قانون هایی برای موفقیت در کسب و کار بخش اول
هَفمیت دس وست ٍ وبس ثِ ضوب ووه هی وٌذ تب دس سبیش هشاحل صًذگی هَفك ثبضیذ  ،ضوب ثِ ػٌَاى یه فشد حشفِ ای
ثبیذ عشص فىش ٍ سفتبستبى ثب افشاد ػبدی فشق داضتِ ثبضذ .
دس تجبست وست ٍ وبس دًیبی اهشٍص  ،دیگش اهىبى پیص ثشد اّذاف اص عشیك داًستِ ّبی لجلی ٍ ضیَُ هذیشیت سٌتی
ٍجَد ًذاسد .
اگش هی خَاّیذ دس ایي اٍضبع ًبهٌبست التصبدی ثِ سلبثت ثپشداصیذ ٍ دٍام داضتِ ثبضیذ ثب یذ ثذاًیذ وِ ثب ایي حبل
ث شای هَفك ضذى دس وست ٍ وبس ًىبت هطتشوی ٍجَد داسد وِ ّش صبحت وست ٍوبس ثبیذ آًْب سا ثذاًذ ٍ ثِ وبس ثجٌذد.

لبًَى اٍل :
لَاًیي سا ثطىٌیذ:
دس ایي لبًَى ضوب ثبیذ ثِ ایي هَضَع فىش وٌیذ وِ لَاًیي ساضىستِ  ،تشهین  ،سد یب استفبدُ وٌیذ ٍ چیضی وِ ثشای ضوب
ثیطتش هَثش ٍالغ ضَد سا ثبیذ اًجبم دّیذ  ،اگش ضىستي لَاًیي ثْتشیي ساُ ثشای هَفمیت ضوبست اداهِ دّیذ ٍ آًْبسا
ثب آصادی وبهل ثطىٌیذ .
اگش آى لَاًیي سا ضٌبسبیی وشدیذ آًْب سا وٌتشل وٌیذ  .هَفمیت یه سفش است  ًِ ،یه همصذ

لبًَى دٍم :
ّذف خَد سا هطخص وٌیذ :
ّوِ سبصهبى ّبی هَفك ٍیژگی داسًذ ٍ :اضح ثَدى ّذف ٍ هسیش  ،تؼْذ صبدلبًِ ثِ توبهی ّوىبساى ،اجشای هبّشاًِ
وبسّبی هْن  ،سٍاثظ ّوِ جبًجِ ثب ضشوت ّبی ثیشًٍی
پبیِ ٍ اسبس هَفمیت وبسی ضوب سٍضي ثَدى ّذف ٍ هسیش است  .وسی ٍجَد ًذاسد وِ تؼشیف هَفمیت حشفِ ای سا
تصحیح ثىٌذ  ،تؼشیف ضوب اص هَفمیت ثشای ضوب صحیح است ًِ ّیچ وس دیگش .اگش ضوب ثذاًیذ چِ هی خَاّیذ ؟ ساُ
هَفمیت سا چٌذیي گبم ّوضهبى عی وشدُ ایذ .
ّذف سٍضي ّ ،ن اسبس ٍ پبیِ ٍ ّن سىَی پشتبة ضوب ثِ سَی هَفمیت حشفِ ای سا فشاّن هی وٌذ .
ضشة الوثل لذیوی هی گَیذ  :اگش ضوب ًذاًیذ وِ وجب هی سٍیذً ،وی داًیذ وِ وی خَاّیذ سسیذ.
لبًَى سَم :
هسئَلیت هَفمیت خَد سا لجَل وٌیذ :
پٌج چیض ثشای هَفك ضذى دس ضغل ٍ صًذگی ضوب هْن است :
-1اػتوبد ثِ ًفس
-2اثش هثجت ضخصی
-3اجشای ثشجستِ
-4هْبست ّبی استجبط پَیب
 -5سلبثت ثیي فشدی
ایٌْب فبوتَسی ثشای هَفك ضذى است ٍ .لی ثش اسبس یه ػمیذُ  ،تؼْذ ضخصی اسبس ٍ پبیِ هَفمیت پٌج هَسد دیگش
است .
ٍالؼب سبدُ است  .هَفمیت ثشای ضوب  ،هي ٍ ّش وس دیگش وِ آًشا هی خَاّذ سبختِ ضذُ است  .پس هب ثبیذ هسئَلیت
هَفمیت خَدهبى سا ثشػْذُ ثگیشین .
ثب ایي جولِ  :هي تٌْب وسی ّستن وِ هی تَاًن خَدم سا ثِ هَفمیت ثشسبًن .
ضوب تٌْب وسی ّستیذ وِ هی تَاًیذ خَدتبى سا ثِ هَفمیت ثشسبًیذ .
فضبّبی وبسی صیبد ٍجَد داسد  :فضبی خَة  ،فضبی ثذ  ،فضبی ًب اهیذ وٌٌذُ  ،فضبی غیشلبثل پیص ثیٌی .

