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 مقدمه

 «!ممن یک احمق»

. کنمفراموش نمی ،، پیش من ایستاد و گریه کرد1که دِبی هاروویچوقت آن روزی را هیچ

 «.من یک احمق هستم»کرد اشکانش، مدام زیر لب تکرار میدر میان 

 –عهده داشت را بر  2کارآفرینی بود که مسئولیت آژانس سوشال اسپارکل اند شاین دِبی

باشد. اعی میهای اجتمیک شرکت واقع در تورنتوی کالیفرنیا که تخصص آن خدمات شبکه

من در آن شد نزد من آمد. فرانسیسکو برگزار میکه در سان 3الیواو در همایش کریتیو

ی وکار را از روی کتاب دوم خود )برنامههای رشد کسبهمایش حضور داشتم تا استراتژی

اول »ی سیستم های همایش، مفهوم پایه( تدریس کنم. در طول یکی از نشست4کدویی

یا  «5اینستانت اسسمنت»، «سود اول»موجود در را توضیح دادم. یکی از ابزارهای « سود

 سنجد.سرعت میوکار شما را بهاست، روشی که سالمت مالی واقعیِ کسب همان ارزیابی آنی

 برای «اول سود»ی داوطلب انجام دادم، سیستم کنندهزمانی که ارزیابی را برای یک شرکت

 شفاف شد.تمامی افراد داخل اتاق 

هزار پخش زنده و آنالین داشتند و هشت زمانهم صورتبههای کریتیوالیو تمامی ارائه

 ییآنجا ازها و نظرات از سرتاسر دنیا سرازیر شدند. ی من بودند. توییتگر جلسهبیننده نظاره

ظرات ی این حجم از نارزیابی آنی بسیار سریع و ساده است، خیلی هم از مشاهده که
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از ابزار بودند. برداری این افراد از بهرهنظراتی که حاکی  م،بینندگان آنالین متعجب نشد

وکار، همه و همه نشان دادند کارآفرینان مستقل، صاحبان کسبکارآفرینان، مدیران عامل، 

بود که انگار  یاگونهبهشرایط . کنندحس آرامش کسب مییادگیری این روش ساده  با که

ی اطمینان که در زمینه اند، نوعی حس خوبها به نوعی بینش آنی دست یافتهی آنهمه

 شد.وکارشان ایجاد میمسائل مالی کسب

وکار من را توانیم کسبمی»مرا پیدا کرد و به من گفت  دِبیدر ادامه و در زمان تنفس، 

 «.مورد ارزیابی آنی قرار دهیم؟

 «.بردحتماً. این کار تنها یکی دو دقیقه زمان می»گفتم: 

 .فتمرابزار  به سراغ ،چرخیدندافراد پیرامون ما میبا خودکاری در دهان و در جایی که 

ی او را با خط انهسالی دنیای مربوط به خودمان را ساخته بودیم. مقدار درآمد دِبیانگار من و 

وع به هایش شرشانه به نتایج نگاه کرد و دِبیدرصدها را اجرا کردیم.  تخته نوشتم.روی  بد

ی ارزیاب»نظر  کنونی خودش یا موقعیتی که بنا بهتوانست موقعیت لرزیدن کردند. او نمی

 داشت را باور کند.باید در آن حضور می« آنی

ه نه شدگفت که اشک روی صورتش روااین را در حالی می«. اممن یک احمق بوده»

ن مستم. اند. عجب احمقی هام اشتباه بودهسال گذشته انجام داده 10هرچه در طول »بود. 

 «.احمقمیک احمقم. من یک 

یه سی گرکزمانی که  –بگذارید همین االن اعتراف کنم: من یک همراه گریه هستم 

ا اشک ن هم بمشروع کرد، چشمان  دِبیاینکه  محضبهشوم. کند، من هم با او همراه میمی

امش آرردم کسعی  او را در بغل گرفته وخیس شدند و خودکار داخل دهانم روی زمین افتاد. 

 دانم.را به او بازگر

وکارش گذاشته، هرچه داشت را به آن سال جان خود را برای کسب 10به مدت  دِبی

آهی  ،با تمام این اوصاف لیو ؛اش کرده بودزندگی شخصی خود را فدای زندگی کاری وداده 

بخواهد به آن دل خوش کند. البته خودش در وکار( نداشت که در بساط )یا موفقیتی در کسب
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ی جه این امر شده بود، اما دوست داشت از حقیقت فرار کند و گزینهطی مسیر کاری متو

 انکار حقیقت را برگزیده بود.

ی یک برا بسیار ساده کارتواند یک راهمی ،به مدت طوالنی کار کردنِ بسیار سخت

ه اگر )البت کنیم تر، بیشتر و بهتر کارکنیم اگر سختبا خود فکر میوکار بیمار باشد. کسب

نتظر مگوشه  گ آنوریم(، باالخره اتفاق خوبی خواهد افتاد. حتماً یک درآمد بزردوام بیا

هد ار خواها را کنهای مالی و نگرانیها، استرستمام قرض ،ی شبیه معجزهچیزشماست، نه؟ 

انمان ی داسته برااین همان پایانی نیست کی این معجزه هستیم؟ زد. هرچه باشد، ما شایسته

 مدنظر داریم؟

اقعی ندگی وزهیچ مورد مشابهی را در  –ها است وست من، این مسائل برای فیلمنه د

 تجربه نخواهیم کرد.

وکار کسبود: شواجه ارزیابی آنی را انجام داد، مجبور شد با حقیقت م دِبیپس از اینکه 

وی ره بود توانست وپا زدندستدر طول همین ده سال هم با  –وی در حال غرق شدن بود 

ن حمقم؛ ممن یک ا»گفت شد. او مدام میو او هم به همراه کارش غرق می –آب بماند 

 «.یک احمقم

دانم که ام. میها در من اثر شدیدی گذاشتند، چون این شرایط را تجربه کردهآن واژه

خت ه سها و موفقیتی کوکار، حساب بانکی، استراتژیمواجه شدن با حقیقت واقعی کسب

 ای چه احساسی به همراه دارد.برای آن تالش کرده

اقع د. در وواب دارا طراحی کردم تا مشکالت مالی خودم را حل کند. ج« اول سود»ابتدا 

نه  یالت مالوپا زدن و مشکهای دستعملکرد آن فراتر از جواب دادن بود: معجزه کرد. سال

ل او»یا آکردم که . با خودم فکر میبه پایان رسید روز بلکه طی چند ساعتدر یک شبانه

ار هم قر یگرانتواند در خدمت دآید یا اینکه میتنها به کار من و ذهن معیوبم می« سود

 بگیرد.

وکار دیگری که در آن سهامدار هستم )یک تولیدی چرم بنابراین آن را برای کسب

ارهای کوچک و وکآن را با سایر کسب( امتحان کردم. جواب داد. سلوئیکوچک در سنت
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( 1بزرگ دیگر امتحان کردم. جواب داد. در مورد آن در کتاب اولم )کارآفرین دستمال توالت

نوشتم، البته در قالب یک پاراگراف کوتاه که نگاهی سرسری به موضوع کرده بود. در ادامه 

روش را  گفتندهایی را از سایر کارفرماها دریافت کردم که میبود که اتفاقات افتادند: ایمیل

نوشتم و  2اند. در مورد آن در وال استریت ژورنالامتحان کرده و از آن نتیجه گرفته

 آمیز دیگری سرازیر شدند.های موفقیتداستان

ا در ر« وداول س»را نوشتم، سیستم  (ی کدوییپس از اینکه که کتاب دوم )برنامه

دم توجه شمود که کریتیوالیو بدر همایش  دِبیپس از مالقات با های خود گنجاندم. سخنرانی

یادی از عداد زتند. کارفرماها به بیش از یک پاراگراف یا فصل در مورد این موضوع نیاز دار

کار  وکارهای خود زندگی وی معذب در نزد کسببه شکل یک برده وکاررهبران کسب

وجه اید متبم، ها( بسازها )و مایکدِبیخواستم یک تفاوت واقعی را برای کردند. اگر میمی

 ضروری است.« اول سود»شدم که نگارش یک کتاب جداگانه در مورد می

 این ها هزار کارآفرینمنتشر شد و از آن زمان ده 2014اولین بار در سال « اول سود»

ا نگفت رهتنها یک سود ها نهوکارهایشان را متحول کردند. آنو کسبسیستم را اجرا کرده 

 ن.نشا دهند. یک تیر و دووکارشان هم ادامه میه رشد کسبکنند، بلکه بایجاد می

ی آسمان هزار پا باال 35نویسم، ی این کتاب را میروزشدهی بهاکنون که نسخههم

 ماندر آسم دانم، شاید هم. چه میهستپرواز در حال پنسیلوانیا یا تگزاس  در آسمانهستم و 

لبان ا به خو تنه دقیقا کجا هستمدانم کنم که نمیقدر پرواز میزها آن. این روباشمروسیه 

ر با 4ن ز ایکنم. مسافران همراه من در حال تماشای فیلمی هستند که پیش ااعتماد می

شان گاه به چشمانبههای گاهدهند یا با دهان باز و خرناسکارشان را انجام میاند، دیده

کنند. یمنگاه  ر پاها به بیرون از پنجره و ابرهای زیی از آندهند. تعداد اندکاستراحت می

ر هر دکنم. باید ایم فکر میها پرواز کردهوکارهایی که از روی آنمن؟ در مورد تمامی کسب

 اند.وکار باشند که از زیر پای ما رد شدهثانیه هزاران کسب
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وکار کوچک تنها میلیون کسب 28گوید که ( میSBAوکارهای کوچک )ی کسباداره

وکار کوچک را تحت عنوان یک کسب SBAدر سرتاسر ایاالت متحده موجود هستند. 

ر من هم وکامیلیون دالر یا کمتر است. کسب 25 اشدرآمد سالیانهکند که کمپانی تعریف می

اوه، حتی گونه باشد. وکار شما هم همینو احتماالً کسب گیرددر همین دسته قرار می

 18او در سال گذشته « وکار کوچککسب)»گونه است هم همین 1جاستین بیبروکار کسب

کارآفرین تنها در ایاالت  ی«الخلقهعجیب»میلیون  28 ینبنابرامیلیون دالر جذب کرد(. 

تعداد این کنید، ی کارآفرین ما نگاه میکامل خانواده یگسترهمتحده داریم. زمانی که به 

ها لیون هم فراتر خواهد رفت. تعداد زیادی از کارآفرینمی 125وکارهای کوچک از کسب

جسور، باهوش و مصمم که تصمیم گرفتند موردی ارزشمند را هستند، تعداد زیادی از افراد 

 برای این دنیا بیافرینند و سازنده باشند.

 وباشید  کار بله با شما هستم، ای دوست کارآفرین من. شاید در فاز اولیه و شروع

روع شر حال دازه باشند. اگر تا و رویاهای شما بر روی یک دستمال کاغذی درج شده هبرنامه

رد و کواهید رکز خزنیم. شما از همان روز اول بر روی سود تمبه افتخارتان دست میهستید، 

 حفظ خواهد شد.، حساب بانکی و جان شما سالمت روانیبدین ترتیب 

ریت آن باشید. شاید اولین نسل از کتاب یا در حال مدیوکار را ساخته شاید یک کسب

نظر از وضعیت خود را آتش کنید. صرف« اول سود»خواهید سیستم من را خوانده باشید و می

کنید. ها را به واقعیت تبدیل میشوید. شما ایدهمی تلقیگر شما یک معجزه تان،کارآفرینی

رسانید؛ و سپس سازید؛ خدمتی را به دستشان میها چیز میبرای آنکنید؛ مشتری پیدا می

دهید؛ مدیریت دهید؛ مدام تحویل میدهند. به فروش ادامه میها به ازای آن پول میآن

بسیار باهوش. بسیار کوشا. هستیم.  کوشاییافراد باهوش و  ی ماهمهدهید. سرمایه انجام می

خورند و مورد شکست می 8وکار، کسب 10وجود دارد: از هر واقعاً زجرآور اما تنها یک مشکل 

عدم »، 2اولین دلیل شکستشان نیز عدم سودرسانی است. بر اساس گزارش بابسون کالج

آیا «. شودوکار قلمداد میدلیل اصلی قطع عملکرد یک کسب عنوانبهسودرسانی همواره 

                                                           

1 Justin Bieber 
2 Babson College 



 اول سود   ◄

◄   12 

کند که غم و اندوه خودم و کاری میاید؟ احتماالً نه. من که نشدم. واقعیت است متعجب شده

وکارهای متوسط و حتی وکارهای کوچک، کسبغرق کنم. اکثریت کسب 1را در مارگاریتاویل

راند، آن فردی که تسالی جدید را میزنده هستند.  زحمتبهوکارهای بزرگ برخی از کسب

ظیم زندگی ی عروند، در یک خانهی خصوصی میی شخصی به مدرسههایش با رانندهبچه

ورشکستگی  مکند، تنها یک ماه بد با اعالمیلیون دالری را اداره می 3کند و یک کمپانی می

 ام است.دانم؛ زیرا چنین فردی همسایهفاصله دارد. این موضوع را می

ست دی افر همان ،«وکار عالی استکسب»گوید نایی میکارآفرینی که در همایش آش

و ا –پرسد گ مینکردنی را در پارکینسوال غیرقابل درک و حلکند و یک که بعدها گریه می

اش نهاز خا یزودبهتواند به مدت یک سال به خودش حقوق بدهد و کند، زیرا نمیگریه می

ام، داشته فرینانکارآ این تنها یکی از مکالمات مشابه و فراوانی است که بااخراج خواهد شد. 

