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  مقدمه
  

گـذاري مـشغول     بیست سالی کـه بـه کـار نویـسندگی و سـرمایه     در خلل 
ام، با افراد موفق زیادي مواجه شـدم کـه هـر یـک تـأثیر زیـادي در                     بوده
ام که هر     هاي مالی زیادي را نیز متحمل شده        اند، شکست   ام گذاشته   زندگی

بـا رابـرت   . انـد  یک به نوبـۀ خـود درس بزرگـی را بـه مـن آمـوزش داده          
اي مشهور وي آشنا شدم و بازي گردش مالی وي را          ه  کیوساکی و کتاب  

به هزاران نفر در قالب کارگاه و سمینارهاي مختلـف آمـوزش دادم و در         
تـرین    این راه سئواالت خوبی از خـود پرسـیدم و سـعی کـردم بـه عـالی                 

  .ها برسم پاسخ
کتابی که در دست دارید در واقع سئواالتی است که من در مـسیر کـسب              

ام بــا تکیــه بــر  ام و توانــسته گــذاري از خــود پرســیده ار و ســرمایهو کــ
هـاي مـالی کـه از     ها، مطالعات و آموزش مهارت هایی که از شکست     درس

هایی   پاسخ. هاي خوبی براي آنها پیدا کنم       ام پاسخ   رابرت کیوساکی گرفته  
  .ترین مراحل تحت تأثیر خود قرار داد که مسیر زندگی مرا در سخت

هـاي داده شـده بهـره ببریـد و      شما نیز از این سئواالت و پاسخ    امیدوارم  
مزین امتنان است نظرات و پیشنهادات سازندة خـود را بـه آدرس ایمیـل               

Taherian52@gmail.com          راه از آنهـا       براي مـن بفرسـتید تـا در ادامـۀ 
  .بهره ببرم

  .به امید موفقیت فرد فرد شما در مسیر کارآفرینی
  نطاهریا-پیروز بباشید

mailto:Taherian52@gmail.com


  



  
آفرینی سرعت  چه چیزي به جریان پولسازي و ثروت: 1سئوال 

  بخشد؟ می
  

پرسـیدید کـه چـه چیزهـایی بـه جریـان پولـسازي و                 شاید بهتر بود مـی    
بخـشد؟ چیزهـایی کـه بـه ایـن فراینـد سـرعت          آفرینی سـرعت مـی      ثروت
  :توان موضوعات زیر دانست بخشد را می می

  یادگیري مستمر و مداوم. 1
  المنفعه ر خیریه و عامشرکت در امو. 2
  پذیري ریسک. 3
  عملگرایی. 4
  واسپاري امورعادت . 5
  .گذاري در اموري که داراي جریان نقدي و غیرفعال است سرمایه. 6
  گذاري افزایش تعداد سرمایه. 7
  ها گذاري تنوع بخشیدن به سرمایه. 8
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  گذاري مناسب است؟ چه زمانی براي سرمایه: 2سئوال 

  

له همـین حـاال دسـت بـه کـار شـوید و منتظـر فـرش قرمـز                همین حاال، ب  
ترین فرصتی که بـشر       العاده  من با تمام وجود ایمان دارم که فوق       . نباشید

  .به خود دیده است هم اکنون در دسترس شماست
اجـازه دهیـد غـول      . ساز شوید   معطلی دست به کار شوید و تاریخ        پس بی 

  .درونتان آزاد شود
ها شروع کنید و این لحظات به         ها و ترس    سترسبا وجود تمام هیجانات، ا    

  .به دفتر خاطرات خود اضافه کنید
یادمان باشد که امروز شانس زیادي در دسترس کارآفرینان قرار گرفته           

  . است
 تعداد ثروتمندان و یا به اصطالح میلیونرهاي دنیا بـه           2013فقط در سال    

  .دست ندهیدفرصت را از  پس .  است دومیلیون نفر در جهان رسیده
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گذاري کنیم؟ آیا معیاري براي  اي سرمایه در چه زمینه: 3سئوال 

