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 مقدمه

گام برای شروع  کااممرار شعشرن ع عادر  رر شررایی کراری  به این کتاب یک راهنمای گام
ما   مررا ه ع کررنیرا  مررا ه همیایا  بررا م  هررای شررما  شوزکرررا ا رر  کرره شرراکت کااممررار ع ایم ت

 رهن. ررصن از ارمباطار شما رر کح ی کار را پوشش کی08بیش از شور که  کی
 شنا رر این کتابه کبینی بر اصول بن ارین زیر هسینن: های مشوی  مان ک

 کن ررنه کباط  بایررن لبررت از  پارره پیام یانرر      مررا  را کبررابرا  مررا  را برررای رش
کن ن.   کارا 

 های زیاری رارپنه بنابراین باین کنظورما  را  ویع بر اپ ن. های کشغله سا اپ 
 ها ممرکز رارره په کشاالر. حت کؤثرموین کااممار کاریه بر شعی الناکار ع راا 

هایی عجور رارره اکا ممرکرز ایرن کتراب برر گهییوهرای  پوشاپی رر ارمباطار اجیماعی ه 
 کاری ا  .

*** 
کرررار گرراهی صرررنها پهررره ارمبرررا  برلرررار کررری کررا شوزاپررره رر کحرر ی  کن  . هرررر  بررا دنرررنین ع 

گهییرررویی کررررمبی برررا کودرررو  یرررا عت هرررم کیهررراعمی ا ررر ه ع همیررری اهرررنا  ع بر ینرررنهای 
کرره کااممرره راپ   رر کررورر درره د ررزی لرررار  کن  ه کرری ای را شرروع  کرری کیهرراعمی رارپررن. هررر بررار 

کرنام از ا   صحب  کن   ع درا برای کا اهم   رارر. کیأ هاپهه ط ر  کقابت کرا از هر ک 
 اینها اطالعی پنارر.

کن  ه کغرز کباطر  کرا بایرن زکر ن ع کودرو  صرحب  را رر   علیی شوع  به کااممه کری
کن   ع اع بایرن برا ایرن  کنن  ر رشبیاورر که درا کا با اع صرحب  کری کنن. کباط   عی کی



 

م کرراری اپدررام رهررن. اگررر ایررن کرروارر رر دنررن جملررم اع   رره کشرربا پباشررننه اطالعررار درره 
شروره از   ازر که کندر بره کشراالر زیراری کی ذهن  پها پسبم ویژۀ خورشا  از علایع را کی

گرنیه ما نرد ار پارر   ع اشیباهار ُپرهزینه.  زکا  هنشرنیه 
کره یرک کسر  1شنا مو ی ارمباطرار  رازکاپی زیمرن  کطامعم اپدام عکار برا  پشرا  رار 

کارکنررنه برره طررور ک رراپی ن رر   کررنا رر  ههیرره ههررنا  رراع  را صررر  رنررع ابهررام پیشصررن 
کرره کعررارل  ارمباطررار کی کرره کی 008کنررنه  مواپررن برره جررای مارررار   رراع  رر  ررال ا رر  

 نوینرری  اطالعرار برره کنظررور حطررول اطم نررا  از صرح  رشیانرر  اطالعرراره صررر  اشز 
ر    ر از شرور. خرواا برای کشیری شور. برای پره ز از این ماراره هر گهییو باین با عدرو  ع رل 

کاشزار مبل غامی ک ل و   رالری. رر کورر کا ذ پوینیر صحب  کن ن یا شوع  یک 
ری  اگر زک نهه هن  ع پیام هر گهییو کشبا باشنه    گهییو به کونق   کی ر رن. حی 

مواپنرن  موین کودوعار اگر با ا یهارا از  راخیار رر ر  خالصره شرنا باشرننه کی پیچ نا
ر رر ن  برره ممررام اینهررا رر کمیررر از یررک رل قررهه بررا ا رریهارا از  . ررارا ع عادرر  شرروع  شرروپن

 شنا رر این کتاب کمان ا  . های ارائه مان ک
له کی کرار  با کیمرکزشن  بر رل قم اع  مواپ ن هر گهییوی کاری را به کونق   بر راپ ن. ایرن 

 ای شناخیه شوین. گ رپنۀ حرنه را اپدام ره ن ع به عنوا  یک ارمبا 
کترراب پشررا  کیهررای ا مان ک کرره کباطرر  عالعررا  پ رراز  یررن  کرره دیوپرره اطالعررامی  رهنررن 