 وکارشان بگویند.ی وضع مالی کسبحقیقت را دربارهترسیدند کارآفرینانی که می

که در حال تغییر دنیا بود، که او  SBAکارآفرین جوان سال به انتخاب ی ی جایزهبرنده

به خاطر فراستش در  قرار بود وکردند، ها ستایش میی نابغهعضوی از نسل آینده عنوانبهرا 

وام پشت وام را از بانک دریافت کرده و  ،ظاهر شود 2ی فورچونبر روی جلد مجله وکارکسب

صحنه را های پشتد تا بتواند هزینهادمیهای خود به کمپانی کارت اعتباری را افزایش قرض

 م.بوددانم؛ چون خودم آن فرد پوشش دهد. این موضوع را می

ا ی صحیح امالًشود؟ چه مشکلی داریم؟ منظورم این است که سایر چیزها را کطور میچه

 ا اکثرچر حالینا باتوانیم چیزهایی بسازیم. دهیم. از هیچ میزدیک به هدف انجام مین

 نیستند؟ سازپولوکارها کسب

وکارم الف بزنم و رجز بخوانم. به خاطر استخدام ی کسبعادت داشتم در مورد اندازه

 ازاردی تر، فروش بیشتر و موتر و جالبکارمندان بیشتر، حرکت به سمت فضای اداری شیک

گفتم. حقیقت اینجاست که از تمام این موارد برای پوشاندن به خودم تبریک می دستینا

                                                           

1 Margaritaville 
2 Fortune 
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 بار هم سودرسانی نکرد. حقیقتاً  وکار حتی یکگرفتم: کسبیک حقیقت زشت بهره می

کردم آن را وکار من )و در نتیجه خودم( در حال غرق شدن بودیم و من تالش میکسب

خواهم به سود برسم. همین که البته نمی»گفتم میه باالی آب برسد. تر کنم تا سرم ببزرگ

ترجیح  یگردعبارتبه«. شومها دربیایند بس است. بدین ترتیب از مالیات معاف میهزینه

بیشتر  هرماهدالر به دولت بپردازم.  3دالر از دست بدهم تا اینکه مجبور شوم  10دادم می

 سال. استرس مداوم.بدتر از پار هرسالشدم. غرق می

کردم،  نقد وکار تا روزی که آن را فروخته ودر حقیقت من از همان روز شروع کسب

و  ده بودن کشیوکار من مرا به پاییراحت شدم! کسب چقدرکردم. آه که برای بقا تالش می

مانی شد. ز مراهباالخره از شر آن خالص شدم. اما این آسودگی با یک طعم تلخ در دهان ه

و  ف اسراقا هدبدفم صرفاً بقا نبود. منظورم این است که هوکارم را آغاز کردم، که کسب

از  ه مشکلکودم قانع شده بال آن برود. وکار به دنبای که یک کسباست، نه مسئله هافراری

 یختهرهمهبنم کردم که عیب از من بوده و ذهجانب خودم است. برای زمان طوالنی فکر می

یستمی ساید شاست. خیلی طول کشید تا اینکه از خودم پرسیدم شاید مشکل خودم نباشم. 

 .کنم معیوب باشدکه از آن پیروی می

کنید، می شما سخت تالشسعی در اصالح شما ندارد.  دهد، زیراجواب می« اول سود»

« ودساول »دهید. های خوبی دارید، صد درصد وجودتان را به کارتان اختصاص میایده

ه کیست سیستمی است که برای کار با هویت فعلی خودتان طراحی شده است. نیازی ن

 شود.اصالح شوید. سیستم اصالح می

از پرو هایتانستدو تکان دادن با باز کردن  صرفاً وانیدتاند میفرض کنید به شما گفته

نها تست. اترین صخره بپرید. درست اند که از نزدیککنید و سپس شما را تشویق کرده

اوج هم  ، بلکهماند تنها از سقوط از ارتفاع آزاد زنده خواهیخود را تکان بده و نههای دست

 یع باش! بیشتر بال بزن.روی؟ سرخواهی گرفت. چه شد؟ به سمت مرگ می

توانند پرواز کنند. ها نمیای است، زیرا انسانپرواز کار احمقانه منظوربهبال زدن با دست 

پیروی از یک فرمول اقتصادی که طراحی آن با ذات انسانی هماهنگی ندارد، همانند این 
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 متأسفمید. تر بال بزنید تا از روی زمین بلند شوو سخت است که از شما بخواهیم سخت

 دهد.هم تالش کنید این کار جواب نمی هرقدردوستان، 

ت. در مقانه اسایم، کامالً احشروع کار مورد استفاده قرار دادهکه از  سیستم سودرسانی

ئناً منطق ما مطمد، ااضی منطق داردردنخور است. بله قطعاً از نظر ریتوان گفت که بهواقع می

فق می موبا پیروی از سیستم قدیوکارها ه برخی کسبکانسانی نخواهد داشت. درحالی

های وششوند. تکیه بر رها یک استثنا هستند و قانون محسوب نمیشوند، اما آنمی

د و با ه بپریخرص ماند که به شما بگوییم ازحسابداری سنتی برای افزایش سود، مثل این می

وع را ین موضای که سه میلیون نفر شاید از میان دو یا. یدپرواز کن استفاده از بازوانتان

معجزه  که با رادیکنند، یک مورد بر اثر معجزه زنده بماند. اما اگر به سمت افامتحان می

ها ون. میلیه است، بسیار مسخر«دیدید عمل کرد؟»اند اشاره کرده و بگویید که زنده مانده

م پرش از ه سیستید کیگونه میاند، اما باز هم کورکورامرده و تنها تعداد اندکی زنده مانده

 صخره و بال زدن بهترین روش برای پرواز است. مسخره.

بوده ردار نگوید که رشدتان از سرعت کافی برخومیبدیهی نیستید، فرض  اگر سودده

مول ید. فرر کناست. خبری برای شما دارم. شما کامالً خوب هستید. نیازی نیست که تغیی

 گوید. باید عوض شود.سود است که اشتباه میقدیمی 

د. ها = سوهزینه –شناسید: فروش م را میکنشما فرمولی که در مورد آن صحبت می

رسد. یمه نظر بطقی پوسته، زنگارگرفته و قدیمی که در نگاه اول کامالً مناین فرمول پوسته

د شما واند سماقی توانید بفروشید، سپس فاکتورها را پرداخت کنید و هرچه بتا جایی که می

 وم.ل. بماند. بال. بال. باگاه چیزی باقی نمیشود. مشکل اینجاست: هیچمحسوب می

ا به مخوار. اما لسازد. هیوالهای پووکارها میاز کسب را هیوالهایی ،فرمول قدیمی سود

 شوند.و کارها بدتر می یممانمیفرمول وفادار 

 بگیرید.راهکار بسیار ساده است: سود را اول در نظر 

 بله به همین سادگی.
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رد مکان دااقدر موثر که آن هستید، بسیار ساده است، ولی آن یادگیریکه در حال  چیزی

ن دارد ما امکاا«. ؟چرا زودتر سراغ انجام آن نرفتم»ای به سر خود بزنید و بگویید که ضربه

ه چالش بشما را اید. از آن استفاده نکرده تریشپگاهی اوقات سخت به نظر برسد، زیرا 

اری که هیچ کست از ید دکشد، زیرا باید بال زدن با استفاده از دستانتان را متوقف کنید. بامی

 ای شمار برتوقف در انجام یک کار سخت است، حتی اگای ندارد بکشید )بازده و نتیجه

ید اهفتگا خود و ب بازدهی در پی نداشته باشد. آخرین باری که خماری ناشی از مشروب داشته

 .اند؟(را به خاطر بیاورید. این گفته چند وقت معتبر م« خورمدیگر مشروب نمی»

وکار را کسب مورد شما را به چالش خواهد کشید، زیرا باید طرز تفکر خود در« اول سود»

دید لنگ وارد جمودن کامل تغییر دهید. و تغییر ترسناک است. اکثر افراد در راه آزم صورتبه

تمالش احگیرد. های جدید نیز در همین دسته قرار میبه سیستم که روی آوردن زنندمی

روش  ارها بهگویید که انجام کرا مدنظر بگیرید، اما به خود می« اول سود»هست که آزمودن 

سقوط  ه سمتوکارتان را بشما و کسب یجتدربهتر است، حتی اگر روش قدیمی قدیمی ساده

ز شما ه پیش اکیم روع کار، بگذارید به شما از افراد شجاعی بگوببرد. بنابراین پیش از ش

 شدند.« اول سود»ی کرده و وارد پرواز افتتاحیه جرئت

رای بهستند که دست در دست من رس و مربی حسابدار، حساب 128تا این لحظه 

ا مست. شانی نیکنند )جای نگرهمکاری می« اول سود»ی اجرای یت کارآفرینان در زمینههدا

همکار  رند یکت دادوستوانید خودتان این کار را انجام دهید، اما برخی از افراد قطعاً می

ها را آن گامبهگام های صنعتش را بداند و بتواندها و خروجیحسابدار داشته باشند که ورودی

 صورتبهها(، PFPی اول سود )ای عرصهحرفه 128این  با استفاده ازراهنمایی نماید(. 

 1280م هدایت کردیم. بدین ترتیب توانستی PFPکمپانی را به ازای هر  10وسط مت

 به سمت موفقیت سوق دهیم.« اول سود»وکار را با استفاده از کسب

ی من، اند، بنا به فرضیهشده« اول سود»ی موفق به مطالعه تاکنوناما اکثر افرادی که 

ها دریافت ایمیل از سوی کارآفرین 5هر روز  من تقریباًاند. این فرایند را خودشان پی گرفته

گویند از آن برای تحول دهند یا میمی« اول سود»کنم که خبر از شروع فرایند می

ایمیل از اجرای این  3650ی دوساله، اند. در طول یک دورهوکارهایشان بهره گرفتهکسب
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کرده و اقدام به اجرای سیستم  دانم که افراد بیشتری کتاب را مطالعهاما میایم. سیستم داشته

بنابراین برآورد من از کران باالی اند، بدون اینکه خبرش را به من بدهند. کرده

« اول سود»اکنون در حال اجرای هزار کمپانی هم 30کنندگان این است که بیش از مصرف

عدد  زاره سیایم. حتی اگر این برآورد درست باشد، باز هم دستاورد بزرگی نداشتههستند. 

توان گفت میوکار مقایسه کنید، میلیون کسب 125جالبی است، اما زمانی که آن را با آمار 

و کارمان را با  بردهحتی در خط شروع هم نیستیم. بنابراین بگذارید این فرزندمان را به پیش 

 شما آغاز کنیم.

 را به شما معرفی کنم. 1اما ابتدا دوست دارم کیث فیر

نتشار اپس از  وبار  دانم، زیرا اولینهای من است. این را میطرفدار کتابکیث از دیرباز 

در  وی وکارو کسبعاشق این کتاب شده  گفتمی به من ایمیل زد. او« ی کدوییبرنامه»

 رد، اماکوکار او رشد همانند یک موشک به آسمان رفته است. کسب ،بالن ی راندنزمینه

د یک بور بوکان مجگذر کرد ولی کما میلیونیک از درآمد الًاو عمگونه نشدند. سودهایش این

خواند. و  را« وداول س»وقت دیگر داشته باشد تا از پس مخارج بربیاید. در ادامه او شغل تمام

 کاری نکرد.

ول طاو تمام دهد. جواب می« اول سود»توانست تصور کند هیچ! چرا؟ زیرا کیث نمی

ش معا ارن امرسی که از طریق پرواز بالوبزند؛ برای کعمر تالش کرده بود با دست بال 

م . مفهول بزنی همیشگی بود: بیشتر باهمان جمله ،عجیب است و بازخورد کند این امرمی

ز دو اما پس ارسید. ناآشنا بود که غیرممکن به نظر می قدرآندر نظر گرفتن سود در ابتدا، 

اشت و نار گذکا را شد، رویکرد قدیمی و آشن تسلیم ،بخور و نمیرسال زندگی پر از واهمه و 

برای  ی کیث راب بگذارید نامه... خیجه تصمیم گرفت سیستم جدید را امتحان کند. نت

 توضیح نتایج بیاورم:

 

                                                           

1 Keith Fear 
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 ،مایک و تیم همراه

 تازگیبهفکر کردم یک لحظه وقت گذاشته و موردی را با شما به اشتراک بگذارم. 

دم یک شرا برای چندمین بار به پایان رساندم و حتی مجبور « اول سود»ی مطالعه

ا به رکثیف و پاره شده بود و آن ی اول ی جدید از آن خریداری کنم. نسخهنسخه

ن و آ وکار سواری با بالن هستمدوستم دادم تا از آن کمک بگیرد. من صاحب کسب

کو و زوری، آلبکرکی و تائوس، نیومکزیمیلوئیس، ما در سنتکنم. را مدیریت می

 کاتنوود، آریزونا و نزدیکی سدونا شعبه داریم.همچنین در 

دست  ا اززمانی که برای اولین بار کتاب شما را خواندم، فکر کردم که عقل خود ر

آوردم، اما وضعیت جریان هرحال من یک سود اندکی به دست میاید. بهداده

 توانستم بکنمشرایط نبود. حقیقتاً تنها کاری که میهترین م در بنقدینگی پول

ه این وباردمواجهه با مشکالت پول نقد بود. در نهایت از شروع امسال تصمیم گرفتم 

 کتاب را بخوانم و این بار از آن بهره بگیرم.

