
 

 
 

 

 و کاراز کسبگشایی گره
 تسلط بر رهبری، فروش، بازاریابی، آموزش،

روزه 06وری شخصی در یک برنامه  مدیریت و بهره 

  
 

 :هسندینو
 دونالد میلر

 

 

 مترجمان:
  بیگیدکتر امیر علم

 آقا مهسا علی -آقا  ن حاجییپرو
 



 

 

 

مسعود کیماسی /علی / / کایندرا هال  چسبند می ذهن در هک هایی داستان

 عمویی/ سمانه مرفاوی / امین مظهری

ر:ونام پدیدآعنوان و    

 مشخصات نشر:                                                                                                                                                                                     .1044روز،  ادیبان: تهران

ص. 843  مشخصات ظاهری:  

6-03-6116-666-873 :شابک    

نویسی: فهرست وضعیت  فیپا  

   stories that stick                                                عنوان اصلی:  

 موضوع:  

شناسه افزوده:   مترجم -1818ولیان، علیرضا،                                                                                                                         

7/17HD  بندی کنگره رده:  

   048/613 

                6186378                                                                                                                 

:دیویی بندی رده   

:شماره کتابشناسی ملی  

آرا:صفحه  شریفاتالهه   

 طراح جلد:  سحر بیگی

 شمارگان:  جلد 055

تومان 00555  قیمت:  
9911چاپ اول   

 سرمدی
 تاریخ انتشار: 

 چاپ و صحافی:
 

 چ

 



 تمجید از کتاب تعریف و 
 کارواز کسب گره گشایی

کور    کسب از گشایی "کتاب گره  ر بوازار پو    از  موا یو  شورکت وکار شرکت ما را متحول  
  اریم "   رو را  ر پ یو هدف مشخصامروز راه و  شناخته شد

James Thorne, Quirk Growth 

 
گره کونم کسب از گشایی "کتاب  کار وکالوت خول  را شورون  مون یوا    وکار به من کمک کر  تا 

کونم و مسویر پ شورفت آ   گرفتم که ضمن ارائه خدمات باکیفیت به ملکالنم،  رآمد کسب 
 را بشناسم "

Mariah Street, Legacy Street Law 

هوا  آ  ییورا نهم، یموهر شرکتی  گام  رتا  کر هوکار به من کمک  کسب از گشایی "کتاب گره
  "یمن باشم خلش

SamidhaSingh

 
گره کوه  ر  وکار یهترین پا زهر کسباز گشایی  "کتاب  کارآفرینا  مشوتایی اسوت  روزانه یرای 

کور ه کننود یخل  را  رگیور م ر ضروری ر ملار  غوکار،  جستجلی ملفقیت  ر کسب ، غفلوت 
 کنند " یا اصل  اولیه را فراملش می
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 وکار بخ  مهمی از یرنامه صبحگاهی من است " کسب از گشایی "کتاب گره
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وکار راهووی لووالی یوورای شوورون هوورروز اسووت  ایوون  کسووباز گشووایی  گره هووای یلم"تماشووای ف

کونم   های یده ر مور  ا سبب شده تاکتاب  توا  ر  اسوت یکوافچنود  ییقوه  نیهمومهم فکور 
 باشم "  اشته یل   یرندهاحساس روزانه  های یتفعال

Stuart Montgomery, Twin Pines Lawn Care 
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مرتبط بار بمفواهیم  خلاهیود یحا ، اگر م این   بادیمطالعه کناین کتاب را  ب خاطریطا ب
کتوواب وبیووا  بگیریوود، از  لسووته آهسووته و پ طور را بووه وک ربکسرر ازبگشرر   ببگته هووم  سووایت 
 ریافوت کنیود  مریلطوه زموا  بوا  رس روزانوه  تا هرروز یک ویدئل را همد یبه لمل آور یدیباز 

کوه بسویاری از  آمووزش کسوب تلانید یمدت  و ماه، مظرف  تنها  ر وکاری را  ریافوت کنیود 
یایول آمولختن  یهوا هورار   ر  هنوه یو صورف ه وکار  با حضوور  ر مودارس کسوبفقط ها  آ 

کتوواباسووت لملووی یوورای  یهووا کووه  ارای مهارت کنوود یشووما را بووه فوور ی تبوودیل م حاضوور   
  هود یا آمووزش مخل   ر هر سوازمانی اسوت  ایون کتواب بوه شوم یها انداز پل  ایجا  و پس

 وکار را ا اره کنید  که یک تیم را رهبری کنید، محصل ت ی شتری بفروشید و یک کسب
ب

 

