 ۰۱کارآفزیه تزتز دویا را تیطتز تطىاسیذ ي تٍ تًصیٍ آوُا گًش دَیذ
أب تب ث ٝحبَ فىز وزد ٜایذ پطت پزد ٜاستبرت آح آٟ٘ب چٌ ٝذضتٝ؟
تؼذاد سیبدی اس ایٗ افزاد( ۰۱وبرآفزیٗ ثزتز د٘یب) و ٝث ٝاثز لذرت د٘یبی استبرت آح تجذیُ ضذ ٜا٘ذ ،تب لجُ اس ایٙى ٝپز پزٚاس در
آٚر٘ذ ثبرٞب ث ٝسٔیٗ خٛرد٘ذ  ٚثبَ ٞبیطبٖ ضىست ٝاست .أب ٔٛضٛػی و ٝفزد را ث ٝوبرآفزیٗ ثزتز د٘یب تجذیُ وزد ٜاست؛ درس ٞب ٚ
تجزثیبتی ثٛد ٜو ٝثب تٕبْ جٟبٖ تمسیٓ وزد٘ذ ٘ ٚمط ٝراٞی ثزای دیٍزاٖ ضذ ٜا٘ذ.
ثب تٛج ٝث ٝآٔبر “ادار ٜتجبرت وٛچه” ۵۱ ،درصذ اس ایٗ وبرآفزیٙبٖ در دٚر ٜپٙج سبِ ٝاثتذایی ٘تٛا٘ست ٝا٘ذ جبٖ سبِٓ ث ٝدر ثجز٘ذ.
در چٙیٗ ٚضؼیتی ،وبرآفزیٙبٖ جٛاٖ چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘ٙذ وست  ٚوبر خٛد را را ٜا٘ذاسی وٙٙذ؟
مًفق تزیه کارآفزیىان جُان چٍ کساوی َستىذ؟
.۰ثیُ ٌیتس

ث  ٝطٛر وّی اس ٕٞبٖ ا َٚثیُ ٌیتس آدْ جبِجی ثٛد  ٚث ٝجبی ایٙى ٝثٔ ٝطتزیبٖ چطٓ رلبثتی داضت ٝثبضذ  ٚثب ٘برضبیتی آٟ٘ب درٌیز
ضٛد؛ آٟ٘ب را دارایی خٛد ٔی دا٘ست .ثیُ ٕٞیط ٝثزای وسب٘ی ؤ ٝی خٛاٙٞذ استبرت آح ضخصی خٛد را ضزٚع وٙٙذ ٔیٍ:ٝ
”واراضی تزیه مطتزی ضما ،مىثع رضذ ي تًسعٍ کسة ي کارتان است .پاسخگًیی تٍ اعتزاضات مطتزی ویش تاعث
جلة مطتزی می ضًد”.
إٞ ٚیط ٝتبویذ داضت ،ٝثیص اس ٔطتزیبٖ خطٛٙد ،ثٔ ٝطتزی ٞبیی وٕٞ ٝیط ٝغز ٔی س٘ٙذ ٘ ٚبِٔ ٝی وٙٙذ تٛج ٝوٙیذ .سیزا ثٝ
ٚسیّ ٝآٟ٘بست ؤ ٝی تٛا٘یذ در آیٙذ٘ ٜمبط ضؼف ٔحصٛالت  ٚخذٔبت خٛد را اصالح وٙیذ.

.۲استیً جاتش
استی ٛیىی اس ثشرٌتزیٗ ٘ ٚبثغ ٝتزیٗ ٘ٛآٚر ٘سُ جٛاٖ أزٚسی است .إٞ ٚیط ٝجشئی ٍ٘ز ثٛد  ٚویفیت را فذای وٕیت ٔی وزد.
خبِك اپُ لجُ اس ٔزي خٛد ٕٞیط ٝاصزار داضت
”تًصیٍ مه تٍ جًاوان ایه است کٍ کیفیت را فزامًش وکىىذ؛ یک خاوٍ سیثا ،تا امکاوات ،امه ي راحت تُتز اس خاوٍ دي
طثقٍ تی فایذٌ ي خالی اس يسایل است ”.
