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 «دارن هاردی»قطار سرعت بسوی ثروت 

 «روی من حساب کن»

 

 تان کارآفرین شدن دارن هاردیـداس

 «گیری، چیزی را در رویا تصور کنیدپیش از تصمیم»

ق یودتان را عاخ تردید، بافی ودر برابر نه شنیدن، منفیعصر صنعتی به پایان رسیده است و ما االن در عصر ارتباطات هستیم. 

 ایمن شوید.کنید و 

ی نیست افاق تازه، این اتشویمما در مسیر راه با سختی مواجه میکنیم، همه ما به خود تردید داریم، همه همه با ترس آغاز می

 های زندگی و فکری عبور کنیم. مهم واکنش صحیح ماست که از طوفاناز دیرباز بوده با ما، 

 

 

 عوامل ساخت تجارت 

 5، ولی در کار سخت استدرصد موارد  %95در چراکه  ورزی به آن است.تجارت موفق عشق همترین عامل ساختاولین و م

 مانده، بسیار وحشتناک است. درصد باقی

 :ای که در سر و قلبتان وجود دارد، نه زیر مبلور ساختن عشق و عالقهکلید برای شعله 4

 دهید عالقمند باشید. به کاری که انجام می -1

 عالقمند باشید. دادن کارتان،به انجام  -2

 ه چگونگی انجام دادن کار خود عالقمند باشید. ب -3

 مند و مشتاق باشید. کنید، عالقبه کسی که برای او کار می -4

قاط نیکی از ثال مکنید.  توانند آن را انجام دهند. پس استعداد خود را پیداساخته است که بسیاری از مردم نمیکاری از شما 

 برقراری ارتباط است. قوت من 
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 فصل دوم

 کمربند ایمنی خود را محکم ببنیدید

 اندکارآفرینان اینگونه

 بین هستند. غیرعادی خوش ←کارآفرینان دیوانه

 م هستند.سخت و مقاوبشدت سر -دنیا هستند %10جزء 

 :راهبرد برای استقبال از جنون کارآفرینی 5

 نباشید، نباشید.  یاینکه دوست داشتند. نگران به دنبال محبوبیت نباشی -1

داد و  درصد رای، رئیس جمهور منتخب شد. اما تمام قد ایستاد و برای مردمش دست تکان %51باراک اوباما با 

ل یک برنده یا از او متنفر بودند یا قبولش نداشتند یا دوستش نداشتند، اما واکنش او مث %49ابزار شادی کرد. 

 بود.  %100

 دیگران به شما بخندند.  بگذارید -2

ن شود. نگذارید انگشت نما شدن و تمسخر دیگران مانعتااگر به خود رویایتان، طرحتان و هدفتان باور دارید 

ن را تر می شوم، چون ایمان مقهقهه های مردم بلندتر، من موفق های تمسخر بیشتر، صدایهرچه تعداد خنده

 اند. هندید

 موفقیت را تعریف کنید.  -3

 اجازه ندهید نظرات دیگران، ندای درونی، قلبی و شهودی شما را خاموش کند. 

 رای خودتان زندگی کنید و به نظرات مردم اهمیت ندهید. ب -4

سم کننده افراد برای شرکت در مراعامل اصلی تعیین»کنند. فر در مراسم خاکسپاریتان گریه میفقط ده ن

خوار کند. پس بیهوده دچار نشهیچ کس به شما فکر نمی. «هوا( استخاکسپاری شما، شرایط جوی )وضعیت آب و 

 فکری نباشید. 

 خیزید و شکست خود را جبران کنید. سریع بر -5

بران اگر دچار شکست یا مشکلی در کار شدید، درجا نزنید اول مشکل را بررسی کنید و دوباره شروع کنید. ج

 شود، حرکت برکت میاورد. دردی دوا نمیمافات کنید اینکه بشینید و هی غصه بخورید 
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 فصل سوم

 نکته های تجارت:

 شود. صول و باالترین کیفیت، برنده نمیهمیشه بهترین مح* 

 شوید. نیا را هم داشته باشید برنده نمیترین تیم دبهترین و قوی *

 کنیدکنید، رویا را به کابوس تبدیل میهای اشتباه تمرکز اولویت تا زمانی بر*

ال ا شب در حشویم تاست. ما از صبح که بیدار میکننده موفقیت یا شکست ما فروش مسئله تجاری و تعیین* مهمترین 

 فروختن هستیم. 

  تان بدهیدبعنوان یک مدیر انرژی و امید )هدف( به کارمندان *

 بدهیدبعنوان یک همسر عشق به همسر  *

 بدهیدبعنوان یک مادر امنیت به فرزند  *

 به والدینتان بدهیداهمیت  بعنوان یک فرزند احترام و *

 داشته باشیدبعنوان یک کارمند صداقت و پشتکار به مدیر  *

 شودبا فروش آغاز می همه چیز*

 یابد. فروش خاتمه مییک تجارت بی نیروی حیات تجارت است(.فروش شود )همه چیز با فروش حفظ می*

ای ا هدیهتدوست دارند  را همه بیشتربندی زیبا تهیه شده باشد که با یک بستههدیه ای  بندی ما هستند.های ما بستهلباس*

 که با روزنامه پیچیده شده باشد. 