توانید به من معرفی  گذاري می درست انتخاب کردن یک سرمایه
  !کنید؟

توان به یک سفر پرهیجان تـشبیه         گذاري، کارآفرینی و تجارت را می       سرمایه
  .ها و نامالیمات است سفري که پر از سختی. کرد

اینکـه شـما در چـه       . کنـد   یت شما را در ایـن سـفر تـضمین نمـی           هیچکس امن 
گذاري کنیـد سـئوالی اسـت کـه ورد زبـان خیلـی از افـراد                   اي سرمایه   زمینه
  .کار است که هیچکس قادر به پاسخ دادن به آن نیست جز خود شما تازه

 وضـعیت اجتمـاعی در ایـن         و شرایط مالی، موقعیـت جغرافیـایی، تخـصص       
فـاکتور در انتخـاب یـک       اما به نظـر مـن مهمتـرین         . تانتخاب بسیار مهم اس   

بله، شما باید ابتدا عاشق آن کسب و کار باشـید            .گذاري عشق است    سرمایه
گذاري به هیچ وجـه   با عشق شما در سرمایه. نظیر شوید تا بتوانید در آن بی  

افـرادي کـه عاشـقانه در یـک         . گنجیـد   نمـی سنجش  هاي قابل     در چهار چوب  
 و محیرالعقولی دست پیـدا   کننده کنند به نتایج خیره الیت میگذاري فع   سرمایه

   .کنند می
  .پس یا عاشقانه کار کن و یا به دنبال شغل دیگري باش
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گذاري و  چگونه به این شور، عالقه و عشق در سرمایه: 4سئوال

  کارآفرینی دست پیدا کنیم؟
þ     با هـزاران   گیر     متر نیست، بلکه یک ماراتن نفس      100 کارآفرینی یک دوي

تـوان فقـط سـخت        اندازهاي این مـسیر را نمـی        مشکالت و دست  . رقیب است 
پس بـدون داشـتن عالقـه در ایـن        . دانست بلکه آنها را باید کمرشکن دانست      

  .دهید راه پاي نگذارید چون در اولین سرباالیی سریع پرچم سفید را باال می
þ اري دسـت و پـا   گـذ  هاي زیاد و پرقدرتی را بـراي انجـام سـرمایه            چرایی
براي خود بتراشید که حتماً بایـد بـه موفقیـت           محکم   دالیلی   ،به عبارتی . کنید

  .کنید العاده تعریف می برسید؛ با این کار شما براي خود مأموریتی فوق
þ     دهید را سرسـري نگیریـد    گذاري انجام می     کارهایی که در خالل سرمایه .

آن اسـت کـه آن کـار را بـه     دهید، مهـم   مهم نیست که چه کاري را انجام می 
یکـی    هـا یکـی     گیري این رویـه فرصـت       با پی . دقت و عاشقانه به ثمر برسانید     

  .کنند شما را پیدا می
þ           به کسانی که از محصول شـما سـود خواهنـد بـرد فکـر کنیـد و آنهـا را 

اگـر موضـوع یـا هـدفی        «: به قـول مـارتین لوترکینـگ      . دوست داشته باشید  
  ».د را بدهید، پس بهتر آن است که بمیریدندارید که براي آن جان خو
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چگونه از دشمنان خود در مسیر موفقیت انرژي  :5سئوال 

  بگیریم؟

  

العـاده بـه حـساب        به نظر من دشمن خوب به خودي خود یک امتیاز فوق          
رقابت آمریکا با دشمنی مثل شوروي باعث سـفر بـه مـاه شـد و                . آید  می

نعمت عـالی بـراي رسـیدن بـه     دشمنی خوبی مثل مایکروسافت براي اپل     
. کنـد   العـاده در شـما ایجـاد مـی          اي فـوق    خود دشمن، انگیزه  . موفقیت بود 

کند تا از حـداقل امکانـات خـود بـه بهتـرین               جویی شما را مجبور می      کینه
  . نحو ممکن بهره ببرید

دشـمنی زیـاد در     «: ول را هم از رابرت کیوساکی بگـویم       قراستی این نقل    
جایی که بیشترین مخـالف و      » .درستی مسیر است  دهندة    یک مسیر نشان  

