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 اهداف بزرگ به    ی اب ی و دست اضافه بار اطالعات    کاهش   ی سوال ساده برا   9

 مقدمه 

بار  ما را از حالت فلج فکری ناشی از    تواندیم پاسخ دادن به چند سوال ساده اما تاثیرگذار  
و کشنده   یموذ   یمار یب   کی.  است، نجات دهد  فراگرفتهاضافی اطالعاتی که پیرامون ما را  

و حتی کسانی که تازه شروع   هنخب  اشخاص   ،موفقفوق  افراد    نان،یوجود دارد که همه کارآفر
 .کند یم دیرا تهد اندکردهاه اندازی کسب و کار خود به ر

 ست؟ ی چ  ی مار یب  که آن  د یحدس بزن   دی توان ی م   ا یآ 

 به بازار   دیجد   یرقبا  واروانهید. هجوم  ستین  بوکسیف   غات ی تبل   نهیهز   شیافزا  بیماری   نیا
به سمت خود کوچک    ی ها بچه  در حال جذب  که  مییعظ  یهاشرکتظهور    ی. حت ستین

 .هستند نیز نیست

 این بیماری: 

 (.information overload)  فی است ا یا اطالعات اض   اطالعات  ز ی سرر   ، اضافه بار اطالعات

اطالعاتی   از  ، بیشترشودیمروز منتشر    کی  در  که ی  بشر، اطالعات  خی در تار  اولین بار  یبرا
که عاقل  است  فرد  بالغی  هر  طول    تواندیم   و  ا  عمردر  کند.  مصرف   یدسترس   نی خود 

از    یموفق در انبوه  بالقوهافراد  از    یار یباعث شده است که بس  دیبه اطالعات جد  سابقهیب
 ، شدن   لیتکم  ی برا  ییهاو دوره  ندنخوا  یبرا  ییهاکتاب  ،یر ی ادگی   یبرا  انیپایب  مطالب

 غرق شوند. 

  شرفت ی پبدون حرکت )  با  ی)معروف به مشغله( اما تقر  ادیپر از تحرک ز  تی واقع  کیآنها در  
 یاحتمال  ماتی تصماز    یانبوه  لیو دائما  به دل  شوندیم( گرفتار  خود به سمت اهداف    یواقع

 . شوندیمافتاده و فلج   ریگ ،که باید بردارند ای عملی  یهاگام و  که باید بگیرند

 باشد.  گونهاین ستی اما الزم ن
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  ت ی ف ی کخاطرنشان کرد که "  ی، زمانعملکردو اوج    یتوسعه شخص معروف    استاد  ،نزی راب  ی تون 
 م ی ، نسبت مستقپرسدیمکه روزانه از خود    ی سواالت  تیفیبا ک  یطورکلبهفرد    ک ی  یزندگ

بتوان اگر  بپرس  سؤاالتکه    د یریبگ  ادی   د یدارد."  طرز   هاپاسخ  یافتن  د، یدرست  به 
 . شودیم نیکامال  تضم داریبه شتاب پا یابیو دست شوندیم آسان   یز ی انگ شگفت

و   ی زندگ   تیفیک  شدن  برابر  10و    یا سرریز اطالعاتی  اطالعات  در  مبارزه با غرق شدن  یبرا
اطالعات و   یو فقط رو  دی که گندم را از کاه جدا کن   دیریبگ  اد ی  دی، باوکارتانکسب  تیموفق 

 داشته باشند. بازده ممکن را به همراه   نیکه باالتر دیتمرکز کن یاقدامات 

کار   نیتا به شما در انجام ا  امکرده  یرا جمع آور   ساده  سوال   9از    ستیل  کیامروز، من  
 کمک کند. 

کار مناسب تالش   و   کسب  دهیا  افتنی  یبرا  دیجد   یهافرصت  انیپایب  یایدر  ان یچه در م
  و  کسب  پذیر کردن  اسیمق  یبرا  ازیمورد ن  یات یح  ینقاط اهرم  یرو   دیتوانینم  ای  دی کنیم

کمی دوراندیشانه عمل که    کندیشما را وادار م  ریز  ساده  الوسچند    د،ی تمرکز کن   تانیکار فعل
 است. نکته مهمی  واقعا  این . دینک فکر باید اتفاق بیفتد،در مورد آنچه که  قا  ی و عم هکرد

 بیایید به این چند سوال ساده بپردازیم. 

