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وکار در ایران است. دکتر محمود این کتاب حاصل همکاری دو تن از افراد تأثیرگذار در عرصه بازاریابی و کسب

های مختلف این کتاب را تدوین و آماده کردند. کتاب محمدیان و حسین یاغچی با همکاری یکدیگر بخش

 .ر عرضه کردوکار را انتشارات نگاه نوین به بازابرای موفقیت در کسب ییهاادداشتی

وکار بازاریابی و مدیریت کسب ٔ  نهیدانشگاه علامه طباطبایی است و درزم یعلمئتیدکتر محمود محمدیان، عضو ه

دهد. وی وکارها مشاوره میبازاریابی و برندینگ هم به کسب ٔ  نهیکند. او در کنار کار تدریس درزمتدریس می

ی های ویدیویبازاریابی و برندسازی شده است و از او آموزش ٔ  نهیتاکنون موفق به چاپ چند جلد کتاب عالی درزم

 .مختلفی در فضای اینترنت وجود دارد

در  وکار و بازاریابی است کهنویسنده دیگر این کتاب، حسین یاغچی است. او هم یکی دیگر از بزرگان حوزه کسب

وکار و اداره کسب یاندازراه ٔ  هنیحال حاضر سردبیر مجله پنجره خلاقیت است و از او مقالات مختلفی درزم

 .وکار و موفقیت ویرایش کرده استکسب ٔ  نهیمنتشرشده است. وی چند کتاب مهم درزم

وکار آشنا شدیم، زمان آن است که با چند برای موفقیت در کسب ییهاادداشتیکه با نویسندگان کتاب اکنون

ها فقط شود هم آشنا شویم. این درسارزشمند مطرح میهایی که در این کتاب ترین مفاهیم و درسمورد از مهم

عه این تواند بامطالکند بلکه یک کارمند هم بامطالعه این مفاهیم میوکار کمک نمیها و مدیران کسببه کارآفرین

 .کتاب در کار خود رشد و پیشرفت و نقش خود را در سازمان به بهترین شکل ممکن ایفا کند

وکار یک کتاب کاملاً کوتاه و خلاصه است. اگر نگاهی به تعداد صفحات ی موفقیت در کسببرا ییهاادداشتیکتاب 

صفحه دارد ولی اگر بخواهیم در مورد این اثر ارزشمند صحبت  421شوید که تنها این کتاب بیندازید متوجه می

ن کتاب جای وکار در ایبترین و ارزشمندترین نکات برای موفقیت در کسکنیم باید بگوییم که کلکسیونی از مهم

برای موفقیت در  ییهاادداشتیها و نکات کتاب ترین درسگرفته است. در ادامه تصمیم داریم چند مورد از مهم

 .وکار را مرور و بررسی کنیمکسب

 نقطه شروع موفقیت: باور به وجود قدرت اختیار در انسان

، باید به این باور برسد که قدرت اختیار و انتخاب وکار استاگر کسی خواهان موفقیت در زندگی شخصی و کسب

رین وکار خود را در دست بگیرد و بهتتواند کنترل زندگی و کسبدارد. وقتی کسی واقعاً به این باور رسید آنگاه می

پذیری نقش ممکن را ایفا کند. کارآفرینان و مدیران زیادی تشنه موفقیت هستند ولی وقتی صحبت از مسئولیت

 .کشندها پا پس میآید، بسیاری از آنهای راه به میان مییو سخت

شود. کانون مطرح می کانون کنترل وکار یک مبحث مهم به نامبرای موفقیت در کسب ییهاادداشتیدر کتاب 

وکار است. یک سری افراد کانون کنترلشان درونی است؛ های اصلی موفقیت در زندگی و کسبکنترل یکی از پایه
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دانند خودشان مسئول موفقیت خودشان هستند و قدرت تأثیرگذاری بر سرنوشت خویش معنا که می به این

 .رادارند

ها باور دارند که نقش عوامل بیرونی در دانند. آنیک سری از مدیران و کارآفرینان کانون کنترل خود را بیرونی می

های دیگران، نظرات دوستان یط جامعه، صحبتتر از عوامل درونی است و این شراوکارشان پررنگزندگی و کسب

خواهد کانون کنترل خود را درونی کنیم و کند. این کتاب از ما میها را تعیین میو غیره است که تکلیف آن

وکار برای موفقیت در کسب ییهاادداشتی. در ادامه بخشی از کتاب میدارهمواره تلاش کنیم که آن را درونی نگه

 :خوانیمرا می

نترلشان بیرونی که کانون ک یشده مبنی بر اینکه بین کسانی که کنون کنترلشان درونی است باکسانطالعاتی انجامم

