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خواهیم با هم بررسی میخالصه کتاب ترن هوایی کارآفرینی دارن هاردی را 

 هست: کنیم. عنوان انگلیسی این کتاب دارن هاردی

entrepreneur roller coaster 

 :که با عناوین مختلف به فارسی چاپ شده است، از جمله

 ترن هوایی کارآفرینی .1

 دیوانگان ثروت ساز .2

 قطار سرعت به سوی ثروت .3

https://go.darrenhardy.com/roller-coaster-book-resources/
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به صورت کامل عناوین و ترجمه های مختلف را با هم مقایسه کرده قبالا که 

 . ایم

کتاب ترن هوایی کارآفرینی و کتاب اثر مرکب دو تا از معروف ترین و پرفروش 

ترین نوشته های دارن هاردی هستند که اثر مرکب از نظر محبوبیت و شهرت 

کنم هر دو میرتبه اول و ترن هوایی کارآفرینی رتبه دوم را دارد. پس پیشنهاد 

 ..کتاب را حتما بخوانید

 کند؟میکتاب ترن هوایی کارآفرینی راجع به چه چیزی صحبت  

 هک دالیلی آن به نه اما –خورند درصد کسب و کارهای کوچک شکست می ۶۶

 از که تاس افرادی یا کارآفرینی حوزه مبتدی افراد برای کتاب این .کنیدمی فکر

 زا ترس اما شوند، مسیر این وارد اند داشته آرزو همیشه و اندکرده تماشا دور

 .ها را سردرگم و ناتوان کرده استآن هاناشناخته

جزئیاتی راجع به بدترین )که در واقع  کتاب ترن هوایی کارآفرینی دارن هاردی

های خیلی هم ترسناک نیست( و بهترین )که به واقع شورانگیز است( ویژگی

ی های ضروری برادهد و مهارتداشتن کسب و کاری برای خود را شرح می

 .کنددرصدی جلوگیری می ۶۶دهد و از نرخ مرگ موفق شدن را ارائه می
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روی سفر احساسی ای است که شخص وقتی قدم  کتاب دارن هاردیتمرکز این 

 :قرار استکند. این کتاب گذارد تجربه میدر دنیای وحشیانه کارآفرینی می

 های سازیرو، تردیدها و شرطیهای پیشهشدار دهد )ترس

 خودتخریب کننده ناشی از گذشته / کودکی (،

 ر دزدند و دگویند، رویاها را میواکسینه کند )در مقابل کسانی که نه می

 مقابل درد رد شدن و شکست(

  بودن،  های توسعه داده نشده مستقلو هدایت کند )طی ایجاد مهارت

 انگیزه به خود و مسئولیت پذیری نسبت به خود(

  درصد تمام کسب و  ۶۶های زمینی که برای و شخص را سالم از مین

 .شوند، عبور دهدشوند و منجر به شکست میکارهای جدید منفجر می

  

 خالصه کتاب ترن هوایی کارآفرینی

رن هاردی و تک تک حاال برویم به سراغ خالصه کتاب ترن هوایی کارآفرینی دا

 فصل ها را با هم مرور کنیم. آماده سوار شدن بر این ترن هوایی هستید؟ 

  

 موفقیت در بیزینس نیازمند چیست؟: ۱خالصه فصل 

https://negareshenik.ir/darren-hardys-best-books/
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ولین و مهمترین عامل در ساخت یک کسب و کار موفق این است که باید ا

 .عاشق آن باشید

گردم" تنها یک بهانه با لباس مبدل است. ما ام میبیان عبارت "به دنبال عالقه

کنیم تا روی این واقعیت که در زندگی پیشرفتی نداریم، رشدی میاز آن استفاده 

 .زنیم را بپوشانیمکنیم و دست به عمل نمینمی

ها را دیده پس بونو و ریچارد برانسون و ُاپرا وینفری چطور؟ اگر برنامه آن

 دوش به که باری و شودمی هاآن از شب و روز که هاییدرخواست –باشید 

العاده کنند خیلی هم فوقدرصد کارهایی که می ۹۵ دید خواهید – کشندمی

پایان، مذاکرات، بررسی قراردادها، ها در جلسات بینیست. بقیه روزهای آن

های آرایش، تمرین نمایش، سفر و نقل و انتقال های دادگاهی، صندلیمرافعه

 .شودصرف می

هر کاری هم که انجام دهید، در بیشتر اوقات مزخرف خواهد بود. به خودتان 

درصد  ۵اما  ."درصد اوقات مزخرف باشد ۹۵بگویید، "این کار قرار است 

 .العاده استمانده بسیار فوقباقی
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 یدکش طول مدتی: سرایدار داستان –مند باشید به "چگونگی" انجام آن عالقه