کره ممرام اطالعرار را رر   08رارر را به اع اپیقال ره ن. مان ک رل قم اعل بنین کعنرا پ سر  
ر  عادر ه صرحب  کرر  نقری رر کرورر یرک  ثاپ ه نشررا کن ن. بلاه بره کعنرای راشرین پ  

 ها  . حت پرراخین به راا کرر  به کشاالره کودو  خاص ع به جای پیله
 ای ا  : ایدار کؤثرموین رل قم اعل برای هر کااممم کاریه یک نر ینن رعکرحله

   :کن ررن. ایررن پیاوبنررنی  مرحلۀۀاول گهییررو را برررای درراپزرا ثاپ رره یررا کمیررر منظرر   
 شور زک نهه هن  کشباه ع عنوا  صحب  عاد  ارائه شور.  ب  کی

                                                           
1 Siemens Enterprise Communications 



 

  :کره کی مرحلاود خواه رن بنه رنه مه ره  یک خالصم  اخیارکنن از کت پیاکی 
کرره ک ررا  شررما ع ر رر ن  برره    هررن   کن ررن. هررن  کن ررن ع کشررالی  ما  را بیررا  

 حت ممرکز کن ن. عجور رارر را معویف کن ن.  پ  بر راا
کرراری را بررا اعیمررار برره اینارره ارمبرراطی  بررا پیرروعی از ایررن کراحررته کی مواپ ررن هررر گهییرروی 

پظر از اینارره کودررو  دقررنر پیچ ررنا باشررنه  خواه ررن راشرر ه شرروع  کن ررن. صررر شررها  
 دذیر ا  . اجرای این کوارر رر کمیر از یک رل قه اکاا 
 رر این کتاب ررخواه ن یان  که دیوپه:

 مر ع بهیری راشیه باش ن دیوپه جلسار ع کااممار کوماا 
 بووین پرراخینه  ویع  ر اصت کطل  حواشی گویی ع به بنع  زیارا 
 شیسک برراش  اشیباا از پیاکیا  مو ی رییرا  را کاهش ره ن 
  حلی که پ از راشینه هنای  کن ن ما  را به  م  راا کباطبا 
 مقویبا  رر همم گهییوها از یک مان ک با پیایج عامی ا یهارا کن ن 

کرررار  کررره عنررروا  شرررغلی شرررما د سررر  یرررا رر دررره  رررطحی رر  رررازکا   اهم یررری پرررنارر 
مر ع  مره شرها  ای رل ر  گ رپرنا کنرن بره ارمبا  عن این کتاب به شرما کمرک کیکن نه لوا کی

 کؤثرمر مبنیت شوین یا  ویعیر ارمبا  برلرار کن ن.
کار شوع  خواه  کرر. کن با پرراخین به شایع  موین رالیت  وءارمباطار رر کح ی 

 عنم عجور زک نه 
 هن  پاکشبا 
  پپرراخین به اصت کودو 
  ودو  رر یک گهییوکرر  دننین ک کبلو 
  گهییوهای طوالپی ع   رشها 

مررا  را رر  خواه ررن  کوخرر  کرره دیوپرره از ایررن کشرراالر اجینرراب کن ررن ع دیوپرره کررت پیام
کنرن شرما  ای خواهن بور کره کشربا کی کمیر از یک رل قه خالصه کن ن. پی دم    خالصه

خواه رن ریرن  مرا  دره کراری اپدرام رهرن. خواه رن کباط  به رپبال ده د رزی هسری ن ع کی
 هاه صنایع ع کشا ت کبیلفه پی ده ببش خواهن بور. که دیوپه این مان ک رر کولع  



 

همچنرر ن رر کررورر  رره کؤمهررم پیاوبنررنیه یعنرری زک نررهه هررن ه ع پیررام اصررلیه ع اینارره 
 کنننه خواه ن  کوخ . دیوپه این پیاوبننی شامورۀ یک کااممم کون   را نراه  کی

کرره 1ای یررک خالصرم  رراخیارکنن را خواه ررن  کوخر : رر  خرر  رره کؤمهرم الزم بررر ( هررننی 
کرره بررر  ررر راا ر رر ن  برره    هررن  لرررار رارر 2خواه ررن برره    ر رر  یابیررن  کی ( 3( کشررالی 
حررت    کشررات. ایررن  رره کررورر شررما را لررارر خواهررن  رراخ  هررر کودرروعی را صرررننظر از  راا