                                                             
ها  ر سوایت انتشوارات بارگویاری شول  توا خلاننودگا  محتورم از ایون منبو   یج ایون ویودئلتودر بهریری شوده توا  یرنامه 1

 م( باشند )مند  ی هم یهرهآموزش کمک
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 مقدمه مترجمان

کارآفر یات للم  ر ا ی اثور  واسوطه بهلور یلمدتًا  ونالد م یاییوکار و بازار ، کسبینیحوزه 
 یسونده و مشواورینو لنلا  بوهلور یار معوروف خلود  اسوتا  یرنود مشوهور اسوت   ونالود میبس

ی و انوداز راهم حووزه یزموا  بوا مفواه طور هم ر  ار  و بوهیوکوم ن  یاشوراف یاییم بازاریکه  ر مفاه
د یور  ر تلفیگ چشوم یر تالشویواخ یها آشونا اسوت،  ر سوا  کامالً ر یوکارها ن ت کسبیریمد

ی غوورش شوود   ر جا بووهلوور ی ونالوود م  روایوو ن مباحوود  اشووته اسووت  یووی مشووترا اهووا حوزه
کوه حاصول  ینویل یجی، با مخاطب خول  از نتوایاییوکار و بازار های مختلف کسب یتئور

مختلووف اسووت صووحبت  یها صوونعتوکارها  ر  ها ارائووه خوودمات مشوواوره بووه کسووب سوا 
کوه مخواطب یا  کتاب حاضر به نحل کند  ی یم از آ   یتلانود  ر هور سوطح یمن آ  یاست 

شووده  ر  ی ارائههووا  رساز  یرو ووتلاننوود بووا پ یمکلچوو   یوکارها یهووره یبرنوود  مالکووا  کسووب
گوام از آ  یورا    ر یوکار خول  و تسور شوبر  اهوداف کسوب پ یکتاب حاضر به صورت گام به 

بوه  یتلاند  رصود  التبوار سونج یم یوکار خل  یهره یبرند  جامعه  انشگاه کسبت یملفق
کتوواب  ر شوورا یوودهاج حاصوول از ینتووا ن یوووکار کشووور یدر ازنوود   ر ا کسووب یط فضووایهای 

 ییورا یبودن یوکار بوه سواختار گانوه مطروحوه واحود کسوب  ه  مؤلفوهه هور یلور بوا تشوبیکتاب م
آشوونا سوواز    یقوویخلاننووده را بووا چووارچلب  ی اوکار،  ر تووالش اسووت توو اهووداف کسووبد تحقوو

کور  تأ انود کر هلور را مطالعوه یی مها نلشوتهکه یوباًل  یخلانندگا  محترم  روای  ی ود خلاهنود 
کتوواب حاضوور نی  چووارچلب معوویووی او ارائووه ها نلشووتهکووه وجووه مشووترا تمووام  ر یوون اسووت و 

ن من ووور یووا ییوورا یکوواریر  یی سوونت گیشووته را حفوو  و  ر تووالش اسووت تووا چووارچوینلل بووه
گشوایی بوا  لور تحوت لنولا  گرهیم ین کتواب ترجموه کتواب یبلویوره ترجموه ایوارائه  هد  انگ



 

 یقویلنود لم اسوت  بوه ن ور پ منتشرشودهبوا  روز ییل  که یباًل تلسط نشر محترم ا  یاییبازار
کتوواب وجوول   ار  و یوون مطالووب ا یوو خوول  رونوود  یلوور  ر آثووار آتوویشوول  م یمی نووی    پن  و 

کووه معنووا گره   یووهووای  اسووت را حفوو  و بووه تمووام فعالیت  Made Simple یلغوول یگشووایی 
کار از جمله استراتژ  یکوه ر پوا نی هود  کموا ا ی، فروش، مویاکره و     تسوریواحد کسب و 

کول کتواب  یده میور  یوکه کتاب حاضر است ن 0202تا  ین اثر وین ایدام  ر آخریا شول    ر 
وکار  ی کسووبانووداز راهو  یاییوو، بازارینیکووارآفر یی مبووانهووا  وره ییوورا یحاضوور منبوو  مناسووب

و  یشوناخت یالقوا ییورا یهوای گروهو یبازس از روش یتدر یشل  یرا یمشنها   باشد  پ یم
 مطروحه یهره گرفته شل    گانه شصتمطالب کتاب و  ر یالب نکات  ییمعنا
کوه  ر طول  چنود  ی امل  صوالح یی جناب آیاها تالشر  زم است تا از یچ هریبل از   

و  یبا  للمووویپشوووت یفضوووا یرشووود و بالنووودگ یگیاری ی رگوووی را یووورا یهسووورماسوووا  گیشوووته 
 اشوته باشوم  مجمللوه  یریوکار آغواز کر نود تشوکر و تقود و کسوب یاییحوزه بازار ییمحتلا

