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با عرض سالم به متامی نتورک مارکرت های عزیز

ــه  ــدد ب ــک ع ــات داری ی ــی از موضوع ــه ، بعض ــاره صفح ــر ش ــاوه ب ــت ، ع ــش فهرس در بخ

همــراه + هســتند کــه نشــان دهنــده ایــن اســت  کــه آن موضــوع مناســب افــراد تــازه کار نبــوده 

و فقــط و فقــط بــرای کســانی کــه دارای تیــم فــروش هســتند مناســب اســت .

عــددی کــه همــراه عامــت + بیــان شــده ، حداقــل افــراد تیــم فــروش شــا را مشــخص میکنــد 

بــرای خوانــدن آن مطلــب . مثــا 10+ یعنــی فقــط کســانی آن مطلــب را بخواننــد کــه حداقــل 

10 نفــر در تیــم فروششــان مشــغول بــه فعالیــت باشــند .

از مطالعه اطالعاتی که مناسب استپ شام نیست جداً خودداری کنید 

با آرزوی موفقیت : تیم نتورک مارکتینگ ایران
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تــا کنــون بــه ایــن فکــر کــرده ایــد کــه قهرمــان 

زندگــی شــا چــه کســی اســت ؟

ــم  ــاين داري ــراي خــود الگوهــا و قهرمان بســياري از مــا ب

كــه ممكــن اســت رهــر، مديــر يــا حتــي يــك هرنمنــد باشــند و 

زمانيكــه بــه ايــن افــراد فكــر مــي كنيــم بــراي مــا الهــام بخــش انجــام 

كارهــاي بــزرگ هســتند . قهرمانانــی کــه مــی شناســید، از ابتــدا بــا 

ــه از  ــد چگون ــه ان ــاد گرفت ــه ی ــد، بلک ــده ان ــا نیام ــه دنی ــت ب موفقی

اســتعدادهای خــود اســتفاده کننــد . آنهــا افــرادي هســتند كــه اثــر 

ــا  ــه م ــي ب ــري را در زندگ ــاي به ــد و گاه راهه ــا دارن ــت روي م مثب

نشــان مــي دهنــد.  آنهــا بــا نامالميــات و ســختي هــا جنگيــده انــد 

و پــروز شــده انــد. امــا يــك نكتــه جالــب ديگــر در مــورد قهرمانــان 

وجــود دارد ، آنهــا هــم ماننــد مــا انســان هــا هســتند كاســتي هــا و 

ضعــف هــاي يــك انســان معمــويل را دارنــد . آنهــا هــم روز هــاي بــد 

خــود را دارنــد ، احســاس نااميــدي مــي كننــد و شكســت مــي خورنــد 

ــد.(  ــان بيــش از ديگــران شكســت مــي خورن . ) در حقيقــت قهرمان

ــان عــي رغــم همــه ضعــف هــاي بــري خــود راهــي پيــدا  قهرمان

مــي كننــد كــه كار آنهــا در دنيــا تاثــر گــذار باشــد. امــا اكنــون مــي 

ــد در  ــم. شــا می توانی ــت دعــوت كن ــك رقاب ــه ي خواهــم شــا را ب

هــر آنچــه کــه می خواهیــد، قهرمــان شــوید ؛ چــه شســن ظرف هــا 

باشــد چــه تســلط یافــن بــر مهارتــی جدیــد ) مثــل تجــارت نتــورک 

ــگ ( ! مارکتین

قهرمان خود باشيد.

ــام  ــم انج ــي توان ــيد چــه كاري را م از خــود بپرس

دهــم كــه در دنيــا تاثــر گــذار باشــد؟ در ايــن رقابــت 

شــايد شــا قهرمــان طاليــي نباشــيد و نتوانيــد نســخه 

جادويــي بــراي همــه مشــكالت خــود پيــدا كنيــد. امــا مــي توانيــد 

ــاال  ــد ب ــا نظــم و دلســوزي و تعه ــان ب ــك قهرم ــد ي هــر روز مانن

ــد. ــود كار كني ــدف خ روي ه

۱- مترکز حواس و حضور ذهن :

ایــن مــورد را شــاره اول قــرار دادیــم ، چــون کســب ایــن ویژگــی 

ــام  ــی مت ــود. وقت ــد ب ــخت ترین خواه ــن و س ــا مهم تری ــرای م ب

حواســتان بــه   هــان کاری باشــد کــه دارید انجــام می دهیــد، هیچ 

ــرس،  ــرای ت ــی ب ــچ جای ــد ُمخــل کار شــا شــود، هی ــز منی توان چی

ــد  ــا دیگــر احساســات منفــی نیســت و آن هــا منی توانن ــی ی نگران

شــا را در مســیر آنچــه داریــد انجــام می دهیــد، متوقــف کننــد 

ــد حواســتان  ــه پتانســیل کامــل خــود نرســید. شــا می توانی ــا ب ت

را بــه هــرکاری کــه در زندگــی انجــام می دهیــد، معطــوف کنیــد. 

فقــط بایــد درک کنیــد چــه وقــت افکارتــان از دســت شــا خــارج 

ــن کار  ــوید. ای ــیده می ش ــده کش ــا آین ــته ی ــه گذش ــود و ب می ش

می توانــد در ابتــدا خیلــی ســخت بــه نظــر برســد، ولــی در   نهایــت 

ــال«  ــدرت ح ــود. » ق ــا می ش ــت دوم ش ــی طبیع ــان تر و حت آس

کتابــی عالــی در مــورد دســتیابی بــه مترکــز و حضــور ذهــن اســت. 

فقــط وقتــی می توانیــم بــه بهریــن عملکردمــان برســیم کــه 

زندگی برای کسانی کوتاه است که دیر آن را رشوع می کنند . 1
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توجه اصلی خود را بر زمان حال متمرکز کنیم.

۲- پشیامنی ممنوع :

شــا منی توانیــد آنچــه را کــه رخ داده اســت عــوض کنیــد و 

حقیقــت ایــن اســت کــه هرچــه انجــام داده ایــد یــا هــر تصمیمی 

کــه گرفته ایــد، بهرتیــن کار یــا تصمیمــی بــوده کــه در آن زمــان 

می توانســتید انجــام بدهیــد. اگــر بــا ایــن ذهنیــت زندگــی کنیــد 

ــی از اســرتس می شــود. ــر و خال ــی راحت ت ــان خیل زندگیت

۳- داشنت ذهن یک تازه کار :

ــا ســاده لوحــی  ــن آوردن ســطح هوشــی ی ــای پایی ــه معن ــن ب ای

نیســت. بســیاری از افــراد در هرچــه کــه انجــام می دهنــد، 

ــک  ــن ی ــای داش ــه معن ــن ب ــد. ای ــازه کار را دارن ــک ت ــن ی ذه

نگــرش روشــنفکرانه و پذیــرا، مشــتاق و عــاری از تعصــب هنــگام 

مطالعــه یــک موضــوع اســت، حتــی وقتــی در یــک ســطح 

پیرشفتــه مطالعــه می کنیــد، درســت هانطــوری کــه یــک تــازه 

ــن امــکان را  ــازه کار ای ــک ت کار اینطــور اســت. داشــن ذهــن ی

بــه شــا می دهــد کــه بــدون فکــر کــردن خیلــی زیــاد، چیزهــای 

ــه  ــد ک ــام دهی ــادی را انج ــای زی ــد و کاره ــاد بگیری ــدی ی جدی

ــی  ــه خوب ــد و ب ــام می دهی ــه انج ــودن در آنچ ــن ب ــد بهرتی کلی

ــد بپذیریــم  انجــام دادن آن اســت! گاهــی اوقــات مــا فقــط بای

ــه  ــا را ک ــس ش ــا نْف ــه تنه ــن کار ن ــم«. ای ــم »منی دان و بگویی

ــی  ــد می شــکند، بلکــه ذهن ــن را بدان همیشــه می خواهــد بهرتی

روشــن و بــاز کــه آمــاده یادگیــری اســت بــه شــا ارائــه می دهــد. 

ــا  ــد. زندگــی کــردن ب ــد و تکامــل یابی ــا ایــن حالــت وفــق یابی ب

»می دانــم« یــک نقــص و عقــب ماندگــی اســت کــه مــا را از زمان 

حــال خــارج نگــه مــی دارد و بــه زندگــی در گذشــته می کشــاند. 

اینطــوری مــا امــکان تجربــه هیــچ چیــز جدیــد، هیــچ شــگرفی، 

هیــچ بینشــی و هیــچ کشــفی را نداریــم. هیــچ یــک از رازهــای 

حــال را کشــف و درک منی کنیــم و در قضاوت هــای گذشــته 

باقــی می مانیــم.

۴- بدانید چه می خواهید :

چــه  دقیقــاً  بدانیــد  بایــد  هرچیــزی  بــه  دســتیابی  بــرای 

می خواهیــد. بــرای مثــال اگــر شــا می خواهیــد وزن کــم کنیــد 

ســعی کنیــد یــک تصویــر ذهنــی داشــته باشــید از اینکــه وقتــی 

ــا اینکــه  ــان برســید، چــه شــکلی می شــوید. ی ــده آلت ــه وزن ای ب

وقتــی بــه یــک لیــدر و راهــر قــوی تبدیــل شــدید چــه ویژگــی 

ــده  ــال آین ــه دو س ــی ک ــا خودروی ــت . ی ــد داش ــی خواهی های

سوار می شوید چه امکاناتی دارد . یا ....

۵- دلرسد و منفی نشوید :

شــاید در تجارتتــان یــا ســایر مــوارد مــورد عالقــه تــان بــا ســختی 

هایــی روبــرو شــوید امــا اجــازه دلــرد شــدن بــه خــود ندهیــد 

. ایــن نقطــه مشــرتک متــام افــراد موفــق دنیاســت . اگــر اجــازه 

دهیــد آنچــه دیگــران فکــر می کننــد، می گوینــد یــا انجــام 

ــذارد ،  ــر بگ ــی تاثی ــورت منف ــا بص ــاس ش ــد روی احس می دهن

ــا  ــید م ــته باش ــاد داش ــه ی ــد. ب ــاد کنی ــی ایج ــد تغییرات ــس بای پ

منی توانیــم دیگــران را تغییــر بدهیــم و بایــد مــردم را هانطــور 

ــد و ســازنده  ــی هدفمن ــک زندگ ــا ی ــم ت ــول کنی ــه هســتند قب ک

ــد  ــعی می کنن ــه س ــتند ک ــرادی هس ــه اف ــیم. همیش ــته باش داش

ــدگاه  ــرای دی ــن ب ــند. همی ــن بکش ــد و پایی ــرد کنن ــا را دل ش

ذهنــی شــا در زندگــی نیــز صــدق می کنــد. اجــازه ندهیــد کــه 

ــه  ــد. ب ــا کن ــه شــا الق ــی را ب ــکار منف ــی شــا اف ــوگ ذهن دیال

محــض اینکــه ایــن افــکار را می شــنوید، بــا ایــن درک بــا آن هــا 

ــی  ــوگ درون ــه دیال ــتید، بلک ــا نیس ــن ش ــه ای ــوید ک ــه ش مواج

منفــی ذهــن شاســت و از آن هــا بگذریــد هانطــور کــه یــک 

ــته  ــن رش ــر ای ــه زود ت ــذرد. هرچ ــیر رود می گ ــنگریزه از مس س

افــکار منفــی را شناســایی و رد کنیــد، زندگــی آســان تر می شــود؛ 

ــی را  ــات منف ــوند و احساس ــل ش ــکار داخ ــن اف ــی ای چــون وقت

ــود. ــخت می ش ــا س ــردن آن ه ــرف ک ــد برط برانگیزن

ــزی  ــه هرچی ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــی می توانن ــی ذهن ــن ۵ ویژگ ای

اِعــال شــوند و بایــد ابــزاری بــرای کمــک بــه شــا در پشــت رس 

گذاشــن موانــع زندگــی باشــند.