تواند کارآفرین یا مدیری موفقی توانند موفق باشند؟ حاصل این مطالعات این بوده که فرد نمیها میاست؛ کدام

 طشانیها کسانی هستند که روی محترین آدمد که موفقشود؛ مگر اینکه کانون کنترلش درونی باشد. این را بدانی

 .گذارندتأثیر می

 وکار دیر نیستگاه برای موفقیت در کسبهیچ

شود این است که برای موفقیت در کسب و کر مطرح می ییهاادداشتییکی دیگر از نکات مهمی که در کتاب 

فق نامه بسیاری از افراد موکنیم و به موفقیت برسیم. اگر زندگی یاندازوکار خودمان را راهتوانیم کسبهمیشه می

وارد حوزه کارآفرینی  یسالگشوید که این افراد اغلب در سنین چهل یا پنجاهجهان را مطالعه کنید، متوجه می

 .رداند. پس این را بدانید که همیشه امکان رشد و پیشرفت وجود داکرده یاندازوکار خود را راهشده و کسب

ا درایت، وکار را بتوانند کسباتفاقاً کسانی که در سنین چهل، پنجاه و شصت هستند، تجربه بیشتری دارند و می

کنند. درواقع افراد های احساسی دوری میها و تصمیمخلاقیت، بردباری و شکیبایی پیش ببرند و از اتخاذ سیاست

و مدیریت احساسات بیشتری دارند. در ادامه به چند مثال مهم از موفقیت افرادی اشاره  هوش هیجانی با سن بالا

 :اندکرده وکارکسب یاندازراهکنیم که در سنین بالا اقدام به می

یکی از بهترین و ماندگارترین برندها در جهان است. ری  دونالدمکبرند  :دونالدمکبرند  گذارانیبنری کراک، 

او برند خود را  درواقعبنا نهاد.  4091به دنیا آمد و این برند را در سال  4092این برند در سال  گذارانیبنکراک، 

 تگاه برای رسیدن به موفقیدهد که هیچنشان می یخوببهکرده است. همین یک مثال  یاندازراهسالگی  92در 

 .دیر نیست
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میلادی  4384دومین مثال این بخش، جان پمبرتون است. وی در سال  :کوکاکولابرند  گذارانیبنجان پمبرتون، 

ارزش برند،  ازنظر کوکاکولاکرد.  یاندازراهسالگی  99، یعنی در 4331را در سال  کوکاکولابه دنیا آمد و برند 

 .زدهای سال حرف اول را در جهان میسال

کرد که بازنشسته شده بود.  یاندازراهاو برند خودش را زمانی  :(KFC) برند کی.اف.سی گذارانیبند سندرز، هارلن

کدام حس درونی او را ارضا فروش بیمه را تجربه کرد ولی هیچ ازجملهوی در دوران بازنشستگی کارهای مختلف 

 .دکر یاندازراهسالگی برند کی.اف.سی را  12کرد تا اینکه در نمی

 وکارسبکباشیم تا بتوانیم یک  یسالگچهلشویم که حتماً نباید در سنین بیست تا این بخش متوجه می بامطالعه

تواند عالی باشد. تنها چیزی که باید به آن باور داشته نکنیم. سنین پنجاه، شصت و هفتاد هم می یاندازراهموفق 

برند  توانید یکگاه برای ورود به دنیای کارآفرینی دیر نیست. حتی در سن بالا هم میباشیم این است که هیچ

 .کنید یاندازراهجهانی 

 میدارنگههمیشه انگیزه خود را برای موفقیت بالا 

ول کسانی کند. دسته اانگیزه به سه دسته تقسیم می ازنظرافراد را  وکارکسببرای موفقیت در  ییهاادداشتیکتاب 

یک  یدازانراهزنند. وقتی صحبت از کارآفرینی و حال هستند و دست به هیچ کاری نمیانگیزه و بیهستند که بی

د و بر این باور هستند که همین حقوق کارمندی برایشان کافی کننآید، فرار میشخصی به میان می وکارکسب

 .است

دومین دسته از افراد کسانی هستند که انگیزه دارند ولی این انگیزه، حالت نوسانی دارد. گاهی سرشار از شور و 

ها کند. همچنین میزان نوسان انگیزه آنشان افت میشوق برای موفقیت هستند و روزهایی هم هست که انگیزه

 رواقعدکنند و از نوسان آن بکاهند تا بتوانند موفق شوند. بالا است. این افراد باید بتوانند انگیزه خودشان را متعادل 

این افراد باید روی هوش هیجانی یا عاطفی خودشان کار کنند. اگر این افراد نتوانند انگیزه خود را کنترل کنند در 

 .کنداین انگیزه افت می مروربهانگیزه و هیجان بالایی دارند ولی  وکارکسب یاندازراهابتدای 

دسته از افراد که مدیران و کارآفرینان موفق هم جزو همین دسته از افراد هستند، انگیزه نوسانی دارند  سومین

 این افراد روی هوش درواقعولی تفاوتشان با دسته دوم این است که میزان نوسان انگیزه این افراد پایین است. 

