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10  قانون موفقیت بیل گیتس

10 رمز موفقیت کارآفرینان از زبان ثروتمندترین مرد دنیا

بیــل گیتــس موفق تریــن و ثروتمندتریــن فــرد نســل خــود اســت. امــا 
مهم تــر از آن؛ او بــا کمک هــای خیریــه ســخاوتمندانه اش، تــاش 
بی  وقفــه ای را بــرای بهبــود زندگــی و جلوگیــری از مــرگ و میــر 
ــن  ــوان ثروتمندتری ــه عن ــًا ب ــام او دائم ــت. ن ــام داده اس ــان ها انج انس
مــرد جهــان در فهرســت فوربــس قــرار می گیــرد. وی یکــی از 
ــای شــخصی اســت.  ــاب رایانه ه ــان در انق شناخته شــده ترین کارآفرین
ــافت،  ــی شــرکت مایکروس ــس از بازنشســتگی از ســمت مدیرعامل او پ
تمــام وقتــش را در بنیــاد بیــل و ملینــدا گیتــس صــرف کارهــای انســان 

دوســتانه نمــوده اســت.
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1-هدفگذاریهایبلند
شــاید عــده کمــی بداننــد کــه موفقیــت بــزرگ مایکروســافت از یــک 
ــا  ــس ب ــل گیت ــال 1975، بی ــت. در س ــکل گرف ــس ش ــل گیت دروغ بی
شــرکت کامپیوتــری MITS تمــاس گرفــت و بــه آن هــا گفــت کــه یــک 
مفســر بیســیک بــرای ریزکامپیوتــر آن ها ســاخته اســت. MITS مشــتاق 
شــد تــا ایــن نرم افــزار را ببینــد، امــا گیتــس و دوســت برنامه نویســش 
ــداده  ــعه ن ــزار را توس ــن نرم اف ــی ای ــور واقع ــه ط ــوز ب ــن هن ــل آل پ
ــه ســرعت  ــور شــدند ب ــن مجب ــل گیتــس و آل ــن دلی ــه همی ــد. ب بودن
ــه آن را  ــا بتواننــد ظــرف چنــد هفت ــد ت ــزار را توســعه دهن ــن نرم اف ای
ــا را  ــروش آن ه ــن ف ــن اولی ــد و همی ــل دهن ــه شــرکت MITS  تحوی ب
رقــم زد. مایکروســافت یــک مــاه پــس از ایــن موضــوع تاســیس شــد و 

گیتــس را وادار کــرد بیشــتر از توانــش کار عرضــه کنــد.

2-همیشهجلوترفکرکنید
ــه  ــن ک ــت و ای ــده داش ــه آین ــم اندازی ب ــه چش ــس همیش ــل گیت بی
چگونــه می توانــد ایــن چشــم انداز را بهتــر و بزرگتــر کنــد، ایــن 
ــال ها  ــافت س ــود. مایکروس ــهود ب ــش مش ــام تاش  های ــی در تم ویژگ
ــدم  ــد، چــون همیشــه یــک ق ــدر کن ــدان ب توانســت رقبایــش را از می
جلوتــر از آن هــا و بــه دنبــال چیزهــای بزرگتــر بــود. بیــل گیتــس حتــی 
زمانــی کــه در ســال 2008 از مایکروســافت بازنشســته شــد، هنــوز هــم 
ــای  ــزش را روی تاش ه ــام تمرک ــرد. وی تم ــر می ک ــده فک ــه آین ب
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بشردوســتانه گذاشــته اســت، بطــوری کــه بنیــاد بیــل و ملینــدا گیتــس 
ــی در جهــان دارد. ــر بســیار مثبت در حــال حاضــر تاثی

3-نگذاریدموفقیتشمارااغفالکند
ــاد  ــس ی ــل گیت ــم از بی ــا می توانی ــه م ــی ک ــن درس های ــی از بزرگتری یک
بگیریــم، توانایــی او در فرامــوش کــردن و پشــت ســر گذاشــتن موفقیــت 
اســت. وی می گویــد:" موفقیــت یــک معلــم پســت و بدجنــس اســت کــه 
ایــن ذهنیــت را در افــراد باهــوش ایجــاد می کنــد کــه آن ها شکســت ناپذیر 
هســتند"  ضمــن ایــن کــه بایــد موفقیت هــای خــود را بــه خاطر بســپارید، 
امــا بایــد مطمئــن شــوید کــه ایــن موفقیت هــا روی قضــاوت شــما ســایه 
نمی اندازنــد و اعتمــاد بــه نفــس کاذب در شــما ایجــاد نمی کننــد. گیتــس 
بــاور دارد کــه مــا نبایــد الگوهــای اولیــه موفقیــت خــود را نادیــده بگیریــم، 
ــن  ــن موضــوع کنیــم کــه چــرا ای امــا اگــر تمــام تاشــمان را صــرف ای
موفقیــت رخ داده اســت، آمادگــی خــود بــرای رویارویــی بــا چالش هــای 

آینــده را از دســت خواهیــم داد.

4-قدرزمانرابدانید
ــا  گیتــس می گویــد" مهــم نیســت کــه چقــدر پــول داریــد، نمی توانیــد ب
پولتــان زمــان بخریــد." بیــل گیتــس اهمیــت اســتفاده عاقانــه از زمــان را 
ــد. اگــر  ــد و کارهــا را براســاس اهمیــت آن هــا الویت بنــدی می کن می دان
بــاور داشــته باشــد کــه نیــاز نیســت در یــک جلســه شــرکت کنــد، در آن 

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتابشماره3|کارآفرینی1|رمزهایموفقیتراازموفقهابشنوید|6

جلســه حضــور پیــدا نخواهــد کــرد. از ســوی دیگــر، بــرای معاشــرت بــا 
افــرادی کــه بــا او صمیمــی هســتند وقــت می گــذارد و مطمئــن می شــود 

کــه ایــن وقــت صــرف تعهــدات مهــم می شــود.

5-کنترلکیفیتازواجباتاست
ــتخدامی  ــان اس ــداد برنامه  نوس ــافت، تع ــرکت مایکروس ــد ش ــا رش ب
ــرکت را  ــن ش ــل ای ــمت مدیرعام ــس س ــد. گیت ــتر ش ــتر و بیش بیش
ــا  ــد. ام ــی کن ــه برنامه نویس ــرد ک ــاب نمی ک ــغل او ایج ــت و ش داش
ایــن کار مانــع بازبینــی و اغلــب بازنویســی تــک تــک کدهایــی کــه ایــن 
شــرکت منتشــر کــرده  بــود، نمی شــد. چشــمان بــاز بیــل گیتــس بــرای 
دیــدن جزییــات، کیفیــت نرم افــزار عرضــه شــده توســط مایکروســافت 
را تضمیــن می کــرد و نشــان مــی داد کــه او پیگیــر کارهــای تیــم خــود 
ــا محصــوالت مایکروســافت از نزدیــک آشــنا بــود. اســت و همیشــه ب

6-ایدههایتحولآفرینبایدنشاندادهشوند،نهگفتهشوند
در اوایــل دهــه 80، بیــل گیتــس و اســتیو بالمــر بــه دور و اطــراف ســفر 
ــای  ــه رابط ه ــه چگون ــن ک ــورد ای ــمینارهایی را در م ــا س ــد ت می کردن
ــا  ــد- ام ــزار کنن ــود، برگ ــد ب ــده خواهن ــتم عامل های آین ــی سیس گرافیک
ــال 1984  ــل در س ــه اپ ــی ک ــرد. زمان ــاور نمی ک ــا را ب ــس آن ه هیچک
ــد.  ــر کردن ــرعت تغیی ــه س ــا ب ــرد، دیدگاه ه ــدازی ک ــاش را راه ان مکینت
مکینتــاش اولیــن کامپیوتر موفــق تجاری بــا رابط کاربــر کرافیکــی  )GUI( بود.
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مایکروســافت توانســت در ســال 1985 ویندوز 1.0 را منتشــر کند، درست 
یــک ســال پــس از موفقیــت مکینتــاش. اگــر ایــده تحــول آفرینــی داریــد، 
نگــران نشــوید کــه دیگــران متوجــه آن نمی شــوند. آن را توســعه دهیــد، 

در ایــن صــورت وقتــی زمــان آن فــرا برســد، آمــاده خواهیــد بــود.

7-دیدگاهتانراباتیمخودبهاشتراکبگذارید
ــل  ــال ها قب ــی را س ــط گرافیک ــور راب ــس ظه ــل گیت ــه بی ــور ک همانط
پیش بینــی کــرده بــود، اهمیــت اینترنــت را نیــز مدت هــا قبــل از آن کــه 
افــراد معمولــی ارتبــاط از طریــق شــماره گیری را در اختیــار داشــته باشــند، 
ــه  ــود ک ــده ب ــد ش ــس متقاع ــی 1995، گیت ــاه م ــرد. در م ــی ک پیش بین
اینترنــت آینــده مایکروســافت اســت، بــه همیــن دلیــل مجبــور شــد یــک 
یادداشــت بســیار بســیار طوالنــی بــرای شــرکتش بنویســد. وی این طــور 

ــرد: ــری ک نتیجه گی
ــت  ــک فرص ــت ی ــت. اینترن ــددار اس ــذر و م ــوج ج ــک م ــت ی "اینترن
باورنکردنــی و همچنیــن یــک چالــش باورنکردنــی اســت. مــن بــه دنبــال 
اطاعــات شــما هســتم تــا در مــورد ایــن کــه چگونــه می توانیم اســتراتژی 
خــود را بــرای ادامــه موفقیت هــای باورنکردنــی خــود بهبــود ببخشــیم."

ــن یادداشــت وقــت گذاشــت چــون تشــخیص  ــرای نوشــتن ای گیتــس ب
داد کــه ایــن مســئله بــرای تمــام تیمــش چقــدر مهــم اســت کــه در ایــن 
ماموریــت بــا مایکروســافت همــراه باشــند. نتیجــه: »وینــدوز 95 همــراه بــا 

اینترنــت اکســپلورر عرضــه شــد.«
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8-ازمشتریانناراضیدرسبگیرید
 بــا گذشــت ســال ها، بیــل گیــس آدم هــای زیــادی را از خــود ناراضــی 
ــرگ"  ــی م ــه آب ــه " صفح ــگاه اش ب ــه ن ــس ک ــر ک ــت. ه ــرده اس ک
ــه   ــردم عاق ــه م ــدازه ک ــان ان ــه هم ــا ب ــرا. ام ــد چ ــد می فهم می افت
ــد. از  ــتفاده می کنن ــان از آن اس ــد، همچن ــاد کنن ــدوز انتق ــد از وین دارن
ســال 1990، وینــدوز سیســتم عامل اصلــی جهــان اســت و از آگوســت 
ــازار را در دســت دارد. دلیــل اش ســاده  2011، 82.5  درصــد ســهم ب
اســت:" مایکروســافت همچنــان بــه بازخــورد مشــتریان پاســخ می دهــد 
ــس  ــل گیت ــا بی ــدگاه ب ــن دی ــد. ای ــاء می بخش ــش را ارتق و محصوالت
آغــاز شــد: "مشــتریان ناراضــی شــما، بزرگتریــن منبــع یادگیــری شــما 

هســتند."

