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 :داستان یخالصه

   ،یا متوسط باقی بمونین راهنمایی  ،اشتیاق داشته باشین 
 برای زندگی کردن در کامل ترین سطح زندگی است. 

در این کتاب نقطه نظر   ، (Grant Cardoneگرنت کاردون )
در مورد تبدیل شدن به یک صاحب  ،متفاوت خودش 

 .یل به  بهترین شدن رو ارائه میدهکسب و کار پرشور و با م
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 ؟چه کسانی مفید استبرای 
  و صاحبان کسب و کار . نانیکارآفر 
 جاه طلبانه . یها دهیپردازان با ا ایرو 
 ببره .  شیبهره رو از زندگ نیشتر یب خوادیکس که م هر  
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 هدرباره نویسند
 کیو  ن،یکار آفر  کی (Grant Cardoneگرنت کاردون )

مولف کتاب  نیخود ساخته ست . او همچن ونریلیم یمولت
 پر فروش قانون ده برابره .
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 در این خالصه شما یاد خواهید گرفت که 

 

 نگیرول یک یراز ج(J.K. Rowling) یچ تیموفق یبرا 
 بود ؟

 وتسیانگلند پاتر  وین میکه ت نیا (New England 
Patriots) ادیبه شما  توننیم یچ ی، در مورد جاه طلب 

 بدن ؟
 که از شما متنفرن،  نشونه  ییوجود کسا چرا

 ؟هیخوشبخت
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کسب  نیمنتظر بهتر من داره ؟  یبرا یکتاب چ نیا
 . نیبار دوم نمون یبرا یزندگ ایو کار 

 ی،  که پاداش ما برا میبزرگ شد دهیعق نیاز ما ها با ا یلیخ
دوران  کی تونهی، م یو وفادار  یسال ها سخت کوش

رو  مونییدوران طال نیا میخوب باشه ،  که بتون یبازنشستگ
احتماال  ویسنار  نی.  در امیچرت آرام بخش بگذرون کیبا 
دبلناست .  یشدن با باز  ریلحظات درگ نیتر  زیانگ جانیه

 .  میر یقرار بگ ریمس نیا یکه تو ستیاما واقعا الزم ن

 

به  اتونیرو نیبزرگ تر  وستنیکه از به وقوع پ یلیدل تنها
نشدن،  رفتهیکنه ،  ترس از شکست پذ یم یر یجلوگ تیواقع

 . هیکمبود جاه طلب ای

ارتباط برقرار  اقیکه با قدرت فراوان ،  و اشت نیاما به محض ا
.  نیاز ترستون ، به نفع خودتون استفاده کن نینتویم نیکن

که نامحدود،   یکردن پاداش ها ادآز ریاون وقت در مس
 . نیر یگیبزرگه قرار م یایهمراه با جاه طلب
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در  نیتونی، اون وقت م نیداشته باش اقیاشت
 . نیو تعادل داشته باش یانرژ  تونیزندگ

 یکه احساس م رستهیفرا م یسر کارتون زمان  ،یهر از گاه
 یبه خستگ کیکه نزد یشده . وقت هیتخل تونیانرژ  نیکن

استراحت  نیتونی: م نیدو انتخاب دار  نیقرار دار  دیشد
 . نیغرق در کارتون بش نیتونیم ای  ن،یکن

به  نیکنن اما ا یاول رو انتخاب م نهی، گز  یمعمول یآدما
. اگه  نیبرس نیخوایکه م یکنه که به هدف یشما کمک نم

 یکه تو نی، الزم دار  نیسطح باال تر بر  کیکارتون  یقراره تو
. نیبه هدفتون تالش کن دنیو  در راه رس نیکارتون غرق بش

که نه تنها  نیشی، متوجه م نیکار رو انجام بد نیاگه ا
به هدفتون  دنیرس یبرا نیبلکه دار  شهینم هیتخل تونیانرژ 
 .  نیکن یم دیتول یانرژ 

اهدافتون  نیکن یم یوجود اگه واقعا احساس خستگ نیبا ا 
 . نیکن دشونییو تا یرو دوباره با خودتون بررس

 ؟ نیدرست خارج شده باش ریاز مس دیشا

و  ی، احساس خستگ دیرس یکه گرنت به چهل سالگ یوقت
 کرد . یاضطراب م
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 یمتحده ، برا التیاون متوجه شد که دائما داشته در کل ا
از  یکیاز روز ها که ،  یکیکرده .  ید مرفت و آم یسخنران
 کیمتحده بوده اون قرار بود که  االتیا لیتعط یروز ها
 یبیبراش اتفاق عج کانادا داشته باشه و اصال یتو یسخنران

 یچه شهر  یتو قایبشه،  و ندونه دق دارینبود که از خواب ب
 قرار داره .

 
 

سفر کردن ها،  و  نیبار متوجه شد همه ا نیاول یبرا اون
که قلبا بهش  یز یکردنا ، حواسش رو از اون چ یسخنران

ساخته نشده بود،  یسخنران یعالقه داره پرت کرده . اون برا
 باشه .  نیزم یفروشنده رو نیبزرگ تر  خواستیبلکه م
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رو نوشت،  به سرعت احساس  شیهدفش زندگ نکهیاز ا بعد
 کرد که دوباره جوان شده . 

رو  یداشتن زندگ اقیکنن که اشت ید فکر ماز افرا یلیخ
آزاد  دیکل اقی، که اشت دیکنه اما گرنت فهم ینامتعادل م

 .  هیدر زندگ یبه تعادل واقع دنیو رس یانرژ  یساز 

رو  یادیکه زمان ز  ستین یمعن نیمتعادل به ا یزندگ کی
 . نیو با دوستاتون خوش بگذرون  ن،یبه استراحت بپرداز 

که دوست  یشغل و درآمد یعنیمتعادل  یداشتن زندگ
خانواده شاد ، و اعتقادات  کیرو،  در کنار سالمت ،  نیدار 
هر لحظه سخت  دیشما با نیهم ی. برا نیداشته باش یقو

داشته  اقیهمراه با اشت جانیه دیبا یعنی نیکه ا  نیکار کن
 .  نیباش

عمرتون  هیاز هر ثان نیتونی، شما م یا یانرژ  نیچن با
. مثال زمان وقت  نیاستفاده رو داشته باش نیشتر یب

تناسب اندام صرف  یکه برا یگذروندن با خانواده رو،  با زمان
و صبح ها ، بچه هاتون رو با خودتون   نیکن بیترک نیکن یم

که گرنت انجام دادنش رو  ی. کار  نیببر  یبه باشگاه ورزش
 دوست داره .
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 دیجد یها زهی، انگ اقتونیبا تازه نگه داشتن اشت
 . نیکن یم دایپ

، اما  نیدار  اقیاشت ییزایکه در مورد چه چ نیدونیشما م
از اون  نیکرد نییخودتون تع یکه برا یبه اهداف دنیرس
 نیبره . در ا ی، کمتر وقت م نیکن یکه فکرشون م یز یچ
بلکه در   ن،یکه شروع کن ستین نیمسئله در مورد ا نهیزم

ن ، یو اصرار داشته باش نیکه به راهتون ادامه بد نهیمورد ا
 .   نیبه اهدافتون تالش کن دنیرس یکه هر روز رو به تالش برا

 .  ادیبه کار م اقی، که اشت هیبخش نیا نیهمچن و

از  یکیبه  یابیکه به دست ستین ی، اون ییشغل استثنا کی
 . نی، و بعد اون رو ترک کن نیبش یهدفاش راض

از اهداف  یمجموعه ا ریکه شما رو درگ  ه،یعوض اون شغل در
 . هیکنه که هر کدوم جسورانه تر از قبل یم

که شما  هیمعن نی، به ا نیدار  اقیکارتون اشت یشما برا نکهیا
که منتظرن بازنشست بشن،  نیستیجزو اون دسته از افراد ن

کردن داشته باشن . اهداف  یگلف باز  یبرا یادیتا زمان ز 
 اریبس یا ندهیبزرگ باشن و شما رو به سمت آ دیبا شما

 روشن سوق بدن .
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از شماست و  یبخش،  نیکن یکه احساس م هیهدف نیا
 داریاز خواب ب جانیشما هر روز صبح با ه شهیباعث م

 . نیبش

، گرنت صاحب صد آپارتمان بود هدف  یزمان کی مثال
صاحب پانصد آپارتمان  نکهیجاه طلبانه تر شد : ا شیبعد

بشه . در سال دوهزار و شانزده،  اون صاحب چهار هزار و 
 بود . یپانصد واحد آپارتمان

 
 

، چرا  نیدالر به دست آورد ونیلیم کیکه   نیمحض ا به
 ن؟یکن یدالر هدف گذار  اردیلیم کی یبرا دینبا
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،  نیکن سیتاس نیتونیکه م یا هیر یخ یهمه سازمان ها به
، فکر  نینسل بعد فراهم کن یبرا نیتونیکه م یامن هیو حاش

 زهیبه هر روزتون انگ نیتونیم انیپا یب ی. با جاه طلب نیکن
 ییاستثنا یزندگ کیکه شما رو به سمت   ن،یکن قیرو تزر  یا
 .  برنیم

تون رو ، در  یبعد از بازنشستگ یحال حاضر اگه زندگ در
،  نیکنتصور  نیمسابقه گلف شرکت کرد یکه تو یحال

تون رو کاهش  یبدن یباشه که نقصا نیهدفتون ممکنه ا
، آخرش  یمدت طوالن کی؟ بعد از  ی. اما بعدش چ نیبد

 ونیز یتلو یاز روز ، جلو یممکنه به گذروندن بخش بزرگ
 .  ادیبه سراغتون م یافسردگ د. و بع نیبرس

 

که به  نی، الزم دار  نیبرس یبخت رهیبه ت نیخواینم اگه
که همراه با شغلتون بزرگ تر  نیهدف بزرگ بد کیخودتون 

 .  شهیهم م

به  دنیو به رس نی. فعال بمون نیوقت راکد نمون چیه پس
 . نیاهداف باال تر ادامه بد
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، و بعدا نگران  نیهدف بزرگ انتخاب کن کی
 .نیبش اتیجزئ

 قایکنه،  که اوضاع دق ینیب شیپ قایدق تونهیکس نم چیه
، که  دوننینم قایدق اردرهایلیم یبره . حت شیقراره چطور پ

 یبدن .  در عوض اونا کار  شیقراره چطور ثروتشون رو افزا
، اونا به خودشون  نیانجامش بد دیکنن که شما هم با یرو م

کنن  یم فکرکه  یز یبه ده برابر اون چ دنیکه رس دنیوعده م
کنن ،  یرو مجبور م مشونیهم ممکنه، و بعد خودشون و ت

 کنن .  یوعده رو عمل نیکنن که ا دایرو پ یاهکه ر

و  نیاهداف بلند پروازانه انتخاب کن شهیمهمه که هم پس
کنه چالش کار رو  ی، که شما رو مجبور م نیبد یبعد وعده ا

 .  نیکن شتریب

ازدواج کردن،  بچه دار  ، مثل تونیمهم زندگ یاتفاقا همه
کسب و کارتون ، الزم دارن که  نیشروع کردن اول ایشدن ، 

سر   ن،یر یکه جلو م نطوریو هم نیبزن رجهیشما درونشون ش
 .  نیشنا کن دیکه چطور با نیار یدر ب

خودتون و کسب و  یکه برا یاهداف یبرا یکسانی اصل
 درست باشه . دیبا  ن،یکن یم نییکارتون تع
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آماده باشن،   نکهیمحصوالت رو قبل از ا نیتونیم یشما حت
  ن،یباش یکس نیکه قراره اول یبه خصوص وقت نیعرضه کن

 کنه .  یبازار عرضه م یرو تو یمحصول نیکه چن

نقص بودنه . همونطور که  یبودن ، مهم تر از ب نیاول معموال
همه محصوالت  بایرو بار ها ثابت کرده . تقر  نیشرکت اپل،  ا

که بزرگ ،  دونهیم از نقص ها رو داشتن اما اپل یاپل،  سهم
داشتن ، به خاطر  ریجسور ، و خالق بودن مهم تر از تاخ

 یکیبه عنوان   ،که اپل نهیمحصوالته . به خاطر هم شیآزما
 .  شهیبرند ها شناخته م نیاز بهتر 

 
فوتبال  می، ت نینمونه قرارش بد دیکه شما با گهید گروه
 هستش .  وتسیانگلند پاتر  وین ییکایآمر 
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 میت نیا تیر ی،  مد (Robert Kraftکه رابرت کرفت ) یوقت
رو در سال هزار و نهصد و نود و پنج به عهده گرفت ، اونا 

کرفت رو در  یمشکالت جلو نیمشکالت بودن . اما ا ریدرگ
نگرفت .  یبردن جام قهرمان یجسورانه، برا یدادن قول ها

ر د روشد ، تا همه توانشون  کنایالهام بخش باز  هیقض نیا
که کرفت مالک  یقرار بدن و از وقت یهر فصل ، و در هر باز 

 کسب کردن .  یباشگاه شده ، اونا پنج قهرمان

 

دو  زی، سه مم وتی. مجموعه پاتر  ستیکار ن یانتها نیا و
 یها یاز صندل یبعض طیدالر ارزش داره و بل اردیلیدهم م

پانصد  ژهیو گاهیجا طیپانصد دالر،  و بل متیورزشگاه  به ق
،  کنایهم مثل باز  میت ی. هوادارا شهیهزار دالر فروخته م

 شتریهر سال قراره ب مشونیالهام گرفتن تا باور کنن ت
 کنه .  شرفتیپ

 نیتمر  کی نیا دنیمثال ها نشون م نیطور که ا همون
 یو برا نیبزرگ بد یکسب  و کاره ، که وعده ها یخوب برا

 . نیشتحقق اونا اعتماد به نفس داشته با
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کنه تا  یترس هاتون به شما کمک م رفتنیپذ
 .نیموفق بش

شما رو  توننیم دیجد یها دهیکه امتحان کردن ا یدر حال
ترس هم  یمقدار  جادیکنن، ا تیهدا تیبه سمت موفق

ترس متوقفتون کنه . ترس  نیشدست . اما اجازه ند نیتضم
 تیبشه تا بتونه ، موفق رفتهیشما ، الزم داره که درک و پذ

 رو همراه خودش داشته باشه . 

نشدن ، و ترس از  رفتهیدو بخش داره : ترس از پذ ترس
اونها  یبا هر دو دیبا  ت،یبه موفق دنیرس یشکست . و برا
 مقابله بشه . 
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 یالیفارق التحص نگیرول یک یسال دوهزار و هشت ، ج در
خطاب قرار داد. اون گفت که  نطوریدانشگاه هاروارد رو ا

که اونقدر  نهیکنه ، ا یموفق م یکه شما رو در زندگ یز یچ
وقت  چی. پس اگه ه نیکه شکست بخور  نیشجاع باش

 .  نینکرد یوقت زندگ چیدرواقع ه نیشکست نخورد

 
 نیکه اول نیزد . قبل از ا یحرفو از سر تجربه م نیا نگیرول

 یناشر قبول بشه، درخواستش برا کیپاتر توسط  یکتاب هر 
، توسط دوازده ناشر رد شد . و کتاب اول،  حدود انتشار کتاب

ترس از  دادینسخه فروخت. اگه  اجازه م ونیلیدوازده م
 جودپاتر ممکن بود امروز و یشکست متوقفش کنه ، هر 

 قابل تصوره ! ریغ نیداشت . که ا ینم
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 نیکه ا نی. و بدون نیکه بترس نیبه خودتون اجازه بد پس
که  دهیترس نشون م نکهینداره. به خاطر ا یمشکل هیقض

، که رو به جلو حرکت  نیکن یخودتون رو مجبور م نیشما دار 
به  دی، شا نیکن یاحساس ترس نم ی. اگر هر از گاه نیکن
 یاحساس راحت یکنون طیبا شرا نیکه شما دار  هیمعن نیا
به  نی، چون ا نیکن یدور  طیشرا نیاز ا دی. شما با نیکن یم
 .  نیکن ینم شرفتیکه شما پ هیمعن نیا

که  نهیا هیبه معن دی، شا نیکن یاحساس راکد بودن م اگه
 دهیوقتش رس دی. شا نیباش یبزرگ تر  یدنبال چالشا دیبا

 کی ای.  نیکن سیتاس گهیشهر د کی یتو یدیکه شعبه جد
 یشما باز م یرو به رو یدیرو که بازار کار جد دیشراکت جد

 .  دیکنه تجربه کن

سال  یموقع رکود اقتصاد شرفتیپ نیگرنت ، بزرگ تر  یبرا
 دنیترسیم ندهیدوهزار و هشت حاصل شد . همه درمورد آ

