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شش راهنما برای آغاز به کار در دنیای تجارت
تیم مدیر سبز برگرفته از نوشته کیم وو چونگ

اگر فرد خالقی باشید در دنیای تجارت راه های مختلفی برای موفقیت وجود دارد. 

شخصی با افکاری نو می تواند به سرعت موفق شود اگر به عنوان مثال بتواند یک 

راه کار و یا یک طرح جدید برای بازاریابی داشته باشد، اما اگر بخواهید راهی را که 

سایر افراد طی کرده اند یا روش هایی که دیگران انتخاب کرده اند را دنبال کنید به 

زمان بسیار طوالنی برای موفقیت نیاز خواهید داشت.

1. از ابتدا سخت کار کنید
هیچ چیز بدون تالش به دست نمی آید، اگر موفقیت های کوچک خود را جمع کنید 

اعتمادبه نفس شما باال می رود و به این نتیجه می رسید که انجام همه کاری ممکن 

است.
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2. نوآوری های کوچک مهم هستند
حتی اگر می خواهید تازه شروع به کار کنید می توانید راه هایی برای کارآمدی بهتر 

بیندیشید.

در خانه تان شما می توانید با عوض کردن دکوراسیون در هر فصل یک خانه ی کامال 

جدید داشته باشید.

پس برای موفق شدن ایجاد تغییرات الزم است اما این تغییرات لزوما نمی بایست 

بزرگ باشند، شما می توانید با جمع کردن تغییرات کوچک نیز موفق شوید، شما 

می توانید راه های جدیدی برای فروش و توزیع روزنامه پیدا کنید، شما می توانید 

فروشگاهی داشته باشید که از بعضی جهات از سایر فروشگاه های هم سطح متفاوت 

باشد و این تفاوت ها باعث موفقیت شما خواهد شد، اختراعات بزرگ حاصل جمع 

کردن اختراعات کوچک هستند.

3. به نفع دیگران کار کنید نه فقط برای خودتان
انجام دهید  برای دیگران کاری  اگر شما  این یک نوع بیمه است. به تجربه  من 

نتیجه  آن را چند برابر خواهید دید. اگر برای دیگران 100 کار انجام دهید مطمئن 

باشید روزی 1000 کار برای شما انجام خواهند داد و اگر در دادوستد خود دیگران را 

نیز سهیم کنید، در بلندمدت سود بیشتری خواهید کرد.

4. هیچ گاه خیلی نگران وضعیت مالی خود نباشید
هرگاه  من  که  است  این  امر  این  دلیل  و  نداشتم  را  ثروتم  حساب  هیچ گاه  من 

بخواهم می توانم پول درآورم و رمز آن تنها سخت کار کردن است.

پس چرا دارایی هایم را بشمارم، من می خواهم در آینده از من به عنوان شخصی که 

کارهای بزرگی انجام داده یاد شود، نه به عنوان کسی که ثروت زیادی داشته است. 

https://modiresabz.com/


3

اگر شما در تجارت تمرکزتان را بر روی حساب کردن دارایی هایتان گذاشتید بدانید 

به آخر کارتان رسیده اید، این نشان می دهد که شما هیچ برنامه و امیدی به آینده 

ندارید و به فکر برنامه های بلندمدت نیستید و همین موجب زوال کارتان می شود.

5. اگر شما به کارتان اطمینان داشته باشید همه چیز برای شما ممکن خواهد 
بود، هر مانعی که در سر راه  شما باشد می توانید آن را بردارید

اکثر افراد بر این تصور هستند که با تمام وجود در مقابل تمام مشکالت می ایستند، 

توانایی های خودشان  10 درصد  از  تنها  افراد  به  طور معمول  نیست،  این طور  اما 

استفاده می کنند.

6. موقعیت های زندگی نامحدود هستند
شما تنها زمانی قادر خواهید بود آن موقعیت ها را ببینید که خود را وقف کار کنید.

فکر کردن نیز کار مشکلی است که می  تواند موجبات رشد و خالقیت شما را فراهم 

سازد.

اگر شما توانایی تبدیل شدن به یک موسیقی دان بزرگ را دارید بیکار نشینید و با 

خود نگویید پس چرا نمی توانم نقاش خوبی شوم.
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