9-ازموقعیتخودبرایبازگرداندناستفادهکنید
رهبــران قدرتمنــد اهمیــت کســب موفقیــت و بــه کارگیــری آن در جهــت 
جلــب توجــه نیازمنــدان را می داننــد و الگــوی کســانی می شــوند کــه در 
موقعیتــی شــبیه بــه موقعیــت آن هــا هســتند. با وجــود بنیــاد بیــل و ملیندا 
گیتــس و وقــف مقــدار قابــل توجــه 42 بیلیــون دالر، خانــواده گیتــس  در 
ــا  ــه نیازمنــدان در سراســر دنی واقــع وقــت خــود صــرف کمک رســانی ب
کرده انــد، بخصــوص ایــن کــه در زمینه هــای تقویــت آمــوزش، ســامت 
عمومــی و امــکان دسترســی بــه تکنولــوژی ارزان بســیار پرشــور و پررنگتر 

ــد. ــل می کنن عم

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتابشماره3|کارآفرینی1|رمزهایموفقیتراازموفقهابشنوید|9

1۰-زیادمطالعهکنید
ایــن کــه بیــل گیتــس را کــرم کتــاب می خواننــد، ممکــن اســت چنــدان 
جــدی گرفتــه  نشــود. گیتــس در وبــاگ خــود بخشــی دارد کــه آن را 
ــد اختصــاص داده اســت و ســال گذشــته  ــی کــه می خوان ــه کتاب های ب
ــنهاد  ــال پیش ــر س ــا آخ ــتان و ت ــه در تابس ــرای مطالع ــی را ب کتاب های
ــرات و  ــه نظ ــام نقط ــد تم ــه بای ــد ک ــق می دان ــر موف ــک رهب ــرد. ی ک
ــکار  ــات و اف ــه الهام ــد ک ــته باشــد و می دان ــا را در نظــر داش دیدگاه ه

ــد. ــه ســراغ انســان بیای ــی  ب ــد از هــر جای بکــر می توان

با عضویت  در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید

www.shabakeh-mag.com
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10  قانون موفقیت ایالن ماسک

10  رمز موفقیت کارآفرینان از زبان میلیاردر تغییردهنده جهان

ــن اســت. او  ــرد روی زمی ــن ف ــان ماســک )Elon Musk( آینده گراتری ای
ــه  ــرمایه گذار اســت و بیشــتر ب ــر و س ــی، مبتک ــن آمریکای ــک کارآفری ی
خاطــر نقشــش بــه عنــوان مدیــر ارشــد اجرایــی شــرکت تســا موتــورز، 
ســازنده ماشــین های الکترونیکــی و بــه عنــوان یکــی از بنیانگذاران سیســتم 
ــپیس  ــی تجــاری اس ــه فضای ــال، و برنام ــی پی پ ــن یعن ــول آنای ــال پ انتق

ایکــس )SpaceX( معــروف اســت.
 آقــای رنــدی اُتینگــر می گویــد " ایــان ماســک ترکیبــی از یــک مختــرع 
و ســازنده اســت، همچــون ترکیــب بنجامین فرانکلیــن و اســتیوجابز آن هم 

ــوع قدرتمندش". از ن
حــال ببینیــم از نظــر ایان ماســک رمــز موفقیــت کارآفرینان در چیســت. 

پــس با مــا همــراه باشــید:
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1-ایدههاتنهابهاندازهاجرایشانخوبهستند
ایده هایــی کــه خــوب اجــرا نشــوند، در حــد ایــده باقــی می ماننــد؛ ایــده ای 
ــزرگ  ــه یــک کســب و کار ب ــد ب کــه بســیار خــوب اجــرا شــود می توان
ــل  ــکار عم ــم ابت ــد ه ــروزی بای ــران ام ــردد. رهب ــل گ ــاده تبدی و فوق الع
داشــته باشــند و هــم خــوب هــم اجــرا کننــد. بایــد محدودیت هایشــان را 
بشناســند. در حــال حاضــر هایپرلــوپ فقــط یــک ایــده اســت. و بــا توجــه 
ــذار  ــران واگ ــه دیگ ــرای آن ب ــک، اج ــای ماس ــر آق ــای دیگ ــه الویت ه ب

خواهــد شــد.

2-داشتنچشماندازیقدرتمند
ــه  ــه آن را ب ــد ک ــدی دارن ــم انداز قدرتمن ــران، چش ــن رهب تاثیرگذارتری
ــد.  ــرح می کنن ــه آن ط ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــد و راه ــتراک می گذارن اش
افــراد عادی دیــدگاه تکاملــی دارند، در حالیکــه بزرگتریــن و تاثیرگذارترین 
رهبــران همچــون ایــان ماســک دیدگاه هــای انقابــی و متحــول کننــده. 
واکنــش ایــان ماســک بــه مشــکل ترافیــک، یــک خط آهــن پرســرعت با 
عنــوان هاپرلــوپ )Hyperloop( اســت کــه مســافران را ظــرف 30 دقیقــه 
از لــوس آنجلــس بــه ســن فرانسیســکو انتقــال می دهــد، یعنــی 800 مایــل 
در ســاعت. اجــرای طــرح او 8 ســال بــه طــول خواهــد انجامیــد و حــدود 

10 میلیــارد دالر هزینــه خواهــد داشــت.
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3-ابتکاریکهجهانراتغییردهدمیتواندازهرجاییباشد
ــک  ــا ی ــان ماســک، محصــول داشــتن دو شــرکت ب ــوپ ای ــده هایپرل ای
چشــم انداز اســت، نــه فقــط بــرای تولیــد ماشــین و ســفینه فضایــی، بلکــه 
بــرای تغییــر نــوع نــگاه مــا بــه حمــل و نقــل. ماســک ایــن ایــده را بــه 
عنــوان یــک ایــده "منبــع بــاز" بــه عمــوم ارائــه کــرده اســت، ایــن کار وی 
بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه رهبــران بــه دنبــال راه هایــی هســتند تــا 
گروه هــای بزرگتــر را درگیــر مســئله کننــد و بــرای حــل مشــکل طلــب 

کمــک نماینــد.

4-محصوالتبزرگبسازید
ــی در  ــو مهم ــذار و عض ــم   بنیانگ ــهامش، ه ــروش س ــس از ف ــک پ ماس
ــر  ــا وجــود 173 میلیــون کارب ــال شــد کــه بدیهــی اســت ب توســعه پی پ
ــک ضــرورت  ــن ی ــرای کســب و کار آنای ــه ب ــت ک ــوان گف ــال، می ت فع
ــال یــک ســوی اقدامــات مخاطره آمیــز ماســک  محســوب می  شــود. پی پ
ــپیس ایکس  ــورز، اس ــه تســا موت ــوان ب ــات او می ت ــر اقدام اســت از دیگ
و سوالرســیتی )SolarCity( اشــاره کــرد. ماســک مســئول طراحــی ماشــین 
برقــی اســپورت Tesla Roadster بــود کــه برنــده جایــزه و بــه31 کشــور 
فروختــه شــد، ایــن محصــول درســت پــس از بحــران مالــی 2008 ســاخته 
شــد. تســا موتــورز بخشــی از آینــده اتومبیــل در جهانــی با تغییــرات آب 

و هوایــی اســت.
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5-باصداقتکارکنید
ماســک بــرای شــروع بــه کار تســا از دولــت وام گرفــت. اخیــراً او بیــش 
از 400 میلیــون دالر از وام حمایتــی وام دهنــدگان را پرداخــت کرده اســت. 

رهبــران می تواننــد در ســایه حمایتــی دیگــران پــول ســازی کننــد.
 اعتماد به نفس داشته باشید

ــه  ــر ب ــد. اگ ــاوری دارن ــود ب ــس و خ ــه نف ــاد ب ــزرگ اعتم ــران ب  رهب
نوشــته ها و مطالــب مربــوط بــه موفقیــت و کارآفرینــی توجــه کنیــد، اولین 
چیــزی کــه  متوجــه می شــوید ایــن اســت کــه اکثــر انســان های موفــق 
بــه قــدرت پــول افــراد دیگــر در تامیــن بخــش مالــی پــروژه بــاور دارنــد، 
بــه ایــن ترتیــب اگــر بــا شکســت مواجــه شــوند، ثــروت شــخصی خــود 
ــی  ــه نفس ــاد ب ــان اعتم ــک چن ــان ماس ــی ای ــد. ول ــت نمی دهن را از دس
بــه خــود و قابلیت هایــش دارد کــه از پول هــای شــخصی خــودش بــرای 

ــد. ــروژه اســتفاده می کن ــی پ تامیــن بخــش مال

7-بدانیدچگونهبایداستقامتکنید
ــی  ــه شکســت نوع ــد ک ــزرگ دیگــر می دانن ــران ب ــان ماســک و رهب ای
بازخــورد اســت. ماســک بــاور دارد کــه می توانــد هزینــه ســفرهای فضایــی 
را کاهــش دهــد و آن را بــه واقعیــت برســاند. در جریــان کار، او بــا تاخیــر 
در طراحــی و آزمایــش مواجــه شــد کــه وی را چنــد ســالی از زمان بندیش 
عقــب انداخــت. زمانبنــدی اولیــه او بــا شکســت روبــرو شــده چــون موتور 
ماشــین آتــش گرفــت. دومیــن آزمایــش آنگونــه کــه او انتظــار داشــت 
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پیــش نرفــت. امــا او پــروژه را تــرک نکــرد، در عــوض از شکســت هایش 
درس گرفــت و اصاحاتــی را انجــام داد تــا ایــن کــه راکــت فالکــون وی 

اولیــن موفقیتــش را در ســال 2010 تجربــه کــرد.

8-خیالهایآسودهرامضطربکنید
ماســک هرگــز از دگرگونــی و ایجــاد تغییــر و تحــول نمی هراســد. او هرچــه  
کــه مــا در مــورد ســاخت ماشــین می دانیــم را بــه کلــی نادیــده گرفــت و 
چیــز کامــًا متفاوتــی ســاخت. گرچــه ایــن ماشــین، ماشــین پرنده نیســت، 
امــا شــروع بــه کار تســا صنعــت خــودرو را کامًا مضطــرب کرده اســت. 
تســا بســیار کارآمــد و لوکــس اســت، و بــه طــور کامــل قابلیــت ارتقــاء 

دارد. حتــی نحــوه فــروش تســا متفاوت اســت.

9-یادگیریپیدرپییکاولویتاست
ــه  ــد. ب ــده می دهن ــم ای ــک دائ ــان ماس ــد ای ــذار همانن ــران تاثیرگ رهب
عنــوان یــک کارآفریــن ســریالی، وی چندیــن شــرکت چند میلیــارد دالری 
بــر اســاس ایده هایــش ســاخته اســت، چگونــه ایــن کار را انجــام می دهــد؟ 
ماســک می توانــد ارتبــاط  بیــن دو چیــز را بــه  گونــه ای ببینــد و درک کند  
ــد  ــل می توان ــن دلی ــه همی ــدن آن نیســتند. ب ــه دی ــادر ب ــران ق ــه دیگ ک

جهش هــای بــزرگ رو بــه جلــو داشــته باشــد.

1۰-شبکهوارتباط
ماســک در دوران دانشــجویی خــود بــا افــراد جالبــی کــه دوســت داشــت،  
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ــراد  ــن اف ــی از ای ــرد. یک ــات می ک ــا را ماق ــا آن ه ــت ی ــاس می گرف تم
ــن  ــود. ای ــیا ب ــوا اسکوش ــک ن ــد بان ــی ارش ــر اجرای ــر نیکلســون، مدی پیت
تمــاس تلفنــی منجــر بــه ماقــات وی بــا نیکلســون و البتــه گذرانــدن دوره 
کارآموزیــش در بانــک شــد. تجربــه ماســک در بانــک در نهایــت انگیزه ای 
شــد بــرای راه انــدازی ســرویس پرداخــت دیجیتالــی یعنــی همــان پی پــال.

با عضویت  در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید

www.shabakeh-mag.com

تلگــرام شــبکه را بخوانیــد تــا  بدانید
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توصیه های مارک زاکربرگ؛ خالق فیسبوک

10  رمز موفقیت کارآفرینان از زبان جوان ترین میلیاردر دنیا

مــارک زاکربــرگ جوانتریــن میلیــاردر ایــن کــره خاکــی اســت کــه شــبکه 
اجتماعــی فیس بــوک کــه هــم اکنــون ماهانــه بیــش از یــک میلیــارد کاربر 
ــوک  ــی فیس ب ــر اجرای ــس و مدی ــرد. وی رئی ــدازی ک ــال دارد را راه ان فع
ــارد دالر  ــدود 38.6 میلی ــوالی 2015، ح ــاه ج ــروت وی در م ــت و ث اس
ــر  ــه ب ــت اجتماعــی ک ــه واســطه ماموری ــن زده شــده اســت. وی ب تخمی
ــه یکدیگــر  دوش خــود احســاس می کنــد، ســعی دارد مــردم جهــان را ب

پیونــد دهــد.
ــط  ــم مرتب ــه ه ــه ای ب ــردم را بگون ــال حاضــر م ــرگ در ح ــکار زاکرب ابت
ــن کار  ــدازه در ای ــن ان ــا ای ــرم دیگــری نتوانســته ت ــچ پلتف کــرده کــه هی
موفــق باشــد. بــه خاطــر اخــاق کاری، وســواس عجیــب و غریــب وی در 
پوشــیدن لباس هــای همرنــگ یــا انتخــاب رنــگ آبــی بــه خاطــر داشــتن 

http://www.shabakeh-mag.com
http://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/4023
http://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/4023
http://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/4023
http://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/4023


www.shabakeh-mag.com

کتابشماره3|کارآفرینی1|رمزهایموفقیتراازموفقهابشنوید|17

کوررنگــی یــا هــر چیــز دیگــری کــه هســت، شــکی نیســت کــه زاکربرگ 
ــق و تحســین برانگیز اســت. یکــی از تاجــران موف

ــرگ-  ــارک زاکرب ــان م ــان از زب ــت کارآفرین ــز موفقی ــاال 10 رم و ح
ــان ــاردر جه ــن میلی جوانتری

1-یکهدفبزرگداشتهباشید
زاکربــرگ می گویــد کــه هرگــز قصــد نداشــته فیس بــوک را بــه عنــوان 
ــوک را  ــرگ، او فیس ب ــه زاکرب ــق گفت ــد. طب ــدازی کن ــک شــرکت راه ان ی
شــخصاً بــه ایــن جهــت راه انــدازی کــرده تــا نیــاز جهــان را بــه برقــراری 
ــه  ــی وی همیش ــت اجتماع ــد. ماموری ــرف نمای ــر برط ــا یکدیگ ــاط ب ارتب
"ســاختن دنیایــی آزادتــر و مرتبــط  تــر بــوده اســت". زاکربــرگ در یکــی 
ــه  ــدا ب ــوک از ابت ــس ب ــد:" فی ــهامداران می نویس ــه س ــش ب از نامه های
خاطــر ایــن کــه یــک شــرکت باشــد، ایجــاد نشــد. فیس بــوک بــه خاطــر 
بــه انجــام رســاندن یــک ماموریــت اجتماعــی یعنی ســاختن جهانــی آزادتر 

و مرتبــط  تر، ســاخته شــد."

