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 کنند ی م متفاوت فکر  درباره آنها   که افراد موفق   مورد  6

 افراد موفق   ی های ژگی و ی:  زندگ   ی هامهارت 

م  یوقت صحبت  موفق  افراد  مورد  کس  م،یکن یدر  به  م  یمعموالً  حساب    میکنیفکر  که 
. اما  یرهبر جهان  کی  ا یبرجسته    ی خیتار  تی شخص  کی   رسد،یم  اردها یلیبه م  اشیبانک
، اکثر آنها خواهند  شودیم سوال    تی آنها از موفق  فیاز آن افراد موفق در مورد تعر  یوقت

 . رسانده است تیکه آنها را به موفق ستین  یز یدستاوردها چ نی گفت که ا

 مقدمه 

 موفق بود.  جو کولومب

استانداردها اکثر  او  داشت  یحداقل،  را  چندموفقیت  پ  نی .  فروشگاه   کی او    ش،یسال 
 مطابقت داشت.  11-7کرد که با مدل  یراه انداز  ایفرنیکوچک در جنوب کال یارهیزنج 

 11- 7مدل توضیح درباره  

 در   ه و ساعت  24  صورتبه  آن در تمام طول سال  ی هافروشگاه  رایمحبوب است ز  11-7مدل  
روزهای ط  هفته   تمامی  آنها  هستند.  م  یاگسترده  فی باز  محصوالت  را   انیاز  وعده 

 سرعت به  دهدیماجازه    انیمدل کسب و کار را اتخاذ کردند که به مشتر  کیو    فروشندیم
 ی ها فروشگاه  یهامدل  نیاز بهتر  یک ی  11-7مدل  شده و از آنها خارج شوند.    هافروشگاهوارد  
 ( منبع )  .دهدیمرا  یسنت ریغ  یدر ساعات کار  دیاست که به افراد امکان خر یرفاه

 نی بود، به ا  خالقنوآور و    فرد  کی  شهی. او که همدیرا د  ییک فرصت استثنای   او   ،ها اما بعد
 هاکالج  النی التحصرو به رشد فارغ  تی بسازد که به جمع  یز یچ  تواندیم  ایکه آ  کردیفکر م

 ی سک یو بهتر از هات داگ دو روزه و    یز یهوس چ  نیهستند، و همچن  یکه خواهان راحت
 د، خدمت کند. نرا داشته باش  یاسکاتلند

1

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Coulombe
https://www.elluminatiinc.com/how-7-eleven-works-business-model/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive                                                                                                                                               

، و  نوشیدنیشراب و    انواع  آن را با  و   در پاسادنا افتتاح کرد  فروشگاهیاو    ،دیدگاهبا این  
با    یغذاها  نیهمچن تازه    تی ف ی کآماده  مواد  و  را   کوشسخت  کارمندان  ویکرد.    پر باال 

  ی به آنها حقوق خوب  از طرف دیگر.  شد زیادی قائل    تیاهم  آنها  آموزش  ایکرد و بر  استخدام 
 . داد یمهم 

  لی و تحل   ه یتجز مرتبًا تجارت خود را    و   کردیمو سخت کار    یطوالن  یهاساعتجو کولومب  
 . شدیم کسب و کار دچار رکودکه  یزمان ینشد، حت  می. او هرگز تسلکردیم

  . را اضافه کند  یشتر یب  ی ها شعبهو  گرفت مکان    میاو تصم  نیرشد کرد، بنابرا  بازار  ت،یدر نها
  ی . او غذاهاشدندیمان در آنجا جمع  جوان  ی که و مراکز   هادانشگاهدر اطراف    خصوصبه

اضافه کرد و محصوالت خود   و فروشگاه خود  بازار  یهارا به قفسه  یشتر یب  کیسالم و ارگان
 را متنوع کرد. 

 : افتاد  ها زبان جمله بر سر    ن ی چند سال کوتاه، ا  با گذشت   د، ی نی بب

 است.   کولومب  جو  بزینسمن بازار مال    این 

است   یار یبس  یهااز نمونه  یکیتنها    شخارج از چارچوب  تفکرکولمب و    تی موفقداستان  
 ی موجود را برا   ع ی که صنا  ایناز    ! از چه چیزی؟برندیماز آن لذت    ین ی کارآفر  شگامانیکه پ

 . اندداده  توسعه ،یمشکل دائم   کیو حل   ازی ن کیبرآورده کردن 

 ( ؟ ترند   موفق از افراد   ی چرا بعض ) چرا او موفق بود؟  

در مورد کسب و کار خود، در مورد جهان اطراف خود، و در   -  کردیم   فکراو متفاوت    رایز
 انش یاو با جامعه و مشتر  اینکه  خاطربهداشت. چون مصمم بود.    تمرکز  زیرامورد خودش.  
 ارتباط داشت. 

