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سرعت گیر موفقیت کارآفرینان10
.رندیگیمرا یتانهاهدفجلوي رسیدن به هاسالکوچکی که گاهی موانع 

سال؟12ماه یا 12: نویسنده کتابسبحان قاسمیان

Modir12.ir

.سپاس از شما که این فایل را دریافت کردید

دوست یا12حداقل به لطفن این فایل را 
اتطریق ایمیل و تلگرام ارسال کنید ازهمکار 

هم استفاده کنندهاآن



سبحان قاسمیان: موفقیت کارآفرینان                                          نویسندهریگسرعت10

1
12modir12.irدر سایت مدیرو زندگی وکارکسبپیشرفت سریع در يهاروشآموزش 

موفقیتيرهایگسرعت
. رد باید از برنامه شما حذف شودهر کاري که تأثیر مثبت در زندگی سالم شما ندا

برخی کارها اگر به مقدار خیلی کم و فقط در روزهایی خاص انجام شوند اختاللی ایجاد 
ها و زودتر آندیشیندیباي اند باید چارهشدهاما اگر به یک عادت روزانه تبدیل؛ کنندنمی

.را با عادات خوب جایگزین کنید
سبب جلوگیري از رشد تیاهمکمظاهربهدر زندگی کارآفرینان گاهی کارهاي

براي حذف ییهاراهرا شناسایی و رهایگسرعتباید خیلی زود این . شوندیمکارآفرین 
رایج که مانع رشد سریع کارآفرینان و ریگسرعتدر ادامه به چند . پیدا کردهاآن

:کنمیماشاره شودیمهاآنوکارکسب
هاي اجتماعی و تلفن شبکه-1

. مردم شده استيهایوابستگاجتماعی یکی از يهاشبکهوزها تلفن همراه و این ر
و مطالب يهاغامیپو یا میکنیمبا تلفن صحبت هاساعتمتوجه شویم بدون اینکه 

.مینیبیماجتماعی را يهاشبکه
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کردم روزي در فکر می. کردمهاي اجتماعی زیاد وقت صرف میمن قبلن در شبکه
یک هفته . خیلی زیادي استزمانهمت که البته نیم ساعت در روز حد نیم ساعت اس

متوسط . کردم ثبت کردم رقم خیلی وحشتناك بودها میهایی که صرف شبکهزمان
.ساعت بود2ماهانه روزي 

توجهی در این نوع وقت تلف کردن البته اطرافیانی دارم که رکوردهاي بسیار قابل
. من به صرف این مقدار وقت تلف کردن عادت کنمولی این توجیهی نیست که. دارند

ساعت معادل یک هفته کاري 60شود و ساعت می60ساعت در روز در یک ماه 2
توانم کار یعنی من با حذف همین عادت ساده و کوچک در ماه یک هفته می؛ است

ان کار نکنم و استراحت کنم، با خانواده باشم، به مسافرت بروم، سه کتاب بخوانم و هزار
.دیگر

اآلن زمان هفتگی که به . ي اجتماعی و تلفن را ایجاد کردمهاشبکهمحدودیت 
. شود در هفته کمتر از یک ساعت استهاي مجازي صرف میارتباطات شبکه

داشتن تخصص-2

خاصی تحصیالتی ٔمشکل اکثر ما متخصصان این است که معمولن درزمینه
متخصصان معمولن . ایمع تحصیلی یاد گرفتهیکسري مطالب مرتبط با موضو. ایمداشته
کنیم و با راحتی قبولشان میپس به. آورند خیلی تخصصی هستندهایی که میبهانه

.کنیمها زندگی میهمین بهانه
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دانند چگونه از اما هنوز نمی؛ من دوستانی دارم که در رشته خاصی دکتري دارند
ها را استخدام کند تا د که دانشگاهی آناین دوستانم منتظرن. تخصص خود استفاده کنند

این . ها هم به شاگردانشانشاگردان آن؛ وبتوانند تخصصشان را به دیگران منتقل کنند
من تخصص دارم و کار تخصصی باید انجام : دوستان بهانه خوبی براي خودشان دارند

.دهم
وکار شکست کسبترس از -3

وکارها دادم خیلی از شکست کسب)سال؟12ماه یا 12(آمارهایی که در کتاب 
خورده وکارهاي شکستخورده نسبت به کسباما تعداد کارآفرینان شکست؛ ترسناك بود

