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 نیآفرثروت  وانگانید

 ( یکتاب پرفروش اثر مرکب ) دارن هارد ی سندهیاثر نو نیدتریجد

 م؟یشو ینیوحشت کارآفر قطارسوار مینترس چگونه

 

 ثروت ساز : وانگانیکتاب د ی درباره

 یکه در آن از عصر انبوه ساز یاست.دوران دیدر دوران جد یاصول زندگ”ثروت ساز وانگانید“ کتاب

فراهم  یزندگ تیو به تبع آن امن یشغل تیاشخاص،امن یداده نشده که برا یو وعده ا ستین یخبر یصنعت

حقوق  یو جامعه  هانبو یکه در آن چندان از استخدام ها ییقرن قبل جا کیبه  میبازگشته ا یآورد.به نوع

بر دوش  انیو ع یواقع یبه معنا یزندگ تیبا حقوق سرماه.مسئول سکینه از کار بدون رنبود و  یخبر ریبگ

نه مثله پدران که مثل پدربزرگان  دی.بامیبکش رونیمان را آب ب یزندگ میکه گل مییما نیخودمان بود و ا

بود و  نیکارفرما و کار آفر کیهر فرد،خودش  آنکه در  میکن یبسا پدران پدربزرگان مان زندگ یمان و ا

ما را به همان عصر کشانده و  گریبار د یخود و خانواده اش را برعهده داشت.تکنولوژ یزندگ تیامن

در اثر  یموفق خواهند بود که فنون زندگ یتنها کسان انیم نیفاصله مان داده. در ا یازحباب عصر صنعت

است.حاال قرار است هرکداممان  یرنگ نیا شهیسمان همرا بدانند و به کار ببندند و فکر نکنند که آ دیجد

هاست که  یسوارشدن بر قطار وحشت شهرباز هی،شب یدارن هارد هیبا تشب ینیو کارآفر میباش نیکارآفر

 یزندگ یو قهرمانانه  یقیهمان ساختن مفهوم حق شیدرخود دارد و اوج و فرودها ینیریش سکیدر نهان،ر

 است. دهر فر یبرا

را  دیدر دوران جد یخود فنون زندگ ۲۰۱۵بار در کتاب سال  نیکتاب اثرمرکب  ا ی سندهینو یهارد دارن

 است. اندهیو جذاب آن به ما نما یواقع یو  داستان ها ینیو خم کارآفر چیپرپ ریو در قالب مس یبا هوشمند

 نی.شما مسافر است یحرفه ا یشما در زندگ یراهنما ،کتابیچه کارمند کتاب هارد دیباش نیکارآفر چه

دهد.پس  یدوران به شما نشان م نیسرشارو موفق را درهم یزندگ کیکتاب هم فنون  نیو ا دیدوران هست

 .یسراسر خواندن یهم کتاب نیشما و ا نیا

 م،یکرد یخودمان کار م یبرا یهمگ میکرد یم یما در غار زندگ یهستند وقت نیانسان ها کارآفر ی همه“

 گونه آغاز شد. نیا تیبشر خیتار م،یکرد یم ریرا س خودمان م،یکرد یم دایغذاپ
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شما ”چون به ما القا کردند میشد لی.به کارگر تبدمیرا سرکوب کرد یژگیو نیآمد ا تمدن به وجود یوقت

 ”میهست نیما کارآفر میکرد فراموش”دیهست رکارگ

 :مقدمه

ارتباطات  ای یقبل ژه،آموزش،ثروتیو التیخاص،تحص ازیآدم متوسط بدون امت کیامکان نداشت  قبال

 شود. یاالن م یداشته باشد ول یاقتصاد ینامحدود و فراوان یها تیموقع

که بر عهده  یانتخاب خواهد بود انتخاب کی نیاالن است و ا نیهم ینیر وحشت کارآفرقطا ینقطه  نیاول

 خودتان است.

 ایشود؟دوستان تان؟خانواده تان؟همکارانتان؟ یمانعتان م یچ دیشو دیجد یونرهایلیاز م یکی دیتوان یم

 چطور؟ یزمان کاف ایمانعتان است؟نداشتن پول  یمال تینداشتن امن ای د؟ترسیخودتان مانع هست دیشا

