ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﺎن ﮐﻮم

 ۸رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺧﺎﻟﻖ واﺗﺲاپ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﺎن ﮐﻮم ) (Jan Koumﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
واﺗﺲاپ را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  19ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻓﺮوﺧﺖ .وی ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﯿﺮی ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ را در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﺟﺎن ﮐﻮم در ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﺷﺖ .او ﺧﻮدش ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪون آن
ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس  ITﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﻫﻮ رﻓﺖ .در ﻃﻮل دوره
ﮐﺎرﯾﺶ در ﯾﺎﻫﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاﯾﺎن اﮐﺘﻮن) (Brian Actonﭘﯿﺪا ﮐﺮد .دوﺳﺘﯽ او ﺑﺎ ﺑﺮاﯾﺎن
اﮐﺘﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی واﺗﺲاپ ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 ۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ
 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪه ﺟﻬﺎن
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎن ﮐﻮم -ﺧﺎﻟﻖ واﺗﺲاپ  -رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن در ﭼﯿﺴﺖ؟

 -1ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺟﺎن ﮐﻮم ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﭽﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،وی ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻤﯿﺰﮐﺎری و ﺗﯽ ﮐﺸﯿﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوﻟﺘﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ .او ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﯿﺲﺑﻮک را دم در اداره ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ او و ﻣﺎدرش ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻦ ﻏﺬا در ﺻﻒ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.

 -2در ﻣﻮرد ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎه زﯾﺎد ﻏﻠﻮ ﻣﯽﺷﻮد

او ﻫﻨﻮز در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎن ﺧﻮزه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺎزه ﺷﻐﻠﺶ را در ﯾﺎﻫﻮ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮورﻫﺎی
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮاب ﺷﺪ .ﻣﻮﺳﺲ ﯾﺎﻫﻮ دﯾﻮﯾﺪ ﻓﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺎن زﻧﮓ زد و از او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .ﺟﺎن ﮐﻮم ﭘﺎﺳﺦ داد "
ﻣﻦ ﺳﺮ ﮐﻼس ﻫﺴﺘﻢ" .ﻓﯿﻠﻮ ﮔﻔﺖ" ﺳﺮ ﮐﻼس ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎ ﺷﺮﮐﺖ .ﻓﯿﻠﻮ ﺗﯿﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺳﺮور
داﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﻮم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم رﻫﺎ ﮐﻨﺪ.

 -3ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻬﻢاﻧﺪ
ﺟﺎن در روز ﺗﻮﻟﺪش ﺷﺮﮐﺖ واﺗﺲاپ را در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﯾﻦ اپ ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮم روزﻫﺎ وﻗﺖ
ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺪ backendﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اپ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﯿﻨﮏ ﮐﻨﺪ .او
ﻣﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺻﺪﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﻦ اپ ﮐﺮد.

 -4ﺑﺮای ﻓﮑﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺟﺪی ،ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
واﺗﺲاپ اوﻟﯿﻪ داﺋﻢ ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد و وﻗﺘﯽ آﻗﺎی ﻓﯿﺶﻣﻦ ) (Fishmanآن را در ﺗﻠﻔﻨﺶ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ،ﺻﺪﻫﺎ
ﺷﻤﺎرهای ﮐﻪ در دﻓﺘﺮﭼﻪ آدرس وی ﺑﻮد -ﺑﺨﺼﻮص دوﺳﺘﺎن روﺳﯽاش -ﻧﯿﺰ آن را داﻧﻠﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﯿﺶﻣﻦ ﻣﺸﮑﻼت را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و ﮐﻮم آنﻫﺎ را در دﻓﺘﺮ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.

 -5ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺟﺎن ﮐﻮم ﺻﺒﺮ ﯾﺎددﮔﯿﺮی داﺷﺖ .وی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮد در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺮماﻓﺰار
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد .او آﻧﻘﺪر در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﻬﺎرت وی ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﻫﻮ او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

 -6ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ
ﻓﯿﺲﺑﻮک اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺎن ﮐﻮم را رد ﮐﺮد و او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .او ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺖ" :ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻣﻦ را رد
ﮐﺮد .ﮐﺎر در ﻓﯿﺲﺑﻮک ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﻮد .ﭼﺸﻢاﻧﺘﻈﺎر اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ".

 -7اﺷﺘﯿﺎق ﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﭘﻮل ﻣﺤﻮر
ﺟﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،ﭘﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺮوز
او ﻣﯿﻠﯿﺎردر اﺳﺖ .ﭘﻮل اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ او ﻧﺒﻮد .ﮐﻮم ﮔﻔﺖ ":ﻣﻦ واﺗﺲ اپ را راهاﻧﺪازی ﮐﺮدم ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺴﺎزم .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰﻧﻢ ،ﻫﺪﻓﻢ ﭘﻮل ﻧﺒﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮوﯾﺴﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ در ﭘﻮﻟﺸﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺘﺮ ﺷﻮد" .

 -8ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮب ﺧﻮدش ﺧﻮدش را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺗﺲاپ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺑﻮد .واﺗﺲاپ در ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﻤﯽرود .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺪن آن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ".
=========================
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

 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪه ﺟﻬﺎن

 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﻣﻮﺳﺲ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﭘﯽﭘﺎل

 ۱۰رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر دﻧﯿﺎ

 ۵اﺻﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،اﯾﻦ  ۸ﻧﮑﺘﻪ را از ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ  ۱۰روش اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

 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:
 06ﺷﻬﺮﻳﻮر 1395

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/4314 :