 ی اطالعات  ز ی سرر سوال ساده برای مقابله با    9

 ست؟ ی در حل آن دارم چ   ی من که سع  ی مشکل زندگ  ن ی تر بزرگ :  1سوال ساده  

»کارآفر اوقات،  به    شوندیمخوب    یتجار   ی هادهیااز    یار یبس  ری درگ   نان«یاغلب  قادر  که 
 د یتجارت، با  ک ی  ت یموفق  ی. آنها به اشتباه معتقدند که براستندیاز آنها ن  کی  چیه   یاجرا

بشر ناشناخته    یکنند که قبال  برا  جادی ا  یاسیرا در مق  یصنعت خود را متحول کنند و ارزش
 ! است بود

 . نیستید گونهاینشما 
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 : د ی از خود بپرس   ساده   سوال   ک ی است    ی کسب و کار مناسب، کاف   ده ی ا  افتن ی  ی برا 

 " ست؟ی در حل آن دارم چ  ی من که سع   ی مشکل زندگ  ن ی تر بزرگ "

  مشکل   همینبا    قا  یدق  گری( نفر دهاونیلیم  اگرنهکه هزاران )   دید  دی ، خواهاغلب اوقات
  آن راه حل را به   دیتوانیم  د،یابی خود ب  مشکلرفع    یبرا  یراه  دیروبرو هستند. اگر بتوان 

 . دی به دست آور  یسود هنگفت  راه حل همان  از طریق تجاری سازی  و    ترجمه کردهبازار    زبان

فقط با استفاده از    نده یماه آ   12را در    ی رقم  7کسب و کار    ک ی  قرار بود اگر  :  2سوال ساده  
 کردم؟ ی م   کار چه کنم،    جاد ی که از قبل دارم ا   ی اطالعات 

را به اشتراک گذاشت که    ی نقل قول   بار کی  ،ورزی درک س   ب،ی و غر  بیعج  ونریلیو م  نیکارآفر
  ر ییکامال  تغ  دیموجود من را در مورد ارزش اطالعات جد  باورو    (یچهارچوب فکر )  میپارادا
 داد. 

 او گفت:  

 ." میشدیم با شکم شش تکه   ییاردرها ی لی م ، همه ما داد یمجواب  شتری"اگر اطالعات ب

 . او حق دارد ؟ستیچ   دانیدمی

را تنها   یرقم  7کار    و   کسب  کی  دیتوانیچگونه م  دیکه بفهم  دیخودتان را مجبور کن  یوقت
امروز   آنچه  از  استفاده  خواه  د،یبساز  دانید میبا  م  دیمتوجه  احتماال   که  با   دیتوانیشد 

 .  دیخود را بساز  یاهایکار رو  و  کسب د،یکه از قبل دار یدانش

 . شتر ی اجراست، نه اطالعات ب اصلی،   د یکل 

 ؟ کنند ی م  ن ی تحس   شتر یرا در من ب   یی های ژگ ی و و    ها مهارت چه   گران ی د : 3سوال ساده  

  ی شناخت   یها ی ر ی سوگ. ما  کنند یم بسیار بد عمل    معموال    یخودآگاه ها در هنر و علم  انسان
خطا  یذهن  تعصبات و   از  این    میدار  ییپر  از  مانع  و   هامهارت   میبتوان  تا  شوندیمکه 
 . میکن  یابیو ارز   یبررس   دقتبهدارند    یساز پول  قابلیتکه    مان راخود  «یعی»طب  یهایژگیو 
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 گران ی د  یبرا  عتا  یما آسان است، طب  یبرا  انجام کاریکه چون    میکنیماوقات، ما فرض  اغلب  
 . میکنیم اشتباهما  اما آسان است. نیز

در مورد شما   ییهایژگیها و وبه چه مهارت  گرانید  با پرسیدن این سوال ساده از خود که 
 area of)"منطقه نبوغ"    د،یگویم  شارما  نی راب آنچه    سرعتبه  دیتوان یم  کنند، یتوجه م

genius  )دن یفهم  د،یکرد  دایرا پ  ساده  سوال  نیکه پاسخ ا  ی. هنگامدیخود را کشف کن 
 خواهد شد.  ترآسان  تان بسیارخود  یعیطب  یهاییتواناو    ها مهارتکسب درآمد از    یچگونگ