  .دشمن را به همراه دارد، بهترین محل براي کسب موفقیت است
  .به قولی آواز سگان، نشانۀ آبادي است
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 آیا استعداد و مهارت تأثیري در ایجاد انگیزه براي :6سئوال 

  کسب مدال طال دارد؟

در . ر را چاشـنی آن کنیـد  ولی کافی نیست، شما باید پشتکا    . البته که دارد  
اي وجود دارد که بهتر است آنرا براي شـما بگـویم و آن                این سئوال نکته  

ها و استعدادهاي خاصی را که دارید         این است که حتماً سعی کنید مهارت      
  .ابتدا در وجود خود کشف کنید

گویم محـال اسـت انـسانی بـه            ولی من می   ،گوئید من استعدادي ندارم     می
 ،گویید هـیچ    وقتی می . مهارت و استعداد خاصی نداشته باشد     دنیا بیاید و    

از دیگـران،   . ایـد   مشخص است کـه هـیچ تالشـی بـراي کـشف آن نکـرده              
اگر الزم شـد بـا مـشاوران کـشف     . خانواده و حتی دوستان کمک بگیرید    

استعداد جلسه بگذارید، پول خـرج کـرده و نقـاط مثبـت و قـوت خـود را                   
  .کشف کنید

ت حرکت شما را در رسیدن به موفقیـت مـشخص           این کشف مسیر و جه    
بـا ایـن آگـاهی شـما از اتـالف وقـت،         . برد  کرده و اشتیاق شما را باال می      

کنیـد و     انرژي و سرمایۀ خود در موضـوعات غیرمـرتبط جلـوگیري مـی            
  .کنید کارهاي الزم را براي پرورش و شکوفا کردن آنها می
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    دارد؟ ژن خوبآیا موفقیت ربطی به. 7سئوال 

  

. ن خـوب نـدارد  ژاز نظر من موفقیت واقعـی و حقیقـی هـیچ ارتبـاطی بـه         
دانـستند، رابـرت کیوسـاکی در     در مدرسه یک کودن مـی همه ادیسون را   

درس ادبیات یک سال مردود شد و حتـی معلـم ادبیـات مـن آب پـاکی را         
  ». تو استعدادي در نوشتن نداريپسر«: روي دست من ریخت و گفت

تـرین مختـرع جهـان، رابـرت کیوسـاکی       ن بـزرگ  ولی ادیـسون بـه عنـوا      
ــدر   ــدار پ ــاب پدرپول ــشهور کت ــسنده م ــی نوی ــاب  ب ــول و کت ــن   پ ــاي م ه

  . شدندهاي هاي در حوزه ترین کتاب روشپرف
اید باید بـه شـما بگـویم کـه              ها را در زندگی شنیده      اگر شما هم این حرف    

  .توانید خالق سرنوشت خود باشید فقط و فقط شما هستید که می
  .هیچ وجه اجازه ندهید دیگران نقاط ضعف و قوت شما را تعیین کنندبه 
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چه چیزي افراد موفق و کار درست را از دیگران متمایز . 8سئوال 

  کند؟ می

  

بـه  . انـد   عاشقانه کار کردن در روزهایی که همۀ مردم به تعطـیالت رفتـه            
حـل  اگر حضور در جایی دیگـر از م «: قول دیوید فاستر آهنگساز مشهور   

  ».اید دهید، به احتمال زیاد آدرس را اشتباهی رفته کارتان را ترجیح می
براي اسـطوره شـدن در هـر        » کار عمیق «به قول مالگوم گلدول در کتاب       

  .کار کنید»  هزار ساعت10«اي باید  زمینه
 هزار ساعت بـه زبـان آسـان اسـت ولـی بـراي رسـیدن بـه آن بایـد                      10

  .ي وجود نداردنبر عاشقانه کار کرده و راه میا
گیـر،    در طی این میسر عاشقی، منتظر شنیدن کلماتی مثل دیوانـه، گوشـه            

  .حریص، مالیخولیایی و صدها وصلۀ ناجور دیگر باشید
رسد که همۀ ایـن مـردم در مقابـل موفقیـت شـما لـب بـه                    ولی روزي می  

