شکست در کمین شما است

اگر فکر میکنید تا ابد موفق هستید؛ این ده مطلب
را بخوانید!

برخی افراد تصور میکنند همیشه موفق و پیروز هستند و هیچگاه شکست نمیخورند؛ هیچ چیزی جایگاه و
کسبوکارشان را تهدید نمیکند و بازار همیشه در دست آنها است .اگر شما هم چنین تصوراتی دارید؛
خواندن این ده مقاله را پیشنهاد میکنیم:

افراد موفق و باهوش به این  6دلیل شکست میخوردند

ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻃﻌﻢ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﭽﺸﺪ و از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش ﻫﺮﮔﺰ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد دارﯾﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

اگر میخواهید کسبوکار نوپای خود را نابود کنید ،این  6کار را
انجام دهید

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ راهﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن آﻧﻬﺎ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻤﺎن
ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻪ راهﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪم ﻧﮕﺬارﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﺶ روﺷﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی
ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﯿﻢ.

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

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زودﮔﺬر اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرک زوﮐﺮﺑﺮگ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﯿﺪ؟ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز آنﻫﺎ اﺳﺘﺎدی در ﭘﺮسوﺟﻮ از
ﺧﻮد اﺳﺖ.

 ۸عادتی که پولهایتان را میبلعند و شما را فقیر میکنند!

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻋﺎدتﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﭘﺎی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰار ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ آن را ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآورﯾﻢ.

برای موفقیت به شکست خوشآمد بگویید

اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺮد در آﻏﺎز ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دادهاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ.

این سه افسانه مدیرتی را باور نکنید!

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻫﻨﺮ ﺟﺬابﺳﺎزی ﻣﺸﮑﻼت و اراﺋﻪی راهﺣﻞﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ)ﭘﻞ ﻫﺎوﮐﻦ( .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﮐﺎرای ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در واﻗﻊ ﻫﻨﺮ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.

 ۱۰ویژگی بد که گریبانگیر کارآفرینان بزرگ میشود!

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺻﻔﺎت و ﻋﺎدتﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ
را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ "آدم ﺻﺎف و ﺳﺎده ﮐﻼﻫﺶ ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ" ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﻮدن اﻟﻔﺎظ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﺎﻻ ،اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام در ﺧﺮوج را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را ﺑﺮآورده ﻣﯽﺳﺎزد؟

تیمها برای شکست از این  ۱۰نکته غفلت کنند!

اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﻨﯿﺪ .آﮔﺎه و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮدن ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﯾﺪ.

 ۱۰کارآفرین میلیاردر که شکستهای بزرگی را تجربه کردند!

ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻬﻢ
واﮐﻨﺶ ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ درﺳﯽ از آن ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﮑﺴﺖ " ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ" و ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ زﻧﺪﮔﯽ ،اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ۱۲نشانهای که میگویند کسبوکار ما پولخوری دارد  +راهحل

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮﻧﺰﯾﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﺣﯿﺎت ﻓﺮد را از او ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﻮل ﻫﻢ ﺑﺪون اﻧﮑﺎر ﻣﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﯾﺎ درﺳﺖﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭘﻮلرﯾﺰی ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ آن ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
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