 د؟یشو یوقت موفق نم چیکه شما ه دیگو یو مدام م چدیپ یدر سرتان م ییصدا دیشا ای

 است. ینیکتاب آموزش راندن قطار وحشت کارآفر نی.امیباش نیکارآفر میتوان یما م ی همه

 ”کند یرا ارزشمند م ریمس یست که ادامه  یزیعشق چ برد، ینم شیرا پ ایکار دن عشق“

 جونز یپ نیفرانک

 است اجیکه احت یاول : قد فصل

 .دیعاشق باش دیاست که با نیعامل در ساخت کسب و کار موفق ا نیو مهم تر نیاول

 را !!! یگرید زیچ ایآن را دوست بدار  اینخواهد بود. زیچ چینباشد،ه اگرعشق

 داند. یکس مقصرتان نم چیهو  دیشو یم مید،تسلیشو ینم د،موفقیوار عاشق کارتان نباش وانهید اگر

 .میکن دایعالقه مان را در کسب و کار پ دیاز همه با قبل

مبل خانه ات  یکوسن ها نیی؟پایات را گشته ا نیماش یصندل ری؟؟زیکن دایعالقه ات را پ یتوان ینم

 ؟؟؟؟؟؟؟ یکن دایعالقه ات را پ یتوان یکه نم یچ یعنیچطور؟ رتختتیرا؟ز

برق  انیاز قبل در وجودتان است.عالقه مثل جر د،عالقهیکشف کن ای دیکن دایکه پ ستین یزیچ عالقه

  آن جاست. شهیالمپ هم دیاست.در کل
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کوسن  رینه در ز روشن کردن عالقه تان وجود دارد که در سر و قلب تان هستند. یبرا ییروشنا دیکل چهار

 مبل. یها

 .دیعالقه به خرج ده دیکن یکه م ی:در مورد کارکی یشماره  دیکل

درصد  ۹۵کار قرار است  نیا دینکن کیاز حد رمانت شیب دیده یکه انجام م یتان را نسبت به کار عالقه

 محشر است. یلیخ گریدرصد د ۵باشد اما آن  ندیما ناخوشا یمواقع برا

 .دیکار عالقه به خرج ده کیانجام  لیدو:در مورد دل یشماره  دیکل

 میگو یم یانجام اش را دوست دارم.جد لیمطمعنم دل یدهم را دوست ندارم ول یانجام م یکه کار من

 یها،قرارها یکه مجبور به انجام اش هستم اغلب مواقع به درد نخور است،فرودگاهها،تاکس یزیچ

 ..…و یکار لیمالقات،موعد تحو

و  ،ترسیکیکنم که پراست از تار جادیا یرا در جامعه ا یو فراوان تی،موفق دیمن دوست د ارم نور ام یول

 ..…و یقحط

انجام دهم  دیکه آن روز با یکند.هرچه قدر هم کار یم دارمیاست که هرصبح از خواب ب یزیهمان چ نیا

 سخت و دردناک باشد.

 .دیکار عالقه به خرج ده کیانجام  ی وهیسه:در مورد ش یشماره  دیکل

 یدارد.عالقه نشان دادن به کار یتر شیها چالش ب دیکل هیدوست دارم چون نسبت به بق یلیرا خ دیکل نیا

انجام کار  ی وهیعالقه نشان دادن به ش یهست.ول یانجام اش کار راحت تر لیدل ای دیکن یکه م

 .ستیکارها چطور؟؟؟؟راحت ن نیندتریناخوشا

 .دیعالقه به خرج ده دیکن یکار م  یچه کس یکه برا نیچهار:در مورد ا یشماره  دیکل

 ینم یبه درد زندگ دیاش جان ده یبرا دیکه حاضر باش دینکرده ا دایرا پ یزیاگر چ”:نگیلوتر ک نیمارت

 ”دیخور

 ی وهیو ش لیو دل دیده یکه با آنچه انجام م دیمساله بگذار نیا یساده تمرکزذهن تان را رو یلیخ اگر

شود وکل  یروشن م دی.کلدیآ یزود عالقه تان به وجود م یلیخ دیکن یخدمت م یانجام اش به چه کس

 کند. یم دایپ یبهتر یمعنا ندیفرآ

 دیکن دایعلت مبارزه تان را پ دیبا دیبرد یکه به عالقه تان پ حاال
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به  ی.وقتدیکن یم دایباشد که علت مبارزه تان راپ یتواند روز یتان م یزندگ یروزها نیاز بهتر یکی

 .دیکن یو مقابله م دیستیا یو م”. ست یکاف گریشدم د خسته”دییگو یخودتان م

 د؟یمبارزه کن دیحاضر یچ یکشم:برا یبه چالش م دهیا نیشما را با ا پس

 .دیو سخت تر مبارزه کن دیتر جلو برو یتر و طوالن قیعم یتا کم دیکن دایقلبتان را پ کیروزعامل تحر هر