.بسیار کمتر است
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اي که کارآفرینی را شروع کردند لزومن در همان زمینه،اکثر کارآفرینان موفق
لی و مناسب را هاي مختلف راه اصبلکه بعد از چند بار شکست در زمینه. موفق نبودند

.شدت کارکردند و موفق شدنداند و در آن زمینه بهپیداکرده
طور یعنی به؛ مورد است4ها قبل از رسیدن به موفقیت حدود متوسط تعداد شکست

طور متوسط در چهار فعالیت قبلی متوسط هر کارآفرین قبل از رسیدن به هر موفقیتی به
مورد برسد 10ین شکست شاید به بیش از براي برخی کارآفرینان ا. خوردشکست می

.وکارشان موفق بودند خیلی کم استاما تعداد افرادي که در اولین کسب
شما در حال . اید اصلن ناراحت نباشیدخوردهبنابراین اگر در کارهاي قبلی شکست
مرور دهید بههایی که انجام میشما با تالش. رشد کردن و طی مسیر کارآفرینی هستید

. کنیدتر عمل میدر هر مرحله قوي؛ وگیردل کارآفرینی و مدیریت را یاد میاصو
ها شاخهشدن درجابجا -4

اگر.بار باید کارتان را ارزیابی کنیدوارد هر کاري هم که شدید هرچند وقت یک
اید و نتیجه هاي ممکن را براي پیشرفت و رسیدن به سود مناسب را رفتهتمام راه
اي متناسب با شرایط خودتان انتخاب شاید زمینه. تر بررسی کنیداید بیشنگرفته
.ایدنکرده

پرند و همیشه فکر کم نیستند افرادي که هرروز از این شاخه به آن شاخه می
کار مختلف را شروع 5دوستی دارم که در یک سال . کنند مرغ همسایه غاز استمی
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مناسبی انتخاب نکرده و همیشه در گوید که زمینه کاري کرده و بعد از چند هفته می
.نوبت گذاشته تا امتحان کندذهن صدها کار دیگر را هم به

اما ؛ البته امتحان کردن و تجربه براي یک کارآفرین بسیار خوب و ضروري است
اي براي شما کند و هیچ نتیجهزیاد پریدن از این شاخه به آن شاخه شما را خسته می

.نخواهد داشت
خاصهارت نداشتن یک م-5

کنند زود شکست وکاري را شروع میافراد مسن که کسبنخیلی از افراد مخصوص
این افراد معمولن سرمایه کافی، . شان دیر شروع کردن استترین بهانهبزرگ. خورندمی

. خورندمهارت یا مدرك تخصصی و حتی انگیزه کافی دارند اما بازهم شکست می
هاي ضروري دیگر بلکه باید در بخش. یستمشکل این افراد به خاطر سنشان ن

دهد همچنین گاهی غرورشان اجازه نمی. کارآفرینی، نیز مهارت داشته باشند که ندارد
.یاد بگیرندچیز جدیديکه

اگر دیوار بشکه سوراخی داشته باشد . کارآفرینی همانند یک بشکه یا مخزن است
!عن تا زیر سوراخدر این بشکه نگهداري کنید؟ قطآب توانید چقدر می
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وکارتان مهارت داشته باشید و حتی هاي الزم براي کسبشما اگر در تمام بخش
اندازه مهارتی که از به: کنید؟ جوابمهارت خیلی زیادي داشته باشید چقدر پیشرفت می

.همه کمتر دارم
چقدر از این محصول. ایدمثلن شما محصولی باکیفیت باال و تعداد زیاد تولید کرده

اما سود شما ؛ توانید سود کسب کنید؟ تعداد تولید محصول خیلی محدودکننده نیستمی
.توانید بفروشیدبستگی دارد به تعداد محصولی که می

بینیم که در بهترین نقطه، با بیشترین تنوع هاي بزرگ را میخیلی از فروشگاه
ها نی براي موفقیت آنهمه مزایا تضمیاما آیا این؛ ترین اجناس هستندجنس و باکیفیت

. دارد؟ قطعن نه
ممکن . ممکن است یک فروشنده بداخالق روزانه صدها مشتري را فراري دهد

ممکن است انگیزه و سرعت یادگیري مدیر . است سیستم حسابداري شما ضعیف باشد
.ضعیف باشد

ند ببی. کنیداندازي دارید کمی تأملوکاري که دارید یا قصد راهبنابراین در کسب
چیست؟ترین عاملی که سبب محدود شدن پیشرفت شما شده مهم

!شراکت ممنوع-6

متأسفانه اکثر . کنندوکاري را شروع میکار باهم کسبگاهی چند کارآفرینان تازه
شوند سرنوشت تجربه و جوان ایجاد میوکارهاي شراکتی که توسط افراد کمکسب