 .دارندنگهالا اند انگیزه خود را بو توانسته کارکردههیجانی و عاطفی خودشان 

 ؟میدارنگه: چگونه انگیزه خود را بالا سؤال
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است که اگر بخواهیم به یک کارآفرین موفق تبدیل شویم،  گرفتهشکلاحتمالاً یک پرسش مهم در ذهن شما 

سری  یک وکارکسببرای موفقیت در  ییهاادداشتی؟ در کتاب میدارنگهتوانیم انگیزه خودمان را بالا چگونه می

 :خوانیماست که در ادامه این راهکارها را می شدهارائهراهکار 

انگیزه بسیار کمک کند. وقتی شما به هدف و  داشتننگهتواند در بالا گذاری یکی از عواملی است که میهدف

گویند یابی میبازارکنید. چرا بسیاری از متخصصان خودکار انگیزه بالایی را تجربه می صورتبهکنید آرمانتان فکر می

که هدفتان را به دیوار بچسبانید و دائم آن را ببینید؟ چون هدف رؤیای شماست و با دیدن آن انگیزه بالایی را 

زه تصویرسازی نکرده باشیم به کاهش انگی یخوببهگذاری قوی نداشته باشیم و هدفمان را کنید. اگر هدفتجربه می

ها و مقالات مرتبط و علمی بخوانیم یا گوش دهیم. حتی خوب است که کتاب دچار خواهیم شد. علاوه بر این مهم

ها را بخوانیم. کتاب خوب را باید بلعید. باید زیر ایم و دوباره آنهای خوبی که قبلاً خواندهاست برویم سراغ کتاب

کاستی گذاشت بار دیر ها رو به ها را نوشت تا هرگاه انگیزههای مهم آن خط کشید و در حاشیه آن ادراکجمله

 .ها رفت و نکاتی که زیرشان خط کشیده شده بازخوانی کردسراغ آن کتاب

خواهید انگیزه بالایی داشته باشید و این حد از انگیزه را حفظ کنید، باید روی نقطه انگیزه همچنین اگر می

د ز شما قرار دارد و نباید اجازه دهیو مدیریت داشته باشید. لازم است بدانید که این نقطه انگیزه در مغ خودکنترل

 .افتد روی کیفیت افکارتان تأثیر بگذاردهای دیگران و اتفاقاتی که پیرامون شما میکه صحبت

 ها برای رسیدن به موفقیتسازی؛ یکی از بهترین راهآشنایی با مدل

این  سؤالد مشغول کرده و آن ذهن مردم را به خو سؤالامروزه در جامعه ایرانی و بسیاری از کشورهای دنیا یک 

 تواند مفید وو واقعاً می شدهدادههایی که به این پرسش یکی از پاسخ« توانم موفق شوم؟چگونه می»است که: 

 :ایماست. در ادامه یک سری توضیحات در مورد این اصل ارائه داده« سازیاصل مدل»کارساز باشد، 

ها هایی که بتوانی به موفقیت برسی این است که ببینی آند یکی از راهگوینتقریباً این اجماع وجود دارد که می

ها را خواهند دلیل موفقیت شرکتهای مدیریتی هم وقتی میاند؟ در کتابکرده کارچهاند، که به موفقیت رسیده

هد موفق خواشرکتی که می درواقعاند. پردازند که موفق عمل کردههایی میبررسی کنند به تحلیل عملکرد شرکت

 .سازی کندهای موفق بپردازد و از آن عملکرد برای خود مدلباشد باید به بررسی عملکرد شرکت

آن کلمه الگوبرداری را بنشانیم. نویسندگان  یجابهسازی را برداریم و توانیم کلمه مدلبا توجه به این تعاریف می

 خواهد موفق شود باید تحقیقبر این باور هستند که هر کس می وکارکسببرای موفقیت در  ییهاادداشتیکتاب 

 .اندانجام داده ییکارهاچهو بررسی کند تا متوجه شود افراد موفق جهان برای رسیدن به موفقیت 
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ر اخلاق یک نف ٔ  نهیدرزمتوانید ها فقط یک نفر را الگوی خود قرار دهید. میحتماً لازم نیست که در تمامی زمینه

