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  پیشگفتار

 

یکی از عناصر موفقیت در تجارت امروز توانایی مدیریت و راهبری رشد شخصی و 

ها به خصوص قابلیت فردی افراد برای هدایت کردن و کار گروهی است. نقش این توانایی 

در شیوه تجارت نوین بیشتر نمود می کند جیم ران یکی از افرادی است که نقش بسیار 

موثر و برجسته ای در ترویج و اشاعه مهارتهای الزم برای راهبری و شیوه مدیریتی نوین 

 را داشته است.

 عنوان با ران جیم این کتاب حاصل پیاده سازی و ترجمه و ویرایش سخنرانی آقای  

صلی چگونگی رشد و موفقیت در بازار رسانی شبکه ای می باشد به دلیل ساختار کالمی ا

 ناگزیر  مترجمان  زبانی و فرهنگی زیرساختی های تفاوت و شده سازی متن اصلی پیاده 

 صورت  به اصلی منبع که آنجا از است ذکر شایان بودند آن ویرایش و تصرف و دخل از

ژه گفتار را برای هر بخش از ترجمه فارسی کتاب برگزیده وا است بوده صوتی فشرده لوح

ای نوار کاست و لوح فشرده سخنرانی یکی از پرفروش ترین منابع علم راهبری و 

 موفقیت در کسب و کار صنعت بازارسانی شبکه ای است.

جیم ران چهره شناخته شده در سطح بین المللی است یکی از اهداف مترجمان در تهیه  

عرفی هرچه بیشتر این شخصیت موفق و برجسته به جامعه ایران می باشد به این اثر م

 خوانندگان تا است گردیده ارائه ران جیم با همین منظور در پیوست کتاب متن مصاحبه 

 کتاب این نشر و ترجمه اصلی دالیل دیگر از شوند آشنا تر وی افکار و شخصیت با ایرانی

م برای موفقیت هرچه بیشتر در کسب و کار و زندگی الز هایآموزش و کافی رسانیاطالع



تواند برای همه عالقه مندان به راهبری و مدیریت خوانندگان می باشد این کتاب می

 .باشد موفق و موثر مفید فایده 

 

 ران جیم درباره                                             

 

ایاالت متحده آمریکا به دنیا آمده است  جیم ران در مزرعه ای واقع در شهر آیداهو در 

 .امریکاست سوتا مینو ایاالت در واقع برآن دانشکده وی دانشجوی انصرافی 

او به مدت چهل سال است که به دیگران آموزش راهبری رفتارشناسی انسان ارتباط  

میلیون  ۴موثر و موفقیت تجاری می دهد او تا به حال به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

نفر را در سراسر دنیا آموزش داده است از شاگردان او می توان آنتونی رابینز برایان 

تریسی را نام برد وی به عنوان یکی از بزرگترین متفکران تأثیرگذار و فیلسوفان تجاری 

شود به صدها نفر از مدیران عالی رتبه بزرگترین شرکت های زمانه با شناخته می

میالدی به عنوان مربی و عضو افتخاری  ۲۰۰۳او در سال آمریکایی آموزش داده است 

موزه پاوک مشغول برگزاری جلسات آموزشی برای کودکان و بزرگساالن بوده است 

 و هایزمینه در اینترنشنال ران جیم نام به تکزاس ایاالت لیک ساوت  در وی شرکت 

ترین مشاوران پرطرفدار از یکی و پردازد می فعالیت به شخصی رشد و مدیریت فروش

سال دارد ولی همچنان به  ۷۵آید هرچه وی اکنون موفقیت در آمریکا به حساب می

دهد او عالوه بر آمریکا سمینارها و های آموزشی خود در دور دنیا ادامه میفعالیت

کارگاههای آموزشی بسیاری در اروپا و آسیا و استرالیا و آفریقا نیز برگزار کرده است وی 

میالدی از طرف انجمن سخنرانان ملی به عنوان بهترین و حرفه ای ترین  ۱۹۸۵در سال 

سالگی با ورود به صنعت  ۳۱سخنران سال موفق به دریافت جایزه  شد او در سن 

مربی برگزیده این صنعت در  ۱۰بازاریابی شبکه ای میلیونر شده است و هم اکنون جزو 

 آید.دنیا به حساب می

 



 یافتن یک فرصت کاری: ۱درس                                       

 

