 ۶ﺗﻮﺻﯿﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ  14ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ از اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺧﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش را ﻣﯽ
ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺟﺴﯿﮑﺎ ﻣﺎه در ﺳﺎل  2004اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ دﺷﻮار ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ
ﮔﺮداﻧﺪ
ً
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .او آن زﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﺧﻮدش اﯾﺪه ی
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ،ﮐﺎرﺑﺮدی و دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﻻزم
ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ آن زﻣﺎن از اﻋﺪاد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺳﺮ در ﻧﻤﯽ آوردم .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ام و ﻧﯿﺎز دارم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرم ﺣﺴﺎﺑﺪار و ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻢ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت آرزو ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﺎ راه ﺣﻞ
ﺳﺎده ﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ« .او در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش را واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻦ  14ﺳﺎﻟﻪ ،از اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻓﺮار و از
او اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ» :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن زﯾﺎدی ﻣﺜﻞ ِ
ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در آن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻢ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم اﮔﺮ ﺧﻮدم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺧﻮدم را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻔﻊ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  6روش ﺳﺎده ی زﯾﺮ را در ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر inDinero
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ام و آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ام«6 .
روﺷﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻗﺮار
ﻫﺴﺘﻨﺪ:

 -1رﻫﺒﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،از رﻫﺒﺮی آن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﻣﯽ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺻﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺴﺎﺑﺪار ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎن را ﺑﻪ آن
ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎری ﮐﺮده اﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در

اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 -2ﺧﻮد را در اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور ﮐﻨﯿﺪ

اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ارﻗﺎم و آﻣﺎر ﺧﻮد ﺷﯿﺮﺟﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و از درﯾﺎی
اﻋﺪاد ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و
ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﺑﮕﺮدﯾﺪ .زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن در

ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﺎر ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺆاﻻت درﺳﺘﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
وارد ﺷﺪن در ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺻﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎری ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻞ ورود ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 -3ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﮏ ﺗﮏ اﻣﻮری ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺑﺘﺪای راه ﺧﻮد ،ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺑﺘﺶ
ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را دﻗﯿﻖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار داد.

 -4ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺮاردادی ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺬاﮐﺮه و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﺴﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ .ﻣﺨﺎرج،
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن روﻧﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺎرغ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎه ﺑﻮدن از ﻣﺨﺎرج ،ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻮرداری از
روﺣﯿﻪ ی ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻦ از ﻣﺨﺎرج ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه ی ﻣﻮﻓﻖ از آن ﻫﻢ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ارﻗﺎم و اﻋﺪاد ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد و ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ای ﻣﻮﻓﻖ ،ﻣﺴﺘﺪل و
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

 -5در ﻣﻮرد ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺧﻮد ﺷﻔﺎف ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ رﻫﺒﺮی و رؤﺳﺎی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ از آن آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ .اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻗﺒﺎل ﺑﻮدﺟﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد.

 -6ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ارزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ ﻣﻔﺮوض ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣﺬﮐﻮر داﺷﺖ ،در اﻧﺠﺎم آن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﻧﺠﺎم دﻗﯿﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮﻫﺎ ،و در اﺻﻞ ارزش دادن
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
اداره ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﮐﻨﯿﻢ .در ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎط دادن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺬب ﻧﯿﺮو اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﻓﺎرغ از ﻧﻮع ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺮاد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ.
اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻻزم را در اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