 . کنند ی م همه افراد موفق متفاوت فکر   توجه داشته باشد: 
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خود  موفق افراد   از  برابر  خودشیفتگی  در  و  بودن    له یوسبهو    کنند یممقاومت    راضی 
 .شوندیم تیهدا موجود در محیط اطرافشان یها تیفور و   هاضرورت

 آنچه مهم است دارند. یرو  یا وقفهیبو تمرکز  ندی گو ی م نه   زیبه همه چ باً یآنها تقر

موفق )  افراد  منابع  پشتپولکمبود  کارکنان  غ  یبانی،  با  ره یو  را  از (  زیرکانه   استفاده 
 . کنندیمجبران  شانی هاداشته

 . استباز   هافرصت یبه رو درگاه ورودی ذهنشان   شهیهم ترمهماز همه 

که چگونه متفاوت فکر    رندیگیم  اد ی. افراد موفق  ستین  یکیژنت  یا  یارث  تیفیک  کی  نیا
 کنند. 

 اما از کجا باید شروع کنید؟ . دیتوانیم شما هم 

 ی س ی موفق به انگل  افراد 

Successful People 

 کنند ی م متفاوت فکر  درباره آنها   که افراد موفق   موضوعاتی 

 طرز فکر افراد موفق 

 کنند ی م متفاوت فکر    ،در مورد زمان   افراد موفق   –  1

را از   معامالت در دسترس همه باشم وگرنه    شهی هم  دی: "من باکندیم فکر    یمبتدیک فرد  
 دست خواهم داد." 

 :  کند ی م فکر   گونه این   فرد موفق 

  یبرا  باید  زماناز آن محافظت کنم و    دیمن است. من با  ییدارا  نی ترباارزش»زمان من  
  ها فرصت  ه،ش هم که شدنفع خود  خاطربهخواهم کرد که    متقاعد. من جهان را  دمن کار کن

 .« ندیرا به روش من بب
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موفق   با    دانندیمافراد  زمان  زمان    ترارزشکه  پول،  خالف  بر  و  است  پول   تواند ینماز 
 کنندیممحافظت    زمان خوداز    اری است که آنها بس  لیدل  نی. به هم داشته باشد   ی نیگزیجا

 یو صاحب روزها   کنند یمخود را کنترل    یهاصبح. آنها  آورند یم  حساببهرا    قه یو هر دق 
 . سازندیممقابله با هرج و مرج   یرا برا ییها ستم ی سخود هستند. آنها 

وارد خانه شما شود و   دی دهیماجازه    یبه کس  ای. آدیکن  جادی خود ا  ذهنرا در    رییتغ  نیا
شما   یزندگ افراد وارد    نیهم  دیده یمشما خارج کند؟ نه. پس چرا اجازه    فی پول را از ک

 ؟ بدزدند را وقتتان شوند و از شما  

 چه باید کرد؟ 

روز  ،قه یدق  هر  یبرا و  کنید  دیستیبا   تانیزندگ  ساعت  مبارزه  همو  زمان  حال   شهی .  در 
 . دیتا حد امکان عاقالنه از آن استفاده کن د ی شمارش معکوس است و شما با

 در هفته   را  « مشخصی  ی، »ساعات ادار دزدندیمکه افراد وقت شما را    دیاگر متوجه شد
  وضوح به  هامالقاتدر این  .  دیکن  م یو کارمندان تنظ  ها سرنخ   ان،یارتباط آزاد با مشتر  یبرا

کن برقرار  ارتباط  را    د،یبا هم  و    تیمز  کی  عنوانبهو آن  ویژه  امتیاز  همه    یبرا  باارزشو 
و به    قرار است وارد اتاق شما شوند و وقت شما را بگیرند، به رخشان بکشیدکه    یکسان

 . زمان شما چقدر اهمیت داردشکلی واضح و شفاف به آنها بفهمانید که 

 ا یپاسخ خودکار    کی  قیخود را از طر  ناراحتیکه    دیمطمئن شو  د،یستیدر دسترس ن  یوقت
 . دی کنیم  انیمثبت ب  ادداشتی  ک یبا  یا یپست صوت

 : مثال عنوان به 

گفتگو کنم. من مشغول شما را بدهم یا با شما    در حال حاضر پاسخ  توانمیکه نم  متأسفم»
شما    ارائه به   یامکانات خود را برا  ای  و   خدمات  ای  محصوالت و   تاکار در پشت صحنه هستم  