 لکهب کرد؛نمی من برای را کار این او فهمیدم زمان گذشت با اما شوم، متوجه تا

 .بود برتر شکلی به کارها انجام عاشق او. بود خودش خاطر به

ا به هایی بود که تمندترین انسانبرد. لتیسیا یکی از عالقهاز این کار لذت می

کرد یا حتی دلیلی که برای آن کار داشت، حال دیدم. نه به خاطر کاری که می

 کردبود که لتیسیا را تحریک میمیلکه به خاطر چگونگی انجام آن. کلید سوب

 .مند بودن به چگونگی انجام کارهاعالقه  -

https://negareshenik.ir/entrepreneur-roller-coaster-summary/
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برانگیزتر از کلیدهای دیگر است. من عاشق این کلید هستم چون چالش

دهید یا دلیلی که برای انجام آن کار تحریک شدن به وسیله کاری که انجام می

مندی و اشتیاق به "چگونگی" انجام حتی )به ظاهر( است. اما عالقهدارید ساده 

 .ای نیستترین کارها؟ اصال محرک سادهکنندهخسته

م ند و مردکنمی پیدا را شما هافرصت –کنید وقتی کلید 'عالقه' را روشن می

 .شکنندبرای شما سر و دست می

انگیزه داریم. لذت قطعا  ما ذاتا یا برای دنبال کردن لذت یا اجتناب از درد،

 اریک هر تقریبا ما –بخش موثری است، اما بین این دو، درد بهتر است انگیزه

 .کنیممی آن از اجتناب برای

در حالی که سیستم مغزی باستانی ما طوری تکامل پیدا کرده که به بقای ما 

 توانیدمی شما. انگیزه—کندکمک کند، راز بزرگی برای دستیابی را هم مخفی می

 ابر' هایقدرت شما به تا کنید استفاده آن از و کنید هک را خود باستانی مغز

 .کنید پیدا را خود' نبرد' کافیست تنها. بدهد' انسانی

انی شوند که باالخره عصبهای بزرگ با شخصی شروع میتقریبا تمام دستیابی

 .خیزد تا مبارزه کندگوید 'کافیست' و برمیشده و می
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ت این است که عشق و نفرت هر دو یک چیز هستند، فقط رو به واقعی

مسیرهای مختلفی هستند. اگر چیزی را دوست دارید، به همان اندازه از چیزی 

کند متنفر هستید. اگر سالمتی را دوست دارید، پس احتماال که آن را تهدید می

 .های قلبی متنفر هستیداز سرطان و بیماری

، پس احتماال از آلودگی شیمیایی جهانی متنفر ها هستیداگر عاشق وال

هستید. موفق بودن در کسب و کار نیازمند 'انرژی احساسی' است. عشق 

برای  ست، اما آن میل به درست کردن اشتباهات، جنگیدن در جنگعالی

ها هم به اندازه عشق خوب است، یا حتی ها یا دنبال کردن عدالت، اینخوبی

 .بهتر

 های منحصر خودتوانید مزیتگردد به اینکه با چه کیفیتی میهمه چیز برمی

جا کردن کسب و کارتان حرکت را شناسایی کنید و عضالت خود را برای جابه

 .دهید

های منحصر ها، استعدادها و مزیتمثل یک میز سلف سرویس، همه ما مهارت

حالی که دهید در خود را داریم. حتما کاری هست که شما به خوبی انجام می

 .توانند انجام دهندبقیه افراد نمی
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درگیر کارهایی که در دایره شایستگی یا قدرت شما نیستند نشوید. چون هیچ 

 .کندتر نمیکند و قطعا مسیر را برایتان سادهکمکی به شما نمی

 :نه، دی ِان ِای من خاص نبوده، اما باز هم

 آموزی وران دانشریچارد برانسون دچار خوانش پریشی بوده و در د

اش به او گفته احتماال در عملکرد آکادمیک ضعیفی داشته. مدیر مدرسه

 .نهایت سر از زندان در خواهد آورد

 ای به بزرگ کردن او نداشته استیو جابز فرزند دو دانشجو بوده که عالقه

 .بودند و او را به فرزندخواندگی سپرده

https://negareshenik.ir/entrepreneur-roller-coaster-summary/
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د کنست چه کسی شما را صدا میاهمیتی ندارد دی ان ای شما چیست، مهم نی

 .'گیریدهمیشه این شما هستید که تصمیم می'تا به دفترش بروید، 

 .حین زندگی در این سیاره، شما خودتان خالق سرنوشت خودتان هستید

 .عاشق کار خود باشید

دهید جای دیگری جز سر کار خود باشید، احتماال اگر صبح پنجشنبه ترجیح می

 .تباهی هستیدمشغول انجام کار اش

 
ساعت تمرین متمرکز عمدی توسعه  ۱۰۰۰۰ست که طی حدود استاد شدن چیزی

گوید تبدیل شدن به شخصی در سطح جهانی ربطی به ژن کند. او میپیدا می

https://negareshenik.ir/entrepreneur-roller-coaster-summary/
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 توانیم به صورت مداومما ندارد. بلکه بستگی به این دارد که چه مقدار زمان می

 .صرف بهتر شدن کنیم

ها به کند عشق و عالقه شدید آناستادان را متمایز می چیزی که مداوما این

 هایگویند(. شدت تالشکنند است )برخی به آن غرق شدن میکاری که می

 .شودالعاده میها منجر به نتایج خارقآن

ناپذیر به بهتر و شوند و میلی خستگیدهند میها غرق کاری که انجام میآن

 .بهتر و بهتر شدن دارند

اند. به خاطر همین اد واقعا چیزی را برای دوست داشتن پیدا کردهاین افر

ها، عملکرد وار برای بهبود مداوم مهارتها میلی تقریبا دیوانهعشق شدید، آن

 .اندو نتایج خود پیدا کرده

ای از زندگی خود به استادی توانیم "نابغه" شویم و در هر حوزههمه ما می

 .پایان بهبود متعهد شویماوم و بیبرسیم اگر که به فرآیند متد

اشید و تری داشته بآیا حاضرید بیشتر کار کنید، متمرکزتر باشید، توجه عمیق

تر و با نظم و قدرت بیشتری نسبت به دیگران انجام تر، منظمکار را طوالنی

 دهید؟
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 گاها به شدت ویران و شکسته خواهید شد: ۲خالصه فصل 

 
 .درصد افراد کارآفرین هستند ۱۰تنها حدود 

درصد باقی اصال دوست ندارند یکی از اشخاص پا خارج از خط  ۹۰گله بزرگ' '

های ها و هویتکند، انتخابها را تهدید میبگذارد. این نوع عدم موافقت، آن

 .کشدها را به چالش میآن

 اینتر و خوشایندتر جای اینکه از قید خودشان خارج شوند، برایشان ایمن

های شما را تحقیر کنند و به شما حمله کنند، به امید اینکه است که انتخاب

 .شما را به گله برگردانند و حس بهتری نسبت به خودشان داشته باشند

https://negareshenik.ir/entrepreneur-roller-coaster-summary/
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درصد جدا  ۹۰ آن از و – باشید متفاوت –کنید کارآفرین شوید وقتی انتخاب می

همکاران شما، به جای  افتد. دوستان شما، خانواده وشوید، اتفاق عجیبی می

له کنند شما را به درون تشوند و سعی میپشتیبانی و تشویقتان، بدُخلق می

 .ها باشدبکشند. حواستان به بدخلق

 :علت دارد ۲این موضوع 

 دهیدها را بد جلوه میشما آن 

 ها خیلی ساده به اندازه شما شجاع نیستندآن 

 تند. بلکه از خودشان بابت ترسومردم بابت شجاع بودن تان از شما متنفر نیس

 .بودن شان متنفر هستند

بابت  ام یاکنند شدهاگر زمانی حس کنم درگیر فکری که دیگران راجع به من می

پوشم را تایید کنم و چیزهایی که میمیآن ناراحت هستم، چه، کارهایی که 

 :پرسممیکنند و چه نکنند، تنها کاری که باید بکنم این است که از خودم 

نفری که در مراسم خاکسپاری من گریه خواهند کرد  ۱۰ها یکی از آیا این"

 "هستند یا نه؟

ها، هر قدرتی روی احساسات من داشت را از دست بعد بالفاصله عدم تایید آن

 .دهدمی
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فهمیم: تمام این مدت ست که واقعیت را میسالگی ۶۵اما تازه در سن 

ه است. اکثر اوقات افراد انقدرها هم به شما کردهیچکس واقعا به ما فکر نمی

دهند که به شما فکر کنند، بلکه شدیدا درگیر فکر کردن به خودشان اهمیت نمی

 .هستند

ها را چطور کنند، تنها در این باره است که شما ظاهر آناگر هم به شما فکر می

 .باشید کنید. به خودتان مسلطمیدهید و شما در مورد آنها چه فکر جلوه می

 .اجازه ندهید افرادی که مهم نیستند، مهم باشند

بدانید که روزهای تلخ وجود خواهند داشت. روزهای تلخ زیاد خواهند بود، اما 

 .معدود روزهای خوبی که وجود دارند بسیار بسیار خوب هستند

  

 !دهانتان را ببندید -فروش : ۳فصل 

در این فصل . ۳رسیم به فصل میدر ادامه خالصه کتاب ترن هوایی کارآفرینی 

آمده است که موردی که بیشترین اهمیت را در تعیین موفقیت یا شکست 

 :کسب و کار شما دارد، فروش است. نحوه کار به این صورت است

درصد  ۹۰درصد به کیفیت محصول و  ۱۰موفقیت نهایی یک محصول یا خدمات 

 .به فروش بستگی دارد
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ای نیست که هر خواهم( دنیا به گونهچه بخواهید چه نخواهید )که من نمی

 ابیخاطر فروش و بازاریکسی بهترین محصول را داشته باشد پیروز شود. اپل به 

 .برجسته خود پیروز شد

 به دست آورد، نگه دارد و پرورش دهدداند چطور یک مشتری را شخصی که می

 .کندبیشترین درآمد را کسب می

از اولین روشنایی صفحه نمایش کامپیوترتان در ابتدای صبح تا آخرین دقیقه 

ند ککاری قبل از رفتن به خانه، باید بفروشید. فروش است که مشخص می

اصال شما کسب و کاری دارید یا نه. تنها بیمه نامه شما این است که بروید و 

 .هیچ نبودچیزی بفروشید. کسب و کار من تا زمانی که چیزی نفروخته 

االن بیشتر از همیشه سرنوشت کسب و کار، رویاها و آینده شما به توانایی 

شما در فروش بهتر از رقیبتان بستگی دارد. در غیر این صورت ترن هوایی شما 

 .با صدایی دلخراش متوقف خواهد شد

فروش راه به دست آوردن چیزی نیست، بلکه راه ارائه کردن یک چیز است. 

