرار دهید. ASAPمتوجه شوید، تنها راه برای انجام هر کاری این است که برچسب 

 کند. اگر یک کار در این لحظه انجام نشود، هیچ کتسنمی بیشتر چیزها این نوع هیستری را تضمین

این برای شرکت هزینته زیتادی نتدارد. کتاری کته دهد. نمی میرد. هیچ کس شغل خود را از دستنمی

 شود.می دهد ایجاد استرس مصنوعی است که منجر به فرسودگی شغلی و بدتر شدن آنمی انجام

بنابراین استفاده از زبان اضطراری خود را برای موارد اضطراری واقعتی رزرو کنیتد. نتوعی کته در آن 

 دارد. برای هر چیز دیگری، آرام باشید. عواقب مستقیم و قابل اندازه گیری انفعال وجود

 

 



 

 

 فصل 
 نتیجه 
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 الهام از بین رفتنی است 

 جاودانه هستند. آنها برای همیشه ماندگار هستند.ها  همه ما ایده هایی داریم. ایده

 تازه است: تاری  انقضا دارد.چیزی که برای همیشه ماندگار نیست الهام است. الهام مثل میوه یا شیر 

توانیتد آن را در قفسته نمی  خواهید کاری را انجام دهید، باید همین االن آن را انجتام دهیتد.می  اگر

توانید فقتط بگوییتد کته بعتداً ایتن کتار را انجتام نمی بگذارید و دو ماه صبر کنید تا به آن برسید. شما

 واهید شد.خواهید داد. بعداً دیگر در مورد آن نگران نخ

اگر در یک جمعه الهام گرفته اید، آخر هفته را سوگند یاد کنیتد و در پتروژه شتیرجه بزنیتد. وقتتی 

توانید دو هفته کار را در بیست و چهار ساعت انجام دهیتد. الهتام از ایتن طریتق بخش هستید، میالهام

 یک ماشین زمان است.

یک انگیزه است. اما منتظر شما نخواهد بود الهام الهام یک چیز جادویی، چند برابر کننده بهره وری،  

 بخشی در حال حاضر است. اگر شما را گرفت، بالفاصله آن را بگیرید و آن را به کار بگیرید.

 

 


