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برای اینکه کسب وکار موفقی داشته باشید که در همه ی شرایط بتواند سرپا بماند، باید دانش و اطالعات خود را 
ارتقا دهید و همیشه به روز باشید. شناسایی درست نیاز در کسب وکار می تواند موفقیت و پیشرفت شما را تا حد 

زیادی تضمین کند.

نیازهایاصلیواساسیانسان
واقعیت این است که همیشه کاالها و خدماتی وجود دارند که پس از ورود به بازار دارای عمر کوتاهی هستند و پس 
از مدتی جای خود را با کاالها و خدمات جدید عوض می کنند. این کاالها و خدمات با توجه به شرایط موجود در 
زمان خود ایجاد می شوند و لزومًا نمی توانند برای همیشه به همان شکل ثابت دارای تقاضا باشند. این محصوالت 

حتی ممکن است در دوره ی کوتاه عمر خود فروش زیادی ایجاد کنند و نیاز افراد زیادی را نیز برطرف نمایند.
در قرن بیست ویکم سرعت تغییرات جهان و رشد دانش به شدت افزایش یافته است. اکنون در هر سال شغل های 
بسیار زیادی از بین می رود و از طرف دیگر، مشاغل فراوانی به وجود می آید. افرادی که همراه با تغییرات جهان، 

خودشان نیز تغییر می کنند، برندگان این بازی هستند و هیچ گاه از زندگی جا نمی مانند!
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شما برای اینکه کسب وکاری دائمی داشته باشید، باید محصوالت و خدماتی را بسازید و بفروشید که جزء نیازهای 
همیشگی و اساسی مردم باشد و با توجه به تغییر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی، بتوانید آن ها را با شکل جدید 
تقاضای مردم مطابقت دهید. اگر می خواهید یک کسب وکار همیشگی و درازمدت داشته باشید، باید نیازهای اصلی 

مردم را به درستی بشناسید و از تغییر شکل آن ها به خوبی آگاه باشید.

نکتهبسیارمهم:نیازمردمهیچگاهازبیننمیرود،بلکهتنهاشکلآنتغییرمیکند.

نیازهایاصلیواساسیانسانشاملخوراک،پوشاک،مسکن،حملونقل،ارتباطات،بهداشت
ودارو،رفاهو...است. همه ی افراد این نیازهای مهم را دارند، اما شکل آن ها در طول زمان تغییر می کند. هر 
کسب وکاری برای رسیدن به موفقیت باید هوشمندانه عمل کند تا شکل این نیازها را به خوبی درک کرده و آن ها 

را تأمین نماید.

مثال1:خوراکوموادغذایی
در سالیان دور نوع خوراک و نحوه ی پخت و نگهداری مواد غذایی بسیار متفاوت از این زمان بود. اکنون مردم 
برای نگهداری مواد غذایی از یخچال و فریزر و برای پخت غذا از اجاق گاز استفاده می کنند. قبل از لوله کشی گاز 
به منازل، شرکت ها و مشاغلی بودند که کپسول های گاز را در شهرها توزیع می کردند، اما حاال مشاغل دیگری 

وجود دارند که به توزیع گاز شهری از طریق لوله های گاز اشتغال دارند.
امروزه بسیاری از مواد غذایی به صورت آماده و بسته بندی شده مثل کنسروها در اختیار مردم قرار می گیرد. ده ها 
هزار شغل جدید ایجاد شده تا این شکل از نیاز مردم را برطرف نماید، ازجمله شرکت های تولیدکننده، کارکنان 
شرکت ها، بازاریاب ها، راننده ها، فروشگاه ها و... . در این میان افراد آگاه توانستند با ایجاد کسب وکارهای جدید هم 

خودشان به ثروت خوبی دست یابند و هم تقاضای زیادی را جوابگو باشند.

http://www.movafaghyar.com
http://www.movafaghyar.com


تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت موفق یار است و انتشار آنالین  آن با ذکر منبع بالمانع است.

