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 وکار ایرانفروش اطالعات در دنیای کسب

زم  ی امروزه بعض افراد در  م   یهانه یاز  به فروش اطالعات  )البته منظورم فروش اطالعات    زنندی مختلف، دست 
در شبکه ستین  یخصوص  ای  ی تیامن احتمااًل  افراد  ی اجتماع  یها!(.  د  یمختلف،  دربار   دیادهی را  موضوعات    ۀکه 

دهند؛ مثل آموزش کسب درآمد، آموزش ی را آموزش م ی و مطالب مختلف کنندی م دیتول ی آموزش یهاجیمتفاوت پک
 . ...و یالغر 

از  خواهمی پست م نیدر ا د؛یپست را مطالعه کن نیحتمًا ا کنمی م شنهادیپ د،یهست ی مدرس محصوالت آموزش اگر
  ش یافزا  نی کرده و اعتبارتان را در نظر مخاطب   دیتول  تیفیباک  ی محصوالت آموزش  کندی پرده بردارم که کمکتان م  یراز 
 .دیده

برگزار    رانی وکار در ادر کسب   تیموفق  ۀ نیدر زم   ی مختلف  ی آموزش  یهاکالس   1390از سال    د،یایب  ادمی  ی درستبه  اگر
خود به    یهااز آموزش دادن دانسته  د یتوانی : »شما م گفتندی خود م  ان یبه دانشجو  نیها، مدرسشد؛ در آن کالس

 .د«یاشفروش اطالعات داشته ب ستمیس کی و   دیاور یپول درب گرانید

اما    نیا است؛  بود!فوق  ۀ نکت  کی درست  افتاده  قلم  از  مهم  کالس  یانکته  العاده  آن  در  نگفتنش   ی هاکه 
 .  ...اشتباه شد اریبس  یالگو  کیباعث به وجود آمدن  ،ی آموزش
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جا افتاده    ران یاشتباه در ا  ۀ دیعق  کیدادم،    حیتوض  «ت؟یواقع  ایآموزش ثروتمند شدن، دروغ  »  ۀهمان طور که در مقال
 است که »مدرس شو، ثروتمند شو«.

منحرف   حشانی که باعث شده افراد از راه صح  یاده یاشتباه صحبت کنم؛ عق   دهیعق  نیا  ۀدربار   خواهمی م  امروز
 را گم کنند. ریشوند و مس 

شده است!    رانیکاماًل اشتباه به اسم »فروش اطالعات« در ا  یالگو   کی  یر یگمنجر به شکل   ده،یعق  نیا  متأسفانه
  یآموزش  یهاو کالس   ناری در چند سم  کند؛ ی مدرس شود، ابتدا چند کتاب مطالعه م  خواهدی که م  یالگو، فرد  نیدر ا

اطالعات   نی و اقدام به فروش ا  کندی م   دیتول  ی آموزش  جیپک  کی صورت  را به  شیهاو سپس آموخته   کندی شرکت م
 گرفته باشد!( جهیخودش عمل کرده باشد و نت یهابه آموزش نکهی. )بدون اکندی م

 نخواهد بود!  بخشجه ی هم نت  جشیپک  اینگرفته است؛ دوره    یاجه ینت  چیخوِد مدرس از آن اطالعات ه  کهیی ازآنجا

 :دیکوتاه را تماشا کن یو ی دیو نیا کنمی م شنهادیپ م؛یهادرک بهتر گفته  جهت

 

 دانلود ویدیو به صورت مستقیم

 توجه: برای تماشای این ویدیو به اینترنت نیاز دارید. 

https://jahanebehtar.com/learning-to-be-rich-lie-or-reality/
https://cloud.jahanebehtar.com/1397/selling-information/elgo-forosh-etela_at-jahanebehtar.com.mp4
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! مردم زمان انتخاب کندی اما امروزه اوضاع فرق م  رفتند؛ی فروش م  ی خوباطالعات به  نیته، ادر چند سال گذش  دیشا
بودن محصول   بخشجه ینت  یافراد رو   یهاوسواس  ۀخواهند داشت و عمد  یشتر یمحصول، وسواس ب  کی  دیو خر 

 است!

 دهد؟یفروش اطالعات رخ م  یدر الگو یاتفاق چه

 چ یاز انجام آن کار ه  ایانجام دهد و    تواندی را که نم  یدرس نام دارد، کار که م  یفروش اطالعات، فرد  یالگو   در
 . اوردیدرب ی راه پول نیتا بلکه از ا دهدی آموزش م ،ی آموزش  یهاج یآن را در قالب پک رد،یگی نم یاجه ینت

 نخواهند داشت! چرا؟ چون:  ییجا رانیوکار اافراد در بازار کسب نیا پس،نیازا اما

 نه اطالعات!  خواهند،یم  جه ینت  مردم

به دنبال خر   امروزه نت  ی محصوالت  دی افراد  واقعًا  در    توانندی اطالعات که م  یسر   کینه    دهد؛ی م  جهیهستند که 
 کنند. دایتر هم پارزان اریبس  متیها با قکتاب یالالبه

هستند و ما در    ی و کاربرد  دیمف  اریبس   نیاز مدرس  یبرخ  ی آموزش  ! محصوالتستندی بد ن  نیمدرس  ۀمهم: هم  ینکته
 .میافراد را قضاوت کن میمقاله قصد ندار  نیا

 نه اطالعات!  دیبفروش جه ینت

کند که در زمان فروش محصول   جادی را ا  ی جینتا  دیبا  د،یکنی م  دیکه تول  ی محصول  د،یکه هست  یوکار هر کسب   در
  دهد؛ی م  شیمحصولتان را افزا  تیفیک   د،یاکه قولش را داده  یاز حد   تریو قو   شتریب  جینتا  ی ! )حتدیاقولش را داده