، 2015ل متوجه شوید، در مقطعی از اوایل سارا برای ما  برای اینکه خدمات کتاب

ه درصد رشد داشت. ن 1721، 2014ت به مقطع مشابه در سال نسبسود خالص ما 

ع، درصد بیشتر در مجمو 335.3کنم. سرکاری نیست. ما با سود خالص شوخی نمی

درصد  22فراتر از آن، ما درصد سود خالص حدود را به پایان رساندیم.  2015سال 

 را به دست آوردیم.

 کیث
 

وکار وی در حال شده بود. امروز کسبنجات داده « اول سود»توسط کیث وکار کسب

 وکار خودم.طور کسبرشد است. همین

وکار جدیدی که توسط جات داد و تضمین کرد هر کسبنوکار من را کسب« اول سود»

من شروع شود از همان روز اول سودده باشد. بله از روز اول. روزی که جدیدترین شرکت 

کردم، دو کار انجام دادم: اسناد همکاری را امضا را باز « های اول سودایحرفه»خودم یعنی 
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را باز کنم. تا « اول سود»حساب پایه و مربوط به  5کرده و سپس مستقیماً به بانک رفتم تا 

مطرح شده  تاکنونوکار من ترین کسبسودرسان عنوانبه« های اول سودایحرفه»به امروز 

وکار تحت تملک من ترین کسبتوان آن را بزرگی زیاد. هنوز نمیبا فاصله همآن –است 

های قبلی من در بهترین سال و دانست، اما سودرسانی آن هزار درصد بیشتر از کمپانی

سرکاری هایی که به قیمت میلیونی فروخته شدند. شان است، همان کمپانیعملکرد مالی

این کمپانی هنوز دو سالش هم نشده و با شدت درصد سودرسانی بیشتر.  1000 –نیست 

ترین کمپانی تحت تملک من به بزرگکه احتماالً  ایگونهبهبسیار زیادی در حال رشد است، 

 )از منظر درآمد( تبدیل خواهد شد.

 بهد که یاز دارینجواب بدهد. اگر نیز به همین میزان برای شما « اول سود»دهم قول می

 .جاستهمینش یا میزان سودهای کنونی خود را افزایش دهید، راهید برساولین سود خود 

ل شده تبدی برای افزایش سود، به هدف زندگی منکمک به شما و تمامی کارآفرینان 

« ول سودا»ورد کنم تا در ماست. من در سرتاسر آمریکا و فراتر از مرزهای آمریکا پرواز می

ر همایش ددار صحبت خواهم کرد که نهداروخا 1100سخنرانی کنم. فردا برای بیش از 

شانس خوش نفر در کاسپر وایومینگ )البته اگر 25آیند، سپس با هیوستون گرد هم می

در ادامه با  صحبت کنم وهمکار  200تا با  روممیبه نیواورلئان  همان صبح باشم(، سپس

گاهی را بغرو روم تا نطقسرعت زیاد )از طریق هواپیما، قطار و تاکسی( به واشنگتن می

روزانه  یان،مروم. در این های بیشتر به خارج از کشور میارائه کنم. سپس برای همایش

کنم )بله، در یدهم، پادکست خودم را ضبط مها انجام میمصاحبه را با پادکست 4تقریباً 

نمایم. روزرسانی میها همین کتاب را بهکنم( و شبصحبت می «پادکست اول سود»مورد 

توقف مداد.  واهمدهم. این سیستم را به همه آموزش خام این کارها را با لذت انجام میتم

 کن کنم.نخواهم شد. اینجا هستم تا فقر کارآفرینی را ریشه

این ده سال اخیر به هدر »در کریتیوالیو و پس از اینکه دِبی تا حدودی آرام شد، گفتم 

ها را بدان که حست درست نیست. باید این سالکنم، اما ند. حس فعلی تو را درک میاهنرفت

باید به رسیدی. کردی تا به جایگاه امروز و سخن گفتن با من و انجام این کار میتجربه می
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برای تغییر «. شدیرسیدی که دیگر از تکرار مکررات و کارهای قدیمی خسته میمقطعی می

 ور هستیم.طرسید. همه همینی کالفگی مینهایی، او باید به لحظه

ها احمق روند.وقت به دنبال جواب نمیها هیچحقیقتاً دِبی اصالً احمق نیست. احمق

شند. ن باها جلوی چشمشاد، حتی اگر این روشنشوهای گوناگون نمیوقت متوجه راههیچ

دهد و مینواب جشوند. دِبی متوجه شد که روشش وقت متوجه نیاز به تغییر نمیها هیچاحمق

و از ااست.  هرمانقدِبی باهوش و شجاع و البته یک  آن وفادار نماند. گرفت دیگر بهتصمیم 

خواست بی میم. دِبیان کن علناًمن خواهش کرد داستانش را در این کتاب بگذارم و نامش را 

 بدانید که تنها نیستید.

ه ری ککا ینکهابرای اید. اوالً کرده عوکارتان را به دو دلیل شروشما احتماالً کسب

مقدار خاصی  ای کسبا بردوست دارید را انجام دهید. و ثانیاً استقالل مالی داشته باشید. آن ر

 اید.دهیا برای واریز سود به جیب خود شروع کرثروت 

از همین  خواهم سود وارد جیب شما شود.ی وجود چنین کتابی همین است. میفلسفه

 افت.یواهد خخواهد شد و همواره ادامه امروز. همین امروز. سود شما از امروز شروع 

. آن است جرایای این کتاب و سپس تنها کاری که باید انجام دهید تعهد برای مطالعه

ب را توانید کتامیناجرا را نادیده نگیرید.  کنمد اجرا را نادیده نگیرید. خواهش میفراین

نجام رای ابقبلی خود  بدانید و سپس به روش« العادهیک مفهوم خارق» بخوانید، آن را

رد، باید ر را کین کااطور که دِبی گاه خود بلند شوید. همانباید از نشیمنوکار برگردید. کسب

حین  اید درث، بهای پیشین را به عقب برانید. و همانند کیاحساسات خود در مورد انتخاب

ی پصل را ر فی ههای عملیاتی موجود در انتهای کتاب شروع به اقدام کنید و گاممطالعه

 بگیرید. زندگی )پرسود( شما به این امر بستگی دارد.

 ا واردردانم که سوددهی ثبات خواهم. میچیز میبیش از همهرا من سوددهی شما 

ن و ارمندان، کدانم که شما بذری برای سایر کارآفریناکند. میوکار و زندگی شما میکسب

 . به منیدهستی این راه ی ادامهن در زمینهمخاطبان و شاید حتی خانواده و دوستانتا

 بپیوندید. بیایید فقر کارآفرینی را با هم برچینیم.
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 وازخورد بزاران را دو سال پیش منتشر کردم، ه« اول سود» از زمانی که اولین ویرایش

بر، یانجین مبهبود دادند. همچنین یک دوهایی برای پرسش دریافت کردم که به من ایده

و با  بودند رسیده به آن« اول سود»راهکار دریافت کردم که افراد در فاز اجرایی  ترفند و

ی نوین و شرفتهپی ، مفاهیممن گذاشتند. تمامی این بهبودها مهربانی تمام آن را در اختیار

اند. اگر آورده شده« اول سود» ترشده و حجیمی اصالحین نسخهشفاف در اراهکارهای 

دانی ییر چنی تغصلااید، متوجه خواهید شد که سیستم را خوانده« اول سود»اولین ویرایش از 

یافته با شده و گسترشاصالح« اول سود»داریم. اما  نکرده است. اساساً همان سیستم را

 ه است.تر ارائه شدهای جدید و سادههای جدید و تکنیکدانش جدید، داستان

ول ا»جرای اارید. شناسید، بهترین گزینه را در دستانتان درا نمی« اول سود»اگر هنوز 

 تر و بهتر از پیش خواهد بود.تر، سریعوکار شما سادهکسبدر « سود

 ر را باین کااشما را به سوددهی دائمی برسانیم و وکار خواهیم کسبآماده شوید. می

 غاز خواهیم کرد.تان آبعدی گذاریسرمایههمین 
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الً خوب اید، احتمای کاری حضور داشتههایی که در این حوزهنظر از تعداد سالصرف

سال اول با شکست مواجه  5وکارها طی همان درصد از کسب 50دانید که تقریباً می

های خورده آدمگوید که همین کارآفرینان شکستشوند. اما این آمار به شما نمیمی

مانند زیر بار بدهی رفته وکارهایی که زنده میشوند! اکثریت کسبشانس قصه تلقی میخوش

گیرند. اکثر کارآفرینان در یک کابوس اقتصادی وم قرار میو رهبرانشان تحت فشار مدا

در  2یا هیوالی فردی کروگر 1کنند، کابوسی که پر از هیوالهای فرانکنشتاینزندگی می

 ام که خودم دکتر فرانکنشتاین هستم.باشد. در حقیقت قانع شدهترین حالت خود میترسناک

دانید که دقیقاً ین را خوانده باشید، مییعنی فرانکنشتا 3اگر داستان کالسیک ماری شلی

کنم. دکتر خوبی که زندگی را مجدداً احیا کرد. با استفاده از از چه چیزی صحبت می

پینه کرد که بیش از انسان شبیه به یک هیوال های نامتجانس، وی موجودی را وصلهاندام

شد. دکتر معجزه تلقی می بود. البته مخلوق وی در ابتدا یک هیوال نبود. خیر، در ابتدا یک

ناپذیرش کوشی خستگیالعاده و سختی خارقکرد که بدون ایده خلقفرانکنشتاین چیزی را 

 توانست وجود داشته باشد.نمی

                                                           

1 Frankenstein 
2 Freddy Krueger 
3 Mary Shelley 



 اول سود   ◄

◄   22 

ندگی چیزی ز ا بهاین کاری بود که انجام دادم. این کاری است که شما انجام دادید. م

ختیم. وکار ساا از هیچ، یک کسبدادیم که پیش از این فقط در رویاها وجود داشت؛ م

وکارمان هیوالیی بیش نیست، وار! زیبا! یا حداقل تا زمانی که بفهمیم کسبتاثیرگذار! معجزه

 چنین تصوری در مورد آن داشتیم.

 فردبهمنحصری خوب، استعداد وکار با وسایلی همچون یک ایدهبخیه زدن یک کسب

ه نظر بگونه هم ینارید، قطعاً یک معجزه است. همخودتان و تعداد اندکی منبع که در دست د

ترسناک  الجثه،خوار، عظیموکارتان یک هیوالی پولرسد، تا روزی که متوجه شوید کسبمی

 رامیگشوید شما هم یکی از اعضای پریش است. همان روز است که متوجه میو روان

 ی فرانکنشتاین هستید.خانواده

آیند. می های ذهنی و جسمی از پیاق افتاد، شکنجهطور که در کتاب شلی اتفهمان

های خود را خریبتوانید. هیوال در هر دور تکنید که هیوال را رام کنید اما نمیتالش می

های هها و هزینهای بانکی، بدهی به کارت اعتباری، وامی حسابکند: تخلیهآشکار می

فتاب از طلوع آ خورد. پیش ازشما را هم میهمواره فزاینده. این هیوال زمان « الپرداختالزم»

کار  تید.شوید و زمان زیادی پس از غروب آفتاب هم هنوز سر کار هسخواب بیدار می

ان را ی شما هم سرتوقفهبیدهد. کار کنید اما هنوز این هیوال جوالن میکنید و کار میمی

خریب دم تعاین هیوال و کند. تالش برای توقف کند؛ بیشتر شما را تخلیه میخلوت نمی

وط به های مربخواب، نگرانیهای بیشود. از شبدنیایتان توسط وی باعث خستگی شما می

مورد  ی دری تقریباً همیشگها )گاهی اوقات بدهی به کارکنان( و واهمهپرداخت بدهی

. آیا بریدج میی اندک کنونی رنی آینده با عنایت به سرمایههای هفتهی پرداخت وامنحوه

ظر نگونه به یناوکار را شروع نکردید تا شخصاً ارباب و نوکر خودتان شوید؟ حال یک کسب

 کند.رسد که هیوال دارد بر شما ریاست میمی

ی پریان بیشتر مشابه یک داستان جای قصهوکار بهی کسبکنید که ادارهاگر فکر می

ها ارآفرین دستمال توالت( را نوشتم، دهترسناک است، تنها نیستید. از زمانی که کتاب اولم )ک

ها برای رام کردن ام؛ بگذارید به شما بگویم که اکثر آنهزار کارآفرین را مالقات کرده

هایی که به نظر حتی آن –ها وکارشان در کشمکش بودند. بسیاری از کمپانیهیوالی کسب
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تنها یک ماه بد با  –اند ههایی که صنعتشان را تسخیر کردچیزی کم ندارند، حتی آدم گنده

 ورشکستگی کامل فاصله دارند.

 زنگ بیدارباش من به شکل قلک دخترم به صدا درآمد.

