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 )مقدمه(سنگ فرش هر خیابان از طالست

او بنیانگذار . هاي جهان را ساخت کننده کره، چونگ از هیچ شروع کرد و یکی از بزرگترین شرکت بعد از جنگ ویران

حد و   به همه نقاط جهان دسترسی بیقرارش، تقریباً اي و بی  ساله با نگرش حرفه55این مرد . باشد و رئیس دوو می

 .هاي ممکن را کشف کند کند تا فرصت او بیش از نیمی از سال را به سراسر جهان سرکشی می. حصري دارد

هاي خود محرکی دارد، اما  کیم مسلماً براي فعالیت.شود کننده جسور در جهان سوم محسوب می او یک ریسک

او گاهی آنقدر خوب به . کسب و تجارت کشور کره موقعیت ممتازي داردکیم در جهان . طلبی نیست محرك او زیاده

کیم به جاي اینکه صحنه گردان یک نمایش انفرادي باشد، با استخدام بیش از .تواند واقعی باشد رسد که نمی نظر می

کیم به نقاط . کارمند و افزودن روحیه خالق و جسورانه خود به آنها کارآیی خود را چندین برابر کرده است90,000

کنم این نوعی عدم تعادل  تصور می.  من از نقاشی یا موزیک اطالعی ندارم":گوید او می. عان داردزاش ا ضعف شخصی

یابم  که پول در کجا باید به دست  روم، فوراً در می به هر کجا که می".است، ولی تمام توجه من به کسب و کار است

رش هر خیابان از طالست، بنابراین بدون تالش زیاد، مقدار هنگفتی از آن گفتم که سنگف روزي به شوخی می. بیاید

هایش پول نریخته است و پول درآوردن در آن  البته، در دنیا جاهایی وجود دارند که در خیابان. آورم را به دست می

ام تا نشان دهم عالئق  دهبا این وجود، این شوخی را کر. طلبد اي نیست، کار زیاد و مشقت بسیار می ها کار ساده مکان

 .واقعی من در کجا هستند

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 ).رویاها نیروهاي الزم براي تغییر جهان هستند:1فصل( سنگ فرش هر خیابان از طالست

 .تاریخ متعلق به کسانی است که رویاهاي بزرگ در سردارند●

از هر آنچه که .حتی یک سکه در جیب نداشتم ولی رویاهاي بسیاري داشتم. ي بودمدر دوران دبستان، بچه فقیر

تاریخ متعلق به . شناسند مردمی که رویا دارند، فقر را نمی. آورد، رویاها مهمترین هستند جوانی به همراه خود می

ساز  رویاها اغلب انسان. ندرویاها نیروهاي الزم براي تغییر جهان هست. کسانی است که رویاهایی بزرگ در سر دارند

و یک انسان با رویاهاي غلط مانند انسان بدون . کنند آنها شخصیت، کار و حتی سرنوشت انسان را کنترل می. هستند

 .رویا در معرض خطر است

رویاي من این بود که با فعالیت . اندازي کردیم، من یک رویا داشتم  نفري شرکت صنعتی دوو را راه5وقتی که 

یافت،   کرد، رویاي من نیز تحقق می همانطوري که شرکت رشد می.  مشترك به توسعه اجتماعی کمک کنمجمعی و

رویاي .  سال بزرگترین ساختمان کره را در اختیار داشتم، همانجایی که امروز مرکز دوو است10فقط در مدت 

این ساختمان عظیم را پر از کارمندان دوو اي را شروع کردم، رویایی که شرکت را تا آنجا توسعه دهم که بتوانیم  تازه

یکی از آنها این است که کاالهایی با بهترین کیفیت در جهان را در . در حال حاضر رویاهاي دیگري در سر دارم.کنیم

تواند هر  می. من براي این رویا خیلی ارزش قائل هستم، مهم نیست که آن کاال چه باشد.زمان حیاتم تولید کنم

رویاي دیگر که بزرگترین رویاي من است . آنجایی که بهترین در نوع خود در جهان به حساب بیایدچیزي باشد تا

خواهم در زمینه کارم از من به عنوان یک  می. خواهم از من به عنوان یک کارآفرین محترم یاد کنند این است که می

من .  آن کارآفرینان مورد احترام باشنداي است که در اي یاد شود، و آخرین رویاي من کمک به ساختن جامعه حرفه

.دهم تا این رویا به حقیقت بپیوندد آنقدر به کار کردن ادامه می

 

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )فلسفه من در زندگی:2فصل( سنگ فرش هر خیابان از طالست

 .بین مادرزاد هستم  چرا یک خوش●
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 درصـد را بـه   1موفقیت در یک پروژه وجود داشته باشد، یک صاحب کسب و کار واقعـی آن   درصد شانس 1اگر تنها  

 را 2 بگذاریـد و عـدد   1 را روي 1در کسب و کـار حـق نداریـد کـه     .نگرد تا آتشی با آن روشن کند اي می  چشم جرقه 

 .ب و کـار چنـین اسـت   روش شمارش در کس. 50 را تبدیل به 10 کنید و    10 را تبدیل به     1شما باید   . بدست بیاورید 

هـاي بحرانـی    همیشه موقعیت. ام  را کنار نگذاشته بینی ام، بدون توجه به رویدادهاي آن، هرگز خوش      در سراسر زندگی  

به یـک معنـی، کـسب و     .باشد  بینی من می    ام و این عصاره خوش      را چیزي بیش از خطراتی آنی و زودگذر تصور نکرده         

رو خواهید داشت و      ه کسب و تجارت بزرگتر باشد، حوادث بیشتري در پیش         هرچ. کنم  تجارت را نوعی جنگ تلقی می     

وجه تمایز من با سایر صاحبان کسب و تجارت، تجربه قابل مالحظـه مـن در خریـد         .بیشتر باید براي آن مایه گذاشت     

هـا را     کنوقتی دیگران شمارش غیرمم   . رها کردن عمالً بدبینی است    .اندازي مجدد آنهاست    هاي ورشکسته و راه     شرکت

دقیقاً از همان لحظه آغاز، بایست نسبت به هـر آنچـه کـه انجـام        .کنم  کنند، من شمارش امکانات را شروع می        آغاز می 

اما یـک چیـز هـست کـه بـراي تحقـق احتمـاالت ضـروري اسـت و آن از خودگذشـتگی                  . دهید، خوشبین باشید    می

شـنوند آن را چیـزي مغروانـه و      اژه فلسفه را مـی    مردم وقتی و  . همچنین بایست یک فلسفه زندگی داشته باشید      .است

دهیـد، خـود    مهم نیست که چه کاري انجام می. گیرند، اما فلسفه زندگی آنقدرها هم مشکل نیست    مشکل در نظر می   

 بـراي    جرقـه .توانید که خود را وقف اسـتفاده جامعـه کنیـد، همـین کـافی اسـت                  را وقت آن کار کنید، و اگر شما می        

 .گیرد ز زیاد کارکردن و زیاد فکر کردن سرچشمه میهاي خالق ا ایده

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

هاي خالق از زیاد کارکردن و زیاد فکـر کـردن              براي ایده   جرقه:3فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست       

 .)گیرد سرچشمه می

 چگونه رویاهاي خالق داشته باشیم●

شود که شما سخت  هاي خالق زمانی ایجاد می جرقه براي ایده  . کند که از آن استفاده کنید       د می مغز شما هنگامی رش   

 .گیرند ها از ورود اطالعات سرچشمه می ایده. مشغول کار و تفکر هستید

نخورده را    مغز انسان بیشتر نیروهاي بالقوه و دست      . کنم  در مورد من زمان کاري وقتی است که به نحو احسن فکر می            

 درصـد از ایـن نعمـت را بـه طـور متوسـط اسـتفاده                 10گوینـد کـه یـک آدم تنهـا در حـدود               مـی . کند  ردازش می پ

معتقدم که نیروهاي بالقوه بیشتر مردم فراتر ز مقداري است که از آن آگاهی دارند، یا حاضرند از آن اسـتفاده            .کند  می

وقتی که مغز انسان لبریز اسـت رویاهـا   . شوند تر می انهگرای هرچه زودتر بیشتر کار کنید، شبها رویاهاي شما واقع .کنند

 .دهد که رویا، آرزوي انجام کاري است تجربه نشان می. آور هستند شگفت

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

هر کس که خود را وقف کارش کرده هرگـز شکـست نخـورده      :4 فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست       

 ).است

 .کار، سرگرمی من است●

ام بسیار است، و باید اعتراف کنم که از این بابت بسیار خوشحالم، اعتقاد دارم که اگر خود را وقـف کـار کنیـد                       مشغله

 . هیچکس نیست که خود را وقف کار کرده باشد و شکست خورده باشد. موفقیت شما تضمین شده است

 .برد  کاري همچون من چه لذتی از زندگی میاند که یک اسب کنم مردم متحیر مانده تصور می

هایی که در سرآغاز زندگی هستند، آنهایی که باید سرشار از آرزوهـاي بـزرگ،                 به نظر من باعث تاسف است که انسان       

اهانت بزرگی به اخالق کـار اسـت کـه          . طلبی باشند، احساس کنند که کار باعث دردسر و مزاحمت است            نشاط و جاه  

هـاي   هاي مالی بنگریم در حالی که شما باید آنها را از دیدگاه اهانـت             تالش را تنها از دیدگاه اهانت      کار، عرق جبین، و   
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ها، رشد شخصی و کمک به بهبـود وضـع    مالی بنگریم در حالی که شما باید آنها را از دیدگاه پیشرفت، تحقق خواسته  

 .جامعه در نظر بگیرید

هرگز مجبـور بـه کـار    . برم، باید اعتراف کنم که آن چیز، کار است   ذت می اگر مجبور باشم که بگویم از چیزي بسیار ل        

بنـابراین اگـر سـرگرمی چیـزي اسـت کـه بـه شـما لـذت و                  . ام و هیچکس نیز مرا مجبور به کار نکـرده اسـت             نکرده

 .دهد پس سرگرمی من کار است خاطر می رضایت

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

براي پیشگامان جهان جاي بزرگی است و به انـدازه نامحـدود            :5 فصل(فرش هر خیابان از طالست      سنگ  

 )کار وجود دارد

 .جهان جاي بزرگی است●

شـروع کـردن یـک      . توانند به مدت طوالنی آرام بنشینند       از آن نوع افرادي هستم که نمی      . ورزم  به کارکردن عشق می   

هراسـند،   هـا مـی   آنهایی که از شکست و مواجهه با تـنش . ن هیچ ارزشی ندارد  کار و نیمه تمام رها کردن آن از نظر م         

توانید انجام  جهان بزرگ و در انتظار شماست، و کارهاي بسیاري هست که می          . هرگز طعم موفقیت را نخواهند چشید     

 به حال انجـام     باید جاهایی را پیدا کنید که دست هیچکس به شما نرسیده و کارهایی را بکنید که هیچکس تا                 . دهید

هـا، پیـشگامان    اینگونه آدم. اند تاریخ به دست کسانی ساخته شده که اشتیاق انجام اینگونه کارها را داشته    . نداده است 

 .واقعی جهان هستند

خیـالی    ها با روحیه پیشگامی ساخته شده است و تخریب و ویرانی نتیجه بی              کند که قدرت و رفاه ملت       تاریخ تایید می  

 .سئولیت استو فرار از م

براي پیشگامانی که مشتاق هستند راههاي جدیدي را طی کنند و کارهاي تازه انجام دهند، دنیاي بیرون واقعاً جـاي                    

ام و به همـین گونـه نیـز     من اینگونه زندگی کرده   . توانند انجام دهند    بزرگی است و کارهاي نامحدودي هستند که می       

 . و هر آنچه در توان دارم براي انجام آنها به کار خواهم بردکارهاي تازه خواهم کرد. زندگی خواهم کرد

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 ) اقلیت خالق:6فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 1 خوك و 100فرض کنید . زنند، و این محدودیت بزرگی است فریب اعداد را نخورید، آنها فقط از تعداد حرف می

توانند از قدرت  آنها نمی. زنند اعداد گول می. گویند که نسبت آنها صد به یک است و بس آدم دارید، اعداد فقط می

 .اقلیت چیزي بگویند

  اقلیت خالق●

برد که اقلیت  کنند با عنوان اقلیت خالق نام می مورخ مشهور آرنولد توین بی از آنانی که کمک به پیشرفت تمدن می

. شود بلکه خالقیت آنهاست که تعیین کننده است تند اما تاثیر آنها با تعدادشان تعیین نمیبسیار کوچکی هس

توان  نمی. دهد که در توسعه تاریخ شرکت کنند الهامات این گروه اقلیت خالق به اکثریت غیرخالق این فرصت را می

سئولیت آنهاست و باید این کار را تنها گفت که این حق اقلیت خالق است که این کار را بکنند، بلکه وظیفه و م

این اقلیت خالق مجبورند که اکثریت غیرخالق را . توانند پیشرفت کنند اجتماع و تاریخ بدون دخالت آنها نمی. بکنند

اگر آنها این کار را نکنند، یک جامعه یا یک تمدن را به آخر خط . وادار به تغییر کنند تا تاریخ پیشرفت کند

 .رسانند می

باید خالق شد و .کردن خالقیت این اقلیت خالق همچنین منجر به سقوط اجتماع یا تمدن خواهد شدسرکوب 

آنچه که باید در شما وجود داشته باشد .خالقیت براي توسعه، پیشرفت و خوشبختی جامعه و نوع بشر کار کرد

توانید   بر آن چه کار مفیدي میدیدگاهی وسیع و روشن است از آنچه قادرید براي ملت و مردم انجام دهید، و عالوه
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اقلیت خالق به پیشرفت تاریخ اعتقاد دارد و . گروه اقلیت خالق گروهی مثبت است.براي تاریخ بشریت انجام دهید

 .دهد تا پیشرفت کرده و توسعه یابد هاي تاریخ می نیروي بیشتري به چرخ

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

  ) چه کسی نبوغ خفته را بیدار خواهد کرد؟:7 فصل(ش هر خیابان از طالست سنگ فر

 .گرایی است حفظ وضع موجود، واپس. اگر فقط به فکر حفظ خودتان باشید، دیگران از شما پیشی خواهند گرفت

  چه کسی نبوغ خفته را بیدار خواهد کرد؟●

آنهایی کـه ایـن   . درون ما وجود دارند و ما از آنها اگاه نیستیمهاي شگفت انگیزي دارند که معموالً در        ها توانایی   انسان

 .شوند کنند موفق می هاي بالقوه را کشف می توانایی

فیلسوف فرانسوي هنري برگـسون گفتـه اسـت کـه پیـشرفت      . شما باید خود را به طور خالق و سازنده پرورش دهید   

ر فعال و سازنده رشد یابند و این اغلب به نـام اصـل      همه موجودات زنده باید به طو     . کردن همان فلسفه طبیعت است    

تـر،    بنابراین همواره باید مراقب پیشرفت خود باشید و تالش بسیار کنید کـه هـر روز بـاهوش                 . شود  زندگی نامیده می  

 هـاي   گیر باشید و باید مراقب باشید کـه در ورطـه            باید با دیگران دست و دلباز و با خودتان سخت         . تیزتر و بهتر شوید   

مزاج و هوسباز بدانید، دیگران نیز درباره شما همینطور           اگر خودتان را یک آدم دمدمی     . یابی و توجیه وارد نشوید      بهانه

 .فکر خواهند کرد

. اید، راضی نباشید اید، هرگز از آنچه به دست آورده   هرگز تصور نکنید که به هدفتان رسیده      . با خودتان سختگیر باشید   

نیروهـاي بـالقوه خـود را تـا آخـرین حـد             . شـوید   اگر حرکت نکنید، فلج می    . تان آماده کنید    یخود را براي بقیه زندگ    

 .توانید نبوغ خفته خود را بیدار کنید گسترش دهید، چون اگر اراده کنید، شما هم می

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

 )حقیقی چیست؟ خوشبختی :8 فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .خودخواهی فکري مثل خودخواهی مادي زشت و منفور است. دانش خود را در اختیار دیگران قرار دهید

 خوشبختی حقیقی چیست؟●

دانش خود را در اختیـار  ": ام که عبارتی مثل      دانش همواره به شدت ارزشمند بوده است، و من در دورانی بزرگ شده            

 "مـن شخـصاً     . کنـد   المثل خودخواهی و سردي خاصی را منعکس مـی          این ضرب . دد بسیار رایج بو   "دیگران قرار مده  

دهم، چرا که مسئولیت دانایان این است که فرصت یاد گرفتن بـه    را ترجیح می"دانش خود را با دیگران تقسیم کنید   

 را بـا همنـوع خـود    دیگران بدهند و این دست و دلبازي نباید تنها محدود به یاد گرفتن باشد، ما بایـد هرچـه داریـم             

ما باید دانش و پول خود را با دیگران قسمت کنیم چرا که خودخواهی فکري و مـادي هـر دو بـه یـک                   . قسمت کنیم 

به محض اینکه شروع کردیم تا براي رفاه دیگران . براي دیگران زندگی کردن اهمیت دارد  . اندازه زشت و منفورهستند   

 .شود  می تر شده و زندگی با ارزش ختتر، گرمتر و خوشب تالش کنیم، جهان شاداب

من شخصا نمی توانم با اطمینان پاسخ این پرسش را بدهم که خوشبختی حقیقی چیست؟ ، ولی مسلماً می دانم کـه      

آورم که از     توانم ادعا کنم که زمانی را به خاطر می          اما به جرئت می   . خوشبختی ربطی به دارایی، قدرت و شهرت ندارد       

 .ترین آدم بودم ترین حدممکن بودم ولی خوشبخت ینلحاظ مادي در پای

ام کـه   امـا متوجـه شـده   . اي عمل کنم که مبناي آن رفاه دیگـران باشـد   ام تا به فلسفه    از آن زمان همواره تالش کرده     

 .تر از همیشه تالش کنم تا آنگونه زندگی کنم ام حتی سخت ولی با این وجود تصمیم گرفته. چقدر مشکل است

 )کیم وو چونگ(  سنگ فرش هر خیابان از طالستکتاب: منبع
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 )گیري در محل تصمیم.  مدیریت هدفمند کافی نیست:9 فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .گاهی اوقات کمتر ضرر دادن نیز مهم است. کسب و کار چیزي بیش از پول درآوردن است

 گیري در محل تصمیم. مدیریت هدفمند کافی نیست●

 .گیري سریع پذیري، تصمیم ریزي، سازماندهی، رهبري، کنترل، انعطاف برنامه:  شش مرحله داردمدیریت هدفمند

هاي سریع  هاي متغیر هماهنگ کرده و تصمیم پذیري داشته و خود را با موقعیت یک سازمان بزرگ باید انعطاف

و کار بسیاري در آنها دارم، در کشورهاي در حال توسعه که کسب .کنم همین است علت اینکه بسیار سفر می. بگیرد

اگر تصمیمی را به . ها بزرگتر از حد معمول هستند در این کشورها بسیاري از ریسک. کنند اغلب قوانین تغییر می

شوند،  رو می ها روبه هنگامی که مدیران اجرایی با بسیاري از عدم اطمینان.شود تاخیر بیندازید، برایتان گران تمام می

گاهی اوقات کمتر . اما کسب و کار فراتر از پول درآوردن است. شود گیري برایشان مشکل می گاهی اوقات تصمیم

اما اگر شما در دوران . کند یک شرکت بزرگ مانند یک گلوله برف غلتان حرکت می. ضرر دادن نیز مهم است

ت سفرهاي من بنابراین عل. ضرردادن باشید، اقدام صحیح آن است که کاري کنید تا جلوي ضرر را بگیرید

 .گیري نمایم باشد تا در همان محل و به موقع تصمیم آوردن اطالعات به روز و فوري می بدست

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 ). مدیریت هدفمند کافی نیست:10 فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .گاهی اوقات کمتر ضرر دادن نیز مهم است. رآوردن استگیري در محل کسب و کار چیزي بیش از پول د تصمیم

 .گیري در محل  تصمیم●

 .گیري سریع پذیري، تصمیم ریزي، سازماندهی، رهبري، کنترل، انعطاف برنامه: مدیریت هدفمند شش مرحله دارد

هاي سریع  هاي متغیر هماهنگ کرده و تصمیم پذیري داشته و خود را با موقعیت یک سازمان بزرگ باید انعطاف

در کشورهاي در حال توسعه که کسب و کار بسیاري در آنها دارم، .کنم همین است علت اینکه بسیار سفر می. بگیرد

اگر تصمیمی را به . ها بزرگتر از حد معمول هستند در این کشورها بسیاري از ریسک. کنند اغلب قوانین تغییر می

شوند،  رو می ها روبه گامی که مدیران اجرایی با بسیاري از عدم اطمینانهن.شود تاخیر بیندازید، برایتان گران تمام می

گاهی اوقات کمتر . اما کسب و کار فراتر از پول درآوردن است. شود گیري برایشان مشکل می گاهی اوقات تصمیم

ران اما اگر شما در دو. کند یک شرکت بزرگ مانند یک گلوله برف غلتان حرکت می. ضرر دادن نیز مهم است

بنابراین علت سفرهاي من . ضرردادن باشید، اقدام صحیح آن است که کاري کنید تا جلوي ضرر را بگیرید

 .گیري نمایم باشد تا در همان محل و به موقع تصمیم آوردن اطالعات به روز و فوري می بدست

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )گیري  درسی براي تصمیم:11 فصل(ست سنگ فرش هر خیابان از طال

 .خواهد باشد، تصمیم نهایی با مدیر ارشد است کار هر چه می

 گیري درسی براي تصمیم●

هـا   گـاهی ایـن تـصمیم   .کنید گیري بسیار زیادي برخورد می دهید، به شرایط تصمیم     وقتی که کسب و کاري انجام می      

 .توانند روي تمام سرمایه شرکت اثر بگذارد  و میها حیاتی بوده جزئی هستند و گاهی نیز این تصمیم

در طی سالها، با تعداد بسیار زیادي از همکاران کـار         . خواهد باشد، مدیر باید تصمیم نهایی را بگیرد         ولی کار هرچه می   

گیـري انجـام      هـایی بـوده کـه بایـد تـصمیم           کردم، لحظـه    هایی که بیش از همه احساس تنهایی می         اما لحظه . ام  کرده

امـا بـه علـت      . دهنـد   البته همکاران و کارمندان همـه نـوع اطالعـات و کمـک را در اختیـار مـن قـرار مـی                      .ام  داده  می

توانم آنها را مـسئول   دقیقاً به همان علت که نمی. توانند تصمیم نهایی را براي من بگیرند هایی که دارم، نمی     مسئولیت

گیري نه تنها در کـسب و تجـارت،    تصمیم.هاي خودم قرار دهم    توانم آنها را مسئول تصمیم      همچنین نمی . خودم بدانم 
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تواند تمام زندگی را  ها تشکیل شده و یک تصمیم غلط می     گیري  زندگی از تصمیم  . بلکه در سراسر زندگی اهمیت دارد     

فرصت کنیم که  پرسم که آیا اینطور نیست که همه ما تنها به این علت زندگی می           گاهی اوقات از خودم می    . نابود کند 

 . مناسبی پیش بیاید و یک تصمیم درست بگیریم که منجر به موفقیت شود

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 ).ام ترین فروشی که تا به حال کرده  سخت:12 فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .تواند بسیار با ارزش باشد یک کمک ناچیز می

 .ام  تا به حال کردهترین فروشی که سخت●

 به شیکاگو آمدم و به 1970براي اولین بار که براي فروش کاالیی دچار مشکل شدم زمانی بود که در اوایل دهه 

 .شناخت در آن روزها هیچکس دوو را نمی. هاي ما را خریداري کنند شرکت سیرز مراجعه کردم تا پیراهن

 بار دیگر  اگر الزم بود، ده. ی ندادند ولی گفتند که باید صبر کنیماولین روزي که به فروشگاه سیرز رفتم، پاسخ منف

او خریدار . سرانجام قرار شد که جیم وایس را مالقات کنم.رفتم تا باالخره خریداري را مالقات کنم هم به آنجا می

 و تجارت ما فروشگاه سیرز یک سفارش آزمایشی داد و سپس کسب. هاي مردانه در فروشگاه سیرز بود ارشد پیراهن

کردیم که اقالم مورد نیاز یکی از بزرگترین  آرام آرام باال گرفت به عنوان یک شرکت کوچک، ما افتخار می

فروشگاه سیرز بسیار به من کمک کرد چون من نیز به خاطر آن زیاد .کردیم هاي ایاالت متحده را تأمین می فروشگاه

 .واده شدارتباط ما، مثل ارتباط اعضاي یک خان. کار کردم

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

 چگونه از جلسات کاري طـوالنی اجتنـاب کنـیم یـا چگونـه      :13فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست     

 ).اطالعات را به سرعت جذب کنیم

هاي آسـان   گیري ت تصمیمنخس. دهد شود، بلکه آنها را افزایش می  ها نمی   جلسات بیشتر نه تنها باعث کاهش آشفتگی      

 .دارد این کار، آنها را از سر راه بر می. را انجام دهید

 .چگونه از جلسات کاري طوالنی اجتناب کنیم یا چگونه اطالعات را به سرعت جذب کنیم●

هاي  جلسه. کنند کنند که بخش بزرگی از یک روز کاري را صرف جلسات شرکت می        مدیران اجرایی آمریکایی گله می    

اي را لمـس کنیـد تـا          شما باید ویژگـی پنهـان هـر موقعیـت و تجربـه            . دهد   از حد، فقط آشفتگی را افزایش می       بیش

کـسب اطالعـات، تـشکیل جلـسات را توجیـه           .هاي صحیح بگیرید    اطالعات درست را به دست آورده و بتوانید تصمیم        

بیـنم، بـه  آنهـا     من اسناد را نمـی . گیري کند یک مدیر اجرایی رده باال به اطالعات کلیدي نیاز دارد تا تصمیم         .کند  می

هـاي موجـود را بـه     دهم تا نکات اساسـی و سـوال   ها، آنها را به یک دستیار می به جاي خواندن گزارش. کنم گوش می 

اگـر موضـوع مهمـی مطـرح     . دهنـد  آیند و گزارش شفاهی مـی  در بیشتر مواقع، مدیران نزد من می. اطالع من برساند  

شـوم، اگـر تـصمیم او        از مدیر اجرایی مربوطـه تـصمیم او را جویـا مـی            . کنم   را همانجا مطالعه می    باشد، سند مربوطه  

خواهم که مدیرانم مسئولیت قبول کنند، بـه جـاي آنکـه انتظـار داشـته       می. "ادامه بده": گویم  صحیح باشد به او می   

 .ها را من بگیرم باشند که همه تصمیم

 )کیم وو چونگ( طالستکتاب سنگ فرش هر خیابان از : منبع

 

 

 .)راز انتصاب شغلی خوب:14فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

  .دارد تا بخورد هیچکس چیزي را از روي زمین بر نمی
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 .راز انتصاب شغلی خوب●

تنها زمانی آرامش و نظم وجود دارد که هر چیزي در جاي . هر کسی و هر چیزي در زندگی جاي خود را دارد

 .آید تی چیزي در جاي خودش نباشد، سردرگمی و آشفتگی به وجود میوق. خودش باشد

. اما مثالًً برنج باید در بشقاب باشد که قابل خوردن باشد. خیلی مهم است که ما غذا داریم، چون باید غذا بخوریم

اگر برنج . شود دارد تا بخورد؛ چون همین که زمین را لمس کرد، غیرقابل خوردن می هیچکس برنج را از زمین بر نمی

ها دور ریخته  شود، اما اگر روي زمین ریخت با بقیه آشغال از بشقاب خورده شود منبع انرژي انسانی می

مشکالت وقتی . آید بنابراین هر چیزي باید در جاي خودش باشد؛ وقتی که چنین نیست، مشکل به وجود می.شود می

. همه ما باید کاري را بکنیم که باید بکنیم. دهید انجام نمیشوند که کاري را که قرار است انجام دهید،  ایجاد می

 .اگر تعادل و توسعه اجتماعی سریع را انتظار داریم، کارگران نباید جاي خود را با قشر دیگري عوض کنند

سیاست پرسنلی ما انتصاب شخص مناسب در محل مناسب است، چون این یک ضرورت است تا یک شرکت بر 

 .داره شودمنوال طبیعی خود ا

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 ).دهم چرا مدیران را از همان شرکت ارتقاء می:15 فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .دهد، مدیر ارشد باید مسئولیت آن را بپذیرد هرگاه اشتباهی رخ می

 .دهم چرا مدیران را از همان شرکت ارتقاء می●

تواند مدیر قابلی باشد، اما شما بایست تشخیص دهید که بهترین فـرد بـراي یـک     کند، می سخت کار میهر کسی که  

دهیـد بـه کـسی نیـاز داریـد کـه بـا           وقتی کسب و تجارت را توسعه مـی       . شغل خاص در شرکت شما چه کسی است       

سپس .  یکپارچه و متحد کندپس از توسعه، مدیري از نوع دیگر نیاز دارید تا شرکت را    . جسارت روبه جلو حرکت کند    

شود، باز هم به نوع دیگري از مدیران نیاز دارید که مجـدداً شـرکت را بـه                    هنگامی که کسب و تجارت دچار رکود می       

شـود کـه      چطور مـی  . بدون شناخت از شخصیت مدیران، قضاوت در مورد آنان مشکل است          . سمت جلو حرکت دهند   

 ران شما را به خوبی بشناسد و از آنان انتظار وفاداري داشته باشد؟مدیر ارشدي را از جاي دیگري آورد که مدی

به این ترتیب، مـدیران دیگـر بـه     . دهد، مدیر اجرایی ارشد باید مسئولیت آن را به عهده بگیرد            هرگاه اشتباهی رخ می   

 .تواند شخص مناسب را براي هر شغل انتخاب کند کنند و او می رئیس خود اطمینان بیشتري پیدا می

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 ). چگونه بهترین دستیار جهان را بیابیم:16فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .فرصت هاي بزرگ باید به دنبال انجام وظایف بزرگ بیایند

 .شیم چگونه بهترین دستیار جهان را بیابیم یا چگونه بهترین برنامه آموزشی را داشته با●

التحصیل شده باشد تا به عنوان دستیار  کنم که تازه از دانشگاه فارغ هر سه سال یک بار مرد جوانی را انتخاب می

 .شود همچنین وظایف خطیري نیز بر عهده این شخص قرار داده می. شخصی من کار کند

شغل .گیري کند عداً آنها را پیکند از حمل اثاثیه سفر گرفته تا یادداشت برداري از جلسات تا ب او همه کار می

فرسا،  پس از سه سال کار طاقت. دستیاري شخصی بیشتر از انجام کارهاي ضروري من، براي آموزش افراد جوان است

کنم و او مختار است هر کدام را که دوست دارد انتخاب کند، یکی امکان  ام پیشنهاد می دو راه به دستیار شخصی

آنها زودتر از . ر به هزینه شرکت و دیگري اینکه مستقیماً وارد شغل مدیریت شودادامه تحصیل در خارج از کشو

 .کار کردن با من برنامه آموزشی مطلوبی است .اند تر از دیگران کار کرده گیرند چون بیشتر و سخت دیگران ارتقاء می

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع
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 ). چگونه مدیران تنبل را تحریک کنیم تا کار کنند:17فصل(الست سنگ فرش هر خیابان از ط

 .چگونه مدیران تنبل را تحریک کنیم تا کار کنند●

خواهم که هر  از او می. کند  شرکت تابعه دوو زیاد سخت کار نمی22شوم که یکی از روساي  گاهی اوقات متوجه می

بعد آن گزارش را . داماتی که انجام داده براي من بنویسداي درباره جزئیات اق  صفحه200سه ماه یکبار یک گزارش 

اما نوشتن این گزارش بسیار . ام کند که گزارش را خوانده مدیر مربوطه تصور می. کنم و دیگر هیچ فقط بایگانی می

یر مهم است، چون او باید همه جوانب شرکت را از نزدیک تحت نظر بگیرد و همین مسئله او را بسیار گرفتار و درگ

این درمان خوبی . خوانم، البته به منظور اینکه چند سوالی از او بپرسم ها کمی از گزارش را می بعضی وقت. کند می

 .براي مداواي مدیران تنبل است

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 ). اهمیت نوآوري و چگونگی انجام آن:18فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .ها بر نظرات ساده استوار هستند بیشترین نوآوري

 اهمیت نوآوري و چگونگی انجام آن●

این چیزي است که به . ها نیست که ممکن است شما فکر کنید نوآوري در زندگی یک ضرورت است و به آن سختی

اهید نوآوري کنید یا نه، خو نوآوري به خودي خود مشکل نیست، اینکه آیا می. کنم روم، روي آن تاکید می هر کجا می

هاي واقعاً باارزش  نگاه کنید، بیشتر آنها  در حقیقت بر اساس نظرات کامالً  اگر با دقت به نوآوري. این مهم است

نورآوري همچنین نقش بسیار مهمی  در مدیریت . آروند ساده بنیاد گذاشته شده اند که اغلب نتایج بزرگی به بار می

 .شرکتی دارد

شود تا  نوآوري با عزم و اراده یک شخص خالق شروع می. اي در تاریخ نوع بشر ایفا کرده است  برجستهنوآوري نقش

ام، چون افراد خالق  من همیشه بر اهمیت خالق بودن تاکید کرده. با ساختن یک چیز نو واقعیت رایج را رها کند

 .بخشند ساز هستند و حرکت رو به جلوي تاریخ  را تداوم می تاریخ

ام؟ آیا   آیا نهایت تالشم را کرده":شود  اد خالقیت با مطرح کردن چند سوال درباره وضعیت فعلی شروع میایج

 چنین کندوکاوي "توانیم محصول بهتري تولید کنیم؟ روش بهتري وجود ندارد؟ شرایط فعلی مطلوب است؟ می

 .هتر و بزرگتر خواهد بودهر چه بیشتر کندوکاو کنید، نتایج ب. کند خالقیت خفته شما را تحریک می

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

 )اي فکر کنید که گویی مالک شرکت هستید به گونه :19 فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 اي فکر کنید که گویی مالک شرکت هستید به گونه●

کننـد، بلکـه بـدون آنکـه      د که نه تنها به وظیفه خود عمل می       بینی  هایی را می    اگر نگاهی به اطراف خود بیندازید، آدم      

بینید که تا به آنهـا نگوییـد          هایی را هم می     از طرف دیگر، آدم   . کنند  کسی از آنها بخواهد، به خاطر دیگران نیز کار می         

 .دهند، چه رسد به آنکه براي دیگران کاري را انجام دهند وظیفه خود را انجام نمی

کسی که چنین ذهنیتـی دارد، هرگـز مقتـضیات زمـان او را آزار     . هنیت یک مالک کار و زندگی کنید همواره باید با ذ   

کنند، شرکت را بـه   کارمندانی که با این ذهنیت کار می. جو و سرشار از اراده و تصمیم است      او خالق، مبارزه  . دهد  نمی

 دستور مقامات باالتر را اجـرا کننـد و کـاري       خواهند  هایی که ذهنیت کارگري دارند، فقط می        آدم. رسانند  موفقیت می 

شاید براي انجام دستورات مـافوق بـه سـختی هـم کـار کننـد ولـی        . انجام دهند و حقوق ماهیانه برایشان کافی است    

 .شرکت با چنین کارکنانی هرگز موفق نخواهد شد
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و فاقـد حـس مالکیـت باشـید، بـه      اگر فقط عذر و بهانه بتراشید . یکی از بدترین کارها در زندگی رفع مسئولیت است 

ها ایـن دوران   متاسفانه، بعضی . شوید  خیالی غرق شده و صرفاً یک تماشاچی و ناظر می           تفاوتی و بی    آسانی در ورطه بی   

 .نامند  می"عصر تماشاچی"را 

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 ).م قابل قبول بودن برحذر باشیداز سندر: 20فصل (سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .گشا نیست قابل قبول بودن به تنهایی هیچگاه راه

 . از سندرم قابل قبول بودن برحذر باشید●

در حقیقـت چیـزي   . التحـصیل شـوم   ام از دانشگاه فارغ کابوسی که در آن نتوانسته. بینم  هنوز این کابوس را مکرراً می     

 ترم آخر دانشگاه به جاي حضور در کالس درس، براي یک آژانـس دولتـی کـار    در. التحصیل نشوم نمانده بود که فارغ  

 .کردم می

 عامـل  "دیگـه تمومـه   "ولی این ذهنیت که     . البته دانشجویان ترم آخر، از جمله خودم، به دنبال پیدا کردن کار بودند            

 .بزرگتري براي غیبت ازکالس بود

کنـد و بـه کـسانی کـه تعـداد معینـی غیبـت           ور و غیاب مـی    دانستم که در یکی از دروس استاد هر روز حض           من نمی 

 .خیلی دیر متوجه شدم و وضعیت دشواري پیش آمده بود. دهد اند، نمره قبولی نمی کرده

به نظر من استاد تصور کرد که من دانشجوي بی مسئولیتی هستم ، زحمت بسیار کـشیدم تـا بـه او ثابـت کـن کـه                             

کـار را کـردم و       همـین .  به شرط آنکه گزارش خاصی بنویـسم و تـسلیم کـنم            باالخره استاد تسلیم شد   . اینطور نیست 

دانشجوي سال آخر باید    .  فائق بیایم  "سندرم قابل قبول بودن   "اما براي من درس خوبی بود تا بر         . التحصیل شدم   فارغ

اي   ه بـه گونـه    اما من فقط به ایـن فکـر بـودم کـ           . به اندازه دانشجوي سال اول کوشا و ساعی باشد، شاید حتی بیشتر           

.  بودم کافی و خوب است قدر که قبالً آموخته     کرد که همان    احساس می . التحصیل شوم   مناسب وقتم را بگذارنم تا فارغ     

 .درسی که از این تجربه آموختم چنان اثري روي من گذاشت که هنوز درباره آن چنین کابوسی دارم

 را در میـان کارکنـانم تحمـل    "خوبه" هرگز نشانه بیماري در نتیجه، از زمانی که کسب و تجارت خود را شروع کردم           

کـنم، ولـی دوسـت        مهم نیست که چکار می    .این نشانه بیماري هیچ سودي براي شخص یا جامعه در برندارد          . ام  نکرده

اصل درست انجام دادن کار را بـه همـه          . این براي موفقیت بسیار ضروري است     . دارم آن را درست و کامل انجام دهم       

نهایـت تـالش    . این اصلی است که مردم نه تنها در تولید، بلکه باید در همه چیز اعمـال کننـد                 . ام  انم القاء کرده  کارکن

 .این اصل در دوو یک سنت و عصاره فرهنگ شرکت شده است. خود را تا انتهاي کار نه تنها مهم بلکه ضروري است

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 .)چگونه بازارهاي جدید سودآور را انتخاب کنیم:21فصل(گ فرش هر خیابان از طالست سن