کوه تالشویی و همد  انتشارات ا  اشتن  وست  ینروزتر بوهارائوه  یی یوراروز شوبانه یبا  روز 
کوووارآفر یاییووووکار و بازار حووووزه کسوووب یمنووواب  للمووو کتووواب  ینیو   ارنووود   ر طووول  ترجموووه 

گراموو مهنوودس مهسووا  سوورکار خووانمآیووا و  یحاجن یسوورکار خووانم مهنوودس پوورو یهمکووارا  
را از  ین همکووواریشوووتر گیشوووته ی ماهه شووو  اشوووته و  ر مووودت  یسوووتل ن یآیوووا تالشووو یلل

یوت جوا  ار  از نها  ر  آورم لمولمجد  به  یریشا  تقدیشا   اشتم که جا  ار  از ایجانب ا
 اشوته  یر و تشوکریآ  تقود ین کتواب و زحموت بوازخلانیزحمات همسرم  ر طل  ترجمه ا

وجول   اشوته  یممکون بوه موتن اصول ین وفوا اریشتر ن اثر تالش شد تا ییباشم   ر ترجمه ا
 سووت   مبوورا  انسووت، خطوواتوولا  از یرا نموو یچ ترجمووه و اثوور للمووینکووه هوویباشوود و ن وور بووه ا
گرام گرمو یبعود یهوا ر چوا  یاحتموال یکم  به رفو  خطاهوا یرا یرا یخلانندگا    یبوه 

 ر  یم که مور  ایبا  خلانندگا  محترم یرار گید  اریم  امیفشاریم
بیگیببامیتبعلم

ب0011زب یپ 



 1متخصص ارزش محور

 
ه ینوووه روی  سوووت  هوووا هووورار   ر  هد یووونبا صووورفاً وکار  کسوووب  ر موووور  یوووک آمووووزش

کسوب یها بلکه باید یر آموزش مهارت  بگیار  وکار  لملی متمرکر شول  توا بوه ملفقیوت 
کنووود  کتووواب بوووه ن راسوووتایووو ر ا کموووک  کموووک بوووه شوووما و تووویم شوووما یووورای  ایووون  من ور 

شده است  متخصصوا  ارزش محوور  ر زموا   متخصص و ارزش محور شد  طراحی
کار خل  را انجام م  کننود یکمتر و شوفافیت ی شوتری ایجوا  م ، استرس هند یکمتری 

کووه نماینووده آ  کسووانی  یووا تری یوورای خوول  و    آورنوود یهووا هسووتند بووه  سووت م و  رآموود ا
  خلاهد یل ناپییر  از متخصصا  ارزش محور شکست مرکبتیمی 

ل بهه آمهوزش فهرفخ مخهت  ی"ما نباید به افرادی اعتماد کنیم که اعتقاد دارند م
کههه  یان خردمنههدیههدغدغههه هسههتند و در عههو  بایههد بههه دانا اسههت کههه بی یکسههان

 دغدغه باشند، اعتماد کنیم." توانند بی دیده می گویند تنها افراد آموزش می

                                                             
1 Value-Driven Professional 

 



 

 مقدمه

ملیعیتی را متصور شوید که بوا  و متقاضوی یورای ترفیو  شوغلی ملاجوه هسوتیم   ر شوغل 
کووه یووک ملیعیووت رهبووری اسووت  طیووف گسووتر ه هووا مطوور   ای از مهارت جدیوود مووور ن ر 

 مند باشد  یهره ها آ هستند که فر  متقاضی بایستی از 
کواری اخو  ار اسوت، مور ممتقاضی او   ارای مدرک از یوک  انشوگاه معتبور اسوت،  الش 

افو و ه کوه  شول  یسوؤا  م یوو به شرکت متعهد اسوت  ویتوی از   هد ییلی از خل  نشا  م
، اشیو اشووتشووور افوو و ه خوول   ر رابطووه بووا   ر مووور  ، متقاضوویاو بووه شوورکت چووه خلاهوود یوول 

 کند  یم، شرون به صحبت نگرش خلب و تمایل به فعالیت  ر گروه
کتوواب را خلانووده  کوور ه، لمیقووًا  هووای یلمو فمتقاضوی  وم یووباًل ایوون  بووه همووراه آ  را تماشووا 

خل  را  ر ملیعیت یبلی خل  تقویت کر ه اسوت  اگرچوه او  یها و مهارت وار شدهمطالب 
کووار  یکووه یوورا یالتباربخشووی بووه شوورکت یچگوولنگموودرک  انشووگاهی معتبووری نوودار ، امووا  آ  