رٚش وبرآفزیٙی استی ٛجبثش ثسیبر ٔٙحصز ث ٝفزد ثٛد  ٚث ٝخبطز ریشثیٙی دارای چبِص ٞبی فزاٚاٖ ثٛد .أب او ٖٛٙحتی ثؼذ اس ٔزي
ٚی اثزات سختٍیزی ٞبیص ثبلی ٔب٘ذ ٚ ٜثسیبری اس وست  ٚوبرٞبی ٘ٛپب در ٔسیز ا ٚلزار ٌزفتٙذ.
ٔ.۳برن ساوزثزي
ٔبرن ث ٝجٛاٖ تزیٗ وبرآفزیٗ جٟبٖ ٔؼزٚف است و ٝثز خالف دیٍز سزٔبیٌ ٝذاراٖ ث ٝسزػت ػُٕ اػتمبد دارد.
جبِت است ثذا٘یذ ث ٝخبطز ضؼبر ٔؼزٚف خٛدش ث٘ ٝبْ ، Move fast and break thingsسٔب٘یى ٝلسٕت  Feedفیسجٛن را
دٚثبر ٜطزاحی وز د ،ثب ٔٛج ػظیٕی اس ٔخبِفبٖ  ٚثبسخٛرد ٔٙفی اس سٛی وبرثزاٖ ٔٛاج ٝضذ.
أب ٔٙظٛر ٔبرن ایٗ ثٛد وٞ ٝیچ ٚلت اس آسٔ ٚ ٖٛخطب وزدٖ در وست  ٚوبر خٛد ٘تزسیذ .سزیغ ػُٕ وٙیذ  ٚضىست را تجزثٝ
وٙیذ تب ٘مط ٝرا ٜتبٖ را پیذا وٙیذ.
.۴جف ثیسٛس
ضبیذ جف ثیسٛس را ث ٝػٛٙاٖ ٔذیز ػبُٔ آٔبس ٖٚثطٙبسیذ أب فزدی  ٕٝٞفٗ حزیف ثٛد ٚ ٜتؼذاد سیبدی وست  ٚوبر اس رٚس٘بٔ ٝتب
ٛٞافضب را در دستبٖ خٛد ٔی چزخب٘ذ.
٘بٌفتٕ٘ ٝب٘ذ و ٝثیسٛس ،ثیُ ٌیتس را پزٚرش داد  ٚث ٝثزٚتٕٙذتزیٗ ٔزد د٘یب تجذیُ وزد .اس لزار استبد  ٚضبٌز تفىزی ضجی ٝثٝ
 ٓٞدار٘ذ  ٚثیسٛس ٔب٘ٙذ ثیُ ٌیتس تبویذ دارد
” راس مًفقیت ضما جًاوان تاسٌ يارد در ایه است کٍ تًاوایی خًد را در ضىاخت مطتزی تاال تثزیذ ي آوُا را وقطٍ عطف
کسة ي کار خًد تذاویذ”.
ا ٚدر ثسیبری اس ٔمبالت  ٚسخٙزا٘ی ٞبی خٛد ثز ٔطتزی ٔحٛری تٕزوش وزد ٚ ٜث ٝوبرآفزیٙبٖ جٛاٖ ٌٛضشد ٔی وٙذ ثب ٔطتزی
ٔذاریٛٔ ،فمیت در یه لذٔی ضٕب خٛاٞذ ثٛد.
.۵ریچبرد ثزا٘سٖٛ

ثزا٘سٛٔ ٖٛسس تیٓ ٚیزجیٗ ،یىی دیٍز اس ٔطٟٛرتزیٗ وبرآفزیٙبٖ دٚر ٜخٛد ثٛد ٜو ٝدر حبَ حبضز ،ثیص اس  ۴۱۱ضزوت سیز ٘ظز
ٚی فؼبِیت ٔی وٙٙذ .راٞىبر  ٚتٛصی ٝجبِت ریچبرد ث ٝضٕب وبرآفزیٙبٖ جٛاٖ ایٗ است وٝ
“فزصت َای تجاری ي ضغلی ماوىذ اتًتًس است؛ َمیطٍ یکی پس اس دیگزی يجًد دارد”.