 خواهد شد( شتریب یمشتر  تیرضا جهیدرنت

  ر یی خود را تغ  یروند کار   شودی مجبور م  ایو    شودی زود از بازار حذف م  ی لیخ  ای  فروشد،ی که صرفًا اطالعات م  یفرد
 دهد.
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 مثال بزنم:  کی دینکته، اجازه ده نیدرک بهتر ا یبرا

است؛ نفر    هیدکتر فوق تخصص تغذ  کیاند؛ نفر اول  کرده   دیکاهش وزن تول  ۀرا دربار   ی نفر محصول  دو  د یتصور کن
  ی مناسب  اریوزن داشته است اما اکنون اندام بس ندارد، در گذشته اضافه   ی است که سواد دانشگاه  ی معمول  یدوم فرد

 .  ...دارد

 

 رییتغ  طیدر بازار داشت؛ اما امروزه شرا  یشتر یش بدر چند سال قبل، نفر اول )دکتر فوق تخصص( شانس فرو  دیشا
فرد  از  مردم  است!  نت  دیخر   یکرده  محصولش  که  کرد  فرد  دهد،ی م  جهیخواهند  از  اطالعات    ینه  صرفًا  که 

 . فروشدی م

اندام تا به تناسب  دیو بر اساس آن عمل کن  دیکن  یدار یخر   یالغر   ۀدربار   ی محصول آموزش   کی  دیخواهی م  دیکن  تصور
 د؟ یمحصول کدام فرد را بخر  دیدهی م حی: ترجدیکن دایدست پ یشتر یب

 نفر دوم؛ درست است؟ احتماالً 
 است که مردم انجام خواهند داد! یهمان کار  قاً یدق نیا
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اگر محصوالتتان   ی حت  د؛یفروش اطالعات استفاده نکن  یاز الگو   گاهچیکه ه  کنمی م  دیتأک  اریبس   لیدل  نیهم  به
به اعتبارتان   ید یشد  بیدر بلندمدت آس  دشده،یاز محصول تول  انینگرفتن مشتر   جهینت  لیفروش هم بروند، به دل

 است! ی سخت  اریکار بس  بیآس نیوارد خواهد شد که جبران ا

ا  عالوه از نظر شرع   می اگر بخواه  نیبر  را  نت  ی محصوالت  دیتول  م،یکن  ی بررس  زین  ی موضوع  کار   دهد،ی نم   جهی که 
 ( انیمشتر  تیعدم رضا  لیآمده حالل نخواهد بود. )به دلدستو پول به ستین ی درست

 دارد؟ ازین  یبه چه مدرسان  نیوکار آنالکسب دیجد یفضا

 محور! جهیمدرسان نت فقط

ا  دیبا  د،یمدرس محبوب و ثروتمند باش  کی  دیخواهی م  اگر از  تول  ی محصول  نکهیقبل  ابتدا   دیکن  ی سع  د،یکن  دیرا 
  ی . )محصولدیبه محصول کن  لیرا تبد  جهیآن نت  دیتوانی . آنگاه مدیخودتان خلق کن  ی آن محصول را در زندگ  ۀجینت

 باشد( بخشجه یدرصد نت 100که  دیکن دیتول

ا  تنها از آن    جهی نت  نیبهتر   توانند ی م  زین  انتان یکه مشتر   دیحاصل کن  نانیاطم  دیتوانی صورت است که م  نیدر  را 
 !دیکن شرفتیسرعت پو به دیبمان ی باق نیآنال یوکارهاکسب دیدر بازار جد دیتوانی م  گونهنی. ارندیمحصول بگ

 ی وم عم ۀنکت کی

 شماست!  فیاز وظا  یک ی»آموزش دادن«  د،یکه باش یوکارهر کسب در

 مثال: یبرا

و    انیکفش مرغوب و مناسب را به مشتر  کی  یها یژگیو  دیتوانیم  د،یلباس دار  ایفروشگاه کفش    اگر •
 .  ...ا ی دیآموزش ده تاننیمخاطب

 مطالب  ،  ... مختلف و  یها با چهره  ها نک یتناسب ع  ۀ دربار  دیتوان یم  د،یدار  یآفتاب  نکیفروشگاه ع  اگر •
 .دیارائه ده  تاننیرا به مخاطب یارزشمند

 . ...گرید یها مثال و •
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است،    یعمل  د،یدهی که ارائه م  یباشد و اگر آموزش  دیو مف  یکاربرد  دیبا   زین  گانتانیرا  یها آموزش   یحت  ن،یبنابرا
 )هرچند کوچک(. ردیبگ جهیمحور باشد و مخاطب بتواند از آن آموزش نت جهینت دیبا 

 یمدرس موفق  دیخواهی آماده کردم تا اگر م  یمحصوالت آموزش   دیتول  ۀدربار  دگاهتانیپست را جهت بهبود د  نیا
محصوالت  د،یشو که  کند  تول  یکمکتان  موفق  دیکن  دیرا  باعث  هم  نت  تی که  کسب  هم  و    ی برا  جهیشما 

 شود.  انتنیمخاطب

واقع شد، آن را با دوستان   دیمف تانیمطالب برا نیپست در خدمتتان بودم؛ لطفًا اگر ا نی خوشحالم که با ا اریبس
  ق ی اگر از طر شومیخوشحال م د،یپست دار نیا ۀدربار یشنهادیپ ا یو اگر نظر  دیبه اشتراک بگذار انتانیو آشنا 

 .دیمطرح کن ها دگاهیبخش د

 شما،  دوستدار
 یموسو  محمد دیس

 : لینک مقالهای با همین نام در سایت جهان بهتر، برگرفته شده است؛ متن این کتابچه از مقاله
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