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ﺑﺮاﯾﺎن ﭼِﺴْ ﮑﯽ و ﺟﻮ ﮔِﺒﯿﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ اﺟﺎرهای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪی آن ،ﺑﻪ دردﺳﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ زﺣﻤﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ روز آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺷﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﺗﺎقﻫﺎی

اﻗﺎﻣﺖﮔﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ،رزرو ﺷﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ وﺿﻊ ،اﯾﺪهای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ذﻫﻦﺷﺎن ﺧﻮرد :ﭼﺮا ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻓﻀﺎی ﺧﻮد را
اﺟﺎره ﻧﺪﻫﻨﺪ؟!
آنﻫﺎ ﺳﻪ ﺗﺸﮏ ﺑﺎدی ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻇﺮف ﺷﺶ روز ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﺐ،
 80دﻻر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺪهی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دوﺳﺖ
دﯾﮕﺮﺷﺎن ﮐﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮ.ﺑﯽ.ان.ﺑﯽ
) (Airbnbﻣﻌﺮوف ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل  2015اﯾﺮ.ﺑﯽ.ان.ﺑﯽ ﺑﻪ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮده و در ﺑﯿﺶ از  190ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ،ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ )اﺗﺎق ﮐﺮاﯾﻪای( در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
آری ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺘﻞ و اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻮع
ﻣﺸﺨﺺ از اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺎره دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ! در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ "اﯾﺮ.ﺑﯽ.ان.ﺑﯽ" ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻬﻤﺎن در ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،اﻣﺮوزه اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ اﺟﺎرهی ﻣﮑﺎن )دﻓﺘﺮ ِ ﮐﺎر( ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان زﯾﺎد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،دﻧﯿﺎی اﯾﺪهﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ،آنﻗﺪر ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردن و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﺪه
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،آن اﯾﺪه را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
"اﯾﺮ.ﺑﯽ.ان.ﺑﯽ" ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ) (platformاﺳﺖ .ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪهﺷﺪن را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ در درون آن ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ،آﻣﺎزون ،ﮔﻮﮔﻞ و ...ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﻗ ُ ّﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ درون آن
ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎراﮐﺘﺮ داد و آنﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی داﺋﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره
از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎتﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺗﺎزه ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻮدﻣﺤﻮر را راهاﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ،اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﻪ
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ،ﺑﺮای راهاﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻮلﺳﺎزی ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ! اﮔﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ و آﻣﺎزون را دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺑﯿﺸﺘﺮ درک
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ را درون ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﮔﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ درون ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎیﺗﺎن را
ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .از ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻤﺮاه!

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺧﻮدش از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را درون
آن ﻗﻼب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳ 
ﻦ ﺧﺎص ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ) ﺑﺎزی ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و (...دﺳﺘﺶ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻀﺎد ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﯾﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪاش،
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﺳﻮدآوری ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ و آنﻫﺎ را ﺗﺤﻘّﻖ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ؟
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﯽروﻧﺪ ﭼﯿﺰی اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ آنﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ً ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ را ،ﺑﺮآورده ﮐﻨﯿﻢ!
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اﯾﺪهﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ:
ﻣﺮﺣﻠﻪی اول زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﯿﺎزی ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ) ،اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدش ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺪه اﺳﺖ(.
ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز را ﻓﻬﻤﯿﺪهاﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺎز ،راه ﺣﻠّﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و اﯾﺪهای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ﻧﯿﺎز ،ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ درون ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪهﻫﺎیﺗﺎن را ﻫﻢ از
ﺟﻨﺲ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ...ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را در درون دﻧﯿﺎی ﺗﺎزهی اﻣﺮوز،
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ! ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن.
ﺳﺖ ﮔﺎدﯾﻦ؛ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺳﺨﻨﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ:
ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪای از ِ
ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن در ﮐﺎری ،ﺷﺮوع ﻧﮑﺮدن آن ﮐﺎر اﺳﺖ.
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ﺟﻠﺴﻪی اول :ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و اﺳﺘﺮس در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس را در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺑﻪ آراﻣﺶ ،ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدی ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در  150روز ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