» هرآنچــه کــه در ذهنتــان داشــته باشــید، در زندگیتــان رخ 

ــد،  ــاوری کــه همیشــه داشــتید ادامــه دهی ــه ب ــر ب می دهــد. اگ

ــرد.  ــد ک ــل خواهی ــد، عم ــل کرده ای ــه عم ــه همیش ــور ک هانط

اگــر هانطــوری کــه همیشــه عمــل کرده ایــد، عمــل کنیــد   

ــه دســت  ــد کــه همیشــه ب ــه دســت می آوری هــان چیــزی را ب

می آورده ایــد. اگــر می خواهیــد نتایــج متفاوتــی را در زندگیتــان 

یــا کارتــان ببینیــد، متــام آنچــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت کــه 

ــد « ــر دهی ــان را تغیی ذهنت

 بر روی زمین چیزی بزرگرت از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگرت از فکر او2
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خریــد و فــروش از طریــق بســرت اینرتنــت در دنیــای امــروزی 

بســیار عــادی گشــته و انــواع کاالهــا و خدمــات بوســیله 

ــداری میگــردد  تجــارت الکرتونیــک توســط ملیونهــا نفــر خری

امــا بــا رواج چشــمگیری کــه تجــارت الکرتونیــک ایــن روزهــا 

در زندگــی مــا پیــدا کــرده اســت، شــاید کمــرت کســی بــه نقطــه 

ی آغــاز آن فکــر کنــد. تــا بــه حــال بــه ایــن فکــر کــرده ایــد 

کــه اولیــن آیتمــی کــه بــه صــورت امــن و بــا تراکنــش اینرتنتــی 

فروختــه شــد چــه  بــوده اســت ؟ 

ــزاری  ــرم اف ــای ن ــت ه ــی از رشک ــه یک ــاپیفای ک ــایت ش وبس

تجــارت الکرتونیــک اســت، ویدئویــی منتــر کــرده اســت کــه 

بــه کنــد و کاو در ایــن بخــش از تاریــخ اینرتنــت پرداختــه تــا 

ــوده  ــدام ب ــی ک ــش رســمی اینرتنت ــن تراکن ــد اولی مشــخص کن

اســت. رد پــای تراکنــش هــای اینرتنتــی از آرپانــت رشوع 

ــه  ــوم رایان ــجویان عل ــان دانش ــال ۱۹۷۱ می ــود. در س ــی ش م

ــب  ــدی عجی ــرای خری ــی، ب ــتنفورد و ام آی ت ــگاه اس ی دانش

معاملــه ای صــورت گرفــت. امــا راوی ویدیــوی مذکــور توضیح 

ــوان  ــه عن ــوان ایــن را ب مــی دهــد کــه از لحــاظ فنــی منــی ت

ــه صــورت  ــی در نظــر گرفــت، چــون ب ــن تراکنــش اینرتنت اولی

آنالیــن پولــی میــان آنهــا رد و بــدل نشــده اســت. آنهــا تنهــا از 

اینرتنــت بــرای قــرار و مدارهــای خــود اســتفاده کــرده بودنــد. 

ادامــه ی ایــن ردپــا مــی رســد بــه ســال ۱۹۸۴، زمانــی کــه یــک 

مادربــزرگ ۷۴ ســاله ی بریتانیایــی بــه نــام جیــن اســنوبال از 

یــک سیســتم ویدیوتکــس )تلویزیونــی کــه از طریــق خطــوط 

ــی  ــواد خوراک ــفارش م ــرای س ــت( ب ــرده اس ــی ک ــن کار م تلف

مــورد نیــاز خــود از فروشــگاه اســتفاده کــرد: کــره، تخــم مــرغ، 

ــه او  ــه صــورت دســتی ب ــالم ب ــن اق ــا ای ــورن فلیکــس. ام و ک

ــا پــول  تحویــل داده شــد و اســنوبال نیــز هزینــه ی آنهــا را ب

نقــد پرداخــت کــرد. بــه ایــن هــم منــی تــوان گفــت تجــارت 

الکرتونیــک. 

اولیــن تراکنــش حقیقــی دنیــای تجــارت الکرتونیــک در ســال 

۱۹۹۴ و بــا ظهــور اینرتنتــی کــه امــروزه نیــز کامبیــش بــا هامن 

خصوصیــات کلــی آن را مــی شناســیم رخ داد. بــا اینکــه اعتبــار 

اولیــن تراکنــش تجــارت الکرتونیــک )بــا رشوع فــروش آنالیــن 

ــزا هــات  ــای پیت ــه پ ــزا از اواخــر آگوســت ۱۹۹۴( اغلــب ب پیت

نوشــته مــی شــود، اعتبــار حقیقــی ایــن تراکنــش متعلــق اســت 

ــایر،  ــو همپش ــه از نی ــاله ای ک ــن ۲۱ س ــه دن کان، کارآفری ب

وبســایتی بــه نــام نــت مارکــت را اداره مــی کــرد. 

کان در روز یازدهــم آگوســت ۱۹۹۴ موفــق شــد یــک حلقــه ســی 

دی یکــی از آلبــوم هــای موســیقی اســتینگ را بــه دوســت خــود 

در فیالدلفیــا بفروشــد. دوســت او بــرای پرداخــت هزینــه ی ۱۲ 

دالر و ۴۸ ســنتی ســی دی، بــه عــالوه ی هزینــه ی ارســال آن، در 

تراکنشــی کــه بــرای اولیــن بــار در تاریــخ اینرتنــت بــه وســیله ی 

فنــاوری رمزگــذاری محافظــت مــی شــد، از کارت اعتبــاری خــود 

اســتفاده کــرد. 

کان در مقالــه ای کــه روز بعــد دربــاره ی نــت مارکــت در 

نیویــورک تایمــز منتــر شــد بــه پیــرت لوئیــس گفتــه بــود: »حتــی 

ــر  ــر نظ ــوع را زی ــن موض ــم ای ــکا ه ــی امری ــت مل ــس امنی آژان

داشــت، امــا نتوانســت شــامره ی کارت اعتبــاری وی را پیــدا 

ــازه ای  ــادل ت ــت را مع ــت مارک ــه ن ــس در آن مقال ــد«. لوئی کن

ــرده  ــی ک ــازی معرف ــای مج ــزرگ در فض ــگاه ب ــک فروش ــرای ی ب

ــود.  ب

رشکــت تحقیقــات بــازار ای مارکتیــر پیــش بینــی مــی کنــد 

کاربــران رستــارس جهــان امســال ۱.۶۷۲ تریلیــون دالر بــه صــورت 

آنالیــن پرداخــت کــرده باشــند. ایــن رقــم ۷.۳ درصــد از کل خــرده 

فروشــی جهــان را شــامل مــی شــود کــه انتظــار مــی رود مجمــوع 

آن در ســال ۲۰۱۵ بــه ۲۲.۸۲ تریلیــون دالر برســد. 

فکــر میکنیــد ســهم نتــورک مارکتینــگ از ایــن مبلــغ چنــد درصــد 

اســت ؟

آنکه خود را به امور کوچک رسگرم می کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.3
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یکــی از عــادات بازاریابــان شــبکه ای موفــق ایــن اســت 

ــن  ــدی و تعیی ــد . اولویــت بن ــه امــور نخســت مــی پردازن کــه نخســت ب

امــور مهــم از مهــم تــر بــرای یــک بازاریــاب شــبکه ای بســیار حیاتــی اســت 

. معمــوال شــا منــی توانیــد بــه همــه کارهــای خــود برســید ولــی مــی توانیــد 

بــا برنامــه ریــزی و اولویــت بنــدی بــه کارهــای مهــم تــر بپردازیــد . در اینجــا 

میخواهیــم در همیــن رابطــه بــه چهارخانــه مدیریــت زمــان بپردازیــم . کلیــد 

واژه هــای مطــرح در اینجــا مهــم و فــوری اســت . مهــم هــا در واقــع هــان 

رســالت شــا ، نظــام ارزشــی شــا و مقصــود شاســت . فــوری از محیــط مــی 

آیــد و شــا را زیــر فشــار مــی گــذارد ، لــذت بخــش اســت و جــذب کننــده 

. فــوری بــه شــا مــی گویــد کــه بــه توجــه بــی درنــگ شــا نیازمنــد اســت . 

ربــع اول در چهارخانــه مــا مربــوط بــه کارهــای مهــم و فــوری اســت . مربــوط 

بــه امــور بــا اهمیــت مــی شــود کــه مســتلزم توجــه رسیــع اســت .

یــا  بحــران  را  امــور  ایــن  اســم  معمــوال 

مشــکالت مــی گذاریــم ، مثــل خامــوش کــردن آتــش. 

ــان  ــع اول در زندگی ــوع رب ــوری از ن ــا همگــی ام م

ــان شــبکه  ــی از بازاریاب ــع اول خیل ــی رب ــم . ول داری

ــد بحــران  ــا بای ــد . آنه ــی کن ــاه م ــه ای را تب ای حرف

ــف در  ــال تاس ــا ک ــی ب ــد ، ول ــت کنن ــا را مدیری ه

ــع  ــن رب ــال ، در ای ــرای مث ــوند. ب ــی ش ــرق م آن غ

مشــکالت پــر فشــار مجموعــه یــا رشکــت قــرار مــی 

گیــرد . اقدامــات فــوری کــه بایــد هــر چــه رسیعــر 

رســیدگی شــوند. یــا زیــر شــاخه هــا همیــن االن بــه 

ــد .  ــاز دارن کمــک نی

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خالف جریان شنا می کنند4
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 ربــع دوم اصــل مدیریــت موثــر شــخصی اســت . ایــن ربــع مربــوط بــه امــوری مــی

 شــود کــه فــوری نیســتند ولــی مهــم هســتند . امــوری همچــون رابطه ســازی ، نوشــن لیســت

 اهــداف ، برنامــه ریــزی بلنــد مــدت ، پیرشفــت مــداوم ، پیشــگیری ، حفــظ وضعیــت ، آمــاده

 ســازی . همــه ایــن کارهــا را مــی دانیــم کــه بایــد انجــام دهیــم ، ولــی در انجــام آنهــا تعلــل

 مــی کنیــم چــون فــوری نیســتند . مــی تــوان معرفــی منظــم محصــول ،  اســتفاده از اهــرم

 در مدیریــت زمــان و آمــوزش اعضــای تیــم در ایــن ربــع قــرار داد . ایــن فعالیــت هــا مهــم

 هســتند ؟ قطعــا . ولــی اغلــب ایــن فعالیــت هــا بــه نفــع امــور فــوری تــر کنــار زده مــی

 شــوند . ربــع چهــارم را کــه دیگــر همــه مــی داننــد چطــور بــه دام آن نیفتنــد . ربــع چهــارم

ــع ــوری . رب ــه ف ــم هســتند و ن ــه مه ــه ن ــی اســت ک ــت کارهای ــت باب ــع هــدر دادن وق  رب

 ســوم دام گزنــده بازاریابــان شــبکه ای اســت . یادتــان باشــد اینهــا ، فعالیــت هایــی هســتند

 کــه بــه ظاهــر فــوری انــد ، ولــی نقــش مهمــی در رســیدن بــه اهــداف شــا ، بــه عنــوان

 بازایــاب شــبکه ای حرفــه ای موفــق ندارنــد .