 را تغییر دادم قلکی که زندگی

هزار دالری را دریافت کردم، مسیر خودم را از دست دادم. این  388آن روزی که چک 

وکار تحقیقات علمی سبیکی از چند چکی بود که برای فروش کمپانی دوم خودم )یک ک

کامپیوتری با ارزش چند میلیون دالر( دریافت کرده بودم. تاکنون دو کمپانی را ساخته و 

ام حرف حق را در موردم کرد که دوستان و خانوادهفروخته بودم و این چک به من ثابت می

ه هر )لمسی ک 1شود، من لمس میاداسوکارها میپرورش کسب اند: زمانی که صحبت اززده

 کند( را دارم.چیزی را به طال تبدیل می

)ماشین رویایی من  2روزی که چک را دریافت کردم، سه ماشین خریدم: یک داج وایپر

به آن خواهم رسید؛ یک عدد  در دوران دانشگاه(، چیزی که به خودم قول داده بودم روزی

 و آراسته بود.امبرای همسرم؛ و ماشین یدک که یک بی 3ورلندر

به یک  ودم.باکنون ثروتمند خرجی اعتقاد داشتم، اما همجویی و کمواره به صرفههم

 ر مکاندرا  باشگاه خصوصی پیوستم: باشگاهی که هرقدر پول بیشتری پرداخت کنی، نامت

جاره ااوایی ی دوردست های در یک جزیرهباالتری از دیوار اعضا قرار خواهند داد. و خانه

بک زندگی جدید و سی آتی را با نم و خودم بتوانیم سه یا چند هفتهکردم تا همسرم، فرزندا

 «.کنندمی ی دیگر از افراد چطور زندگیآن نیمه»دانید که مدنظرمان سپری کنیم. می
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 ن اطالعآاز  گذرانی کنم. چیزی کهبه نظرم زمانش رسیده بود که با پول حاصله خوش

ر با د بسیامور داشت پول )سود( بود. این دونداشتم، تفاوت میان کسب پول )درآمد( و بر

 یکدیگر تفاوت دارند.

وکارم را با جسارت و از روی هوا ایجاد کردم، داخل ماشین یا زیر میزهای اولین کسب

با های هتل را متحمل نشوم. خوابیدم تا هنگام مالقات با مشتریان، هزینهاتاق کنفرانس می

فروشنده  ( را تصور کنید، زمانی که از1همسرم )کریستا ی متعجبتوانید چهرهاین اوصاف می

به من نشان دهد. نه بهترین لندرور موجود، نه را « ور موجودشانترین لندرگران»خواستم 

ترینشان. فروشنده خوشحال و با ذوق به سمت اتاق مدیریت ور، بلکه گرانترین لندرایمن

 رفت.

 «.؟ا داریمرریدش ای؟ آیا توان خدست داده عقلت را از»کریستا به من نگاه کرد و گفت 

دا پول از خ رسد؟ ما بیشترپولمان به خریدش می»با نگاهی سرشار از انتقاد گفتم 

های اژهوکنم؛ چه ش نمیگاه حماقتی که آن روز از دهانم خارج شد را فراموهیچ«. داریم

حداقل  و –م و چه ذهنیت مهوعی. کریستا حق داشت. عقلم را از دست داده بود آورتهوع

 برای یک لحظه هویتم را.

 ه اگرچهکودم ی این موضوع بآن روز شروعی برای پایان من بود. من در مسیر مکاشفه

ها ونن میلیی از دست داددربیاورم، اما بازدهی اصلی من در زمینهدالر ها توانم میلیونمی

 الر است.د

های موفقیت دام –تنها سبک زندگی من نبود که مرا به سمت سقوط اقتصادی کشاند 

پادشاه میداسی بودم که  های خودم باور داشتم.ه اسطورهمن ب –ای از غرور من بودند نشانه

ی توانستم اشتباه کنم. و به خاطر لمس طالیی خود و نحوهنمی دوباره ظهور کرده بود.

پ تصمیم گرفتم که یک دوجین استارتاهای موفق که در چنته داشتم، کاروساخت کسب

ام بهره ببرم. اما مقداری زمان نیاز بود کامالً جدید بسازم تا به بهترین شکل از ثروت بادآورده

 های امیدوارکننده فرسوده شود.تا نبوغ کارآفرینی من بر روی این کمپانی
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ند؟ نه طالع دارای انجام امور ها از نحوهن کمپانیآیا برایم اهمیتی داشت که موسسان ای

ید(. فکر بخوان له راها را در اختیار داشتم )با یک تاکید ویژه این جممن پاسخ تمام سوال –

ن ها را جبرای کاری آند که بتواند فقدان تجربهقدرت دار قدرآنکردم لمس طالیی من می

اری، سابدح –ها استخدام کردم پن استارتاهای ایی مدیریت شالودهنماید. یک تیم برا

ار ر اختیا دت رهای اجتماعی، طراحی وب. مطمئن بودم که فرمول موفقیبازاریابی، شبکه

 ی بنده.العادهرقها؛ و لمس جادویی، برتر و خا؛ شالودهدوارکنندهیامپ دارم: یک استارتا

ر دالر به آن هزا 10نی، هزار دالر به فال 5 –ها را شروع کردم در ادامه نوشتن چک

دالر کشیدم تا  هزار 50های بیشتر و باز هم بیشتر. یک بار چکی به مبلغ چک هرماهیکی، 

ز متمرک چیز ها را پوشش دهم. بر روی یک چیز و تنها یکهای یکی از این کمپانیهزینه

های زشا ارپ حتی بهای استارتادر کمپانی وکتابحسابپاش بدون وشده بودم: رشد. ریخت

کنم. ر میفتخااانداز بودم و به آن ی پول همخوانی نداشت؛ من یک خودراهخودم در زمینه

ای برسانم که هها را به نقطتوانستم تمامی این کمپانیدیدم. نمیهنوز هم اشتباهاتم را نمی

ده نم کری پیشیمپانبتوانند باالخره در خط کاری خودشان قدرت پیدا کنند، کاری که با دو ک

را پوشش  کتورهااز فا گاه درآمد به حدی نبود که بتواند این کوه همواره فزایندهبودم. هیچ

 دهد.

وکارها را سبین کی ذهنیت بزرگی که از خودم ساخته بودم، به افراد خوبی که اواسطهبه

نظام ادهش پیها تنها نقدادم که به کارآفرین واقعی تبدیل شوند. آنآغاز کرده بودند اجازه نمی

کردم، چون می ها پول تزریقگذاریها را نادیده گرفته و دائماً به این سرمایهمرا داشتند. نشانه

 چیز را برگرداند.تواند همهمطمئن بودم که شاه میداس می

ک مورد یم جز گذاری کرده بودهایی که رویشان سرمایهماه، تمامی این کمپانی 12طی 

ه تر جا زدیشهایی کردم که پروع به نوشتن چک برای کمپانیبه فنا رفتند. زمانی که ش

 ودم.بشبیه  ائیلگذار نیستم؛ بیشتر به عزری سرمایهبودند، تازه متوجه شدم که یک فرشته

ی عظیم بودم. ی بسیار بزرگ بود. این را به خاطر داشته باشید؛ یک فاجعهیک فاجعه

ی به دست آورده بودم را از دست دادم. سختبههایی که تک پنیطی چند سال، تقریباً تک

اندازها رفتند. مقدار بیشتری )بسیار بیشتر( سرمایه نیز از بین از پسدالر  ونیلیم مینبیش از 
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هزار دالر آخر  10، به 2008ی فوریه 14رفتند. از آن بدتر که درآمدی هم دریافت نکردم. در 

 خود رسیدم.

چه واقعاً ود )اگرشق بکنم. نه به این خاطر که پر از عنمی گاه روز ولنتاین را فراموشهیچ

رخورد نگی بوقتی به بستر س»بود(، به این خاطر که همان روز متوجه شدم مثل قدیمی 

رد با ز برخوپس ا چرند محض است. همان روز متوجه شدم« کردی، تنها راه فرار، باال رفتنه

ی واسطهشوی و صورتت بهه میبستر سنگی، گاهی اوقات بر روی همان سنگ کشید

 آلود خواهد شد.ها خراشیده، کبود و خونتک آن سنگتک

وکار ه کسبیث ککآن روز صبح تماسی را از کیث که حسابدارم بود دریافت کردم )با آن 

خوب  ک جهشیخبرهای خوبی دارم مایک. امسال »رانی داشت اشتباه نشود(. او گفت بالن

وهشت نها بیسترا تمام کردم. ت 2007ی و همین االن اظهارنامه های تو داشتمدر مالیات

 «.بدهکار هستی هزار دالر

اشند. برده کی خود احساس کردم، انگار در آن چاقو فرو ی سینهدرد شدیدی در قفسه

 «.ارد؟دمراه ی قلبی چنین حسی را به هآیا حمله»کردم که آید با خودم فکر مییادم می

ر آن، بکردم و عالوه اکنون در اختیار نداشتم را فراهم میر دیگر که همهزار دال 18باید 

ضافه های من اهای غیرمنتظره و تکراری نیز به دغدغههای ماه آینده و هزینههزینه

 کردند.می

ی خودش الزحمهرساند، گفت که فاکتور حقطور که کیث سخنانش را به پایان میهمان

 رسید. هم دوشنبه به دست من خواهد

 «.چقدر شده؟»پرسیدم 

 «.دوهزار»

هزار دالر در اختیار داشتم و مجموع  10ام پیچانده شد. انگار همان چاقو داخل سینه

این مقدار شده بود. پس از پایان تماس، سرم را روی میز گذاشته و گریه  سه برابرفاکتورهایم 

اکنون همه ی که بودم و همی بسیاری گرفته بودم؛ از آن چیزهایم فاصلهکردم. با ارزش
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ای در مورد توانستم مالیاتم را پرداخت کنم، بلکه ایدهتنها نمیاکنون نهنابود شده بودند. هم

 ام هم نداشتم.تامین زندگی خانواده

 شییباً نقتقر –در خاندان میخالوویچ، روز ولنتاین همانند یک تعطیالت قانونی است 

کنیم و می وبدلخوریم، کارت ردشام ویژه را با هم می برابر با روز شکرگزاری دارد. یک

مین هم. به گذاریهایی را در مورد عشقمان به همدیگر به اشتراک میگرداگرد میز، داستان

دوی  یا هر دکنکترین روز من در سال است. معموالً با گل یا بادلیل روز ولنتاین محبوب

 ت خالی به خانه آمدم.آیم. آن روز ولنتاین با دسها به خانه میآن

اد کار ایر دانستند یک جایکردم موضوع را پنهان کنم، اما خانواده میاگرچه سعی می

د کستن سشرای بدارد. در میز شام، کریستا از من پرسید آیا حالم خوب است. همین پرسش 

ریه و گ انه بههای متظاهرمن کافی بود. شرمندگی بسیار زیاد بود. من طی چند لحظه از خنده

ام متوقف ریهره گزاری رسیدم. فرزندانم شوکه و با ترس به من خیره شدند. وقتی که باالخ

 «.راها تک پنیچیز را از دست دادم. تکهمه»شد و به حرف آمدم، گفتم 

ود که اد بسکوت کامل. بر روی صندلی خودم خم شدم؛ این شرم برای من به حدی زی

ها انی از آنپشتیب ی الزم برایدر زمانی که تمام سرمایه ببینم، ام رانستم روی خانوادهتوانمی

ده هنیتم هم ربوذینه و پیش ام را تامین کنم، بلکهتنها نتوانستم خانوادهرا به باد داده بودم. نه

 کردم.شده بود. نوعی شرم خالص را در مورد اقداماتم حس می

ند شد و به سمت اتاق خوابش دوید. سالش بود، از میز بل 9که آن زمان  1دخترم آدایال

 من هم دوست داشتم فرار کنم. –توانستم او را سرزنش کنم نمی

بار به  آور دیگر ادامه داشت تا اینکه آدایال مجدداً و اینی عذابسکوت برای دو دقیقه

ی خوببهعنوان هدیه گرفته بود. اتاق برگشت، همان قلکی که هنگام تولد به همراه قلکش از

داری کرده بود؛ با این همه سال استفاده، یک خط یا ترک کوچک هم روی این قلک نگه از

، کش و نوار پوشش توانسته بود درپوش الستیکی نوارچسبقلک نیافتاده بود. او با ترکیبی از 

 را در سر جای خود نگه دارد.

                                                           

1 Adayla 
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 ادامهر د. دآدایال قلک خود را بر روی میز ناهارخوری گذاشت و به سمت من سر دا

 هایی را به من زد که تا آخر عمر به یادم خواهد ماند:حرف

 «.شویمبابا، ما موفق می»

ر شدم: اب بیداز خوروز ولنتاین را با حسی شبیه به دِبی هاروویچ پس از ارزیابی آنی ا

ه ارزش خالص چه کام یاد گرفتم ساله 9همانند یک احمق. اما تا انتهای روز به لطف دختر 

 تشور یا مهار د. آن روز همچنین یاد گرفتم که هیچ میزان از استعداد، نبوغ،معنی دار

ی توانسته در زمینه ساله 9تواند نقش پول نقد را به سایه ببرد. یاد گرفتم که یک دختر نمی

ده نشود ا دزدیتبند بامنیت مالی به استادی برسد: پول خود را ذخیره کن و دسترسی به آن را 

رای من ب ودت. یاد گرفتم هرقدر به خودم بگویم که استعداد طبیعیالبته توسط خ –

توانند بر ی من و اخالقیات کاری مستحکم من میوقفهوکار، قدرت هدایت بیکسب

 ای ندارد و به نتیجه نخواهم رسید.های مالی غلبه کنند، فایدهبحران

ریزد )البته ان میتواند همانند سطل آب یخ باشد که بر روی سرتمی سریعاجرای ارزیابی 

لرزش  وتوانید آن سوز را چند سال پیش انجام داده باشید، می« چالش سطل آب یخ»اگر 

ت، دگی دانسی زنترین لحظهناشی از سرما را مجسم کنید(. شاید بتوان آن را خوارکننده

دتان را با اری خوکند تا خرابکاندازهایش را ارائه میپسداوطلبانه  همانند زمانی که دخترتان،

اجه آن مو ه باکنید، بهتر است کنظر از میزان دردی که احساس میآن جمع کنید. اما صرف

 وکار خود ادامه دهید.شوید تا اینکه با انکار به زندگی و کسب

 مشکالت مالی

ین بخش االً در اید. احتماوکار خود انجام دادهبرای رشد کسب احتماالً مقدار زیادی کار