افشاد هَفك ثِ هحیغی پبسخ هی دٌّذ وِ ضىل هثجت داضتِ ثبضذ  .یب ثِ تؼجیشی اًسبى ّب حیَاًبتی ثب آسصٍّبی آصاد
ّستٌذ .
ایي ثِ هؼٌی آى است وِ هب یؼٌی ضوب ٍ هي تصوین ثگیشین وِ چگًَِ ثِ ضشایغی وِ هی آیذ ٍاوٌص ًطبى دّین .
هسئَلیت ضخصی یؼٌی ایي وِ ضوب هسئَل صًذگی خَد ٍ اًتخبة ّبیی وِ هی وٌیذ ّستیذ  .یؼٌی ضوب دسن وٌیذ وِ دس
حبلی وِ دیگشهشدم ٍ اتفبلبت سٍی صًذگی ضوب اثش داسًذ ٍلی صًذگی ضوب سا وٌتشل ًوی وٌٌذ .
ٍلتی ضوب هسئَلیت صًذگی خَیص سا هی پزیشیذ  ،هختبس ّستیذ وِ چگًَِ ثِ هشدم ٍ اتفبلبتی وِ هْن ّستٌذ ٍاوٌص
ًطبى دّیذ ٍ ّش چیضی ثشایتبى اتفبق هی افتذ ،سفتبس وٌیذ .

لبًَى چْبسم :
اػتوبد ثِ ًفس داضتِ ثبضیذ
اگش هی خَاّیذ اػتوبد ثِ ًفس داضتِ ثبضیذ ثِ پٌج چیض ًیبص داسیذ :
-1خَش ثیي ثبضیذ اص هطىالت گزضتِ دسس ثگیشیذ ٍ سپس آًْب سا فشاهَش وٌیذ ثش سٍی هَفمیت ّبی آیٌذُ توشوض
وٌیذ .
 -2ثب تشس سٍ ثِ سٍ ضَیذ ٍ وٌص هٌبست داضتِ ثبضیذ  .ایي حشوت تشس سا ثْجَد هی ثخطذ ثِ تؼَیك اًذاختي ٍ
هٌفؼل ثَدى آى سا پیچیذُ تش هی وٌذ .
ضىست ٍالؼب سخت است وبسی اًجبم دّیذ وِ ضوب سا ثشای سسیذ ى ثِ اّذافتبى ًضدیه وٌذ .
 -3دس اعشاف خَد افشاد هثجت اًذیص داضتِ ثبضیذ  ،یه ضجىِ اص دٍستبى حوبیت گش ایجبد وٌیذ افشاد هٌفی سا دٍس ًگِ
داسیذ .
-4یه هطبٍس ثب تجشثِ داضتِ ثبضیذ  .اٍ ثِ ضوب ووه هی وٌذ اػتوبد ثِ ًفس داضتِ ثبضیذ ٍ ضوب سا دس عی هسیش
ساٌّوبیی هی وٌذ .
 -5ضوب ًیض هطبٍس ثبضیذ ّ .یچ ٍلت ثشای ضشٍع ثِ ووه ثِ دیگشاى صٍد ًیست  .ضوب ساُ ّبیی سا وِ ثشای دیگشاى هی
تَاًذ ثسیبس هفیذ ثبضذ آهَختِ ایذ  .هطتبق ثبضیذ آهَختِ ّبیتبى سا ثِ دیگشاى اًتمبل دّیذ .
لبًَى پٌجن :
خَش ثیي ثبضیذ :
خَش ثیٌی یه سٍش ثشای پشش ثِ سَی هَفمیت حشفِ ای ضوبست  .ػمیذُ ی خَش ثیٌی داضتِ ثبضیذ :
آى لذس لَی ثبضیذ وِ وسی ًتَاًذ آساهص رّي ضوب سا ثِ ثشیضد .ثب ّشوس ثشخَسد هی وٌیذ دس هَسد سالهتی  ،ضبدی ٍ هَفمیت صحجت وٌیذ .دس ّوِ ی دٍستبًتبى ایي حس سا ایجبد وٌیذ وِ ٍیژگی ّبی خبصی دس آًْب ٍجَد داسد .سٍی سٍضي ّش چیض سا ثجیٌیذ ٍ خَش ثیٌی تبى سا دس ٍالؼیت جبهؼِ ی ػول ثپَضبًیذ .فمظ ثِ ثْتشیي ثَدى فىش وٌیذ فمظ ثشای ثْتشیي ثَدى وبس وٌیذ ٍ فمظ ثْتشیي ّب سا اًتظبس داضتِ ثبضیذ .ثِ هَفمیت دیگشاى چٌبى اضتیبق داضتِ ثبضیذ وِ ثشای هَفمیت خَدتبى هطتبق ّستیذ .-اضتجبّبت گزضتِ سا فشاهَش وٌیذ ٍ ثشای هَفمیت ّبی ثضسگتش آیٌذُ اصشاس داضتِ ثبضیذ .

 ّویطِ چْشُ ی ثطبضی داضتِ ثبضیذ ٍ ّش هَجَد صًذُ ای سا دیذیذ لجخٌذ ثضًیذ .آى لذس صهبى صیبدی سا ثشای پیطشفت ّبی خَد دس ًظش ثگیشیذ وِ صهبًی ثشای اًتمبد اص دیگشاى ًذاضتِ ثبضیذ .آى همذاس ظشفیت داضتِ ثبضیذ وِ ًگشاى ًطَیذ  ،آى همذاس ًجیت وِ ػصجبًی ًطَیذ  ،آى همذاس لَی وِ ًتشسیذ ٍ آىلذس خَضحبل وِ ثِ هطىالت اجبصُ حضَس ًذّیذ
هطىالت گزضتِ سا فشاهَش وٌیذ ٍ ثِ هَفمیت ّبی ثضسگتش دس آیٌذُ اصشاس داضتِ ثبضیذ .ثب تطىش اص تَجِ ضوب
ًَیسٌذُ  :ػجبس حجیجی
تین آهَصضی هبّبى تیوَسی
اسائِ دٌّذُ آهَصضْبی وست ٍ وبس  ،وبسآفشیٌی ،وست ٍ وبس ایٌتشًتی