 زهیترس به عنوان انگ نیگرفت که از ا میپس گرنت تصم
داشته  یشتر یفروش، پشتکار ب یابیاستفاده کنه تا در بازار 

 یبودن،  اون کار بر رو دهیکه همه ترس یباشه . پس وقت
 جشیرو شروع کرده بود ،  که نت رشتیب یبه بازارا ترشگس
 خوب بود . اریحقوق بس کی افتیدر 
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رشد  یو از پولتون برا نیدست از پس انداز بردار 
 . نیاستفاده کن

با  شهیهم تیباشه . موفق خوادیکه م یز یترس شما هر چ
 یکار هوشمندانه ا یعنی نی. ا شهیم یر یرشد کردن اندازه گ

خودتون  یاضاف ی، که سود و انرژ  نهیانجام داد ا شهیکه م
 نیشما بهتر  یاستراتژ  نی. با ا دیرو صرف توسعه دادن کن

 داشت .  دیکنترل بازار خواه یشانس رو برا

خرج کردن  دیکه شما با هیمعن نیبه ا نیهمچن یاستراتژ  نیا
 .  نیمهم تر از پس انداز بدون اریرو،  بس

به  ادی، ز  شهیمکه استفاده ن ی: پول نیبهش فکر کن نطوریا
که به شما  هیکه مهمه،  اون پول ی. تنها پول ستیدرد بخور ن

 رشد کردن کمک کنه .  یتو

که از  یکنه . در حال یگرفتن رو روشن م اتیمال لیدل نیا
شرکتتون  یکه دوباره تو ی، از پول شهیگرفته م اتیسود مال

 نیچون ا شهیگرفته نم یاتیمال نیکن یم یگذار  هیسرما
کنه . پس  یم شتریارزش پول رو ب تی، در نها یگذار  هیسرما

 هیرشد و سرما یفرصت ها شهیخردمندانست که هم نیا
 .  نیرو در چشم انداز خودتون داشته باش یگذار 
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تا چهل درصد سود خودتون  یکنه که س یم شنهادیپ گرنت
 .  نیکن یگذار  هیدر حال درشد سرما یها تیموقع یرو ، رو

 یبه سخت یگذار  هیسرما یها تیاگه ثابت شد که موقع اما
 یکار صرف کردن پول برا نی، اون وقت بهتر  شنیم دایپ

، و  غاتی، تبل یابیکه صرف بازار  یپول ی. به طور کل غاتهیتبل
وقت هدر رفته محسوب  چیه شهیم یاجتماع یشبکه ها

، و  دنیکار خودشون رو انجام م غاتیکه تبل ی. وقت شهینم
 هیسرما یها تی، اون موقع شهیشما دهان به دهان م اسم
بودن خودشون رو به شما نشون  زانیکه از شما گر  یگذار 

 خواهند داد . 

 
همه بخش ها رو  تیر یمد دینکن ی، سع دیکن یکار که م هر

 . نیر یخودتون به عهده بگ
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به سمت  متونیکردن ت ییراهنما یرهبر بودن به معنا
بزرگه.  مثل آمازون  اریاوقات بس یگاه میت نی، و ا تهیموفق
 ایمثال اپل  ایهزار کارمند داره  ستیاز   دو شیکه ب

 قدرتمند دارن .  میکه حدود صد هزار ت کروسافتیما

 

 یحدود هفتاد و پنج درصد از شرکت هاحال حاضر،  در
همه  رانیدارن ، که مولف اون رو مد یمتحده مشکل االتیا

شما سود ساالنه اونا رو  یکنه. و وقت یم یکاره نامگذار 
چهل و چهار هزار دالر در  فی، به مبلغ ضع نیر یبگ نیانگیم

 .  نیرس یسال م

 

همه کاره بودن رو از راه رنج  ریمد یها تیمحدود گرنت
رو  زیمتوجه شد . او ده سال در تالش بود تا همه چ یآور 

 متوجه شد که مسئول بودن نکهیخودش انجام بده ، تا ا
رو که به کسب درآمد  یچطور افراد نکهیدونستن ا یعنی

بود که گرنت  ینقطه ا نیکنن ، استخدام کنه . ا یکمک م
کرد و شرکت واقعا شروع به  یادیاستخدام افراد ز  بهشروع 