2-بهتریناستعدادهارااستخدامکنید
ــمت  ــا س ــوگل ب ــندبرگ را از گ ــریل س ــال 2008، ش ــرگ در س زاکرب
مدیرارشــد مدیرعامــل بــه اســتخدام شــرکت خــود درآورد. وی بــا انجــام 
ایــن کار، بــه حقیقتــی کــه بــه خاطــر آن معــروف نشــده بــود، اعتــراف 
ــی  ــی از انتصاب های ــا یک ــاب تنه ــن انتص ــی. ای ــای مردم ــرد: مهارت ه ک
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بــود کــه مــارک بــه خاطــر بهتر کــردن اوضــاع شــرکت خــود انجــام داد. 
ــرده  ــری ک ــن شــرکت را رهب ــدگاه و چشــم انداز وی ســالها ای گرچــه دی
اســت، امــا بــه احتمــال زیــاد بــدون داشــتن یــک تیــم خــوب و مناســب 

ــش نمی رســید. ــه هدف ــز ب ــن شــرکت هرگ ای

3-سرعتباالوساختارشکنی
ــت،  ــوه نوش ــهامداران بالق ــه س ــه ب ــه ای ک ــرگ و نام ــف زاکرب ــه لط ب
ــه آن  ــه ایــن شــعار معتقــد اســت و ب ــوک مدت هــا اســت کــه ب فیس ب
ایمــان دارد. او هرگــز از انجــام اقدامــات ســریعی کــه بتواننــد همــه چیز را 
بــه لــرزه دربیاورنــد و همچنیــن احتمــال اشــتباه کــه همیشــه وجــود دارد، 

ابایــی نداشــته اســت.
ــه و  ــرد، هنگام ــی ک ــار News Feed را معرف ــن ب ــوک اولی ــی فیس ب وقت
غوغایــی در میــان کاربــران ایــن شــبکه اجتماعی برپاشــد، بــه انــدازه ای که 
یــک گــروه اعتراضــی در ســایت، بعــد از چنــد روز 700000 عضــو پیــدا 
کــرد. کاربــران بــه خشــم آمــده بودنــد، و بــه نظــر می رســید فیس بــوک 
بــه پایــان کار خــود رســیده اســت. امــا آن هــا تنظیمــات حریــم خصوصــی 
ــوک  ــد کــه فیس ب ــران نشــان دهن ــه کارب ــد ب ــد و ســعی کردن را افزودن
چگونــه کار می کنــد. در نهایــت کاربــران بــه اســتفاده از آن عــادت کردند 

و حتــی بــه آن عاقمنــد شــدند.
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4-بیشترازهرچیزیبهخانوادهخوداهمیتبدهید
ــری  ــر تاج ــه ه ــی اســت ک ــای ضــروری کارآفرین ــی از درس ه ــن یک ای
ــد کــه توجــه و وقــت  ــاد بگیــرد. او می دان می توانــد آن را از زاکربــرگ ی
ــچ  ــت، هی ــب موفقی ــم اســت. در تعقی ــدر مه ــواده  چق ــا خان ــدن ب گذران
چیــز بدتــر از آن نیســت کــه در پایــان روز کســی را نداشــته باشــید کــه 
موفقیــت خــود را بــا او تقســیم کنیــد. مهــم نیســت کــه چقــدر می خواهید 
ــز  ــد، هرگ ــا چــه ســرعت طــی کنی ــی را ب ــای ترق ــق باشــید و پله ه موف

ــل شــوید. ــد و از آن هــا غاف ــده بگیری ــان را نادی ــد خانواده ت نبای
ــا پریســیا چــان ازدواج کــرد و  در 19 مــی 2012 ، مــارک زاکربــرگ ب
آن هــا زندگــی خــوب و خوشــی بــا یکدیگــر دارنــد. وقتــی دخترشــان بــه 
دنیــا آمــد، مــارک دو مــاه مرخصــی گرفــت. اهمیتــی نــدارد کــه مــارک 
ــی می توانســت انجــام دهــد، مهــم کارهــای  ــاه چــه کارهای ــن دو م در ای
ــد. ــد از آن انجــام می ده ــالهای بع ــده و س ــای آین ــه او در ماه ه اســت ک

5-مشکالتدشوار،راهحلهایابتکاریبهدنبالدارند
مــارک زاکربــرگ بــه کارآفرینــان توصیــه می کنــد نــوآور و خاق باشــند. 
ــن  ــا ای ــوک دشــوار اســت، ام ــده فیس ب ــورد آین گرچــه پیشــگویی در م
حقیقــت کــه ایــن ســایت شــبکه اجتماعــی توانســته مدت هــا بــا موفقیــت 
دوام بیــاورد، خــود یــک دســتاورد محســوب می شــود. نــوآوری، بهــروری 
ــوآوری  ــن ن ــر ای ــا اگ ــد، ام ــش می ده ــروی کار را افزای ــرمایه و نی در س
ــن وجــود نداشــته،  ــق کنــد کــه پیــش از ای ــار جدیــدی خل خــاص، اعتب
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مشــکات زیــادی در پــی خواهــد داشــت که قبــًا وجــود نداشــتند و برای 
حــل ایــن مشــکات نیــاز بــه ایده هــای خاقانــه اســت. مشــکاتی کــه بــه 
کارهــای خاقانــه مربــوط می شــوند، راهکارهــای خاقانــه هــم می طلبنــد.

6-سادگی
ــه  ــا ن ــد، ام ــاده کنی ــت س ــش هس ــه امکان ــی ک ــا جای ــا را ت "کاره

انیشــتین آلبــرت  ســاده تر." 
ــه  ــرگ اســت و قطــع ب ــوب زاکرب ــه و محب ــورد عاق ــول م ــل ق ــن نق ای
ــه  ــوک ب ــا فیس ب ــد. ب ــل می کن ــن عم ــل بنیادی ــن اص ــه ای ــن وی ب یقی
ســرعت می  تــوان متوجــه شــد کــه موضــوع از چــه قــرار اســت و تمرکــز 
ایــن شــبکه اجتماعــی همیشــه بــر روی بخش هــای الزم و ضــروری بــوده 

اســت.

7-"نه"گفتنرایادبگیرید
بــا افزایــش محبوبیــت فیس بــوک در میــان کاربــران، طرح هــای 
پیشــنهادی زیــادی مثــًا بــرای  محصــوالت جدیــد یــا مشــارکت مطــرح 
شــد. در مــواردی هــم زاکربــرگ پیشــنهاد خریــد کل شــرکت فیس بــوک 

بــه قیمــت بســیار بــاال را دریافــت کــرد.
بــه هرحــال، او همیشــه نگاهــش بــه ماموریتــی اســت کــه خــود را ملــزم 
ــب  ــزی را نامناس ــیری چی ــن مس ــر در ای ــد و اگ ــام آن می دان ــه انج ب
ــرگ  ــارک زاکرب ــی م ــن یعن ــد. ای ــه" می گوی ــه آن "ن ــط ب ــد، فق ببین

http://www.shabakeh-mag.com


www.shabakeh-mag.com

کتابشماره3|کارآفرینی1|رمزهایموفقیتراازموفقهابشنوید|21

تمرکــز فوق العــاده ای روی کارش دارد و چیزهــای جزیــی او را از مســیرش 
ــک کســب و کار  ــرای ی ــد ب ــه می توانن ــی ک ــد. چیزهای منحــرف نمی کنن

نوپــا مخــرب باشــند.

8-نیازبهرشدوپیشرفتمداوم
ــم  ــال رشــد و پیشــرفت ه ــه دنب ــر اســت، ب ــال تغیی ــه دنب ــرگ ب زاکرب
هســت. در روزهــای ابتدایــی، او یــک تیــم رشــد ترتیــب داد که تعهدشــان 
ــوک ترغیــب  ــام در فیس ب ــه ثبــت ن ــراد بیشــتری را ب ــود کــه اف ــن ب ای
کننــد. فیس بــوک متوجــه شــد کــه کاربــران بــه حداقــل 10 دوســت در 
ســایت نیــاز دارنــد تــا همچنــان بــه ســراغ ایــن شــبکه اجتماعــی بیاینــد، 

ــا ــر ی ــی اظهارنظ ــت و ویژگ ــام را راه انداخ ــان ثبت ن ــن جری بنابرای
 suggestion را تنطیــم کــرد تــا بــه افــراد در یافتــن کســانی کــه ممکــن 

اســت بشناســند، کمــک کنــد.
ــی اش در  ــون توانای ــد و پیشــرفت را مدی ــن رش ــوک بخشــی از ای فیس ب
ــرگ همــواره  ــران اســت. تمرکــز زاکرب ــه حرف هــای کارب گــوش دادن ب
بــر دو چیــز بــوده اســت: داشــتن مســیری مشــخص بــرای ایــن شــرکت 
)پیشــرفت مــداوم( و تیــم بزرگــی کــه ســکاندار حرکــت آن در این مســیر 
اســت. بــا وجــود چنیــن توجهــی، رشــد و پیشــرفت اجتنــاب ناپذیــر خواهد 

. د بو
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9-بهاهدافبلندمدتفکرکنید
فقــط 3 ســال پــس از راه انــدازی فیســبوک، یاهــو پیشــنهاد خریــد یــک 
ــن پیشــنهاد  ــرگ ای ــن شــرکت را مطــرح کــرد. زاکرب ــارد دالری ای میلی
ــرای  ــای مهمــی را ب ــا چیزه ــن اینجــا هســتم ت ــت: " م ــرد و گف را رد ک
بلنــد مــدت بســازم. هــر چیــز دیگــری غیــر از ایــن باعــث حواس پرتــی 
می شــود". چشــم انداز بلنــد مــدت فیس بــوک بی شــک برآمــده از 

ــود. ــرگ ب ــاالی مــارک زاکرب هــدف بلندب

1۰-خودتانرابهچالشبکشید
ــخت ترین  ــت س ــت را در لیس ــگاه نخس ــواره جای ــن هم ــان مانداری زب
زبان هــای دنیــا دارد. بهتریــن زمــان یادگیــری زبانهــای جدیــد، در ســن 
کودکــی، ده  ســالگی یــا حداکثــر در ســن نوجوانــی اســت. بزرگســاالن برای 
تســلط بــه یــک زبــان جدیــد )هــر زبانــی کــه باشــد( معایــب شــناختی 
ــان  ــن ســخت ترین زب ــاد گرفت ــه ی ــد ک ــس تصــور کنی ــد. پ ــی دارن باالی
دنیــا بــرای زاکربــرگ 30 ســاله چقــدر می توانســت دشــوار باشــد. مــارک 
ایــن زبــان را انتخــاب کــرد چــون " زبــان چینــی دشــوار اســت و مــارک 

ــوار". ــای دش ــق چالش ه ــم عاش ه

با عضویت  در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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پدر علم مدیریت نوین چه توصیه هایی برای جوانان دارد؟

10  رمز موفقیت کارآفرینان از زبان پیتر دراکر

پیتــر دراکــر یکــی از برجســته ترین نویســندگان عصــر حاضــر در حــوزه 
ــت او  ــث معروفی ــت باع ــوزه مدیری ــته های او در ح ــود. نوش ــت ب مدیری
شــد. تاکیــد وی بیشــتر روی مســئله روابــط انســانی در مدیریــت اســت و 
دیدگاه هــای او در مــورد مدیریــت در سراســر جهــان مــورد اســتقبال واقــع 

شــده اســت.
پیتــر دراکــر " پــدر علــم مدیریــت نویــن" تئــوری مدیریــت را بــه یــک 
شــاخه جــدی تبدیــل کــرد. او در طــول زندگــی حرفــه اش کــه تقریبــاً بــه 
ــه  ــب و کار ب ــن کس ــیوه های نوی ــی را در ش ــید، انقاب ــال می رس 70 س
وجــود آورد کــه تحــوالت دور از دســترس همچــون غیــر متمرکزســازی، 