 . چگونه بازارهاي جدید سودآور را انتخاب کنیم●

 گرفتیم به جاي خاورمیانه، به آفریقا  ، ما تصمیم1970در دوران شکوفایی سازندگی در خاورمیانه در اواخر دهه 

: بعد از مطالعه وضعیت در آفریقا، ما سه بازار را براي فعالیت انتخاب کردیم.برویم چون رقابت در آنجا کمتر بود

ها کار  بعضی.سودان، که بیشترین زمین را دارد؛ نیجریه، که بیشترین جمعیت را دارد؛ و لیبی که ثروتمندترین است

ین است که تا چه اندازه با کنند، اما راز موفقیت در کسب و کار در چنین جاهایی ا در این کشورها را ریسک تلقی می

هاي جدید را ایجاب  مسئله فقط آمادگی است، که مشاهده مداوم براي کنترل توسعه. این ریسک خوب برخورد شود

با دیدن، شنیدن و احساس . گذرانم کند و به همین علت است که حداقل نیمی از سال را در سفرهاي خارج می می

 .د که میزان ریسک را به حداقل و بازدهی را به حداکثر رساندتغییرات دست اول این امکان وجود دار
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بیشتر کشورهاي آفریقایی تنها با کره شمالی . ما نه تنها کسب و تجارت کردیم، بلکه به دولت کره هم کمک کردیم

 ریسک ما.روابط دیپلماتیک داشتند، اما پس از آشنایی با دوو روابط دیپلماتیک خود را با کره جنوبی عادي کردند

 .کنیم گیریم، بلکه با توجه به ریسک موجود و آگاهانه این بازارها را انتخاب می موجود در این بازارها را نادیده نمی

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )راهی مطمئن براي سود بردن: 22فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 . به دیگران کمک کنید-راهی مطمئن براي سود بردن●

. ارزش نیست که نتواند به دیگري کمـک کنـد       هر کس به نوعی در یک زمانی به کمک نیاز دارد و هیچکس آنقدر بی              

ممکن است ایـن پـاداش   . همیشه کمک به دیگران پاداش دارد  .ایم و به کمک یکدیگر نیاز داریم        همه ما به هم وابسته    

کمک به . این در زندگی یک اصل است     . ی کسی از این کمک سود خواهد برد       مستقیماً به شخص نیکوکار برنگردد، ول     

اگر شما تنها چشم به منافع خود داشته باشید و از کمک به نیازمنـدان اجتنـاب کنیـد،                   . دیگران کمک به خود است    

بـه فکـر سـود      اگر در روابط انسانی تنهـا       . مدت موفق باشید، اما در دراز مدت زیان خواهید کرد           ممکن است در کوتاه   

اگـر  . در هر کاري باید منافع دو طرف را در نظر گرفـت          . اید  شخصی خود باشید، در آن صورت خود را به خطر افکنده          

طلبد، در آن صـورت ایـن رابطـه زیـاد طـول نخواهـد        یکی از طرفین تمامی منافع را به قیمت نابودي طرف دیگر می  

 .کشید

نید در زندگی موفق شوید، روابط خوب بـا اشـخاص برجـسته مـوهبتی               توا  اگر روابط شخصی خوبی داشته باشید، می      

اما روابط انسانی همانقدر که مهـم  . توان با پول خرید   تر از پول است، چون روابط خوب را نمی          است که بسیار با ارزش    

 از  یکـی ".آینـد    چیزهاي خوب آسان بدسـت نمـی       ": و این یک اصل دائمی دیگر است        . باشند  هستند، مشکل نیز می   

آید و فقط با صبر زیاد میـسر   عوامل کلیدي در روابط شخصی خوب، اعتماد دو طرفه است که در درازمدت بوجود می   

 .شود می

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 .)هاست نامالیمات، سرچشمه فرصت: 23فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .تچرا بحران براي شما مفید اس

 .هاست نامالیمات، سرچشمه فرصت●

براي اینکه به شما بفهمانم که زندگی آسان نیست این سه . گویم که جنگ کره مرا به اینجا رساند اغلب به مردم می

 :اصل از اصول تعالیم بودا را در نظر بگیرید

  زندگی رنج و دنیا دریایی از آن است؛-1

 اي رز نیست؛ ه اي هموار یا بستري از گل  زندگی جاده-2

 .هاي رز خارهاي تیزي دارند  فراموش نکنید که گل-3

ها زائیده  فرصت.اما ترس بیش از حد از خارهاي گل رز همانقدر احمقانه است که از عطر آن مدهوش شوید

 اما هنگامی که همه چیز بر. کند آنگاه که همه کارها بر وفق مراد هستند، هر کسی خوب عمل می. نامالیمات هستند

چه چیز باعث شده که با دیگران متفاوت باشید؟ وجه تمایز شما با : وفق مراد همگان است، باید از خود بپرسید

 دیگران چیست؟

زمان مناسب براي انجام کاري . دهند زمان مناسب براي انجام کاري آن هنگام نیست که همگان آن کار را انجام می

آن . اند اند و یا آن را متوقف کرده ، یا کسان دیگر هنوز شروع نکردهکند کس آن کار را نمی آن هنگام است که هیچ

کسی که از فراسوي مشکالت، فرصت را . آید که سخت تالش کند وقت است که موفقیت به سراغ کسی می

اما اگر فقط کاري که . شوید  کنید، هرگز به خاطر شکست سرزنش نمی تا هنگامی که نهایت سعی خود را می.بیند می
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 شما خواسته شده را برگزار کنید، ممکن است هیچ نگرانی نداشته باشید، ولی هرگز موفق به انجام کاري بزرگ از

 مگر امکان دارد بدون چشیدن طعم شکست، طعم موفقیت را چشید؟. نخواهید شد

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )الش کنید تا بهترین باشیدت: 24فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

  .تالش کنید تا بهترین باشید●

اگر نهایت تالش خود را بکنیـد، احتمـال دارد در           . خواهند بهترین باشند باید نهایت تالش خود را بکنند          آنانی که می  

اري را انجـام    توانید کـ    از طرف دیگر، اگر فکر کنید که نمی       . توانید خیلی به آن نزدیک شوید       اوج قرار نگیرید، ولی می    

شـوید تـا کـار مهمـی      هاي انجام کاري را ندارید، پس مطمئن باشید هرگز موفق نمـی  دهید، اگر فکر کنید که قابلیت    

دهید بایـد   در هر کاري که انجام می. دهید، مهم است، ولی چگونگی انجام آن مهمتر است آنچه انجام می. انجام دهید 

اش نفر اول شده به این علت بـوده کـه هـدف واال      کسی در رشته کاريمن معتقدم که هر   . نگرش بهترین شدن باشد   

 .آمیز هرگز هیچ کس را به اوج نرسانده است هاي تردید تالش. داشته و نهایت سعی خود را کرده است

 تـر از دیگـران   اي در کار نیست، ما فقط سخت زنند، اما به نظر ما معجزه     بسیاري از مردم درباره معجزه دوو حرف می       

من هرگز از دسـتاوردهاي فعلـی راضـی         . کار کردیم و سعی کردیم که در جهان در زمینه کار خودمان بهترین باشیم             

فهمم بـراي اجتنـاب از پـشیمانی، تنهـا      نیستم، و هرگز از تالش براي کسب مقامات باالتر دست نمی کشم، چون می          

 .دهید مییک راه وجود دارد و آن نهایت تالش در هر کاري است که انجام 

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

.)چگونه از وقت خود بهترین استفاده را ببریم:25فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .چگونه از وقت خود بهترین استفاده را ببریم●

. ترین چیز وقـت اسـت       اما با ارزش  . هثروت، اموال و دارایی، کار و غیر      : چیزهاي ارزشمند بسیاري در جهان وجود دارد      

جوانـان همیـشه بـه راحتـی ارزش زمـان را فرامـوش           .گـردد   شود و هرگز بر نمـی       مثل تیري که از چله کمان رها می       

جوان بودن یعنی زمان بسیاري در پیش رو داشتن، بنابراین شاید تصور کنید که تلف کـردن زمـانی کوتـاه                     . کنند  می

 .یستاینطور ن. هیچ اشکالی ندارد

کنـیم   جـویی مـی    ما در زمان صرفه".دهد ها پیش در دوو به شعاري رسیدیم که روحیه حاکم بر دوو را نشان می            سال

موفقیـت و  .دانـیم   همه ما خیلی خوب ارزش و اهمیت زمان را مـی          ".کنیم  جویی نمی   اما در عرق جبین و تالش صرفه      

ممکن است دو نفـر در یـک کـاري          . کنید  را سپري می  شکست به طور کلی بستگی به این دارد که چگونه وقت خود             

یک بـار حـاکم و فیلـسوف    .تر خواهد بود کند موفق موفق شوند، اما از آن دو نفر، آنکه از وقت خود عاقالنه استفاده می   

 او گفت که زندگی به اندازه کافی طوالنی هست اگر از وقت خود به طـور             . رومی سنکا، استفاده از وقت را ارزیابی کرد       

بند و باري و تنبلی تلف کردید و بـه خـاطر چیـز     اما اگر وقت را براي بی. موثر استفاده کنید تا کار بزرگی انجام دهید 

همانطور که او گفت زنـدگی بـه خـودي خـود کوتـاه      . اید  شوید که خیلی دیرکرده     باارزشی زندگی نکردید، متوجه می    

 . کنیم نیست، اما ما با اتالف وقت آن را کوتاه می

حتی از یک لحظه هم غافل نشوید چرا که همـه چیـز از انباشـته                . زندگی ارزشمندتر از آن است که به بطالت بگذرد        

 .شود ها ساخته می شدن لحظه

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

.) چگونه جادوگر شویم:26فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 
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 چگونه جادوگر شویم●

توانسته بیشتر از ما  در آغاز این جادوگر نمی. پرد  متري می100ادوگري هست که هر وقت اراده کند از روي میله  ج

اي به  اما روزي هدفی را براي خود در نظر گرفته که آن پریدن از روي میله. پرش کند، شاید یک متر و کمی بیشتر

او همه وقتش را وقف این تالش کرده . هتر و بهتر شده استکم ب  متر بوده، و هر روز تمرین کرده و کم100ارتفاع 

 . است

هاي خفته  پایانی دارد و تنها تفاوت جادوگران و مردم عادي در این است که جادوگران قابلیت هاي بی هر کس قابلیت

 .اند اند تا در کاري مهارت پیدا کرده تر کار کرده اند و سخت خودشان را به کار برده

 .اند  خودخواهی است، اما به من لقب جادوگر دادهگفتن این حرف

. ام نداشت در دانشگاه اقتصاد خواندم ولی شغل اولیه من در رابطه با منسوجات بود که اصالً ربطی با رشته تحصیلی

 .پس از ده سال کار در این زمینه، جادوگري در رشته منسوجات شدم

به . کرد همینطور که کسب و تجارت من پیشرفت می. شود اما قدرت جادوگري من فقط محدود به منسوجات نمی

 . ها خبره شوم سختی کار کردم تا در خیلی زمینه

شود و نیاز به  تر می تر و متنوع کنند؛ زندگی بغرنج کارها روز به روز تغییر می. کنیم ما در عصر تخصص زندگی می

 یک نفر از لحاظ فیزیکی بتواند از عهده حتی اگر. شود هاي بیشتر و بیشتري آشکار می ها در حیطه متخصص

نتیجه، توسعه بسیار زیاد نیروي کار . زمان به او اجازه چنین کاري را نخواهد داد. کاري و جزئیات آن بربیاید حجم

اي به خبرگان نیاز  در نتیجه، در حال حاضر در هر زمینه. متخصص بوده است که کارآیی را بسیار باال برده است

 .داریم

دانید که چگونه این کار را بکنید،  و اگر نمی. خواهد باشد کنید در زمینه کار خود بهترین باشید، هرچه میسعی 

عقاید، حکمت و ادراك سراغ . دهید بگذارید نصیحتی به شما بکنم، شما باید خود را غرق در کاري کنید که انجام می

هایتان را براي مدتی طوالنی رها کنید  حماقت است که تالش. اند آیند که خود را کامالً وقت کار خود کرده کسانی می

 .اي به مغزتان خطور کند تا فکر تازه

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

 

 

.)تمرینی براي ایجاد اعتماد به نفس: 27فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .اهید دیدهمیشه بیشتر از آنچه در سر دارید، در عمل خو

 تمرینی براي ایجاد اعتماد به نفس●

سازد، بنابراین یک بار تمرین کوچکی را براي ایجاد اعتماد بـه نفـس در                 اعتماد به نفس تقریباً همه چیز را ممکن می        

ت اوایل براي تمرین ریاضیا. بستم ها را جمع می ها در سر راه خود به اداره، اعداد پالك ماشین      صبح. خودم ابداع کردم  

 9ها همراه با عدد       کردم، ولی بعدها به خودم تلقین کردم که اگر حاصل جمع اعداد روي پالك اتومبیل                این کار را می   

 روزهـایی کـه حاصـل جمـع          صـبح . شانسی اسـت    باشد، که عددي خوش یمن در مشرق زمین است، به معنی خوش           

امـا اگـر ایـن    . ي بـه کـسب و تجـارتم داشـتم     اطمینان بیشتر19،29،39آوردم، مثل     را بدست می   9بیشتري با عدد    