  .گشایند تحسین می
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ر مسیر هاي انرژي د کاري براي برخورد با انگل آیا راه. 9سئوال 

  !توانید به من بگویید؟ موفقیت می

هنگامی که شما در رسـیدن بـه موفقیـت مـسیر را خـالق جهـت زنـدگی                   
روبـرو  ... کنیـد بـا سـیلی از انتقـاد، تـوهین، تهمـت و                 دیگران انتخاب می  

خواهند به هر قیمتـی کـه         ولی واقعاً هدف آنها چیست؟ آنها می      . شوید  می
حتـی اگـر بتواننـد      . وفقیت باز دارند  شده شما را از رسیدن به مقصد و م        

رة شما را با دندان گاز می رخ گیرند که نروید خ.  
شما با حرکت در مسیر خالف معمول و رسیدن به موفقیت باعث نمایـان      

زدلـی و        شما موجب می  . شوید  شدن اوج حماقت آنها می     شوید که تنبلی، ب
  .ترس آنها از انجام تغییرات عیان شود

یت به دنبال محبوبیت اجتماعی نباشید زیرا باال رفـتن          پس در مسیر موفق   
نادیـده گـرفتن و     . دهـد   هاي موفقیت، محبوبیت شـما را کـاهش مـی           از پله 

  .کار موجود است حرکت به سمت جلو تنها راه
حرکت به سمت جلو را بعنـوان رسـالتی بـراي خـود در زنـدگی در نظـر        

  .بگیرید
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  !ف موفقیت داري؟چرا این قدر تأکید بر تعری. 10سئوال 

  

دلیل تأکید من بر این موضوع که ابتدا براي خود موفقیت را تعریف کنید،              
 در زنـدگی حـسرت   ؛ سـالگی رسـیدید   70این است که هنگامیکه بـه سـن         

  .تان را نکشیدنکردةهاي  زندگی
خودتان را ملزم کنید که موفقیت را از نظر خودتان تعریف کنیـد و نـه از                 

اي دارد؟ چه رنگـی اسـت؟ چـه           ز نظر شما چه مزه    موفقیت ا . نظر دیگران 
کنید؟ چـه   کند؟ چطور احساس خوشبختی می چیزي شما را خوشحال می  
  شوید؟ وقت از زندگی راضی می

به هیچ وجـه اجـازه ندهیـد کـه نظـر دیگـران، حـس                «: جابز  به قول استیو  
  ».درونی قلبی و شهودي شما را خفه کند

س آن را در میـان آرزوهـاي        لحظه لحظه زنـدگی متعلـق بـه شماسـت پـ           
  .خواهید ببنینید خودتان از زندگی چه می. دیگران هدر ندهید
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گذاري و کارآفرینی شکست  چه کار کنم که در سرمایه. 11سئوال 

  نخورم؟

شکـست  . گـذاري شـرکت نکـن    در هـیچ سـرمایه  ! می خواهی راحتت کـنم    
وال مثـل   ایـن سـئ   . گذاري امري غیرقابل اجتناب است      خوردن در سرمایه  

سواري توقع داشته باشید هیچ       آن است که شما هنگام یادگیري دوچرخه      
  !وقت زمین نخورید

افتـد و     درصـد اتفـاق مـی       گذاري و مسیر موفقیت صد      شکست در سرمایه  
بـه قـولی مهـم نیـست کـه چگونـه و چطـور               . اصالً نباید نگران آن باشید    

بـار شکـست    خورید بلکه نکتۀ مهم این اسـت کـه بعـد از هـر                 شکست می 
اسـتعدادهاي   .دهیـد   شوید و به مسیر ادامه می       چقدر سریع از جا بلند می     

پـس تـا   . شـوند  واقعی در لحظات سخت گوئی براي بلند شدن متولـد مـی       
 )بعد از هـر شکـست     (توانید تالش کنید تا زمان بازگشت خود          جاییکه می 

بره، دنیاي سرمایه .تر کنید را کوتاه   بـا تجربـه   گذاري چشم انتظار افراد خُ
با نشستن و دست روي دسـت گذاشـتن کـسی           . هاي باالست   و با مهارت  