. از درک شما متشکرم، و  دی لذت ببر  زی تجربه شگفت انگ  کی از    دیبتوانشما  تا    بخشم  بهبود
 هستم.«  یر مشتاقانه منتظر صحبت با شما در ساعات ادا  واقعاً 
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کنترل   دیتوانیم  ،د یکنیم در مورد آن فکر    یبه طور متفاوت  یچقدر آسان است؟ وقت  یددید
 . دی بر زمان خود داشته باش یشتر یب

 کنند ی ممتفاوت فکر   ، مقدمات  ه یته و    ی در مورد آماده ساز  افراد موفق   –  2

به   یاز ین  من  و   شوندیم  مدیریت خودشان    هاتیموقع  شتر ی: »بدیگو یم  یمبتدیک فرد  
 .«داشته باشمبیشتری  نرمش    ماتیدر مقابل نامال  باید  . من فقط مندار  یادیز  ی آماده ساز 

 :  د ی گو ی م فرد موفق  

 ی هاقدمکه    شومیم  ترمطمئنآماده شوم،  از قبل    امیزندگاز  هر روز    یبرا  شتری "هر چه ب 
 ." داشت برخواهم میاهایرؤو  اهداف یسو به یبزرگ

به    ازیاست که ن  یکسان  یبرا  مخصوصاً   تواندیم  و کرد    زده شگفتمرا    راً ینقل قول اخ  نیا
 :بسیار الهام بخش باشد دارند یآمادگ

آماده  از  . نبوغ معموالً  شودی نمباعث پیروزی    و بهتر   تر بیش   ی قبلی از آمادگ   شتر یب   ز ی چ  چ ی ه "
 ." رد ی گی م نشئت    ی ساز 

 ( منبع )  کردو  چ ی کک 

مورد   موضوعدر  کن  خوب  ، این  اگر  دی فکر  ا  یانرژ :  به  است،  کم  که   لی دل  نیشما  است 
 برایتان به معنای   جلسه برگزاری  . اگر  دیانکرده  ی ز ی برنامه ر خود را درست    ییغذا  یهاوعده

قوی برای    یاجلسهمناسب و دستور  است که با اطالعات    لیدل  نیاتالف وقت است، به ا 
ن  نات ی تمر . اگر  د یانشدهآماده    آن ا  ستند،یشما مؤثر  برا  لیدل  نیبه   دن یفهم  یاست که 

 . دی انگذاشتهوقت   د،انرسیم اهدافتان به  شما را شکل نیبه بهتر ینیچه نوع تمر نکهیا

روبرو شوند و همچنان   ماتیبا نامال  توانندیم  ،کنندیماز قبل خود را آماده  که    یاما کسان
 به جلو حرکت کنند. 

5

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://smartonlinesuccess.com/kekich-credo/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive                                                                                                                                               

  ذکر شده «  فرمول روز کامل کتاب من، »  در  تانیروزها  یآماده شدن برا  منظوربهاول    گامسه  
 . است

   خواب باید این کارها را انجام دهید: از  هر شب قبل 

 پاکسازی ذهنی   .1
 اولویت بندی کارهای روز بعد  .2
 به اهداف روزانه  دنیرس یبرا  یندیفرا .3

قرار   تیو آن را در اولو  د یآن وقت بگذار  یاست. پس برا  یدر آماده ساز   شما  تیموفق 
 . دیده

 شند ی اند ی م متفاوت   ، در مورد ارتباطاتافراد موفق   –  3

خوردن    یکه برا   خواهمیم   ی: »از شخص معروف کندیفکر م  گونهاین  ی مبتدیک شخص  
 ها دههبا  که    ییهامغزش را درباره درسو    ذهن کل محتویات  قهوه با من مالقات کند و    یک

 .«تخلیه کرده و در اختیار من قرار دهد ،صنعت آموخته است  نیدر ا کار و تالش 

 :  کند ی فکر م  چنین   فرد موفق 

این    همه  از  یا بهتر  کسب درآمد خواهم کرد  قدرآن  و  کنمیمایجاد    ارزش افزوده  قدر آن  من"
و مشهور به دنبال من خواهند    ثروتمندکه افراد    آنچنان جذاب و خواستنی خواهم شد  موارد

 ." آمد

پ هفته  دریچند  فروش    ،ی اجتماع  یهارسانه  ش  ستاره  در کاردون  نتگرفوق  را  من   ،
 " . یدرا دنبال کن نی باالنتا گی و کر یدبرو ". او گفت: کرد هیتوص  نستاگرامیا

 ؟  تبلیغ و معرفی کرد چرا او مرا  

 ایجاد کردم. ارزش   برایش چون  
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کار   نستاگرامیا  یاقهیدق  10  ویال   کیمن   پنج  کاردون   یدرباره  گرنت  در   یدرستبه  که 
خود    ی، او را در استور IG Liveکردم. بعد از    یزبانیم  دهد،یانجام م  یاجتماع   یها رسانه 

 تگ کردم و به همه گفتم که پخش مجدد را تماشا کنند. 