 خویی آملخته است  خلاهد کر  را به
 گویود ی، مافو و ه او بوه شورکت چوه خلاهود یول کوه  شل  یویتی از متقاضی  وم پرسیده م

کووه ملفقیوووت را  ر پووی  ار ،  هووای یژگیاز و یا کووه مجمللوووه بوووا خووول  اصووولی شخصووویتی را 
کوه بالفاصوله  آور  یاز  ه صالحیت اصلی را به ارمغا  مو یا   او همچنین مجمللهآور  یم

یوووا ر اسوووت ه یووور ایووون   لوووالوشوول  یشووورکت م های جویی  ر ه ینوووه بالوود ایجوووا  یوووا صووورفه
کارآمد را به شر  ایگانه مور  اشاره  های  ه یژگیو  ر شر   هد:ی  متخصص 

وکار اسهتاد  کسه  یسهتیکلمهه در مهورد   یواقعه ین افراد کاربلد به معنهایا .1
ها  ر مور  اهمیت نسوبت فعالیوت بوه یرونودا  و اهمیوت جریوا  نقودی  آ بهستند.

 یرخور ار هستند  یخویاز اطاللات  ،واحد سازما مثبت  ر هر 



 

بووا  تلاننوود یهووا م آ  کننههده هسههتند. ن افههراد کاربلههد یههک رهبههر فههاد  و قان یهها .2
، یوک شول  یم خلود آ  یو اصل  راهنموا یتیندی که  ر آ  ی انیه مأموراهدایت فر

 آ  باشند  بخ  تیم را همسل ساخته و الهام
د دارند.یا .3

ّ
کوه هورروز  آ  ن افراد کاربلد شخصیتی مول بوا آ  هوا یور سیسوتم خاصوی 

ی شووتری را  ر زموووا   فیشووور  وظووا تلاننوود یتسوولط  ارنووود، بنووایراین م سووروکار  ارنوود
 به سرانجام رسانند کمتری 

یوا ر هوا  آ بدانند  گونه یک پیها  را واحهو و شه ان کننهد. ن افراد کاربلد مییا .4
پ وام واضوحی را یورای تبلیو  هور توا  تیمی را هدایت کنند ،از طرید چارچویی هستند

  رگیر شلند  یشتر ی تا مشتریا  و ذینفعا کر ه محصللی ایجا  
 تلاننود یها م آ بکنند. ن افراد کاربلد نحوه ایجاد یک کمپین بازاریابی را درک مییا .5

  کند یمند را به خریدار تبدیل م ایجا  کنند که مشتریا  لالیه 1ییف فروش  ی
چووووارچویی بووووه هووووا  آ  سههههتند.یوپا ن دسههههت فههههروش بی ن افههههراد کاربلههههد دریهههها .0

کور ه و توا  یها که  ر آ  محصل ت را بوه سورن  اند یافته  ست واجود شورایط معرفوی 
  کنند یها مشورت م زما  امضای یرار ا  معتبر با آ 

  سووت بووه تلاننوود یهووا م آ بگر مههاهری هسههتند. ن افههراد کاربلههد افههراد ارتبهها یهها .7
بخ  تیم مور ن ر اسوت و  ر نتیجوه ایودام واضوحی انجوام  الهامند که یرنسخنرانی 

  گیار  یم ید که یر نتیجه نهایی تأثیر مثبتن ه
هووا هنگووام موویاکره بووه نوودای  آ ب.کننههده خههوبی هسههتند ن افههراد کاربلههد مها رهیهها .8

 یهوا روشو  ها  سوتورالعملاز ها یک سری   رونی خل  التما  ندارند   ر للض، آ 
  کند یم ل ها را به یهترین نتیجه ممکن رهنم که آ  کنند یرا  نبا  م ایسا ه

                                                             
کواریر   ار  و مودلی یورای  رک یهتور فراینود فوروش اسوت   "Sales Funnel" ییف فروش 1 کوه  ر بازاریوایی  اصوطالحی اسوت 

شوول    ر موود    مشووتری وایعووی را شووامل میییووف فووروش تمووام مراحوول و پروسووه شناسووایی هوودف تووا تبوودیل شوود  بووه یووک 
شووده و  ر نهایووت تووا تبوودیل شوود  بووه خریوودار وایعووی و وفووا ار ا امووه  همووه چیوور از یووک سوورن  شرون Funnel Sales بازاریووایی

 م( ) یابد یم



 را یینود تللیوداچگلنوه فر  اننود یهوا م آ بن افراد کاربلد مدیر خوبی هسهتند.یا .9
اسوت  یریگ انودازه کلیودی لملکور  یایل یها کنند که از طرید شاخص گیاریپایه