خواسـتم کـه    گاهی از راننده مـی . کردم  بود، اطمینان کمتري به کارم حس می     3ها بیشتر به همراه عدد        حاصل جمع 

 .کردم  بدست بیاورم، آنگاه احساس اطمینان می9هاي کافی با عدد  بیشتر در شهر بگردد تا من حاصل جمع

 در ذهن داشته باشید، بـا       9شتن خرافی به نظر بیاید، اما وقتی که تعداد بیشتري عدد             گ 9ممکن است به دنبال عدد      

 .همه ما قدرت آن را داریم که سرنوشت خود را تغییر دهیم. شوید  رو می به  بیشتري رو9اعداد 

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع
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).فرمول پنهان من براي سالمتی کامل: 28فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 فرمول پنهان من براي سالمتی کامل●

کنند که رازي براي سالمتی کامل دارم، چون با سرعت در تکاپو و فعالیت هستم که به نظر  ها تصور می ظاهراً بعضی

قت هرگز مجبور دانم و در حقی شاید کمی پررویی باشد، ولی همیشه خودم را جوان می. رسد آنها خسته کننده می

 .ام باشم ام که نگران سالمتی نبوده

شاید همین عمل . کردم تا روزنامه بفروشم روي می  کیلومتر پیاده10در دوران جنگ کره، روزانه بایست در حدود 

اگر . کند، به هیچ ورزشی نیاز ندارد به نظر من کسی که سخت کار می.ام شده است زیربناي خوبی براي سالمتی

گیرم؛  گونه انرژي می من از کارم همه."کار سخت": ز سالمتی من سوال کند، مجبور خواهم شد که بگویمکسی از را

اما کاري که از آن لذت . آور است کننده براي سالمتی زیان  آور و خسته توانم درك کنم که کار مالل با این وجود می

ار اضافه کنید آنگاه واقعاً احساس شادابی و نشاط دهد، بنابراین لذت را به ک برید، انرژي بیشتري به شما می می

البته درست و . چیز بخورید کنم که کمک بزرگ دیگري براي سالمتی این باشد که بتوانید همه فکر می.کنید می

 .گوید که غذا بهترین داروي پیشگیري است المثل قدیمی می یک ضرب.اصولی بخورید

هدف کارآفرین بودن چاق . تر است معتقدم که روان انسان از جسم او مهماگرچه من یک کارآفرین هستم، ولی واقعاً 

شود رد  هاي چاق می پروري و شکم هاي مادي و اقتصادي را که منجر به تن ما باید آن دسته از گرایش. شدن نیست

 .گرایی تا آنجایی خوب است که به موازات آن روان انسان نیز غنی شده و تقویت شود ماده. کنیم

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: عمنب

 

.)چهار طریق براي یافتن بزرگترین معلم خود : 29فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .چهار طریق براي یافتن بزرگترین معلم خود●

مـال نکوهیـده    بـه جـز اع    .کنـد   آموزد و شما را پخته مـی        تجربه حقایق زندگی را به شما می      . تجربه معلم بزرگی است   

سخت ورزش کنید، سخت درس بخوانیـد، هـر تعـدادي کـه امکـان دارد،      . اخالقی، هر چیز دیگري را باید تجربه کرد  

اگـر هـر   . سعی کنید بیل زدن یاد بگیرید، رانندگی را بیاموزید و به کوهنوري برویـد . دوست پیدا کنید و عاشق شوید 

چون چیزي را باید تجربه کنیـد تـا آن را   . ه هرگز آن را تجربه نکنیدچیزي را یک بار تجربه کنید، بهتر از آن است ک  

 . بشناسید

 :کنم ام، به شما چند نصیحت می با توجه به تجربه

اگر بینش درستی داشته باشید، مسافرت دنیاهاي جدیدي را بـه روي   . اول، هر زمان فرصت کردید، به مسافرت بروید       

هـا   کـنم کـه بـا انـوع آدم      یک بار سفر را نداشته باشد، دوم، پیـشنهاد مـی    جایی وجود ندارد که ارزش    .گشاید  شما می 

سوم، هر کاري را بـا عـزم و اراده انجـام            .دوستان گوناگون از طبقات مختلف داشتن ثروت بزرگی است        . دوست بشوید 

 . توانید خالق باشید اگر اراده واقعی داشته باشید، هر کجا هستید می. دهید

کتـاب را  . هاي غیرمستقیم شـما هـستند   ها تجربه ب جیبی به همراه داشته باشید چون کتاب     چهارم، همیشه یک کتا   

 .نیز مانند دوست گرفتن متنوع و گوناگون انتخاب کنید

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

.)شش کلید موفقیت در آغاز یک شغل تجاري: 30فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

  شش کلید موفقیت در آغاز یک شغل تجاري●

نصیحت من به کسی که کسب    .هاي مختلف بسیاري براي موفقیت در کسب و تجارت وجود دارد            اگر خالق باشید، راه   

 :کند، این است و تجارت جدیدي را آغاز می
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. ي کوچک اهمیت دارند  ها  نوآوري .آید  هیچ چیزي بدون تالش بدست نمی     . از همان آغاز کار، باید به سختی کار کنید        

هایی را کشف کنید که آن را با کـارآیی          توانید راه   حتی اگر شغل اولیه شما تنها پر کردن تعدادي فرم چاپی باشد، می            

اگر بـراي   . این عمل نوعی بیمه کردن کار است      . نه تنها براي خودتان، بلکه براي دیگران کار کنید         .بیشتر انجام دهید  

.دهد که چندین برابر برگشت دارد ، تجربه من نشان مییکصد نفر دیگر کار کنید

ام کـه ببیـنم چقـدر     من هرگز پولم را شمارش نکرده. از نگرانی بیش از اندازه براي سود خالص شخصی اجتناب کنید  

 راز این کار، سخت کارکردن    . به این علت که همواره اطمینان داشتم که قادر هستم در هر زمانی پول در بیاورم               . دارم

هر مشکلی که به وجود بیاید، همیشه راهی براي حـل  . اگر به خود اطمینان داشته باشید، هر کاري شدنی است         .است

.آن وجود دارد

فکرکردن هم کارسـختی اسـت،   . توانید آنها را ببینید هاي بالقوه نامحدود هستند، اما شما بدون کار سخت نمی     فرصت

 .شود و به سوي خلق کارهاي تازه رهنمون می

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

 

 .)خواهید انجام دهید فقط مجسم کنید که چه کاري را می: 31فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 خواهید انجام دهید فقط مجسم کنید که چه کاري را می ●

اگر خود را کمتر از دیگـران بدانیـد، اگـر    . کنیدهاي ذهنیتان خلق  توانید آینده خود را در ذهن خود با قدرت         شما می 

امـا اگـر   . ایـد  بافی کنید و خودتان را یک آدم معمولی بدانید، در آن صورت، همان خواهید شد که تـصور کـرده                منفی

 .خودتان را یک پله باالتر از دیگران تصور کنید و با اطمینان زندگی کنید، در آن صورت، قطعاً این اتفاق خواهد افتاد

کردم هـر کـاري را    احساس می . خواستم که یک صاحب کسب و تجارت شوم         حتی هنگامی که خیلی جوان بودم، می      

کـردم ایـن بـود کـه تـصمیم بگیـرم و سـپس موفـق          باید مـی  تنها کاري که می. توانم به پایان برسانم  شروع کنم، می  

تنها سالح من بود و باید اعتـراف کـنم کـه       چیز نداشتم، آن اطمینان عاري از ترس          در جوانی وقتی که هیچ    . شدم  می

 .توانستم داشته باشم این بزرگترین و موثرترین سالحی بود که می

او گفـت کـه بـراي موفـق         . کارآفرین بزرگ ژاپنی توکوتوشیو یک بار مطلب مهمی درباره استحکام و اطمینان گفـت             

ست، شـما همچنـین بایـد انگیـزه، تمرکـز و          شدن در کاري، باید قابلیت داشـته باشـید، امـا تنهـا قابلیـت کـافی نیـ                  

 .این همان چیزي است که او استحکام نامید. کوشی داشته باشید سخت

گشاید که به خود اطمینان دارند، آنانی که ایمان دارند، آنهایی که زندگی را             زندگی درهاي خود را به روي کسانی می       

 هر چیزي کـه امـروز داریـم، زمـانی غیـرممکن تـصور               ":ه  رابرت شولر گفت ک   . طلبند  با انرژي و قدرت به مبارزه می      

 ".شد می

اند تا از آنها استفاده کنند و اسـتفاده نکـردن از             آیند و خلق شده     هاي بسیار زیاد به دنیا می       معتقدم که افراد با قابلیت    

مجـسم کنیـد کـه      خواهید انجـام دهیـد،        هرچه که می  . ها محروم کردن نه تنها فرد، بلکه کل جامعه است           آن قابلیت 

 .توانید آن کار را انجام دهید اید، و سپس از عقل خود استفاده کنید، خواهید دید که می انجام داده

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 .)رقیبان خود را چگونه تلقی کنیم: 32فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 

 .مرقیبان خود را چگونه تلقی کنی●
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اگر در مسابقه نفـر اول      . کنیم، آنقدر فشرده که زندگی خودش رقابت شده است          ما در دوران رقابت فشرده زندگی می      

 .نشوید، بازنده خواهید شد؛ مدال طال فقط یکی است

 و دو سال پیش مـن بـه عنـوان رئـیس اتحادیـه فوتبـال کـرده        "دوو رویالز"اي دارد به نام   دوو یک تیم فوتبال حرفه   

بان، اگر بازیکنی توپ را با دست لمس کند، برخالف مقـررات اسـت، همچنـین     در فوتبال، به جز دروازه. تخاب شدم ان

 .بازي عادالنه یک ضرورت است. است اگر بازیکنی بازیکن دیگر را به زمین انداخته و یا سد راه او شود

باید رقابت کنیم و  .  بازي زندگی ورزشکار هستیم    ما همه در  . زندگی نیز مانند فوتبال قوانین و مقررات خودش را دارد         

ترین چیزي که در بازي زنـدگی هـست، ایـن           مهم. شود  معنی می   در غیر این صورت، بازي بی     . باید عادالنه بازي کنیم   

 .تر است این حتی از برنده شدن هم مهم. است که رقیبی عادل و عفیف باشیم

در نتیجه این رقابـت کیفیـت بـه نفـع           . کنند تا تولید بهتري ارائه دهند       امان با یکدیگر رقابت می      ها به طور بی     شرکت

اگر فقط یک سازنده وجود داشت، تکنولوژي و کیفیـت احتمـاالً پیـشرفت قابـل تـوجهی                  . شود  کننده بهتر می    مصرف

 .کرد نمی

آنهـا  . بیننـد   د مـی  کنند و رقابت را دور از دسـترس خـو           هایی هم هستند که از وسایل انحرافی استفاده می          اما شرکت 

این همان زمـانی اسـت کـه معنـی و روح صـحیح بـازي عادالنـه  گـم                     . دهند  شایعاتی را براي رقیبان خود اشاعه می      

 .شود می

 اما در رقابت صحیح هدفی وجود ندارد که بتواند          ".کند   هدف وسیله را توجهی می     ":گویند  اید که می    همه شما شنیده  

آنهـا کـه    . ناجوانمردانـه بـازي کـردن، تجـاوز از اصـول رقابـت صـحیح اسـت                .  کند یک وسیله ناجوانمردانه را توجیه    

 .کنند برندگان نهایی بازي هستند جوانمردانه بازي می

 

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

 .)خطرهاي حس اغناء: 33فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

  خطرهاي حس اغناء●

همین روحیه است که جوانی را با . هاست ز روحیه مبارزه با وضع موجود و ماجراجویی یافتن غیرممکنجوان سرشار ا

جوانان دنیاي فردا را خلق .هراسد جوان از شکست نمی .کند کند و آن روحیه، شادابی جوانی را تضمین می ارزش می

اي را  جوانان آینده.  طراوت هستندشناسند و سرشار از نشاط و چون جوان هستند هیچ خطري را نمی. کنند می

 . کنند که پر است از منافع و دستاوردها مجسم می

نمونه هایی را سراغ دارم که جوانان .طلبی و صرفاً حفظ وضع موجود را عالئم نابودي جوانی بدانید آرامش، راحت

دانند با رضایت از وضع  ن نمیآنا.کنند رسند،احساس رضایت و اغناء می سرزنده و با نشاط وقتی به سطح مدیریت می

 ". باالخره موفق شدم":هرگز نباید زمانی  فرارسد که فکر کنید و بگویید.اند موجود، خودشان را محکوم به فنا کرده

اید، باید هدف بعدي را معین  اگر به یک هدف رسیده. احساس رضایت از رسیدن به هدف خطرناکترین لحظه است

 .کنید

همیشه رضایت و خشنودي نشانه پایان هر . دهنده زنده بودن شماست است و فعالیت نشانشرط زنده بودن، حرکت 

 .چیزي است

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )نصیحتی به جوانان: 34فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .به نداي درون گوش دهید●
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کنند تا اضافه غذاي خـود را در   اي می ها، از گارسون تقاضاي کیسه  خارجیبعد از غذا خوردن در رستوران، بسیاري از   