سراغ یک الگوی دیگر بروید. برخی افراد تمایل دارند که در تمامی  وکارکسبو قرار دهید و برای مسئله را الگ

های ها ناقص هستند و حتماً در زمینهها از یک الگو پیروی کنند که این کار کاملاً اشتباه است؛ زیرا انسانزمینه

ی است را الگوی کامل خود قرار دهیم، وقتی بفهمیم کنند. اگر بخواهیم کسی که در اقتصاد عالمختلف اشتباه می

شویم. کسی که در اقتصاد عالی است باید فقط می زدهدلداری ضعیف است، از او اخلاق و دین ٔ  نهیدرزمکه مثلاً 

 .در اقتصاد الگو باشد

را محدود سازی ایراد بگیرند و بگویند که این روش، فرد ممکن است یک سری افراد به روش مدل نیبنیدرا

گوییم این تفکر اشتباه است و تواند از الگوی خود فراتر برود. ما در پاسخ میکند. به این معنا که فرد نمیمی

توانید تواند از الگوی خود فراتر برود. اگر از الگوی خود فراتر رفتید، میسازی به این معنی نیست که فرد نمیمدل

 .قرار دهید مدنظرتری را الگوهای بزرگ

 دنیا را به مکانی برای یادگیری تبدیل کنید

کتابی است که همواره انسان را به یادگیری، رشد و پیشرفت  وکارکسببرای موفقیت در  ییهاادداشتیکتاب 

خوانیم کسانی که دنبال موفقیت هستند، باید بدانند که تنها از مسیر یادگیری کند. در این کتاب میتشویق می

همگی  های موفقیت و انگیزشی بیندازید، تقریباًتوانند به موفقیت برسند. اگر نگاهی به کتابوقفه میمستمر و بی

توانیم در خودروی می مثالعنوانبهخواهند خودرو یا منزل خود را به مکانی برای یادگیری تبدیل کنیم. از ما می

 .یا در منزل حین انجام کارهای روزمره فایل صوتی گوش کنیم میکنپخشخودمان کتاب صوتی 

مراه انگیزی به هد در بلندمدت آثار شگفتتوانهای برای استفاده از زمان است و میاین کار یکی از بهترین روش 

هم خیلی به این  اثر مرکب در کتابپر و پا قرص این طرح، دارن هاردی است که  طرفدارانداشته باشد. یکی از 

یک گام فراتر  وکارکسببرای موفقیت در  ییهاادداشتیکند. دکتر محمود محمدیان در کتاب موضوع اشاره می

 .خواهد که دنیا را به مکانی برای یادگیری تبدیل کندودش میگذارد و از مخاطب خمی

که  های اطراف ما و تمام اتفاقاتیرا تبدیل به دنیای یادگیری کنیم. در این دیدگاه تمام پدیده مانیایدنتوانیم می

رد لقمان رویککنیم. این شبیه همان  کشفشانشویم، نکاتی آموزشی در خود نهفته دارند که باید ها روبرو میبا آن

ای های اطرافمان نکتهآموخت و بر این مبنا ما قرار است از تمام پدیدهادبان نیز ادب میحکیم است که حتی از بی

 .بیاموزیم

 ای و مکمل بگردیدبرای تشکیل تیم، دنبال افراد حرفه
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دهد این است برای موفقیت به ما یاد می وکارکسببرای موفقیت در  ییهاادداشتیششمین درس مهمی که کتاب 

 اهمبگیرند مثل بازاریابی تصمیم می رشتهکیکنیم. گاهی سه نفر دانشجو از  تیم سازی باید بتوانیم وکارکسبدر 

عضای این تیم مکمل هم راه بیندازند. این عالی است ولی مشکلی که وجود دارد این است که ا وکارکسبیک 

نیستند؛ چون همه مثل هم هستند و در یک حوزه تخصص دارند ولی وقتی صحبت از دانش آی.تی یا مباحث 

ای باشد آید، این تیم به مشکل خواهد خورد. بنابراین تشکیل تیم باید به گونهحقوقی یا مدیریت مالی به میان می

 .را برآورده کنند وکارکسبند نیازهای که اعضای مکمل هم باشند و با کمک هم بتوان

گیرند ای از افراد هستند که وقتی در کنار هم قرار میشوند. تیم عدهدر مدیریت بین تیم و گروه تفاوت قائل می

ان گیرند، لزوماً کارشکنند ولی گروه، افرادی هستند که وقتی در کنار هم قرار میافزایی تولید میسینرژی یا هم