 .'خواهید یک تغییر ایجاد کنید، 'دیگر نفروشیداگر فقط می

 .نفروشید، فقط کمک کنید
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اگر کمک کردن ثمربخش نبود، یعنی یا مشتری بالقوه یا محصول اشتباهی را 

 .ایدانتخاب کرده

سعی کنید خود را جای  اولین نکته مهم در کمک کردن، 'همدلی' است.

 :تان بگذارید. تصور کنید مشتریمشتری

 کند؟زی فکر میبه چه چی 

 نگران چه چیزی است؟ 

 نگران چه کسی است؟ 

 ترسد؟از چه چیزی می 

 ترسد؟از چه کسی می 

 به چه چیزی امیدوار است؟ 

 امید دارد چه کسی را تحت تاثیر قرار دهد؟ 

 ها و اهدافی دارد؟چه رویاها، خواسته 

 به نظر شما بیشتر از همه در چه چیزی نیازمند کمک است؟ 

 یان های بها یا کمکی است تا بتواند بر آن ترسنابع، ایدهبه دنبال چه م

 های خود دست پیدا کند؟ترین خواستهنشده غلبه کند یا به درونی

 .ها را احساس کنیدآنفقط به این سواالت فکر نکنید، 
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 هچ شما مشتری اینکه –توانید بهترین زبان فروش و بازاریابی خود را در می

 د،بکن دارد سعی کاری چه و شود تبدیل دارد سعی کسی چه به است، کسی

 .کنید پیدا

توانید از دیدگاه خلق کنید. با این زبان می زبانی غنی شده با همدلیباید 

 .مشتری، مستقیم از قلب خودتان با قلب او صحبت کنید

یک نیاز درک شده پیدا کنید و به شخص کمک کنید آن را ارضا کند. اگر مشتری 

 .نکرده باشد، اصال نیازی وجود نداردنیاز را درک 

 بِکشید، هل ندهید 

 بازرسی کنید، ارائه نکنید 

 کاوش کنید، پیشنهاد ندهید 

 بپرسید، حدس نزنید 

 چطور این کار را بکنید؟

 کنید گوش بیشتر –کمتر صحبت کنید 

 کنید سوال بیشتر –کمتر بیانیه بدهید 

موفقیت خود را در فروش به خواهید تنها در یک مهارت استاد شوید تا اگر می

 .'اوج برسانید، یاد بگیرید 'چطور سواالت بهتری بپرسید
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 .ببینید مهمترین چیز برای هر مشتری چیست

 :ببینید سمینار ترن هوایی کارآفرینی دارن هاردییک ویدیو از فصل سوم 

  دانلود ویدیو

به  نحلی که برای رسیدمهمترین 'مسئله اصلی' مشتری خود را پیدا کنید و راه

ها و آن دارید را به او بدهید. وقتی آن مسئله اصلی را پیدا کردید، تمام تالش

پیام خود را با  .های خود را روی همان یک نیاز یا خواسته متمرکز کنیدآموزش

 .ها تطبیق دهیدنیاز شخصی آن

 ودشانخ که افرادی –دنبال افراد 'تاثیرگذار' بگردید )نوآوران و پذیرندگان اولیه( 

ای وسیعی دارند، افرادی که اگر ایده شما را دوست داشته باشند هشبکه

تواند حجم باالیی از کنند که میسرمایه، کسب و کار یا فرصتی ایجاد می

 .ها را برای شما تولید کندتراکنش

درصد از کل مشتریان شما  ۱۰روی بهترین خریداران تمرکز کنید، که حدودا 

 .'روشید، بقیه را فراموش کنیدها بفهستند. 'به بهترین

 بهترین خریداران؛

 عاشق محصول یا خدمات شما هستند 

 خرندبهترین محصوالت شما را می 

https://negareshenik.ir/entrepreneur-roller-coaster-ep1
http://dl.negareshenik.ir/S3-%20darren%20hardy%20fastpass%20-%20selling.mp4
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 کنندمقادیر بیشتری خریداری می 