ست. ادله از معمشکلی ندارید و عملکردتان خوب یا عالی است. اما این بخش تنها نیمی ا

صت دارید اب، فرن کتتواند کمپانی شما را از بین ببرد. با ایرشد عظیم بدون سالمت مالی می

 که بر پول خود سوار شوید.
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نیا دا برای ن رت یا خدماتماتوانیم پیام، محصوالاست. بدون پول کافی، نمی پول اساس

د ین موراایم. وکاری هستیم که آن را شروع کردههای کسببسازیم. بدون پول کافی، برده

 باشیم. ه آزادکنیم کوکارهایمان را شروع میبسیار جالب است، زیرا عمدتاً با این هدف کسب

دیت ول موجوم. پتوانیم اعتبار کافی برای خودمان را تحقق ببخشیبدون پول کافی، نمی

ره ین سیاوی اای شک ندارم که هدفتان، انجام کاری بزرگ بر رکند. ذرهما را تقویت می

ها است: قهرمانبرتر از ردای تمامی اکنید که به اعتقاد من بزرگاست. ردایی را به تن می

ما توان تان به شی منبع انرژیاندازهبهتوانند تنها نی میهای ابرقهرماکارآفرینی. اما قدرت

 ، ابرقهرمان.ددهند. شما به پول نیاز داری

ج و چه مخارشوم که اگرکنم، متوجه مینشینم و اشتباهاتم را ارزیابی میهنگامی که می

در  نماست.  اشتهاند، اما فقدان دانش هم نقش دغرورم در ظهور این شرایط نقش ایفا کرده

ی درستهبرا  گاه سودرسانیوکارها استاد بودم، اما هیچی پرورش سریع کسبی نحوهزمینه

داری، کنترل یا ی نگهگاه نحوهدرک نکرده بودم. یاد گرفته بودم که پول جمع کنم، اما هیچ

 فهمیدم.افزایش آن را نمی

م؛ رورش دهکار را پودانستم که چگونه از هیچ و با توجه به منابع موجود، یک کسبمی

خصی و ی زندگی شهشوند. فهمیدم که روش ادارها هم زیاد میاما با افزایش درآمدها، هزینه

کردم ه میگونه است. وقتی که با در دست داشتن چند پنی در جیب معجزکاری من همین

آن  ج کردنای خررسیدن به پول، دالیل بسیار خوبی بر محضبهبرایم افتخارآمیز بود، اما 

ها روشی که فا زمانالبته ت –اما بسیار پایدار بود  ریبخورونمکردم. سبک زندگی من پیدا می

 کردند.ماندند و افت نمیپایدار می

 ی داشتمنمیرهای من رشد عظیمی داشتند، اما کماکان زندگی بخوروکه کمپانیدرحالی

 وفروش  زایشمگر نه؟ افای نداشتم که مشکل از کجاست. هدف رشد بود دیگر، و هیچ ایده

 طور نیست؟دهد، مگر اینرا می زیچهمهسود ترتیب 

 شوند.خیر. مشکالت مالی در یکی از دو رخداد زیر مشاهده می
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آید، ن میعمل کرده و فروشتان پایی ریبخورونمفروش کاهش بیابد. وقتی که شما 

ی ملهن معاآیا  است هشدوکار خارج از کسب بزرگتانمشکل بدیهی است: یکی از مشتریان 

یل ن دلگذاری کرده بودید به نتیجه نرسیده است و به همیبزرگی که رویش سرمایه

 ها را ندارید.ی کافی برای پوشش هزینهسرمایه

درآمد،  افزایش . بافروش افزایش بیابد. مشکل در اینجا واضح نیست و اتفاقاً مرموز است

واره ما همهای بزرگ حس خوبی دارند، اسپرده کنند.از آن پیروی می سرعتبهها هزینه

ل خوب ک فصصورت مداوم بسیار دشوار است. یشوند. حفظ جریان درآمدها بهمشاهده نمی

رده کپیدا  عودیوکارتان یک روند دائماً صامکان دارد شما را فریب دهد و فکر کنید کسب

ی سالشکخ. اما فصول کنیداست، بنابراین هنجارهای جدیدی برای مخارجتان ایجاد می

آورند. یمدید پکنند و شکاف بزرگی در جریان مالی و به شکل غیرمنتظره ظهور می سرعتبه

 ما بر خصی(وکار و سبک زندگی )شها نیز تقریباً غیرممکن است، زیرا کسبکاهش هزینه

خراج اته، روی سطح جدیدی تنظیم شده است. تعویض خودروی جدید با یک لگن زنگارگرف

وافقات ت، زیرا ها دشوار هستندهمگی این –ی تعدیل نیرو، نه گفتن به شرکا ارکنان به بهانهک

 ی پرورشی نحوهایم. دوست نداریم اشتباهاتمان در زمینهو هنجارهایی را ایجاد کرده

کنیم تا یمقال تها به شکلی معنادار، جای کاهش هزینهوکار را بپذیریم. بنابراین بهکسب

مواره یم و هبده دزدیم تا پول پل راای زیاد و بیهوده را پوشش دهیم. از پیتر میههزینه

 امیدواریم یک وصول بزرگ از راه برسد.

ذشته، با گسال  8طور باشد. در طول کردم که اینرسد؟ فکر میبه نظرتان آشنا می

یر مرونام و روش زندگی بخوکارآفرینانی که سطوح رشد مختلف داشتند تماس گرفته

چند های کنیم کمپانیر میککنید رواج دارد. ف)متمرکز بر درآمد( بیش از آنچه فکر می

 وکار واقعاً توان یک کسبمی ندرتبهزنند، اما دالری سودهای بزرگی به جیب می ونیلیم

ر اده و بدی خود را پوشش ی ماهیانهسودده را پیدا کرد. اکثر کارآفرینان تنها بودجه

 افزایند.های خود میبدهی

نظر از اندازه و میزان وکارها صرفبدون شناخت فرایند سوددهی، تمامی کسب

ر اولم پول زیادی به دست وکابنیاد هستند. من در دو کسبموفقیتشان، پوشالی و سست
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شانس قدر خوشآوردم، اما نه به این خاطر که عملکرد مالی را با دقت انجام دادم. صرفاً آن

ها را به حدی برسانم که افراد دیگر برای بودم که کارها را با سرعت انجام داده و کمپانی

 اش ترغیب شوند.خرید آن و حل مشکالت مالی

 بهتر نیست ،تربزرگ

د یا درآمآنید؟ وکارتان تعریف کی کسبباید موفقیت را همواره با افزایش اندازهچرا 

را  زرگیوکارهای بسیار ببیشتر به معنای موفقیت بیشتر برای شما است؟ خیر. کسب

اده ی خود استفی قرضی برای تزئین خانهشناسم که دائماً در واهمه بوده و از اثاثیهمی

 دا غرقا مباوکارشان بریزند تهای اضافی را به شکم کسبپنیتک کنند، زیرا باید تکمی

 دانم.نشود. آیا این موفقیت است؟ بعید می

ن! کشود. رشد وکار محسوب میعنوان شعار جنگی هر کارآفرین و رهبر کسبرشد به

ن کدامی ا بهگذاران بیشتر. امرشد کن! رشد کن! فروش بیشتر. مشتریان بیشتر. سرمایه

توان مییط نتر است. در این شراتر قطعاً به معنای مشکالت بزرگوکار بزرگمقصد؟ کسب

 ی امید باشد.ماندهالخصوص زمانی که سود تهسود قطعاً بیشتری را تضمین کرد، علی

 دیگر ینیمه نقش ی مهمی است، اما چیزی ازرشد تنها نیمی از معادله است. البته نیمه

 ی عریض رای سینههای باشگاه با بازوان قطور و قفسههکند. آیا تاکنون بچآن کم نمی

ها ند؟ آنته باشن داشی گاو وحشی اما پاهایی به نازکی خالل دندااندازهبهای اید که تنهدیده

کنند. ا میالخلقه پیدتنها بر روی نیمی از معادله کار کرده و در نتیجه بدنی مشابه یک عجیب

پاهایش  اهد ازبخو ی همانند هیوال داشته باشد، اما خدا نکندتواند مشتمطمئناً آن فرد می

همانند  وفتاده اروی زمین  شوند؛فاصله تسلیم میبهره بگیرد و لگد بزند. پاهای ضعیف او بال

 ی کوچک.یافتهیک کودک گریه خواهد کرد. یک کودک جهش

ز مشکالت جدا مسیرشان را ا ،کنند با افزایش اندازهوکار سعی میاکثر صاحبان کسب

گذار بزرگ بعدی رستگار شوند، اما نتیجه چیزی کرده و با کسب فروش، مشتری یا سرمایه

تر شود، اضطرابی که با آن مواجه تر نیست )و هرقدر کمپانی بزرگجز یک هیوالی بزرگ

تر از یک هزار دالری راحت 300خوار شود. مدیریت یک هیوالی پولشدید بیشتر می



 اول سود   ◄

◄   32 

ام(. این به دانم؛ من از نبرد هر دو هیوال زنده بیرون آمدهیون دالری است. میمیل 3هیوالی 

سالمت اقتصادی است. روزی که فروش یا مشتری یا  اهمیت به معنای رشد دائم بدون

 پیچند.گذار بزرگ ظاهر نشود، به زمین خواهند خورد و شبیه نوزاد از گریه به خود میسرمایه

نوشت و در آن در  3ای را برای اینکمقاله 2کمپوسسان بیسیکی از م 1جیسون فراید

وکار ای محبوبش در شیکاگو سخن گفت. مالکان این کسبمورد سقوط پیتزافروشی زنجیره

وکارشان فقط رشدشان خیلی سریع بود. پس از اینکه کسب –چیز را درست انجام دادند همه

به چهل مورد ارتقا یافتند. میزان فروش را با سرعتی آرام ساختند، ناگهان از بیست شعبه 

جبور به تعطیلی شد. ای فراید مها را جبران کند و پیتزافروشی زنجیرهتوانست بدهینمی

صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد، وکارتان چقدر است؟ این مورد بهل برای کسبآی ایدهاندازه

وکار خود را مهندسی معکوس کسبهای اگر ابتدا سود را در نظر بگیرید. شما تمامی المان

 «.کندی درست خودش شما را پیدا میاندازه»طور که فراید گفت خواهید کرد و همان

؟ زیرا ارنددتر شدن تمایل بنابراین چرا کارآفرینان همواره به سمت بزرگ و بزرگ

د ا خوبید. ی معین، تمام درآمدها به سوددهی خواهند رسای هست که در یک نقطهفرضیه

 ی زمان بیشتریگر یا یک مشتری جدید دیگر یا اندکی بزرگ دکنید تنها یک پروژهفکر می

افتد. سود اق نمیگاه این اتفنیاز دارید تا باالخره سودها به سمتتان سرازیر شوند. اما هیچ

ا طناب ج را بهوی توانید به آن دست بیابید. انگارهمواره در معرض دید شما است، اما نمی

تر ختسشق سخت و ی صورت االغ نگه داری و او را در پی آن بکشی. این حیوان کلهجلو

مشکل  ارد.رسد. همیشه یک گام تا هدف فاصله دگاه به هویج نمیکند اما هیچتالش می

ه بخواهم. می شق ... خودِ شما هستید. )بابت صراحت شدید خود عذرکه این کله نجاستیا

 کنم چون دوستتان دارم(.شما توهین می

معامله اینجاست دوست من: سود یک رخداد نیست. سود چیزی نیست که در انتهای 

که تا  ساله یا در یک روز خاص اتفاق بیافتد. سود چیزی نیست 5ی سال یا در انتهای برنامه

                                                           

1 Jason Fried 
2 Basecamp 
3 Inc. 
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وکار اکنون و همیشه اتفاق بیافتد. سود باید در دل کسبفردا منتظر شما بماند. سود باید هم

باره نیست. سود شما جا بیافتد. هر روز، در هر تراکنش و در هر لحظه. سود یک رخداد یک

 یک عادت همیشگی است.

را  «باشدیدرآمد بیهوده است، سود عقالنی است و پول پادشاه م»المثل آیا ضرب

نظر از رفصسازی سود است گوید شغلتان بیشینهاید؟ این عبارت موجز به شما میشنیده

ا های جدیدی ربر روی سود، روش وکار خود دارید. با تمرکزکسبی کنونی که برای اندازه

دهد. یب نموکار و راه انداختن آن کشف خواهید کرد. راه برعکس جوابرای پرورش کسب

عیوب یب و مقدر عجدرستی که اول رشد کنیم تا بعدها سود به سراغمان بیاید، آنذهنیت نا

 کند.است که من را دیوانه می

تاون از کلرادو ارائه کردم، همایشی که با اخیراً یک سخنرانی را در شهر کوچک جرج

اول »های طور که در اکثر ارائهشکل گرفت. همان 1اجرای دوست عزیزم میشل ویائوبوس

رسد، اما من این موضوع جالب به نظر می»آیند، یکی از کارآفرینان گفت من پیش می« ودس

 «.وکار بگذارم تا به نتیجه برسمی خود را روی کسبمجبورم رشد کنم. باید تمام سرمایه

 االن»د ر مودگونه است، پس شما هم گونه باشد. اگر اینشاید شما هم تفکرتان همین

 اید.گیر کرده« را ببررشد کن، روزی سودش 

 «.خواهی رشد کنی؟چرا می»از او پرسیدم 

و  یت کردهمدیر خواهم رشد کنم تا کمپانی من بتواند مشتریان بیشتری رامی»او گفت: 

 «.داشته باشدفروش بیشتری 

 «.خواهی؟چرا این امر را می»

من  کمپانیخواهم خوب می»طوری به من نگاه کرد انگار یک موجود بیگانه هستم. 