 ادـد، اعتمـپوشروک میـراهن چـزده و پیـس نـیف و واکهای کثشـردی که کفـبه م زـهرگ »

 ارن هاردی د                                                                                                                         « نکن

 احساس مسئولیت در برابر مشتری، نه تملق است نه چاپلوسی، نوعی آرمان برندهاست.*

 

 روش ـنه گام ف

 دوست ندارد شکار شود. پسس کا طعمه دیگری باشد، هیچ خواهد قربانی یکس نمیهیچهای خود را نکشید. مشتری -1

 ازار. با روباهان ریند تتگو ماندگارتـوز و راسـندگان دلسـی طماعی نباشید و دو کفه ترازو را در نظر بگیرید. فروشفروشنده

 وتوقف کنید مختن را د تغییر دهید، باید فروخواهید راهبردی را در فروش خوتجارت شما مهم است، امّا اگر می فروش برای

 به دیگران کمک کنید. 

 ن را تجربه کنید. و فکر و احساس آ با مشتریان خود هم فکر شوید و همدلی کنید. خود را بجای مشتری بگذارید -2



4 

 

 کنند؟ چیزی فکر می درباره چه 

  نگران چه چیزی هستند؟ 

  نگران چه کسی هستند؟ 

 ترسند؟ از چه چیزی می 

  به چه چیزی امیدوارند؟ 

  امیدوارند بر چه کسی تاثیر بگذارند؟ 

  چه امیدها، آرزوها و اهدافی دارند؟ 

 ای به کمک نیاز دارند؟ کنند در چه زمینهفکر می 

 هایخواسته ترینونیهان خود غلبه کنند و یا به درهای پنها یا کمکی هستند تا بر ترسبه دنبال چه منابع، ایده 

 د دست یابند. خو

 کنید؟ ت فکر نکنید چه راهی پیشنهاد میفقط به این سواال

 

 های خود توجه کنید. به نیاز مشتری -3

عی شخص و یاز واقفروش موثر پیدا کردن نبرطرف کردن نیاز خودتان به فروش.  فروش برآورده کردن نیاز مشتریست، نه

نده قعی فروشنبوغ واکمتر حرف بزنید، بیشتر گوش بکنید. در برابر مشتری کمک به او برای برطرف کردن آن است. 

 ای، تمرکز یافتن بر مهمترین نگرانی مشتری و برطرف کردن آن است. حرفه

 نداشت  -4

 پل ارتباطی ایجاد کنید.  -5

گویید یا بمهمی  فرد خواهید آن را بهاگر محصول مهمی دارید و می اگر درخواست مهمی دارید، اگر حرف مهمی دارید،

دیدار  شما را به کند که ای بفرستید که مثالً تقاضانزدیک است را پیدا کنید و واسطه بگردید یک نفر که به او ،بفروشید

 بپذیرد یا محصول شما را تست کند. چون ممکن است شما را به علت نشناختن هرگز به حضور نپذیرد. 

 کلی بفروشید.  -6

 تک فروشی نکنید.  -جعبه جعبه بفروشید

 مردم را شگفت زده کنید.  -7

-ا تشکیل میرکنندگان شما ه بهترین ها بفروشید، بقیه را فراموش کنید. بهترین خریداران شما، ده درصد مراجعه ب  -8

 دهند. زیرا...

 آنها خدمات و محصوالت شما را دوست دارند.  -

 رند. خآنها بهترین محصوالت شما را می -

 کنند. در مقادیر زیاد خریداری می -

 کنند. مدام از شما خرید می -

 کار کردن با آنها شادی بخش است.  -
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 کنند. آنها معرفی می درباره شما و کاالیتان با دوستانشان صحبت و شما را به -

 آنها شما را دوست دارند.  -

 روه رویایی پنجاه نفری خود را تشکیل دهید. گ -9

د یچ وقت خریهناسید، تان را بشاگر نیاز واقعیند مشتری رویایی متحول خواهد شد، پس آنها را پیدا کنید. آینده شما با چ

 اشتباه نمی کنید. 
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 فصل چهارم

 د.ـر کنیـها پنـبهتریی را با ـی خالـندلـص

ا مو دلخواه  یت عالیمشتاق انجام دادن مامور مند و دارای شخصیت عالی که حرفه ای و شخصیبه یک نفر با استعداد، عالقه

 باشد، نیازمندیم.

جمع انرژی  کند.می هدف بیرون را از مسیر موفقیت وشود، و ما سرعتگیر شرکتمان )بیزینسمان( می استخدام اشتباه افراد،

مند و دارای شخصیت عالی د، عالقبه یک نفر با استعداکاهش برسد.  %50کارمند با مدیر باید یک برابر و نیم شود نه اینکه به 

 ای و شخصی مشتاق انجام دادن مأموریت عالی و دلخواه ما باشد، نیازمندیم. که حرفه

 قوانین استخدام

 بینی استخدام نکنید. براساس خوش** 

 براساس شواهد و مدارک دال بر تخصص، کسی را استخدام کنید. ** 

 شود. همیشه احساسات فاتح افکار ما می شود امامینطقی بودن وعملگرا بودن، موفق همیشه م**

ه اول بین عشق نگا خواهید استخدام کنید قرار دهید. زیرا که شما ممکن است اسیرو فردی که مییک مرحله بین خودتان **

 کارمند و کارفرما شوید. 

