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 کار و  کسب در موفقیت راز 10

 

 

 ماسک. است موفق انسان یک معنای تمام به ینمونه (Elon Reeve Musk) ماسک ریو ایالن

. شودمی شناخته هاترینمجرب یجمله از گذاریسرمایه و اختراع مهندسی، یحوزه سه در

 دانشگاه در کاربردی فیزیک دکترای یدوره در تحصیل به آغاز از پس روز دو فقط وی

 و تجدیدپذیر هایانرژی اینترنت، یزمینه در تا کرد نظر صرف تحصیل یادامه از اِستَنفورد،

 تِسال مدیرعامل حاضر، حال در ماسک. شود تبدیل برجسته کارآفرین یک به هوافضا

 رئیس و (SpaceX) ایکساِسپِیس فناوری ارشد مدیر و مدیرعامل ،(Tesla Motors) موتورز

 یکی کارآفرینی، رؤیای تحقق در وی پیروزی. است (SolarCity) سوالرسیتی یمدیره هیئت

 یساله 54 ینابغه این زندگی. رودمی شمار به موفقیت هاینمونه ترینبخشالهام از

 مورد 01 به مقاله این در که است کار و کسب در موفقیت رازهای از پر کانادایی-آمریکایی

 .کنیممی اشاره آن برتر

 

 نروید گاز تخت .1

 ندیفرآی نیرو استخدام وی، اعتقاد به. کندنمی عمل زدهشتاب نیرو استخدام در هرگز ماسک

 ینشده حساب استخدام و فرآیند این در عجله. دارد نیاز انرژی و وقت صرف به که است

 پس. شد خواهد شرکت ورشکستگی حتی یا زیان موجب نهایت در راست، و چپ از نیرو

 رد ببخشید، وسعت را وکارتانکسب دارید قصد که هستید کارآفرینانی جمله از چنانچه

 کارمندان همین با نزدیک یآینده در است قرار که چرا کنید، عمل محتاط نیرو استخدام

 ار افرادی فقط است الزم پس. باشید داشته کاری تعامالت کنید،می استخدام که جدیدی

 غلیش موقعیت به ورود شایستگی و باشد اطمینان مورد شانهایقابلیت که کنید انتخاب

 .باشند داشته را شده پیشنهاد
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 نکنید عمل احساسی وکارتانکسب در .2

 

 عمل طوری شوید،می مواجه فرساطاقت تصمیمات با که بار هر گذشته، روال طبق چنانچه

 فتپیشر مسیر بیفتند، زحمت و گرفتاری به تانتصمیمات ینتیجه در دیگران که کنید

 قبال در رودمی انتظار است، کار رأس در که شخصی عنوان به. شد خواهد ناهموار تانبرای

 موجب هب. باشید پذیرمسئولیت شود،می مربوط تانشرکت پیشرفت و رشد به که مسائلی

. است اردشو خیلی تانبرای که بگیرید تصمیمی شویدمی ناگزیر گاهی پذیری،مسئولیت این

 به پس. انجامدمی اوضاع شدن تروخیم به فقط هاییموقعیت چنین در شدن احساساتی

 .ندهید دست از را تمرکزتان و کنید رجوع تانعقل

 

 

 باشید شکست پذیرای .3

 شرکت این یساله 05 تاریخ در ایکساِسپِیس شکست ترینسخت 9 فالکون موشک انفجار

 .است بوده

 بار ره ماسک. برسید تاناهداف به توانیدنمی هرگز نچشید، را شکست طعم تا باشد یادتان

 بوده آگاه اقداماتش در شکست باالی احتمال از است، زده پرریسک اقدامات به دست که

 یتموفق سوی به حرکت از که نشد باعث هرگز شکست باالی احتمال دیگر، عبارت به. است

 است یعیطب کامال کنید، زدهشگفت را دنیا تمام بگیرید تصمیم وقتی وی، اعتقاد به. بترسد

 و اهداف به دستیابی یوسیله شکست، که بدانید پس. بریزد هم به اوضاع گاهی که

 .است زندگی آرزوهای
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 نیست گریزی هیچ کوشیسخت از .4

 در باشد داشته انتظار تواندمی چطور بیندازد، زحمت به را خودش نیست حاضر که کسی

 نخودتا یعهده از نباشید، تالش و کار اهل چنانچه برسد؟ آنچنانی و بزرگ اهداف به زندگی

 نه یسختکوش. بگردانید را شرکت یک بخواهید اینکه به برسد چه بربیایید، توانیدنمی هم

 به دستیابی ملزومات تریناساسی جمله از بلکه خورد،می درد به کاروکسب مدیریت در فقط

 تاندلخواه اتفاق کنید آرزو و بگذارید دست روی دست فقط اینکه. است دراز و دور اهداف

 یک و شوید کار به دست خودتان است الزم واقعی زندگی در. بافیخیال و توهم یعنی بیفتد،

 .کنید نرم وپنجهدست بزنند، کنار نتوانستند دیگران که موانعی با همیشه برای بار

 

