ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ؛ ﺧﺎﻟﻖ ﻓﯿﺴﺒﻮک

 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر دﻧﯿﺎ

ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .وی رﺋﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک اﺳﺖ و ﺛﺮوت وی در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی
 ،2015ﺣﺪود  38.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ دارد ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ.
اﺑﺘﮑﺎر زاﮐﺮﺑﺮگ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدم را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه در
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﻼق ﮐﺎری ،وﺳﻮاس ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ وی در ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻫﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ
آﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﻮررﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زاﮐﺮﺑﺮگ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺟﺮان ﻣﻮﻓﻖ و
ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 ۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ
 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد دﻧﯿﺎ
و ﺣﺎﻻ  10رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ -ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺟﻬﺎن

 -1ﯾﮏ ﻫﺪف ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ زاﮐﺮﺑﺮگ ،او
ﻓﯿﺲﺑﻮک را ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی ﻫﻤﯿﺸﻪ "ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ آزادﺗﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ" .زاﮐﺮﺑﺮگ در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ":فیس بوک از ابتدا به خاطر این که یک شرکت باشد ،ایجاد نشد .فیسبوک به خاطر
به انجام رساندن یک ماموریت اجتماعی یعنی ساختن جهانی آزادتر و مرتبط تر ،ساخته شد".

 -2ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ
زاﮐﺮﺑﺮگ در ﺳﺎل  ،2008ﺷﺮﯾﻞ ﺳﻨﺪﺑﺮگ را از ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد درآورد.

وی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻌﺮوف ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد :ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ .اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎب ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺼﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن اوﺿﺎع ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داد .ﮔﺮﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎه و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز وی
ﺳﺎﻟﻬﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را رﻫﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﻫﺪﻓﺶ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.

 -3ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ زاﮐﺮﺑﺮگ و ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻮﺷﺖ ،ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و
ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارد .او ﻫﺮﮔﺰ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻟﺮزه درﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد ،اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر  News Feedرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ و ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮﭘﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز  700000ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را اﻓﺰودﻧﺪ و
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻋﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

 -4ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از درسﻫﺎی ﺿﺮوری ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از زاﮐﺮﺑﺮگ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ
و وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن روز ﮐﺴﯽ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ را ﺑﺎ
ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از آنﻫﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
در  19ﻣﯽ  ، 2012ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ ﭼﺎن ازدواج ﮐﺮد و آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ
دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﻣﺎرک دو ﻣﺎه ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎرک در اﯾﻦ دو ﻣﺎه ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﻬﻢ ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

 -5ﻣﺸﮑﻼت دﺷﻮار ،راهﺣﻞﻫﺎی اﺑﺘﮑﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ
ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻮآور و ﺧﻼق ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﻓﯿﺲﺑﻮک دﺷﻮار
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دوام ﺑﯿﺎورد ،ﺧﻮد ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮآوری ،ﺑﻬﺮوری در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻮآوری ﺧﺎص ،اﻋﺘﺒﺎر
ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻞ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻫﻢ
ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ.

 -6ﺳﺎدﮔﯽ
"ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﺳﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ ".آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ
اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﻮب زاﮐﺮﺑﺮگ اﺳﺖ و ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ وی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻓﯿﺲﺑﻮک
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﻮده اﺳﺖ.

 " -7ﻧﻪ " ﮔﻔﺘﻦ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﯿﺲﺑﻮک در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی زﯾﺎدی ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در ﻣﻮاردی ﻫﻢ زاﮐﺮﺑﺮگ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽداﻧﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﭼﯿﺰی را
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن "ﻧﻪ" ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای روی ﮐﺎرش دارد و ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺟﺰﯾﯽ او را از ﻣﺴﯿﺮش ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -8ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاوم
زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،او ﯾﮏ ﺗﯿﻢ رﺷﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﻪ
ﺗﻌﻬﺪﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ  10دوﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم را راه
اﻧﺪاﺧﺖ و وﯾﮋﮔﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﯾﺎ  suggestionرا ﺗﻨﻄﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ

ﮐﻨﺪ.

ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻣﺪﯾﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش در ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰ
زاﮐﺮﺑﺮگ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ دو ﭼﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ :داﺷﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ )ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاوم( و ﺗﯿﻢ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ
ﺳﮑﺎﻧﺪار ﺣﺮﮐﺖ آن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -9ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﻘﻂ  3ﺳﺎل ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﯾﺎﻫﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .زاﮐﺮﺑﺮگ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ " :ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺴﺎزم .ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد" .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻓﯿﺲﺑﻮک ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻫﺪف ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻی ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻮد.

 -10ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ
زﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ دارد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ،
در ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ،ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ )ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﺮای زاﮐﺮﺑﺮگ  30ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻘﺪر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎرک اﯾﻦ زﺑﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﭼﻮن " زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻣﺎرک ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
دﺷﻮار".
=========================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد دﻧﯿﺎ

 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون

 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ

 ۱۰ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در  10ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ!

ﺳﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺷﻐﻞﺷﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﺷﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧﺪ!

ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ  ۱۲ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﮐﺎر را ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

 ۷اﻓﺰوﻧﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

 ۵دﻟﯿﻞ ﺧﻮب ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﭘﯿﺶ از  ۴۰ﺳﺎﻟﮕﯽ

 ۵اﺻﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ

 10ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد!

ﮐﻮدﮐﺎن دردﺳﺮﺳﺎز و ﺳﻤﺞ اﻣﺮوز؛ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻓﺮدا

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ از اﯾﻦ  7رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه دوری ﮐﻨﯿﺪ

:ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﺎواﺳﺘﺎرتآپ

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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