 د؟؟یکن یمبارزه م یچ یبرا

پس  دیاز محل کارتان مشغول  باش ریغ ییدر جا لیروز تعط کیهد صبح خوا یاگر دل تان م”فاستر: دیوید

 ”دیبه آن کار ندار یخوب دید ای دیده یرا انجام م یاحتماال کار نامناسب

 د؟ییکجا لیتعط ی:صبح روزهادیحاال از خودتان بپرس پس

 وحشت منتظر شماست! قطار

کسب و  یسخت است.راه انداز ینیو و ارتقاع منعتان کنم.کارآفر شرفتیکتاب،از پ نیخواهم در ا ینم

کار ممکن  نی:ادیموضوع را بدان نیا یخواهم شما را هل بدهم جلو.ول یکشد. م یکار،شما را به چالش م

 شما ممکن است. یکار برا نیاست.ازآن بهتر،ا

 .دیباش دیبا ؟ دیهست ی؟ وسواس دیکارتان هست عاشق

 خواهد یسخت م ،کارییتوانا یند،ولاستعداد دار همه

 دیتا بتوان دیدار د،باوریرا که انتخاب کرده ا یزیوچ د؟یکارتان بگذار یهزار ساعت وقت رو ۱۰ دیخواه یم

 قیعم د،توجهیسخت کوشانه تر کارمتمرکزتر باش دیخواه یم د؟یاز آن را ساعت ها  دنبال کن قهیهر دق

 د؟یانجام ده هیبه بق تنسب یتر شیب تیتر،منظم تر و و با نظم و جد یو کارتان را طوالن دیکن یتر

 دیها را دار یژگیو نیالزم هستند.اگر ا ینیدر قطار وحشت کارآفر تیبه موفق دنیرس یموارد برا نیا

جلو ! در ها باز هستند  دیاز صف بزن دیتوان یم یسوارشدن استاندارد است.حت ی.قدتان برامیگو یتبربک م

 و قطار منتظر شماست.

 !میحرکت کن میخواه یداخل قطار!م دیبرو

  شتنیان آلبرت ”شوند. یکوچک رو به رو م یذهن ها دیبا مخالفت شد شهیبزرگ هم یها روح

 است. نیجور تحس کی نی.ادیام.ناراحت نشو یجور نی.من هم اوانهیاست د درست د،یهست وانهید  شما
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 یمنیم :کمربند ادو فصل

 :میکن فیرا تعر وانهید دیبگذار

 دارد. یرعادیغ یو عالقه  ادیوسواس ز یکه نسبت به موضوع مشخص یشخص اسم: وانهید

 :میکن یرا معن یمعمول دییایب

 یج،عادینوع را ایمطابق با استاندارد شخصی با صفت های :یمعمول

که دوباره برگردانندتان  نیا دیبه ام رندیگ یها(خرده م وانهیشما )د ینیکارآفر یبه انتخابها یمعمول مردم

 کنند. داینسبت به خودشان پ یبه جمع خودشان و احساس بهتر

 خوب است. نیا . و وانهیزنند: د یبله.آن ها شما راصدا م خب

 ها! وانهید شیبه نما دیها!خوش آمد وانهیسالم د خب

تان  یازنفس ها ای دیقورت ده ریشمش ستیها الزم ن وانهید شیملحق شدن به نما یکه برا نیخوب ا خبر

 باشد.( رکیس یکه شغل تان راه انداز نیبزند.)البته مگرا رونیآتش ب

 دردناک باشد. لیتواند اوا یبودن م وانهیکه د نیبد ا خبر

است.چرا  و قطعا دردناک است مقابله کردن مردم با شما دیشو یکه معموال با آن مواجه م ییزهایاز چ یکی

 ؟کنند یمردم با شما مقابله م

 :لیدو دل به

 زیآن ها ن دییایب رونیب طیشرا نیاز ا دیریگ یم میشما تصم یوقتبد به نظر برسند. دیشو یشماباعث م_۱

زنند  یکنند ، زور م یمسخره تان م جهیترسند،در نت یآن ها م یول دیکن یکار را بکنند که شما م نیهم دیبا

 .دیشو میکنند شما تسل یتا کار

 فیضع یایو مزا یکارمند یپرداخت یعنی،یشرکت تیتوانند امن یها نم آن .ستندیشما شجاع ن یبه اندازه _۲

 کنند. یسرزنش م یدهند،خودشان را بخاطر بزدل یاش را رها کنند.مردم بخاطر شجاعت تان آزارتان نم

 