ثزا٘س ٖٛاس جٛاٖ ٞب ٔی خٛاٞذ خذٔبت ٔ ٚحصٛالت خٛد را ٔتفبٚت ٔ ٚتٛٙع ٍ٘ ٝدار٘ذ ٕٞ ٚیط ٝث ٝد٘جبَ فزصت ٞبی ثشري ثبضٙذ.
کارآفزیىاوی کٍ تٍ سزمایٍ گذاراوی اتزقذرت تثذیل ضذوذ
ٔ.۶برن وٛثبٖ
ٔبرن وٛثبٖ وبرآفزیٗ  ٚسزٔبیٌ ٝذاری ثزتز و ٝطیف ٚسیؼی اس ضزوت ٞبی د٘یب سیز ٘ظز ا ٚث ٝوبر ٔطغٞ َٛستٙذ .وٛثبٖ در
ٔصبحج ٚ ٝسٕیٙبرٞبی خٛد ٔی ٌٛیذ
“ ضغل ي حزفٍ ای را اوتخاب کىیذ کٍ ديست داریذ ي در آن قًی َستیذَ .زگش رضتٍ ي کاری کٍ در آن حًسٌ خًب
ویستیذ ي ضعف داریذ اوتخاب وکىیذ”
.۷ت٘ٛی راثیٙش
ت٘ٛی راثیٙش ث ٝػٛٙاٖ داضتٗ پزفزٚش تزیٗ وتبة جٟبٖ ٔؼزٚف ضذ أب او ٖٛٙث ٝػٛٙاٖ وبرآفزیٗ ،فزدی ثطز دٚست  ٚاس ٕٟٔ ٕٝٞتز
سخٙزاٖ اٍ٘یشضی  ٚاصٔ َٛذاوز ،ٜسز سثبٖ ٞب است.
ثٌ ٝفت ٝاٚ
”تایذ مسیز یا وقطٍ راٌ را اس َمان اتتذای کار ريضه ي ضفاف کىیذ .وقاط ضعف ي قذرت خًد ي کارتان را تیزين تکطیذ
ي َز ريس ريی آوُا کار کىیذ .ایىکٍ تذين تزوامٍ ریشی جلً تزيیذ ي تیًُدٌ تیم ساسی کىیذ فقط يقت خًد را تلف کزدٌ
ي امکان ضکست افشایص می یاتذ”
.۸آریب٘ب ٞبفیٍٙتٖٛ
ثٙیبٖ ٌذار اخجبر ٘ ٚطزیبت آ٘الیٗ ٛ٘ ٚ Huffington Postیسٙذ ٜوتبة پزفزٚش ” ا٘مالة خٛاة” و ٝث ٝتبسٌی اس ایٗ ضزوت
ثیز ٖٚآٔذٜ؛ رٚیبٞبی خٛد را د٘جبَ ٔی وٙذ .ا ٚدر تالش است ثٚ ٝسیّ ٝوست  ٚوبر خٛد رضذ جٟب٘ی ایجبد وٙذ ٔ ٚزدْ را اس
استزس ٞبی ثی ٔٛرد دٚر وٙذ.
آریب٘ب تبویذ دارد و ٝرا ٜا٘ذاساٖ وست  ٚوبرٞبی جذیذ ثبیذ ثذا٘ٙذ ،ث ٝخذٔبت ٔ ٚحصٛالت خٛد اػتمبد داضت ٝثبضٙذ ،ثب س ًٙا٘ذاساٖ
ٔمبثّ ٝوزد ٚ ٜث ٝاٞذاف خٛد پبیجٙذ ثبضٙذ.