کارایی و سل آوری را تضمین م   کند یو 
هوا یور  آ بداننهد  گونهه یهک سیسهتم اجرایهی را اداره کننهد. افراد کاربلهد مین یاب.16

تویم  نیوکوه ا  هود یمرا اطمینوا  ن یون سوط  از تسولط ایاچارچویی تسلط  ارند که 
   هد یرا انجام م یحیایدامات صحیدرتمند 

 ؟خلاهد یل ترفی   رجه  ستهیشا  و متقاضی به یک سؤا  پاس   ا ند، اما کدام متقاضی
کوه ارتقواد یابود  بوهد و یوبله  رست حودس ز    یهوم افورا یاو  متقاضوی  وم یورار اسوت 
کوار بوه ا   ستمر  رخ خلاهود  ا  پوس از آ  یصود  ار  بوه ترفیو   شول  و او ینمنجوا خوتم یاموا 

کووه بالوود یهووا مهارت او یگووری  سووت یابوود  چوورا؟ ایوورا  از بووه یووشوول  ن یم ململسووی  ار  
کوواماًل  هووا سووبب  مهارتن یوویوورای شوورکت محسوولس شووده و وجوول  احرکووت بووه مرحلووه بعوود 

ن  سوت یواطور خالصوه،  یرسوانند  بوه یتلجه به  رآمد یایولخل  را تا خل  و شرکت  شل  یم
 ل یم شرکت هستند  های یهسرما کارکنا 

کار کنید، بازگشت سورمایه بواورنکر نی بوه مشوتریا   یچه یرای خل تا  و چه یرای شرکت
تلانگری شخصوی شوما اسوت  هور یوک از الضوای  ا  ی ییرا یلطفشرکت، نقطه یا رئیس 

هوووا هرگووور  هسوووتند   ر غیووور ایووون صوووورت، آ  یییهوووا گرا  های یهتووویم  ر شووورکت مووون سووورما
موون صوواحب شوورکت هسووتم، بایوود یووک متخصووص  ینکووه  باوجل اشوودند یاسووتخدام نم

شوغل و  ایتصوا ی خوویی نباشویم، های یهارزش محور نیر باشم  اگر مون و محصول تم سورما
زمووا ،  تواشورکت مون محکولم بووه فنوا اسوت  هور یووک از موا بایود صوب  از خوولاب ی ودار شوویم 

 ها بازگر انیم  به آ را اند  به ما سپر ه ا یمشترانرژی و پللی را که 
کووار،  خلاهیوود ی  اگوور مدیووخوول  سوورللحه یوورار  ه یرا هموولاره  ر زنوودگایوون رموور ملفقیووت   ر 

 گیاری یهروی شوما سورما انتوا یکوه اطراف یا بوه انودازه لشد،  وستی و زندگی ملفد شووید،
 بدهید پس باز هی خویی به هما  اندازه شما هم ، کنند یم

 ییوورااسووت کووه سوورمایه ایتصووا ی خووویی  ی ر شوورایط ریووابتی، هوور شوورکتی بووه  نبووا  لضوول
شوما را بوه متخصصوی بوا بوا ترین ارزش  توا شوده  طراحی یا گلنوه باشود  ایون کتواب بهشرکت 



 

کوه  ر ایون کتواب بوه  یتحولل یهوا ایتصا ی تبدیل کند  متأسوفانه، تعودا  کموی از چارچلب
  یدا هستند که  ر  انشگاه آملخته ییها مهارتمنطبد یر ، کنیم یشما معرفی م

مطالعه یوک کمپو ن تبلیغواتی یورای فوروش خمیر نودا  بوه  یجا بهکاش  ر  انشگاه  یا
که چگلنه یک تیم را مودیریت کنیود،  گرفتید ی، یا  م2792حلمه شهر  ر  هه  یها خانلا ه
کنیوود، بووه بووازار یمحصوولل کوول  یرا تللیوود  کنیوود، آ  را بفروشووید و سووپس  نوودها و یفرالرضووه 
کارا ایدامات   یرار  هید یدن ری شتر مور  تجد ییرا یرای 

بوه  سوت آوریود،  ر بوازار  پول  ایوا ی یورای یوک شورکت تلانید یاگر وایعًا بدانید چگلنه م
 معتبرتر خلاهید یل ؟کار 

ازآنجاکووه بسوویاری از مووا هوویچ آموووزش لملووی  ر زنوودگی وایعووی و تجوواری نووداریم، از خوول  
کووه  زم اسووت  پرسوویم یم کووار آنچووه را   اریووم یووا نووه، نگوورا  ار یوو ر اختکووه آیووا یوورای انجووام ایوون 