شوند، یم یجان زدهر شما هافرادی که از کا کنند.د و افراد دردسرساز را انتخاب میچرا که کارآفرینان بشدت خیال پرداز هستن

درصد  %80تا  65یست.  توانند باشند. نیاز افراد به مسائل مالی هم گزینه مناسبی برای استخدام نقطعاً کارمند خوبی نمی

 نید. مد استخدام کترسناک است! پس یک نیروی کارآاند، کت را حقوق و دستمزدها دربرگرفتههای یک شرهزینه

 منشور اخالقی اعم از رفتارها و قوانین حاکم، قبل از استخدام تهیه کنید. ** یک

 ** یک برگه شرح وظایف بطور مفصل تهیه کنید. که در حین مصاحبه چیزی جا نماند.

 هر نیرو باید حداقل سه برابر دستمزدش آیدی را وارد مجموعه کند. مالی + معنوی

 کنید. دهید. شما افراد موفق را استخدام مییشما موفقیت را به افراد خود آموزش نم** 

 . ظر بگیریدنهایش برای استخدام در شخصیت یک فرد را عالوه بر توانایی استخدام کنید.افراد دلسوز و صمیمی ** 

 فهرست خصوصیات پیشنهادی وارن بافت برای استخدام کارمند: صداقت، هوش و انرژی

 که البته صداقت مهمترین اینهاست.

قلب  . به اعماقگاه کنیدنشینید، فقط بر روزمه انها نگاه نکنید، به چشمان آنها نوقتی برای مصاحبه با کسی پشت میز می** 

 آنها نگاهی بیاندازید. 

 مراقب باشید، فرد عالی را در جای نامناسب نگذارید. ** 
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 *استخدام نیرو دست کمی از خواستگار دخترتان ندارد. 

 موش نکنید.*آتش را با بنزین خا

نکنید.  ستخدامهنگام گسترش تیم خود یا برطرف کردن مشکل موجود شرکتتانبرای سریعتر کردن روند کار، نیروی جدید ا

 کنند. ورتر میکنندبلکه شعلهاین ها آتش را خاموش نمی

 اند.*افرادی را استخدام کنید که بیشتر از شما رشد کرده

 م کنید.*برای فتح مرزهای جدید نیرو استخدا

 *برای اجرای ابتکارات نو نیرو استخدام کنید. 

 العاده از افراد عادی است.رهبری به معنای کسب موفقیت فوق

 برایان تریسی

  کارمندان یا خوبند یا بد

 پ و گفت یاست یا گاکند، نیم دیگر وقت خود را یا مشغول چای خوردن یتاً با نیمی از توان خود کار میکارمند خوب، نها

 . انجام می دهد ور شخصی و.... هر کاری جزء مسئولیتشـانجام ام

تفاوتی به یبدبانه خود، اار بیکنند، بلکه با رفتا از تمام ظرفیت خود استفاده نمیو امّا کارمند بد: این دسته کارمندان نه تنه

اتب فراد به مرااشتن این زنند و نگه دمی ت پرهزینه نامحسوسی به مجموعهدقتی در انجام کار، خساراهای مجموعه یا بیآرمان

اد ید. فقط افردهق میو ورشکستگی خود به آن ها حقوپرهزینه تر از حقوق است. با نگه داشتن کارمند بد، برای بدبخت کردن 

 درجه یک را استخدام کنید. 

 «ایاسب تک شاخ اسطوره»کارمندان عالی 

 چرا کارمندان درجه یک باید استخدام کنیم؟ 

 د. قت پرت ندارنوکنند. چرا که اینها حوصله اضافی و افراد درجه یک را به خود جذب می ک،یبازیکنان یا کارمندان درجه  -1

 شود. برنده می 1ازیکن یا کارمند درجه ب -2

  کنند.بیشتر از دستمزدشان وارد شرکت میمجانی هستند. چرا که  1ازیکن ها و کارمندان درجه ب -3

  1، کارمندان درجه1درجه کارمندان 

  3، کارمندان درجه 2و کارمندان درجه 

 کنند.تخدام میـرا اس

 تیو جابزـاس 
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 کند.برای برد بهترین بازیکن آماده میتنها چیزی که تغییر نکرده، تیمی است که زمین را 

 کمدیر سابق جنرال الکترونی -جک ولش

رکت را ه مطلوب شرسیدن بدهند و راه های شما بال و پر میو به ایده کنندن عالی، توان شما را دو برابر میکارمندا

کنند. یمن پیگیری کار را بهتر از خودتاکنند و شی که به آنها سپرده شده راحت میکنند. خیال شما را از بخهموار می

ند. این پیدا ک رعت بیشتریشوند که مجموعه سدهد و باعث میآنها به دیگر کارمندان انرژی می عملکرد مثبت و با هدف

 ا آموزش همنها به شمرسند تا جایی که ایمی ی خود به درجه استادیکنند و در وظیفهسته از کارمندان هر روز تحقیق مید

 دهند. می

 ***عملکرد عالی را در شرکتتان، فرهنگ سازی کنید. *** 

 

 

 هویت افراد دارای آن است. نشانه شخصیت و ،فرهنگ

 ید. حفظ کن سازی با عملکرد باال، باید افرادی را با عملکرد عالی را استخدام کنید و در شرکت خودبرای فرهنگ

 ها ضعیف است. نیروی جدید عالی انتخاب کنید، اگر عملکرد فعلی

 تنها و مهمترین کاری که باید انجام دهید، انتخاب افراد درست است و حفظ آنها هست.