www.MovafaghYar.com

3آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

شناساییدرستنیازدرکسبوکار

مثال2:حملونقل
قبل از اختراع اتومبیل، مردم از اسب، شتر، درشکه و... برای حمل ونقل استفاده می کردند؛ بنابراین واضح است که 
در آن زمان مشاغل مربوط به خدمات و نگهداری این موارد رونق خوبی داشته است. به روز نبودن و کهنه کاری 

اغلب افراد در این مشاغل باعث شد که بعد از اختراع اتومبیل، صدها هزار نفر در سراسر جهان بیکار شوند!
حاال با استفاده ی زیاد از اتومبیل هم شرکت های فراوانی با هزاران نفر نیروی کار در تمام جهان به ساخت اتومبیل 
مشغول اند و هم به مشاغلی مثل مکانیکی، صافکاری، باتری سازی و... نیاز است. در اینجا نیاز واقعی به حمل ونقل 

باقی مانده و تنها شکل آن تغییر کرده است.

مثال3:ارتباطات
ده ها سال پیش مردم برای ارتباطات راه دور ابتدا از نامه و سپس از تلگراف استفاده می کردند. سال ها بعد تلفن 
اختراع شد و با ایجاد مشاغل جدید فراوان، مشاغل قدیمی زیادی را از بین برد! حاال با وجود اختراعات جدید و 
پیدایش تکنولوژی های پیشرفته، مردم در کنار تلفن، از لوازم ارتباطی قدرتمندی مثل تلفن همراه، اینترنت، ایمیل، 

رسانه های اجتماعی، اپلیکیشن های ارتباطی و... بهره می برند.
استفاده از تلفن همراه به حدی فراگیر شده که حتی کشورهای عقب مانده هم از آن استفاده می کنند و در برخی از 
کشورهای جهان ضریب نفوذ تلفن همراه بزرگ تر از یک است، یعنی به طور متوسط هرکس بیش از یک گوشی 
بازار گشت و سپس گوشی های  ابتدا گوشی های ساده روانه ی  تلفن همراه دارد! در مورد خود تلفن همراه هم 

هوشمند و با امکانات فراوان عرضه گردید.
این تغییرات بزرگ باعث به وجود آمدن میلیون ها شغل جدید گردید، اما مشاغل فراوان زیادی را نیز از بین برد! 

در اینجا نیز شرکت ها و افراد به روز و آگاه توانستند کسب وکار خود را باقی نگه دارند.

ساختکسبوکارموفق
می توان در هر زمینه ای به هزاران مثال مختلف اشاره کرد که چگونه افراد هوشمند و توانمند با ساخت کسب وکارهای 
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جدید برای خودشان ثروت آفریدند، برای عده ی فراوانی کارآفرینی و اشتغال زایی کردند و نیاز مردم زیادی را نیز 
برطرف نمودند.

نیازهای انسان هرگز تمامی ندارد و از بین نمی رود. برای اینکه کسب وکار موفقی )در ابعاد کوچک یا بزرگ( داشته 
باشید و از آن لذت ببرید، باید هدف داشته باشید، آگاه و به روز باشید، دانش و اطالعات خود را همیشه افزایش 
دهید، به تغییرات علم و تکنولوژی توجه نمایید، محصوالت و خدمات خود را بهبود ببخشید، شرایط زمانه را در 
نظر بگیرید، به شکل و نوع نیازهای مردم دقت کنید، انگیزه و پشتکار داشته باشید و تالش کنید تا کسب وکاری 

عالی بسازید که همیشه در حال رشد و پیشرفت باشد.

• نویسنده:فردینمحمدی
• موضوع:کسبوکار

)www.MovafaghYar.com(منبع:موفقیار •

برایمشاهدهیاینمقالهدرسایتموفقیارواعالمنظراتخود، اینجاکلیککنید!
برایترویجموفقیتدرجامعه،لطفاًاینفایلرابادوستانتانبهاشتراکبگذارید!

برایدانلودرایگانآموزشهاومقاالتموفقیتوثروتمندی،عضوسایتموفقیارشوید!
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