شـد چیـزي یـاد     اگر بـا نگـاه کـردن مـی    «کند و به قولی  تجربه کسب نمی 
  ».شد گرفت، سگ قصاب می
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  آیا قطعیتی براي موفقیت وجود دارد؟. 12سئوال 

  

د تـوان گفـت قطعـاً وجـو         در مسیر پولسازي و موفقیت تنها چیزي که می        
دارد این است که اگر مداومت و ادامه دادن را متوقف کنید قطعـاً سـقوط                

  .خواهید کرد
، دلهـره آن    شما حتماً در این مسیر با عدم تأئید، ناامیدي، استرس، تـرس           

 شـوید و در دل      هم از بدترین نوع به صور مختلـف و مکـرر روبـرو مـی              
  .کنید که چرا اصالً آمدید هزار بار خود را لعنت می

ر کنید ولی ادامه دهید          هیچ رغُ رها کـردن   .  اشکالی ندارد حسابی با خود غُ
  .طناب یعنی خط پایان

از تنفـر و    . حتی به اندازة یک سانت هم شده در روز به سمت جلو بروید            
  .تمسخر دیگران نرنجید فقط به جلو بروید
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ترین بخش در یک کسب و کار و تجارت از نظر  مهم. 13سئوال 

  شما چیست؟

  

ترین قسمت یک کسب و کار که بسیاري از مردم به دالیل مختلف از                مهم
  .بله فروش. آن فراري هستند فروش است

خواهیـد در   فارغ از هر نوع کسب و کاري که به آن عالقمند هستید و مـی           
  .آن فعالیت کنید فروش شریان حیاتی هر تجارتی است

. شـود   غـاز مـی   همه چیز بـا فـروش آ      . تر از فروش نیست     هیچ چیزي مهم  
فـروش باعـث دوام کـسب و        . بنابراین باید آن را به یک عادت تبدیل کنید        

یادتان باشد تـا زمانیکـه چیـزي     . گردد پس آنرا جدي بگیرید      کار شما می  
  .نفروشید در واقع تجارتی ندارید
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  ؟رفیقچگونه خوب بفروشیم، . 14سئوال 

þفقط به فکر جیب مشتري نباشید .  
þن را یک لقمۀ چرب و نرم ندانیدهایتا  مشتري.  
þ         توانـد از دوش مـشتري        بررسی کنید که محصول شما چه مشکلی را می

  .بردارد
þقبل از فروش به فکر کمک به مشتري باشید .  
þهاي خود همفکري و همدلی کنید  با مشتري.  
þبه نیازهاي مشتري توجه کنید .  
þشنوندة خوبی باشید .  
þمشتري باشیدهاي  به دنبال رفع نگرانی .  
þهاي خود دائم در ارتباط باشید  با مشتري.  
þ  هاي راضی خود بخواهید محصول شما را به دیگران معرفـی              از مشتري
  .کنند
þمشتري را غافلگیر و متعجب کنید .  
þمشتریان خوب خود را شناسایی کنید و به آنها خدمات بهتر ارایه دهید .  
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هاي یک  تن تعداد موفقیتچه عاملی باعث باال رف. 15سئوال 

  شود؟ کسب و کار می

  

گـردد    از نظر من چیزي که باعث موفقیت روز افزون یک کسب و کار می             
 کارآفرینـان نـاموفق      ویژگـی . العـاده و کارآمـد اسـت        استخدام افراد فوق  

  .استخدام افراد به راحتی و استخراج افراد به سختی است
تبال باید مـدام بـه فکـر جـذب          اي فو   یک کارآفرین همانند یک مربی حرفه     

یـک  . بازیکنان عالی از سراسـر دنیـا و اخـراج بازیکنـان ناکارآمـد باشـد       
کنـد    استفاده نمی تیم  مربی هیچگاه از فرزند خود به عنوان بازیکن فیکس          

زیرا قرار است او تیم را در هر فصل برنده کند و نه مسایل احـساسی را               
  .در امور کار داخل کند