 فعالیــت هایــی همچــون مترکــز بــر تهیــه بروشــور

 بــی نقــص ، یــا برخــی از فعالیــت هــای تفریحــی

 در مجموعــه خــود در ایــن ربــع قــرار مــی گیرنــد

 . چــون مــی خواهیــد جایــی کــم نگذاریــد درگیــر

ــد  ــی توانی ــه من ــا ک  از آنج

یــک بــاره بــه صــد تــا کار 

ــا ، آن  ــی ده ت ــا حت ــد ی پردازی

چنــد کار قابــل توجهــی کــه 

بایــد انجــام دهیــد کدامهــا هســتند ؟ ایــن چنــد کار بایــد 

رابطــه مســتقیم بــا اهــداف مهــم و اساســی شــا داشــته باشــند . برنامــه زمانیتــان را 

طبــق ایــن چنــد کار تنظیــم کنیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هــر عملــی کــه در 

طــول روز انجــام مــی دهیــد در راســتای ایــن چنــد کار و رســیدن بــه ایــن اهــداف 

ــه  ــر ب ــیدن رسیع ــا و رس ــزی ه ــه ری ــع در برنام ــار رب ــن چه ــایی ای ــد . شناس باش

ــر کاری  ــام ه ــرای انج ــم ب ــل از تصمی ــس قب ــت . پ ــر اس ــیار موث ــا بس ــت ه موفقی

ــرد . ــی گی ــرار م ــع ق ــدام رب ــا در ک ــت ش ــه فعال ــید ک بیندیش

ــرای  ــح ب ــزی صحی ــه ری ــا و برنام ــت ه ــن اولوی ــخیص ای ــا تش ــن کار ش ــم تری مه

آنهاســت .

ــا  ــد از آنه ــدا بای ــد و ج ــی گیرن ــرار م ــوم ق ــع س ــه در رب ــوید ک ــی ش ــوری م ام

بپرهیزیــد . راه حــل در داشــن شــهامِت نــه گفــن بــه ربــع ســوم اســت . تنهــا زمانــی 

ــه  ــع دوم داشــته باشــید ، قــدرت و شــهامت ن ــه انجــام امــور رب ــل ســوزان ب ــه می ک

گفــن بــه امــور ربــع ســوم را داریــد . شــاید فکــر کنیــد کــه بازاریابــان شــبکه ای ربــع 

دوم هرگــز توجهــی بــه ربــع اول ندارنــد ولــی مســلا دارنــد . بدیهــی اســت کــه شــا 

بایــد بــه ربــع اول نیــز بپردازیــد . حتــی بهریــن برنامــه هــا بــا بهریــن اولیــت بنــدی 

هــا بعضــی مواقــع بــه نتیجــه منــی رســند .ولــی ربــع اول را بایــد بــا مدیریــت کــردن 

ــور  ــن منظ ــرد . بدی ــدود ک ــی مح ــل توجه ــزان قاب ــه می ــع دوم ب ــر رب ــز ب آن و مترک

بایــد مانــع اتفــاق امــوری شــویم کــه منجــر بــه امــور ربــع اول مــی شــود . ربــع دوم 

مهــم اســت ولــی فــوری نیســت . توجــه بیشــر بــه ربــع دوم مســتلزم تعییــن اهــداف 

مهــم و اساســی اســت. بایــد بــه ایــن اهــداف برســید تــا بتوانیــد تصویــر ذهنیتــان را 

ــان رســیدن بــه حداکــر درآمــد در  ــال ، اگــر هدفت ــد . بــرای مث بــه واقعیــت در آوری

ســازمانتان اســت ، دو یــا ســه یــا چهــار کاری کــه حتــا بایــد انجــام شــود چیســت ؟ 

یــا اگــر هدفتــان بازنشــت شــدن از کار فعلــی و پرداخــن متــام وقــت بــه کســب و کار 

بازاریابــی شــبکه ای اســت ، چــه اتفاقــی حتــا بایــد بیفتــد ؟

برای کسی که شگفت زده ی خود نیست معجزه ای وجود ندارد5

www.takbook.com



آنکه باورت دارد یک قدم جلوتر از کسی است که دوستت دارد )گوته( 6

www.takbook.com



در شــاره هــای قبــل بــه 2 مــورد اساســی و پایــه ای بــرای موفقیــت 

اشــاره کردیــم . پــس از اینکــه دیــدگاه خــود را تغییــر دادیــم و نگرش 

مثبــت در ذهــن و رفتــار خــود ایجــاد منودیــم و همچنیــن بــه دنبــال 

ــان آن رســیده  ــون زم ــم، اکن ــرای خــود انتخــاب کردی ــی ب آن اهداف

ــوان مشــخص اســت   ــه کار شــویم.هانگونه کــه از عن کــه دســت ب

ــم. ــاش و کوشــش بپردازی ــه ت ــه مقول ــم ب ــن شــاره میخواهی در ای

آنقــدر ایــن مــورد بــرای رســیدن بــه موفقیــت مهــم و اساســی اســت 

ــی  ــاش در زندگ ــت ت ــم . اهمی ــان آن را نوشــته ای ــد زب ــه چن ــه ب ک

ــان شــده اســت .کلمــه تــاش  ــح بی ــز بطــور رصی حتــی در قــرآن نی

ــه آن  ــت ک ــده اس ــرده ش ــکار ب ــی ب ــط زمان ــرآن فق ــت در ق و هم

ــوی،  ــادی، معن ــات م ــرآن حی ــت . ق ــی روبروس ــا موانع ــت ب فعالی

دنیــوی و اخــروی، شــخصیت و هویــت و بلکــه همــه چیــز را منــوط 

ــات کار و  ــی کل ــاب اله ــن کت ــد . در ای ــاش میدان ــه ت و وابســته ب

ــده  ــرده ش ــورد بــه کار ب ــا بیــش از 500 م ــتقات آنه ــاش و مش ت

اســت و نیــز در حــدود 400 آیــه در تشــویق و تــاش و بیــان ارزش 

و اهمیــت آن آورده شــده  اســت . عــاوه بــر اینهــا بســیاری از 

ــد و  ــوده ان ــاره من ــاش در آن اش ــارت و ت ــت تج ــه اهمی ــران ب پیام

پیامــران و امامانــی همچــون حــرت نــوح، حــرت داوود، حــرت 

ــی در  ــام عل ــد و ام ــح، حــرت عیســی ،حــرت محم هــود و صال

زمینــه تجــارت فعالیــت داشــته اند.متــام اینهــا را بیــان کردیــم تــا بــه 

اهمیــت تــاش و کوشــش بخصــوص در امــر تجــارت واقــف گردیــد.

پــس اکنــون زمــان ان رســیده کــه تــاش موثــر و مفیــد بــرای رســیدن 

ــدون تــاش  ــچ کــس ب ــرا هی ــم زی ــه کار گیری ــه اهــداف خــود را ب ب

موفــق نگردیــده اســت . ادیســون در ایــن زمینــه معتقــد اســت کــه 

90 درصــد موفقیــت بــه ســعی و تــاش بســتگی دارد . امــا در چــه 

ــد در راه  ــا بای ــهای م ــام تاش ــم ؟ مت ــاش کنی ــد ت ــی بای ــه های زمین

رســیدن بــه اهدافــان  معطــوف گــردد .نتــورک مارکتینــگ  تجارتــی 

اســت کــه در آن نگــرش مثبــت بســیار حائــظ اهمیــت اســت پــس 

شــاید اولیــن تــاش مــا بایــد  رصف ایــن مقولــه گــردد یعنــی تــاش 

ــارت و  ــن تج ــه ای ــت ب ــرش مثب ــت نگ ــود آوردن و تقوی ــرای بوج ب

ــادی در شــا  ــزه زی ــه مســیر انگی ــن نگــرش در ادام ــی  . همی زندگ

ایجــاد میکنــد . پــس مــا بایــد تــاش خــود را معطــوف بــه یادگیــری 

و آمــوزش کنیــم زیــرا هیــچ کــس بــدون یادگیــرِی حرفــه و مطلــب 

جدیــدی قــادر بــه انجــام شــغل و تجــارت جدیــدی منیباشــد . ایــن 

ــه  ــورت ک ــن ص ــد، بدی ــداوم باش ــورت م ــد بص ــاش بای ــش از ت بخ

همیشــه چیــز جدیــدی بــرای یادگیــری در ایــن تجــارت وجــود دارد.

پــس  در هــر کجــای سیســتم کــه قــرار داریــد خــود را بــی نیــاز از 

ــد  ــری هســتیم بای ــوزش و یادگی ــه در آم ــد . حــال ک ــری ندانی یادگی

ــر  ــم . ه ــا کنی ــوزش ه ــن آم ــی ای ــرای عمل ــاش در اج ــه ت رشوع ب

علمــی کــه بــا عمــل همــراه گــردد نتایــج بســیار مثبتــی بــه همــراه 

ــه ســمت اهدافــان  ــا را ب ــه م خواهــد داشــت و مســیری اســت ک

هدایــت مــی کنــد . اکنــون تــاش کنیــد تــا همیــن نــوع بکارگیــری 

تــاش را بــه اعضــای تیــم خــود آمــوزش دهیــد . در ایــن راه هرگــز 

خســته نگردیــد . شــاید برخــی اهــداف بــه تاشــی انــدک و برخــی 

ــاز داشــته باشــند امــا مهــم پیوســته و پایــدار  ــه تاشــی عظیــم نی ب

ــاش هــای  ــن ت ــت حاصــل همی ــاش هاســت . موفقی ــن ت ــودن ای ب

کوچــک و بــزرِگ هدفمنــد اســت  . گــان نکنیــد کــه اگــر دســت از 

تــاش برداریــد در همیــن جایــگاه فعلــی خــود باقــی خواهیــد مانــد، 

ــی  ــرد . زمان ــد ک ــت خواهی ــه پرسف ــن لحطــه رشوع ب ــه از همی بلک

کــه یــک جســم بــه بــاال پرتــاب مــی گــردد ، زمانــی کــه حرکتــش بــه 

ســمت بــاال متوقــف گــردد ، بــه ســمت پاییــن رشوع بــه حرکــت مــی 

کنــد . 

دوســت عزیــز مــن ، نتــورک مارکــر بــزرگ ، ایــن را بــدان کــه نتــورک 

مارکتینــگ عرصــه تالشــی مضاعــف بــرای آینــده ای درخشــان اســت 

، پــس از تــالش دســت نکــش زیــرا آینــده تــو و عــده زیــادی بــه ایــن 

تالشــت بســتگی دارد . 