 .شودینرژی ختم نمیبه تولید س

شت سر سازی را پتوجه داشته باشید که هر کارآفرینی که بخواهد طعم شیرین موفقیت را بچشد، باید چالش تیم

ه ها ساختن تیم واقعاً دشوار و پیچیدخودش بسازد. برای برخی از کارآفرین وکارکسببگذارد و یک تیم عالی برای 

ارید بیشتری در مسیر گام برد باقدرتتوانید را پشت سر بگذارید، می است ولی مطمئن باشید که اگر این چالش

 .شودو بخش زیادی از باری که روی دوش خودتان بوده، بین افراد متخصص توزیع می

یک کارآفرین موفق شناخته شوید، باید یک سری تغییرات در نگرش خودتان به  عنوانبهخواهید از طرفی اگر می

 این« کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من!»گویند: های ایرانی میبرخی از کارآفرینوجود بیاورید. گاهی 

گیرد. دلیلش هم کاملاً مشخص ها را میآن وکارکسبتفکر مطمئناً عاقبت خوشی ندارد و جلوی رشد و پیشرفت 

 :است

د آید شریک شود، کسی باشکه کسی که می بهترچهحقیقت این است که تمام علوم بشری را که ما نداریم؛ پس 

 تیخودمان کسی را بیاوریم که در حوزه آی وکارکسبهای مالی بسیار قوی باشد. همچنین باید در که در حوزه

م گره بخورد. سومین کسی که باید در تی وکارکسبقوی باشد و از طریق شراکت کاری کنیم که منافع او به منافع 

فردی است که به حوزه فروش و بازاریابی تسلط داشته باشد. علاوه بر افرادی که برشمردیم، باشد،  حضورداشتهما 

 .ها هستنددانباشند و به ما کمک کنند، حقوق حضورداشتهافراد دیگری که باید در تیم ما 

 برای رسیدن به موفقیت هرگز از سلامتی خودتان مایه نگذارید

ز ا هرکداممباحث بسیار مهمی را مطرح کرده است که عمل به  وکارسبکبرای موفقیت در  ییهاادداشتیکتاب 

ما را افزایش دهد. نویسندگان در پایان این کتاب به  وکارکسبتواند احتمال موفقیت ها میاین مباحث و توصیه

رسند بخواهند به موفقیت کنند که توجه به آن بسیار مهم و ضروری است. کسانی که مییک نکته مهم اشاره می
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خود توجه ویژه داشته باشند و سپس تلاش کنند که بین کار و زندگی خود تعادل به وجود  یسلامتبهباید اولاً 

 :ها بسیار مهم استبیاورند. سه نکته در رابطه با سلامتی وجود دارد که عمل به آن

کاری خود یک تجدیدنظر  ٔ  نهیدرزماندازد باید شما دارد خوابتان را به خطر می وکارکسباگر  :داشتن خواب کافی

زند. کسی که خواب کافی ندارد، خلاقیتش هم آسیب می وکارشکسباساسی بکنید؛ چون نداشتن خواب کافی به 

 .گیردهای درستی نمیتصمیم وکارشکسبشود و در کم می

کند که عملکرد بهتری داشته باشیم. بدن ما برای اینکه بهترین غذای سالم به ما کمک می :داشتن غذای سالم

کارایی را از خود ارائه دهد و در مسیر موفقیت به ما کمک کند، نیاز به غذای خوب و سالم دارد. پس در مسیر 

 .از غذای سالم غافل نشوید عنوانچیهبهموفقیت 

بحث در مسیر موفقیت، ورزش کردن است. با ورزش بدن ما آمادگی بیشتری سومین  :منظم صورتبهورزش کردن 

کنیم. پس اگر خواهان موفقیت هستید، اصلاً از کند. بدون ورزش پس از مدتی مشکلات زیادی پیدا میپیدا می

 .ورزش غافل نشوید

 قطعی برای رسیدن به موفقیت حلراهآموزش؛ 

خواهد به بر این باور هستند که هر کارآفرینی که می وکارکسبیت در برای موفق ییهاادداشتینویسندگان کتاب 

موفقیت برسد باید آموزش و یادگیری مستمر را در اولویت قرار دهد. انسان برای رسیدن به موفقیت باید مباحث 

 طالعهبامیادگیری این مباحث، آموزش است. پس حتماً برای آموزش وقت بگذارید و  حلراهزیادی یاد بگیرد و 

 .های مرتبط مسیر را برای موفقیت خود همراه کنیدهای خوب و شرکت در دورهکتاب

 