 تیکنند و در نها یخندند بعد باشما مبارزه م یبه شما م رند،بعدیگ یتان م دهیروز اول ناد”:یگاند بقول

 ”.دیشو یکه برنده م دییشما
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 اند. نیشوند چون وارثان زم یموفق م وانگانید

 :دیریرا بپذ وانتانید تیماه یپنج استراتژ نیا با

 دوستتان داشته باشند. نکهیاز ا دیکن یخوددار_۱

نکند  دییگو یخاطر است که م نیبه ا دیشا دیباال نرفته ا تیاز نردبان موفق دیخواه یکه م یازه اتا اند اگر

 د؟یایمردم از شما بدشان ب

 .دینکرده ا یدورو برتان دوستتان دارند کار شاق یآدم ها ی:اگر همه دیبشنو ینجوریرا ا موضوع

 کشند. یآن ها هم از دوست داشتنتان دست م دیباش هیمثل بق دینخواه گرید یوقت

 .دیخنده دار شو_۲

 نیخندند،بنابرا یو خارق العاده و نمونه ها م ،موفقیانقالب یگفت:مردم اول به آدم ها یطور که گاند همان

دهند  یکه نشان تان م ییو انگشت ها شخندهاین دینگذار دیبرنامه تان اعتقاد دار ای دگاهیا،دیاگر به رو

 بترساندتان.

 ریز ستیبه ل ینگاه دیدوست خوب فرض کن کیاند؟خودتان را  دهیشما خندو خانواده تان به  دوستان

 مسخره شان کرده اند: هیبوده اند که بق یها کسان نیا دیبنداز

 یت،محمدعلیرا نکن،برادرانیبرانسون،آبراهام ل چاردیجابز،ر ویهوگان،است نگ،بنیلوترک نیمارت

 …و تسیگ لیتن،بیشیان ،آلبرتیکل

 یکس مسخره تان نم چی.اگر همیریرا با آغوش باز بپذ هیبق یخنده  دهیادامه دارد وقت اش رس تیلس نیا

مطرحش  ایبا دن دیترس یم ای دیندار یا ردهندهییو تغ یانقالب ی دهیخندد،پس شما هم هنوز ا یکند و نم

 .میده رییرا تغ زی.خب ما قرار است همه چدیکن

 !دیخند یکه آخر کار م دیشما هست نیگفت باشد،چون ا یکه گاند یزیتان به چ حواس

 یبه اندازه  میستیمطمعن ن یول میرو یم تیرا دنبال موفق یاز زندگ یکل ما .دیکن فیرا تعر تیموفق_۳

سوال را ازخودتان  نیحاال ا تا ”؟یچ یعنیمن  یبرا تیموفق“ میتا ازخودمان بپرس میوقت گذاشته باش یکاف

 د؟یا دهیپرس

 د؟یکاغذ آورده ا یجواب تان را رو واقعا
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سوال را از خودمان  نیتا حاال ا یاغلب ما حت د،متاسفانهیستیاست و شما تنها ن یجواب تان منف زنمیم حدس

 .میکه جواب هم داده باش نیچه برسد به ا میا دهینپرس

 یواقعا من را خوشحال م ی؟چیچ یعنیمن  یبرا تیموفق دیخودتان بپرس د،ازیو آشنا را فراموش کن دوست

 تر دارم؟ شیب تیکند؟چه موقع رضا

 .دیسوال را از عمق وجودتان جواب ده نیا

 .دیاحساستان را کنترل کن_۴

آن نظرات مهم  یعنیتر مواقع کنترل کردن احساسات  شیتان مهم است؟در ب یچقدر برا هیبق نظرات

 .ستندین

بخش  ییرها یشود.از نظر احساس یو ترس م ی،نگرانرفتن اضطراب نیباعث ازب یاحساسات فور کنترل

 تر است. قیهم عم نیکسب و کارتان از ا یاثرش رو یاست.ول

 :دینقاهت را کم کن یدوره _۵

 زهایچ نیکل ا دیو موانع را تجربه کن یدی،ناامینیشکست،عقب نش ینیاست در قطار وحشت کارآفر قرار

 آورد. یهم به وجود نم یدردشان مشکل یو بله دردناک است هستند.ول یالزام

 .یبه حالت قبل دیکشد برگرد یاست که چقدر  طول م نیفرقش ا دیخور یبارها شکست م شما

 است.اوه!حواس ات به من هست؟خوب است. کانینزد ی!قهوه فقط برانیقهوه را بگذار زم آن

 ”گلن راس یگر گلن”لمیف

 .دیکن یسوم:به موتور سوخت رسان فصل

کند کسب و کارتان  یکه مشخص م یزیدلتان بخواهد چه نخواهد تنها چ چه:زیانگ رتیح یابیو بازار فروش

