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 چالش آینده:

بلکه این است که جها    تفاوت از ا روز آ چه که آینده را  تمایز و با اهمیت کرده است این  یست که هنوز رخ  داده است 

ظاهر  یشود. اگر در صد سال آینده جا عه  ا تغییری  کند پس آینده پس از صد سال دیگر است و اگر ده سال آینده تغییر کند 

در ا روز  یعن  آینده  زدیک است. آ چه که قابل قبول همگان است، این است که آینده با جهان ا روز  تفاوت خواهد بود و ریشه

 خواهد داشت.

 آینده پیشرف ه:

 افق  و دیگری  مودی فشرده. ا دو  وع پیشرفت داریم : یک  پیشرفت 

است. در واقع در پیشرفت افق  کاری از  1به0است در صورتیکه پیشرفت  مودی حرکت از  nبه1پیشرفت افق ،حرکت از 

جدید خلق  یکنیم برای  ثال:اگر از روی دستگاه تایپ هراز تا پیش ا  ام شده را ادا ه  یدهیم ا ا در پیشرفت  مودی چیزی 

بسازیم پیشرفت افق  کرده ایم ا ا اگر با همان دستگاه تایپ یک کلمه جدید بسازیم پیشرفت  مودی    باشد.  پین  مو ه کا ل  

ز جمله خطوط راه اهن و یا حت  ساله پین این است که  ا ند ایالات  تحده شود. همه چیز ها ا02از جها   سازی است: بر ا ه 

 کل شهر هارا  ا ند ان  یسازد البته جهش  هم زده ا د  ثلا به جای تلفن یکباره به تلفن ب  سیم رسیده ا د.

پیشرفت  مودی در یک کلام تکنولوژی است که دره سیلیکون را به پایتخت فناوری تبدیل کرده است. بیشتر افراد  عتقد د که 

اگر همان چین بدون توسعه فناوری تولیدات خود جها   سازی پیش  یرود ا ا در واقع فناوری با ث آن  یشود آینده ی جهان با 

از روش های قدیم  بدون توسعه فناوری  ابود کننده به دست آوردن ثروت  را دوبرابر کند آلودگ  را  یز دو برابر کرده است

 است.

از ا  ای  که جها   سازی و فناوری حالت های  تفاوت  از پیشرفت هستند   مکن است هم ز ان هردو یا یک  یا هیچ کدوم از 

دوره ای از توسعه سریع فناوری و جها   سازی سریع بود در بین اولین  8181تا  8181آن هارا داشت به  نوان  ثال: سال های 

یک پیشرفت سریع فناوری وجود داشت ول  جها    8198یری روابط با چین در سال جنگ جها   و سفر کسین ر تا از سرگ

تا کنون شاهد جها   سازی سریع در کنار توسعه  حدود فناوری بوده ایم و این توسعه  8198سازی چندا   رخ  داد. از سال 

ت بدست اوردن ثروت را از طریق برداشتن فناوری بیشتر  حدود به فناوری اطلا ات بوده است.پیشینیان  ا با روحیه بردو باخ

 ال دیگران  یدا ستند که این کار در طولا    دت به قدر کاف  دارای   میداد که بتوان یک فرد  عمول  را   ات داد ا ا پس از 

ر در هفتع به توسعه کشاورزی و اختراع آسیا  بادی به یک کشور ثروتمند تبدیل شد به طوری که پیشینیان  ا تصور داشتند که کا

روز برسد ، ا رژی کم شود ا ا این اتفاق ها  یوفتاد زیرا به جز در سطح کا پیوتری آن هم در  یم قرن، پیشرفت آ چنا    داشته  1

 ایم.

 :اس ارتپ ها)تفکر کسب و کار نو پا(



آن دشوارتر اگر بخواهید کار را برای این ها این است که: ا  ا کار در شرکت های بزرگ دشوار است و از  بزرگترین تعریف  نف 

به تنهای  ا  ام بده . شرکت های  وپا بر این اصل ا د که برای ا  ام کارها باید با دیگران همراه شوید ا ا همزان به قدر کاف  

وه  از کوچک باشید تا وقت  که بتوا ید واقعاً کاری را ا  ام بدهید.در تعریف  ثبت شرکت های  وپا،استارتپ ها بزرگترین گر

افراد هستند که    توا ید آن ها را برای ساختن آینده ای  تفاوت  تقا د سازید. هم ترین  قطه قوت استارتپ تفاوت جدید آن 

 است حت   هم تر از کوچک یا پابک  شرکت.