 پیچ نگی   ه خالصه کن ن.
کتررابه پشررا  کی کرر ببررش  خررر ایررن  هررای  هررا را رر کولع   ه دیوپرره ایررن مان کرهررن 

کررار ببویررن. رر ایررن کسرر ر شررما بررا کررنیرا ه مو ررعه ها ع  انررزاره کنشرری رهننگا  پرم کینررو   برره 
کرررره شرراهن پااک ررنی کررنیرا  رار  ر ررر  های برره خرراطر ازر رر  اجرایی کاللررار خواه ررن 

ر خررورشع رر  هرروایی کحرراورار خواه ررن شررنه از یررک معم رکررا خواه ررن برروره  رروار بررر مر 
اشزشمننی رر کورر ارمباطار خواه ن گرن  ع حیی خواه ن  کوخ  که درا ررجویرا  لررار 

 بر ا  . رار  انراره اپقنر هزینه
ری ا ر . کرن بره انررار ع  280888این کتاب حاصت بیش از  گهییو رر کشا ت مدراری ع نن 

گرنیره مرا  ها از ا ریارر  رازکا ام. برا  ها را یرار رارا هایی از  را ر جها  این مان ک م    پ 
هرا بررای همرم  ام. این شع  کار کررا 2نایننشال مایمز 188های شاخا  ع شرک  081نوردو  

  پها که ن عالع شن.
کومرراا بررا ا رریهارا از ایررن مان ررک هرراه کااممررار شررها  کرره برره  مر ع  مری خواه ررن راشرر  

 رراپیر ا رر  ع ر رری ابی برره    بررا ر ررنن. ایررن کودررو  از  پچرره اپیظررار  را راشیررن   پی درره کی
 شور. رل قم اعل شوع  کی

                                                           
1 Fortune 50 

هررای  کرره بررا پام (Financial Times Stock Exchange 100 Index) بررور  اوراب بهررارار نایننشرر ال مررایمز 188شرراخا  2
از  شراخا برازار  رهام شروره یرک پ رز خواپرنا کی« نومسری»طور   ور رمی  ه یا به188ای  ا  می ه شاخا ا 188ای  ا  می ا 
کررار ا رر  اشز  بررازار بررا برراالموین بررور  منررن  شرررک  188 گویررای ک ررزا  کونق رر    سرری  کسرر  ع  . ایررن شرراخا رر عالررع 

  .ا   های اپیلسیا  لاپو  شرک  مشیزی شنا بو  ل برپاکه
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کتررابه رل قررم اعل هم شرره شرروع  معاکررت بررا کباطبیررا  پ سرر . همچنرر ن  رر بسرریر ایررن 
شررور. رل قررم اعل رر  شررنا برررای معاکررت شبطرری پ ررز پمی شرراکت احوامپر رری ع زکررا  صر 

کرار کی کراری رارر.  راع  از علیری بره  انیرن   را ر این کتاب اشارا به شوع  یک گهییوی 
 شوین.  کودوعار شبطی به کودوعار کاری کیکه شما از 
کره کندرر بره ایدرار ارمباطرار  کتاب های بس اری رر کورر دیروپیی شروع  یرک کااممره 

رهنن که دیوپه رر یک کطراحبه یرا  کننن. برخی رییر به شما پشا  کی شوره صحب  کی
کره دیوپره ره لراره مأث ر اعم ه خوبی بره جرای بیذاشیرن. اکرا بیشریر  پهرا بره شرما پشرا  کی نرن 

کره ه چارنام از ایرن کتاب یک کااممم دامش هرا  براپی ز را رر   شوع  کن ن.    د رزی 
کرراری عرراری ع  بره شررما یررار پمی کرره دیوپره یررک گهییررو رر کرورر کودرروعار  رهنرن اینسرر  

 شوزکرا را شوع  کن ن.
کراری را  کمان ا   مأث ر اعم ه عرامی برر شعی یرک همارار بیذاشیرنه اکرا علیری صرحب  

کن ررن. کهر  پ سرر  بق ره دقررنر شرما را رع رر  رارپرنه اگررر پیواپ ررن شرو کن ررن    را خرراب  ع  
ای  لرارگرنین از پظررر حرنرره یانیه اپیقررال ره ررنه کررورراحیرام ای  ررازکا  اطالعررار را برره شرر وا

 برای شما رشوار خواهن بور.
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 چرا دقیقۀ اّول مهم است؟
کرراره بررر پیررر  رییرررا  شرر وۀ ارمبررا  گررذارر.  پسررب  برره کررا اثررر کی گ ری کررا رر کحرر ی 
هایی که بن   کی  وشی  یا از ر   کی ره   پ رز اثرر بیرذارره  مواپن بر نرص  همچن نمی

ی باشرن. کهارر ع این اکری ا   که عوال     کی هرای ارمبراطی درع ف یاری  مواپن جن 
کره گ رپن. این اکرر بره خطروص رر کرورر انررا از بزرگتوین رالیلی ا   که انرار مرن ع پمی ری 

 رهننه بیشیر صارب ا  . های کنیوییی ررخوا   کی برای ِ م 
کررار کرری 0کررا شوزاپرره برریش از  % از ایررن زکررا ه صررر  08کن  . برریش از   رراع  را صررر  

کره زکرا  زیاریسر . ممرام    معراکالر  برلراری ارمبا  به صورر شرهاهی یرا کتبری کی شرور 
 گذارپن. رمبا  از خور به جای کیاثری خوب یا بن رر کورر مواپایی کا رر برلراری ا

دهیههد؟ ایهها اوههر هههوب  بههه جههاا  اا م  اههاچ چههه نمههره هههاا ا اطا   بههه مها  
 گذارید، یا باید براا بهترشدچ االش کنید؟ م 

کترراب هسری ن ع بررا خرور نارر کی کن ررن رییرر ریررر شرنا ا رر  ع  اگرر رر حرال خواپررن  ایرن 
ای پرنارره  این ع اصرال     رییرر نایرنا گذاشریهشما پیش از اینه اثرر کنهری از خرور بره جرای 

کررار پناشرریه اینه اکررا  کررأیو  پشرروینک کماررن ا رر  گهییوهررای دنررنا  جررامبی رر کحررت 
 مواپ ن اعدا  را مغ یر ره ن ع به امیویی برای ارمبا  شها  بنل شوین. کی

کره مرأث رار درع ف ع پاخوشراینن اعم ره را کی محق قار پشا  کی  مروا  برا عملاررر رهرن 
لرروی کررناعم مغ یررر رار. هشرر  مررأث ر خرروب الزم ا رر  مررا یررک مررأث ر بررن خنثرری شررور. کماررن 
کره بررای راشرین هشر   کرار  پقرنر معاکرت راشیر   ا   بره پظرر زیرار بر رنه اکرا کرا رر کحر ی 
گهییو با کسی پباین دننا  کنیظر بماپ  . کثال  اگرر برا هماراری رر شوز یرک کااممره راشیرنه 

گ رپرنا ای عرامی  برلرارکننرنۀ درع فه بره ارمبا  رع ههیه از یک ارمبا مواپ ن رر کمیر از  کی
ها را هر  رر پظرر بی ویرنه معرنار رنعرار ارمبرا  شرما  ها ع پشس  مبنیت شوین. علیی ایم ت

کوماا باالمر کی  شور. مر ه  کی شعره ع حیی زکا  مغ یر مأث ر بن 
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برلرارکنننۀ دع ف یرا کیو ری بره  شما برای  پاه تر  منها هش  گهییوه از یک ارمبا 
 کن ن؟  برلرارکنننۀ عامی مبنیت شوینه ده کارهای کی ارمبا 

کرار کی کره برا  پهرا  کن رن  کضا  برر ایرنه ررحام اره بایرن بررای مغ یرر مرأث ر اعم ره برر انرراری 
های رییری ه  برای گذاشرین مرأث ر کثبر  برر انررار جنیرن رر  چنا  شاپ مال  کن نه هم

 های رییر عجور رارر. های رییر یا شرک  م  
خواه ررن رر  رر نطررول بعررنیه خواه ررن  کوخرر  صرررننظر از  پارره رر کررورر درره د ررزی کی

کح ی کار صحب  کن نه یک رل قرم اعل خروبی را بسرازین. علیری از ایرن مان رک رر همرم 
کن ررنه برره ببشرری طب عرری از اپیقررال اطالعررار ع رییررر اپرروا   کاری کااممررار مررا  ا رریهارا 

 شور. ارمباطار شوزکرۀ کاری برای شما مبنیت کی
 