 به شدت شکست خورده فروش است. ایموفق شده 

اش و نود درصد ش  تیفیخدمات به ک ایمحصول  کی یینها تیدرصد موفق ده”میتان بگو یبرا یجور نیا

 است و چه یواقع یایدن نید،ایخواه ینم یغول چیه دیدرست انتخاب کن پس”دارد. یبه فروش بستگ

را به چنگ  یمشتر کیداند چگونه  یکه م یکس آن کند. یم یفروش پادشاه دیچه نخواه دیبخواه

 آورد.نقطه تمام. یتر ازهمه پول در م شیاست که ب یترش کند کس شیآورد،نگه دارد و ب
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خانه سفت  ریکه در مس یشل کراوات یگره  نیدر اول روز تا اخر وترتانیروشن شدن کامپ یاز لحظه  دیبا

 .دیفرار کن هیقض نیاز ا دی.نبادیمشغول فروش باش دیکن یم

 …بزرگ تان،طرز نگرشتان و یها دهی.فروش استیفروش محصول ن فروش،فقط

 شماست. کی یبه بعد فروش شغل شماره  نیا از

با فروش  زیشود،هه چ یبا فروش حفظ م زیشود،همه چ یش شروع مبا فرو زیکسب و کار همه چ کی در

 شود. یتمام م

 .دیبفروش یزیاست که چ نیشما ا ی مهی.تنها قانون بستین ینیکارآفر ریدر مس یتیامن چیه

 .دیندار یکسب و کار دینفروش یزیچ تا

 شهیهم”ستمیمن فروشنده ن”:دیگو یم یشنومم کس یم ی.تمام روز و هرروز،وقتمیما مشغول فروش ی همه

را به  قتیحق نیو ا ندیگو یشان را م لیدال اتییجز قهیکنند ده دق یبخندم بعد آن ها شروع م یاول کم دیبا

 .ستندیفروشند که در فروش خوب ن یمن م

 شما. یفروشند حت یهمه م دیرا گول نزن خودتان

 تر شود. یتا قو دیفروشتان کار کن یعضله  یرو پس

 یم لیپراز کوتوله ها تبد یکه کوچکتر از ما باشند،به شرکت میرا استخدام کن ییهرکدام از ما آدم ها اگر“

به شرکت غول  میشو یم لیم،تبدیریبزرگتر از خودمان را به کار گ ییاگر هرکدام از ما آدم ها ی.ولمیشو

 یلویاگ دیوید”ها.

 

 یخال یها یچهارم:پرکردن صندل فصل

و فرستادن آن به  ینیخارج کردن قطار وحشت کارآفر ریاز مس یراهها نیتر جیو را نیتر عیاز سر یکی

.برعکس همانطور که دیو نگه دار دیرا استخدام کن ینادرست یاست که آدم ها نین،ایسمت مرگ آتش

است که  نیا ایدن یرو یبزرگ و اثرگذار تیتنها راه تسلط بر صنعت،کامل کردن مامور”گفته: وجابزیاست

 ”.رونیب دیها بکش نیرا از با استعدادتر نیو بهتر دیها رانگه دار د،آدمیچگونه استخدام کن دیریادبگی

 یکامل برا یکردن آدم ها دای(پستین ایشرکت تان چقدر بزرگ است) ای دیهست یچه کس ستین ممه

 ها سخت هم هست. نیما کارآفر یو متاسفانه برا ستین یکار راحت ریمس نیملحق شدن به شما در ا
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تان  نهیتنها گز ستیخوب ن یکاف یرسد. خوب به اندازه  یموقع پرکردن قطار وحشت بااشخاص م یوقت

 .دیریگیقطار حالت تهوع م نیهاست وگرنه در ا یاستخدام عال

 کنند. یمکنند.درجه دو ها درجه سه ها را جذب  یها را جذب م کیدرجه  یو عال کیکارمندان درجه  چون

 ک،نهیتاکت ند،نهیهستند  نه فرآ ستمیشوند.آن ها نه س ینم یو ترازنامه معن انیو کارتان با سود و ز کسب

 آدم ها. یعنیمحصوالت.کسب و کار  ،نهیاستراتژ

 یمشتاق م ید؟شخصیهست ییها یژگیبه دنبال چه و دیقرار است افراد را استخدام کن یوقت

 د؟مقاوم؟شجاع؟متعهد؟یخواه

 د؟یخواه یم چه

 .دیکن شیدایپ دیتون ینم دیخواه یچه م دیدان یبه گشتن.اگر نم دیوشروع به کن دیکن هیته یستیو ل دینیبنش