دانسنت کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. )ناپلئون هیل(7
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در شــاره قبــل برخــی از مهــم تریــن دالیــل عــدم موفقیــت 

ــن تجــارت را  ــه ای ــازه وارد ب ــی ت ــه عبارت ــدی و ب ــراد مبت اف

ــط  ــت فق ــدم موفقی ــا ع ــت ی ــا شکس ــم . ام ــی کردی بررس

مختــص افــراد جدیــد الــورود نیســت بلکــه هرکــس در 

هــر اســتپی ممکــن اســت بخاطــر عــدم رعایــت یــا داشــن 

برخــی دالیــل و عوامــل ، دچــار شکســت گــردد . ســقوط از 

پلــه دوم و ســوم ممکــن اســت چنــدان بــر فعالیــت نتــورک 

ــه  مارکتینــگ شــا تاثیــری نداشــته باشــد امــا ســقوط از پل

هــای باالتــر مــی توانــد آســیب هایــی جــدی تــر وارد آورد . 

بــه همیــن دلیــل لیدرهــا یــا بــه عبارتــی افــراد نیمــه حرفــه 

ــرج  ــه خ ــری ب ــاش بیش ــت و ت ــد دق ــارت بای ــن تج ای ای

ــد روی  ــی توان ــتباهات م ــطح ، اش ــن س ــرا در ای ــد زی دهن

ــم  ــا برخــی از مه ــد . ام ــذار باش ــر گ ــز تاثی ــر نی ــراد دیگ اف

ــه ای : ــراد نیمــه حرف ــل شکســت اف ــن دالی تری

ــی  ــز را م ــه چی ــر هم ــد دیگ ــاس میکنن 1- احس

ــر ( ــان پ ــد ) فنج دانن

2- ضعف در تشخیص اولویت ها

3- داشن نگرش رقابتی بیش از حد

4- گذاشن انرژی فقط برای تیم خود

5- ســو اســتفاده بیــش از حــد از بــاالرسی ، تیــم 

هــای دیگــر و اعضــای تیــم 

ــان فعــال رشکــت  ــرای جــذب بازاریاب ــاش ب 6- ت

هــای دیگــر

7- تحلیل باالرسی ها

8- برخورد مدیریتی با مجموعه

موفقیــت حــق شاســت ، پــس در حــال حــارض 

جــای هیــچ اشــتباهی نیســت

بهرتیــن زمــان بــرای شکســت ، یــک روز بعــد از 

آینــده یــا یــک روز قبــل از گذشــته اســت 

زمان کنونی مناسب شکست نیست

در نتورک هرگز فکر نکنید همه چیز را می دانید، رسیده ترین محصول ، مستعد ترین محصول برای آفت است8
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دوام آوردن و پایــداری در ایــن تجــارت یکــی از مهمرتیــن 

دالیــل ذکــر شــده توســط لیدرهــای موفــق ایــن تجــارت در 

ــگ را درک  ــورک مارکتین ــی نت ــیوه اصول ــه ش ــانی ک ــت. کس دنیاس

ــی و  ــن اساس ــداری رک ــه پای ــوند ک ــی ش ــه م ــند متوج ــرده باش ک

الزمــه ایــن تجــارت اســت.اما بــا ایــن وجــود چــرا عــده زیــادی در 

حالــی کــه هنــگام ورود دارای اشــتیاق توصیــف ناپذیــری هســتند 

امــا منــی تواننــد پایــداری و ثبــات داشــته باشــند . بــه شــخصه بــا 

افــراد بســیاری روبــرو شــده ام کــه در جلســات بــا انــرژی خاصــی 

صحبــت از ایــن میکننــد کــه حتــی اگــر دنیــا هــم بخواهــد جلــوی 

ــن تجــارت را  ــوس نشــده و ای ــرد بازهــم مای ــا را بگی ــت آنه موفقی

رهــا منــی کننــد ، امــا دقیقــا بعــداز مدتــی خــر از عــدم فعالیــت 

ــازار ســنتی مشــغول  ــه گوشــم رســیده اســت و اینکــه در ب ــا ب آنه

بــه کار شــده انــد . امــا چــرا ؟ مهــم تریــن دلیــل در اصــل نیــرو و 

ــا  ــه دقــت کنیــد : نیــرو یعنــی ب انــرژی نهفتــه اســت.به ایــن جمل

چــه رسعتــی مــی توانــی حرکــت کنــی و بــدوی ، انــرژی یعنــی تــا 

کجــا مــی توانــی پیــش بــروی .

لطفا ابتدا کمی در مورد این جمله فکر کنید .

و  دوام  ک  کســانی 

دقیقــا  ندارنــد  پایــداری 

کســانی هســن ک در هنــگام رشوع 

ــد امــا  ــادی برخوردارن ــرو ی زی ایــن تجــارت از نی

انــرژی الزمــه را ندارنــد.

گالیلــه میگفــت : وقتــی چیــزی بــه حرکــت درآمــد ، بــه 

ــه مــی دهــد مگــر اینکــه عامــل دیگــری  حرکــت خــود ادام

بــرآن اثــر کنــد . همــه دررشوع ایــن تجــارت بــه حرکــت اولیــه 

ــرای آغــاز فعالیــت  ــه ای ب ــد ، یعنــی نیــروی اولی در مــی آین

درآنهــا وجــود دارد امــا عوامــل مختلــف باعــث بازداشــن آنهــا 

از ادامــه فعالیــت میگــردد . عواملــی همچــون ســختی هــای 

ابتدایــی راه,جــواب منفــی دیگــران نســبت بــه خریــد محصول 

ــه  ــان ک ــی منفــی هــای اطرافی ــا حت ــن تجــارت ی ــا رشوع ای ی

ــرای رشوع کار  ــد ب ــارت ندارن ــن تج ــی از ای ــات چندان اطالع

بهرت است ثرومتند زندگی کنیم تا اینکه ثرومتند مبیریم. )جانسون(9
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نیــاز بــه 

یــک نیــروی بســیار قدرمتنــد 

ــد آن را  ــده نتوانن ــی عوامــل بازدارن ــا حت اســت ، ت

خنثــی کننــد . البتــه مطمئنــا ایــن عوامــل بــر نیــروی اولیــه مــا 

تاثیــر گــذار هســتند امــا نبایــد بیــش از نیــروی اولیــه مــا باشــند . ایــن 

ــک  ــت ی ــن اس ــر ممک ــک نف ــت . ی ــاوت هس ــی متف ــه درهرکس ــروی اولی نی

هــدف بــزرگ برایــش یــک نیــروی اولیــه قدرمتنــد ایجــاد کنــد ، یــک نفــر درآمــد 

ایــن تجــارت ، یــک نفــر تغییراتــی کــه ایــن تجــارت در وی ابجــاد میکنــد و...  . بعــد 

از نیــروی اولیــه نیــاز بــه انــرژی پایــدار اســت . درکتابهــای درســی فیزیــک انــرژی را 

بــه صــورت توانایــی انجــام کار تعریــف مــی کننــد . نیــرو ممکــن اســت بــه صفــر 

ــی  ــت از حالت ــن اس ــه ممک ــی رود بلک ــن من ــت از بی ــرژی هیچوق ــا ان ــد ام برس

ــود  ــا وج ــه در م ــرژی الزم ــه ان ــد . چنانچ ــر پیداکن ــر تغیی ــت دیگ ــه حال ب

داشــته باشــد پــس توانایــی انجــام ایــن تجــارت را نیــز داریــم . فقــط 

ــم و  ــظ کنی ــود را حف ــرژی خ ــه ان ــم چگون ــت بدانی کافیس

انــرژی هایــی کــه از اطــراف بــه مــا مــی رســد 

را بــه حالــت مطلــوب 

تغییر 

را  خــود  نگــرش   . دهیــم 

نســبت بــه انــرژی هــای اطــراف تغییــر دهیــد.

مــی توانیــد بــا شــنیدن جــواب هــای منفــی ، نیــروی خــود 

ــا اینکــه از ایــن جــواب هــای منفــی تجربــه  را از دســت بدهیــد ی

کســب کنیــد و آنهــا را تبدیــل بــه انگیــزه بــرای ادامــه راه خــود کنیــد و بــا 

قــدرت بیشــری بــه جلــو حرکــت کنیــد . مهــم تریــن وظیفــه یــک راهــر ایــن 

اســت کــه نیــروی محرکــه در افــراد تیــم را بشناســد ، انــرژی هــای وارد بــه تیــم 

)چــه مثبــت ، چــه منفــی( را بــا خروجــی انــرژی مثبــت بــه تیــم تزریــق کنــد تــا 

تیــم بصــورت یکدســت ، همــدل و پایــدار آمــاده حرکــت در مســیر موفقیــت گــردد.

عوامــل ایجــاد انــرژی مثبــت در شــا و تیمتــان همیشــه ثابــت نبــوده و در هــر 

بــازه زمانــی مــی توانــد متفــاوت باشــد . شناســایی ایــن عوامــل و تــاش بــرای 

بــکار گیــری آنهــا نیــز از ملزومــات موفقیــت اســت .

انرژی فعلیتان شا را تا کجا پیش خواهد برد ؟

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می ارزد. )سقراط(10
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موفقیــت چیســت ؟ توصیــف موفقیــت بــه واســطه ی تنهــا یــک تعریــف 

مــی توانــد گمــراه کننــده باشــد . پــول یکــی از شــاخص هــای عمــده اســت؛ 

خیلــی کــم پیــدا مــی شــوند کســانی کــه یــک میلیونــر را فــردی شکســت 

خــورده بنامنــد. بــا ایــن حــال، موفقیــت چیــزی فراتــر از ثــروت انــدوزی 

اســت و یــک ویژگــی فــردی محســوب منــی شــود، بلکــه بــه انســان هــای 

دیگــر نیــز ارتبــاط پیــدا مــی کنــد .  زمانــی کــه موفقیــت مــی اندیشــید بــه 

یــاد داشــته باشــید کــه تنهــا جنبــه فــردی را در نظــر نگیریــد بلکــه یــک 

موفقیــت مــی توانــد بــر زندگــی افــراد بیشــاری تاثیــر گــذار باشــد .

بــه عبــارت دیگــر رســیدن بــه موفقیــت بــه عنــوان یــک بازاریاب شــبکه ای 

، رصفــاً یــک هــدف شــخصی نیســت بلکــه در واقــع یــک مســئولیت اســت. 

اگــر مــی خواهیــد بدانیــد چــرا، ۴ دلیــل زیــر شــا را متقاعــد خواهنــد کــرد 

بــه موفقیــت بــه چشــم یــک مســئولیت بنگریــد نــه یــک هــدف شــخصی 

ــود  ــتان را بهب ــد نگرش ــه بتوانی ، و اینک

ببخشید

۱- دیگران روی شام حساب می کنند :

ــگ  ــورک مارکتین ــا نت ــت ام ــن نیس ــه گف الزم ب

مســیری نیســت کــه بــه تنهایــی در آن قــدم بگذاریــد. 