 ایدئولوژی رقابت:  

ای اد    کند ا ا  فهوم رقابت  تک قطب  خلاق  حصولات جدید است که به هرکس  سود    رسا د و برای خالق سودی پایدار

چیست؟رقابت به  عنای سود  بردن هیچکس، تمایزی ب   عنا و تلاش برای بقا است پس چرا آن را سالم  یدا یم؟این تفکر غلط  

هرکس  که  مره بالاتری کسب  یکرد دارای احترام بیشتری  است که سیستم آ وزش   ا ای اد کرده است.در دوران  درسه ها

در این بین بچه های  هستند که  میتوا ند سا ت ها پشت  یز  درسه درس یاد بگیر د این افراد به درجات بالاتر      یشد و

رسند و با آن همه افکار برای آینده تن به شغل  دیریت   یدهند که باید با افراد هم هوش خود رقابت کنند و چه هزینه ها که 

 برای این رقابت ها    شود.

تعریف اقتصادی یا یک تعریف قدیم   یست که هر کس  یا هر شرکت  که در بازار با آن سروکله بز د بلکه یک رقابت یک 

ایدئولوژی است که در جا عه رواج یافته و خود را گرفتار آن  یکنیم حت  اگر با رقابت بیشتر کمتر بدست آوریم.از زبان  ویسنده 

در استنفورد ثبت  ام کردم و برای رسیدن به  دارج  ال  بعد از یک سال  کتا :بعد از گرفتن لیسا س برای یک شغل  وفق

کارآ وزی در دادگاه ت دید  ظر،برای  نش  گری کنار قاض  کنوی و اسکالیا به  صاحبه د وت شدم  ن در  لاقات با آن ها 

 اکا   همراه بود رفتم و برای پس از ساختن پ  پال به سراغ دوست قدیم  که با  ن در آن  0221شکست خوردم ا ا در سال 

با توجه به دیده هر دویمان  وفق «آیا خوشحال  یست  که در آن کار  وفق  شدی؟»اول  سوال به جای هر سؤال دیگری پرسید:

 شدن  ن در کار حقوق با ث  یشد تمام  مر به بایگا   پرو ده های  ردم بپردازم به جای خلق چیزی جدید.

 جنگ و صلح:

را دائم در دست دار د.برای رقابت دو « سا تزو»و«کلاوزوتیس »آن ها کتا  های  دیران،کسب و کار را یک جور جنگ  یدا ند 

 قیده  تفاوت از شکسپیر و  ارکس وجود دارد  ارکس  عتقد است  ردم با هم  ی نگند چون باهم  تفاوتند طبقه کارگر با طبقه 

تفاوت  دار د. هرچه تفاوت بیشتر تعارض  یز بزرگتر  یشود. ا ا  ظریع شکسپیر  کس این  توسط  ی نگد چون اهداف و افکار  

 ظریه است وی  عتقد است افرادی که شبیه به هم هستند باهم  ی نگند بدون اینکه بدا ند چه هدف  دار د  برای  ثال دو ختندان 

قام بود د ا ا باهم دشمن  دیرینه داشتند که هرچه این دشمن  رو ئو و ژولیت با وجود اینکه رشد یکسان داشتند و از یک شأن و  

 زیاد تر  یشد و ز ان  یگذشت هدف ابتدای  جنگشان فرا وش  یشد.



افراد برای گرفتن ارتقاء شغل   سبت به رقبا خشم  یگیر د یا شرکت در بازار  سبت به سایر رقبا خشم  یگیرد آن ها فقط به فکر 

 بقای خود هستند.

شرکت  وپای   حصول کوچک سفید ر گ   ربع شکل  را  رضه کرد که به هرکس این ا کان را  یداد   داشتن  0282ر در اکتب

یک شرکت کا ادای  به  ام  ت اسکوئر کارتخوان ا تباری خود را به شکل  یمه قرص  اه یک آیفون کارت ا تباری داشته باشند 

واحد پ  پال در ای ب  کارتخوان تقلیدی  0280وارد  برد کرد. در  ارس  ساخت. اینتویت کارتخوان استوا ه ای شکل خود را

 ثلث  شکل خود را راه ا دازی کر این کارتخوان یک  شت به اسکوئر زد که یعن  سه گوش راحت تر از چهار گوش است. این 

 گو ه است که حماسه شکسپیر تما    دارد .