  یرنندیر ار  کاله ما انگهستیم که ممکن است روزی به 
یر اسووت و اگوور بووه  و زمووا  ینووهبسوویار پره  لیتحصووتنها ایوون مسووئله، بلکووه بازگشووت بووه  نووه
مطالوووب ی شوووتری راجووو  بوووه  وبووواره یوووا  گیریووود یبازگر یووود، آیوووا چیووور مفیووودی یوووا  م لیتحصووو

 ؟ هند یبه شما آموزش م یر ندا تبلیغات خم
کوه اگوور یوور مطالوب معرف یووک  و ژگرریدهب ر ایوون کتواب شووامل  شووده یحقیقوت ایوون اسووت 

یوک متخصوص ارزش محوور مسولط  دهبصرحیی باصرلیمتخصص ارزش محور هموراه بوا 
  همچنوین  هیود یافورای  م کوارطور چشمگیری ارزش شخصی خول  را  ر بوازار  باشید  به

 خلاهید شد  رییب ی ر شغل خل  ی
 تلانایی مقابله با شما را نخلاهد  اشت  کس یچه

، کشووید یطوول  م یرویووتکووه تووا   هووایی یکووه مهمان م انسووتی یویتووی بووه  انشووگاه رفتوویم، نم
، میوواختصوواد  ا  پنووگ  نگپ یبووه بوواز کووه یاویوواتفلتبووا ،  هووای یاز حووام جمعیووت  رباز

 مطالعوووه یهوووا رونووودهای بوووازار جهوووانی و گروه بوووا ملضووولن ییها یخلای ووود   ر طووول  سوووخنران
  انشووگاهیامتحانووات  ر  یکنوویم چووه سووؤا ت ی نووی   کووه  ر آ  سووعی کوور یم پ  انشووجویی

موووا کوووار بوووه بوووازار لمووول و  ر  ر   سوووت  ینازا یو مسوووائل پووو   رو وجووول  خلاهووود  اشوووت
 التباری نبخشید 



 را محقد خلاهد ساخت  التباربخشی به شما  ر بازار کار یعنی این کتاب این امر
گره  شد  دنبازخلاهیکی  یکیوکار  کسبی ها با این کتاب 

 هووووای یژگیو یووووافعوووا  چقوووودر اسوووت؟ آلنلا  یووووک متخصووووص  ارزش وایعوووی شووووما بوووه
فر ی را  ارید که بتلانود ارزش چشومگیری را یورای یوک  یها شخصیتی و مجملله مهارت

 سازما  به ارمغا  آور ؟ از این کتاب یرای تغی ر ارزش ایتصا ی خل  استفا ه کنید 
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 یک متخصص ارزش محور

 

 



 

 فصل اول
 ای شروع سریع دوهفته

 یک متخصص ارزش محور یتیده ویژگی شخص

 مقدمه
لیووولب یوووک شخصووویت بووود را یدلشووواند  اگووور از  تلانووود یهووویچ صوووالحیت محووووری نم

خور ه و هرگور بوه  وکار و زنودگی شکسوت شخصیت خویی یرخور ار نباشیم،  ر اموور کسوب
 متخصصی ارزش محور تبدیل نخلاهیم شد 

کنویم، بوه، حتی اگر یت رنها هور آنچوه را  یا ا احتما  بتلانیم از یک شرکت  رآمد کسوب 
  ر صورت نداشتن شخصیت از  ست خلاهیم  ا   یما که ساخته

 هووای یژگیوم بووه طوور  ملضوولن یوو و هفتووه او  کتوواب را اختصوواد  ا بووه همووین  لیوول، 
 م یسروکار  ارها  خل  یرای افرای  التبار  ر یرایر مشتریا  و افرا ی که با آ  یازن شخصیتی مور 

 یتیهوای شخصو یژگی، ون خلاهود یول یا یسلا  محور ی روس  و هفته آت یط بنایراین
 به متخصصی ارزش محور چیست؟ شد  یل زم یرای تبد

کواری یوولی، افورا  ملفوود چوه تفوواوتی بوا افوورا   نواملفد  ارنوود؟ آ  فراتور از صودایت و اخووالش 
کوووه فووور ی بوووا التقوووا کووودام  ارزش  ارزش ایتصوووا ی بوووا  بوووه آ  بووواور  ار  و فووور ی بوووا اسوووت 

کوار سورآمد ت ملضولن  یوکل ر  ایتصا ی پوای ن بوه آ  معتقود نیسوت؟ کوه  ر نیوروی  فور ی 
و چوول  خوول  را متفوواوت  ی نوود یاسووت وایعووًا خوول  را متفوواوت از یووک متخصووص معمووللی م