ٙٞ. ۹زی فٛرد

حتی ٔٛفك تزیٗ وبرآفزیٙبٖ جٟبٖ ٘یش ٔزتىت اضتجبٞبت سیبدی ضذ٘ذ .أب فزق آٟ٘ب ثب دیٍزاٖ ایٗ است و ٝآ٘بٖ اس تجزثیبت خٛد
درس ٌزفتٞ ٚ ٝزٌش تىزار ٕ٘ی وٙٙذٙٞ .زی فٛرد  ٓٞیىی اس آٟ٘بست .ا ٚث ٝپسز ٔ ٚطبٚر ٔٛرد اػتٕبد خٛد وٌ ٝفتٙذ ٔبضیٗ ٞبی
ثٟتزی در حبَ تٛسؼٞ ٝستٙذ ٌٛش ٘ذاد  ٚث ٝداْ ضىست افتبد.
یه ٘مُ لٔ َٛطٟٛر اس ٙٞزی فٛرد ٞست ؤ ٝی ٌٛیذ:
دوثال مقصز وثاش ،راٌ حل ري پیذا کىذ.
در ٚالغ ا ٚثب ایٗ جّٕ ٝث ٝجٛا٘بٖ ٔی ٌٛیذ ث ٝجبی ضىبیت وزدٖ ٚ ٚلت تّف وزدٖ؛ ثزای ٔطىُ خٛد را ٜحُ پیذا وٙیذ  ٚسزیغ
جبیٍشیٗ داضت ٝثبضیذ.
.۰۱جه ٔب
ٔٛسس  ٚثٙیبٖ ٌذار ضزوت ثشري ػّی ثبثب ،س٘ذٌی سخت  ٚپزفزاس٘ ٚطیجی داضت .لجُ اس ایٙى ٝث ٝایٗ درج ٝاس ٔٛفمیت ثزسذ  ٚدر
تجبرت اِىتز٘ٚیه  ٚا٘تمبَ پ َٛآ٘الیٗ ثٔ ٝزحّ ٝثبالیی ثزسذ؛ ضىست ٞبی ثسیبری دیذ ٜثٛد .أب ایٗ تبس ٜضزٚع وبر ا ٚثٛد ٞ ٚزٌش
وٓ ٘یبٚرد.
جه ٔب ثب ٍ٘زش خٛد ث٘ ٝبْ  never say die attitudeرضذ وزدٕٞ .چٙیٗ ثز تٕبْ ٘بسبسٌبری ٞب غّج ٚ ٝاس ٘زدثبٖ ٔٛفمیت
صؼٛد وزد  ٚاس طٙبة ثزٚت ثبال رفت .تٛصی ٝا ٚث ٝجٛا٘بٖ وبرآفزیٗ ایٗ است وٝ
“َزگش کم ویايریذ سیزا پایان ضة سیٍ سفیذ است”
٘تیجٌ ٝیزی
ثزای وبرآفزیٙبٖ جٛاٖ و ٝلصذ دار٘ذ در د٘یبی استبرت آپی ٌبْ ثزدار٘ذ؛ یبدٌیزی اس ثشرٌبٖ( ۰۱وبرآفزیٗ ثزتز د٘یب) ایٗ حٛس ٜآٟ٘ب
را ثب ٔطىالت وٕتز  ٚتبثیزات ٔٙفی ٔحذٚدی ٔٛاجٔ ٝی وٙذ .آ٘چ ٝرا دٚست داریذ پیبد ٜسبسی وٙیذ ٔ ٚطٕئٗ ثبضیذ افزادی و ٝثز
ػّی ٝضٕب ثٛد٘ذ ،ث ٝپیزٚاٖ اصّی ضٕب تجذیُ ٔی ض٘ٛذ.
ٔخبطجبٖ ٘براضی را فزأٛش ٘ىٙیذ  ٚرا ٜحّی ثزای ٔطىالت آٟ٘ب ثیبثیذ .فزایٙذ ارتجبط ثب ٔطتزی را یبد ثٍیزیذ  ٚدر جٟت ثٟجٛد آٖ
تالش وٙیذ.