 ندارد.هیچ چیز مهمتر از این وجود 

 جیم کولین

 

 اصل هنگام استخدام افراد  3

 خواسته خود را دقیق مشخص کنید.  -1

 از خواسته آنها با خبر شوید.  -2

 تفریح -3

 * حرف زدن و سخنرانی درباره اهمیت مردم یک چیز است و اطالع دقیق از خواسته خود یک چیز دیگر. 

 ترین فرد شرکت خود باش و افراد بهتر از خودت را استخدام کن. احمق*

 

 1ویژگی کارمند درجه  3

 کارمندتان از شما بهتر است. -1
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 کارمند شما دلسوز و مهربان است.  -2

 کارمندان شما عاشق کارشان هستند.  -3

 مورد هستند.  5کارمندان در محل کار به دنبال 

 دارد.کاران اهمیت افراد: سطح شرکت و هم -1

 چالش: انجام کار بزرگ  -2

 ها و اهداف شما برایشان مهم است. ند پس آرمانرای موفقیت هستبفرصت: بدنبال فرصت  -3

 شد و پیشرفت: در جا زدن برای کارمندان مشابه مرگ است آیا شغل فعلیشان جای پیشرفت دارد. ر -4

 نید. عامل انگیزه بخش افراد درجه یک و عالی نیست. آنها را فقط برای حقوق گرفتن استخدام نک پول: نخستین -5

 هم هدف شوند. هدفی را در جهان مشخص کنید. تا افراد همفکر وذوب هدف میمردم مج استیو جابز: 

 شود.د. همان برای ما امتیاز محسوب میجذب شما شون

 اشته باشیددار خود دو سوم ساعات بیداریتان را به خود اختصاص می دهد. بنابراین احساس خوبی به ک شغل انتخابی شما،* 

 و همواره رو به رشد باشید. 

 جیم رون:

 ای فراتر از شغلشان کمک کنی.یاد بگیر که به مردم در زمینه

 گان شما آنعه کننددهد، معروف کنید، در آن هنگام مراجه این که به زندگی مردم اهمیت میاگر بتوانید شرکت خود را ب*

 آیید. از عهده پاسخگویی به آن ها بر میچنان زیاد خواهند شد که به سختی 

 تاندارد بازار ـیار بهتر و باالتر از اسـبس -
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 فصل پنجم

 ینیدـصندلی جلو بش

 رهبری 

 کارمند 000/000/16

 این فقط یک علت دارد! سازند وواحد خانه می 200روزی 

 رهـبری آگـاه

 

 م*************ودمـخ            ود.ـشد شرکتم میـوع مانع رشـط یک موضـفق****************

-ین است. من محدود هستم. بازار فرصت را به همه مد و پیشرفت شرکت، جاه طلبی صاحب آتنها محدودیت رش

 کنم. برای رشد سریعتر شرکت مذاکره می کنم ومین هستم که سرعت حرکت را تعیین دهد. این م

-ییت کنم، همه چیز جای خود قرار مکنم، خودم است. اگر این را درست مدیرمهمترین چیزی که مدیریت می

 گیرد. 

ین و تنها مانع موفقیت خودم هستم. نخستحدودیت دارم، نه هیچ چیز دیگر. من بعنوان یک رهبر، فقط خودم م

 بر آن است. ـازمانی رهـد هر سـرشع ـمهمترین مان

 درصد مسئولیت با شماست وقت خود را با مقصر شمردن دیگران هدر ندهید.  100** بعنوان یک رهبر، 

 شود. اش غرق میها ناخدا با کشتیدر هنگام طوفان ←خوبی نباشیداگر رهبر 

 

  21رهبری قرن 

 ام، رئیس بازی در نمی آوردند.  21رهبران قرن 

 ویژگی رهبران:  4

 کنند. ان سرعت حرکت را مشخص میرهبر -1

 د. کنیعیین میبر آنهاست. شما سرعت را تکنند. سرعت آنها به اندازه رهتوانند سریع حرکت نمیای که میمردم به اندازه -

 ط باید بگویید، دنبال من حرکت کنید. عمل خود را الگو قرار دهید. برای رهبری فق -
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 ز رفتارهای الگو برداری می کنند نه از حرف های ما افراد ا -

 آینه و انعکاس  ←رهبر خوش پوشی باشید -

ستند. هل تماشای شما همیشه در حا کنند.نند، آنها به کارهای شما توجه میکهای شما توجه نمیافراد شما به حرف -

 بنابراین  الگوی خوبی برای آنها باشید.

 

 کار رهبران خیلی آسان نیست.  -2

یت را ی صالحشما بعنوان یک رهبر، اوضاع را باید در دست داشته باشید. قاطعانه برخورد کنید، افراد معمولی و ب

یک رای به کارمندان محبت بیش از حد نکنید )دست از لوس کردن کارکنان بردارید( و به دموکراتاخراج کنید. 

تلقی  ما را رهبریعنی واقعًا شزنند، ند و شما را با اسامی خاص صدا میکناعالم خطر می وقتی افراد به شمابدهید. 