ل استخدام درجه یـک و عـالی بـراي رسـیدن بـه بهتـرین       شما هم به دنبا  
دهنـد و اسـتخدام آنهـا         افراد عالی کارها را عالی انجام مـی       . نتیجه باشید 

شما قرار نیست موفقیت را به کارمنـدان        . شود  براي شما رایگان تمام می    
  .خود آموزش دهید بلکه باید افراد موفق را استخدام کنید
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ین عامل عدم رشد یک کسب و کار تر به نظر مهم. 16سئوال 

  چیست؟

  

 کـسب و   درترین سد و مانع براي عدم توفیـق و موفقیـت              از نظر من مهم   
  .کار مدیر و رهبر آن است

. بنابراین یک مدیر و رهبر اولین چیزي که باید مدیریت کند خودش است            
طلبی هر نوع محدودیت فکـري        طلب باشد، جاه    از طرفی یک مدیر باید جاه     

  . کند ود میرا ناب
یک مدیر مسئول تمام قد مشکالت یـک سـازمان اسـت بـه همـین خـاطر                  

شود در اولین قدم مدیر آن را اخـراج         وقتی یک تشکیالت دچار مشکل می     
گیـرد سـر مربـی را اخـراج           کنند و وقتی یک تیم فوتبال بد نتیجـه مـی            می
  .کنند می

ید و  پس براي موفقیت تشکیالتی که زیـر نظرتـان اسـت هـر روز بکوشـ               
بهتر شوید، تغییر را از خود شروع کنید، یک الگوي به تمام معنا باشید و               

  .قاطع باشیددر عین حال 
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ویژگی طالیی مدیران براي رسیدن به آسایش . 17سئوال 

  چیست؟

  

 کـه   انتـشاراتی  موفقیـت در     فـرد هاي فراوانی که با صدها        کارگاهدر طی   
طالیـی در مـدیران موفـق       مدیر آن بودم داشتم متوجۀ وجود یک ویژگی         

محـــول کـــردن . آن ویژگـــی توانـــایی واســـپاري امـــور اســـت. شـــدم
هاي خود به افراد الیق به شما فرصت بیشتري براي مدیریت و              مسئولیت

شما یک مدیر هستید و باید فرصت رهبري داشته باشـید       . دهد  زندگی می 
یـد  براي یک رهبر خـوب بـودن شـما با         . نه انجام کارهاي پیش و پاافتاده     

  .هدف خود را روي رهبري متمرکز کنید
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چرا من به عنوان یک مدیر و کارآفرین موفق هنوز . 18سئوال 

  !شاد و خوشحال نیستم؟

  

یکی از معضالت بزرگ کارآفرینان و مدیران کسب و کار دنیا که سـاالنه   
  .درآمد خوبی هم دارند این است که هنوز شاد نیستند

کنند بعضی انکـار و بعـضی    م شادي سئوال می وقتی از آنها در مورد عد     
زمانیکه بیشتر تحقیق کردم دریافتم که این افراد     . کنند  اطالعی می   ابراز بی 

در حالیکه  . کنند  روز، هفته، ماه و سال کار می        ساعات زیادي را در شبانه    
مدیران موفق مثل دونالد ترامپ، بیل گیتس، ریچارد برانسون عـالوه بـر             

کاري نسبت به من و دیگرانی که در زنـدگی کـاري خـود              توفیق در امور    
  :کنند اند بیشتر تفریح می غرق شده

اي را استخدام کرده، امور مختلـف بـه    براي شاد بودن باید افراد شایسته 
جز رهبري را به آنها واگذار کرده و حتی به فکـر یـک مـسافرت طـوالنی        

  .باشید
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تگی به انجام چه از نظر شما موفقیت یک مدیر بس. 19سئوال 

  کارهایی دارد؟

  

من قصد دارم در پاسخ به شما نقل قولی از کنت کول کـنم کـه در مجلـۀ                   
موفقیت بیشتر از آنکـه     «:  بیان کرد و آن این است که       2010موفقیت سال   

وابسته به کارهایی باشـد کـه بایـد انجـام دهیـد بـسته بـه انجـام نـدادن               
  ».یکسري کارهاي غیرضروري است