 کنندبیشتر خریداری می 

 بخش استها لذتکار کردن با آن 

 عاشق تعریف کردن از شما برای دوستانشان هستند 

 .کنید هادرصدی از مشتری ۱۰نوع خود را صرف همین  درصد زمان ۹۰

 درصد را پیدا کنید؟ ۱۰چطور این 

 ها ساده است و همیشه آماده هستند و نیازمند ساده. دسترسی به آن

 .در تبلیغات، بازاریابی و فروش هستندمیتالش ک

 ترین نیاز درک شده را دارند، پس وقتی سریع. آنها بزرگترین و واضح

بینند و به شود، به سرعت ارزش آن را میها ارائه میما به آنحل شراه

 .گیرندسرعت تصمیم به خرید می

 ها باالست، به خاطر اندازه سودآور. بعد از تبدیل، ارزش طول عمر آن

 .فروشی، فرکانس تکرار خرید و ارجاعاتها، خریدهای بیشتراکنش

 .د کمتری تمرکز کنیدروی افرا .های هدف خود را کوچک کنیدگروه مشتری

 .ها را داریدافرادی که رویای کار کردن با آن

 :یادتان نرود که
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 .یابدو پایان میشود کل کسب و کار شما، با فروش شروع شده، حفظ می

 

 بهترین را پیدا کنید یا با بقیه بمیرید -استخدام : ۴فصل 

 
ترن هوایی کارآفرینی دارن هاردی آمده است که تنها خالصه کتاب  4در فصل 

تان این است که یاد بگیرید راه 'ایجاد تغییر در جهان' و موفقیت در ماموریت

ها استخدام کنید، حفظ کنید و جذب ها را از بین بااستعدادترینچطور بهترین

 .کنید

https://negareshenik.ir/entrepreneur-roller-coaster-summary/
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 نشان ها عالقهها شدیدا شیفته افرادی هستند که به جنبش آنکارآفرین

 .دهندمی

اه برد. وقتی اشتباستخدام ضعیف، هزینه کسب و کار شما را به شدت باال می

دهید، بلکه هزینه خطاها، کنید، نه تنها هزینه آن شخص را میاستخدام می

 .دهیدکنند را هم میاشتباهات و سرطانی که در ساختمان شما پخش می

موضوع افراد حصول نیست، های برتر را پیدا کنید. همین. موضوع ممهره

 .که بهترین بازیکنان را داشته باشد برنده استمیتی .پشت آن هستند

 .آورندهای برتر برنده هستند و هزینه خود را درمیمهره

کسب و کار چیزی نیست جز گروهی از افراد که برای دستیابی به یک ماموریت 

 .اندگرد هم آمده

شود که کمپانی را تشکیل ساخته میفرهنگ یک سازمان حول افرادی 

برای داشتن فرهنگی با عملکرد قوی، باید افرادی با عملکرد قوی  دهند.می

 .ها را حفظ کنیداستخدام کرده و آن

مهمترین کاری که باید انجام دهید انتخاب افراد صحیح و نگه داشتن آنهاست. 

 .درصد موفقیت است ۹۵انتخاب درست 
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هر اتاق باشید. دیسیپلینی داشته باشید که ترین فرد همیشه احمق

های دور میز رهبری خود بنشانید. ترین و بهترین افراد را در صندلیباهوش

 .تنها کار شما این است که آنها را پشت میز بنشانید تا بتوانند کار کنند

را استخدام میدهیم، بلکه افراد صمیبودن نمیمیما به افراد خود آموزش صمی'

 .م'. افرادی را استخدام کنید که خصوصیات خوبی دارندکنیمی

گردد و هشدار وارن بافت به دنبال اصالت )صداقت(، هوش و انرژی می

دهد اگر اشخاص اولین خصوصیت ها را نداشته باشند، بقیه خصوصیات می

 .شان علیه شما عمل خواهند کرد

م دهیجا انجام میتواند عاشق کاری که ایناز خود بپرسید: آیا این شخص می

 شود؟

چیزی که آنها دنبالشان  ۵خواهند. کنید را نمیمردم آن چیزی که شما فکر می

 .هستند بدین شرح است )به ترتیب اولویت(

 .کنند کار دیگر خوب افراد با دارند دوست خوب افراد –افراد  .1

 از رضایت اما خستگی احساس با دارند دوست افراد شب، هر –چالش  .2

 .اند به تخت بروندداده انجام روز آن که خوبی کارهای
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 جذب افراد. شوید موفق' کنند کمک' دارند دوست آنها –فرصت  .3

می دارند، را اندازهاچشم همان که مشابه تفکر با افرادی و اندازهاچشم

 .شوند

 گیریدب یاد نکنید؛ کمک افراد به شغلی مسائل در تنها بگیرید یاد –رشد  .4

رت کمپانی شما در اهمیت دادن شه اگر. کنید کمک زندگیشان در افراد به

 آیند انقدر زیادبه زندگی افراد باشد، تعداد افراد خوبی که سراغتان می

 .ها چکار کنیددانید با آنشود که نمیمی

 خوبی دستمزد خوب کار تحویل برای خواهندمی خوب افراد –پول  .5

 .کنند دریافت

کنید، متن تبلیغ باید راجع به "فرصت کار با افراد اگر برای استخدام تبلیغ می

مند و با شخصیتی" صحبت کند که نسبت به این با استعداد، مفرح، عالقه

خواهید به آن دست پیدا کنید اشتیاق اندازی که میماموریت عالی و چشم

 .بسیاری دارند

و  کنید تا به رشد، پیشرفتگذاری میشرح دهید چطور روی افراد سرمایه

 نوشت بهای و شخصیشان کمک کنید. سپس در پیرسیدن به اهداف حرفه

 .دستمزد اشاره کنید
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 هاها، زندگی آنکار آن کند، انجام کار ارزشمند است.چیزی که کار را مفرح می

