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4 اصل مهم برای راه اندازی یک کار موفق
سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

 ،)People( مردم ،)Passion( این مقاله به این موضوع می پردازد که چگونه اشتیاق

به  شما  حرفه  ارتقای  به  می  توانند   )Product( محصول  و   )Personal( مردم داری 

رشد  برای  تازه تری  راه های  دنبال  که  کارمندی  یا  مدیر  کسب وکار،  صاحب  عنوان 

کسب و کار خود هستید، کمک کنند.

1. اشتیاق
آیا اشتیاقی نسبت به آنچه انجام می دهید، دارید؟ اگر نه چرا؟ چه کار می توانید 

بکنید که نسبت به کارتان اشتیاق پیدا کرده و هر روز آن شوق را با خود به محل 

کارتان ببرید؟ آیا دیگران متوجه اشتیاق شما به کارتان می شوند؟ آیا می توانید در 

طول زمان اشتیاقتان را حفظ کنید؟
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نمی گذارند  کار  را  آن  نام  دیگر  دهند،  انجام  را  عالقه شان  مورد  کار  مردم  وقتی 

چون برایشان سرگرمی است. اگر انسان به ندای قلبش گوش دهد، منابع درونی 

انرژی مثبت خود را پیدا خواهد کرد، بنابراین نتیجه این می شود که شما کارتان 

را براساس میل و اشتیاق بنا می کنید و دیدگاهتان نسبت به کار برگرفته از همان 

اشتیاقتان می شود و وقتی  آن را به کارمندان و مشتریان منتقل می کنید کار تبدیل 

به سرگرمی شده و به موفقیت منتهی می شود.

2. مردم
چه نوع افرادی برای شما و با شما مشغول کار هستند؟ خودتان چه آدمی هستید؟ 

آیا مشتری های شما، انسان های شایسته ای هستند؟ آیا خودتان آن ها را انتخاب و 

به آن ها خدمت می کنید؟ آیا با مشتری ها و کارمندان خود روابط ماندگاری دارید؟

از کارمندان  پر  بنابراین شرکتی که  آدم های خوب، کارمندان خوبی هم می شوند 

خوب شده، مشتریان خوب عایدش می شود.

آموزش درست و پرورش کارمندان خوب نتیجه مستقیم دارا بودن میل و اشتیاق 

را وفادار می کند. کارمندان وفادار، محصول بهتری  است. عالقه به کار، کارمندان 

تولید کرده و خدمت بیشتری می نمایند. خدمت و محصول خوب هم مشتری های 

بهتری جذب می کند و مشتری های بهتر وفادار بوده و در نهایت ارزش های زیادی 

را وارد کار می کنند.

3. مردم داری
هرکسی تمایل دارد دیگران تا اندازه ای او را بشناسند. آیا شما با مشتری ها مانند 

دوستانتان رفتار می کنید؟ آیا نام آن ها را می دانید؟ نام افراد خانواده شان را چطور؟ 

می دانید به چه تفریحی عالقمند هستند؟ در مورد همکاران و کارمندانتان نیز به 

این سواالت پاسخ دهید. آیا ارتباط نزدیکی با همکاران و مشتریان برقرار می کنید؟ 

آیا تالش های شما در این زمینه باعث ایجاد جمعی صمیمی شده است؟
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در شرایط برابر همه ما تجربه خریدهایی را داشته ایم که در آن به جای اینکه خود را 

منبع درآمد مغازه بدانیم، خود را یک دوست تصور کرده ایم. با برقراری رابطه خوب 

با مشتری، چنین تجربه ای ایجاد می شود و مشتری در مورد این تجربه با دوستان، 

خانواده و همکارنش صحبت خواهد کرد.

4. محصول
هیچ یک از چهار p ذکر شده نمی تواند، محصول بد را نجات دهد. آیا به کیفیت آنچه 

درست می کنید، توجه دارید؟ شما چه نوع خدمت رسانی انجام می دهید؟ چطور 

آن کار را می کنید؟ آیا محصولتان شما را به دنیا معرفی می کند؟ آیا توانسته اید 

جوی را به وجود بیاورید که در آن محصول شما همیشه حرف اول را بزند؟

دیگر  اصول  به  بی توجهی  و  گرفتن  نادیده  باعث  گاهی می تواند  محصول خوب 

کار شود. اما pهای دیگر قادر به غلبه بر تاثیرات جدی یا فاجعه آمیز محصول بد، 

نخواهند بود.

 p مطمئنا برای راه اندازی یک تجارت یا کسب وکار، به چیزهایی بیش از این چهار

که بسیار هم ساده به نظر می رسند، نیاز است؛ اما حقیقت این است که این چهار 

اصل تمام عوامل اساسی برای موفقیت را پوشش می دهد.
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