 استادانه استخدام: قوانین

 دیخواه یچه م دیبدان -۱ یشماره  قانون

 دنبال.۳ و منظم باشند تیکه با شخص دیباش یکسان دنبال.۲د باشنکه از شما بهتر  دیباش یکسان دنبال.۱

 که مثله شما عاشق کارتان باشند و شرکت را از خود بدانند. دیباش یکسان

 خواهند یچه م دیبدان -۲ یشماره  قانون

 هستند. یگرید یزهایها دنبال چ یخواهند،عال یخواهند نم یم دیکن یرا فکر م یزیچ مردم

 ها کار کنند. یخواهند با عال یها م ی:عال آدم

 یشان آورد و ارضا جانیخواهند که به ه یرا م یباشند کار یعال یزیاز چ یخواهند بخش یها م ی:عالچالش

 شان کنند.

 خاص هستند. یخواهند.محتاج صعود و هدف یم شرفتیپ یبرا یتیها موقع ی:عالتیموقع

 یم یگذار هیکارکنان اش سرما یرشد و توسعه  یباشند که برا ییخواهند در سازمان ها ی:مردم مرشد

 کند.

 .رندیبگ یدهند پول خوب یکه ارائه م یکار عال یخواهند در ازا یها م ی:والبته عالپول
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 زهیعامل انگ نیقرار دارد.پول اول ستیقرار دارد و مهم است؟پول ته ل ستیل نیدر ا یکه چ دیکرد توجه

 .ستیها ن کیبخش درجه 

 .دیها را استخدام کن کیدرجه  دیاگر اهداف جاه طلبانه دار پس

 .کردن شماست یو حاال وقت رهبر دینیجلو قطار بنش یصندل یرو دیها را استخدام کرد کیکه درجه  حاال

 یسیتر انیبرا ”یمعمول یخارق العاده از آدم ها یها تیموفق دنیکش رونیتوان ب یعنیکسب و کار یرهبر“

 

 جلو یدر صندل یپنجم:سوار فصل

 شیتان ب تیریمد ییخودتان است.توانا دیکن تیریمد دیکه با یعامل نیعامل مهم تر ریبه عنوان مد شما

 یاست که مشخص م یهمان مهارت نیتان است.ا یتجار یبه خواسته ها دنیرس ریدر مس تیمحدود نیتر

 نه؟ ای دیکن لیموشک تبد  کیقطار وحشت را به  نیا دیتوان یم ایکند آ

.وقت تان را صرف سرزنش دیهست زیکسب و کار،صد در صد مسئول همه چ کیبعنوان رهبر  تیدر نها شما

 .دیکردن نکن

با قدرت،ترس و  سیی.رستین یجور نیا گریحاال د یول سییو ر ریرهبر کسب و کار مترادف بود با مد قبال

 ”هستم. سییمن گفته ام،من ر ،چونیکن یکار را م نیتو ا”کند. یم استیدستور ر

 .دینباش سیی.ردیآ یاز روسا بدشون م ههم

 یو..به انجام کار هیهد یها ،کارتیبرنج یکنند آدم ها را با انگشترها یم یچطور؟آن ها سع رانیمد

 ”دهم. یبه تو م زیفالن چ یانجام ده میگو یرا که م یزیاگرچ”کنند. قیتشو

 .دینباش ریمسخره اند ،مد رانیمد

 .دیباش رهبر

 .دیو به آن ها عمل کن دیرا درک کن یکننده رهبران عال زیاصل متما۴

روند بلکه با  یتوانند جلو نم یکه م یسرعت تیبا نها مردم کنند: یم نییرهبران کسب و کار سرعت را تع_۱

 .دیکن یم نییکنند،شما سرعت را تع یسرعت رهبرشان حرکت م
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 هی.از بقدیکن لیرکت خود را به آموزش تبد.ح دی:مرا دنبال کندییبگو دیکسب و کارفقط با یرهبر یبرا

 .دیرا انجام دهند که خودتان قبال به آن عمل کرده ا یکار دیبخواه

 دیخواه یکه م دیباش یرییجزآنکه همان تغ دیندار یگریراه د دیداشته باش یموثر یرهبر دیخواه یم اگر

 .دینیبب هیدربق

در حال مشاهده هستند.الگو  شهیکنند .آن ها هم یدهند بلکه مشاهده تان م یتان به شما گوش نم میت افراد