 .که روی آن تاثیر دارید( باید مفرح، معنادار و همراه پاداش باشدمی)دو سو

اضطراری استخدام نکنید. جلوتر از رشد خود  برای رسیدگی به کارهای فوری و

های جدید استخدام کنید. برای استخدام کنید. برای غلبه بر خط مقدم

 .های جدید استخدام کنیداندازی نوآوریراه

 .ها زمان بگذاریدافراد را دارید، حاال برای رهبری آن

  

 خرابکاری بدون کردن پیشرفت –رهبری : ۵فصل 

 

https://negareshenik.ir/entrepreneur-roller-coaster-summary/
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 موضوع. آن مالک –کند نها یک عامل رشد، یک کمپانی را محدود میت

 و منابع سازیفراهم موانع، زدن کنار سرعت، تعیین. است مالک طلبیجاه

 .دارد بستگی مالک به کمپانی سریعتر رشد جهت مکالماتی ایجاد

مهمترین چیزی که یک مدیرعامل باید مدیریت کند، خودش است، سپس 

 .گیرندی خود قرار میهمه چیز سر جا

 .به عنوان یک رهبر، من تنها محدودکننده خودم هستم

زمان خود را برای پیدا  .درصد مسئولیت همه چیز با شماست ۱۰۰به عنوان رهبر 

 .کردن مقصر هدر ندهید

کنند. وقتی کسب و کاری کند، مربی آن را اخراج میخوب عمل نمیمیوقتی تی

 .کنندرا اخراج میکند، مدیرعامل خوب عمل نمی

های بزرگ کسب خواهی کرد. ولی اگر شود، موفقیتوقتی کشتی تو وارد می

 !شوی کاپیتانمیکشتی نیاید، تو هم همراه آن غرق 

ه ماند کدانید همه چیز به شما بستگی دارد، تنها یک سوال میزمانی که می

 رهبری من چگونه است؟ :باید از خودتان بپرسید
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گوید این کند. میله قدرت، ترس و فرمان دادن هدایت مییک رئیس به وسی

گویم، من رئیس هستم. همه از رئیس متنفرند، کنی چون من میمیکار را 

 رئیس نباشید. و مدیران؟

های استارباکس و فرصت به صدا های طالیی، کارتآنها با ایجاد فرصت

 ویم را بکنی این را بهگگویند اگر کاری که میدهند. میدرآوردن زنگ انگیزه می

بلکه رهبر  .اهمیت هستند، مدیر نباشیددهم. مدیران، کوچک و بیتو می

 .باشید

سرعت، کیفیت و  .کنندکنند، استانداردها را خلق میرهبران سرعت را تنظیم می

شود. مهمترین قاعده رهبری که کمتر از فرهنگ گروه توسط رهبر مشخص می

 .'این است که 'با الگو شدن، رهبری کنیدشود همه از آن استفاده می

ها، مرا دنبال را که جلو رفت و گفت 'بیایید بچهمیبه یاد آورید داستان معل

کنید'. به عنوان رهبر فقط الزم است بگویید 'مرا دنبال کنید' و َاعمال خود را 

 .تبدیل به دستورالعمل کنید

 .ایدانجام داده تنها کاری را از دیگران بخواهید که خودتان ابتدا
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کنند. ما هرگز دست از تماشا کردن کنند، تماشا میها گوش نمیبچه

 خود اطرافیان آینه که آنهایی –ایم. این بخشی از تکامل ماست برنداشته

 .ند پذیرش بقیه قبیله را کسب کنندتوانمی شوندمی

ای همیشه آینهگویند. نورون های ای میروانشناسان به آنها نورون های آینه

کنند. افراد در نهایت رفتار شما را الگو کرده و از زیر سطح ناخودآگاه ما کار می

 .کنند، خصوصا کسی که به عنوان رهبر مشخص شده باشدآن تقلید می

ها همیشه مشغول کنند. آندهند، اما شما را تماشا میافراد به شما گوش نمی

ه روی صحنه هستید. تیم شما انعکاس تماشا هستند. الگو باشید. شما هموار

 .کنید. با الگو شدن رهبری کنیدست که شما منتشر میچیزی

هدف رهبر دوست داشته شدن نیست، رهبری کردن است. انجام کار صحیح 

 .است و اکثر اوقات کار صحیح کار محبوبی نیست

خودتان  کنندگویند چه فکری بکنید، آنها شما را تشویق میرهبران به شما نمی

داها را به ترین صکنند. حتی ساکتکنند، تسهیل میفکر کنید. آنها دیکته نمی

 .حرف زدن تشویق کنید. تک تک صداها اهمیت دارند

ها، تردیدها(، آب دهید و ها، بازدارندههای هرز را حذف کنید )ترسباید علف

 شید فراهمگذاری کنید(، و نور خورها سرمایهبارور کنید )روی رشد شخصی آن
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 آسا را درها و الگو بودن( تا آن بذر معجزهکنید )با نگرش مثبت، باور به آن