 بازار در موفقیت و روش چگونگی گذاشتن در حال حاضر بزرگترین وظیفه من در میان  

 کارآمدی باعث که است آن بر حاکم فلسفه چون دنیا سراسر مردم با ایشبکه رسانی

 .شود می سیستم این

ان زندگی بهتر داشت شما می توانید شما یاد می گیرید و یاد می دهید که چگونه میتو 

برای فرزندان خود زندگی بهتری را فراهم کنید بنابراین داشتن فلسفه شخصی در این 

میالدی یاری  ۲۱زمینه بسیار مهم است چیزی که شما به آن باور دارید و شما را در قرن 

اری از مردم خواهد کرد.من از تمام این سالها سپاسگزارم که توانسته ام بر زندگی بسی

تاثیرگذار باشم تا آنها بتوانند آرمان هایشان دست یابند و زندگی خود را آنطور که 

 خواهند متحول سازند.می

 

 سود بردن بهتر از مزد گرفتن است: ۲ درس                          

 

نخستین اصل این است سود بردن بهتر از روزه گرفتن است هنگامی که این مسئله را  

درک کردم توانستم ثروتمند شوم هیچ کس در دبیرستان این مطلب را به من گفته بود 

من یک سال و نیم به دانشگاه رفتم ولی هیچگاه سخنی در این مورد نشنیدم. حقوق 

البته این به نوبه خود خوب است ولی سود بردن  که گرفتن باعث گذران زندگی می شود 

شود و این فوق العاده است مکانیزم فعالیت در این عصر را باعث ایجاد ثروت می

بینید سرمایه زیادی برای شروع تجارت سودآور الزم نیست من به بچه ها یاد میدهم می

کرایه دهند مطلب  که چگونه با دوچرخه ای که دارند یکی را سوار شوند و یکی دیگر را

 با تنها آنها این است که چه مدت طول میکشد که آنها با این سرمایه کم سود کنند. 

 .گیرندمی قرار سود ایجاد مسیر در ابتکار کمی



 مربی بودم وایدا باندا زمانی که خودم شروع به کار کردم معرفی کننده کاالیی به نام  

قت فعالیت خود را شروع کن و دیگر مجبور و پاره کار معجزه با گفت من به شف آقای

نیستی تمام وقت کار کنی من شغلی تمام وقت داشتم و به طور پاره وقت هم برای 

کردم همان طور که دیدید بسیار ساده از تو به صورت پاره ثروتمند شدن فعالیت می

بردن و  سود منظور به هم  آن ساعت در هفته شروع به کار می کنید  ۱۵تا  ۱۰وقت مثال 

نماز گرفتن فوق العاده بود من راهی پیدا کرده بودم که نه تنها باعث گذران زندگی هم 

کرد شاید باور نکنید که این راه ساده برای ایجاد ثروت شد بلکه مرا ثروتمند نیز میمی

باشد باورتان نمی شود زمانی که برای سود و ثروت کار می کنید و نه برای پرداخت کرایه 

سه را با چه انرژی آغاز می نماید شما با کارکردن در این سیستم شانس بزرگی خانه 

 برای ثروتمند شدن دارید.

 ثروتمند برای هم با خودم مرور میکردم که االن شغل تمام وقت دارم به طور پاره وقت  

 ایجاد  برای وقت تمام طور به که گذشت نخواهد زیادی زمان اما کنممی فعالیت شدن

 کار خواهم کرد آیا می توانید چنین زندگی شگفت انگیزی را تصور کنید. ثروت

 

 جادوی کار پاره وقت: ۳ درس                                 

 

برای مردم بسیار هیجان انگیز است که یک کار پاره وقت را شروع کنند کافیست فقط  

ساعت در هفته برای آن وقت صرف کنید اگر کارتان را درست انجام دهید و  ۱۵تا  ۱۰

برخی مهارتها و تکنیک ها را یاد بگیرید خیلی طول نخواهد کشید که درآمد حاصل از 

کار پاره وقت به منظور ثروتمند شدن با درآمد حاصل از شغل تمام وقت شما برابرمی 

ار پاره وقت برای ایجاد ثروت دوبرابر شغل تمام شود. بگذار برایت بگویم وقتی از طریق ک

وقتم پول دراوردن در وضعیت دشواری بود هم بر سر دو راهی بودم دیگر نمی خواستم 

 و نحوه به توان می که تمام وقت کار کنم و این سوال که چرا به سر کار تمام وقتم نروم. 