  کنند یرفتار م ، متفاوتی نند یم



 

 یک متخصص ارزش محور

 

 
 



 

 فصل دوم
 گشایی با رهبری  گره

 نحوه ایجاد بیانیه مأموریت و اصول راهنما

 مقدمه
شخصوووویتی یووووک متخصووووص ارزش محووووور را پوووورورش  هووووای یژگیو همرمووووا  بووووا اینکووووه 

 رهبری کنید  خلاهد شد تا، از شما خلاسته  هید یم
 چگلنه رهبری کنیم؟ سؤا  این خلاهد یل  که بنایراین

کوه هویچ  و رهبوری شوبیه بوه  خلب، رهبری چیرهای ایوا ی  ار  و حقیقوت ایون اسوت 
 هم نیستند 

کوه تویم را ه یانداز اما همه رهبرا  خلب یا ر به ایجا  چشوم و متحود  ز ه یجوا هسوتند 
  خور  یها شکست م و اهداف آ  شلند ی   ر غیر این صورت، افرا  تیم گیج مکند یم

 صورت خالصه رهبری به شر  ایر است:  ر حقیقت، به
 گروهی را یرای یک ملضلن  ر ن ر بگیرید   2
 ملضلن را شر   هید  ی وجل یفلسفه  0
 به هر یک از الضای گروه نقشی بدهید تا نق  خل  را ایفا کنند   3

کووه هوورروز صووب  از خوولاب ی وودار شوول ، بووه  وظیفررهبشررم رهبیررکبرهطررت  یبووازه زمووانایوون اسووت 
گاه کند که سازما  به کجا م یبلندمدت   رو  یاشاره کند و همه الضای تیم را آ

این است که به ابا  سا ه و واض  تلضی   هد که چورا حرکوت بوه  وظیفهبشم رهبدوبرهطت
 سمت اهداف مور ن ر و رسید  به مقصدی ویژه اهمیت  ار  



 

 یک متخصص ارزش محور

 
 



 

 فصل سوم
 وری  گشایی با بهره گره

 مقدمه
یوووک متخصوووص ارزش محوووور، نحوووله لملکووور  صوووحی  یوووک  هوووای یژگیو بووواکوووه  اکنل 
نحووله  تووا ، زمووا  آ  فوورا رسوویده اسووتمیآشوونا شوودوکار و نحووله اتحووا  و همسووویی توویم  کسووب

کوار را  ر کمتورین زموا   می  بگویاریزموا  بوه یلتوه آزموارا  ر بسوتر مدیریت خل   توا ی شوترین 
 انجام  هیم  استرس و اضطراب یی مور  را یر خل  تحمیل نکنید 

کووار رغم یووللبسوویاری از متخصصووا   اهووداف خوول  را  ر مقوودار کمووی از  ،کوور  سووخت 
اسووت   هووا تنهووا بووه  ور خوول  چرخیوود  آ  وار یلانووه  فعالیووت  ننوود ی یشووده م لموول محقوود

هوا  زنودگی آ  کوه نیسوت جور این یریوو آ  هوم چ یک  لیل وجول   ار  تنها ن ملضلنیایرای 
 فاید تمرکر است 
کوه زنودگی یوک انسوا  زموانی  مطالعوه  اسوتا  یها  ر تمام سوا  ها، بوه ایون بواور رسویدم 

گووویی  ر  کووه  مووا  ر  کووه ییهرمووا  اسووت  هنگام یووتیووک مأمورحکووم ی شووترین معنووا را  ار  
 انیم   اریم  موا موی وار یلانه  های ّیتیهرما  هستیم، فضای کمی یرای فعال یتیک مأمور

را بایود انجوام  هویم توا یرخوی از  ییکارها ، چه چیری مخالف ما است و چهخلاهیم یچه م
 را حل کنیم  یهستمشکالت 

خول  هوا ویوت    آ کنود یبا هدف و من وری مشخص زندگی م یتیک یهرما   ر مأمور
  انوود یم یووتهووا اهمیووت  ار   یووک یهرمووا   ر مأمور ویووت آ  کووه ایوورا کننوود  یرا تلووف نم



 

 یک متخصص ارزش محور

 

 



 

 فصل چهارم
 وکار  گشایی با استراتژی کسب گره

 وکار  نحوه عملکرد واقعی یک کسب
 و نحوه جلوگیری از شکست آن

 مقدمه
شخصوویتی یووک متخصووص ارزش محووور را همووراه بووا لناصوور مهووم  هووای یژگیکووه مووا و اکنل 