 .درون آنها به محصولی پر از نتیجه و کارآمدی تبدیل کنید

کنید بردارید. وقتی موسس، باید تقریبا دست از هر کاری در دفتر می

ا حد ممکن انداز این است که تاندازی دارد، کلید رسیدن به آن چشمچشم

از' اندکارها را واگذار کند. آخرین چیزی که باید باقی بماند یک 'رهبر با چشم

 .است. از سر راه کنار بروید، اجازه دهید دیگران پیش بروند

شما سرمربی هستید، نه بازیکن. ما یک تیم هستم، نه خانواده، وظیفه مربی 

ها ستاره موقعیتدر هر سطحی توسعه و حذف هوشمندانه است تا در تمام 

. وظیفه مربی همچنین استخدام، توسعه و مبادله بهترین داشته باشیم

های دفتر باید هاست. روی تک تک صندلیها برای تک تک موقعیتبازیکن

 .بهترین بازیکن ممکن نشسته باشد
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 وار کارآمد شویدبه شکلی دیوانه -بهره وری : ۶فصل 

 
فصل ششم خالصه کتاب ترن هوایی کارآفرینی در مورد بهره وری است. دارن 

گوید زمان، انرژی و منابع خود را روی مهمترین چیزها متمرکز کنید. میهاردی 

 .عالی بسازید که بقیه کارها را انجام دهدمیسپس تی

های حیاتی یک صاحب آور تنها یک وظیفه دارد 'آوردن باران'. فعالیتباران

 کسب و کار عبارتند از؛

 ها(ارائه دادن و گوش دادن به مشتریان )پیدا کردن کار و ارائه قیمت 

 )مذاکره با مشتریان بر سر قراردادها )گرفتن کار 

https://negareshenik.ir/entrepreneur-roller-coaster-summary/
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 های جدید )پیدا کردن مسیرهای جدید کاری(پیدا کردن مشتری 

 .گذارید را ثبت کنیدهای حیاتی خود میزمانی که روی فعالیت

فعالیت حیاتی خود، ببینید تنها فعالیت حیاتی شما  ۳بعد از مشخص کردن 

گر کند؟ کاری که ا چیست؟ تنها کاری که بیشتر از همه به شرکت شما کمک می

ست که در طی مسیر تمام اعداد و ارقام را افزایش بیشتر و بهتر شود عاملی

 .خواهد داد

 شتر زمان خود را صرف همانای بریزید که بیسپس ببینید چطور طرح و نقشه

 .یک فعالیت کنید

های خود را محدود کنید. هر زمان فشار زیادی احساس کردید، احتمال اولویت

 .های شماستزیاد به علت عدم شفافیت اولویت

درصد مواردی است که از او  ۹۹کلید موفقیت وارن بافت "نه" گفتن به 

ا یاد بگیرید. یا باید "بله حتما" درخواست زمان و توجه او را دارند. نه گفتن ر

 .باشد، یا اصال در نظر گرفته نشود

 .کنید افتخار کنیدکنید هم به اندازه کارهایی که میبه کارهایی که نمی
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تمرکز کنید و آنالین باشید. خلبان خودکار را خاموش کنید. از جا انداختن 

به واسطه عادات بد افتیم، ما ها اجتناب کنید. ما از مسیر بیرون نمیخروجی

 .شویمروزانه از مسیر منحرف می

 .شوید. باید مطالعه کنید، سپس انجام دهیدشما تنها با یاد گرفتن موفق نمی

 .ما باید کمتر یاد بگیریم و بیشتر انجام دهیم

دالر به پایه و اساس  ۳۰کنید گذاری میهر دالری که روی رشد شخصی سرمایه

 .کندشما اضافه می

 کار این –بندی کنید گذاری کنید. روی خودتان شرطدتان سرمایهروی خو

 .دارد را بازدهی بیشترین همیشه

 .کلید پیروزی 'باهوش بودن در انجام کارهای پایه' است

وجود دارد به نام "سندروم شیر". وقتی که رام کننده شیر در سیرک یک میسندر

بیند و میتا دشمن  4پایه را به چشم  4گیرد، شیر آن میچهارپایه جلوی شیر 

 .دهدترسد و برای همین حرکت خطرناکی انجام نمیبعد می

ما دچار سندروم شیر هستیم. وقتی که چندین کار مختلف را جلوی خود  همه

دهیم. بنابراین ببینید که میشویم و کاری انجام نببینیم، سردرگم می

رها هستند. تمام کارها نباید اولویت شما محسوب های شما کدام کااولویت
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کار مهم را پیدا کرده و روی آن  3دارید،  شوند. از بین هزاران کاری که برعهده

 .تمرکز کنید

بندی کردید، زمان نه گفتن فرا رسیده است. وقتی کارهای مهم خود را اولویت

« نه»کند، دور میهایتان یادتان باشد به هر پیشنهادی که شما را از اولویت

 .بگویید

 :بندی آسان است. کاری که باید انجام دهید این استروش اولویت

 های خود را بنویسیدهمه اولویت. 