شود یکی تریان میمش جذب موجب موضوع همین داد تغییر را شخصی هر زندگی سبک



آورید کسی از من ترین این سیستم پولی است که به  صورت ه وقت در میاز بزرگ

پرسید چگونه تمثال سه بار به تعطیالت رفتیم چگونه دوتا ماشین نو خریدی یکی می

برای خودت و یکی برای همسرم بچه هایت همه لباس های نو دارند چگونه؟ و من می 

الر درآمد بیشتر در ماه او پیشنهاد می کنم که او هم کار پاره وقت گویم تنها با هزار د

ایرج روغن است توجه کنید که اگر این هزار دالر ناشی از یک شغل تمام وقت بود کسی 

به داستان شما گوش نمیکرد نخستین  هزار دالری که از کار پاره وقت به دست می 

خواهند استان آن موقع است که همه میآورید که زندگی شما را به تغییر وامی دارد و 

شما را بشنوم جادو و جذابیت فعالیت پاره وقت شما یک دعوت کالسیک را برای کسی 

که بخواهد به داستان شما گوش کند و ببیند شما چه کاری کرده اید که توانسته اید 

 زندگیتان را تغییر دهید به همراه خواهد داشت.

ا را تغییر می دهد بلکه نحوه استفاده از پول تان است لزوما پول نیست که زندگی شم 

که زندگی شما را متحول میکند و سبک زندگی شما را تغییر میدهد این مسئله به نوبه 

خود باعث یک دعوت کالسیک می شود چون برای مردم این سال پیش می آید که شما 

 چه کاری دارید انجام می دهید

 

 تنظیم بادبان: ۴ درس                                     

 