 «.تر شود، مایکبزرگ

 «.تری داشته باشی؟خواهی کمپانی بزرگچرا می»پرسیدم: 

                                                           

1 Michelle Villalobos 
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 شوم که متوجه توانستم از روی لحن صدایشمی«. تا پول بیشتری دربیاورم»پاسخ داد: 

 تلخ شده است.اوقات

ول خواهی پا میحاال چر»کردم. ها اختالط میتاونیکم داشتم با جرجکم«. آها!»گفتم: 

 «.بیشتری به دست بیاوری؟

رای خواهید بمی خواهد رشد کند و رشد کند تا اینکه یک روزی به سود برسد. اگراو می

ا رن کار ته همیخودم در گذش –پز و تشخص خودتان رشد کنید که بسیار احمقانه است )اهم 

زی برای ورخواهید رشد کنید تا اهم(. اگر می –ام خیلی هم شرمنده –اهم  –ام کرده

 سید.رواهید ن نخآخودتان پول دربیاورید، باید همیشه در جاده به دنبال سود بدوید و به 

 وبیشتر  شرفتخواهید که طبیعتاً پیواقعیت اینجاست که اگر رشد پایدار و سالم می

ظر ل در نا اورتر هم از پی آن خواهد آمد، باید سود را مهندسی معکوس کنید. سود سالم

ل کرده و حود را دا سی سود رشد کنید. باید ابتتوانید بدون در نظر گرفتن مسئلهیبگیرید. نم

ا ردهند هایی که سود نمیسپس پیشرفت کنید. باید مسائلی که سودساز هستند و آن

ال متی تقر قیکنید، ناگزیر برای رشد به هتشخیص دهید. وقتی که بر روی رشد تمرکز می

روی سود  تدا بره ابکی )ازجمله فدا کردن کیفیت زندگی(. زمانی خواهید کرد. بله به هر قیمت

ثبات.  انی.ی سوددهی مداوم را متوجه شوید. سودرسکنید، ناگزیر باید نحوهتمرکز می

 عقالنیت. تا همیشه.

 و واهمه پشت واهمه بخورونمیر

ب دارید؟ همان داند چقدر پول اضافه در حسااید آیا دنیا واقعاً میتاکنون با خود فکر کرده

کند، کامیون هزار دالری شما را پرداخت می 4ای که مشتری با چند ماه تاخیر فاکتور هفته

کنید و مقداری هزار دالر. یک مشتری جدید پیدا می 4شود. خداحافظ پخش شما خراب می

قوق آید که این ماه باید سه بار حافتد؛ تنها چند دقیقه بعد یادتان میپول در دامنتان می

دیگر، هر ده روز برخی در دهند و ها هر دو هفته یک بار حقوق میبدهید )در برخی ارگان

. خوب حداقل االن پول دارید که سه بار حقوق را بدهید. یا اینکه به خاطر یک قبض (بار یک

شود )خوش به حالم، پول پیدا کردم(، اما متوجه تان شارژ میتصادفی، کارت اعتباری
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بودید مجدداً خالی  ای که فراموشش کردهتان برای هزینهکارت اعتباریشوید که می

 گردد.می

شود. تقصیر خودمان ان مطلع میمه از میزان پول داخل حساب بانکیاین دنیا نیست ک

الی یریت ممد»وکار با روشی است که آن را وضعیت مالی کسبفرض ما مدیریت است. پیش

 نامم.می« موجودی

 کند:یماکثر کارآفرینان و خودم هستید، این روش بدین شکل عمل  اگر همانند

ه د! برای کنید. هورابه موجودی حساب خود نگاه کرده و مقداری تغییر را مشاهده می

شده را هباشتگیرید انبوه فاکتورهای اندقیقه احساس خوشایندی دارید و سپس تصمیم می

ا در فس رنیع همان احساس آشنای تنگی پرداخت نمایید. موجودی صفر شده و بسیار سر

 کنید.ی خود احساس میی سینهقفسه

ه شویم چجای یک حساب بانکی متعادل، با موجودی صفر مواجه میهنگامی که به

ماس باید ت باید سریع بفروشم!«: رفتن»رویم سراغ مود ترسیم. میمی سرعتبهکنیم؟ می

شم و هایی را بکام یا چکجمعی بگیریم! باید تظاهر کنم که اصالً فاکتوری نگرفته

سیار بب ما دانیم موجودی حساامضای زیرشان را فراموش کنم. زمانی که می« تصادفاً»

ری کنیم: خریدا دمانمانده را به نفع خوی باقیلحهزنیم تا تنها اسپایین است، به هر دری می

 زمان.

نها به ار تزنی انجام دهم و بگویم که شما هر چند وقت یک بدوست دارم یک گمانه

نگاه  ندرتبها ی خود رکنید. شک دارم که اسناد جریان مالی یا ترازنامهدرآمد خود نگاه می

ید یا اینکه رسی کنز برم که این اسناد را هر روکنید. اگر هم این کار را انجام دهید، شک دار

ر روز د را هی خوبندم که حساب بانکمعنا و مفهومشان را دقیقاً درک نمایید. اما شرط می

کنید، یمگاه نکنید، مگر نه؟ اشکالی ندارد. اگر روزانه به حساب بانکی خود بررسی می

شوید؛ وکار محسوب میای کسبخواهم به شما تبریک بگویم، چون یک رهبر معمول برمی

 کنند.طور رفتار میاکثر کارآفرینان همین
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نیم. کشان ها در این است که مشکالت را پیدا کرده و حلمیل طبیعی ما کارآفرین

کنیم یکر مفگونه است. زمانی که پول کافی در بانک داریم، ی ما همینمدیریت سرمایه

پول  کنیم. زمانی کهز میهایمان تمرکسایر چالشمشکل مالی نداریم و بدین ترتیب بر روی 

رای رفع بری را ی فوکنیم، چراغ هشدار را روشن کرده و اقداماتکافی را در بانک مشاهده نمی

های یتمآروش فآوری سریع درآمدها یا دهیم که معموالً شامل جمعمشکالت مالی انجام می

 شود.بزرگ یا ترکیبی از این دو می

ی افی براکپول  گیریم؛ زمانی کههایمان بهره میداریم برای پرداخت بدهیاز پولی که 

. یاوریمست بپول بیشتری به د ،آوری و فروشکنیم با جمع، سعی میداریمچیز نپوشش همه

رتبط را مای جدید و ای از هزینهجدای از آن برای پشتیبانی از درآمدهای جدید، باید مجموعه

ی آن اتکا بر رو بتداشود. اگر از این سیکل چندباره از نو گرفته میانجام دهیم، بنابراین ا

ی ی خانهی دوم بر رووثیقه –وام گرفتن است « راهکار»رسید که تنها جایی میاید، بهنکرده

های اعتباری ای از کارتای از وثیقه که به ساختمانتان پیوند خورده و پشتهپدری، مجموعه

وکارشان نان کسبرسد. به همین دلیل بسیاری از کارآفریمتر میتیسان 10که ارتفاعشان به 

 کنند.را به روش بخورونمیر و واهمه پشت واهمه اداره می

وکار به ی کسبارهتوانید با ادبگذارید از شما سوالی بپرسم. چقدر مطمئن هستید که می

ده وفلک پیارخاز این چتوانید کنید باالخره میاین روش موجب رشد آن شوید؟ آیا فکر می

 ه.نکه  توانید با این سیستم خود را از بار بدهی برهانید؟ البتهشوید؟ آیا می

غییر تیستیم. نذیر ها خیلی تغییرپو البته مدیریت موجودی در ذات انسان است. ما انسان

ی ادارهی هر زمیننی ددشوار است. حتی اگر بهترین نیات را داشته باشید، تغییر تمایالت انسا

دانم، ی. نمها طول خواهد کشیدوکار بر اساس میزان پول نقد موجود در حساب، سالکسب

از اینکه  د، پیشر داریزمان کافی برای تحول خود را در اختیاآیا واقعاً مدت –خودتان بگویید 

 هایش بزند؟ مطمئنم که ندارید.هیوالی درونتان دست به تخریب

یم، باید رها کن اهمهوخودمان را از زندگی بخورونمیر و پر از  به همین دلیل اگر بخواهیم

 ود.شداد روشی بیابیم که با ذات ما همخوانی داشته باشد، نه اینکه علیه آن قلم
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د، هن نباشاه ذی درست که نیازمند تغییرات عظیم در پایگبدون سیستم مدیریت سرمایه

تر بفروش. ریعش. سید ماند. بیشتر بفرودر تالش خود برای خروج از این تقالها ناکام خواه

ی خطرناک هیک تل –توانی به دست بیاور. این یک تله است پول را به هر طریقی که می

 ن تله،. ایشود حتی هیوالیی مانند فرانکنشتاین هم شلوارش را خراب کندکه باعث می

 نام دارد.« ی بقاتله»

 ی بقاتله

 
 ی بقاتله 1شکل 

ی بقا گیر کرده باشد که در تلهی خوبی از فردی می، نمونه1من، ارنیزنی مسئول چمن

ی شمال شرقی، ارنی درآمد خوبی را از این کار دارد. های منطقهزناست. همانند اکثر چمن

                                                           

1 Ernie 
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ی نظر از این، ارنی همواره در عطش درآمد بیشتر است. همین پاییز گذشته درب خانهصرف

بیند و با کمال میل آن را تمیز خواهد کرد. در شیروانی من میهایی را مرا زد و گفت که برگ

توانست خدمت دیگری را به او گویم( و میاو یک مشتری گرفتار داشت )خودم را می

های من هم نیاز به بفروشد. پول راحت. زمانی که روی سقف بود، متوجه شد که دودکش

ی دودکش را هم نهاد داد. چرا انبارهی خدمات برای سقف را به من پیشتعمیر دارند. ارائه

 تعمیر نکنم؟

سازی افد شفرسد نه؟ آره، فقط یک مقدار احمق است )بگذاریبه نظر آدم باهوشی می

های بزرگی طلبیطور است. ارنی اهداف و جاهکنم: ارنی یک انسان واال است. واقعاً همین

مراه هبه  ت که حماقت محضسازی مشاغل و خدماتش اسدارد. تصمیم او در مورد گسترده

 رساند.یری مرسد، زیرا به خروج موقت ما از بحران یادارد(. هر فروش خوب به نظر می

امیده  بحران نی الف قرار دارد )که عمالًبیاندازید. ارنی در نقطه 1نگاهی به شکل 

مشکل  انداز وی برای آینده است(.ی ب برسد )که چشمخواهد به نقطهشود( و میمی

ت یا حصوالمجای بیان شفاف انداز او مبهم است. بهاینجاست که همانند اکثر ما، چشم

یی و رها ی پولخواهم مقدار زیادمی»تواند هدفی نظیر خدمات به مشتریان خودش، ارنی می

ز گاه فراتر ای الف و ب هیچداشته باشد. ارتباط میان نقطه« از استرس را داشته باشم

توانید ی شکل، میشود. با مشاهدهتعریف نمی« رو به هرکسی بفروش!بفروش پسر! هرچی »

انداز شمچا از ، در واقع ما ر«صرفاً فروش»ببینید که بسیاری از تصمیمات ما پیرامون 

وری به پول ف ا یکتکنند. زمانی که ارنی خدمت جدیدی را به من ارائه داد مان دور میواقعی

پانی یا رای کمهایش بقرار نداد که چنین خدمتی با خواسته دست بیاورد، این نکته را مدنظر

 مشتریانی که قرار است کمپانی او در خدمتشان باشد، سنخیتی ندارد.

دهد، اما زمانی که همانند ارنی گرفتار شدید، دیگر ی بقا پول فوری را وعده میتله

اغلب اوقات،  های عظیم این فرصت تفکر خواهید کرد؛ و دردر مورد هزینه ندرتبه

جای اینکه در یک حوزه آور تمییز دهیم. بهتوانیم درآمد سودرسان را با درآمد بدهینمی

و بسیار بهینه را استادانه انجام دهیم، با  آلایدهی تحویل بهترین شویم و بتوانیم پروسه
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افزایش وکار در هر گام و ای از مسائل مواجه شده و با افزایش دشواری مدیریت کسبگستره

 های اجرا، لحظه به لحظه از بازده ما کاسته خواهد شد.هزینه

م تی انجادامااندازمان ندارد. صرفاً اقی بقا هیچ تناسخی با حرکت به سمت چشمتله

ه در شکل اده شددشان گیرد، اقداماتی که برای فرار از بحران هستند. هرکدام از اقدامات نمی

ایره، دمت چپ سوارد کنند. اما با انجام اقداماتی نظیر ممی از بحران خارج سرعتبهما را  1

ت ی ب حرکقطهاندازمان در نشویم، اما در سمتی مخالف با چشمقطعاً از بحران خارج می

ول پدهند، بول ما پ ی افراد( که تمایل دارند به همهی افراد )جداًخواهیم کرد. از همه

هایی از جیب های بد. پولهایی از جانب پروژه. پولهایی از جانب مشتریان بدگیریم. پولمی

یبمان جاخل دخودمان )البته اگر چیزی بیش از دو سکه، یک بسته آدامس و مقداری کرک 

اهمه را ر از وپر و وفلکی خواهیم شد که زندگی بخورونمیمانده باشد(. بدین ترتیب سوار چرخ

 به همراه خواهد داشت.