از من تشکر کرد و به همه گفت که    اشیاستور سپس در    د،یرا د  دئو یو کاردون خودش  
 من را دنبال کنند. 

با    نهای من همه ا  و   د ی اضافه کن  ارزشبه دست آوردم:    یادومرحلهساده و    ندیا فر   کیرا 
 . د یرا به دست آور گرانید توسطو توصیه شدن   شناختن تیسپس به رسم

 : نکته مهم 

کردن نبودم تا از آب   سر و صدامهم است که من به دنبال    نکته  نی ، دانستن احالنیباا
در   ینشیب  حالنیدرعو    اضافه کردمارزش    یک  نو کارد. من فقط به  بگیرم  یماه    آلودگل

به مخاطبانم ارائه دادم. بله، من   یویتیجیآ موفق    یحساب کاربر   ک یمورد نحوه ساخت  
اما   را تگ کردم،  او   ای  نشدم  از خودم  دی تمج   خواهان کاردون  او  نکردم.    ی واردفشار   به 

 . بدهدبه من   خودش خواست که این امتیاز را

   : به دست آمده است   م متفاوت  طرز فکر من از   ج ی نتا

 ارزش افزوده، نه درخواست آن ایجاد 

 کنند ی م متفاوت فکر  ، گرفتن ارجاع در مورد افراد موفق    –  4

. کنندیارسال م  را  هایمن ارجاع  یبرا   خودشان  : »مردم کندیفکر م  نی چننیا  یمبتدیک فرد  
 .«چیزی از آنها بخواهم یا در این مورد از ایشان سوالی بپرسم ستمیمن مجبور ن

 :  کند ی فکر م   گونه این فرد موفق  یک    که ی درحال 
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  بهکه    کنندیماز حد مشغول هستند. آنها فراموش    شیکمک کنند، اما ب  خواهندیمردم م"
کنم، به آنها پاداش بدهم و کار   یادآور یبه آنها    نکهی، مگر امعرفی کنند  یارجاع  مشتری   من

 آنها آسان کنم."  یرا برا

محسوب کسب و کار شما    یبرا  عیآسان و سر  یمنبع درآمد   یک  مشتری ارجاعی گرفتن  
براشودیم اما  ا  دی بتوان  نکهیا  ی،  ببر  انیجر  نیاز  لذت  ارجاع«   دیبا  د، یدرآمد   »فرهنگ 
(culture of referrals) دی کن جادیا را . 

 : مشتری ارجاعی توضیح داده شده گرفتن نحوه    نجا ی در ا 

  هامت یق   نیباالتر  که  خود  دی جد   ان ی مشتر همه    یخوب برا  ییخوشامدگو  پکیج یا بسته  کی
  ها، کی، ششما  مورد عالقه  یهایخوردنشامل  بسته    نی. ادی کن  هیته  ،اندپرداختهبه شما    را
با   کارت است.  کیفرمول روز کامل( و    :کتاب )مانند  کی   ،شرتیت  کی   کر،یش  یبطر   کی

. اگر فکر دیبه شما قرار ده  انیارجاع مشتر  یبرا   یادآور یتکه کاغذ همراه با    کی  ،این پکیج
  ایجاد کرده و به پکیج خود   ارجاع  پتی اسکر   کی  دیتوانیم  یمناسب است، حت  دی کنیم

 .د یاضافه کن 

 - دارند    یمیارجاع« عظ  لیکه »پتانس  خود  یقبل  انیتمام مشتر  یکار را برا  نیا  دی شما با
 .د ی انجام ده زین -وفادار  انیو مشتر  هواداران

   ت: اس  این  مهم   نکته   ت ی در نها

  کهییازآنجابه شما کمک کنند، اما    خواهندیم. مردم  دی هرگز درخواست ارجاع را متوقف نکن
 کمک کنند.   توانند یمشود که چگونه    یادآور یبه آنها    دی، فقط بااست  شلوغ  اریبس   سرشان