یت یک لیست اهداف تهیه کـرده و کارهـایی کـه در جهـت ایـن           براي موفق 
  .همین. اهداف نیستند را از لیست کارهاي خود خط بزنید
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به نظر شما بالي جان افراد متخصص در مدیریت یک . 20سئوال 

  کسب و کار چیست؟

  
تـرین مـشکالت افـراد متخـصص و خبـره در مـدیریت در                 یکی از بـزرگ   

کنند که همۀ امـور را        و کار این است که آنها فکر می       اندازي یک کسب      راه
خود به تنهایی باید انجام دهند و هیچکس قادر نیست که وظایف آنهـا را               

این افراد آنقـدر در ایـن امـر پافـشاري و اصـرار       . بهتر از آنها انجام دهد    
  .شوند دارند که دچار خود شیفتگی و خودپسندي می

ندمان و کیفیت کاري و پیشرفت آنهـا کـم    غافل از اینکه به مرور زمان را 
  .شود و کمتر می

یادتـان باشـد    . این افراد باید تواضع در واگذاري وظایف را تمـرین کننـد           
کند ولی عمل کـردن اسـت کـه شـما را ثروتمنـد                دانش شما را توانگر می    

  .کنند می
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بندي چه تأثیري بر عملکرد نهایی  به نظر شما اولویت. 21سئوال 

  ر کسب و کار دارد؟یک مدی

  
هاي جوان این اسـت کـه آنهـا در یـک             یکی از مشکالت اساسی کارآفرین    

بسیاري در مواجه با این     . ظه با صدها وظیفه و کار مهم روبرو هستند        حل
بنــدي  انتخــاب و دســته. شــوند مــسائل دچــار گیجــی و ســردرگمی مــی 

 ها در سرعت نهایی کشتی شما به سـمت موفقیـت تـأثیر شـگرفی         اولویت
بنــدي در مـدیریت کــسب و کــار   هــاي عـدم اولویــت   یکـی از نــشانه . دارد

  .احساس خفگی و غرق شدن در کارهاست
پس فهمیدیم که   . بندي دقیقاً بر اساس آن پیش بروید        پس از انجام اولویت   

یکــی دیگــر از فاکتورهــاي مهــم بــراي ســرعت بخــشیدن بــه پولــسازي  
  .بندي کارهاست اولویت
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ی یک مدیر کسب و کار یا بهتر بگویم یک ویژگ. 22سئوال 

  کارآفرین موفق چیست؟

  
هاي یک کارآفرین و مدیر موفق قـاطع   ترین ویژگی به نظر من یکی از مهم   

  .است» نه«بودن وي در گفتن کلمۀ 
بنـدي   شـود کـه شـما هـدف و اولویـت        تر می   و این قاطعیت زمانی پررنگ    

  .دقیقی در انجام آن داشته باشید
بخشد و به شما کمـک        شخصیت اجتماعی خاصی به شما می     این قاطعیت   

کند که همیشه در مسیر باشید و از هـر گونـه انحـراف بـه هـر دلیـل                      می
جالــب اسـت بدانیـد وقتــی از وارن بافـت در مــورد راز    . جلـوگیري کنیـد  

گـذاري کـه       پیشنهاد سرمایه  100از هر   «: موفقیت وي پرسیدند پاسخ داد    
  ».گویم  مینه مورد آن 99شود به  به من پیشنهاد می

یا استیو جابز وقتی پرسیدند به چه کارهـایی کـه در شـرکت اپـل انجـام              
من در این شرکت به کارهایی کـه انجـام          «: کنی وي گفت    دادي افتخار می  
  ».کنم ندادم افتخار می
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چگونه بفهمیم که از مسیر موفقیت در کسب و کار . 23سئوال 

  ایم؟ خارج شده

  میم درست در مسیر قرار داریم مراحل زیر را دنبال براي این که بفه
  :کنید
þچرایی دقیقی براي رسیدن به اهداف خود مشخص کنید .  
þکنید  چقدر در جهت این چرایی و رسیدن به آن تالش می. 