.شوندروشنی ندارند و معمولن حذف می
تواند نتیجه بهتري داشته وجود چند فکر مختلف و افراد مختلف در کنار هم می

کدام از شرکا تجربه خاصی در کارآفرینی و مدیریت نداشته باشند و اما اگر هیچ؛ باشد
.آینده کار را نتوانند ببینند بسیار خطرناك است
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اکت را توصیه ها، شروجه براي شروع کارآفرینی، مخصوصن در اولین تجربههیچبه
توانید همکاران و یا شود میها و تسلط شما به کار بیشتر میمرور که مهارتبه. کنمنمی

.وکارتان اضافه کنیدشریک را به کسب
که نیاز به سرمایه، تخصص، خالقیت و هر چیز بعد از تسلط به کار درصورتی

ب شریک نبود اگر الزم به جذ. توانید شریک جذب کنیددیگري داشته باشید می
وکار و میزان بازدهی، همکارانی را توانید براي توسعه کار، متناسب با نیاز کسبمی

.استخدام کنید
اطرافیان و خانواده-7

اي با سیستم استخدامی متولد شده باشید از اینکه شما شغلی آزاد و اگر در خانواده
شما . شودنگران شما میخانواده دائمن. شوندزده میوکاري داشته باشید وحشتیا کسب

ها اما معمولن این نوع نگرانی؛ ها مانع پیشرفت شما شوددهید این نگرانیاجازه نمی
.کندکمکی هم به پیشرفت شما نمی



سبحان قاسمیان: موفقیت کارآفرینان                                          نویسندهریگسرعت10

8
12modir12.irدر سایت مدیرو زندگی وکارکسبپیشرفت سریع در يهاروشآموزش 

اندازي کنند و یا وکاري راههاست نتوانستند کسبجوانانی را سراغ دارم که سال
خانواده و تیحماعدموانان، ترین بهانه جمهم. حتی شغلی براي خودشان ایجاد کنند

که اگر فالن مقدار سرمایه در : گویندگیر دائمن میاین افراد بهانه. اطرافیان است
که چنین افرادي هرچقدر هم دهمیماما من تضمین ؛ کردماختیارم بود فالن کار را می

.زودي آن را نابود خواهند کردسرمایه در اختیارشان داده شود به
مشکالت مالی زیاد، ازلحاظ فکري و باوجودزیادي هم هستند که هاي خانواده

ها در اینجا فرد کارآفرین باید بتواند از این حمایت. کنندروحی بسیار فداکاري می
.حداکثر استفاده را ببرد

حتی با کاري که . اگر خانواده حساسیت و نگرانی زیادي در مورد کار شما دارند
شما اگر از کارتان مطمئن هستید و ریسک . ف نیز هستندخواهید انجام دهید مخالمی

.خیلی زیادي ندارد بهتر است خانواده از شروع کارتان اطالع نداشته باشند
عدم توجه به رقیبان-8

؛ کندکند براي خیلی از افراد بیرونی جذابیت ایجاد میوکاري که رشد میکسب
ایجاد کنند و تبدیل به رقیب وکاري مشابه شمابنابراین ممکن است خیلی سریع کسب

.شما شوند
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اید و در آن موفق وکار خاصی را ایجاد کردهاگر شما اولین نفري هستید که کسب
کنند و از شما وکاري مشابه شما ایجاد میي کسبواردتازههستید ولی چند ماه بعد افراد 

بله خود ! تگیرند مشکل فقط از شماسکنند و حتی بازار شما را میتر عمل میقوي
!شما

اید و هیچ وکارتان هیچ توجهی به رقیبانتان نداشتهشما در حین پیشرفت در کسب
تواند راحتی میی بهتوجهکمنتیجه این . ایداستراتژي براي مقابله با رقیبان نداشته

.وکارتان را به نابودي بکشاندکسب
را تانيکاريهاندیفراجدید اجرا کنید و يهادهیاهرروزوکارتانکسبباید در 

از کار شما توانندینماگر هر روز پیشرفت کنید حتی رقیبان خیلی قوي هم . بهینه کنید
.بیاورندسر در

شما توسط رقیبان به کار گرفته شد شما نباید نگران باشید يهادهیااگر یکی از 
براي رشد دیتوانیمچون صدها ایده دیگر و انحصاري دارید که رقیبان متوجه نیستند و 