 که نیست باد وزش مسیر این هستیم دریا وسط در بادبانی قایق یک به همه ی ما شبیه  

 می معین را مسیر که است بادبان تنظیمات و قایقران این بلکه کندمی تعیین را ما مقصد

بادها برای  کند استفاده خود زندگی در ای نحوه به میتواند کسی هر مثال این از سازد

بازند باد مسایل باد فرصت ها و تغییرات آنها حتی زمانی که همه ما به طور یکسان می

قایق ما سر و ته شده است نیز می باشند بادهای موافق و ناموفق همواره در حال وزیدن 

است اما به خاطر داشته باشید بعد خواب برای همه ما به طور یکسان می وزد باد اقتصاد 

جتماع باد سیاست فقط تفاوت در این است که شما قایقی را کی به مقصد می رساند ا باد 



سال؟  تفاوت در زمان رسیدن و تنظیمات بادبان قایق بادی که می  ۵سال؟  ۳یک سال؟ 

شود یادگیری درس گرفتن از تجربیات به شما کمک وزد موضوعی که اینجا مطرح می

 بادبان قایق را تنظیم کنید.می کند تا هر دفعه بهتر از هفته پیش 

نخستین چیزی که در زندگی مالی تجربه کردند ورشکستگی بود و دومین چیزی که می  

خواستم به دست آورم ثروت در اینگونه مواقع حتی به خود میگویم دیدی دیگر نمی 

توانیم برنامه هایمان را عملی کنیم فالن گروه قدرت را به دست گرفته و سیاست های 

 تحول و تغییر شد یادآور شما به را اینقطه بگذارید دی دولت در حال تغییر است اقتصا

 خود با که کرد تغییر زندگی به من نگرش زمانی نیست وابسته سیاست اساسا زندگی در

 سال کاری تو گذشت و هیچ اتفاق مهمی در زندگی از ولی افتاد. ۶ این گفتم

رفته اید تا دو سال آینده نیز ادامه دهید ئن شما می توانید راهی که از دو سال پیش  

خواهید باشید همان نتایجی را که از دو سال پیش داشته اید خواهید داشت اما اگر می

گویم که امروز وقتش فرا رسیده است که دو سال آینده شما از تغییر کنید به شما می

ن تحولی است شما سال گذشته شما تفاوت شود هرکسی قادر به ایجاد چنی ۲استانبول 

سالگی این تغییر را در خود ایجاد کنید شما در هر  ۶۰تا  ۱۳ از سنی می توانید در هر 

سال  ۵دوره ای از زندگی که به سر می برید اگر بخواهید می توانید دو سال آینده یا 

آینده خود را تغییر دهید تنها کافی است به طور درونی و قلبی در پی دستیابی به 

تان باشید به خاطر داشته باشید که آینده شما نوشته نشده است و هیچ قانونی  آرزوهای

برای رسیدن به آرزوهایتان وجود ندارد پس آینده تان را خودتان تعیین کنید و این 

چیزی است که ما آن را فرصت می نامیم ولی اگر آگاه نباشید که می توانید زندگی آینده 

را تغییر دهید مثل بسیاری از مردم سال های سال همین درآمد ازدواج و هر چیز دیگری 

 گاه هیچ مردم اغلب چرا میدانید ماند خواهید طور بدون تغییر همان جایی که هستند 

 چگونه من دانش دنبال به هرگز اینکه خاطر به افتاد؟ نمی شان زندگی در مهمی اتفاق

سی شرکت نکردم کتابی نخوانده کال در زمینه این در و نبودم کنم؟ زندگی بهتر توانم می

آنها به سمینار این رفتم اگر باور دارید به طوری که برای زندگی خود انتخاب کرده اید 

مناسب است و چیز بیشتری از زندگی نمی خواهید از انتخاب شما این است و مجبورید 



ن از آن احساس رضایت کنید هرکسی می تواند بر اساس انتخاب خود زندگی کند ولی م

سال آینده را کامال متفاوت از سال گذشته  ۳گویم اگر بخواهید می توانید به شما می

 بسازید فقط کافی است مواردی را در زندگی خود به کار ببندید.

کند بلکه این جا به این موضوع پی بردیم که وزش بادها میزان درآمد و ثروت نمی 

گیری و تنظیم باد تایر تعیین کننده می باشد این موضوع بتواند به نحو چشمگیری جهت

سود شما را در سه سال آینده نسبت به سال های پیشین چندین برابر کند به یاد داشته 

دهد چندان اهمیت ندارد زیرا این بیرونی برای شما رخ می باشید اتفاقاتی که در محیط

اتفاقات به طور یکسان برای همه وجود دارد آقای شورن چند سال پیش مرا به جلسه 

مدیران ارشد شرکت داشت در جلسه از من پرسید آقای ران شما به سراسر جهان سفر 

سال آینده چگونه  ۱۰ا میکنید و انسان دنیا دیده و مطلع هستید فکر می کنی دنیا ت

 مانند اگر است این بشریت تاریخ و شما به من پیام آقایان خواهد بود به ایشان گفتم 

 را هافرصت دشواری نباشیم خوبی شنونده نکنیم توجه  مسائل به تاثیرگذار های انسان

بعد روز و  ۶سال گذشته  بعد از  ۱۰ مانند نیز آینده سال ده در که باشید مطمئن نپذیریم

از پاییز زمستان فرا رسد و چیزی تغییر نخواهد کرد شانس و فرصت همواره بر  دشواری  

عجین شده است هرچند گاهی فرصت ها بیشتر از دشواری ها و گاهی دشواری ها بیشتر 

از فرصت ها به نظر می رسند ولی مجموع این  ترکیب تغییری نخواهد کرد فکر کنید 

 هستید.برای ایجاد تحول بی تجربه 

مربیان گفت برای اینکه نتایج مطلوبی داشته باشیم این تو هستی که باید تغییر کنی  

تر شود تالش کن که تو توانمندتر شویم این موضوع یکی از درس نخواه که مسائل آسان

تر شود و مشکالت کمتری داشته باشید نخواه که مسائل آسانهای بزرگ زندگی من شد 

هیچگاه توانمند تر شوید و مهارت های بیشتری کسب کنی بلکه تالش کن که تو 

نخواهید چالش های کمتری داشته باشید بلکه بخواهید خرد و آگاهی بیشتری پیدا کنید 

همواره آماده رویارویی با چالش ها باشید ا بدون آنها هرگز نخواهید کرد بدون دست و 

شما هیچگاه بدون نیروی جاذبه شوید ها حلقه ثروتمند میپنجه نرم کردن با این چالش



زمین می توانید پرواز کنید چالش ها کلید وسعت دادن آگاهی و خرد شماست تا بتوانید 

 بر آنها چیره شوید

 

 سخن آخر اینکه باور داشته باشید  

انسان قادر به انجام کارهای شگفت انگیزی است به شرط آن که از اتفاقات 

 نهراسد آینده 

 

 