 ها را انتخاب کنیداولویت ترینسه مورد از مهم. 
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 ترس بخشی از هیجان است: ۷فصل 

 
. است توانیم برسیم، ترسدهد به چیزهایی که میتنها چیزی که اجازه نمی

شجاعت به معنای نبود ترس نیست، بلکه حس کردن ترس اما انجام دادن کار 

 .است

ش قلب، لرزیدن تپ – رسدمی نظر به واقعی که اگرچه –ترس واقعی نیست 

ها. این عالئم به اندازه کافی واقعی هستند، اما ها و عرق کردن کف دستزانو

 .ای از ذهن ماست، زاییدهترسیم یک توهم استچیزی که ما واقعا از آن می
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ست که ذهن شما از هر چیزی تواند شما را بترساند برداشتیتنها چیزی که می

این مغز خزنده ماست که کنترل این قسمت را در دست دارد. در  .کندمی

گذشته مغز ما همواره در حالت هشدار نسبت به خطرات برای حفظ امنیت ما 

توانستند بهتر از همه ا را داشتند میهایی که بهترین مغزهبوده. انسان

 .ها واکنش نشان داده و نجات پیدا کنندتهدیدها را مشاهده کرده، به آن

کند، سیستم عصبی ما را تحریک مغز ما امروز هم همچنان همین کار را می

کند تا به تهدیدها واکنش نشان دهد، اگرچه این بار این اتفاق زمانی که می

د. افتایم و مشغول ارائه دادن هستیم این اتفاق میتادهمقابل یک گروه ایس

 .ما مشغول استفاده از ابزاری ابتدایی برای اداره زندگی روزمره خود هستیم

 .ست که بیشتر از همه شکست خوردهترین فرد در هر فضا، کسیموفق

 :شکست را طی مراحل زیر بپذیرید

  نیستند بد خوردن شکست و شدن رد –سطح یک 

  بپذیرید فرایند از بخشی عنوان به را شکست –سطح دو 

  یبرا جلو به خودتان دادن هل معتاد و شوید شکست عاشق –سطح سه 

 .شوید بیشتر هایشکست کسب
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رود و پاندول به سمت موفقیت، سالمت بعد از سطح سه، مقاومت از بین می

 .خوردو شادی تاب می

  

 نکته اصلی را از دست ندهید: ۸فصل 

 
در فصل هشتم از خالصه کتاب ترن هوایی کارآفرینی آمده است که "من 

ام. پول! گذاری کرده چندین خانه داشتم، تعداد زیادی خانه. من پول سرمایه

، کردم. چیزی که نیاز داشتم افراد بیشتری بودگذاری می اما باید قلبم را سرمایه

 ."روابط بیشتر
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 .خواهید را نخواهیدچیزی که نمی

خواهید در یادنامه شما گفته زمانتان را صرف دنبال کردن چیزهایی کنید که می

 .شوند

توانستی به ساله پرسیدند: "اگر می ۸۰طی یک مطالعه تحقیقاتی، از یک مرد 

عقب برگردی و زندگی هر کسی را زندگی کنی، دوست داشتی چه کسی باشی؟" 

توانستم باشم، اما که میخواست به شکل مردی برگردم میپاسخ داد: "دلم 

 ".هرگز نبودم

 .توانیدپس شما همین حاال آن شخصی باشید که می

این کوه من است و من تا قله آن خواهم رفت. من را در حالی خواهید دید که 

 .دهم. من قرار نیست برگردماز اوج برایتان دست تکان می

 .شودها به درد ختم میعدم استفاده از پتانسیل

  

 آخرسخن 

در کتاب ترن هوایی کارآفرینی، دارن هاردی به علت های شکست در بیزینس 

 .پردازدمیو راهکارهای عملی و کاربردی برای گذر از این شکست 
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ها و مشکالتی که فصل است که چالش 8کتاب ترن هوایی کارآفرینی شامل 

های تیکند و سخها احتمال دارد روبرو شود را بازگو مییک کارآفرین با آن

کند. دارن هاردی این مسیر را به فراز و نشیب میمسیر بیزینس را مشخص 

 .کندمیهای مسیر یک ترن هوایی شهربازی تشبیه 

های سایت آمازون در حوزه کارآفرینی و  ترین کتاباین کتاب جزو پرفروش

های بسیار معروف و معتبری مثل نیویورک تایمز  بیزینس است و توسط نشریه

های این حوزه در سال های گذشته  تبه بهترین و تاثیرگذارترین کتابدر ر

 .معرفی و برای مطالعه توصیه اکید شده است

 خواهیداگر اکنون بعنوان یک کارافرین مشغول به فعالیت هستید، اما می

کنم میدارید، پیشنهاد میمطمئن شوید که در مسیر درست موفقیت قدم بر 

ه کتاب، در سمینار جامع ترن هوایی کارآفرینی دارن پس از خواندن این خالص

 .شرکت کنید سایت نگرش نیکهاردی در 

 می خواهم شرکت کنم
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