 کنند. می

 شوند. رهبران موجب پیشرفت دیگران می -3

رورش پمسئولیت رهبر، شکوفا کردن استعداد، انگیزه و توانمندی و صالحیت افراد تیم است همچنین وظیفه او 

 باشد. ته میافراد شایس

 پرورش دادن افراد است.  وظیفه من رهبر،  -

 دهند. رهبران به دیگران اجازه رهبری می -4

 مسئولیت را واگذار کن. -

ری کارها واگذا است.تر واگذاری کارهار شرکت هدف دارد، راه رسیدن به آن هدف هرچه سریعوقتی بنیانگذ -

 دهد میزان تالش خود را چند برابر کنید. این اجازه را به شما می

 توانید رهبری عالی باشید. با رهبری ندارد، انجام دهید نمی اگر اغلب کارهایی که ارتباطی ***

 **ما یک تیم هستیم نه خانواده**

ه برکز ـمتم مندانه و تالشـریزی هوشهـی بودن، برنامـد و عالـبر اثر تعهی نیست ـودآوری اتفاقـوری و سرهـبه

                      آید.  ود میـوج

 رـال.جی.مایـپ  
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 فصل ششم

 دـسرعت خود را تنظیم کنی

 ازیدـوار ثروت بسدیوانه

ن ه بود و ایاد گرفتیهای سخت و طاقت فرسا بدون گله وشکایت را ربی فوتبال بود که از پدرش تمریندارن هاری فرزند یک م

زوهایش ت به آر، بدون گله و شکایت شود. و او را همین خصوصیاباشدمزیتی شد که در آینده فردی سخت کوش با انگیزه 

 رساند. او باهوش نبود اما بشدت پشتکار داشت. 

و  بیای له دررد تا از پیکها، تعطیالت و اکثر تفریحات را قربانی دوستیها، ها، آخر هفتهها، دورهمی* گاهی الزم است، شب

 م بودن که خیلی راحت است. پروانه بشی و اال کر

زرگ و وریتی بدهیم. حتی با داشتن مأمکه شکست کارهایی است که انجام می* همیشه کارنکردن علت شکست ما نیست، بل

 شود. شکست میا اشتباه رفتاری هم باعث اهدافی روشن امّ 

 عامل حیاتی و مهم مدیریت و رهبری  4
 وظایف حیاتی و مهم شما  -1

 «یدها و وظایف مهم را پیدا کنی و آنها را عالی انجام دهد. فقط باید نکتههرکاری چند قسمت مهم دار»

 دکتر آز

 العاده و موفق دکتر آز= مرد، همسر و پدری فوق

مد ابل و کارآقبزرگ  * راز بزرگ= همه کارها را انجام ندهید. فقط کارهای مهم و ضروری را بسیار عالی انجام دهید و تیم

 بسازید که بقیه کارها را عالی انجام دهند. 

 *** حتما این سوال را جواب دهید: کارهای مهم من در تجارت چیست؟ 

 من هر روز با خودم در حال مسابقه هستم 

ه نباید کشود وط میهایی مرببه انجام ندادن کارتوانید انجام دهید ندارد، بلکه بیشتر ت ارتباط زیادی با کارهایی که میقیموف

 انجام دهیم.     کنت کول

 

 های حیاتی و مهم شما اولویت -2

 م شیرسندر

ین ایستد و ایای مپایهگنده با شالقی  بر روی چهار اید؟ یک مرد کوتاه قد، شکماید؟ یا در تلویزیون دیدهرفتهبه سیرک  

 کند و بر او مسلط است!! ی قوی را کنترل میسلطان عظیم و جثه
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ق تفاانیست. این  ن سازگارشود. مغزش با آمی جنگل هم در برابر تهدید مطیع شاه -ترسدبیند و میشیر هر پایه را چهار تا می

ی ـواقع واقعاریم که دردرس هایی کارمند، کارآفرین، مدیر .............. ت، هد. ما در مقام والدددر اثرعدم آگاهی و آموزش رخ می

 نیستند و فقط توهم هستند. 

 های بسیار زیادی دارید. اولویت شوید، یعنی* اگر در کارهای خود فلج می

 اید.مشخص نکردهای خود را بصورت شفاف هاولویت کنید وقت کافی ندارید، یعنی* اگر فکر می

 فرق میان وظیفه مهم و اولویت مهم چیست؟ 

 وظایف مهم کارهای کلیدی شما برای موفقیت سازمان یا هدف است. 

 های حیاتی، انجام دادن کارهای روز به روز و فصل به فصل الزم برای رسیدن به آن هدف است. اولویت

 نکته: 

 کارها متن یف در حاشیه قرار دارند و اولویتوظا 

 یابی به وظایف ها انجام امور برای دستاولویت 

 تهیه و تولید محتوای آموزشی  ←اش عسل= وظیفه

 سازی حقیق و جمع آوری اطالعات و آمادهت ←اولویتش 

 

 زمان نه گفتن فرا رسیده است
 ام. هاختصاص داد هایمویتبه اولفقط تقویم و ساعاتم را راهبردی و مهم دارم که بر آنها متمرکز هستم، و در حال حاضر اولویت 

 ها واضح، مشخص، حمایت شده و ثابت هستند.اولویت

 ای وارن بافت هـه مرحلـروش س
 های خود را بنویسید. همه اولویت -1

 ها را انتخاب کنید. سه مورد از مهمترین آن -2

 بقیه فهرست را کنار بگذارید.  -3

 

 های فردی نداریم.ت اولویتـفهرستوجـه!!! 