.استفاده کنیدوکارتانکسب
هوش زیاد-9
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. هاي روزمره را هم تجربه کنیدگیرد کمی مهارتعالوه بر مسائل کاري که یاد می
کمی اطالعات در مواردي که هرروز با . ها متخصص شویدالزم نیست در همه زمینه

.تواند به شما کمک زیادي بکندها سروکار دارید میآن

کمی در مورد تعمیر و . تان اطالعات کسب و کنیدی در مورد خودرويمثلن کم
.نگهداري وسایل خانه یا محل کارتان اطالعات داشته باشید

گیرید همیشه استفاده نکنید اما حداقل یک هایی که یاد میشاید از این مهارت
ن استفاده توانید از وسایلتادهد که با آرامش بیشتري مینفس به شما میحس اعتمادبه

.کنید
ها را در هاي آناي ارتباط داشته باشید و حداقل شماره تلفنبا چند تعمیرکار حرفه

.دسترس داشته باشید
افراد باهوش . تواند خطرناك باشداي براي افراد باهوش وجود دارد که بسیار میتله
باید کنند که با یک جستجو در اینترنت یا خواندن یک کتاب هر کاري رافکر می

.خودشان انجام دهند



سبحان قاسمیان: موفقیت کارآفرینان                                          نویسندهریگسرعت10

11
12modir12.irدر سایت مدیرو زندگی وکارکسبپیشرفت سریع در يهاروشآموزش 

وکار شما کاربردي نیست و به پیشرفت شما اگر مهارت یا تخصصی براي کسب
کسانی هستند که با . صرفه نیست که وقتتان را صرف آن کنیدکند پس بهکمک نمی

دستمزدي بسیار کمتر و مهارتی بیشتر آن کار را باکیفیت باالتر براي شما انجام 
.دهندمی

وکارتان لف کردن براي کارهاي موردي و غیر مرتبط با کسببجاي وقت ت
شود وکارتان میتري که سبب رشد کسبتوانید فکر و وقتتان را روي کارهاي مهممی

.صرف کنید
تلویزیون چند اینچ دارید؟-10

. هاي بزرگ دارندخورده تلویزیونتر و افراد شکستهاي بزرگافراد موفق کتابخانه
کنند؟ چون در همان زمان نگاه کردن تلویزیون، تلویزیون نگاه میقدر چرا مردم این

هاي تلویزیونی اگر سؤالی پرسیده معمولن بعد از اتمام برنامه. برنداي میلذت لحظه
؛ مرور تأثیراتی روي افراد داردالبته تلویزیون به. اندتوجهی یاد نگرفتهچیز قابلشود هیچ

.اما خیلی جزئی و کم است
ون وسیله سرگرمی خوبی براي افرادي است که هیچ کاري ندارند و تلویزی

اما براي کسانی که قصد پیشرفت و موفقیت دارند ؛ خواهند به روشی سرگرم شوندمی
اندازه تلویزیون بستگی ندارد بزرگی این سد به. تلویزیون یک سد بسیار بزرگ است

.کنید بستگی داردبلکه به ساعاتی که صرف تماشا می
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احتمال موفقیت ! متأسفم. کنیدگر در روز بیش از یک ساعت تلویزیون نگاه میا
ساعت تلویزیون نگاه 4اگر در روز بیش از . وکار خیلی کم استشما در زندگی و کسب

تان توانید یک کارآفرین یا فرد موفقی در زندگیکنید با عرض شرمندگی شما نمیمی
.باشید

گاه کردن به تلویزیون خیلی موفق شد و درآمد خیلی البته یکی از دوستان من با ن
او مجبور بود روزي چند ساعت . چون او فروشنده تلویزیون بود. خوبی داشت

!هاي خاموش را ببیندتلویزیون
باید در اولین . ایدکنید شما معتاد شدهاگر بیش از یک ساعت تلویزیون نگاه می

توانید ساعات تماشاي اگر بخواهید می. دفرصت عادت تلویزیون نگاه کردن را ترك کنی
.تر باشید اصلن نگاه نکنیداگر هم کمی شجاع. تلویزیون را کم کنید

. که مطالب این کتاب الکترونیکی را مطالعه کردیدسپاس گذارمز شما ا
باید زودتر در خودتان ایجاد کنید را دیکنیمچند تغییري که فکر 

.نیدیادداشت کنید و سعی کنید اجرا ک

صورتبه)سال12ماه یا 12(فصل اول کتاب 6براي دانلود خالصه 
.از لینک زیر استفاده کنیدرایگان 
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