 

 

 شما برگ بخت آزمایی نیس ید:

 سؤال در کسب و کار این است که :آیا  وفقیت با شا سو اقبال بدست  یاید یا با  هارت ؟پر چالش ترین 

چهل تکه ای از » ینویسد:  وفیت  بارت است از« از  ا بهتران»  الکوم گلدول، یک  ویسنده  وفق درباره  وفقیت افراد در کتا  

توصیف  یکند. بیل گیتس حت  « گفت ا گیز سیاراتتراز شدن ش»جف بزوس  وفیت ا ازون را « خوش اقبال  های تصادف  

 فراتر رفته و  یگوید: 

شاید همه ی این ها به شیوه ای هوشمندا ه فروتن   یکنند ا ا «  خوش شا س  که با  هارت های  شخص  زاده شده است » 

 وفقیت صرفاً تصادف   یست. درست  کارآفرین  های پ  در پ  و کسبو کار های چند  یلیون یا چند  یلیارد دلاری ثابت  یکند که

است که ا سان های  وفق ز ان زیادی را برای ا  ام کارهای جدید دار د ا ا در این بین افرادی هم بود د که به واسطه بر ا ه 

ر یک بار شروع به کاریزی،  وفق شده ا د. هر شرکت  در هر  وقعیت  نحصر به فردی شروع به کار کرده است و هر شرکت  فقط 

 یکند و وقت  ا دازه  مو ه یک بشود  لم آ ار دیگر جوابگو  میباشد. در  سل های قبل بر این باور بود د که شا س قابل کنترل 

 است و باید کاری را که  یتوا   ا  ام ده   ه کاری را که  میتوا  ...

رالف والدو ا رسون با این اخلاق اکتساب  اش بود که  وشت: ا سان های کم ژرفا به شا سو  وقعیت باور دار د و ا سان های 

» بعد از اینکه روالد آ و دسن  خستین اکتشافگری شد که به قطب جنو  رسید،  وشت: 8180درسال « یرو ند به  لتو  علول

هیچ کس تظاهر  میکند که « ه چیز برای او  هیا شده است و  ردم شا س  یخوا ندشپیروزی در ا تظار کس   شسته است که هم

 شا س وجود  دارد ا ا  سل های قبل ا تقاد داشتند که شا س را باید با تلاش سخت بدست آورد.



ترل شماست؟ اگر آیا بیل گیتس در بخت آز ای  هوشمندی بر ده شد؟ آیا شریل سند برگ با ثروت به د یا آ د؟ آیا اینده در کن

آینده را تعریف شده فرض کنید  یتوا ید آن را  دیریت کنید ا ا اگر آن را گنگو  بهم و از روی شا س تلق  کنید از  دیریت شما 

خارج  یشود.دیدگاه آینده تعریف  شده روال را از  وضوع اصل  جلوتر    ا دازد. کس  که به آینده قطع   عتقد است به د بال 

که باید ا  ام شود و آن را ا  ام  یدهد چنین فردی به جای د بال کردن کار های خستگ   اپذیر برای  تمایز شدن  کاری  یرود

 به د بال فوق العاده شدن در یک حوضه اصیل که در آن تک قطب  شود،  یرود.

 ه تشکیل  یشود:گرو 1افراد خوشبین در ا تظار آینده و افراد بد بین در هراس از آینده  یباشند بنابراین 

 بدبین غیر قطعی:

ز ا   که این قاره تسلیم بوروکراتیک شد و از آن به بعد در جریا   اهسته حرکت  یشود  8192این گروه شا ل اروپا از سال 

ه فکر  یکند. در این بین با ک  رکزی اروپا هیچ  قش   دارد و فقط تصیم های بداهه  یگیرد. اروپای  ها ز ا   که اتفاق  یوفتد ب

این  یوفتن که چه کاری ا  ام دهند تا  شکل بدتر ازین  شود.فرد بدبین غیرقطعس  مدا د که تنزل گریز  اپذیر سریع اتفاق 

  یوفتد و تنها کاری که  یتوا د بکند این است که  نتظر بما د تا اتفاق  رخ دهد...

 بدبین قطعی:

ا چون غم بار است باید خود را برای آن آ اده کند. در د یای ا روز این یک فرد بدبین قطع   عتقد است که آینده قطع  است ا 

گروه شا ل چین  یشود : با رشد اقتصادی چین، ا ریکا خوشبینا ه تصور کرد که آینده از آن چین است. در صورتیکه  خود چین 

در حال حاضر این است که هرچه غر  رشد اقتصادی را سریع  میدا د و به  وفقیت خود بد بین است ساده ترین راه رشد چین 

ا  ام  یدهد چین کپ  کند. سوزا دن سوخت برای ساختن هرچه بیشتر کارخا ه و آسمان خراش  ا ا با توجه به جمعیت زیاد 

 مل کند چین  ها به د بال پس ا داز کردن پول خود  چین این  نابع گران  یشود و چین هرگز  میتوا د  ثل کشور های ثروتمند

 ند آن ها هر یک آینده را به طرز  رگباری تصور  یکنند.هست

 خوشبین قطعی:

برای این دسته از افراد آینده بهتر از حال است اگر بر ا ه داشته باشد و تلاش کند هما طور که کارل  ارکس و فردریش ا گلس 

تولیدات بیشتر و غول آسا تری  سبت به قرون گذشته خواهد داشت.ساخت ساختمان  81پیش بین  کرده بودن که ت ار قرن 