 فهرست یدکی نداریم. 

 اولویت.  3فقط 

 

 وری و سودآوری چیست؟ مهارت اصلی بهره
 م. ـبگویی« هــن»بگیریم  یاد

 رسیدن به سطح استاندارد برای من پیروزی است نه جمع کردن پول 

 خواهم بر مردم و زندگی آینده آنها تأثیر بگذارم!  این است رسالت من * می

ه وثر را داشتمهای یمپیشرفت تجارت شما و اتخاذ تصم که اطالعات کلی مورد نیاز برای نظارت برباید شش معیار پیدا کنید 

 باشید، باید معیارهای تجاری مشخص و دقیق باشد. 

 تبادالت فروش جدید  -1

 ا ـراردادهـو قـلغ -2
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 پول نقد حاصل از فروش  -3

 مبالغ قابل پرداخت  -4

 مبالغ قابل وصول  -5

 اما ممکن است معیارهای سنجش شما متفاوت باشد. 

 

 

 ول بزرگ ـول تحـفرم

 تان را متحول کنید. یـتجارت یا زندگار، با چند معی

 

 سه هدف مهم زندگی شما چیست؟  -1

 نکته! اگر بیش از سه هدف دارید پس هدف ندارید. 

 ی که با رسیدن به آن بدون شک بهترین سال زندگی خواهد بود. ـی چه؟ اهدافـم یعنـسه هدف مه

 یابید. ندگی خود به این عادت مهم دست مینکته! با تغییر یک یا دو عادت مهم ز

 سه هدف را بنویسید و مابقی را از لیست خارج کنید. 

 های مهم و کلیدی عادت -2

 روزانه غری هدف اصلی شماست. درست غذا خوری و ورزشعادت مهم برای رسیدن به هدف عالیان کافیست. اگر الدو 

 کافیست 

 ادامه مسیر  -3

ادت عید. به ن را تشخیص ندهید و ممکن است درستی یا نادرستی آدهارادی انجام میعادت: کاری که بدون فکر و غیر

 رانندگی نگاه کنید. روزهای اول تا به االن 

  به موفق بودن عادت کنید 

  به خوب بودن عادت کنید 

  به نوآوری عادت کنید 

  پایان روز به حساب خود برس قبل روز بنویس 

  ر ه بدانید درای اینکبدهد و باید همه ستونها تراز باشد. کاری صندوق را تحویل میمثل یک حسابدار که پایان ساعت

 مسیر هستید یا نه. 

  .باید در مسیر درست باشیم 

  معیار مهم من است. تاثیر گذاری بر مردم 

 

 ول موفقیت ـفرم

 
 یاد بگیرید+ مطالعه کنید+ عمل کنید+ بازنگری کنید 

 ها مهم است.ها و آموختهن کافی نیست، عمل کردن به دانستهیادگیری و دانست 

 افسانه است  ←قدرت نیست ←دانایی 

 یدن به قدرت ـیل است برای رسـی پتانسـدانای 

  .زمینه پیشرفت مورد نظرتان را مشخص کنید 

 2-  .سرمایه گذاری کنید 
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  .یاد بگیرید و تکرار کنید 

 اهدافت  طابق بام هایت اضافه کنی. بایدباید به خودت و معلوماتت و مهارتخواهی پیشرفت داشته باشید، اگر می

 پیشرفت کنی. 

  .پیش از سرمایه گذاری در سهام، روی خودتان سرمایه گذاری کنید 

  .حتماً کسی یا موضوعی مفید پیدا کنید و محکم به آن بچسبید 

 نها را شود. چند موضوع مهم را مشخص کنید و آبه یک مفهوم ساده خالصه می ←مفهوم حیاتی موفقیت شما

 بیشتر و بهتر انجام دهید. اما همیشه آسان نیست. 

 خواهد. وری و سوداوری معجزه نیست، نظم و انضباط میبهره 

  .رمز برنده شدن، عالی بودن در مبانی کاری است 

 خطرات است.همین خطرات زندگی نامحدود هستند، اما امنیت در میان 

 ژوهان وون گوته      
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 فصل هفتم

 ا کنـروا رهـپیـدستانت را آزاد و ب

 هیجان است، نه کل واقعیتوحشت قسمتی از 

 «.کس به من هشدار ندادهیچ»

-ت را نمییش رویپراه هستی، مسیر  برای کارآفرین شدن، برای خالق شدن، برای ماهر شدن و .... چیزهایی زیادی که اول

 ستند و اینی بدتر ههای ناگهانهای غیرمنتظره، سقوطتفاق و حرکت بعدی آماده کنی، پیچتوانی خودت را برای ابینی، نمی

وشن و تیجه رسرعت بسیار خطرناک و حتی مرگبار است. همیشه به مسیری تاریک و ناشناخته وارد میشوی. اما قطعًا ن

 واکنش ما دارد.  دلنشین است و این نتیجه کامالً بستگی به عملکرد و

 با ترس خود مواجه شوید

ط کنند و نتایج بدست آمده زندگیشان فقدادادیشان زندگی میاستعدادهای خ بدون استفاده ازاغلب مردم 

 پس از استعدادهایت استفاده کن، مخلوق خدا  قسمت کوچکی از لیاقت واقعی آنهاست!