افــراد موفــق معــدودی پیــدا مــی شــوند کــه بگوینــد بــدون 

ــق،  ــراد موف ــق اف ــت مطل ــد. اکرثی ــرده ان ــدا ک ــت پی ــت دس ــه موفقی ــی ب ــچ کمک هی

موفقیــت خــود را مدیــون کســانی هســتند کــه زمــان ، راهنایــی و یــا پــول الزم بــرای 

رســیدن آنهــا بــه اهدافــی کــه بــرای خــود در نظــر گرفتــه انــد را در اختیارشــان گذاشــته 

انــد .  بــه عــاوه ، موفقیــت بــه شــا اجــازه مــی دهــد ایــن لطــف آنــان را بــا راهنایــی 

نســل هــای بعــدی نتــورک مارکرتهــای جــوان و جویــای موفقیــت جــران کنیــد . رشوع 

ــادی همــراه باشــد و شــا  ــا ســختی هــای زی ــد ب ــورک مارکتینــگ مــی توان تجــارت نت

بــه عنــوان یــک فــرد باتجربــه ، نــه تنهــا بــرای راهنایــی و هدایــت ، بلکــه بــرای ابــراز 

ــا نتورکــر هــای جوانــی کــه قــدم در ایــن مســیر گذاشــته انــد در  همدلــی صادقانــه ب

موقعیــت منحــر بــه فــردی قــرار خواهیــد داشــت . 

ضعیف االراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. )ادگار  آلن پو(11
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۲- کسب و کارتان نیز روی شام حساب می کند :

ــد  ــاب شــبکه ای، ایجــاد و توســعه ی یــک برن ــک بازاری ــوان ی ــه عن ب

ــت  ــد مســتقیامً موفقی ــاده مــی توان ــل احــرام و جــا افت شــخصی قاب

کســب و کار شــام را تقویــت کنــد. گذشــته از ایــن، اینکــه چقــدر در 

رشــد رشکــت خــود موفــق عمــل کنیــد )اســتخدام نفــرات مناســب، بــه 

ــادی روی  ــر زی ــره( تأثی ــب و غی ــی مناس ــراتژی بازاریاب ــری اس کار گی

موفقیــت کســب و کارتــان خواهــد داشــت. اگــر کســب و کار شــام بــا 

شکســت مواجــه شــود، احتــامالً خیلــی هــای دیگــر نیــز کار خــود را از 

دســت خواهنــد داد. بــه ایــن ترتیــب اینکــه بــرای خودتــان موفقیــت 

بخواهیــد کافــی نیســت؛ بایــد آن 

و  کار  و  کســب  بــرای  را 

خــود  تیــم  اعضــای 

ــد.  ــز بخواهی نی

ــاد  ــادی ایج ــاوت زی ــد تف ــی توان ــول م ۴- پ

ــد : کن

موفقیــت قطعــاً جنبــه ی مالــی هــم دارد. بــا ایــن حــال، ایــن 

ــاال داشــن و پــول هــای نجومــی در آوردن  ــر از درآمــد ب جنبــه ی مالــی چیــزی فــرا ت

اســت؛ موفقیــت حقیقــی یعنــی از ایــن پــول بــرای کمــک بــه دیگــران اســتفاده کنیــد. 

ثــروت، اگــر درســت مدیریــت شــود مــی توانــد اثــرات مثبــت چشــمگیری داشــته باشــد: 

اشــتغال زایــی، فرصــت ســازی بــرای دیگــران، و در نهایــت بهبــود وضــع زندگــی خیلــی 

از انســان هــا. بــه بیــان ســاده، پــول دنیــا را مــی گردانــد، و موفــق بــودن، آســان تریــن 

ــار کســانی اســت کــه  راه بــرای خلــق فرصــت و قــرار دادن ایــن فرصــت هــا در اختی

اســتحقاق آن را دارنــد. 

۳- شور و اشتیاق مرسی است:

شــنیدن داســتان مامرســت افــراد در پیگیــری مســیری کــه بــه  

آن عالقــه داشــته انــد الهــام بخــش دیگــران مــی شــود. کارآفرینــان 

نیــز بــه ایــن دلیــل کــه اغلــب ، مســیر هــای شــغلی متعــارف را بــرای

دنبــال کــردن عالقــه شــان کنــار مــی گذارنــد درســت در همیــن چارچــوب

قــرار مــی گیرنــد. 

بــه یــاد داشــته باشــید کــه موفقیــت شــام مــی توانــد الهــام بخــش نســل

هــای جدیــد و تــازه نفــس باشــد. اگــر بــه رؤیــای خــود برســید و پــاداش

زحــامت خــود را دریافــت کنیــد، بــه احتــامل زیــاد دیگــران نیــز 

تشویق خواهند شد مسیر شام را دنبال کنند. 

تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد ، اندیشه های منفی خود اوست12
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عــده زیــادی هنــگام ورود بــه ایــن تجــارت توقــع کســب 

نتایجــی رسیــع را دارنــد و فکــر میکننــد بدلیــل پتانســیل بــاالی 

ــد  ــرا خواهن ــا را ف ــی زود آنه ــا خیل ــت ه ــارت، موفقی ــن تج ای

ــه  ــد ب ــت بای ــه موفقی ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــا ب ــت .آنه گرف

هــان رسعتــی باشــد کــه فســت فــود آمــاده مــی شــود ، لیــوان 

آب رسکشــیده مــی شــود ، عکسشــان ســی دقیقــه ای ویرایــش 

مــی شــود ، تخــم مــرغ هــا بــه رسعــت در ماکروویــو آمــاده مــی 

ــا پیامــک هــای در چنــد  شــوند ، آب رسیــع جــوش مــی آیــد ی

ــن طــرز فکــر کامــا اشــتباه مــی  ــه ارســال مــی شــوند . ای ثانی

ــان  ــه باورت ــد ک ــد بدانی ــن دیدگاهــی داری ــر چنی ــس اگ باشــد پ

کامــا اشــتباه اســت . بــه خودتــان قــول دهیــد تــا یــک بــار برای 

همیشــه ، از رش ایــن هــا و انتظــار کارت قرعــه کشــی و موفقیت 

ــه رو  ــا حقیقــت روب ــد ب هــای یــک شــبه خــاص شــوید . بیایی

شــوید ، شــا تنهــا داســتان موفقیــت یــک برنــده را مــی خوانیــد 

ــخصی  ــنوید . ش ــی ش ــخنی من ــده س ــا بازن ــون ه ــا از میلی ، ام

ــاال و پاییــن مــی  ــه اســامی ب را مــی بینیــد کــه درمقابــل گردون

پــرد یــا شــخص دیگــری کــه در مســابقات قرعــه کشــی برنــده 

شــده اســت ، درحالــی کــه صدهــا بــار پیــش تــر هــان شــخص 

ــورک مارکتینــگ  ــد نت شکســت خــورده اســت . شــاید فکــر کنی

نیــز یــک کارت قرعــه کشــی اســت کــه شــا نیــز حتــا یکــی از 

خــوش شــانس هــای ایــن عــامل هســتید ، امــا بدانیــد احتــاالت 

ریاضــی نشــان میدهــد کــه تاثیــر شــانس در ایــن تجــارت بســیار 

ــن اســت . روان شــناس دانشــگاه هــاروارد ، اســتاد  بســیار پایی

ــبختی  ــیرجه زدن در خوش ــاب ش ــنده کت ــرت ، نویس ــل گیل دنی

مــی گویــد : اگــر بــه بازنــدگان قرعــه کشــی هــا ۳۰ ثانیــه زمــان 

داده شــود کــه در تلوزیــون اعــام کننــد »مــن برنــده نشــده ام 

!« حــدود ۹ســال طــول میکشــد تــا متــام بازنــدگان ایــن جملــه را 

بیــان کننــد . نتــورک مارکتینــگ تجارتــی نیســت کــه بــر اســاس 

ــارت  ــن تج ــه ای ــد  . درســت اســت ک ــده باش ــا گردی ــانس بن ش

ــی  ــت ول ــا نیس ــارت ه ــاغل و تج ــایر مش ــا س ــه ب ــل مقایس قاب

نبایــد بــه آن بــه دیــد آسانســوری نــگاه کــرد کــه بــدون دردرس 

شــا را بــه باالتریــن قلــه هــای موفقیــت مــی رســاند . اگــر بــه 

دنبــال موفقیــت در زندگــی و ایــن تجــارت هســتید ســعی نکنید 

ــاش  ــز ت ــراد بســیار موفــق هرگ ــه اف ــد ک ــان را گــول بزنی خودت

هــای طاقــت فرســا نکــرده انــد . آنهــا صبــح زود بیــدار میشــوند 

ــا  ــر میدارند.آنه ــاش ب ــت از ت ــران دس ــر از دیگ ــی دیرت و خیل

دفعــات زیــادی بــا شکســت ، تنهایــی ، رسخوردگــی و کار ســخت 

روبــه رو مــی شــوند ، امــا ناامیــدی منــی شــوند تــا بــه موفقیــت 

هــای مــورد نظــر خــود دســت یابنــد.

شام حارضید مثل افراد موفق عمل کنید ؟

دنیا به شایستگی هایت پاسخ میدهد نه آرزوهایت ، پس شایسته آرزوهایت باش14
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یکــی از روشــهای ســنتی در آبیــاری درختــان روش آبیــاری 

غرقابــی اســت. بدیــن صــورت کــه بصــورت یکجــا حجــم زیــادی 

ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــان ب ــد و گ ــان داده میش ــه درخت از آب ب

هــر چــه آب بیشــری بــه درختــان داده میشــد نهایتــا محصــول 

بهــری عایــد میشــد . بــا گذشــت زمــان و پیرشفــت علــم 

ــه تنهــا  ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ایــن عمــل ن ،  محققــان ب

باعــث افزایــش محصــول نگشــته بلکــه باعــث خفگــی ریشــه 

و کــم شــدن محصــول مــی گــردد و کاهــش کیفیــت را بهمــراه 

دارد . امــا در ایــن مطلــب هــدف مــا ایــن نیســت کــه روشــهای 

آبیــاری را مــورد بررســی قــرار دهیــم پــس میرویــم رساغ ربــط 

ــه نتــورک مارکتینــگ . دقیقــا در نتــورک  ــا مقول ــاال ب مطلــب ب

ــه مــی شــود  ــروش شــا اضاف ــم ف ــه تی ــه ب ــردی ک ــز هــر ف نی

ــه  ــه ب ــرای اینک ــت و ب ــاغ شاس ــت در ب ــک درخ ــد ی هانن

ــاز دارد . ــت و راهــری شــا نی ــه حای محصــول برســد ب

ــد ریشــه  ــز مانن ــد کــه ذهــن انســان نی ــرده ان محققــان پــی ب

ــه  ــادی ب ــه مقــدار زی درخــت اســت ، اگــر بصــورت یکجــا و ب

آن اطالعــات و داده اضافــه شــود ، ذهــن آنهــا را پــس مــی زنــد 

و متایــل و رقبــت فــرد نســبت بــه آن اطالعــات و در حقیقــت 

در آن زمینــه کاری کــم مــی گــردد . بــه نوعــی ذهــن در انبــوه 

اطالعــات غــرق مــی شــود و در شــخص قــدرت تشــخیص اینکــه 

در چــه زمانــی بــه کــدام دســته از اطالعــات ورودی شــده بــه 

ذهــن نیــاز اســت کــم مــی شــود . مــی تــوان در ذهــن انســان 

ــود بخشــید  ــن قابلیــت هــای مختلفــی را بهب ــا تکــرار و متری ب

ــود  ــا بهب ــر ، ام ــق ت ــر و دقی ــات بیش ــت اطالع ــه ثب ، از جمل

ایــن قابلیــت زمانــر اســت و نیــاز بــه طــی شــدن  پروســه ای 

صبورانــه دارد . از طرفــی هــر اطالعاتــی اگــر بــا عمــل همــراه 

نباشــد مانــدگاری کوتاهــی در ذهــن دارد ، ماننــد بســیاری از 

اطالعاتــی کــه در سیســتم آموزشــی مدرســه و دانشــگاه بــه مــا 

عامل کلیدی متام موفقیت ها عمل کردن است )پابلو پیکاسو(16
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داده شــد ولــی بــه ایــن دلیــل کــه بــا عمــل همــراه نبــود خیلــی 

زود از ذهــن مــا رخــت بربســت و دیگــر شــاید حتــی عناویــن آنها 

را نیــز بــه یــاد نیاوریــم . نتــورک مارکتینــگ نیــز شــامل آمــوزش 

هــای قــوی ای اســت کــه فقــط بخاطــر عملــی بــودن آنهــا اســت 

کــه بــا آموزشــهای دیگــر متفــاوت اســت . اگــر همیــن آموزشــها 

نیــز بصــورت عملــی پیگیــری نشــود بــی تاثیــر مــی گــردد . مثــا 

فــرض کنیــد کــه بــرای تیــم فــروش خــود ترنینــگ نحــوه برنامــه 

ریــزی را برگــزار کــرده ایــد ، اگــر در ادامــه از تیــم خــود اجــرای 

عملــی ایــن ترنینــگ را نخواهیــد پــس تاثیــر ایــن آموزشــها بســیار 

بســیار پاییــن خواهــد آمــد . 