ماه به    6تنها در    شدم ی و مجبور م   گذاشتند ی م یک اسلحه روی سرم  اگر  :  4سوال ساده  
 کردم؟ ی م   کار چه ام برسم،  ساله   10اهداف  

بیان   Xprize  انگذاریبن  ، سی اماند ی د   تر ی پ  قول  مورد عالقه من است که از  سوال ساده  نیا
 تعهداتمان سطح اهداف و    تاو اعمال ما    افکارکه    کنیممیفراموش    یراحت به  ما  است. شده  
بزرگتر و بهتر تحت    یانجام کارها   یبه طور مداوم خود را برا   نکهیبدون ا  و   یابندمیارتقا  

 ر یخود گ  یت فعلیو در وضع  ت کامل داشتهی ضااز خود ر  مئنا همیشهمط  م،یفشار قرار ده
 . پیشرفتی در کار نخواهد بود هیچ و در نتیجه کرد میخواه

سوال آسان   کی  نیا  د، ی سوال )به من اعتماد کن  نیکردن خود به پاسخ دادن به ا  ملزمبا  
مربوط   یهاتی واقعخود را در مورد    یفعل  دگاه یدکرد که    دیرا مجبور خواه  تان(، خودست ین

اطرافتان اگر  دیگسترش ده  به خود و شرایط   ، نیترنانهیببزرگ به    یابیجز دست  ی اچاره. 
 ن ی چگونه ا د،ی نداشت ندهیساله خود در شش ماه آ 10اهداف  نیتربلندپروازانهو  نیتریعال

 ؟ دی دادیمکار را انجام 

  ؟ دیسازیم  جدیدی در رابطه با کارتان  یهاستم ی س  چگونه  ؟دی کنیم  استخدامرا    یچه کس
 ؟ دی کنیم؟ چند ساعت کار کرد  دیخواه عمل یخود تهاجم غاتیچقدر در تبل

ساله خود   10به اهداف    دی توانیم  که واقعا  در عرض شش ماه  ستین   نیسوال ا ن یهدف ا
فکر   تربزرگ   د ی خود را مجبور کن  منظور از این سوال ساده این است که  بلکه  نهرسید یا  ب
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 ترع یسرخود را    یهاتالشد تا  نبه شما کمک کن  توانندیمرا که    یپنهان  یهایاهرمو    کرده
 .دیکن کشفرا  ادر به انجام آن هستیدق دی کنیمر از آنچه در حال حاضر فک

کار کنم، چه    م ساعت در روز در کسب و کار خود  3  توانستمی م اگر من فقط  :  5سوال ساده  
 حذف کنم؟   ا ی   کرده   ی برون سپار   دی را با   ی ز ی چ

: "اگر پرسدیمسوال را    ن یساعته" ا  4  یخود، "هفته کار   یهادورهیکی از  در    س ی فر   م ی ت 
 ؟"  کردمیم کارچهتجارت خود کار کنم،  یفقط دو ساعت در هفته رو توانستمیم

 .دانمیممحدود   یرا کم دوساعته یهفته کار  کیمن شخصا   

کسب و کار خود   یراه انداز اولیه  در مراحل    ای  کارمند خویش فرما   ،لنسر ی فر   کیاگر شما  
 رممکن یکلمه( غ  یواقع  یاز ما )به معنا   یار یبس  ی. برا ستی ن  یسوال عمل  کی  نی ا  د، یهست

دو ساعت در هفته   کار کردن  با  خود را تنها  یضرور   یهفتگ  فیوظا تمام    میاست که بتوان
 .می انجام ده

ساعت   15ممکن است قابل انجام باشد. اگر محدود به  فقط    نی؟ اچه  اما سه ساعت در روز
را چگونه سپر   نی ا  د،یکار در هفته بود  ی را برون سپار   یفیچه وظا  ؟دیکردیم  یساعات 

قادر به صرف   گریاگر د  ؟دیکردیم را اجرا    یبهره ور   رابطه بای در  یچه ترفندها   ؟دیکردیم
به    دیتوانیمکه    دیشویم چگونه مطمئن    د، ینباشکار خود    یساعت در هفته برا   40از    شیب

   د؟یو زنده ماندن ادامه ده  ییشکوفا

 ؟ د ی کردی م چگونه با آنها برخورد   ، شدندی م ساده    ، مسائل پیچیده  اگر : 6سوال ساده  

ب را  اهدافمان  ما  اوقات  پ  شی اغلب  بخواهمیکنیم   دهی چ یاز حد  چه  را    یوکار کسب  می. 
بیا    م،یتوسعه ده  ای  کرده  یانداز راه با خانواده  یشتر ی زمان  صرفا  در   ای  م،یمان بگذرانرا 

منجر به فلج   ،ردیگیما قرار م  اریکه در اخت  یحجم انبوه اطالعات  م،یریقرار بگ   یبهتر   تیوضع
  سرریز اطالعاتاز    یو دوز مرگبار   بیش از حد  ل یتحلو    هیتوسط تجز  مغزمان و    ذهن   شدن

 . شودیم
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مختلف و    فروش   ف یق  20به داشتن    یاز ی؟ اگر نشدیم  یساده بود چه شکل  قضیه  اما اگر
چه؟ اگر به   دیداشت  ازین  قیف فروش  کیچه؟ اگر فقط به    د،ی فروش نداشته باش  شیافزا
چه؟ اگر   د،ی نداشت  ازی ن ساعته در هفته    12  ینی برنامه تمر  کیو    واروانهید  ییغذا  میرژ  کی

اهداف و    نیتربزرگ   دیچه؟ اگر بخواه  د یکن   حرکت  شتریو ب   دیکمتر بخور  د یداشت  از یفقط ن
 چیزهایی   آنها چه  ،دیکردیمخالصه    کردن  اقدام  گام برای  3تا    2خود را تنها در    یآرزوها

  مهم یزهایچ  یو فقط رو  دیرا کاهش ده عوامل حواس پرتی دیتوانیم؟ چگونه بودندیم
 د؟ یتمرکز کن

 من حل کنند؟   ی مشکل را برا ن ی ا   توانندی م در شبکه من   گر ی چگونه افراد د:  7سوال ساده  

؟ هستید  . آمادهرا برای شما فاش کنمکوچک    راز  کیکه در مورد    دهمیم اجازه    خود من به  
 ی گر ی. افراد ددیحل کن  یی تنهابه  را  همه مشکالت خود  دیستیشما مجبور ن  راز این است:

 نی ترسادهحداقل    ایشما حل کنند    ی مشکالت شما را برا  توانندیمدر شبکه شما هستند که  
   راه حل ممکن را به شما نشان دهند.

را در    ی چه کس  د؟یکسب و کار خود هست  ی برا  دیجد  یهاسرنخ   افتنی  ی در تالش برا  ایآ
باشد تا به شما    مربوط به این کار غاتیتبل  یبه اجرا  لیکه ما  دی شناسیم خود    فروش  شبکه

بهبود جر آ  سرنخ   انیدر  را   افرادیچه    د؟یدار  یافتضاح   ن فروشبست نرخ    ایکمک کند؟ 
برا  نیا  توانندیمکه    د یشناسیم را  انجام دهند؟ چگونه    یکار   ن یتربزرگ   د یتوانیمشما 

 شخصا  ی که  ن ی سنگ  یاز کارها  کی  چ یخود را بدون انجام ه  یزندگ مشکالت کسب و کار و  
 د؟ یحل کن ،دیدهیمانجام  

  ش ی که در حال حاضر پ   ی برابر زمان   3  ت یموفق  زمان دست یافتن به   اگر :  8سوال ساده  
 ؟ دهم ی م کار را انجام   ن ی ا  بازهم  ا ی طول بکشد، آ   کنم ی م   ی نی ب

کارآفر  یار یبس ا  نانیاز  وارد  ، دیآیمبه دست    یراحتبه  ت یفرض که موفق  ن یبا  فاز    ابتدا 
سرانجام  آن را به    ندرتبه  اما  .شوندیم  دی جد کسب و کار    ای  یگذار   هی سرما  دهیا  ک ی  اجرایی

 ده یا  نیبهتر  دیخواهیو م   دیاکرده  ریوکارتان گکسب  یپرداز   دهی . اگر در مرحله ارسانندیم
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که در حال حاضر   یبرابر زمان  ۳کار    نی: »اگر ادی بپرس  داز خو  د،ی ابیآن ب  یاجرا  یممکن را برا 
 دهم؟«یکار را انجام م ن یا بازهم ای طول بکشد، آ کنمیم  ینی بشیپ