، ام که شجاعت نداشتن ترس نیست، بلکه غلبه بر آن است. مرد شجاع کسی نیست که نترسیده باشدفهمیده»

 «.    بلکه کسی است که برترس خود غالب شده است

 نلسون ماندال 

 ترس واقعی نیست! 

ا د امها همه واقعی هستننوها، عرق کف دست، لرزش صدا، اینرسد، ضربان شدید قلب؛ لرزش زاقعی میبنظر وا

یش یت ندارد، توهمی بحقیقت ترس ما، توهم زاییده ذهن است. تفسیر ذهنی شما از اتفاقات است. ترس واقع

 ای است که کامل در مغز شما ساکن است. نیست، پدیده

 

 تکنیک مغزی برای غلبه بر ترس 6

 مغز خود را از عصر حجر به عصر ابزارهای با تکنولوژی باال وارد کنید. 

 واقعیت را ببینید  -1

 ترس شما، ترس از ترسیدن است -2
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 بیست ثانیه شجاعت  -3

 روی کارها متمرکز شوید نه نتایج آنها  -4

 خود را به ترس عادت دهید  -5

 ترس و شکست را به تفریح و سرگرمی عادت دهید  -6

 

 

 واقعیت را ببنید  -1

تد را افر است بییا قرا تفاق در حال جریانخب حال اابتدا دیدگاه و هدف خود را مشخص کنید و واقعیت را از خیال جدا کنید. 

 نباید هیچ وعی نیست اگر پاسخ منفی است پس ترس شما واقمیرم؟ د: اگر این کار را انجام دهم، میبا این سوال بررسی کنی

 تاثیری در شما داشته باشد. 

 ترسید( ما، ترس از ترسیدن است )از ترسیدن میترس ش -2

حمله  ید به دلشبینی ترس نکنزند. توهم ترسناک بودن یا پیش، آسیب میترسیدتفاقی که از آن میترس بیشتر از اخود 

 کنید. 

 بیست ثانیه شجاعت  -3

ثانیه کافیست که  20ثانیه و مستقیم به طرف آن بروید. در استخر آب سرد شیرجه بزنید.  20بار شجاع شوید فقط  3در روز 

، ترسیدا میمه از آن هههایی که بیش از در فعالیتخورد. فهمد که کسی او را نمیا شما میمل بشوید و آنگاه مغز شموارد ع

 یت شما هستند، پس انجامشان دهید.میانبرهای موفق

 تمرکز شوید، نه نتایج آنها روی کارها م -4

 نامم. د من این را تأثیر ذهن پیچیده میسازنامه سازی است. از کاه کوه میاستاد نمایشمغز شما 

یزه نفر دوم دارد فکر هزار دالر اختالف حساب با جا 500تایگر وودز موقع زدن اخرین ضربه در مسابقه به این که این ضربه 

  ار زده است.بای که یک میلیون یک ضربه، ضربهاندیشد. به همان دهد، میفقط به کاری که آن لحظه انجام مینکرد 

 

 خود را به ترس عادت بدهید.  -5

کند. یمه با دشمن ه مقابلمادکند. ارتش نوجوان را آوابسته به مادر و خانواده می ده وکاری که ارتش با یک نوجوان تعلیم ندی

 مغز را طوری تربیت کنید که انگار عادت دارد که اصالً از چیزی نترسد. 

 

 رس و شکست را به تفریح و سرگرمی تبدیل کنید. ت -6

 «استرمز موفقیت شکست بسیار »

تی و د و ناراحنموداری بکشید یک طرف شکست، طرد شدن، باخت، درکنند. موفقیت مثل پاندول کار می یشرفت وزندگی، پ

ربه کست تجشایستی زیاد درد و در سوی دیگر موفقیت، پذیرش، پیروزی، شادی و خوشبختی.  اگر در زندگی بی حرکت ب

ترین فرد موفقست. رسی. یک انسان موفق شاد طعم هر دو طرف پاندول را چشیده انی امّا به موفقیت و شادی هم نمیکنمی

  کسی است که زیاد شکست خورده است، پس بروید و شکست بخورید.

ز ات ناشی یعنی بدون اطمینان عمل کردن که این ترسناک است، بهتر است با کسب اطالعات کافی میزان خسارریسک، 

 سانیم. داقل برگوییم خسارت را به حیست که بترسیم یا ریسک نکنیم، میبه این معنا ن ریسک را پایین بیاوریم. این

 ای( کردید )به هرکاری یا آغاز رابطه وقتی شروع
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 باور کنید -2عتماد کنید                    ا -1

 

 توانستید باشید، دیر نیست.   ل شدن به آنچه میهرگز برای تبدی

 جورج الیوت  

 

 

 

 هشتمفصل 

 به دوربین لبخند بزنید تا خاطره و اثری شاد ازخود باقی بگذارید.

 عتیادبود و به انخوشحال  د، امّابرنده مدال طال جهانی  و نفر اول دنیای تنیس جهان ش ها و آرزوهایت را فراموش نکنید. هدف

رتش فت و از شهراش بدنبال هدف قلبی بعدهااش. اطرافیان بود نه عالقه شدید قلبیروی آورد چرا که جایگاهش خواست 

دفی ههرت من شاش استفاده کرد و این موقع بود روحش هم شاد شد و گفت. مین مالی و معنوی هدف اصلی زندگیبرای تا

 دارد. 