دوست داریـم   . دهیم  آید که ما خیلی به ظاهر اهمیت می         به نظر می  .کنیم  ها این کار را نمی      اي  آن بریزند ولی ما کره    

ـ     کنیم که با تظاهر و ریا می        فکر می . که خودمان را جور دیگري نشان دهیم       ران را جلـب    توانیم توجه دیگ

 .نامیم  ما این را پز عالی، جیب خالی می.کنیم

 جوانی دورانی از زندگی است کـه بایـد خـود را      .با به رخ کشیدن ظاهر دروغین، زندگی را بر خود حرام نکنید           

هـایی    آنهـا ارزش  . تواند از ظاهر شما سرچشمه بگیـرد        ارزش و آراستگی واقعی نمی    . وقف گسترش زیبایی درون کنید    

سري است، اما آراسـتگی واقعـی کـه از بـاطن شـما                آراستگی ظاهر سبک  . د که باید از باطن شما نشأت بگیرند       هستن

جـوانی دوران مهمـی از    .گیرد، بلندپایه و ارزشمند است و آراستگی این چنینی پایدار و جاودانـه اسـت    سرچشمه می 

اولـین پـروژه مـا در سـودان سـاختن       .ی شودهاي فان زندگی است و آنقدر کوتاه و زودگذر است که نباید صرف هوس        

کـردم    دولت سودان واقعاً مایل نبود که با ما معامله کند هر چند من احساس مـی               . میهمانسراي ریاست جمهوري بود   

تصمیم گرفتم به جاي . که اگر این فرصت را از دست بدهیم، هرگز قادر نخواهیم بود که به بازار سودان راه پیدا کنیم              

 ".دو صد گفته چون نیم کردار نیست"چرا؟ چون معتقدم . رد عمل شومزدن، وا حرف

بایـد قـادر   . حرف زدن، راه متقاعد سازي نیست، حرف مهم است، و باید قادر باشید که خوب و صادقانه حـرف بزنیـد                

 حـرف  .ذاردگـ  باشید که با افکارتان دیگران را تحت تاثیر قرار دهید، ولی عمل است که واقعاً روي دیگران تـاثیر مـی    

خواهیـد کـه کـسی      اگر واقعـاً مـی   .اثر باشد، اما عمل هرگز چنین نیست و ناکامی ندارد           ممکن است گاهی بی   

 .اي عمل کنید کننده حرف شما را باور کند و به شما ایمان بیاورد، باید صادقانه و به طور قانع

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )دنیا مال شماست: 35فصل( خیابان از طالست سنگ فرش هر

 دنیا مال شماست●

، گذشـته  "... قـدیما همیـشه مـا    ":گوینـد     اند و همواره مـی      مردمی که همیشه به گذشته چسبیده     . نگر بود   باید آینده 

ن، شـما  به گذشته چسبیدن و به آسایش وضع موجود راضی بـود . توانند آینده را ببینند چشم آنها را کور کرده و نمی   

 .سازد را از دیدن آینده محروم می

کـوهی کـه از آن بـاال    . کند، هیچ درکی از گستردگی جهان اطـراف خـود نـدارد     اي که در قعر چاه زندگی می        قورباغه

هرچه پرنده بیـشتر اوج بگیـرد، جهـان         . رو خواهید داشت    انداز وسیع تري در پیش      روید، هرچه بلندتر باشد، چشم      می

بیرون رفتن و مشاهده این جهان پرابهت دیدگاه شما را وسیع کـرده و بـه شـما    . قابل خواهد داشت تري در م    گسترده

 .کند که بر خودخواهی و خودمحوري فائق بیایید کمک می

بـا برداشـتن مرزهـا و موانـع و       . بازار داخلی محدود و بازار جهـانی محـدود اسـت          . از همان ابتدا، هدف من جهان بود      

از آغاز، الویت استخدام را به آنهایی دادم که مایل بودنـد جهـان   . حدود، دوو را رشد و توسعه دادم   گشودن آن بازار نام   

کردنـد، چـون آنـان     اي خلق کنند، و آنانی کـه جهـانی فکـر مـی     خواستند دنیاي تازه  آنانی که می  . را به مبارزه بطلبد   

 .دهنده روحیه دوو بودند نشان

)کیم وو چونگ( الستکتاب سنگ فرش هر خیابان از ط: منبع

 

 

 )افرادي که بیشترین تاثیر را روي من گذاشتند: 36فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 افرادي که بیشترین تاثیر را روي من گذاشتند●

ادامه دادن راه . توانند روي جهت و کیفیت زندگی شما اثر بگذارند کنید می هایی را که مالقات می اعتقاد دارم آدم

 .نمونه و مورد احترام شما، امري اجتناب ناپذیر استهاي  آدم
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هایی که  دمآ. ام داري است که با آدم خاصی داشته بیشترین سهم از آنچه امروز هستم، حاصل دیدارهاي معنی

اي  العاده برجسته مادر من شخص فوق .بنابراین بگذارید در اینجا نامی از آنها ببرم. همیشه در خاطرم زنده هستند

او را هنوز . کنم البته اکثر مردم براي مادرانشان احترام قائل هستند، ولی من به طور اخص به مادرم افتخار می. بود

کرد و حمد و ثنا   متقی که بدون استثناء روزي چهار بار دعا میمذهبیتوانم روشن و واضح به خاطر بیاورم، یک  می

 .درت براي من بودباید بگویم که دعاهاي او منبعی عظیم از ق. خواند می

هایم بود وقتی که دوو را تاسیس کردم و یافتن کمک بسیار سخت   بوك یکی از همکالسی-وو معاون گروه دوو، لی

مشکل است که قدردانی خود را نسبت به او بیان کنم که چگونه در . بود، لی همیشه حی و حاضر بود تا کمکم کند

 .همه حال در کنارم بود

او اکنون رئیس بنیاد دوو .  هی نیز تاثیر بسیاري روي من گذاشت–یرستان به نام لی سوئک یکی از معلم هاي دب

و به همین  آقاي لی در زندگی من، اولین کسی بود که شخصیت و نیروي بالقوه خفته مرا تشخیص داد. باشد می

مان داشته باشند، شما هم سعی اگر افراد به شما ای. دلیل است که معتقدم دیدار با او نقطه عطفی در زندگی من بود

 .کنید هرگز آنها سرشکسته نشوند می

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )ها درسی از جهان عنکبوت: 37فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 ها درسی از جهان عنکبوت●

گذارد و آنها را با تارهاي   پوست تنه درختان مینوعی عنکبوت وجود دارد که با مهارت زیادي تعداد بسیاري تخم در

آیند، مادر بدون آنکه به فکر خودش باشد، به دنبال تهیه غذا  وقتی نوزادان از تخم بیرون می. کند خود پنهان می

وقتی نوزادان به اندازه کافی . کنند رود، درست مثل حیوانات و حشرات دیگر که همین کار را می براي نوزادانش می

 .میرد رت پیدا کردند که بتوانند غذاي خود را تهیه کنند، مادر خسته و وامانده میقد

به راستی، که هیچ رفاهی بدون فداکاري . دهد هایی دارد که نسل کنونی انجام می رفاه نسل آینده بستگی به فداکاري

 .ممکن نیست

اند و براي  ستند که والدینشان فداکاري کردهکنند آنهایی ه هایی که خوب زندگی می دهد خانواده تجربه من نشان می

ها پیروي کرده  گویی که از قانون عنکبوت. اند، به جاي آنکه براي خودشان کار کنند نسل بعد به سختی کار کرده

هاي نسل  رفاه امروز ما حاصل فداکاري. اند اند و براي ما سخت کار کرده باشند، والدین ما کمربند خود را محکم بسته

 .باشد میقبل 

ما باید حس فداکاري گذشته و روحیه به مبارزه طلبیدن آینده را تجدید کنیم، چون هنوز در دورانی زندگی 

اگر واقعاً از دیدگاه فداکاري هر نسل براي نسل دیگر به مسئله نگاه کنید، . طلبد کنیم که کار سخت و مداوم می می

یک نسل باید مهم نیست که دستاوردها چه هستند، . ي کنداي حتی بهتر فداکار پس هر نسلی باید براي آینده

احساس رضایت یک نسل به عدم رضایت نسل بعد . خود را کنترل کند تا احساس رضایت نکند

 .انجامد می

اي نخواهد  اگر درختی وجود نداشته باشد، بچه میوه. چیند که پدربزرگش آن را کاشته باشد  میوه از درختی می،بچه

اگر کل یک نسل تنها به فکر خودش باشد، چه چیزي براي نسل بعد باقی خواهد ماند؟ اگر حتی . دداشت که بچین

 .ها را بکاریم ها را بچینیم، مسئولیت داریم تا درخت ما وجود نداشته باشیم تا میوه

فکر دیگران  را از خود دور کنید یعنی وقتی که شما تنها به "من"فداکاري تنها زمانی ممکن است که تمام افکار 

 . فداکاري شکل غایی ایثار است.  را به حرص و ولع و منافع خود ترجیح دهید"خوب بزرگتر"باشید و 

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع
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 )هایی باید داشته باشد یک رهبر چه ویژگی:38فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 اشته باشدهایی باید د یک رهبر چه ویژگی●

 و ".دهنـد  ساران زالل هستند که رودهایی با آب تمیز و زالل را تشکیل می           چشمه ":گوید    اي می   المثل کره   یک ضرب 

رهبران . جامعه هم همینطور است   .آبهاي باالدست باید زالل باشند تا یک رودخانه پاك و تمیز باشد           . این درست است  

 .توان ارزیابی کرد  اغراق نیست اگر بگوییم که جامعه را با رهبرانش میباید پاك و عفیف باشند تا جامعه پاك باشد،

آنهـا بایـد قـاطع بـوده و قـدرت           . هـاي بـسیاري داشـته باشـند         ویژگی هاي یک رهبر چیست؟ رهبران بایـد قابلیـت         

 .ها را اصالح کنند لیاقتی رهبران باید با رهبري قوي تضادها و بی. سازماندهی داشته باشند

آنها بایـد بـراي     . رهبران بایست کار خود را حکمی آسمانی تلقی کنند        . شناسی داشته باشند    د حس وظیفه  رهبران بای 

 .تنها و تنها ماموریت آنها همین است و بس. کار خود زندگی کنند و براي آن نیز بمیرند

حس مهم فداکاري   رهبر بایست   . داند، صالحیت رهبري ندارد     کسی که رهبري را ابزاري براي منافع شخصی خود می         

گیرد چرا که این دو دست در دست یکدیگردارند و همراه یکـدیگر        داشته باشد که آن از حس ماموریت سرچشمه می        

تنهـا آنـانی کـه حاضـر هـستند      .رهبریت چیزي نیست که تنها از نشستن در یک جایگاه رفیع به دست بیاید . هستند

 .توانند رهبر شوند  خود حتی خانواده خود را، میزندگی خصوصی خود را فدا کنند، چیزهاي مورد عالقه

آنهـا بیـشتر بـا    . کننـد  هاي دیگري هستند که تنها به خاطر خوشبختی و منافع خودشان کـار مـی    از طرف دیگر، آدم   

زندگی خانوادگی و شخصی خود خوشبخت و خشنود هستند تا با آن حس رضایتی که از حرکت به سوي موفقیـت و   

 .روند اینگونه افراد هرگز از سطح مدیریت باالتر نمی. ردگی توسعه سرچشمه می

هاي قـوي در او وجـود         کسی در جایگاه یک رهبر مورد احترام است که حس ماموریت واقعی، حس فداکاري و ارزش               

مـردم از روي احترامـی کـه بـراي یـک دیکتـاتور قائـل             . این وجه افتراق یک رهبر و یک دیکتاتور است        . داشته باشد 

ترسند، بلکه بـه آنـان    مردم از رهبران واقعی نمی. کنند، بلکه این اطاعت از روي ترس است         ز وي اطاعت نمی   هستند ا 

 .گیرد و یک رهبر باید احترام را کسب کند قدرت و اعتبار از احترام نشأت می. گذارند احترام می

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

 )پول خنثی است: 39فصل(ن از طالست سنگ فرش هر خیابا

  پول خنثی است●

بنابراین بگذارید بـه شـما بگـویم کـه حتـی         . داند که چگونه از وقت و پول عاقالنه استفاده کند           یک انسان باهوش می   

 .مبلغ ناچیزي را نیز به هدر ندهید همانطور که نباید وقت خود را هدر دهید

البته پول به خودي خود خنثی اسـت، پـول نـه            . المی با پول داشته باشید    خوب است که از عنفوان جوانی برخورد س       

 .کنید چیزي که خوب یا بد است این است که چگونه از آن استفاده می. خوب و نه بد است

پول هنگامی عاقالنـه    . رسانی است   کند، و معیار آن قابلیت فایده       از پول زمانی باید استفاده کرد که ضرورت ایجاب می         

هاي پزشکی خودتان شود، و یـا بـه نیازمنـدان کمـک      صرف هزینه . شود که هزینه تحصیلی خود را بپردازید        خرج می 