 رشد کرد .
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 ییکه از شما متنفرن ، به عنوان متحدا ییاز کسا
 یشما سوخت رسان اقیکه به اشت نیاستفاده کن

 . کننیم

با شما مخالف  یکسر یکه  شهیبزرگ ، باعث م یها تیموفق
که  ییصرفا نحوه عملکرد کسب و کاره. از اونجا نیباشن . ا

 نیتونیم نیکن ینیب شیوجود رقبا و منتقدا رو پ نیتونیم
 .  نیخودتون رو آماده کن

 یرو جلو ادیز  ی، راه ها یاجتماع یشبکه ها یفضا امروزه
راه مواجهه  نی. اما بهتر  زارهیمتنفرن مکه از شما  یافراد یپا

. اونا به نیساکتشون کن نیکن یکه سع ستین نیبا اونا،  ا
 .  شنیممنونتون م نیکن یکه بهشون   م یتوجه نیخاطر ا

ازتون  یشتر یب ی: هرچه آدما نیفکر کن نطوریعوض ا در
 بود .  دیمتنفر باشن ، شما موفق تر خواه

بد تر از  زیچ چی: "ه گهیهست،  که م یمیگفته قد کی
که ازتون متنفرن ،  ییکسا نهیزم نی" و در ا ستین یبدنام

از  یکنن . اگه کس غیشما تبل یبرا گانیبه صورت را توننیم
. دونهیکنه در واقع شما رو،  قدرت اول  بازار م یشما انتقاد م

 . کنه یانتقاد نم زیکسب  و کار ناچ کیکس از  چیه
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و آزار  دیانتقادات شد یبرا که مهم هستن، ییفقط اونا
 .  شنیم دهیدهنده ارزشمند د

از شما متنفرن  ترییها کاربر تو ونیلی: اگه م گهیبه عبارت د 
 باالست! نیبش  یجمهور بعد سیرئ نیکه بتون نیاحتمال ا

 
 یرو به ما اضافه م تیمز  نیکه از شما متنفرن ، ا ییکسا

که در طول  ییها تیآزار و اذ.  میمقاوم باش شتریکنن که ب
که آزارتون دادن ،  یی. کسا نیار یب ادیرو به  نیسال ها شد

 نقش داشتن .  نیبرس نیکه االن هست یز یبه چ نکهیا یتو

شما رو آزار  رستانیدب یکه تو یطعنه ها ، خواه افراد خواه
آدم  ایکه با وامتون موافقت نکرد،   یبانکدار  ایدادن ،  یم

 دار خطاب کرد،  هیخوک سرما کیکه شما رو  یناشناس
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به شما  توننیم نیعذاب باشن،  همچن هیما توننیم نایا
 اقتونیاشت شی، و به آت نیکمک کنند که مقاوم تر بش

 .کردن یکه اشتباه م نیتا بهشون ثابت کن نیبرسون سوخت
اگه توسط شما درست  برنیافراد به کار م نیکه ا یکلمات

اصالحات،  و خلق محصوالت  یکسر ی تونهیاستفاده بشه  م
 بده .  جهیرو نت دیجد

 نیکه سد راه ب ستنیکه از شما متنفرن ن ییفقط کسا نیا اما
 .  شنیم اقتونیشما و اشت

باشن که  ییاون کسا توننیم  متون،یت یاوقات اعضا یگاه
 ی، بررس ی. و در بخش بعد دارنیباز م شرفتیشما رو از پ

و  نیکن تیر یمشکل ساز رو مد یکه چطور کارمندا میکن یم
 جادیمشترک ، به وسعت همه افراد شرکتتون ا اقیاشت کی

 . نیکن

 

 . نیباش هیداشت اقیاشت میت نیدرمورد داشتن بهتر 

؟  نیباش یکه آدم خوب نیسود کردن کدوم مهم تره ؟ ا یبرا
 ؟ نیباش یآدم موثر  نکهیا ای
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 کیچون  نیکه مورد دوم رو انتخاب کرده باش دوارمیام
 نیشیمجبور م یکه هر از گاه نهیکسب و کار ا قتیحق

 شهیاما باعث م ستیکه مورد پسند ن  ن،یر یبگ یماتیتصم
 ریکه همه در مس نیتون حفظ بشه ، و مطمئن بش یرهبر 

 درست قرار دارن . 