 

 بایدها و نبایدهای سفر موفقیت آمیز 

م و زیاد داشت ف انرژیعالقه عجیبی به صرهیچ کاری را به اجبار و برخالف میل خودم انجام ندهید. روزی جوان تر که بودم، 

 روها قطعاًعداد نیتگرفتم. گذشت روزگار و بزرگتر شدن کسب و کارم و اضافه شدن م همه امور را فقط خودم بعهده میانجا

 وم د نیاوردوند بوجورشد و چون من تغییری در شد یا کالً انجام نمینجام نمیانجام همه امور سخت بود و یا کاری درست ا

ادن دز دست اشکست بزرگی خوردم. خب بعد از هموار کردن اشتباهات و  ،اصرار داشتم کماکان به روال سابق پیش برم

 «عالی شدم ا کیفیتکارهای کمتر ب»موقعیت اولیه، من هم حسابی تغییر کردم و تبدیل شدم به فردی که عالقمند به انجام 

  های دیگران پار، به قلب خودت نه به جاه طلبیبسمسیر خودت را دنبال کن، به ندای قلبت گوش 

  .اجازه نده ترس، حسادت یا فشار اجتماعی تو را از هدفت دور کند 

 کند ودانیم چه چیزی دوست داریم و چه چیزی دوست نداریم چه چیزی ما را خوشحال میهمه ما می 

رد ود گوش بسپارید و به مواچه چیزی ما را ناراحت ازشهود خود استفاده کنید و به ندای درونی خ

 بیرونی توجه نکنید. 

 «خواسته و آرزویت را فراموش نکن» 

  !همیشه دقت داشته باشید 

  مهمترین موضوع برای خود شما چیست؟ 

 

 یکبار از آخر به اول را ببینید. 
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دارید دوستان و  کنید. دوستتان نگاه میساله هستید و به زندگی گذشته 70 فکر کنید امروز روز تشیع جنازه شماست یا

لم ت دارید فیزید دوسپردایا وقتی در سنی که به استراحت میآشنایانتان در روز تشیع شما چه حرفایی درباره شما بزنند و 

 تان چگونه باشد؟ زندگی

 . ول چه کردمای د بهها را بنویسید و تبدیل کنیه چیزهایی را تغییر دهید؟ ای کاشامروز روز موعود است و دوست دارید چ

لی او ومرد ور میهمانط کردند اگرود و مردم از او تاجر مرگ یاد میآلفرد نوبل صاحب کارخانه جنگ افزار و مخترع دنیامیت ب

ار کنجام شود، ت باید اکار درست در زمان درسهمیشه کار درست را انجام بده. تغییر داد و کارخانه ذوب آهن را احداث کرد. 

شغل  و یاج داردکند. زمانی است که کودک نوپای من به من احتکاری که باید انجام بشود فرق می مهم یاکار  یادرست 

 شود، کار درست نگهداری از فرزندم است. مناسبی هم بهم پیشنهاد می

 

 

 به ندای قلب خود اعتماد کن

ی دنبال رویاداد و ب کارمند سابق و ارشد با درآمد عالی وال استریت به ندای قلبش گوش کرد و از آنجا استعفا ←جف بروس 

 ون نالین شد و صاحب سایت آمازما او صاحب بزرگترین کتاب فروشی آخود رفت همه او را دیوانه خواندند ا

  «متحان نکردن استتالش نکردن و اشود، زی که باعث تأسف و پشیمانی من میتنها چی»

 

 خواست باشیدکسی باشید که دلتان می

ت تکان رای شما دسی آن بز باالاین طور برخورد کنید! این کوهستان من است و من میخواهم از آن باال بروم! یا ابا اهدافتان 

دامه آخر راه ا است و تا گردم. بگو: نه این تصمیم منم. در هر صورت من از تصمیم برنمیکشدهم یا کنار آن مرده دراز میمی

 خواهم داد. 

 

 یم رانج                                                     شود.ده نکنید، به درد و رنج تبدیل میاگر از استعداد خود استفا 

 

 یم رانج                                       بخشیدن آغاز فرایند گرفتن است. بخشیدن بهتر از گرفتن است، زیرا 

 

 آیم؟ من به تو ایمان دارم. کنی من از عهده اش بر میآیا واقعاً فکر می 

 .ارن هاردید                                                             دانستن به تنهایی کافی نیست، باید عمل کنید 

       .وهان ون گوتر ژ                                                   خواستن تنها هم کافی نیست، باید اقدام کنید 

نش آورد و فقط یک قدرت بالقوه است. جیم ران می گوید: اجازه ندهید یادگیری شما به دادانش قدرت نمی

 ارتر ازهای خود ثروتمند شوید. هیچ چیز اسفبتهه آموخمحدود شود یا شما را احمق جلوه دهد. با عمل کردن ب

 اری ازن کاری است. بسیورشکستگی فرد باهوش نیست. با بیانی ساده بگویم، سازه اصلی، برخاستن و انجام داد

آفرین ارکن امروز. دهند. فردا نه، هفته بعد نه، همیها انجام میهایی دارند اما عده کمی کاری درباره آنمردم ایده

 پردازی. واقعی اهل عمل است نه رویا
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