برند، اما نمی اند ما را به سمت مخالفار نشان داده شدهسایر اقداماتی که در نمود

انداز چشم توانیدهای افقی بمانید مینقطهجهتشان اریب است. تنها زمانی که در مسیر خط

 وکارتان را به واقعیت تبدیل کنید.کسب

دهد، انداز فریب میی بقا مکار است، زیرا ما را با تصور حرکت به سمت چشمتله

های خوبمان ای از غریزهبوده یا نشانه« هوشمندانه»ی که انگار واکنش ما عمالً اگونهبه

است و سرانجام به سرزمین موعود یعنی استقالل اقتصادی خواهیم رسید. اقدامات واقع در 

تواند هم می« صرفاً فروش»عنوان مثال رویکرد را در نظر بگیرید. به 1سمت راست شکل 

اندازمان سوق دهد و بدین ترتیب خودمان شانس ما را به سمت چشم گاهی اوقات با تکیه بر

زنیم که در مسیر درست قرار داریم. گاهی اوقات یک تصمیم بحران را بدون در را گول می

آید. کنیم و کارمان درست از آب در میانداز یا مسیر رسیدن به آن اتخاذ مینظر گرفتن چشم

چیز منطقی مهرسم. هببین! دارم می»گوییم: خود می اتفاق همیشه هست. در این مقطع با

اما صرفاً یک تصادف ناشی از بحران است و تمرکز «. کنه و با همدیگه تناسب دارهجلوه می

ماند که شما یک بار در یا شفافیت نقشی ندارند، بنابراین کارمان غلط است. مثل این می
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ها یک استراتژی درست کشیبر روی قرعهگذاری کشی برنده شوید و فکر کنید سرمایهقرعه

 کند.است. همین طرز تفکر است که خیلی زود ما را وارد بحران می

تر گبزر خرد، اما هیوال بزرگ وی بقا یک حیوان زشت است. زمان شما را میتله

 د.د کررحمی شما را نابود خواهشود. و در مقطعی به سمت شما برگشته و با بیمی

در  باشید. اشتهدتوانید در بحران بازدهی به بازدهی بستگی دارد. نمی سوددهی پایدار

ده ی نادیمعنا کنیم، حتی اگر بهفوری به هر قیمت را توجیه می درآوردنبحران، ما پول 

ا را ایفا لکرد مب عمی بقا نقش اسلوها، تلهگرفتن مالیات یا فروختن روحمان باشد. در بحران

ند که تری را بسازکنندههای بقای ما، بحران جدید و درماندهتراتژیتا زمانی که اس –کند می

 وکار هدایت نماید.ما را ترسانده و به سمت خروج از کسب

در  ی میزان پول موجودمشاهده –بخشی از مسئله مدیریت موجودی حساب است 

ان از خودت قحقو توانید بدون بررسی مسائل مالیاتی یاعنوان استخری که میحساب بانکی به

نتج مکری فآن برداشت کنید و هیچ نگاهی به سود نداشته باشید. این امر به یک خط 

ه روش بتوجه  . این تفکر باناخالص تمرکز اول و آخر و همیشگی بر روی درآمد –شود می

وکارهای شود و برخی کسبهای دولتی استفاده حسابداری سنتی که باید توسط کمپانی

ابداری )اصول حس GAAPشود؛ این روش، کنند، تقویت میاستفاده میکوچک نیز از آن 

 شده توسط عموم( نام دارد.پذیرفته

 کشدوکار شما را میحسابداری سنتی کسب

ا یک بهای خود را وکارها درآمدها و هزینهکسب –یا اندکی پس از آن  –از زمان ازل 

 اند:روش یکسان پی گرفته

 ها، مساوی با سود()فروش منهای هزینه   ها = سودهزینه –فروش 

( شروع کرده درآمد ناخالصاگر مدیریت آمارتان همانند اکثر کارآفرینان باشد، با فروش )

کنید. در های مستقیم مربوط به تحویل محصول یا خدمت را از آن کم میو سپس هزینه

کنید: آیند را کم میوکار پیش میهای دیگری که در طول اجرای کسبادامه تمامی هزینه
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های های مدیریتی، کمیسیوناجاره، تاسیسات، حقوق کارکنان، تدارکات دفتر و سایر هزینه

پردازید. ها را میفروش، بیرون بردن مشتری برای ناهار، نمادها، بیمه و غیره. سپس مالیات

سود و رسید )حقوق خودتان، توزیع میدر ادامه و فقط در همینجاست که سراغ خودتان 

 غیره(.

یافت عی دری چیزی نزدیک به یک حقوق واقسختبهبیایید صادق باشیم، کارآفرینان 

ید حقوق بتوان د تاخیال مالیات شواید به دولت بگویید امسال بیکنند و اگر تصمیم گرفتهمی

 ، نوبتهانیای مههکنم. در نهایت و پس از خودتان را بپردازید، برایتان آرزوی موفقیت می

گاه به این چها باشد، هیهای شما همانند اکثر کارآفرینرسد. اگر هزینهبه سود کمپانی می

ترین مانید، در بهها میماندهنخواهید رسید. هنگامی که منتظر پس« در نهایت»قسمت 

 شوند.شرایط ضایعات نصیبتان می

سمی ر 1900 یکنیم، در اوایل سدههای حسابداری سنتی که امروز استفاده میروش

ت: با ن اسشوند، اما سیستم مرکزی هماروزرسانی میصورت منظم بهت بهاند. جزئیاشده

 محصول حویلتهایی که مستقیماً به ساخت و های مستقیم )هزینهفروش شروع کنید. هزینه

م را رمستقیهای غیشوند( را کسر کنید. به کارکنان حقوق بدهید. هزینهیا خدمت مربوط می

را نگه  (. سودلکاننید. مالیات را بپردازید. به مدیر و مالکان حقوق بدهید )سهم ماکسر ک

یدها را یا رس اریدداشته یا تقسیم کنید. چه حسابداری خود را به دست نیروهای بیرونی بسپ

 ماند.ی اصلی همین باقی میکفش و زیر بالشتان بگذارید، ایدهداخل جعبه

توانیم بفروشیم، گوید که هرچه میموس است. به ما میکامالً مل GAAPاز نظر منطقی 

ها منطقی نیستند )یکی از خواهیم بفروشیم و باقی را به جیب بزنیم. اما انسانهرقدر می

کند(. صرفاً منطقی جلوه کردن این موضوع را کامالً اثبات می 1های برایدزیالسقسمت

GAAP  د. داشته باش« منطق انسانی»بدین معنا نیست کهGAAP  جایگزین رفتار طبیعی

تر باشد، بهتر است. بنابراین تالش کند به این باور برسیم که هرچه بزرگما شده و کاری می

کنیم تا مسیر خود به سمت موفقیت را کنیم بیشتر بفروشیم. دوباره و چندباره تالش میمی
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رشد کند تا )خط باال(  درآمد ناخالصدهیم تا بفروشیم. هر کاری که الزم است را انجام می

عنوان فرصت چکه کند. هر شیء درخشانی که به خط پایینهرحال مقداری هم به به

 ای از تعقیب و گریز را در پی خواهد داشت.وقفهی بیشناسایی شود، چرخه

 وهای ما گنگ های ادامه دارد، هزینکنندهکه رشد به شکل مستاصل در میان این شرایط

تند، ها ضروری هسی این هزینهصرفاً مدام در حال پرداخت هستیم. همه –شوند مبهم می

مامی تها و تالش برای تحویل مشغول شکار فروش قدرآنداند؟ مگر نه؟ چه کسی می

 ماند!ها نمیهایمان هستیم که دیگر مجالی برای نگرانی در مورد تاثیر هزینهوعده

نظر  ها را درزینههها و تقابلشان با سرمایهکنیم کمتر هزینه کنیم، بدون اینکه سعی می

ه بار های بیشتری بهزینه ،کنیم که همین طی طریق در مسیربگیریم. با خود فکر نمی

ابد، ش بیفروشیم افزایی مواردی که میتوانیم فکر کنیم. هرقدر گسترهآورد. نمیمی

، رآوردنل دویند برای پوگیابد. میوکارمان هم به همان نسبت افزایش میهای کسبهزینه

یی ه معناچقعی ویکرد در دنیای واگوید این رکس به شما نمیباید پول خرج کنی. اما هیچ

 دارد: عمالً برای درآمد کمتر، باید پول بیشتری خرج کنید.

ها زینههوشش پشود. حال با تر شدن هیوالی ما، اشتهای آن غیرقابل مهار میبا بزرگ

کند و یرشد م یواله، مواد بیشتر و کالً چیزهای بیشتر مواجه هستیم. برای کارمندان بیشتر

ین اشویم، اما شود. در همین میان، کماکان با همان مشکالت مواجه میتر میبزرگ و بزرگ

باری، های کارت اعتتر از قبضای انبوهتر، پشتههای بانکی خالیتر: حساببار به شکلی بزرگ

ایتان بر«. دت شونباید پرداخ»هایی که تی همواره فزاینده از هزینهتر و فهرسهای بزرگوام

 آشنا است دکتر فرانکنشتاین، مگر نه؟

کند چه کند. فرقی نمیاین است که علیه ذات بشری عمل می GAAPنقص اساسی 

ی خرج کردن همه –مقدار درآمد کسب کنید، همواره راهی برای خرج کردن آن وجود دارد 

چیز ای خود داریم. همههای هزینهشه هم دالیل خوبی برای تمامی گزینهدرآمدها. همی

کنیم رسد، زیرا تالش میی هر پولی که در بانک داریم به هیچ میزودبهشده هستند. توجیه

بقا  یرا پوشش دهیم. در اینجاست که خودمان را در تله« ضروری»های تمامی هزینه

 خواهیم دید.
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ها و هزینه دهد که ابتدا بر روی فروشبه ما یاد می GAAPنقصان ثانویه اینجاست: 

رکز شود کانون تمکند و باعث میتمرکز کنیم. یک بار دیگر، علیه ذات انسانی ما عمل می

رد آن در مو یشتربشناسند )در فصل بعد خود را پرورش دهیم. آن را تحت عنوان اثر تقدم می

ها( و آن کنیم )فروش و هزینهبر روی چیزی که تقدم دارد تمرکز می –شود( صحبت می

کند که سود را کاری می GAAPگیریم. بله، آید را نادیده میها میچیزی که بعد از آن

 نبینیم.

 ما را GAAP«. گیردآنچه سنجیده شود، انجام می»گوید: المثلی هست که میضرب

لی به شک براین)باالخره خط باال است دیگر( و بناکند ابتدا فروش را بسنجیم مجبور می

شتیبانی از پها هم همچون اهریمنی ضروری برای که هزینهفروشیم، درحالیوار میدیوانه

طور نید همیان باکنیم، زیرا به اعتقادمهرچه داریم را خرج میکنند. فروش بیشتر جلوه می

نیم. وجیه کتان را کنیم تا خودماستفاده می« گذاری مجددسرمایه»باشد. از اصطالحاتی نظیر 

 کنم. هرچه باقی ماند کافی است.سود؟ حقوق خودت؟ بعداً به آن فکر می

، پیچیدگی بسیار زیاد آن است. شما باید یک حسابدار استخدام GAAPمشکل دیگر 

بپرسید،  GAAPی انجام دهد و هنگامی که از او در مورد جزئیات درستبهکنید تا آن را 

کند و تفسیرات متفاوتی از آن امکان دارد خودش هم سرگردان شود. سیستم تغییر می

ها را در بازی کنیم: تعدادی از اعداد را جابجا کرده و آن GAAPتوانیم با میشود. می

 1کنند. کافی است از انرونهای متفاوت بگذاریم تا ببینیم چه شمایل متفاوتی پیدا میمکان

 توانستند هنگام ورشکست شدن هم آمار سودهایشان را منتشر کنند!میها آن –بپرسید 

مان از قصودخواهم مطمئن شوم من و شما منظور و مپیش از اینکه جلوتر برویم، می

 اشد.بتواند بسیار متفاوت سود یکی است. زیرا طرز نگرش حسابدارها به سود می

، در «آفرین دستمال توالتکار»منظورم این است: چندین سال پیش از نگارش کتاب 

هایی را روی یک سررسید دیدم که با مداد یادداشتدفتر حسابدارم نشسته بودم و می
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نویسد. چیزی را پاک کرد و سپس یادداشت دیگری را نوشت. سپس به کامپیوترش نگاه می

 کرد، چندین کلیک و دکمه را زد و چاپگر گزارشی را بیرون فرستاد.

کردم یمطور که فکر آره. همان»اش گفت: های جان لنونیی عینککیث با نگاه از باال

 «.مایک

 «.چی؟»گفتم 

 «.تگویم خیلی هم بد نیسهزار دالری داشتی. تبریک می 15تو امسال سود »

ت ه پشهرحال مقداری سود وجود داشت. ببرای یک لحظه احساس غرور داشتم. به

ل ه داخنکجا بود؟ من نه در جیب و خودم زدم. سپس حس سقوط پیدا کردم. این پول 

 های شرکت یک پنی هم نداشتم.گاوصندوق

د ین سوخوب کیث، ا»در ادامه با احساس شرمندگی از ندانستن پاسخ، پرسیدم: 

 «.کجاست؟

ی د شمارهاز مدا فادهاو به گزارش کاغذی که از چاپگر بیرون آمده بود اشاره کرد. با است

 ور میزان سود کشید.باکالس خودش یک دایره به د 2

م یرون بکشخواهم آن را ببینم. اما پولش کجاست؟ میبله کیث، سود روی کاغذ را می»

 «.خواهمو یک مقدار جشن بگیرم. آن سود را برای خودم می

احمق  مرا فرما شد. کیث بیشترین تالش را کرد تابرای یک لحظه سکوت عجیبی حکم

رج خبالً این سود حسابداری هست. پولش را ق»جلوه ندهد. به من زل زد. سپس گفت: 

رد در مو واقع وشود گفت که در حال حاضر یک مقدار پول واقعی وجود دارد. در کردی. نمی

 «.اندهاش رفته است. این برگه صرفاً حسابداری اتفاقاتی است که افتادتو، همه

یست که نک نبابنابراین منظورت این هست که من سود داشتم، اما االن چیزی داخل »

 «.عنوان سود برداشت کنم؟بخواهم آن را به

 «.دقیقاً»مقلد جان لنون گفت: 
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 «.لعنتی! این که خیلی بده»

 «.به امید خدا سال بعد»کیث گفت: 

 د؟نشو با خودم فکر کردم. سال دیگر؟ چرا سال بعد؟ چرا از همین فردا شروع

ین یک ا در پایها عددی تخیلی ردارد. آنها تفاوت تعریف حسابداران از سود با کارآفرین

نک. ل بادهند. تعریف ما از سود، ساده است: اسکناس داخگزارش حسابداری نشان می

 اسکناس سرد و سخت. برای خودمان.