 .دیباش

 دهند: یانجام م ستیرا که متدوال ن یرهبران کار_۲

هدف  یشد.ول دیعده خواه کی یباعث ناراحت دیبکش دکیاگر نام رهبر کسب و کار را  دیباش مطمعن

درست.که کار  یام کارهاکردن است.انج ی.رهبرستیکسب وکار،دوست داشته شدن ن

 .ستینیدرست،کارمحبوب

 هستند: هیرهبران باعث رشد بق_۳

 ییاز توانا یمردم با بخش یرهبرآن است.همه  ی فهیم،وظیافراد ت ییو توانا زهیاستعداد،انگ دنیکش رونیب

 دایپ میت یرا در هرکدام از اعضا ”یبرتر”بذر منحصر به فرد دیکنند.شما بعنوان رهبر با یکار م شانیها

 .دیکن

 دهند: یم یرهبر یاجازه  ی هیرهبران کسب و کار به بق_۴

در  یرهبر بزرگ دیتوان ینم ستندین یتیریکه در واقع کار مد دیبگذار ییوقت تان را به انجام کارها اگر

 .دیکسب و کار شو

 .دیده یکسب وکاررا افت م یرهبر یعنیتان  یاصل ییهمزمان توانا دیانجام ده یادیز یلیخ یکارها یوقت

 .دیها انجام دهند به آن ها بسپار کیتوانند درجه  یرا که م ییکارها پس

 .دیتفکر،عمل و واکنش شماست.پس الگو باش ی وهیش یریادگیدر سازمان شما درحال  هرکس

و تالش  هوشمندانه یزیر ،برنامهیتعهد به برتر ی جهینت شهی.بلکه همستین یوقت اتفاق چیه ییکارا“

 ی.برادیانجام دادن دار یبرا یمهم تیدانم که اهداف بزرگ و مامور یم (ری یم ی.جپل)  ”متمرکز است

و حواس  دی( بگذاریاتیمسائل)عالئم ح نیمهم تر یو منابع تان را رو یزمان،انرژ دیبا تیبه موفق دنیرس

 .دینزن یخاک یو به جاده  دینکن تیتان را پرت مسائل کم اهم
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 ششم:سرعت گرفتن فصل

 :دیدار ازیتان و کسب و کارتان ن میخودتان ت یرهبر یکه برا یاتیح یکارها

 شما: یاتیح یکارها_۱

 می( وتدیانجام شان ده ی.)به شکل عالدیریرا بر عهده بگ یاتیح یفقط کارها دیکارها را خودتان نکن ی همه

 کنند. یمسائل فوق العاده عمل م ی هیکه در بق دیتوانا بساز کنانیاز باز یعال

کم ارزش  هدر  یکارها یخاطر است که وقت تان را برا نیبه ا دیتان دور شده ا یاز اهداف درآمد اگر

 .دیداده ا

را صرف شبکات  قهیدق۲۰.ستین یازیکه واقعا ن دیرو یم ی.شما به جلسه الیدل نیاست،تنها هم نیهم

 .دیزنیحرف م یرو با کسرا در راه قهی.ده دقدیکن یم یاجتماع

 االن. نیهم دیکارها دست بکش نیا از

 تان عوض شود. یتا زندگ دیو انجام شان ده دیرا کن ییرا شناسا یاتیح یکارها پس

 :شما یاتیح یها تیالو_۲

 مشخص است. یها تیبه خاطر نداشتن الو ادیبه احتمال ز دیاحساس فشار کرد هروقت

 :مییگو یم یبند تیالو یوارن بافت را برا یمرحله ا ۳جا روش  نیا در

 .دیسیتان را بنو یها تیالو تمام

 برسند. تیالو۳تا به  دیمحدودشان کن آنقدر

 .دیندار زیچ چیه دیداشته باش تیالو ۳از  شیکنار.اگر ب دیرا بگذار ستیموجود در ل یکارها ی هیبق

 شما: یاتیح یارهایمع_۳

سال  نیشود بهتر یبرو برگرد م یب دیهدف بزرگ که اگر امسال بهشان برس ۳که  دیریبگ میتصم دیبا االن

 ست؟یتان چ یزندگ

انجام  دیاست که با یدیاهداف چند عادت کل نیبه ا دنیرس یبرا حاال.دیهدف تمرکز کن ۳ نیا یرو فقط

که  یشش عادت و پنج، دیهدف بزرگ را دار ۳آن  ینیبازب فهی.هرشب وظدیو خودتان را متعهد  کن دیده

 .دیدر طول روز انجام ده دیبا
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 یبررس یبررس ی.بررسدیکن یکدام را بررس هر