گریــزی هــم بزنیــم بــه یکــی از معضــات جدیــد در نتــورک 

ــر شــاخه ای از همیــن بخــش اطاعــات  ــران کــه زی مارکتینــگ ای

غرقابــی محســوب میشــود . مدتــی اســت کــه اســتفاده از گــروه 

هــای نتــورک مارکتینــگ در شــبکه هــای اجتامعــی همچــون 

ــت ،  ــرده اس ــدا ک ــادی پی ــران رواج زی ــرام در ای ــا تلگ ــاپ ی واتس

بــه نوعــی کــه معمــوال هــر نتورکــر عضــو چندیــن گــروه  در ایــن 

زمینــه اســت .گروههایــی کــه در آنهــا دامئــا اطاعــات مختلــف رد 

و بــدل میشــود علــی الخصــوص جمــات تاثیــر گــذار ویــا بــه قــول 

نتورکرهــا جمــات فالویــی . کاری بــه ایــن نداریــم کــه اصــا چــه 

میــزان از ایــن اطاعــات صحیــح اســت و آیــا فــان جملــه واقعــا از 

آقــا یــا خانــم ایکــس )کــه یــک شــخصیت معــروف اســت( میباشــد 

ــه بررســی شــد و  ــی اســت ک ــا موضوع ــه هــدف م ــر بلک ــا خی ی

نــکات منفــی آن را یــاد آور شــدیم . حــال فــرض کنیــد کــه یــک 

فــرد در روز بــا صدهــا نــوع از ایــن جمــات و اطاعــات روبــرو 

میشــود !  آیــا ایــن حجمــه از اطاعــات میتوانــد روی فــرد تاثیــر 

فــوق العــاده ای بگــذارد یــا هــامن مســائلی کــه در مــورد ذهــن 

بیــان کردیــم بــرای فــرد اتفــاق مــی افتــد . یــک مثــال واضــح تــر 

بــرای دوســت داران فوتبــال : از متاشــای بــازی الکاســیکو )بــازی 

بیــن تیــم هــای بارســلونا و رئــال مادریــد( چقــدر لــذت میربیــد؟ 

حــاال اگــر هــر روز دو تیــم رئــال و بارســا بــا یکدیگــر بــازی کننــد  

آیــا بــاز هــم هــامن لــذت را میربیــد ؟  اصــا آیــا هــر روز بــازی را 

متاشــا میکنیــد ؟ فکــر میکنــم جــواب ایــن ســواالت ســاده باشــد.در 

کنــار همــه اینهــا بعضــی از تیــم های نتــورک مارکتینــگ در بعضی 

از رشکــت هــا  بــه ایــن عقیــده دارنــد کــه بایــد دامئــا و چنــد بــار 

در هفتــه بــرای اعضــای تیمشــان جلســات آموزشــی برگــزار کننــد 

و دامئــا بــه تیمشــان اطاعــات تزریــق کننــد . یــک ســوال از ایــن 

دســته افــراد : پــس چــه زمانــی میخواهیــد نتــورک مارکتینــگ کار 

کنیــد ؟؟؟؟؟  درســت اســت کــه یکــی از مهمرتیــن نیازهــای ایــن 

تجــارت رســاندن اطاعــات صحیــح و بــه موقــع بــع اعضــای تیــم 

اســت امــا جلســات هــر روزه ممکــن اســت یــه تــازه ورودی شــده 

را خســته و بــی انگیــزه کنــد  پــس نبایــد توقــع داشــت کــه همــه 

اعضــای تیــم هــر روزه بایــد در جلســات آموزشــی رشکــت کننــد .

آنچــه کــه از اطاعــات مهمــرت اســت ، بحــث ارتباطــات و اســتفاده 

اصولــی از ایــن اطاعــات اســت .

نتیجــه گیــری ایــن مطلــب را میتــوان بســیار خاصــه بیــان منــود : موثرتریــن روش بــرای تزریــق 

اطاعــات بــه اعضــای تیــم فــروش ایــن اســت کــه مفیــد تریــن )کمرتیــن و موثرتریــن( مطالــب 

بــه اعضــا داده شــود و امــا بصــورت عملــی دامئــا انجــام شــود . یعنــی بــه جــای اینکــه زمــان 

خــود و اعضــای تیــم را بــرای برگــزاری جلســات پــی در پــی اتــاف کنیــم ، از ایــن زمــان بــرای 

اجــرای عملــی آموزشــهای دریافــت شــده اســتفاده کنیــم و پیگیــر ایــن باشــیم کــه اعضــای تیــم 

نیــز آنهــا را عملــی اجــرا کننــد . حتــی مــی تــوان بعضــی از جلســات آمــوزش را در قالــب کارگاه 

ــاط ، نحــوه فــروش ،  هــای عملــی برگــزار منــود ، مثــا کارگاه عملــی نحــوه برقــرار کــردن ارتب

نحــوه دعــوت دیگــران ، نحــوه برخــورد بــا افــراد منفــی  و  ....

انرژی خود بیشرت را معطوف عمل کنیم تا گفتار 

زندگی اتفاق نادری است که فقط بعضی از زنده ها به آن دست می یابند .17
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تا چه میزان از ظرفیت های  خود  و تیمتان  بهره  می برید ؟

فــرض کنیــد شــا خودرویــی داریــد کــه مــی توانــد بــا رسعــت 

200 کیلومــر بــر ســاعت حرکــت کنــد و در جــاده محدودیتــی 

ــا رسعــت 50 کیلومــر  ــا ب ــد نهایت ــدارد ، امــا شــا داری وجــود ن

ــا فــردی را در تصــور کنیــد کــه  بــر ســاعت حرکــت میکنیــد . ی

ــه نویســی اســت  ــا برنام ــزار ی ــرم اف ــور ن ــک متخصــص در ام ی

ــال  ــه کار اســت . در مث امــا بــه عنــوان یــک منشــی مشــغول ب

ــد  ــه از درص ــود دارد ک ــردی وج ــال دوم ف ــودرو و در مث اول خ

ــا  ــا م ــش اســتفاده شــده اســت . آی ــت و توانای ــی از ظرفی پایین

نیــز ظرفیــت و توانایــی هایــی داریــم کــه بصــورت کامــل از آنهــا 

اســتفاده منــی کنیــم ؟ قطعــا جــواب بلــه اســت . در همــه افــراد 

ایــن ظرفیــت هــای اســتفاده نشــده وجــود دارد، امــا بــه جــای 

اینکــه تــاش کننــد تــا بــه صــورت مفیــد تــری از ظرفیــت هــای 

ــا :  ــد ، مث ــه میکنن ــد، دامئــا فقــط نال وجودیشــان اســتفاده کنن

ــی باعــث  ــدارم ، فان لیاقــت مــن بیشــر اســت ، مــن شــانس ن

عــدم موفقیــت مــن اســت ، جامعــه حــق مــن را خــورده و ... اما 

آیــا مــا حــق داریــم بخاطــر ظرفیــت هایــی کــه مــورد اســتفاده 

قــرار نگرفتــه گلــه منــد باشــیم ؟ جــواب ایــن ســوال بــا خودتــان 

، ولــی بدانیــد کســی کــه هــر بهــره بــرداری حداکــری از ظرفیت 

ــفند را در ذهــن  ــک گوس ــه نیســت . ی ــد ، اهــل گل ــا را بدان ه

ــل  ــد و قاب ــفند مفی ــی از گوس ــش های ــه بخ ــد ، چ ــم کنی مجس

اســتفاده اســت ؟ تقریبــا همــه بخــش هــای یــک گوســفند مثبت 

و مفیــد اســت ، از گوشــت ، پوســت ، پشــم و حتــی مدفــوع . 

همــه مــا همچــون یــک موبایــل فــوق پیرشفتــه هســتیم کــه در 

بیشــر مواقــع از انبــوه امکانــات فقــط بخــش »متــاس« را مــورد 

اســتفاده قــرار مــی دهیــم .

خداونــد آپشــن هــا و توانایــی هــای باالیــی در مــا قــرار داده 

اســت ولــی مــا قــدر دان نیســتیم ، چــرا کــه یــک فــرد قــدردان 

ــد  ــی کن ــا م ــت ه ــن قابلی ــری از ای ــتفاده حداک ــعی در اس س

. تــا اســتفاده کامــل از ظرفیــت هایــان ) در حــد اســتفاده از 

ــر  ــورک مارک ــک نت ــم ؟ ی ــه داری ــدر فاصل ــک گوســفند ( چق ی

بایــد عــاوه بــر ظرفیــت هــای خــود ، بــه ظرفیــت هــای تیــم 

خــود نیــز توجــه داشــته باشــد . بســیار تیــم هایــی را دیــده ام 

کــه پتانســیل باالیــی در بعضــی از قســمت هــای ایــن تجــارت 

دارنــد ولــی حتــی 10 % از ایــن پتانســل را نیــز مــورد اســتفاده 

ــخصی  ــد ش ــد رش ــی توان ــه م ــیلی ک ــد ، پتانس ــی دهن ــرار من ق

ــد  ــر بای ــک راه ــد . ی ــون کن ــا را دگرگ ــدی آنه ــی و درآم ، تیم

ــه گوســفند (  ــا ب ــد م ــدی حداکــری )همچــون دی همیشــه دی

ــه  ــازی نیســت در همــه زمین ــم خــود داشــته باشــد . نی ــه تی ب

هــا متخصــص باشــید ، فقــط کافیســت اتــکای خــود را بیشــر 

ــر هســتید و از  ــد کــه در آن توانات معطــوف بخــش هایــی کنی

ــد . هــر  ــد بری ظرفیــت هــای آن اســتفاده بیشــری مــی توانی

ــر اســت  ــد بخــش خــاص قــوی ت ــا چن فــرد معمــوال در یــک ی

ــت هــا  ــن ظرفی ــد کلکســیونی از ای ــم مــی توان ــک تی ــس ی ، پ

ــورد  ــود و م ــناخته ش ــتی ش ــه درس ــه ب ــی ک ــه رشط ــد ، ب باش

ــردی  ــی و ف ــای تیم ــت ه ــی قابلی ــرد . متام ــرار گی ــتفاده ق اس

بایــد بــه کار گرفتــه شــود  وبــه قولــی معــروف نبایــد گوشــتی 

بــر اســتخوانی باقــی مبانــد ، اینجــا تنهــا جایــی اســت کــه گــرگ 

ــد نیســت  . بــودن ب

ــورد  ــا را م ــه ی ظرفیت ه ــی هم ــر کس ــه اگ ــرود ک ــان ن » یادم

توجــه و بهــره بــرداری قــرار ندهــد و بــه آنهــا درســت ماننــد 

گوســفندی کــه بایــد تــا آخریــن قطعــه اش اســتفاده شــود، نــگاه 

نکنــد، دیــر یــا زود، خــود بــه گوســفندی بــرای دیگــران تبدیــل 

خواهــد شــد «

یک گِرم عمل از یک تُن نظریه با ارزش تر است ) فردریش انگلس ( 18
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جلســات هفتگــی از مهمرتیــن جلســات در هــر رشکــت بازاریابــی شــبکه محســوب 