 باشید داشته اذعان خود هایمحدودیت به .5

 یگیریپ و بشناسد درستی به را هایشقابلیت توانست عالی طرزی به اینکه بر عالوه ماسک

 التِس و ایکساِسپِیس به را خود انرژی و وقت یهمه تواندنمی که کرد درک درستی به کند،

 تمامی از را خودتان و بزنید بیرون آسایش یمحدوده از است الزم هم شما. دهد اختصاص

 اذعان خود ضعف نقاط و هامحدودیت به حال، عین در. کنید رها شوند،می تانمانع که عواملی

 بلکه شد، خواهند شمرده اهمیتبی تانهایقابلیت کار، این با که نکنید فکر. باشید داشته

 رد باشید مطمئن. کنید برطرف را تانضعف نقاط که دهیدمی فرصت خودتان به کار این با

 .شد خواهید ترنزدیک تانهدف به باشید، داشته اذعان خود هایمحدودیت به که صورتی
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 کنید مشخص را تانزندگی هدف .6

 صمیماتت پسِ از بتوانید تا باشید داشته مشخص البته و واال هدف یک زندگی، در کنید سعی

 داشته مشخصی هدف وقتی. بربیایید دهد،می قرار تانروی پیش زندگی، که شماریبی

. یریدبگ باید تصمیمی چه دهدمی نشان که گیردمی شکل تانذهن در واضحی تصویر باشید،

 هب درست و داشت کامل آگاهی بود، ایکساِسپِیس اندازیراه پشت که ایانگیزه از ماسک

 اغلب وی، اعتقاد به. کند عملی بود، که قیمتی هر به را اشخواسته توانست دلیل همین

 و تربخشالهام باشد، داشته ایسیاره ِبین سفرهای بتواند بشر که را ایآینده مردم،

 املک انقراض زمان تا همیشه برای باشد مجبور بشر که دانندمی ایآینده از انگیزترهیجان

 دارد هدفی چه که دانستمی خوبی به ماسک اوصاف، این با. بماند محبوس سیاره همین در

 .است برخوردار بسزایی اهمیت از فرد هر زندگی در که است چیزی همان دقیقا این و

 

 دهید گوش تاندرون ندای به .7

 

 باشد،ن احمقانه تصمیم یک جز چیزی اِستَنفورد دانشگاه از تحصیل ترک ها،خیلی نظر به شاید

 تصمیم این در وی. است گرفته پیش در راهی چه دانستمی ماسک که است این واقعیت اما

 وسعت داشت، نظر در اشآینده برای که را اندازیچشم و کرد پیروی خود درونی ندای از

 زا یکی به و باشد ثمربخش خیلی تواندمی درون ندای به دادن گوش هاوقت گاهی. بخشید

 .بینجامد تانزندگی تصمیمات مؤثرترین و ترینعالی
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 نترسید باشید متمایز اینکه از .8

 

 تهداش کافی جسارت کنند،می دنبالش کورکورانه همه که چیزی با مقابله برای کنید سعی

 پس است، شده محقق دیگری شخص توسط قبال که است چیزی تانهدف چنانچه. باشید

 به هک بگیرید یاد. ایدگرفته کم دست ترعالی اهداف تحقق برای را تانهایقابلیت که بدانید

 تانقضاوت چطور دیگران که نباشد مهم تانبرای و باشید نداشته نیازی دیگران تایید

 مورد رد را قضاوت بهترین توانیدمی خودتان که بدانید و بیاورید ایمان خودتان به. کنندمی

 .باشید داشته تانتصمیمات

 

 کنید پر دارجربزه افراد از را تاناطراف .9

 

 

 فکرتان طرز و شما روی بسزایی تأثیر گذرانید،می آنها با را تانوقت بیشترِ که افرادی

 منظور، این به. کنید پر کاردان و باهوش افراد از را تاناطراف که بهتر چه پس. گذارندمی

 تگذش با. کنید کار حسابی ارتباطی هایمهارت قبیل از فردیدرون هایمهارت روی است الزم

 از زیادی حد تا گیرید،می پیش در که راهکارهایی و فکر طرز که شد خواهید متوجه زمان،

 .است پذیرفته تأثیر تاناطرافیان
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 نشوید غافل خیر کار از .10

 یتجربه حال در اکنون و ایدکرده پیدا دست تاناهداف به که است ستودنی و عالی بسیار

 دیگران به نسبت شادی اوقات در باشد یادتان. هستید مربوطه هایلذت و موفقیت

 برسید، موفقیت به اینکه از قبل اولیه مراحل در هم خودتان شاید. باشید سخاوتمند

 میقاع کنند،می زندگی سختی در که را افرادی حال حتما پس. باشید کشیده زیادی هایسختی

 Giving) «بخشندگی عهد» کمپین به را ثروتش از توجهی قابل بخش ماسک. فهمیدمی

Pledge) اندازیراه بافِت وارِن و گیتس بیل توسط 0101 سال در کمپین این. است بخشیده 

 .دکنن خرج خیریه امور در را شانثروت است، کرده دعوت دنیا ثروتمندان از کمپین این. شد

 

 

 کرامت احمدرضا

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه


