ﭼﺮا ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺧﻮب ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺧﻮب ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ی اﺳﺎﺳﯽ اﻟﻬﺎم
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﺧﻮب،
ً
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﻣﺠﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺧﻮب و
ﺑﺨﺶ ده ﻫﺎ ﻧﺴﻞ از
ِ
ﺗﻼش ﻣﺪاوم ،ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﺳﮑﻪ روی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد :ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺧﻮب ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺧﻮب ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ از دل اﯾﺪه ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎ ﺗﻮان
اداﻣﻪ ی ﮐﺎر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺘﺎب ﻻزم
ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﮐﺎر را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا؟
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ً
ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
 -1اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب
ﯾﮏ اﯾﺪه ی »ﺧﻮب« ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﺻﯽ ،ﭘﻮل ﺳﺎز ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺨﻪ ی ﺧﻮدش از اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺮورش ﻧﺪاده اﺳﺖ و
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد رﻗﺒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﯾﺪه ای
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺪه ی ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،دو راه ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﯾﮏ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه درﮔﯿﺮ اﺟﺮای اﯾﺪه ی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و دو اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺪه ﺗﺎن را آﻧﻘﺪر از اﯾﺪه ی رﻗﯿﺒﺘﺎن
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را از وی ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﯿﺪ :ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﺪه ی ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺪل ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .رﻗﺒﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﺪه ی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -2زﻣﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﺮوس ،ﻣﺆﺳﺲ  Idealabﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺳﺖ .اﯾﺪه ی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ از آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎزار
دﺧﯿﻞ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ِ

ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ی ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد .اﺑﺰار ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ای ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻃﻨﺰی ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی

ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ اﮔﺮ زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.
ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
دﯾﺮ رﺳﯿﺪن ﯾﮏ اﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ آن ﻣﯽ ﺷﻮد؛
ً
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺷﻤﺎ در

اﯾﻦ »ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻼﯾﯽ« ،ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

 -3ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی »روی ﮐﺎﻏﺬ« ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﮔﺮ اﯾﺪه ی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد »ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« ﺧﻮﺑﯽ
ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ از
ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن راه اﻧﺪازی و ﻧﻘﻄﻪ ی ﺳﻮددﻫﯽ.
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را
ﺗﺄﺪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺪه ی ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ »روی ﮐﺎﻏﺬ«
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻟﺰوﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ آن اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ در »ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﺎزار« ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ
ﻓﮑﺮش را ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -4ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺗﺎزه ،ﻣﺪام ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺎ اﻓﺖ و
ﺧﯿﺰ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ای را ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ای را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﺪه ﻫﺎی واﻗﻌﺎً ﺧﻮب اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻮش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ،
آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻂ دﻫﻨﺪ و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 -5اﺟﺮا ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﻃﺮح رﯾﺰی اﻫﻤﯿﺖ دارد
اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﺪه ﻫﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ »روی
ﮐﺎﻏﺬ« آﻣﺪه ﺑﻮده ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ اﯾﺪه ی ﺧﻮب ،زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﺮدش ﮐﺎری ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﻫﺪاف ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ای دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺧﻮب ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

اﯾﺪه ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ اﯾﺪه ی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ و ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آن

ﻫﻢ دﺷﻮارﺗﺮ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮔﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
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