 .کنید، که در چنین مواردي نباید خسیس بود

 . کنید چیزي را بخرید در حالی که اصالً به آن احتیاجی ندارید از پول احمقانه استفاده نکنید، مثالُ هوس می

مـدیران در آن  . ره را خریدم تصمیم گرفتم که تسهیالت رفاهی کارکنـان را ایجـاد کـنم           سازي ک   وقتی شرکت ماشین  

رو   شرکت با کسري موازنه پرداخت جـدي روبـه        . هاي قابل قبولی داشتند     مدیران اعتراض . زمان به مخالفت برخاستند   

 هـم دلیلـی بـر رد ایـن ادعـا      کردند که اولویت باید به تسویه بدهی شرکت داده شود، و واقعاً  مدیران احساس می  . بود

 .تصمیم من این بود که اول منافع کارکنان را در نظر بگیرم. اما تردید به خود راه ندادم. نداشتم
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ازطرف دیگر، اگر ببینم کـه پـولی غیرعاقالنـه        . اگر چیزي براي من باارزش باشد، دیگر به فکر رقم و مقدار آن نیستم             

 .شوم شود، خیلی خیلی ناراحت می خرج می

اي ایجاد آلودگی کند، تردیدي به خـود راه   کنند، اما اگر کارخانه هاي تولیدي دوو آلودگی زیادي را ایجاد نمی         کارخانه

 . دهم تا براي ساختن امکانات حفظ محیط زیست در کارخانه پول خرج کنم نمی

کنـد،    را به موقـع خـرج مـی   کسی که پول. دانیم که چطور به شکلی موثر و صحیح از پول استفاده کنیم             ما خوب می  

 .کننده دارد همه چیز بستگی به شعور استفاده. داند چگونه عاقالنه از پول استفاده کند کسی است که می

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

 )بهترین نوع مدیرعامل: 40فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 بهترین نوع مدیرعامل●

او . ها کسی است که احترام زیادي هم برایش قائل هستند و استحقاق این احترام را نیز دارد  انواع مدیرعاملیکی از

این نوع مدیر عامل . کند تا افکار جدیدي را ارائه دهند و جزئیات آن را بخوبی انجام دهند زیردستانش را تشویق می

 .ها مناسب است براي خیلی از شرکت

. البته این نوع مدیریت خطرات خاص خود را دارد. اندرکار است  هستم، مدیري که خود دستاما من از نوع دیگر

خواهم آنها  اند، من می آیند که بسیار هم سخت روي آنها کار کرده هایی پیش من می ها یا ایده وقتی کارکنان با طرح

 .رسد را تشویق کنم، ولی همواره راه بهتري براي انجام آنها به نظرم می

دهند که چگونه تصمیم دارند از  آیند و با افتخار توضیح می ه همین صورت است وقتی که مدیران نزد من میب

هرچند بسیار مشتاق به تشویق مدیران هستم، ولی تقریباً همیشه طرح هاي آنان . اي حمایت مالی کنند پروژه

 نوع رهبري من ممکن است ".نی این کار رو بکنیتو بهتر از این می": تواند بهتر باشد و باید به آنها بگویم که  می

 .اند دیده شود تا دستاورد افرادم آنقدر باال باشد که حتی خوابش را هم نمی ها نباشد، اما باعث می مناسب همه شرکت

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )م و چگونه آن را خوب خرج کنیمچگونه پول در آوری: 41فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

  چگونه پول در آوریم و چگونه آن را خوب خرج کنیم●

شوم پول را از کجا  روم، فوراً متوجه می هرجایی که می. وقتی صحبت از پول درآوردن باشد، من یک خبره هستم

البته، . توانم آن را پارو کنم یک بار به شوخی گفتم که در هر خیابانی پول ریخته است، بنابراین می. توان درآورد می

 .هایش پر از پول نیستند وپول درآوردن در آنجاها مشکل است جاهایی در دنیا وجود دارند که خیابان

شود که چه کاالیی  روم، فوراً به من الهام می چون براي پول درآوردن استعداد دارم، هرگاه براي بازدید به جایی می

هاي من  اما استعدادي که هنوز در من نیست و باید بوجود بیاید و یکی از از عیب. رود در این مکان به فروش می

 .کنم رسم، پول درآوردن را فراموش می است این است که وقتی به پول خرج کردن می

 بودم اگر اینطور بود، تا حاال مرد بسیار ثروتمندي. ام ام درنیاورده من پول را در گوشه و کنار دنیا براي خود و خانواده

من مالک دوو نیستم، من . هرگز احساس نکردم که دوو متعلق به من است. کردم و در عین حال احساس پوچی می

 .متخصص در مدیریت آن هستم

 .ام به من تعلق ندارد خیلی ساده بگویم، همه پولی را که من درآورده

شود   آنکه از بعضی از کارآفرینان انتقاد میعلت. هاي خود اشتباه است انجام کسب و تجارت صرفاً براي ارضاء خواسته

اند، بلکه علت این انتقادات آن است که این  اند یا اینکه خیلی زیاد پول درآورده این نیست که پول زیاد درنیاورده

 .دانند چگونه عاقالنه از آن استفاده کنند کارآفرینان نمی
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کار . ل را در اختیار کسی قرار دهید که این استعداد را دارداگر شما استعداد استفاده عاقالنه از پول را ندارید، پو

 .اید تنها و تنها متعلق به خود شما نیست سختی نیست، فقط تصور کنید پولی را که درآورده

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

ر از حـد امکاناتـشان زنـدگی        ت  چرا مدیران ارشد باید پایین    : 42فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست       

 .)کنند

 .تر از حد امکاناتشان زندگی کنند چرا مدیران ارشد باید پایین●

کنـد چـون در       یک اتاق معمولی کفایت مـی     . کنم  معموالً وقتی در سفر هستم از اقامت در سوئیت هتل خودداري می           

رکنـان دوو بـا دیگـر کارکنـان دوو اقامـت      خوابم و در کشورهاي جهان سوم معمـوالً در اقامتگـاه کا       این اتاق فقط می   

 . گذرانم کنند و وقت بیشتري را با آنها می کنم تا ببینم آنها چگونه زندگی می می

خواهم روحیه اصلی خـودم       جویی در پول کنم، بلکه می       این فقط به خاطر آن نیست که فروتنی نشان دهم و یا صرفه            

اگـر شـما در یـک    . دهـد  ندگی کنید، این به شما حاشیه امنیتی مـی   شما باید زیر سطح امکانات خود ز      . را نشان دهم  

 .شود تر مشکل می سطح عالی زندگی کنید،  آنگاه زندگی در سطح پایین

کننـد   تواند از عهده آن بربیاید و بیشتر مردم سـعی مـی           حد و مرزي که می    . هر کس حد و مرز خاص خودش را دارد        

کـنم    من احساس راحتی بیشتري می    . گی کنند، واقعاً باالتر از استطاعت خود      توانند بهتر از آن زند      نشان دهند که می   

 .تر از حد توان خود زندگی کنم اگر حداقل یک پله پایین

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )کنم وار کار می  چرا دیوانه:43فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 کنم یوار کار م چرا دیوانه●

هایی که تنها براي منـافع        شرکت. کنم که یک شرکت نباید فقط براي منافع مادي وجود داشته باشد             من احساس می  

هاي دیگري تنها براي انجام دادن کار، افرادي هم هستند که تنها بـه فکـر بدسـت آوردن                 مادي وجود دارند و شرکت    

 .جود دارندپول هستند و افراد دیگري تنها براي انجام دادن کار و

. افرادي که تنها دلبسته ثروت خود هستند هرگز راضی نخواهند شد، چون براي حرص و طمع آنها حدي وجود ندارد         

تواند لذت واقعی زندگی را بفهمد، چـون طبیعـت حـرص و             کند، هرگز نمی    کسی که تنها براي ثروت خود زندگی می       

 .شناسد طمع مادي حد و مرز نمی

یی خود بالیدن احمقانه است، چون معنی این کار این است که شما چیز دیگـري بـراي بالیـدن                    به مقدار ثروت و دارا    

داند که چگونه از آنها به نفع مردم استفاده کند، ثروتمنـد   کسی که مقدار زیادي ثروت روي هم انباشته و نمی       . ندارید

 که چگونه از آن به نفع دیگران استفاده        داند  از طرف دیگر، کسی که ثروت ناچیزي دارد و می         . نیست، بلکه فقیر است   

 .کند، ثروتمند واقعی است

کننـد یـک      مردمـی کـه تـصور مـی       . اي به اموال و دارایی ندارم       اگرچه من مدیر یک شرکت معظم هستم، هیچ عالقه        

شـدن  کند هرگز قادر به درك لذت ناب موفـق   کارآفرین از روي حرص و ولع براي اموال و دارایی شرکتی را اداره می            

 24روز  کننـد مـن کـه شـبانه     آنها تصور مـی . به ساختن یک شرکت بزرگ یا انجام کسب و تجارت بزرگ نخواهد شد       

 .ها را تنها براي ثروت و دارایی خود تحمل نکنم دانم، باید احمق باشم اگر همه این رنج ساعته را خیلی کوتاه می

کـوش   من براي لذت انجام کار یک معتاد به کـار سـخت          . ام  ردهوار کار نک    اما براي به دست آوردن چندرقاز پول دیوانه       

 .هرگز ثروت و اموال حتی با لذت انجام کار در اداره کردن یک شرکت هم قابل مقایسه نیست. ام شده

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع
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 )ام قا به سختی کار کردهکنم که در آفری  افتخار می:44فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .ام کنم که در آفریقا به سختی کار کرده افتخار می●

ترین  راه به حداقل رساندن خطر در یک موقعیت متغیر مراقبت مداوم از آن است، و دلیل سفرهاي من به نقاط  مهم

مان در هواي بسیار گرم  روزهایی که جوانتر بودم، دو یا سه کیسه بزرگ از نمونه کاالي .مختلف آفریقا همین است

کردم که  چنان عرق می. کردم هاي آفریقایی را طی می هاي خاکی شهر بردم و راه کشورهاي آفریقایی به همراه می

اي بودم که قدم  کردم که اولین صاحب کسب و تجارت کره اما در آن زمان افتخار می. گویی تازه دوش گرفته بودم

 .گذاشتم در آن بازار تازه می

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 )رساند؟ تان آسیب می  آیا کار زیاد به زندگی خانوادگی:45فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 رساند؟ تان آسیب می آیا کار زیاد به زندگی خانوادگی●

من اعتقاد دارم که زندگی خانوادگی . کنند ها از من درباره تاثیر کار زیاد بر روي زندگی خانوادگی سوال می خیلی

بیشتر افراد دوو به عالوه خودم، معتقدند که کارکردن زیاد و . آمیز است خوشبخت، کلید همه دستاوردهاي موفقیت

اینگونه نگرش ما را از مردم کشورهاي . آورد رساند، بلکه بر عکس، شکوفایی به بار می مداوم به خانواده آسیبی نمی

 .سازد ز میپیشرفته متمای

معموالً کمتر کار .تان سپري کنید توانید فرصتی داشته باشید تا با خانواده حتی اگر خیلی گرفتار باشید، باز هم می

ممکن است تصور کنید که از لحاظ اجتماعی آدم .ایم داشتن براي افراد ما دردآور است چون ما براي کار ساخته شده

ا و هر کشور دیگري همه چیز بر پایه زندگی خانوادگی و اخالقیات استوار کاري هستم، اما در کره، امریک محافظه

رود و با زن جوان و جذابی   سال دارد، به خارج از کشور می50با این وجود یک شوهر آمریکایی که در حدود . است

م دهد، کارش هر مدیر اجرایی که چنین کاري را در کره انجا. دهد شود و بالفاصله همسرش را طالق می آشنا می

 .گذارد هیچکس به او احترام نمی. ساخته است

وقتی . آید، علیرغم این اختالفات، عشق ما همچنان رو به رشد است گاهی بین من و همسرم اختالفاتی پیش می

 .تر کند تواند همچنان آنها را به یکدیگر نزدیک کند، صبر می مشکالتی بین زن و شوهر بروز می

)کیم وو چونگ( هر خیابان از طالستکتاب سنگ فرش : منبع

 

 

 ) نتایج مثبت جایزه:46فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

  نتایج مثبت جایزه ●

کردم که سمبل قدردانی اجتماعی بودند در حالی که این  هاي اولیه تاسیس دوو جوایز بسیاري دریافت می در سال

آورند؛ به دلیل جایزه گرفتن، به دلیل  دودیت هم به وجود میآیند، اما به نوعی مح جوایز نوعی تشویق به حساب می

هاي جایزه گرفتن خود را ثابت کنید، راه دیگري به  خواهید قابلیت شهرت به عنوان برنده جایزه، و به علت آنکه می

 .جز کارکردن بیشتر در پیش ندارید

نی که جامعه نسبت به من ابراز کرده خیانت خواستم به اعتماد و اطمینا این همان کاري بود که من کردم، چون نمی

 . کنم

دهد و به طور طبیعی مردم  اگر افراد حتی یک جایزه کوچک هم دریافت کنند، احساس خوبی به آنها دست می

تر و بهتر  کند که سخت غرور حاصل از گرفتن جایزه در شما انگیزه ایجاد می. دوست دارند که تشویق و تمجید شوند

 .کار کنید

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: عمنب
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 )شود از دستش داد  تنها چیزي که نمی:47فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 شود از دستش داد تنها چیزي که نمی●

.ترین آنها آبرو است مهم. چیزهاي بسیاري وجود که آدم نباید آنها را از دست بدهد

اگر معلم نامیده . کنید؟ با خودتان مطابق با عنوانتان رفتار کنید نام خوب خود چه کار میبنابراین براي حفظ آبرو و 

شوید، از  اگر دانشجو نامیده می. دهید شوید، در صورتی که مثل یک معلم رفتار نکنید، وجهه خود را از دست می می

شما باید قوانین . ا خود همراه داردهر عنوانی شخصیتی را ب .رود که مثل یک دانشجو رفتار کنید شما انتظار می

شکنید، خودتان را در معرض انتقاد قرار  شخصی رفتارهاي خاصی داشته باشید و هنگامی که آن قوانین را می

همه اینها تصور غلطی از . کنند توجهی می هایی در دنیا هستند که نسبت به آنچه که هستند، بی آدم .دهید می

اداره کردن یک شرکت شامل همین نوع از ماموریت  .ام آنها پیوند خورده است، دارندماموریت اجتماعی خود که با ن

من اعتقاد دارم که یک کارآفرین شخصی است که ماموریتی به او محول شده که به توسعه . شود اجتماعی می

 .اجتماعی و پیشرفت از طریق فعالیت اقتصادي کمک کند

گذارم  گیرد، اما نمی هاي صنعتی را در بر می  از کسب و تجارت و فعالیتاگرچه نام گروه دوو اکنون محدوده وسیعی

گرایی  اول بخش خدمات است که تسهیالت الزم براي لذت. هاي خاصی از کسب و تجارت شرکت کند دوو در زمینه

 .را در اختیار دارد

 .دوم واردات اقالم مصرفی غیرضروري است

 .کند هاي متوسط و کوچک تزاحم ایجاد می رکتسوم حیطه کسب و تجارتی است که با رشد ش

تمام این .  چونگ و دوو است-ایم، بر اساس نام و آبروي کیم وو هایی که خودمان ایجاد کرده تمام این محدودیت

 .ها براي ما ارزشمند و محترم هستند نام

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

)العاده فوق وادار کردن مردم معمولی به انجام کارهاي: 48فصل(ست سنگ فرش هر خیابان از طال

 العاده وادار کردن مردم معمولی به انجام کارهاي فوق●

هـا تحریـک    پایانی دارد، ولی به جز در شرایط استثنایی، هیچگـاه ایـن قابلیـت    هاي بی   اعتقاد دارم که هرکسی قابلیت    

 .شوند نمی

 شـب   11 صبح تا ساعت     8 یا   7ردیم که کشور کره فقیر بود، و ما هر روز از ساعت             ما شرکت خود را زمانی تاسیس ک      

همـه مـا افتخـار    . توافق کرده بودیم که باید این کار را براي کـشور، شـرکت و خودمـان انجـام دهـیم                 . کردیم  کار می 

اي را مطـرح   ار تـازه  این نوع توافق باعث شد که هر کسی نوآوري کنـد و افکـ             . کردیم که ساعات طوالنی کار کنیم       می

 .کند

وقتی افراد . کردیم، هیچکس شکایت نداشت    به خاطر توافقی که با هم کرده بودیم، علیرغم ساعات طوالنی که کار می             

 .آید را به این صورت با هم متحد کنید، قدرت عظیمی بدست می

یران این است که بدانند چگونه افـراد     کار مهم مد  . توانند مشکالت را حل کنند      اگر افراد صمیمانه با هم کار کنند، می       

سازي ما که مشکالت فراوانی داشـت، قابلیـت تولیـد             کارخانه کشتی .جا کنند تا چنین کار خوبی را ارائه دهند          را جابه 

در صورتی که به توافق . زدم رفتم و خودم با کارگران سروکله می من آنجا می.  درصد افزایش داد100خود را در سال

 .شد قدرت بسیار زیادي آزاد میرسیدیم،  می

تـر از   اگر راضی به وضع موجود باشید، آنهایی که عقب      . تر کار کنید    خواهید در اوج بمانید، باید همانقدر سخت        اگر می 

 .شما هستند فقط کافی است که از شما تقلید کنند و به شما برسند
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)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

).هستند در یک اجتماع مصرفی، داراها مشکل ساز: 49فصل(رش هر خیابان از طالست سنگ ف

 .در یک اجتماع مصرفی، داراها مشکل ساز هستند●

متاسفانه یکی از اثرات جانبی این رفاه تازه بوجود آمده اسراف . ایم ها نسبتاً مرفه شده اي در چند سال اخیر، ما کره

 .است

کند و این به معنی دردسر است بنابراین  انداز نمی کنند و هیچ کس پس وار پول خرج می همه مردم در کره دیوانه

چون هنوز مدت زیادي نگذشته که ما زنجیرهاي فقر . حافظه مردم ضعیف است. هاي خود را کاهش دهیم باید هزینه

 .ایم را پاره کرده

 مصرف کننده که بیش از استطاعت خود یک ملت. شود مصرف زیادي خطرناك است و تبدیل به عادتی ناپسند می

 .کند، ملتی پر از دردسر است خرج می

رویه، باید ثروت  در عوض به رخ کشیدن ثروت خود با مصرف بی. ثروتمندان باید از زندگی اشرافی خود دست بکشند

 باید فاصله بین دارا و ثروتمندان. ما باید اخالق رفاه عمومی را حفظ کنیم. خود را با ندارها و نیازمندان قسمت کنند

کنند، ملت را  این طرز تفکر که به هیچکس ربطی ندارد که ثروتمندان چگونه پولشان را خرج می. ندار را از بین ببرند

 .اندازد به دردسر می

شود، هر آنچه که ما داریم از جامعه بوده و  اش بیشتر می مسئولیت شخص نسبت به جامعه به نسبت افزایش دارایی

 .جامعه به ما داده شده استتوسط 

هاي اجتماعی در جهت سالم  کارتر شوید و مسئولیت بیشتري در قبال هدایت گرایش هرچه بیشتر دارید باید قناعت

 .شود تر از دیگران بودن میسر می تر از دیگران کارکردن و قانع این امر با سخت. احساس کنید

)و چونگکیم و( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

آیا آمریکا در حـال از دسـت دادن روحیـه پیـشتازي خـود      : 50فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست       

)است؟

 آیا آمریکا در حال از دست دادن روحیه پیشتازي خود است؟●

ه بـا  رود، منظور اشتیاق امریکا براي مبارز شوم که روحیه پیشتازي آمریکا آرام آرام از دست می     گاهی اوقات نگران می   

 .هاست ناشناخته

التحـصیالن مـستعد بـه        هجوم فارغ . کند  رسد که زندگی خوب در امریکا توزیع منابع انسانی را منحرف می             به نظر می  

. آورد گذاري و دفاتر وکالت، خالء استعداد را در صنایع تولیـدي امریکـا بـه وجـود مـی             هاي سرمایه   وال استریت، بانک  

 رار است که قابلیت تولید را بهتر کند؟بدون این افراد امریکا چگونه ق

ارزش . کوشی در محل کار به معناي کارکردن در ساعت بیشتر نیست، به معناي کارکردن براي کار هم نیـست                  سخت

توان در تعیین یک هدف روشن، داشتن اعتماد به نفس و نهایت سعی خـود را              کوشی در محل کار را می       واقعی سخت 

 .کردن جستجو کرد

 من سقوط حس رقابت امریکایی نه تنها به علت ضعیف شـدن اخـالق کـار، بلکـه بـه علـت از دسـت دادن                       به عقیده 

 .رهبري که روزي افتخار جهان بود. رهبري در صنعت است

 .کرد گذاري و توسعه فناوري و افزایش تقاضاي جهانی رهبري می هاي سرمایه صنعت امریکایی جهان را در زمینه
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یکایی روز به روز بهتر شود، چون براي جهان داراي اهمیت است کـه ایـاالت متحـده موقعیـت                   امیدوارم که تولید امر   

 .اش را حفظ کند رهبري

در حقیقت به . خیر: دهد؟ باید بگویم که  آیا امریکا دارد روحیه پیشتازي خود را از دست می         : اگر کسی از من بپرسد      

 .آورد ور خود را بدست مینظر من گویی امریکا دارد مجدداً روحیه پیشتازي مشه

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

).شود سود خود را از جیب دیگران تامین کرد چرا نمی: 51فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست 

 .شود سود خود را از جیب دیگران تامین کرد چرا نمی●

مـردم جامعـه را   . ی از جامعه است و مردم همه به یکدیگر نیاز دارندهر کسی جزئ. توانند تنها زندگی کنند    ها نمی   آدم

 .سازد سازند و در عین حال، جامعه مردم را می می

هـا بـه مـشکالت        امـا مـا تـازگی     . خـواهی و خودپـسندي      شود، نه در خود     مفهوم زندگی در از خودگذشتگی یافت می      

و فقط آنها، بدون در نظر گرفتن دیگران، زنـدگی خـوبی    کنند آنها،     اجتماعی به وجود آمده توسط مردمی که فکر می        

اي براي دیگران ارزش قائل شوید هرگز موادمخدر نخواهید فروخت و یـا       اگر شما حتی ذره   . خوریم  خواهند کرد، برمی  

 .به مواد غذایی آنها مواد خطرناك اضافه نخواهید کرد

 پایتان را از دایره حرف و ولع شخصی فراتـر گذاشـته و              باید. در هر شغلی که هستید نباید به دام خودخواهی بیفتید         

 .به فکر خوشبختی عموم مردم باشید

با یکدیگر زندگی کردن بسیار فراتر از در کنار یکدیگر زنده بودن است، با هم زندگی کردن شامل باهم رشد کـردن و        

 .ن بنیان فلسفه شرکتی من استنامیم و ای  می"با هم به رفاه رسیدن"با هم ترقی کردن است، آنچه ما آن را 

قدر از آن سود ببرد کـه مـن خـواهم بـرد،          کنم که طرف مقابل نیز همان       من همواره از این دیدگاه به معامله نگاه می        

بسیار مهم است که به     . کنیم  ولی چون به این ترتیب، ما یک رابطه دراز مدت سودآور دو طرفه و سالم را تضمین می                 

 .ها از معامله با شما زیان نخوهند دیددیگران بفهمانیم که آن

این اصل احترام متقابل، عدالت و عمل متقابل دو طرفه در تمام روابط انـسانی ضـروري اسـت و تنهـا اختـصاص بـه                   

وقتی یک شرکت به قیمت ضرر دیگري بخواهـد کـار           . مردم باید براي منافع یکدیگر کار کنند      . کسب و تجارت ندارد   

 .شود یکند، جامعه دچار مشکل م

 )کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 

 

 کالم پایـانی بـا جوانـان     – هشت گام براي یک زندگی کامل        :52فصل(سنگ فرش هر خیابان از طالست       

).جهان

  کالم پایانی با جوانان جهان– هشت گام براي یک زندگی کامل ●

اي گذرا از کودکی به بلوغ نیست، اغراق نیست اگر بگوییم که  ا مرحله جوانی تنه :  نیروي بالقوه خود را شکوفا کنید      -1

 .کند تان را تعیین می این زمان از زندگی شما کیفیت و جهت بقیه زندگی

 .تاریخ متعلق به کسانی است که آرزوهاي بزرگ دارند:  آرزوهاي بزرگ داشته باشید-2

اي کـه قابلیـت تولیـد و خالقیـت را             جامعـه . شود   هدایت می  تاریخ توسط متفکران و افراد خالق     :  خالق فکر کنید   -3

 .خورد تحسین کند، شکست نمی

 .شوند مردمی که اهل چالش هستند، موفق می. کند طلبی و شجاعت پیشرفت می تاریخ با چالش:  چالش طلبی-4

 .یک نسل باید براي رفاه نسل بعدي فداکاري کند. کند تاریخ با فداکاري رشد می:  فداکاري-5
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قبـل از خـود     . کند  کس تنها زندگی نمی     آیند، هیچ   ها براي زندگی بایکدیگر به دنیا می        انسان:  از خودگذشته باشید   -6

 .به جمع فکر کنید، و نفع عموم را به نفع شخصی مقدم بدارید

سـتی بـا   فکـر کنیـد کـه کـدام راه بهتـرین روش بـراي رورا      . با خودتان روراست باشید:  با خودتان روراست باشید   -7

 .خودتان است، به دنبال آن بروید

دانیـد، در همـان    وقتی فکر کنیـد کـه چیـزي را مـی      . گیرد  رشد و توسعه از یادگیري سرچشمه می      :  فروتن باشید  -8

 .شود کنید واقعاٌ مهم هستید، رشد متوقف می لحظه که فکر می

 .تنی پیشه کنید و سخت بکوشیدچشم و گوش خود را به سوي مناظر و صداهاي دور و برخود باز کنید، فرو

)کیم وو چونگ( کتاب سنگ فرش هر خیابان از طالست: منبع

 