ــرار مــی داد. ــر ق خصوصی ســازی و توانمندســازی را تحــت تاثی
دراکــر جــزو اولیــن افــرادی بــود کــه در مــورد ظهــور جامعــه اطاعاتــی 
ــداع  ــش ورزان" را اب ــاح " دان ــال 1959 اصط ــرد، و در س ــخنرانی ک س
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ــان  ــرای بی ــاده ب ــان س ــتفاده از زب ــاده گویی و اس ــبک وی در س ــود. س نم
ــب و کار و  ــران کس ــوی مدی ــب و کار، از س ــده کس ــتراتژی های پیچی اس
نهادهــای اجتماعــی در سراســر جهــان مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. تاثیــر 
ــب و  ــماری از کس ــداد بی ش ــر روز در تع ــای وی ه ــرات و دیدگاه ه نظ
ــان احســاس می شــود.  ــام جه ــای سیاســی در تم ــا و تصمیم گیری ه کاره
و امــا درس هایــی کــه پیتــر دراکــر" پــدر مدیریــت نویــن" بــه کارآفرینان 

می آمــوزد:

1-خود-توسعهایراتمرینکنید
خــود- توســعه ای موضــوع اصلــی  تمــام نوشــته ها و آموزه هــای دراکــر 
ــه ســن  اســت. او می نویســد" مهــم ایــن اســت کــه دانــش ورز وقتــی ب
میانســالی رســید از خــود یــک انســان بســازد و پــرورش دهــد نــه یــک 
حســابدار مالیاتــی یــا یــک مهنــدس هیدرولیــک." در مــورد زندگیتــان 
ــرار اســت  ــه ق ــی ک ــه جای ــم ب ــال و ه ــان ح ــه زم ــم ب ــد، ه ــر کنی فک
در آینــده برویــد. فقــط بــه کارتــان فکــر نکنیــد، بــه زندگــی خــارج از 
کار هــم فکــر کنیــد. ببینیــد چــه چیــزی کار می کنــد، چــه چیــزی کار 
نمی کنــد، چــه چیزهایــی را احتمــاالً بایــد اضافــه کنیــد و چــه چیزهایــی 

را حــذف.

2-مراقبکارمندانتانباشید
ــر  ــه ه ــرا ک ــید، چ ــد باش ــما کار می کنن ــرای ش ــه ب ــرادی ک ــب اف مراق
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ــب و کار  ــه "کس ــت ب ــش، در نهای ــوع فعالیت ــارغ از ن ــب و کاری ف کس
ــود. ــم می ش ــردم" خت م

3-شغلدومیاشغلموازیداشتهباشید
دراکــر حامــی و مدافــع داشــتن شــغل دوم در زمینه هایــی مثــل تدریــس، 
ــراد را  ــت. او اف ــی اس ــازمان های غیرانتفاع ــردن در س ــا کار ک ــتن ی نوش
تشــویق می کنــد تــا کارهایــی مشــابه کار اصلــی خــود را در یــک محیــط 
ــک  ــد از ی ــل می توان ــک وکی ــال، ی ــرای مث ــد. ب ــعه دهن ــاوت توس متف
شــرکت حقوقــی ســنتی بــه ســراغ یــک شــرکت حقوقــی غیردولتی بــرود.
ضمــن ایــن کــه همچنــان در شــغل اصلــی خــود هســتید، بــه احتمــاالت 
ــا شــغل اصلــی خودفکــر کنیــد.  ــا شــغلی مــوازی ب داشــتن شــغل دوم ی
ببینیــد کــه چقــدر ایــن احتمــاالت بــا ارزش هــا، تجربیــات و تحصیــات 
ــه چــه  ــی  ب ــن تغییرات ــرای پشــتیبانی از چنی ــد و ب شــما جــور درمی آین

ــد. ــاز داری ــود نی ــی خ ــی در زندگ ــر جهت های ــا و تغیی روش ه

4-خودرادرگیرکارباتیمتانکنید
 وقتــی می خواهیــد تیمــی بــرای خودتــان تشــکیل دهیــد، بهتریــن 
اســتعدادها را انتخــاب کنیــد. افــراد بــا اســتعداد از ضروریــات هر ســازمان 
موفقــی هســتند. دســت بــه کار شــوید و اعضــای جدیــد تیــم را انتخــاب و 

اســتخدام نماییــد.
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5-نقاطقوتمنحصربهفردخودراشناساییوتوسعهدهید
مفهــوم "شایســتگی های اصلــی" ممکــن اســت بــرای ســازمان ها ســاخته 
شــده باشــد، امــا بــرای افــراد هــم کاربــرد دارد. دراکــر می گویــد بــا توجــه 
بــه تجربــه ای کــه دارد، تعــداد کمــی از افــراد قــادر بــه بیــان نقــاط قــوت 
خــود هســتند. ببینیــد در انجــام چــه کارهایــی منحصــر بــه فــرد هســتید، 
و در کار و خــارج از کار در چــه زمینه هایــی می توانیــد بهتــر عمــل کنیــد 
و نقــش داشــته باشــید. روی نقــاط قــوت خــود ) یــا شایســتگی های اصلــی 
خــود( تمرکــز کنیــد و روش هــای جدیــدی بــرای گرامــی داشــتن و بهــره 

بــردن از آن هــا بیابیــد.

6-سخاوتخودرابهکاربگیرید
بــه بــاور دراکــر، الزمــه هــر زندگی، نشــان دادن حس ســخاوت و بخشــش 
ــی  ــتعدادهایتان در زمینه های ــان و اس ــتن زم ــتراک گذاش ــه اش ــت. ب اس
همچــون فعالیت هــای داوطلبانــه، کارآفرینــی اجتماعــی  و راهنمایــی کردن، 
فرصت هایــی را بــرای کمــک کــردن بــه دیگــران فراهــم می ســازد. ایــن 
کارهــا مزایای شــخصی هــم دارد- از گســترش دایره دوســتان و همکارانتان 
گرفتــه تــا عمیقتــر شــدن تجربــه زندگــی. بــه هــر آنچــه کــه خــارج از 
محــل کارتــان رخ می دهــد، فکــر کنیــد؛ ســپس بــه راههایــی فکــر کنیــد 

کــه می توانیــد ســخاوت خــود را در آن هــا بــه نمایــش بگذاریــد.
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7-توسعهاختالفهابهجایتوافقها
ــات،  ــد. اختاف ــری نکنی ــود دارد، تصمیم گی ــر وج ــاف نظ ــی اخت ــا وقت ت
ــک  ــد، باعــث تحری ــا می گذارن ــای م ــش پ ــی را پی ــا و گریزراهای گزینه ه
ــته  ــورات از پیش پنداش ــا از تص ــد ت ــک می کنن ــوند و کم ــل می ش تخی
بگریزیــم.  بــه راه هــای جایگزیــن توجــه کنیــد. بدانیــد چــرا افــراد اختاف 

نظــر دارنــد. از هــر دو طــرف مســائل ســر دربیاوریــد.

8-بدانیدزمانشماراکجامیبرد
بــرای مدیریــت زمانتــان، الزم اســت بدانیــد زمــان صــرف چــه کارهایــی 
ــا  ــود را کج ــان خ ــوید زم ــن ش ــه مطمئ ــرای آن ک ــا راه ب ــود. تنه می ش
صــرف می کنیــد ایــن اســت کــه آن را ثبــت کنیــد. حافظه تــان بــه شــما 
ــه ظــن  ــه ب ــد ک ــی صــرف کرده ای ــان خــود را در جای ــه زم ــد ک می گوی

خودتــان بایــد صــرف می کردیــد، امــا ایــن اشــتباه اســت.

9-آموزشویادگیری
از دیــد دراکــر آمــوزش و پــرورش نقــش کلیــدی در یــک جامعــه قــوی 
و کاربــردی ایفــا می کنــد. او بــاور دارد کــه دانــش ورزان بایــد یادگیــری 
را از زمــان تحصیــات رســمی خــود آغــاز کننــد و آن را در طــول زندگــی 
ــتگی دارد  ــان بس ــه خودش ــن ب ــد ای ــر می گوی ــد. دراک ــه دهن ــود ادام خ
ــد.  ــی  خــود کنن ــای زندگ ــی از روزمرگی ه ــری مســتمر را جزی ــا یادگی ت
اولویت هــا و همچنیــن بهتریــن راه هــای یادگیــری را مــد نظــر قــرار دهیــد. 
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ممکــن اســت بخواهیــد چیــزی را آمــوزش دهیــد. همانطــور کــه دراکــر 
اشــاره می کنــد" هیــچ کــس بــه انــدازه کســی کــه مجبــور اســت مطلبــی 
ــی  ــرای پیش بین ــن راه ب ــرد." بهتری ــاد نمی گی ــد، آن را ی ــوزش ده را آم
آینــده، ســاختن آن اســت." پــس نفــس عمیــق بکشــید، از هــر کجــا کــه 
هســتید شــروع کنیــد و بــه ســوی زندگــی کامــل پیــش برویــد، هربــار 

یــک قــدم.

1۰-رهاییبرنامهریزیشده
ــود را  ــد خ ــان تعه ــدت زم ــد. م ــزی کنی ــان برنامه ری ــک پای ــرای ی ب
ــر  ــد.  اگ ــن نمایی ــرای آن تعیی ــی را ب ــط و مرزهای ــد و خ ــخص کنی مش
زمــان کافــی بــرای تمــام کــردن آن نداریــد، اصــًا آن را انجــام ندهیــد. 
یــک مکانیــزم بازبینــی آمــاده کنیــد آنــگاه می توانیــد بــرای ادامــه، تغییــر 
مســیر یــا توقــف تصمیم گیــری کنیــد. وقتــی کاری را متوقــف می کنیــد، 

مجــال کافــی بــرای کارهــای دیگــر را پیــدا خواهیــد کــرد.

با عضویت  در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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تلگــرام شــبکه را بخوانیــد تــا  بدانید
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10  قانون موفقیت جف بزوس

10  رمز موفقیت کارآفرینان از زبان بنیان گذار سایت آمازون

موفقیــت، چــه در یــک کســب و کار کوچــک باشــد چــه در یــک شــرکت 
بــزرگ، بــه رهبــر آن مجموعــه برمی گــردد. مهــم نیســت کــه ایــن فــرد 
ــازون باشــد. شــاید  ــزوس، بنیانگــذار آم ــد و قامــت جــف ب کســی در ق
بــزوس بــه انــدازه زاکربــرگ و بیــل گیتــس شــناخته شــده نباشــد، امــا 
آموزه هایــی دارد کــه می توانــد بــرای هــر کارآفرینــی مفیــد واقــع شــود.

ــاال  ــد ب ــا درآم ــن شــغل ب ــی چندی ــس از فارغ التحصیل ــه پ ــزوس گرچ ب
داشــت، امــا می خواســت ایــده خــود را بــرای راه انــدازی کســب و کارش 
دنبــال کنــد، اینگونــه بــود کــه آمازون شــکل گرفــت. بــزوس تمــام انرژی 
و تمرکــز خــود را معطــوف مشــتریانش کرد. شــاید ایــن خواســته در صدر 
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ــه عنــوان  ــود کــه مشــتریان را راضــی نگــه دارد. از او ب خواســته های او ب
یــک کارآفریــن تحلیل گــر، دمدمــی مــزاج و باهــوش یــاد می شــود کــه 
توانســت امپراتــوری خــود را بســازد و بــا ســبک مدیریتــی خــود کســب و 

کارهــای دیگــری را راه انــدازی نمایــد.

1-سرسختوانعطافپذیرباشید
طبــق گفتــه بــزوس، کارآفرینــان خــوب بایــد سرســخت و انعطاف پذیــر 
ــدگاه  ــا در دی ــد" م ــازون می گوی ــه آم ــاره ب ــن اش ــزوس ضم ــند. ب باش
خــود سرســخت و در جزییــات  انعطاف پذیــر هســتیم." سرســخت بــودن 
ــن بخــش.  ــودن دومی ــر ب ــن بخــش اســت و انعطاف پذی ــدگاه، اولی در دی
بــزوس می افزایــد " اگــر سرســخت نباشــید، در همــان مراحــل آزمایــش 
بــه ســرعت تســلیم می شــوید و اگــر انعطاف پذیــر نباشــید، فقــط وقــت 
ــادر  ــر ق ــد و دیگ ــد ش ــد خواهی ــًا ناامی ــد و کام ــف می کنی ــود را تل خ

نخواهیــد بــود راهکارهــای مختلــف حــل یــک مســئله را ببینیــد."