تکمیل  8199آغاز و در سال  8199در سال « گلدن گیت»پایان یافت. پل  8198سال  شروع و در 8101در سال « ا پایر استیت»

 8190آغاز شد و قبل از پایا اش در سال  8198شد . بر ا ه ریزی قطع  حت  از سطح سیاره  یز فراتر رفت: بر ا ه آپولو  اسا 

 ا سان به  اه بفرستد.  80 وفق شد 



 سبت به بدبین ها بهتر است ا ا  میدا ند چ وری باید بر ا ه ریزی کند و  غیر قطع  نآینده از  ظر خوشبیخوشبین غیر قطعی : 

ا تظار دارد که از آینده سود ببرد ا ا دلیل  شخص  برای طراح  طرح  شخص   دارد. خوشبینا ه غیر قطع  به جای ساخت 

 که تا الان ساخته شده است را باز طراح   یکند.  حصول  جدید 

 

 ل کن:پول را دنبا

برای هرکس  که بیشتر  صیبش شده است، باز هم فراوا   بیشتری خواهد داشت. هرکس  که  دار است، حت  »پول،پول    آورد

 (.01:01آ چه دارد هم از او گرفته خواهد شد)ا  یل  ت ،

 عروف شد. او دریافت  12-02یا قا ده « اصل پارتو»اقتصاد دا   به  ام ویلفر دوپارتو چیزی کشف کرد که به  ام  8129در سال 

درصد غلاف های  02درصد ز ین های ایتالیا هستند. پدیده که به  ظرش همان قدر طبیع  آ د که  12درصد  ردم صاحب  02که 

 درصد  حصول  خودفر گ  را تولید  یکرد د. 12 خودفر گ  باغ او 

 ا چه در طبیعت و چه در جا عه را در برگرفته است.  این جزء کوچک که به شدت از سایر رقبا جلو    افتد، همه  حیط اطراف

 خر  ترین ز ین لرزه ها چندین برابر قوی تر از   مو ه همه ز ین لرزه های کوچک دیگر هستند. کسب و کار های تک قطب  

 از  یلیون ها رقیب که هیچ تفاوت  با یکدیگر  دار د، ارزش بیشتری کسب  یکند.

 های پرخطر:قانون توانی سرمایه گذاری 

سر ایه گذاران خطر پذیر قصد دار د از طریق شناسای  و بنیا گذاری شرکت های تازه وارد ا یدوارکننده سود بدشت آور د.آن ها 

از  وسسات و افراد ثروتمند پول بدست  یاور د  و این پول را وارد بنیان گذاری و سر ایه گذاری در شرکت های فناورا ه 

تشخیص داده باشند،سهم  از بازگشت سر ایه خواهند داشت ا ا اکثر شرکت های تحت حمایت سر ایه  یکنند. اگر درست 

گذاری ها،  رضه  مو    میشو د یا خریداری  میشو د.اکثراً با شکست  واجه  یشو د و  عمولا به فاصله خیل  کم  از ز ان 

ر در ابتدا ضرر  یدهد. ا ا بعد از  دت  در هنگام رشد آغازشان.به خاطر این شکست های زودهنگام یک سر ایه گذار خطرپذی

 مای  و بزرگ شدن شرکت های  وفق سبد سها شان، این ضرر ها جبران شده و به سود  بدل  یشود.بسیاری از استارتپ ها 

د که باید د خورد. هر سر ایه گذار خطر پذیری  یدا شکست  یخور د و بسیاری از سر ایه گذاری ها روی آن ها شکست خواهن

سراغ شرکت های  وفق برودو سر ایه گذاران  یدا ند که شرکت ها باهم  تفاوتند ا ا این تفاوت هارا دست کم  یگیر د. در واقع 

برابر  1یا حت   0شرکت های بد شکست خواهند خورد، شرکت های  توسط بدون تغییر خواهند  ا د و شرکت های خو  

بیشتر از کل شرکت های دیگر درآ د ای اد کرده  0221 ک بهترین سر ایه گذاری در سالبازگشت سر ایه خواهند داشت فیسبو

است.پالا یتر دو ین شرکت در لیست بهترین سر ایه گذاری ها، توا سته است برابر   مو ه سایر شرکت ها به جز فیسبوک درآ د 

یه گذاری در یک سر ایه گذاری  وفق برابر خواهد کسب کند. بزرگترین راز در سر ایه گذاری پرخطر این است که بهترین سر ا



( فقط در شرکت های  سر ایه گذارین را دار د که ارزش برابر کل سر ایه 8بود با کل بقیه سر ایه گذاری ها. دوقا ون وجود دارد:

 گذاری ها به دست اور د و چون قا ون اول  حدود کننده است هیچ قا ون دیگری وجود  دارد .
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