مــی شــود و بــه همیــن دلیــل لیدرهــای برگــزار کننــده همیشــه دغدغــه ایــن را دارنــد کــه 

چگونــه جلســات هفتگــی پــر بــازده و پــر نشــاط داشــته باشــند و متــام تــاش خــود را بــه کار 

مــی گیرنــد تــا مانــع ایــن شــوند جلســاتی کســل کننــده داشــته باشــند . آنهــا همیشــه بــه دنبــا ایــن 

هســتند کــه بــا کمــی خاقیــت و طــرح ریــزی بتواننــد جلســه ای جــذاب و ســازنده برگــزار کننــد .

اگــر شــا نیــز همیــن اهــداف را بــرای جلســات هفتگــی خــود جســت و جــو میکنیــد پــس 8 توصیــه زیــر 

بــه کارتــان خواهــد آمــد .

۱- در آغاز هر جلسه کار متفاوتی انجام دهید :

مــی توانیــد بــا ذکــر یــک نقــل قــول یــا داســتان الهــام بخــش و یــا قســمتی از یــک کتــاب پرفــروش رشوع کنیــد. 

وظیفــه ی رشوع جلســه را هــر هفتــه بــه شــخص تــازه ای واگــذار کنیــد و اجــازه دهیــد ایــن کار را بــه ســلیقه ی 

خــودش انجــام دهــد. راه دیگــر ایــن اســت کــه موضوعــی بــرای گفتگــو مشــخص کنیــد کــه ذهــن رشکــت کننــدگان در 

جلســه را از کار بــه چیــز دیگــری معطــوف کنــد. 

۲- دستور جلسه داشته باشید و به آن پایبند مبانید :

خیلــی مواقــع پیــش مــی آیــد کــه جلســات شــا روی یــک بنــد از دســتور کار آن جلســه گیــر مــی کننــد؛ بنــدی کــه 

رشکــت کننــدگان در آن جلســه را بــه گفتگــو هــای طوالنــی در مــورد مشــکات مربوطــه مــی کشــاند. اینجاســت کــه 

کســانی کــه در آن بحــث رشکــت ندارنــد عاقــه ی خــود بــه جلســه را از دســت مــی دهنــد. بــرای تــک تــک جلســات 

خــود دســتور کار داشــته باشــید و در آِن واحــد تنهــا بــه یکــی از بنــد هــای آن بپردازیــد. بحــث هــای حاشــیه ای را 

نیــز بــه انتهــای جلســه موکــول کنیــد. بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــد مطمــن شــوید بــه رسعــت بــه متــام آیتــم هــای 

دســتور جلســه ی خــود رســیدگی خواهیــد کــرد. 

۳- جلسات خود را کوتاه نگه دارید :

هیــچ کــس از جلســات طوالنــی خوشــش منــی آیــد، بنابرایــن آنهــا را کوتــاه و و جــذاب نگــه داریــد. اگــر 

ــس  ــچ ک ــد. هی ــم کنی ــرای آن تنظی ــه ای ب ــه ی جداگان ــد، جلس ــرت بپردازی ــوردی بیش ــه م ــت ب الزم اس

جلســات کوتاهــی کــه اهــداف همــه در آنهــا تأمیــن مــی شــود را از دســت نخواهــد داد. 

بدبختي  مي تواند  به ما بياموزد  كه خوشبخت باشيم ) ژول رومن (20
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۴- جلسات خود را مثبت نگاه دارید

اجــازه ندهیــد جلســاتتان بــه جلســه ی گلــه و شــکایت تبدیــل شــوند. در اولیــن 

جلســه ی خــود اســتاندارد مثبــت گرایــی جلســات را مشــخص کنیــد و آن را بــرای متــام 

جلســات بــه یــک قانــون بــدل ســازید. اگــر مشــکلی وجــود دارد، بــرای حــل آن بــه دنبــال یــک 

رویکــرد تیمــی و مترکــز روی قــدم بعــدی راه حــل خــود باشــید، نــه آنکــه متــام وقــت خــود را بــه گله 

کــردن از خــود مشــکل رصف کنیــد. 

۵- هر یک از رشکت کنندگان در جلسه را مسئول تدارک بخشی از درونداد هر جلسه کنید :

مســئولیت تهیــه و تــدارک بخشــی از درونــداد جلســات خــود را بــه رشکــت کننــدگان آنهــا بســپارید.. مثــا از 

ــا تیــم خــود  چنــد نفــر بــرای ســخرنانی دعــوت کنیــد .  ایــن کار باعــث مــی شــود احســاس یگانگــی بیشــری ب

داشــته باشــند. بــه ایــن ترتیــب بــه جــای آنکــه کســی برایشــان صحبــت کنــد و آنهــا گــوش کننــد، خودشــان نیــز مــی 

تواننــد اطاعــات مفیــد خــود را بــه بحــث اضافــه کننــد. 

۶- مکان جلسه را هر بار عوض کنید

خیلــی از معلــم هــا و اســاتید در روزهایــی کــه هــوا خــوب اســت کاس خــود را در فضــای بــاز و یــا در محــل متفاوتــی 

برگــزار مــی کننــد. هیــچ دلیلــی نــدارد کــه شــا نیــز نتوانیــد یــک هفتــه جلســه ی خــود را در ســالن جلســات، هفتــه ی 

بعــد در کافــه تریــا، و هفتــه ای دیگــر در یــک کافــی شــاپ نزدیــک بــه محــل کارتــان برگــزار کنیــد. اگــر قــادر نیســتید 

محــل جلســات را تغییــر دهیــد، بــا مشــخص کــردن صندلــی هــر نفــر، حداقــل ترتیــب نشســن افــراد دور میــز جلســات را 

تغییــر دهیــد. همــه متایــل دارنــد هــر هفتــه رس جــای مشــخص و در کنــار افــراد معینــی بنشــینند. آنهــا را تشــویق کنیــد 

جــای خــود را عــوض کننــد. 

۷- متام عوامل حواس پرت کن بیرونی را ممنوع کنید

بــرای رشکــت کننــدگان در جلســات قانــون منــع اســتفاده از موبایــل وضــع کنیــد و بــه آن پایبنــد مبانیــد. هیــچ کــس در 

حالــی کــه مشــغول پیــام دادن بــه دیگــران اســت منــی توانــد روی موضــوع جلســه مترکــز داشــته باشــد. وقتــی متــام 

عوامــل حــواس پــرت کــن را حــذف کنیــد دیگــر مجبــور نخواهیــد بــود حــرف هایتــان را تکــرار کنیــد. 

۸- خربهای خوش را نیز با دیگران در میان بگذارید :

در پایــان هــر جلســه از چنــد داوطلــب بخواهیــد چنــد خــر خــوش را بــا دیگــر اعضــای تیــم در میــان بگذارنــد. 

بعــد از شــنیدن خرهــای خــوش، همــه را بــه رساغ کارهایشــان بفرســتید. ایــن باعــث مــی شــود بــا احســاس 

خوبــی بــه ادامــه ی روز کاری خــود بپردازنــد. 

اگــر ایــن چنــد توصیــه ی ســاده را در ذهــن داشــته باشــید از اشــتیاقی کــه بــرای برگــزاری جلســات در 

دل اعضــای تیــم خــود بــه وجــود مــی آیــد شــگفت زده خواهیــد شــد. اعضــای تیــم شــا بــا ایــن 

توصیــه هــا اخــت بیشــری بــا هــم پیــدا مــی کننــد و شــا نیــز نتایــج بهــری کســب خواهیــد 

کــرد؛ هــم از جلســات و هــم از کســب و کارتــان. 

هیچ گاه از داشن دشمن نرس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش برس . حکیم ارد بزرگ 21
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 William Henry «Bill» Gates :ــه انگلیســی ــل» گیتــس ســوم )ب ــام هــری «بی ویلی

ــت  ــز ایال ــادی در ســیاتل، مرک ــر ۱۹۵۵ می ــس در ۲۸ اکت ــل گیت ــه بی III( رسشــناس ب

واشــنگنت آمریــکا زاده شــد. او و پــل آلــن رشکــت مایکروســافت را پایــه ریــزی منودنــد. 

ــافت  ــت مایکروس ــزار در رشک ــاری نرم اف ــر مع ــل و مدی ــر عام ــوان مدی ــس به عن گیت

ــت کرده اســت و هــم اکنــون رئیــس هیئــت مدیــره ایــن رشکــت اســت و دارای  فّعالیّ

ــام شــده توســط  ــدی انج ــن رتبه بن ــد. در آخری ــادل ۸٪( می باش ــهام )مع ــرین س بیش

مجلــه فوربــس بیــل گیتــس بــا دارایــی خالــص ۷۷٫۲ میلیــارد دالر، ثرومتندتریــن فــرد 

جهــان به شــار می آیــد. وی نخســتین بــار در ســال ۱۹۹۴ در رتبــه نخســت از فهرســت 

ثرومتندتریــن افــراد جهــان قــرار گرفــت و از آن زمــان تــا کنــون فقــط 4 ســال ) ســالهای 

2010 تــا 2013( در مقــاوم دوم قــرار داشــته اســت .  