که  نهیکنترل کردن کارمندا و کسب و کار ، ا یراه برا نیبهتر 
 .  نیر یکنترل گفت و گو رو به دست بگ

ببرن که شما در همه حال ،  گوش  یپ دیافردا گروه با همه
 نکهیا یعنی نی. ا نیکن یو همزمان اونا رو رصد م دیکن یم

، رنیگیفروش محصوالت م یکه اونا برا ییشما به تماس ها
 غیتبل یکه اونا برا نیتا مطمئن بش نیدیگوش م

 دارن .   اقیاندازه خودتون اشتمحصوالتتون به 
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 یبه درست یمشتر  ای،  خورهیشما نم یها اریبه مع یکس اگه
کامال قابل قبوله که با اون  نیا شهینم بیترغ دیخر  یبرا

 .  نی، و موضوع رو براش روشن کن نیشخص گفت و گو کن

که شما  نیاز ا متونیآگاه کردن ت یهم برا یا گهید یها راه
، و شخصا با همه  نیبد صیتشخ نیتونیعمل درست رو م

 وجود داره .   نیشد ریکسب و کار درگ یجنبه ها

 ییکارمندا یبرا یشخص امیپ کیعادت داره که  گرنت
اگه  یکنن. حت یکار ، تموم تالششون رو م یبفرسته که برا

هم داشته باشه اون  ادیز  اریاون کارمند از دفترش فاصله بس
. فرستهیکنه و براش م یم تلفنش ضبط یرو رو ویدیو کی

 روتعهد کارمندا   ن،ی، و صادقانه مثل ا یشخص یتماس ها
 کنه .  یم نیتضم

که موقع استخدام و  شهیشروع م یکنترل کردن شما وقت اما
 .  نیباش ریاخراج کردن سخت گ

 ی، توافق نیکن یرو استخدام م یکس یباشه وقت ادتونی
و  نیکن ی: شما به اونها پول پرداخت م شهیحاصل م

که اونا تحت  یدر حال  ن،یکن یباهاشون عادالنه رفتار م
 . دنیکارشون رو انجام م یمسلم یارهایمع
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، مونهیاز توافق باز م یبخش یاز اجرا یکه کارمند یس وقتپ
حس  دینبا نیگز یکردن جا دایاون و پ نشما از اخراج کرد

 .  نیداشته باش یبد

شغل  کیپنجاه سال،   یبرا میانتظار ندار  گهیروزا ما د نیا
 ریافراد انتظار دارن در طول مس شتری. ب میداشته باش کسانی

داشته باشن . به  یتمام وقت مختلف یحرفه شون ، شغال
چطور از  نکهیاز ا کمیو  ستیقرن ب یخصوص جوان ها

 یک رزومه حرفه ایساختن  یکوتاه مدت ، برا یقرارداد ها
 تنوع استفاده کنن  آگاهن .م
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 خالصه نهایی
 

 ا :ه بخش نیا یدینکته کل

 

رشد گرا داشته  تیذهن کی نکهیا یعنیبودن ،  ییاستثنا
 ییانتظارات باال دی، با نیواقعا موفق بش نکهیا ی. برا نیباش

. اما  نیممکن از خودتون و شرکتتون داشته باش ریدر حد غ
 یکار خستگ یرویدادن به ن زهیانگ دیاهداف بزرگ کل نیا

 .دهیسوق م ییواقعا استثنا جیو شما رو به سمت نتا رهیناپذ
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 نصیحت های قابل اجرا
 

کنه تلف  ینم رابیشما رو س اقیکه اشت ییوقتتون رو با کارا
 . نینکن

 

 تونهیزمان ارزشمندتون ، که م یخانه دار  فیوظا نیاجازه ند
.    رهیبگ اریبشه رو کامل در اخت اتونیصرف دنبال کردن رو

، کوتاه کردن  نتونیکردن ماش زیتم یبرا یبه کس نکهیدر ا
نداشته  دیترد نیجارو زدن آپارتمانتون پول بد ایچمنا ، 

مهارت  جموعههست که با م یمهم تر  ی. مطمئنا کارا نیباش
 بره . یهاتون  سازگاره و نقشه هاتون رو جلو م