þچقدر از مسیر رسیدن به این چرایی انحراف دارید .  
þانحراف مسیر را مدام اصالح کنید .  
þ وابستگی بسیاري به این سنجش دارد میزان پیشرفت شما.  
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 مستمر ساالنه تبه نظر شما یک مدیر براي موفقی. 24سئوال 

  چند کتاب باید مطالعه کند؟

  

سئوال خوبی است که متأسفانه مشکل اساسی بسیاري از مدیران کـسب        
بعضی از این افراد آنقدر مغرور و یا پر مـشغله هـستند کـه               . و کار است  

  .روند سراغ مطالعه آن هم مطالعۀ کتاب نمیهیچوقت به 
هایی را بـه صـورت سرسـري و سـطحی مطالعـه               بعضی دیگر نیز کتاب   

 کتـاب در سـال،      40 یـا    30به نظر شخصی من به جـاي مطالعـۀ          . کنند  می
 بـار عمیـق مطالعـه       40 یا   30اي را انتخاب کرده و آن را          العاده  کتاب فوق 

  .کنید
بخشد که بـا کمـی چاشـنی     اي می  ایی بالقوه  عمیق به شما توان     این مطالعۀ 

راستی تا یادم نرفته بگویم کـه تنهـا فقـط مطالعـه             . نشیند  عمل به ثمر می   
  .نکنید بلکه از اطالعات به دست آمده عمالً بهره ببرید
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من سرمایۀ اندکی دارم به نظر شما با این سرمایۀ . 25سئوال 

  گذاري کجاست؟ کم بهترین جا براي سرمایه

  
اي بسیار مهم در این سئوال نهفته است که شما باید بـه طـور کامـل                 کتهن

گـذاري از نظـر مـن وجـود بـا             بهترین محل براي سـرمایه    . آن را بپذیرید  
  . ارزش خودتان است

برایـان تریـسی    . گذاري روي خودتان کنید     بهتر است که در ابتدا سرمایه     
گـذاري روي     مایهبا هر یک دالر سـر     «که  این مورد توصیه جالبی دارد      در

من شخصاً به این امر رسیدم و هنـوز هـم           » .بري  خود سی دالر سود می    
. ام هــاي ایــن توصــیه را آویــزة گــوش خــود کــرده پــس از گذشــت ســال

گذاري اسـت کـه صـد در صـد بـه            گذاري روي خود تنها سرمایه      سرمایه
  .رسد سود می

ترین آنها    انترین بازیکنان و ورزشکاران دنیا، بهترین مربیان و گر          بزرگ
ها، بهترین مشاوران و      ترین شرکت   بزرگ. کنند  را براي خود استخدام می    

کنند و در این زمینـه کـامالً     ها را استخدام می     مشهورترین افراد و بهترین   
  .کنند دست و دلباز عمل می
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  چرا اینقدر شما تأکید بر تکرار و تمرین دارید؟. 26سئوال 

  

رشد، راهنمـا و یـا مربـی را پیـدا کـرده و              تا به حال پیش آمده که شما         م
 به عنوان مربـی خـود        جیم ران را   دارن هاردي مثالً  . محکم به او بچسبید   

  . است  بار شرکت کرده6 یک سمینار وي  و تا به حال درانتخاب کرده
ام در    هر بار که شرکت کردم یک چیز تازه یـاد گرفتـه           « :گوید  و خود  می   

معلومـات فـرا    . ران تکـرار شـده اسـت      حالیکه همان موضـوعات توسـط       
ران . باشـد  گرفته من در هر بار شرکت نسبت به دفعـۀ قبـل متفـاوت مـی             

شـوم    اي می   زد در واقع من در هر بار شرکت فرد تازه           اي نمی   حرف تازه 
  ».رسم و به سطح باالتري از نظر شخصیتی می

 شرکت مکرر در یک سمینار یا مطالعۀ چند بارة یک کتاب و حتی شـرکت       
شـما را   میزان تعهـد  گردش مالیبازي العاده مالی مثل    در یک بازي فوق   

  .برد  باال میهایتان براي رسیدن به هدف
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