 شما یاتیح یرفت ها شیپ_۴

  رفت:شیپ یقدم برا چند

 ییاول:شناسا قدم

 کرد. دینخواه یرفت شیپ چیصورت ه نی.در ادیرفت کن شیمسائل پ یدر همه  دیتوان ینم

 هستند. یاتیهدف بزرگ ح۳به آن  دنیرس یکه برا دیکن تمرکز ییبهبود مهارت ها یرو

 : یگذار هیسرما دوم قدم

 ”خواهد شد. لیدالر تبد یس د،بهیکن یگذار هیرا سرما یشخص شرفتیپ یبرا یدالر کیهر”یترس انیبرا

 شیبه اهدافت پ دنیرس یبرا دی،بایتر شو شیب دی،بایتر داشته باش شیب یخواه یاگر م”ران میج بقول

 ”.یرفت کن

 سوم:بشور و بپوش قدم

 .دیریسخت بگ سییخودتان به عنوان ر به

 فون گوته وهانی.”وجود دارد  تیآن ها امن نینامحدود هستند و ما ب یزندگ خطرات“

 هفتم: دست ها باال فصل

قرار است هر روز با  دی.قرار است وحشت کندیشو یبا ترس روبه رو م دیشو لیتبد نیکارآفر کیبه  اگر

 .دیروبه رو شو نانینداشتن اطم

 تسیگ لیبرانسون با ترس شروع کرد،ب چاردیکند.ر یبا ترس کارش را شروع م یبزرگ نیهرکارآفر

 طور بوده اند. نیجلد مجله ساکسس آمده اند هم یکه رو یاشخاص یهم.همه 

 حال ادامه دادن. نیکردن ترس است و با ا ست،احساسینبودن ترس ن یبه معنا شجاعت

 افتد. یاست که کامال در ذهن تان اتفاق م یا دهیتوهم است.پد کی ستین یترس،واقع

 غلبه بر ترس: یبرا یترفند مغز۶
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 نیا دیاز خودتان بپرس دیتوان یکه م ی.سوال خوبدیفرق بگذار ایو رو تیواق نیب دیبا :دیشو یواقع.۱

 است. لیدل یترس تان ب نیبود بنابرا یجوابتان منف رم؟اگریم یکار رابکنم م نیاست:اگر ا

آزارتان  دیترس یکه از آن م ییها زیتر از چ شیترس ب خودشما رو میترسونه :  که است ترس از ترس۲٫

 دهد. ینم

را شجاعت به خرج  یاول انجام کار ی هیثان۲۰فقط  دیکل روز شجاع باش ستین قرارشجاعت: هیثان ستیب۳٫

 است. یکاف دیده

 جینه نتا دیکارها تمرکز کن یرو۴٫

 .دیده عادت ترس به را خودتان۵٫

 .یحیموضوع تفر کیبه  دیکن لیتبد را شکست و ترس۶٫

 .دیو شکست بخور دیشکست را تجربه کرده است.برو نیتر شیاست که ب یفرد کس نیتر موفق

 فون گوته وهانی.”وجود دارد  تیآن ها امن نینامحدود هستند و ما ب یزندگ خطرات“

 .دیلبخند بزن نیهشتم:به دورب فصل

 .هیبق ینه به جاه طلب دیتان را.به حرف و قلب خودتان گوش بده انیآشنا رینه مس دیخودتان را برو راه

 درک تان را کدر کند. یفشار اجتماع ایترس،حسرت  دینگذار

 خواهند. یم یچ هیبق نکهینه ا دیخواه یکه خودتان م دیشو لیتبد یکس به

 دیبزن ادیبه قله هدف منصرف کند فر دنیرس یخواست شما را برا یکس اگر

 خواهم تا قله صعود کنم!!! یکوه من است و م نیا“

افتاده ام و مرده  یدر گوشه ا ایدهم  یتان دست تکان م یکه برا دید دیمن را بر فرازقله ها خواه ای شما

 خواهم تا قله صعود کنم. یست و مکوه من ا نیا کنم. ینم ینیام.و عقب نش

به کمک تان  گرید یکردن تکه ها دایپ یاست و برا نانیکارآفر ازیگم شده  و ن یکتاب تکه  نیا معتقدم

که کارشان را  ییبه آن ها میکه هنوز شروع نکرده اند و کمک کن میشو یدارم تا الهام بخش کسان اجیاحت

 شروع کرده اند.

 موفق باشید دارن هاردی متشکرم. دیکن یکه م یو کمک د،اعتمادتانیکه اختصاص  داده ا یوقت از