 اگــر بــرای موفقیــت در زندگــی بــه دنبــال الگــو مــی گردیــد، شــاید 

ــت  ــه ســمت موفقی ــد شــا را ب ــس نتوان ــل گیت ــر از بی هیچکــس به

ــده  ــیس ش ــت تأس ــافت، رشک ــد. مایکروس ــی کن ــکوفایی راهنای و ش

توســط گیتــس، یــک صنعــت کامــاً تــازه بنــا کــرد. خــود گیتــس نیــز 

ــن  ــن مــرد روی زمی ــد تری ــارد دالر، ثرومتن ــا ارزشــی حــدود 77 میلی ب

شــناخته مــی شــود. رد اقدامــات خیرخواهانــه ی وی بــه متــام نقــاط 

جهــان رســیده؛ او بــه واقــع از دنیــا مــکان بهــری بــرای زندگــی 

ــز  ــود نی ــای خ ــه روی ــال ب ــن ح ــس در عی ــل گیت ــت. بی ــاخته اس س

ــک  ــزی ی ــه روزی روی هــر می ــود ک ــن ب ــای او ای رســیده اســت. روی

کامپیوتــر شــخصی باشــد. امــا علــل موفقیــت گیتــس کــدام بــوده انــد؟ 

او بــه طــور قطــع بــا یــک ایــده ی مناســب، در زمــان مناســب و در 

جــای مناســب قــرار داشــته اســت. امــا خــودش در طــی ســالیان بــه 

متام دنيای پهناور را بگرديد ، دری بر روي آدم بی پول گشاده نخواهيد يافت  ) هانري استانتون (22
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برخــی از علــل موفقــت پایــدارش اشــاره هایــی کــرده اســت. اشــاره هــای او مــی توانــد بــرای هــر کســی در هــر 

ــد در ادامــه مطالعــه کنیــد. ــه را مــی توانی ــه ای مفیــد باشــد. برخــی از توصیــه هــای گیتــس در ایــن زمین زمین

1- بلد باشید چطور نه بگویید :

ایــن توصیــه ای اســت کــه گیتــس از وارن بافــت یــاد گرفتــه اســت و در عیــن حــال بــرای هــر کســی بســیار مفیــد 

اســت. شــا همیشــه در معــرض زنجیــره ای متــام نشــدنی از فرصــت هــا، کار هــا و انگیــزه هــا قــرار خواهیــد داشــت. 

در ایــن دنیــای شــلوغ، کـِـی و چگونــه نــه گفــن بــه پــروژه هــا، مراســات مختلــف و درخواســت هــای دیگــر، شــاید 

مهــم تریــن مهــارت مــورد نیــاز هــر کســی باشــد. ایــن مهــارت بــه شــا اجــازه مــی دهــد بفهمیــد چــه کاری واقعــاً 

مهــم اســت، و ســپس توجــه شــا را بــه آن جلــب مــی کنــد .

2- به استقبال انتقادات بروید :

گیتــس در کتــاب خــود بــا عنــوان »کســب و کار بــا رسعــت اندیشــه« توصیــه مــی کنــد: »از خــر هــای بــد اســتقبال 

کنیــد تــا بفهمیــد روی چــه چیزهایــی بایــد بیشــر کار کنیــد«. هیــچ کــس دوســت نــدارد دیگــران خطاهایــش را بــه 
بــه رخ بکشــند، امــا بــدون چنیــن بازخوردهایــی فراینــد یادگیــری و رشــد بســیار کنــد تــر 

خواهــد بــود. گــوش کــردن بــه انتقــادات دیگــران تقریبــاً همیشــه بــه شــا دیــدی مــی 

بخشــد کــه پیــش از آن نداشــته ایــد و ایــن چیــزی اســت کــه بــه آن نیــاز خواهیــد داشــت.

البتــه برخــی انتقــاد هــا مفیــد نیســتند. بنابرایــن بایــد قــوه ی قضــاوت خــود را بــه کار 

بگیریــد تــا انتقــاد ســازنده و مخــرب را از هــم تشــخیص دهیــد. بــا در نظــر گرفــن ایــن موضــوع، بــار بعــدی کــه کســی 

شــا را بــه بــاد انتقــاد گرفــت، بــه جــای اینکــه صحنــه را تــرک کنیــد، بایســتید، گــوش دهیــد، از او تشــکر کنیــد و از 

گفتــه هایــش درس بگیریــد . 

3- خوش بین باشید

خــوش بیــن بــودن در دنیایــی کــه خیلــی چیــز هــا در آن اشــتباه بــه نظــر مــی رســد مــی توانــد ســخت باشــد. امــا بــدون 

خــوش بینــی، هیــچ کــس هیــچ رشکــت تــازه ای بــه راه منــی انداخــت، روی هیــچ ایــده ی تــازه ای رسمایــه گــذاری منــی 

کــرد و یــا محصــول تــازه ای بــه بــازار منــی فرســتاد. گیتــس ارزش خــوش بینــی را ارج مــی نهــد و از آنجــا کــه بنیــاد او 

بــه برخــی از مأیــوس کننــده تریــن مشــکالت روی زمیــن مثــل قاچــاق انســان، گرســنگی، و فقــر شــدید مــی پــردازد، بــه 

خــوش بینــی نیــاز مــرم دارد. او در ســخرنانی خــود در جشــن فــارغ التحصیــالن دانشــگاه اســتنفورد گفــت: »خــوش بینــی 

اغلــب بــا امیــد واهــی اشــتباه گرفتــه مــی شــود. غافــل از اینکــه مــا نــا امیــدی واهــی هــم داریــم«

4- از شکست نهراسید :

او در کتــاب دیگــر خــود بــا عنــوان »مســیر پیــش رو« مــی نویســد: »موفقیــت معلــم خوبــی نیســت؛ بــا انســان هــای 
باهــوش کاری مــی کنــد کــه فکــر کننــد شکســت ناپذیرنــد«. محصــول فــوق العــاده موفــق امــروز ممکــن 

اســت فــردا بــه هیــچ کاری نیایــد و ایــن بــه گفتــه ی گیتــس مــی توانــد بــرای کامپیوتــر هــای شــخصی و 

سیســتم عامــل وینــدوزی کــه اغلــب روی آنهــا نصــب مــی شــود هــم اتفــاق بیفتــد.

ایــن طبیعــی اســت کــه موفقیــت را بســیار دلچســب تــر از شکســت بدانیــد، امــا ایــن شکســت هــا ی 

زندگــی هســتند کــه بیشــرین درس هــا را بــه مــا مــی دهنــد و بیشــرین فرصــت هــای رشــد را در اختیــار 

مــا قــرار مــی دهنــد. پــس بــار بعــدی کــه بــا صــورت زمیــن خوردیــد، ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته باشــید.

5- روی یک هدف متمرکز شوید و از حرکت به سمت آن باز نایستید

گیتــس در نامــه ی ســاالنه ای کــه از طریــق بنیــاد بیــل و ملینــدا گیتــس منتــر مــی شــود نوشــته اســت: 

»اگــر هــدف مشــخصی بــرای خــود در نظــر بگیریــد و معیــاری بــرای ســنجش عملکــرد خود در مســیر آن 

داشــته باشــید، بــه پیرفــت چشــمگیری دســت پیــدا خواهیــد کــرد«. او در ادامــه مــی گویــد پیــدا کــردن 

ایــن هــدف و معیــار مناســب بــرای ســنجش آن، در نهایــت شــگفتی بســیار دشــوار اســت. گیتــس گوشــزد   

مــی کنــد کــه اگــر ایــن کار آســان بــود، همــه آن را انجــام مــی دادنــد.

انساين كه قادر به آفرينندگي نيست طالب نابود ساخن است  ) اريش فروم (23
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دکــر ویــن دایــر روانشــناس فیلســوف و دانشــمند آمریکایــی 

ــل از  ــه دلی ــی اش را ب ــرد . کودک ــور ک ــی ظه ــر و آوارگ از دل فق

ــه مــدد  ــد امــا ب هــم پاشــیدگی خانــواده اش در پرورشــگاه گذران

درک و بینــش فــوق العــاده ، قلمــرو دنیــای درون را درنوردیــد و 

توانایــی هــای باطنــی انســان را کشــف کــرد . ســپس آموختــه هــا و 

تجربیاتــش را بــا دیگــران قســمت کــرد و تــا بــه آنجــا پیــش رفــت  

کــه تقدیــر و ســتایش بیــن املللــی را بــر انگیخــت . در ســال ۱۹۸۷ 

بــه عنــوان بهریــن ســخرنان آمریــکا شــناخته شــد و جایــزه بــزرگ 

و بیــن املللــی چکــش طالیــی را بــه خــود اختصــاص داد .

کتاب های او در ردیف پرفروش ترین کتاب هاست.

ــی  ــو و تلویزیون ــه رادی ــه حــال در هــزاران برنام ــا ب ــر ت ــن دای وی

ــوار  ــکا رشکــت کــرده و پخــش ســخرنانی هایــش از طریــق ن آمری

ــی بســیاری را بســوی شــکوفایی  ــان زندگ ــارس جه ــاب دررست و کت

هدایــت کــرده اســت . همــه مــا  فرصــت هــای شــگفت انگیــزی 

بــرای زندگــی کــردن لــذت بــردن و عشــق ورزیــدن داریــم . 

عظمــت دنیــای درون بــه هــان عظمــت پهنــاوری جهــان بــرون 

اســت. دکــر ویــن دایــر بــا فلســفه اش کــه میلیــون هــا نفــر را در 

جهــان برانگیختــه، بــه شــا کمــک مــی کنــد تــا دســت در دســت 

او بــه دنیــای بیکــران درون خــود ســفر کنیــد، آن را بکاویــد، بــه 

ــی  ــای دگرگون ــش ه ــپس از آفرین ــود و س ــف ش ــت آن واق عظم

ــد .  ــان بهــره بربی ــا در زندگیت هــای پوی

در طــول ایــن کتــاب برخــی اصــول و مفاهیمــی از زندگــی کــه تــا 

بــه حــال در پــس پــرده ی ابهــام پنهــان بــود بــه راحتــی بــر شــا 

ــه  ــه چگون ــت ک ــد آموخ ــن خواهی ــد . همچنی ــد ش ــکار خواه آش

احساســات و هیجانــات منفــی را از قلــب و ذهــن و بزداییــد، 

آلــت دســت رویدادهــای ناگــوار و رفتارهــای نامطلــوب دیگــران 

ــا  ــه ش ــر ب ــن دای ــد . وی ــی کنی ــتی آزاد زندگ ــه راس ــوید و ب نش

مــی آمــوزد هــرگاه برکنــش خویــش متمرکــز و بــه خــود راســتین 

ــه  ــد ک ــی یابی ــگفتی درم ــه ش ــوید ب ــل ش ــکوهمندتان متص و ش

ــدن  ــی ش ــته عمل ــه در گذش ــد ک ــای را داری ــام کاره ــی انج توانای

آنهــا را معجــزه مــی خواندیــد. پیــام هــای حیــات بخــش او شــا 

را مجــاب مــی کنــد کــه بــرای دســتیابی بــه ســوداها و  آرزوهــای 

تــان نبایــد دســت نیــاز بــه دنیــا دراز کنیــد بلکــه تنهــا بــا قوانیــن 

ــه در  ــتعدادهای نهفت ــه اس ــل ب ــا توس ــوید و ب ــوا ش ــتی همن هس

ذات و ضمیــر خــود ، موانــع و مشــکالت را کنــار بزنیــد و راه 

ــرش  ــال نگ ــر در انتق ــن دای ــا را بگشــائید.  وی ــی آنه ــرای تجل را ب

الهــام بخــش و عمیــق خــود بــه شــا ، گاه شــکا را میخندانــد ، گاه 

مــی گریانــد ، گاه بــه تعجبتــان وا مــی دارم و گاه موجــب تســلی 

خاطرتــان مــی شــود. خوانــدن ایــن کتــاب و عمــل بــه پیــام هــای 

حیــات بخــش دکــر ویــن دایــر بــدون تردیــد یــک نقطــه عطــف 

ــود .  ــان خواهــد ب ــر ژرف و شــگرف در زندگیت ــک تغیی ــاز ی و آغ

کسی که کتاب منیخواند هانند کسی است که مسواک منیزند ، پس بهر است دهانش را ببندد24
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