 دیو پرشور هست  زدهجانیهخود    دیکسب و کار جد  و رسالت  تیمورادر مورد م  قدرآن  ایآ
  نده یدهه آ  ک یاز فکر گذراندن    ای  د؟یباش   بندیپا  دهیا  نیسال به ا  10تا    3به مدت    دیلیکه ما

 د؟یهست دواری ام ترآسان کار کی انجام به  یسادگبهو    دیدر همان صنعت وحشت دار

  ر ی تأث  ن ی تر بزرگ حل کنم تا    نده یماه آ   12مشکل را در    ک ی اگر بتوانم تنها  :  9سوال ساده  
 ست؟ ی کنم، آن مشکل چ  جاد ی و تجارت خود ا  ی مثبت را در زندگ 

 ت ی فیبهبود ک  یبرا  توانمیکه م  اتیاقدام  یهاگام  نیترمهم  ییشناسا  یکه در تالش برا  یزمان
: پرسمیم  را  این سوال ساده   و از خودم  کنمیم کمی مکث  ، اغلب  ، هستمبردارم  امیزندگ
 یراض  آن  جهی از نت  ،کنمحل    ندهیماه آ  12در    توانستمیم  بود که   یتنها مشکل  Xمشکل  »اگر  

 ؟« شدمیم

عرض    در  کیلومتر  ک یکه خودمان را    میروبرو هست  فراوانیمشکالت  با    قدر آناغلب اوقات ما  
جهت   کیدر    لومتر یک  کی   نکهیا  یجا به. ما  می دهیمگسترش  در عمق    متریسانت   کیو  

 . میکنیم  حرکت جهت مختلف 20در  متریلیم یک م،یحرکت کن

که چه    دیریشد در نظر بگ  دی، مجبور خواهگردید  ذکرکه در باال    یاساده  سوال  دنیبا پرس
رفع آن   یو برا  داردیمباز    و دوستش دارید،  د یخواهیم  واقعا    که  ایزندگیشما را از    یز یچ
برنامه    یخود را به طور مؤثرتر   یکه روزها  دیدار   ازیواقعا  ن  ای. آدیانجام ده  دی با  یکار چه
تا    د یرا شروع کن  کردن  ورزش   یا   و   دی کن  دنظری تجد  خود  یی اغذ  میرژ  در   دی با  ای  دیکن  یز ی ر 

 د؟ی برنامه خود را داشته باش قیدق  تیرعا یالزم برا یانرژ 

کردن  واقعا    ایآ باال  باارزش  یمشتر   یک  اضافه  سطح  مال  یبرا  یپاسخ  و   یمشکالت 
  معموال    کار،  و   کسب  اتیدر ادب)   ماندهیاز درآمد باق   یدیجد   انیبهتر است جر  ای شماست؟  

او آن کار را    نکهای   با   شودیمفرد پرداخت    کی   به  بارهاوبارها   که  شودیمگفته    درآمدی  به
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 ی برا   نیز  هنگام خواب  حتی  که  دیکن  جاد ی ا  (در گذشته انجام داده است   همآن  بار کیفقط  
سوال اختصاص    نیبه ا  انرژی بیشتری برای فکر کردن  شما پول درآورد؟ هر چه زمان و

شما    یزندگ  قتا  ی حقکه    دیتمرکز کن  یاقدامات  نیترمهم  یبود تا بر رو  دیخواه  ترآماده  د،یده
 . موقتی و کوچک حرکتیک و نه فقط  برندیمبه جلو  حرکت داده و یبا شتابی افزایش را

 نتیجه گیری

شما را   یکه در واقع زندگ  یجزئ  نکاتو    ات یدر عصر اطالعات نامحدود، غرق شدن در جزئ
قدرتمند از   چند سوال ساده ولی  دنینحوه پرس  یر ی ادگی ، آسان است. با  بردینمبه جلو  
و فقط   کردهاطراف خود را خاموش    یها تیپارازهای اضافی و  سر و صدا  دیتوانیمخود،  

 که واقعا  مهم هستند.  دیتمرکز کن ییزها یچ یرو 

 منبع: 

earlytorise.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی  غیاث
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