2-مبنایاستراتژیخودرارویچیزهایقراردهیدکهتغییرنمیکنند
فــروش لــوازم آرایشــی، صندلــی تراکتــور و حافظــه ذخیره ســازی داده هــا 
همگــی بخشــی از یــک طــرح بــزرگ بــا ســه ثابــت هســتند: ارائــه انتخاب 

گســترده تر، قیمــت کمتــر و تحویــل مطمئــن و ســریع.
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3-ببینیــدمشــتریانتانبــهچــهچیزهایــینیــازدارنــد،وایــنکــه
معکــوسکارکنیــد

ــای  ــون تبلت ه ــازون همچ ــزرگ آم ــد و ب ــای جدی ــای پروژه ه ویژگی ه
ــن  ــای ای ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای ــای الکترونیک ــدل و کتاب خوان ه کین
ــع مشــتریان  ــاب طب ــف شــوند ب ــا ذوق و ســلیقه مهندســین تعری کــه ب
تعریــف شــده اند. اگــر مشــتریان چیزهایــی را نخواهنــد آن  چیزهــا حــذف 
ــه قیمــت نابــودی بخــش قدرتمنــدی از  می شــوند حتــی اگــر ایــن کار ب

شــرکت تمــام شــود.

4-هرکسیبایدبتوانددرکالسنتریامرکزتماسکارکند
ــد  ــکایت ها می توانن ــی، ش ــای ویروس ــا و باگ ه ــر توییت ه ــن عص در ای
ــه خــودش  ــازون و از جمل ــر آم ــزاران مدی ــزوس از ه ــر باشــند. ب ویرانگ
ــد.  ــدا کنن ــور پی ــاس حض ــز تم ــال در مرک ــه دو روز در س ــد ک می خواه

نتیجــه ایــن کار تواضــع و همدلــی بــا مشــتریان اســت.

5-نگرانیودلمشغولیهایتانبرایمشتریانباشدنهبرایرقبا
بــزوس بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه دغدغــه شــرکت های فنــاوری 
رقبــا هســتند: ایــن شــرکت ها منتظــر می ماننــد تــا ببینــد رقبایشــان چــه 
ــا  ــد ت ــود را می کنن ــعی خ ــام س ــد تم ــد بع ــی می کنن ــی را معرف محصول
ــان  ــر از رقبایش ــدم جلوت ــک ق ــد و ی ــد کنن ــا آن تولی ــق ب ــزی مطاب چی
باشــند. امــا شــرکت آمــازون بــا گــوش کــردن بــه مشــتریانش کســب 
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ــل  ــرای ح ــه ب ــاخت ک ــازون )AWS( را س ــرویس های وب آم و کار س
مشــکات آنــان طراحــی شــده بــود آن هــم بــا میزبانــی اپلیکیشــن داخلی 
بســیار گرانقیمــت و محصــوالت منبــع بــازی کــه آنقــدر قــوی نبودنــد تــا 

ــد. ــا در حــال رشــد پشــتیبانی کنن ــزرگ ی از شــرکت های ب

6-ایــنروزاولاینترنــتاســت.مــاهنــوزبایــدچیزهــایزیــادی
یــادبگیریــم

ــه اش  ــن نام ــال 1997 در اولی ــدگاه را در س ــن دی ــار ای ــن ب ــزوس اولی ب
ــه ســهامداران آمــازون عنــوان کــرد. هنــوز هــم  دیــدگاه اش را تغییــر  ب
نــداده اســت. در اداره هــای مرکــزی جدیــد آمــازون دو تــا از بزرگتریــن 
ســاختمان ها، ســاختمان روز اول شــمالی و روز اول جنوبــی هســتند. بــزوس 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــورد اینترن ــش  در م ــم در مصاحبه های ــوز ه هن
ــم  ــه خــوب درک نمی شــود و دائ ــد ک ــت می کن ــناخته صحب ــان ناش جه

ــی آورد. ــد م ــدی پدی ــگفتی های جدی ش

7-کاریکنیدکهکارمندانمانندمالکانفکرکنند
وقتــی بــزوس ایــن جملــه را در اولیــن نامه ســاالنه آمــازون نوشــت، تعداد 
کارمنــدان وی از 158 در ســال گذشــته بــه 614 تــن رســیده بــود. و در 

حــال حاضــر هــم 23 هــزار کارمنــد دارد.
مولفــه اصلــی ایــن دیــدگاه، اســتفاده از اختیــار معاملــه ســهام دراســتخدام 
ــزوس در نامــه ســال 1997 نوشــت: " مــا همچنــان روی  ــوده اســت. ب ب
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اســتخدام ها و حفــظ کارمنــدان بــا ذوق و اســتعداد تمرکــز خواهیــم کــرد 
و ســعی می کنیــم همچنــان بــه جــای پــول نقــد کمبــود حقــوق و دســتمزد 
آنــان را بــا اختیــار معاملــه ســهام جبــران نماییــم. می دانیــم موفقیــت مــا 
ــا انگیــزه  تاثیــر زیــادی روی توانایــی مــا در جــذب و حفــظ کارمنــدان ب
خواهــد گذاشــت، کارمندانــی کــه بایــد هماننــد مالــکان آن شــرکت فکــر 

کننــد، بایــد در عمــل هــم ایــن احســاس را داشــته باشــند."

8-فرهنگیرابسازیدکهمناسبشرکتشمااست
فرهنــگ آمــازون ســخت کوشــی و هزینــه آگاهــی اســت، ایــن فرهنــگ 
در خــور شــرکتی اســت کــه هماننــد یــک شــرکت دولتــی، تحــت اصــول 
پذیرفتــه شــده حســابداری در بیشــتر عمــر خــود ســود اندکــی حاصــل 
کــرده و زیــان اندکــی متحمــل شــده اســت. بــزوس در نامــه ســال 2015 
نوشــت" مــا هرگــز ادعــا نمی کنیــم کــه روش مــا روش درســتی اســت 
– امــا روش ماســت. طــی دو دهــه گذشــته گــروه بزرگــی از افــراد خــوش 
فکــر را گردهــم آورده ایــم. کســانی کــه بــاور دارنــد روش ما انــرژی بخش 

و معنادار اســت."

ــهبحــثبنشــینید،ازنشــاندادن ــدوب ــهدهی 9-یادداشــتارائ
ــد اســالیدبپرهیزی

ــن  ــد " یــک روش ســنتی برگــزاری جلســات شــرکتی ای ــزوس می گوی ب
اســت کــه شــخصی جلــوی اتــاق می ایســتند و مطالــب خــود را بــا نمایــش 
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اســاید ارائــه می دهــد. از نظــر مــا بــا ایــن روش فقــط می توانیــد اطاعات 
اندکــی را دریافــت کنیــد، فقــط مطالبــی را دریافــت می کنیــد کــه تیتــروار 
لیســت شــده اند. ایــن روش بــرای ارائــه دهنــده آســان اســت امــا بــرای 
شــنونده دشــوار. آنچــه کــه مــا بــه جــای ایــن کار انجــام می دهیــم ایــن 
اســت کــه تمــام جلســات را بــا اســتفاده از یادداشــت های گزارشــی تقریبــًا 
6 صفحــه ای برگــزار می کنیــم. وقتــی مجبــور هســتید ایده هــای خــود را 
ــر فکــر در  ــا جمله هــا و پاراگراف هــای کامــل بنویســید، وضــوح عمیق ت ب

ــردد." ــان می گ آن نمای
اگــر وارد جریــان نوشــتن شــوید، متوجــه رویــداد اتفاق های جالــب خواهید 
ــد،  ــپ می کنی ــت تای ــا انگش ــه ب ــی ک ــریع تر از زمان ــما س ــز ش ــود. مغ ب
افــکار و ایــده   تولیــد می کنــد. ســاخت اســاید ایــن تاثیــر را نــدارد چــون 

مجبوریــد افــکار خــود را فقــط بــه ارائــه نــکات اصلــی معطــوف نماییــد.

1۰-"مامایلیممدتهاخودرابهبیاطالعیبزنیم"
ــرت کــردن حــواس دیگــران  ــدا، رشــد و توســعه  آمــازن شــبیه پ در ابت
ــت  ــی قیم ــوع گاه ــن موض ــود. همی ــرکت ب ــن ش ــودآوری ای ــدم س ازع
ســهام را کاهــش مــی داد و موجــب تحقیــر و تمســخر تحلیگــران می شــد. 
بــزوس شــانه بــاال می انداخــت و اظهــار بی اطاعــی می کــرد. اگــر ابتــکار 
عمل هــای جدیــد در او حــس اســتراتژیک ایجــاد کننــد، بازدهــی مالــی 5 

تــا 7 هــم ســال خــوب اســت.  
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10  قانون موفقیت تیم کوک

10  رمز موفقیت کارآفرینان از زبان مدیرعامل شرکت اپل

ــز مدیــر عامــل اجرایــی ســتودنی و یکــی از  در اکتبــر 2011، اســتیو جاب
ــدی  ــل شــیوه جدی ــا درگذشــت وی، اپ ــل، درگذشــت. ب ــذاران اپ  بنیان گ
از رهبــری را تجربــه کــرد، شــیوه ای کــه رنــگ و بویــی متفــاوت داشــت. 
تیــم کــوک کــه مســئولیت بزرگــی را پذیرفتــه و ســکان اپــل را در دســت 
ــار و  ــده پرب ــی خــود آین ــا شــیوه مدیریت ــا ب ــرد ت ــود، ســعی ک ــه ب گرفت

درخشــانی را بــرای ایــن شــرکت رقــم بزنــد.
وقتــی بخواهیــد پــا جــا پــای بــزرگان بگذاریــد، یعنی همــان کاری کــه تیم 
کــوک )Tim Cook( کــرد، مشــکات تان بــه عنــوان رهبــر چندیــن برابــر 
ــد شــرکت و ســرمایه گذاران را  ــر بای ــوان رهب ــه عن ــا ب ــه تنه می شــود. ن
بــه ســمت موفقیــت هدایــت کنیــد، بلکــه بایــد تمــام مخالفــان و افــراد 
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مــردد را آرام نماییــد. تیــم کــوک تــا حــدی موفــق شــد هــر دوی ایــن 
کارهــا را انجــام دهــد و طبیعتــاً درس هایــی در ایــن موفقیــت هســت کــه 

دانســتن آن هــا خالــی از لطــف نیســت.
و اما رمز موفقیت تیم کوک مدیرعامل اجرایی اپل:

1-ازسایههانترسید
زمانــی کــه کــوک جایگزیــن جابــز شــد، می دانســت کــه وظیفــه ســنگینی 
ــر داشــت.  ــم خب ــز ه ــری جاب ــیوه رهب ــه اســت و از ش ــده گرفت را برعه
تیــم کــوک ســعی نکــرد شــیوه رهبــری اســتیو جابــز را کپــی کنــد، شــاید 
هــم فکــر انجــام ایــن کار بــه ذهنــش خطــور کــرده باشــد. ولــی کــوک 
علی رغــم ســایه   کــه از میــراث جابــز بــر او افکنــده شــده بــود، تصمیــم 
گرفــت فقــط رهبــری باشــد کــه خــودش شــیوه آن را بلد بــود. آیــا کوک 
ســعی کــرد کارهــا را کمــی شــبیه جابــز انجــام دهــد؟ بله. آیــا کســی او را 
ســرزنش کــرد؟ خیــر. آیــا خــوب اســت کــه تیــم کــوک ســلیقه خــود را 
وارد فرهنــگ اپــل کــرده اســت؟ بــه طــور حتــم ایــن طــور اســت و اکثــر 

ســهامداران ایــن شــرکت بــا او موافقنــد.

2-خطرپذیرباشید
زندگــی یــک رهبــر آســان و راحــت نیســت. بعضــی وقت هــا رهبــران باید 
تصمیم هــای دشــواری اتخــاذ کننــد کــه می توانــد زندگــی اطرافیان شــان 
ــد بتوانیــد در  را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. گرچــه دشــوار اســت، امــا بای
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هنــگام پذیــرش خطــر بــه قابلیت هایتــان اطمینــان کنیــد. تیــم کــوک این 
موضــوع را درک می کنــد کــه بایــد بــرای موفق شــدن خطرپذیر باشــد. او 
بــاور دارد کــه بــدون خطــر کــردن کــه البتــه ممکــن اســت گاهــی اوقــات 

بــا شکســت همــراه باشــد، رســیدن بــه موفقیــت غیــر ممکــن اســت.

3-بهاطرافیانتاناطمینانکنید
تیــم کــوک معــروف اســت بــه آن کــه رهبــری اســت کــه بــه نظــر و 
رای گــروه خــود اطمینــان دارد. او ایــن شــانس را دارد کــه اکثــر مدیــران 
اجرایــی موفــق و برجســته بــا او همــکاری دارنــد و بــه او در تقســیم کارهــا 
کمــک می کننــد. او می دانــد ایــن افــراد، افــراد موفــق بــا ایده هــای عالــی 
ــا  ــران اجرایــی اجــازه می دهــد ت ــه ایــن مدی ــوآور هســتند و اغلــب ب و ن
رهبــری را بــه عهــده بگیرنــد. یکــی از اصــول رهبــری آن اســت کــه درک 
ــه  ــپردن بخشــی از کار ب ــد و س ــز را نمی دانی ــه چی ــما هم ــه ش ــد ک کنی
دســت گــروه کاریتــان می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا رهبــری موفــق 

. شید با

4-فروتنباشید
ــود را  ــت خ ــوک وق ــم ک ــد. تی ــا آمده ای ــد از کج ــوش نکنی ــز فرام هرگ
ــل  ــگاه های اپ ــه فروش ــری ب ــد س ــا بتوان ــد ت ــم می کن ــه ای تنظی ــه گون ب
بزنــد و بــا مشــتریانش ارتبــاط چهــره بــه چهــره برقــرار کنــد یــا ایــن کــه 
ایمیل هایشــان را بخوانــد. تیــم کــوک می گویــد:" نبایــد بگذاریــد منــزوی 
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شــوید ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت و بــه نظــر مــن مهمتریــن چیــز 
ــی موجــب  ــی می باشــد. تواضــع و فروتن ــل اجرای ــر عام ــک مدی ــرای ی ب
احتــرام کارمندانتــان بــه شــما می شــود و البتــه یــک اصــل ضــروری بــرای 

تبدیــل کــردن شــما بــه یــک رهبــر کســب وکار فوق العــاده اســت."

5-شفافیت،یکاصلکلیدی
کــوک می دانســت کــه شــفافیت یــک اصــل کلیــدی اســت. بــا انتقــادات 
شــدیدی کــه در خصــوص اســتانداردهای کارمنــدان جهانــی اپــل وجــود 
داشــت، کــوک درهــا را گشــود و جهــان را بــه دیــدن نحــوه عملکــرد اپــل 
دعــوت کــرد. بــا ایــن کار او نــه تنهــا حســن نیــت ایــن شــرکت را نشــان 
داد، بلکــه اســتاندارهای صنعتــی را بــرای دیگــر ســازندگان تنظیــم کــرد. 
کــوک می گویــد مــا می خواهیــم بــه همــان انــدازه کــه در محصوالتمــان 

نــوآور هســتیم در مســئولیت پذیری خودمــان هــم نــوآور باشــیم.

6-اشتباهاتتانرابپذیرید
توصیــه کــوک بــرای کارآفرینان و مدیــران اجرایــی توصیه ای بســیار مفید 
ــا بخصــوص  ــر آدم ه ــد:" اکث ــراد اســت. کــوک می گوی ــی اف ــرای تمام ب
مدیرهــای اجرایــی و مدیــران رده بــاال، آنقــدر بــه ایده هــای قدیمــی خــود 
وابســته هســتند کــه قــدرت و جســارت اینکــه بپذیرنــد اشــتباه می کننــد 
را ندارنــد. آن هــا بایــد قــدرت و جســارت تغییــر ذهــن خــود را داشــته 

" باشند.
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7-آنچهراکهانجاممیدهید،خوبانجامدهید
ــل شــرکتی اســت کــه براســاس آنچــه کــه انجــام می دهــد و خــوب  اپ
ــر  ــد اگ ــب کنی ــاید تعج ــت. ش ــده اس ــاخته ش ــد، س ــام می ده ــم انج ه
بگوییــم کــه اپــل محصــوالت کمــی را تولیــد می کنــد. تیــم کــوک تاکیــد 
می کنــد کــه ایــن تمرکــز روی کار کلیــد موفقیــت مــداوم اپــل اســت. اگــر 
دقــت کــرده باشــید ایــن شــرکت 4 آیپــاد دارد. دو آیفــون اصلــی. دو آیپد 
و چنــد تایــی هــم مــک. در ضمــن اپــل روی بهبــود زیرســاخت خــود و 

محصوالتــی کــه مــردم دوســت دارنــد، تمرکــز می کنــد.

8-مسیرخودرابهتدریجعوضکنید
 )i( "ــه تولیــد محصــوالت فوق العــاده "آی ــادی ب ــز عاقــه زی اســتیو جاب
ــا "آی" شــروع  ــاد کــه همگــی ب داشــت، مثــل آی مــک، آی فــون، آی پ
ــا  ــای آی کاود ی ــا نام ه ــل ب ــاوت اپ ــرویس های متف ــی س ــدند. حت می ش
آی مســیج بودنــد. حــال مــا اپــل واچ را داریــم، نــه آی واچ، مــا اپل پنســیل 
ــه  ــل کار ن ــورد اپ ــاتی در م ــن گزارش ــه آی پنســیل، و همچنی ــم ن را داری
ــی  ــه راحت ــا ب ــت، ام ــوالت نیس ــن محص ــن ای ــی  بی ــچ تفاوت آی کار. هی
متوجــه می شــوید کــه نــه تنهــا در نحــوه تفکــر بلکــه در رهبــری شــرکت 

هــم تغییراتــی صــورت گرفتــه اســت.

9-قوانینخودتانرابنویسید
اگــر حقیقتــاً می خواهیــد هماننــد یک رهبــر عمل کنیــد، بایــد قوانیــن خودتان 
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ــی  ــای درس ــای کتاب ه ــاس مرزبندی ه ــد براس ــر بخواهی ــید. اگ را بنویس
رهبــری کنیــد، بــرای یافتــن موفقیت هــای مســتمر باید دائــم در تقا باشــید. 
بــه نــدرت می توانیــد ســناریوهای زندگــی واقعــی و مشــکات مربــوط بــه 
ــدا کنید.اگــر هــر کاری را طبــق فرمــول  آن هــا را در کتاب هــای درســی پی
موجــود انجــام دهیــد، بهتریــن کاری کــه می توانیــد انجــام دهیــد ایــن اســت 
کــه بــه همــان مقامــی برســید کــه دیگــران رســیده اند. ایــن یــک درس مهم 
در رهبــری اســت، ایــن کــه بدانیــد چــه زمانــی از قوانین پیــروی کنیــد و چه 

زمانــی آن هــا را دور بریزیــد.

1۰-تنوعمهماست
ایــده پشــت این فلســفه آن اســت کــه آدم ها تجربه هــای فــراوان و متفاوتــی دارند 
و شــرکت هایی کــه بتواننــد بیشــترین تجربیــات خــاق را مهــار کنند، در مســیر 
کســب و کار خــود بســیار  ابتــکاری و نــوآور عمــل خواهنــد کــرد. تیم کــوک این 
واقعیــت را بخوبی تشــخیص می دهد و تنوع را اســاس فلســفه مدیریتی خــود قرار 
داده اســت. او می گویــد:" مــا تنــوع فکــر می خواهیــم. مــا تنــوع ســبک می خواهیم. 
مــا می خواهیــم مــردم خودشــان باشــند. ایــن ویژگــی خارق العــاده اپل اســت. وقتی 

اشــتباهی می کنیــم آن را می پذیریــم و شــهامت تغییــر را داریم."

با عضویت  در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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10  قانون موفقیت رید هافمن

10  رمز موفقیت کارآفرینان از زبان بنیان گذار لینکدین

موفقیــت آســان بدســت نمی آیــد. بــرای موفــق بــودن بایــد ســخت تاش 
کــرد. اگــر بــه فعالیــت تجــاری خــود اهمیــت می دهیــد، بــدون آشــنایی با 
قوانیــن تجــارت و بــدون داشــتن اطاعــات کافــی در ایــن عرصــه، دســت 
یافتــن بــه موفقیت هــای بــزرگ امکان پذیــر نخواهــد بــود. نشســتن پــای 
ســخن بــزرگان ایــن عرصــه و شــنیدن تجربیــات و رمــوز کارهــا آن هــا 

می توانــد بســیار اثربخــش باشــد.
ــغ 26.2  ــه مبل ــن را ب ــه قصــد دارد لینکدی ــرد ک مایکروســافت اعــام ک
ــود را  ــد خ ــن خری ــن کار بزرگتری ــا ای ــد و ب ــداری کن ــارد دالر خری میلی
ــبکه های  ــت ش ــتواری را در جه ــم و اس ــم زد و گام محک ــخ رق در تاری
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ــن  ــی ای ــین اجرای ــس پیش ــذار و رئی ــت. بنیانگ ــاری برداش ــی تج اجتماع
شــرکت؛ ریــد هافمــن 13 ســال پیــش لینکدیــن را بــا دعــوت 350 نفــر 
ــی  ــن ســرویس شــبکه اجتماع ــه ای ــرای پیوســتن ب ــن خــود ب از مخاطبی
آغــاز نمــود، در حــال حاضــر ایــن شــبکه عــاوه بــر 105 میلیــون کاربــر 
ــن  ــه مرکــزی آنای ــن ب ــون عضــو دارد. لینکدی ــاه، 433 میلی فعــال در م
بــرای متخصصیــن صاحــب حرفــه تبدیــل شــد تــا از فرصت هــای شــغلی 
موجــود مطلــع شــوند و همیــن موضــوع از آن یــک ســرویس ارزشــمند 
بــرای اســتخدام های اجرایــی ســاخت و گنجینــه ای از داده هــا را در اختیــار 

آن قــرار داد کــه کمتــر شــرکتی از ایــن امــکان برخــوردار اســت.

1-هدفگذاریهایبزرگ
مهــم نیســت کــه کســب و کار نوپــای شــما بــه دنبــال ایده هــای بــزرگ 
اســت یــا ایده هــای کوچــک، رنــج و ســختی کــه بایــد در ایــن راه تحمــل 
کــرد بــه یــک انــدازه اســت – پــس چــرا هدف هــای بــزرگ را انتخــاب 
ــه  ــی ک ــا سرویس ــول ی ــک محص ــی ی ــه؟ یعن ــی چ ــزرگ یعن ــم؟ ب نکنی
ــازار را در  ــه ب ــن ک ــا ای ــاورد و ی ــه وجــود بی ــازار خاصــی را ب ــد ب می توان

دســت بگیــرد.

2-بهدنبال"نوآوریهایتحولآفرین"باشید
 اگــر قصــد داریــد کار جدیــدی را آغــاز کنیــد، از خودتــان بپرســید: »چــه 
کاری می توانــم انجــام دهــم کــه پیــش از ایــن نمونــه اش وجــود نداشــته 
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ــن  ــد م ــا محصــول جدی ــا ســرویس ی ــوده اســت؟« آی ــش نب ــا امکان و ی
ــد؟  ــق کن ــدی خل ــازار جدی ــا ب ــی شــود ی ــازار فعل ــن ب ــد جایگزی می توان
ــک  ــاوری در ی ــن را بنیانگــذاری کــرد، صنعــت فن ــی هافمــن لینکدی وقت
بحــران عمیــق بــود. او بــه تمــام فرصت هــای کــه اینترنــت ایجــاد می کرد 
بــه خوبــی توجــه کــرد و ایــن ایــده در ذهنــش نقــش بســت کــه باالخــره 
ــن  ــوآوری ای ــاز دارد. ن ــن نی ــل شــغلی آنای ــه یــک پروفای هــر فــردی ب
ــه جــای آن کــه منتظــر پاســخ از ســوی  ــراد ب ــود کــه اف کار در آنجــا ب
شــرکت ها و یــا وب ســایت هایی باشــند کــه فــرم تقاضــای کار را در آنجــا 
ــغلی  ــای ش ــن فرصت ه ــه بهتری ــتقیماً ب ــتند مس ــد، می توانس ــر کرده ان پ

دسترســی داشــته باشــند.

3-ساختشبکهایکهبتوانیدباآنمحصولخودراتقویتکنید
ــک  ــزرگ، ی ــای ب ــر شــرکت نوپ ــه پشــت ه ــد ک ــردم تصــور می کنن م
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــرار دارد. واقعی ــی ق ــده عال ــک ای ــا ی ــن ب کارآفری
شــرکت های بــزرگ توســط تعــدادی از افــراد بــا اســتعداد شــکل می گیرند 
ــن  ــده اند. موفق تری ــره ش ــده محاص ــت کنن ــبکه های تقوی ــط ش ــه توس ک
کارآفرینــان معمــوالً از مشــاوران، ســرمایه گذاران، همــکاران و ارتبــاط بــا 

ــد. ــتفاده می کنن ــتریان اس مش

4-خودتانرابرایبهترینهاوبدترینهاآمادهکنید
ــگفت زده  ــوب  ش ــای خ ــان از رخ دادن اتفاق ه ــات کارآفرین ــی اوق گاه
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ــن فرصت هــای  ــر برنامه هــای خــود از ای ــا تغیی ــد ب ــا بای می شــوند، آن ه
پیــش آمــده اســتفاده کننــد. تــا می توانیــد دور و بــر خودتــان و شــرکتتان 
مامــوران اطاعاتــی داشــته باشــید. بخشــی از برنامه ریــزی شــما بایــد در 
ــات  ــر اقدام ــد. و اگ ــه انتظارشــان را نداری ــواردی باشــد ک ــا م مواجــه  ب
شــما در آن زمینــه کارســاز نشــد، از خودتــان بپرســید:" نقشــه بعــدی من 

چیســت؟"

5-انعطافپذیریخودراتداومببخشید
بســیاری از مشــاوران کارآفرینــی توصیــه می کننــد »ســمج باشــید؛ 
چشــم انداز خــود را حفــظ کنیــد!« یــا »اطاعــات محــور همه چیــز 
هســتند؛ زمــان تغییــر را بدانیــد!« امــا در واقــع ســخت اســت کــه هــم 
ــا  ــید. ام ــر باش ــم انعطاف پذی ــد و ه ــداری کنی ــود پای ــم انداز خ روی چش
مــن توصیــه می کنــم یــک انعطاف پذیــری مــداوم و پایــدار را پیــش روی 
ــداوم ببخشــید.  ــن وضعیــت را ت ــد ای خــود داشــته باشــید و ســعی کنی

6-راهاندازیزودترازموقع
ــه  ــید، وگرن ــز" باش ــتیو جاب ــه اس ــن ک ــر ای ــن " مگ ــه هافم ــه گفت ــا ب بن
احتمــال ایــن کــه کارآفرینــان هــم در مــورد محصوالتشــان دچــار اشــتباه 
ــی کــه محصولتشــان  ــا زمان ــی ممکــن اســت ت شــوند وجــود دارد، و حت
در اختیــار مــردم قــرار می گیرنــد، متوجــه اشــکال  کار خــود نشــوند. وی 
ــوده، یکــی از هــم- ــن ب ــدازی لینکدی ــد کــه وقتــی در حــال راه ان می افزای
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بنیانگــذاران ایــن ســرویس از وی خواســته تــا زمانــی کــه ویژگــی "تمــاس 
یــاب" راه انــدازی می شــود، صبــر کنــد؛ امــا مشــخص شــد کــه ایــن کار 
الزم نبــود- لینکدیــن هنــوز هــم بعــد از 8 ســال ایــن ویژگــی را اضافــه 

نکــرده اســت.  

7-مشتاقباشید
اهــداف متعالــی داشــته باشــید، امــا مراقــب اعتماد هــا و باورهــای 
کورکورانــه در نظریه هــای خــود باشــید. ایــن کــه ســعی کنیــد تــا جایــی 
کــه می توانیــد زود شــروع کنیــد، مهــم اســت بــه ایــن خاطــر کــه یــاد 
بگیریــد کــه مشــتریان شــما چگونــه از محصــول و ســرویس شــما اســتفاده 
ــخص  ــه مش ــد ک ــی را بدانی ــت معیارهای ــم اس ــن مه ــد. همچنی می کنن
ــش  ــان پی ــا اهدفت ــق ب ــان مطاب ــا و آرزوهایت ــا دیدگاه ه ــه آی ــد ک می کنن
ــا بدانیــد  ــد ت ــد بازخوردهــای شــبکه خــود را دریافــت کنی ــد. بای می رون
کــه آیــا بایــد بــر ســر هــدف، محصــول و یــا ســرویس خــود باقــی بمانید. 
بــه عبــارت دیگــر ذوق و اشــتیاق خــود را حفــظ کنیــد امــا همیشــه بــه 
دنبــال چشــم اندازهای خــوب در نحــوه کار خــود باشــید. بــرای نــوآوران 
خــاق بســیار آســان اســت کــه مجــذوب داســتان خودشــان شــوند، بــه 

جــای آن  کــه یــاد بگیرنــد بــه کــدام ســو بایــد حرکــت کننــد.
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8-داشــتنیــکمحصــولخــوبمهــماســت،امــاداشــتنیــک
ایــدهفــوقالعــادهبــرایتوزیــعمحصــولمهمتــراســت

هافمــن می گویــد، شــما می توانیــد یــک محصــول فوق العــاده بســازید امــا 
هیــچ کــس متوجــه آن نشــود. توزیــع محصــول خــود را اســاس کارتــان 

قــرار دهیــد.

ــهفرهنــگداشــتهباشــیدواســتخدامهارااز 9-توجــهزیــادیب
همــانابتــدایکارانجــامدهیــد

بنــا بــه گفتــه هافمــن، اولیــن اســتخدام ها فرهنــگ شــما را می ســازند، پس 
ایــن کار را بــه خوبــی انجــام دهیــد. اولیــن افــرادی کــه اســتخدام می کنید؛ 
ــل  ــد. عق ــه می یاب ــه ادام ــن حلق ــد و ای ــراد بعــدی را اســتخدام می کنن اف
ایــن طــور حکــم می کنــد کــه شــما بــرای شــرکت نوپــای خــود به کســانی 
نیــاز داریــد کــه حداقــل 10 ســال تجربــه داشــته باشــند. آموزه هــای 10 
ســال پیــش یــک فــرد باهــوش امــروز بــه درد شــما نمی خــورد، شــما در 
حــال حاضــر کارهایــی انجــام می دهیــد کــه در 10 ســال گذشــته امــکان 
ــا ســرعت  انجــام آن هــا وجــود نداشــت و جهــان و چشــم انداز رقابتــی ب
نــور در حــال تغییرنــد. آنچــه شــما واقعــاً نیــاز داریــد افــرادی هســتند که 

بتواننــد ســریع یــاد بگیرند.

1۰-قوانینکارآفرینی،نهقوانینطبیعت
بــه قوانینــی کــه دیگــران تنظیــم کرده انــد؛ زیــاد توجــه نکنیــد. کارآفرینان 
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ــتند.  ــق هس ــد، موف ــام می دهن ــار کاری را  انج ــن ب ــی اولی ــد. وقت نوآوران
ــرای انجــام برخــی کارهــا مجبوریــد ایــن قوانیــن را دور  گاهــی اوقــات ب

ــد تنظیــم می کننــد.  ــات قوانیــن جدی ــان گاهــی اوق بزنیــد. کارآفرین

با عضویت  در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید

www.shabakeh-mag.com
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از ماساژ درمانی و طراحی تا خلق یک شبکه اجتماعی!

10 رمز موفقیت کارآفرینان از زبان خالق توییتر

توییتــر نوعــی ســرویس شــبکه اجتماعــی آنایــن اســت کــه بــه کاربرانش 
ــک  ــتند. ج ــی بفرس ــت های متن ــر، پس ــا 140 کاراکت ــد ب ــکان می ده ام
ــداع  ــارس 2006 آن را اب ــی در م ــبکه اجتماع ــن ش ــق ای ــی خال دورس
ــی و  ــرد اجتماع ــر کارب ــروزه توییت ــرد. ام ــدازی ک ــد راه ان ــاه بع ــد م و چن
ارتباطــی پیــدا کــرده اســت و دومیــن شــبکه اجتماعــی پرطرفــدار پــس از 

ــت. ــوک اس فیس ب
ــر)Twitter( و  ــریالی توییت ــذار س ــوان بنیانگ ــه عن ــت او را ب ــن اس ممک
اســکوئر)Square( بشناســید. امــا آیــا می دانســتید دورســی یــک ماســاژور 
ــد انجــام  ــی کار طراحــی و م ــه صــورت تفنن ــه ب ــود ک ــدرک  ب دارای م
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ــی داد؟ م
شــرکت های دو میلیــارد دالری جــک دورســی موفــق و پررونــق هســتند. 
ــتفاده  ــرکار اس ــه س ــن ب ــرای رفت ــوس ب ــم از اتوب ــوز ه ــی هن ــا دورس ام
ــره   ــی روزم ــد از کارهای ــام می ده ــی انج ــه دورس ــرکاری ک ــد. ه می کن
صبحگاهــی بــدون تغییــرش گرفتــه تــا اصــرار او بــه داشــتن یــک مــدل 
ــتون های  ــی س ــای وی همگ ــادات و نگرش  ه ــن ع ــب و همچنی ــوی جال م
ــم  از نظــر جــک  ــا ببینی ــی او هســتند. ام ــی در پ ــای پ ــی موفقیت ه اصل
دورســی، بنیانگــذار توییتــر و اســکوئر رمزهــای موفقیــت کارآفرینــان در 

چیســت:

1-باایدهآغازکنید
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــی ک ــور غلط ــد تص ــی می گوی دورس
کارآفرینــان موفــق کاری می کننــد کــه رئیــس خودشــان باشــند، و بعــد به 
دنبــال ایــده می گردنــد. بــه اســتدالل وی اغلــب کســب و کارهــا زمانــی 

ــد. ــل  کنن ــا معکــوس عم ــذاران آن ه ــه بنیانگ ــق می شــوند ک موف

2-یکشرکتشفافبسازید
در طــول تمــام جلســاتی کــه در ادارات مرکــزی اســکوئر برگــزار می شــود، 
برخی هــای یادداشــت برداری می کننــد و بعــد ایــن یادداشــت ها را 
ــد:"  ــی می گوی ــتند. دورس ــرکت می فرس ــن ش ــدان ای ــام کارمن ــرای تم ب
ــد،  ــه می دارن ــطح نگ ــک س ــه را در ی ــات هم ــت ها اطاع ــن یادداش ای
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ــرات  ــا و نظ ــام دیدگاه ه ــه تم ــن ک ــد. ای ــم دارن ــری ه ــای دیگ ــا مزای ام
ــه  ــا ب ــم آدم ه ــم و کاری می کنی ــت می کنی ــون را دریاف ــد و گوناگ جدی
روش هــای مختلــف فکــر کننــد و خاقیت هــای بیشــتری را در ســازمان 

ایجــاد نماینــد. "

3-منتظربمانیدتازمانآمدنایدهبزرگفرابرسد
در ابتــدا ایــده توییتــر در ســال 2000 بــه ذهــن دورســی رســید. اما ارســال 
پیــام کوتــاه هنــوز کار بزرگــی نبــود. آمریکایی هــا بــه طــور متوســط تنهــا 
ــرعت  ــه س ــد:" ب ــی می گوی ــد. دورس ــال می کردن ــاه ارس ــن در م 35 مت
فهمیــدم ...هیــچ کــس دیگــری دســتگاه پســت الکترونیکــی موبایل نــدارد، 
بنابرایــن ایــن سیســتم بــه نوعــی بااســتفاده بــود. در ســال 2006 روزی 
ــتر از آن  ــاه بیش ــر م ــا ه ــید. آمریکایی ه ــرا رس ــودم ف ــرش ب ــه منتظ ک
کــه تمــاس تلفنــی بگیرنــد، پیــام متنــی ارســال می کردنــد." جک دورســی 
ــه  ــاز و در ژوئی ــارس آغ ــاه م ــر را در م ســرویس شــبکه اجتماعــی توییت
همــان ســال راه انــدازی کــرد. وقتــش رســید، زمــان مناســب بــود و توییتر 

گل کــرد.

4-مسیرهایشغلیهمیشهمسیرهایمستقیمینیستند
درســت قبــل از راه انــدازی توییتــر، دورســی در دانشــکده طراحــی 
ــن و جــدی همچــون  ــای معی ــود. کاره ــاس ب ــد، مشــغول طراحــی  لب م
ــه  ــم گرفــت ب ــی داشــت.  پــس چــرا تصمی تصویرگــری و ماســاژ درمان
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ســراغ برنامه نویســی و کارآفرینــی بــرود؟ وی می گویــد: " آن هــا ابزارهــای 
ــم می خواســت، بســازم." او امیــدوار  ــا آنچــه را دل ــد ت مــورد نیــازم بودن

ــود. ــورک ش ــهردار نیوی اســت روزی ش

5-بهروزمرگیاعتقادداشتهباشید
دورســی هــر روز صبــح اش را بــه یــک شــکل آغــاز می کنــد: او صبح هــا 
ــی  ــوت فرنگ ــرش ت ــک ب ــویا و ی ــس س ــا س ــز ب ــرغ آب پ دو تخم م
ــد.  ــزی می کن ــت برنامه ری ــا دق ــود را ب ــه ی خ ــام هفت ــورد. وی تم می خ
دوشــنبه روز مدیریــت اســت. در شــرکت اســکوئر یــک جلســه فکــری و 
عملــی داریــم و در توییتــر یــک جلســه کمیتــه عملیاتــی. ســه شــنبه روز 
محصــول، مهندســی و طراحــی اســت. چهارشــنبه روز بازاریابــی، رشــد و 
توســعه و ارتباطــات اســت. پنجشــنبه روز مشــارکت و توســعه دهندگان 

اســت. جمعــه هــم روز مصاحبــت و فرهنــگ.