هفته گذشته   ،ام، جو آرکو، در مورد ارسال ارجاعاتالعادهفوق  ی، من به مشتر مثالعنوانبه
  ونیسیچک کم  کیمن    نی؛ بنابرامن فرستاد   ی بزرگ را برا  یکردم و او دو مشتر   «یادآور ی»

 . گذاشتکالج فرزندانش  قدر صندوآن را او   و   فرستادمجو  یبرا ی دالر  1000

 شند یاند ی م متفاوت  ، زه ی در مورد انگافراد موفق    –  5
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 ای   برایان تریسی  نز،یراب  یمانند تون  ی گر ی: "من به شخص دکندیمفکر    یمبتد یک شخص  
 کنم."  اقدامدهد تا  زهی انگ به من  کهدارم  ازین نیباالنت  گیکر

 :  کند ی م فکر   گونه این فرد موفق  اما یک  

، چرایی  لیتا دل  ینگاه کن  درونتبه    دی . بایگر ی نه از شخص د  ،د یآیمفقط از درون    زهی»انگ
 .«یکن  دایرا پ و انگیزه خود

برای دریافت اطالعات بیشتر در این مورد   خود را پیدا کنید.   درونی  یها زه ی انگشما هم باید  
 زیر مراجعه کنید: مقالهبه 

 عکس مقاله انگیزه درونی 

 کنند ی م متفاوت فکر  ، ی در مورد رهبر   افراد موفق   - 6

تجربه و  که    یباشم تا زمان  رهبر  کی  توانمینم: "من  کندیمفکر    چنین  یمبتد یک شخص  
 " .یک پیرو و دنبال کننده باشم دی با  اکنون فقط . مناورم یرا به دست بالزم   ی هامهارت 

 :  کند ی م فرد موفق فکر  

را به سمت بهتر شدن   صنعتم  یاتجارت    تواندیممن    چشم اندازو    هادهیا"من معتقدم که  
 ." کنمیم یرهبر را  رییتغ  نیو ا ستمیایممن  نیدهد، بنابرا رییتغ

 دارد.  ازیشما ن  دگاهیو د نگرشاست که جهان به  نی ا تی واقع

 :  گفت ، Organify“  سازی  شرکت مکمل "   انگذار یاز دوستان من، درو کانول، بن   ی ک ی

 یبازارگرم و برای بینش مختص به خودتان    دیخود بکوب   گاهدیبر طبل د  شهیهم  دی "شما با
 " کنید. 

کسب و   نام آن  که  کندیم   تیرا هدا  یکشت  یک  است که  یز ی چشم انداز چ  دیدگاه و   نیا
شماست، بینش  کار  شما    برای  این  ارمغان    هدفو    شفافیتکارمندان  و    آورد یمبه 

 . کندیمرا در سفر با شما همراه  انتان یمشتر

9

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive                                                                                                                                               

خود   می ت با    یهفتگ   مفصلجلسه    کی است که    نیا  دگاهی د  نیواضح ا  انی ب  یراه برا  نیبهتر
  ک تبه    کت  صورتبه  که با کارمندان و همکاران خود  دیمطمئن شو   ن،ی. همچندی کن  برگزار

 تواند یم  شرکت شما  رچگونه هر فرد د  نکهیو ا  هایدیناامتا در مورد اهداف،    دیکنیممالقات  
 . دیصحبت کن برسد، ،دیاکرده میکه شما ترس یبه چشم انداز 

 نتیجه گیری

. کنند یم  نگاه  گرانید  نسبت به  یمتفاوت   گاهاز دید   یبه زندگ  که افراد موفق  ستین  یشک
 ی روش .کنند یممنحصر به فرد فکر   یروز خود به روش تشکیل دهنده  آنها در مورد هر عنصر

و   ماند ینم  یحل نشده باق   یمشکل  چی، هرودینمهدر    یفرصت  چی ه  کندیم  ن یکه تضم
 . شودینمرها درمان نشده   یدرد چیه

 و گروه آیا جز   کرد؟   دیمتفاوت فکر خواه  ،ت یموفق  ریچگونه در مسمهم این است که شما  
 افراد موفق به حساب خواهید آمد یا خیر؟ 

 قرار داشته باشد. فقط خود شما! تواندیمذهن شما   پاسخ این سوال فقط درون

 درباره نویسنده: 

 نیباالنتا گیکر

 معرفی کتاب 

 شند یاند ی م کتاب افراد موفق چگونه  

 . ماکسولیجان س: مؤلف

 لینک خرید کتاب 
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 منبع: 

earlytorise.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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