 است که نقد ی مابین این دو، این پولدر انتهای روز، شروع روز جدید و هر ثانیه

ا در رشود. آیا آن وکار شما محسوب میکسب آید. پول است که خون داخل رگمی حساببه

 د.مان خورید و اگر دارید، باقی خواهیداختیار دارید؟ اگر ندارید به مشکل می

GAAP ای درکبر گاه تنها پول نقد را مدیریت کند. آن را سیستمیقرار نبوده هیچ 

رآمد، رت ددانند. سه گزارش اصلی در آن وجود دارد: صووکار میهای کسبتمامی المان

نید درک ک ها راصورت جریان وجوه نقد و ترازنامه. هیچ پرسشی نیست که باید این گزارش

ی کمپانی شما بارها درشناسد(، زیرا دیدگاه جامعی رها را می)یا با حسابداری کار کنید که آن

ش )فرو GAAP ها ابزارهایی قدرتمند و بسیار مفید هستند. اما اساسکنند؛ آنایجاد می

رمول ین فاها مساوی سود( نقص اساسی دارد. این فرمول هیوالساز است. منهای هزینه

 فرانکنشتاین است.

رای باده وکار سودرسان، از یک سیستم بسیار سآمیز یک کسبی موفقیتبرای اداره

ه کمک بیاز نکنیم، سیستمی که طی چند ثانیه و بدون مدیریت وجوه نقدمان استفاده می

 باشد. ها طراحی شدهابل درک باشد. به سیستمی نیاز داریم که برای انسانحسابدار ق

وکارمان را خواهیم که بتواند به شکل آنی حقایق مربوط به سالمت کسبسیستمی می

به ما بگوید؛ سیستمی که بتوانیم به آن نگاه کرده و فوراً موارد موردنیاز برای کسب سالمت 

توانیم خرج کنیم و چه ی که به ما بگوید دقیقاً چقدر میو حفظ آن را متوجه شویم؛ سیستم

صورت خودکار با میزان باید ذخیره شود؛ سیستمی که نیازی به تغییر ما نداشته باشد و به

 رفتارهای طبیعی ما همخوانی پیدا کند.
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 همین سیستم است.« اول سود»

 ها ساخته شده استبرای انسان« اول سود»

غیرمنطقی  شدتبهاین »خیره شد و گفت  2های کاپیتان کِرکمبه چش 1چند بار اسپاک

ها منطقی نیستند. ما خوب کاپیتان کِرک هم همانند شما یک انسان بود و انسان ؟«است

وار هستیم. ما اشیاء درخشان را دوست داریم؛ خودمان را با حیواناتی احساسی با مغزی میمون

یم صرفاً به خاطر اینکه تخفیف خرگربه می کیلو غذای 6کنیم؛ پیتزاهای مفتی خفه می

طوری باشم(. اما خورده، حتی اگر گربه هم نداشته باشیم )خوب شاید فقط خودم این

زنیم و در مسیر بر میرویم، میانهمچنین به خودمان اعتماد داریم، دنبال غرایزمان می

 راهمان خالق هستیم تا بتوانیم کارهای بیشتری را انجام دهیم.

داشتید، « 4ایسفر ستاره»کامالً منطقی را در  3ر شما نقش اسپاک یا همان وولکاناگ

های ی تنگ و عجیبتان، تمامی دستورالعملتکهتیز و لباس یکهای نوکعالوه بر گوش

صورت هفتگی صورت بهگرفتید. ی دقیق آمارتان پی میحسابداری ضروری را برای محاسبه

زدید و البته آنالیزی را بر روی جریان ید، آن را با ترازنامه پیوند میکرددرآمدتان را مطالعه می

)نسبت وجه نقد  OCRهای بحرانی نظیر دادید. در ادامه نسبتوجوه نقدتان انجام می

دادید. در ادامه های آن پیوند میبینیعملیاتی( را محاسبه کرده و آن را با بودجه و پیش

KPIکردید. همه را انجام داده و د( مرتبط را ارزیابی میهای کلیدی عملکرهای )شاخص

توانستید بفهمید که در هر مقطع از زمان سودهایتان در کجا قرار دارند. اما این کارها را می

کنم. حقیقتاً هنوز شوید. خودم این کارها را نمیکنید، مگر نه؟ حتی نزدیکشان هم نمینمی

العه کنم )به همین دلیل چند عدد اسپاک استخدام ی مطخوببهتوانم آن اسناد را هم نمی

طور. حقیقتاً شک هایم(. من یک انسان هستم. شما هم همینحسابدار و حسابرس –کنم می

                                                           

1 Spockیهای مجموعه، از شخصیت Star Trek 

2 Captain Kirkی های مجموعه، یکی دیگر از شخصیتStar Trek 
3 Vulcan 
4 Star Trek 
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دارم که شما کاپیتان کِرک باشید. این اصالً اشکالی ندارد و خوب هم هست، زیرا شما یک 

 سودها هستید.برای هدایت حرکت پرسرعت شرکت خود به سمت  آلایدهفرد 

ز چند رو ه هرعنوان یک انسان، قطعاً تمایالت مشخصی دارید. احتمالش این است کبه

حتماالً اینید. ا ببریک بار یا حتی روزی چند بار وارد حساب بانکی خود شوید تا موجودی آن 

حس خوبی  اشد،گیرید. اگر سپرده زیاد بتصمیمات مهم خود را بر اساس میزان موجودی می

ها را مهمان نآه و ار داخل اجاق است! بیایید مشتریانمان را به بیرون بردوکگیرید. کسبمی

د، ل نباشگر پوای برای دفتر بخریم! فوتبال دستهای لوکس کنیم! بیایید یک میز نوشیدنی

ی را تتبال دسفوز ها را دریافت کنیم! آن میشود. باید تماس بگیریم و بدهیترس مستولی می

ستن ل نشکها را بفروش! در خودکار را بفروش! تمام صندلی بفروش! آن دستگاه فروش

دعوت  ی لوکسشیدنبرای انسان خوب نیست! در این شرایط امیدواریم که یک نفر ما را به نو

صورت وکارها بهشود که کسبکند. این مورد و سایر رفتارهای معمول انسانی باعث می

 ناخودآگاه دائم در حال تغییر باشند.

دتان ید که خوام تا مجبور نباشرا طراحی کرده« اول سود»وبی برای شما دارم. اما خبر خ

ی طالعهمن و ی مهمی است. شما همواره فرصت تغییر خودتارا مدام عوض کنید. این نقطه

 عایتهای برداشت و واریز، کسب اطمینان از رسازی حسابهای مالی، هماهنگصورت

ا وارد رمی این های مالی را دارید. اگر همهنسبت بودجه و کسب اطمینان از صحت تمامی

حسابدارها  سپاک وها اانجام دهید، همیشه خواهید دانست که سودتان در کجا قرار دارد. اما تن

سی ها به سمت برررینتوانند این کارها را انجام دهند. اکثر کارآفها( میی آن)البته نه همه

 کنند. چرا؟آن مراجعه می گیری بر اساسموجودی بانک و تصمیم

گفته، این ذات انسان است که در « 2قدرت عادت»در کتاب  1طور که چارلز داهیگهمان

کند. حدس بزنید چه؟ تعریف ی خود مراجعه میهای جاافتادهزمان استرس به سمت عادت

های سریع برها و پاسخکارآفرینی هم همان استرس مداوم است. بنابراین به دنبال میان

اول »ت که الخصوص اگر پای مسائل مالی در میان باشد. خبر خوب اینجاسگردیم، علیمی

                                                           

1 Charles Duhigg 
 کتاب توسط نشر نوین ترجمه و چاپ شده است.این  2
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ی بری نظیر مشاهدهدر مسیر طبیعی شما قرار دارد. این سیستم مستقیماً با میان« سود

راستا است. این سیستم غیرقابل اجتناب بوده و برای تکمیل رفتارهای حساب بانکی هم

 دهد.طبیعی و انسانی شما طراحی شده است؛ بنابراین جواب می

در  ش کنیم؟ها تالبنابراین چرا برای تغییر آن روند،عادات جاافتاده سخت از بین می

 کند.از سیستمی استفاده کنید که با عادات کنونی کار می عوض

رچم انی پگوید که چه زمنشیند. به شما میدر جلوی حسابداری شما می« اول سود»

 با کمک)هید دتری در مسائل حسابداری خود انجام ی دقیققرمز بلند شده و باید مکاشفه

قعیتی ه موچدهد که در هر لحظه در سابدار یا حسابرس مجرب خود( و به شما نشان میح

شوید که آیا ه میشناسید، متوجگیرید، منابع مالیات را میقرار دارید. سوددهی خود را یاد می

وجه وکارتان را متنیاز برای اجرای عملیات کسب خبری از حقوق هست و مقدار مورد

 ها و البته مواردی بیشتر.ی اینشوید. همهمی

 سرانجام خوش

های ترین پایانکننده( یکی از دلگرمداستان! لو رفتنبندی فرانکنشتاین )خطر پایان

خوش در ادبیات است. دکتر فرانکنشتاین و هیوال با هم صحبت کرده و در مورد 

کنند تا یک شوند و با یکدیگر همکاری میکنند، با هم دوست میهایشان توافق میتفاوت

را بسازند. هر بار باعث  1برند بسیار موفق و محبوب بستنی تحت عنوان فرانک اند اشتاینز

 هایم سرازیر شود.شود اشک روی گونهمی

 زندگی چیزِدانید که هیوال همهکنم. اگر کتاب را خوانده باشید، میشوخی می

بنابراین او به دنبال  –ی آینده همسر، خانواده، امیدش برا –کند فرانکنشتاین را نابود می

رود. شکار هیوال تاوانی را برای دکتر فرانکنشتاین به همراه انتقام و کشتن مخلوقش می

های میرد. فرانکنشتاین یکی از مصداقداشته و او همانند یک مرد مفلوک در کنار هیوال می

ها پاشیدن خانوادهزهمها، اوکارهای هیوال باعث جداییترسناک برای کارآفرینی است. کسب

                                                           

1 Frank & Stein's 
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وکاری ی کسبشوند. معجزهبردن هرگونه امید برای زندگی بهتر میو در برخی موارد ازبین

تواند زجر غیرقابل توصیفی را به همراه بیاورد؛ هنگامی که این اتفاق افتاد، ایم میکه ساخته

کارآفرینان از  شود کهنفرتی که دکتر فرانکنشتاین از هیوالیش دارد همانند نفرتی می

 وکارهایشان دارند.کسب

وشی خم خوب و توانید سرانجاگونه به پایان برسد. میاما لزومی ندارد داستان شما این

تان ندگیزکه  وکارتان شبیه هیوالیی استداشته باشید. خبر خوب اینجاست که اگرچه کسب

الر باشد یا به دهزار  50 ی شماکند، اما قدرتمند هم هست. چه درآمد سالیانهرا کنترل می

تواند یک کارگاه وکارتان میمیلیون دالر برسد، کسب 50میلیون یا حتی  5هزار،  500

 سودرسان باشد.

وجه را مت ترل آنی هدایت و کنصرفاً باید نحوه –گاه قدرت هیوال را فراموش نکنید هیچ

ود، واهد بنخ یک هیوال وکارتان دیگرشوید. زمانی که این سیستم ساده را آموختید، کسب

وی در ار قشود. یک گاو بسیساز تبدیل میبلکه به یک گاو مطیع، عاشق علفزار و پول

 سازی.ی پولزمینه

وری و هی فوکارتان را به سوددخواهم با شما به اشتراک بگذارم، کسبچیزی که می

 یندگونمیر زصورت بخورنی که بهزماوکارتان یا مدتی کسبرساند. اندازهقطعی می

ی از خبر اید، برایم مهم نیست. قرار است که سودده شوید. برای همیشه. دیگرکرده

 زمان آن رسیده که اول خودتان روی سفره بنشینید. –ها نیست پسمانده

ائل ه با مسواجهتوافق ما همین است. تنها یک راه برای حل مسائل مالی وجود دارد: م

ان را بر ئولیتشی مستوانید بگذارید فرد دیگردیده بگیرید. نمیها را ناتوانید آنمالی. نمی

پروسه  –د د دارنوجو عهده بگیرد. باید مسئولیت آمارها را بر عهده بگیرید. اما اخبار خوبی

کرده  ای آن را درکصورت پایهی چند فصل بهتوانید با مطالعهبسیار ساده است. در واقع می

 و اجرا کنید.