6-رسیدنبهکمالازطریقسادگی
140 حــرف، تمــام آن چیــزی اســت کــه از توییتــر نصیب تــان می شــود.
هیــج جایــی بــرای هجاهــای غیرضــروری وجــود نــدارد. دورســی دوســت 
دارد ایده هــای پیچیــده را دریافــت و بقایــای مفهومــی آن را حــذف کنــد، 
بنابرایــن فقــط می توانیــد روی چیزهــای بســیار مهــم تمرکــز کنیــد. جــک 
ــورد  ــد. در م ــوان کن ــرکت ها را عن ــدف ش ــه ه ــک کلم ــد در ی می توان
توییتــر ایــن کلمــه ارتبــاط اســت و در مــورد اســکوئر ایــن کلمــه تجــارت.
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7-یادداشتهارانگهدارید
همــه تاریخ گذاری هــا بــه دوره دبیرســتان بــاز می گــردد، مدت هــا 
پیــش از آن کــه دورســی شــرکت هایش را بســازد، یادداشــت های خــود 
را نگــه می داشــت و حــاال می گویــد ایــن بهتریــن کاری اســت کــه تــا بــه 

حــال در زندگــی خــود انجــام داده اســت.

9-ارتباطوهمکاریدواصلکلیدیهستند
دورســی می گویــد اگــر دو بخــش اداری داریــد کــه بــا هــم ارتبــاط  ندارند، 
یــا دو نفــر کــه نمی تواننــد بــا هــم همــراه باشــند، ایــن اختــاف نظــر در 
ــی کــه عرضــه می کنیــد خــودش را نشــان می دهــد و مشــتریان  محصول
ــه  ــد. شــما مشــکات شــرکت تان را ب ــن اختاف نظــر را می بینن ــما ای ش
میــان مشــتریان تان می بریــد، کــه کاری گســتاخانه و خودخواهانــه اســت. 
ــدازه محصــول و  ــه ان ــا از طراحــی و مهندســی شــرکت و ســازمان ب " م

سرویســی کــه می ســازیم، مطمئــن هســتیم."

8-بهکارهااولویتبدهید
هــر کــس روز خــود را بــه نحــوی برنامه ریــزی می کنــد. دورســی اعتقــاد 
ــی  ــچ موفقیت ــه هی ــود ب ــان خ ــرای زم ــزی ب ــدون برنامه ری ــه ب دارد ک
ــرای  ــع ب ــه جام ــک برنام ــل، او از ی ــن دلی ــه همی ــید. ب ــد برس نمی توانی
زمانبــدی کارهایــش اســتفاده می کنــد و از طریــق اولویــت دادن بــه کارهــا 

ــد. ــی کن ــدی م ــا را طبیقه بن آن ه
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1۰-ازتعطیالتآخرهفتهبهخوبیاستفادهکنید
برخی هــا تصــور می کننــد کــه آخــر هفته هــا بهتریــن زمــان بــرای انجــام 
اضافــه کاریســت تــا در کارهــا پیــش بیافتنــد. امــا بســیاری از افــراد موفق 
عــادت بــه انجــام ایــن کار ندارنــد. روزهــای پایانــی هفتــه روز بازتاب هــا، 

بازخوردهــا، اســتراتژی و آمــاده شــدن بــرای بقیــه هفته اســت.

با عضویت  در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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تلگــرام شــبکه را بخوانیــد تــا  بدانید
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قانون های موفقیت جان کوم

10  رمز موفقیت کارآفرینان از زبان خالق واتس اپ

چــه کســی بهتــر از جــان کــوم )Jan Koum( می توانــد الهــام بخــش شــما 
در شــروع کســب و کارتــان باشــد، کســی کــه واتــس اپ را راه انــدازی کرد 
ــه از  ــوک فروخــت. وی ک ــه فیس ب ــارد دالر ب ــغ 19 میلی ــه مبل و آن را ب
خانــواده فقیــری بــود توانســت بــا تــاش و پشــتکار جایــگاه مهمــی را در 

ایــن عصــر فنــاوری بــه خــود اختصــاص دهــد.
جــان کــوم در ســن نوجوانــی عاقــه زیــادی بــه برنامه نویســی کامپیوتــر 
داشــت. او خــودش کدنویســی را یــاد گرفــت بــدون آن کــه آموزشــی در 
ایــن زمینــه دیــده باشــد. ســپس بــه عنــوان مهنــدس IT بــرای کار بــه 
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ــود کــه ارتبــاط  شــرکت یاهــو رفــت. در طــول دوره کاریــش در یاهــو ب
صمیمــی و بســیار نزدیکــی بــا برایــان اکتــون)Brian Acton(  پیــدا کــرد. 

ــه شــکل گیری واتــس اپ شــد. ــان اکتــون  منجــر ب ــا برای دوســتی او ب
ــت  ــز موفقی ــس اپ - رم ــق وات ــوم- خال ــان ک ــر ج ــم از نظ ــال ببینی ح

کارآفرینــان در چیســت؟

1-گذشتهشمابهانهایبرایشکستشمادرزندگینیست
 در حالــی کــه مــادر جــان کــوم بــرای امــرار معــاش بــه کار پرســتاری 
بچــه مشــغول بــود، وی نیــز در یــک بقالــی کارهایــی همچون تمیــزکاری و 
تــی کشــیدن انجــام مــی داد. حتــی آن هــا در مقطعــی از زندگــی خودشــان 
وابســته بــه کمــک هزینــه دولتــی بودنــد. او قــرارداد خــود بــا فیس بــوک 
ــی کــه او و  ــی همانجای را دم در اداره خدمــات اجتماعــی امضــا کــرد یعن

مــادرش بــرای دریافــت بــن غــذا در صــف می ایســتادند.

2-آیندهنگرباشید
بــا وجــود گذشــته تلــخ، او یــاد گرفــت کــه زندگــی مــی توانــد همیشــه 
چیزهــای جالبــی هــم در آشــتین داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل، همیشــه 
ــا  ــده ت ــن آین ــه ای ــد ک ــی دان ــده اســت. او م ــه آین ــری اش رو ب جهت گی
ــل  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــاخته می ش ــود او س ــط خ ــادی توس ــدود زی ح

ــد. ــاده می کن ــده آم ــاختن آین ــرای س ــودش را ب خ
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3-درموردمدرسهودانشگاهزیادغلومیشود
او هنــوز در دانشــگاه ایالتــی ســان خــوزه تحصیــل می کــرد و تــازه شــغلش 
را در یاهــو آغــاز کــرده بــود، کــه یکــی از ســرورهای ایــن شــرکت خــراب 
شــد. موســس یاهــو دیویــد فیلــو بــه موبایــل جــان زنــگ زد و از او کمــک 
خواســت. جــان کــوم پاســخ داد " مــن ســر کاس هســتم". فیلــو گفــت" 
ســر کاس چــه کار می کنــی؟ ســریع بیــا شــرکت. فیلــو تیــم کوچکــی از 
ــرد.  ــا کمــک بگی ــام آن ه مهندســین ســرور داشــت و می خواســت از تم

کــوم تصمیــم گرفــت دانشــگاه را نیمــه تمــام رهــا کنــد.

4-جزییاتمهماند
ــا تاســیس کــرد.  جــان در روز تولــدش شــرکت واتــس اپ را در کالیفرنی
ــود را  ــت خ ــا وق ــوم روزه ــه ک ــود ک ــده ب ــته نش ــوز نوش ــن اپ هن ای
صــرف ســاخت کــدbackend می کــرد تــا اپ خــود را بــا تمــام شــماره 
موبایل هــا در سراســر جهــان ســینک کنــد. او ماه هــای زیــادی را صــرف 

ــرد. ــن اپ ک ــه ای ای ــاف مختصــر منطق ــا اخت ــانی صده به روزرس

5-برایفکرهایمهموجدی،قلموکاغذداشتهباشید
ــای  ــی آق ــم خــراب می شــد و هنــگ می کــرد و وقت ــه دائ ــس اپ اولی وات
ــماره ای  ــا ش ــرد، صده ــش نصــب ک ــن )Fishman( آن را در تلفن فیش م
کــه در دفترچــه آدرس وی بــود- بخصــوص دوســتان روســی اش- نیز آن 
را دانلــود کردنــد. فیش مــن مشــکات را مــورد بررســی قــرار داد و کــوم 
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آن هــا را در دفتــر یادداشــت خــود کــه ســالها پیش خریــده بود، یادداشــت 
کــرد و بــرای پروژه هــای مهــم نگــه داشــت.

6-مادامالعمربهفکریادگیریباشید
ــات  ــاوری اطاع ــه فن ــه ب ــت. وی ک ــری داش ــر یاددگی ــوم صب ــان ک ج
عاقمنــد بــود در خصــوص آنچــه کــه از برنامه  نویســی نرم افــزار آموختــه 
بــود، شــروع بــه مطالعــه و تمریــن کــرد. او آنقــدر در زمینه برنامه نویســی 
ــرای  ــس الزم ب ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــود ک ــه نم ــن و مطالع ــزار تمری نرم اف
نوشــتن کدهــای نرم افــزاری را پیــدا کــرد. مهــارت وی بــه قــدری بــود 
کــه شــرکت یاهــو او را بــه عنــوان مهنــدس زیرســاخت فنــاوری اطاعات 
اســتخدام کــرد. ســپس تجربیــات بیشــتری را در خصــوص برنامه نویســی 

کامپیوتــر کســب کــرد و توانســت کســب و کار خــود را راه بیانــدازد.

7-نگذاریدناامیدیبرشماغلبهکند
ــوک اســتخدام جــان کــوم را رد کــرد و او را نپذیرفــت. او ضمــن  فیس ب
ــرد. کار در  ــن را رد ک ــوک م ــت: "فیس ب ــوع گف ــن موض ــه ای ــاره ب اش

ــا  ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــرای ارتب ــی ب ــک فرصــت عال ــوک ی فیس ب
ــی  ــدی زندگ ــات بع ــم انتظار اتفاق ــود. چش ــاده ب ــان های خارق الع انس

باشــید."
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9-اشتیاقمحورباشیدنهپولمحور
ــد و  ــاز را برطــرف کن ــک نی ــه ی ــی بســازد ک جــان می خواســت محصول
وقتــی نیــاز برطــرف شــد، پــول هم بــه دنبالــش بیایــد. امــروز او میلیــاردر 
ــس اپ را  ــن وات ــت:" م ــوم گف ــود. ک ــی او نب ــزه اصل ــول انگی ــت. پ اس
راه انــدازی کــردم تــا یــک محصــول عالــی بســازم. نمی خواســتم بــه خاطــر 
آن شــرکت بزنــم، هدفــم پــول نبــود. می خواســتیم وقــت خــود را صــرف 
ســاختن سرویســی کنیــم کــه مــردم بخواهنــد از آن اســتفاده کننــد تــا هم 
در پولشــان صرفــه جویــی شــود و هــم زندگیشــان بهتــر و راحتــر شــود. "

1۰-محصولخوبخودشخودشراتبلیغخواهدکرد
آیــا می دانیــد چقــدر هزینــه صــرف بازاریابــی ایــن ســرویس شــد؟ پاســخ 
صفــر اســت. سیاســت واتــس اپ سیاســت بــدون تبلیــغ بــود. واتــس اپ 
در مــورد تبلیغــات می گویــد" هیــچ کــس بــه خاطــر ایــن کــه تبلیغــات 
ــر  ــا فک ــی ب ــود و کس ــدار نمی ش ــواب بی ــح از خ ــد صب ــتری را ببین بیش

8-ازارتباطاتخودبهرهگیرید
ــدر  ــه پاییــن جامعــه برخاسته اســت، ق ــن کــه کــوم از طبق ــل ای ــه دلی ب
ــد کــه در بخش هــای مختلــف  ــد. او تــاش می کن ارتباطــات را مــی دان
صنعتــی ارتباطــات زیــادی ایجــاد کنــد و از ارتباطــات خــود بــه بهتریــن 

نحــوی بــرای رفــع مشــکات و پیشــرفت کارهــا اســتفاده می کنــد.
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با عضویت  در در سایت شبکه آخرین کتابهای الکترونیک را رایگان دانلود کنید
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تبلیغاتــی کــه فــردا خواهــد دیــد، بــه خــواب نمــی رود. بایــد دیــد کــه چه 
چیــز در افــراد ایجــاد انگیــزه می کنــد تــا صبــح بــه خاطــر دیــدن آن از 

خــواب بیــدار شــوند." 
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