، یصد  ارم شما را با  یدگاهی  ر یما آملخته تر مللد یا ایجا   ورنما و تبدیل شد  به یک حرفه
  شل  ی رک م رتبه یوکار آشنا کنم که معملً  فقط تلسط مدیرا  لال مور  کسب
ده  اریود یوا خیور، اگور شوما  رک کلوی از ن ر از اینکه آیوا شوما رهبوری یوک تویم را یور لهو صرف

لنلا  یوک متخصوص  وکار  اشوته باشوید، ارزش شخصوی شوما بوه نحله لملکر  یک کسوب
ها  ر حووزه تجوارت  ، بسیاری از متخصصانی که سوا یریانگ طور شگفت   بهیابد یافرای  م
قیقوت ایون ، اموا حکنود یوکار چگلنوه کوار م یوک کسوب  اننود یکه م کنند یاند فکر م کار کر ه

لنلا  یووک نهووا  انتفووالی کووه مشووکالت  وکار بووه  رک کسووب یجا   بووه اننوود یاسووت کووه نم
کننود   یهوا بوه شوغلی ی شوتر شوبیه بوه یوک گوروه اجتموالی فکور م ، آ کنود یمشتریا  را حول م

 تا بتلانند  ر  فتر خل  یک انجمن ایجا  کنند   هند یها پل  م یعنی مشتریا  به آ 
  یر  یار را به سرلت از ی ن موک این  یدگاه کسب

من طرفدار پر و پا یرد یک جامعه کاری ی ر  هستم )بدو  آ ، تویم شوما بوا مشوکالت 
روحی رویرو خلاهود شود(، اموا یوک تجوارت بایود از ن ور موالی ملفود شول  وگرنوه  یگور جامعوه 
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وکار وایعوًا  کوه یوک کسوب  انیود یکوه اگور نم  فرای ودوجل  نخلاهد  اشت  به این وایعیت ی
کار م ، ممکن است یرای ارتقاد یا افرای  حقلش شوما مشوکالتی ایجوا  شول   کند یچگلنه 

وکار هسوتید،  رک نکور   نحوله لملکور  وایعوی یوک  اگر شما صاحب یوا مودیر یوک کسوب
گوورا  تمووام شوول   یووک کسووب تلانوود یوکار م کسووب وکار یوور اسوواس تصوومیمات  یوورای شووما 

  1شل  ییا ملفد م خور  یالضای تیم خل  یا شکست م رست و لایالنه 
کووار م بنووایراین، یووک کسووب  انیوود،  ؟ اگوور پاسوو  ایوون سووؤا  را میکنوود یوکار وایعووًا چگلنووه 

وکار را ا اره کنیود، وار  فروشوندگی  کنیود، یوک کسوب یانداز وکار را راه یک کسب تلانید یم
وکار، ارزش ایتصوووا ی  کسوووبشووووید یوووا بوووه تعمیووورات یدر اایووود   رک نحوووله لملکووور  یوووک 

وکاری متفواوت اسوت، اموا    البتوه، هور کسوب هود یافورای  م کوارشخصی شوما را  ر بوازار 
کنیوود، م هووا  ارای چنوود جوورد مهووم هسووتند  اگوور ایوون مؤلفووه همووه آ  کووه  فهمیوود یها را  رک 

 را ایجا  کنید  یو سل آور سرپاوکار  چگلنه یک کسب
کوواری  کووه بووه شووما م، یصوود  ارم چووایآتوو ر پوونج روز   گویوود یرچویی را بووه شووما ی وواموزم 

کار م چگلنه یک کسب   ایون چوارچلب یورای شناسوایی انولان تصومیماتی کند یوکار وایعًا 
 شده است  طراحی شل  یوکار م که سبب رشد یک کسب

وکار و نحوله مناسوب  از یوک کسوب ییها با استفا ه از مقایسه یک هلاپ ما، من یسومت
توا بتولانیم ایون هلاپ موا را سوالم و بوه سورلت از زموین بلنود   هم یشوا  مویل   آ  را به شوما ن

کار کر ه کنیم  اگر تابه  ر کجوای  کنیود یو فکور م یودا حا   ر بخ  کلچکی از یک شرکت 
  همچنوین هنگوامی کنود یاین  ستگاه ا اری یرار  ارید، ایون چوارچلب بوه شوما کموک م

کوه چگلنوه نوه که بتلانید کل و اجرای آ  را مشواهده کنیود، تنها خول  و  یهتور خلاهیود فهمیود 
وکاری  بوه  یگورا  کموک کنیود توا کسوب تلانید یبخ  خل  را رهبری کنید، بلکه چگلنه م

 باشد  رونده   ایجا  کنند که از ن ر  رآمد و سل  پ
 

                                                             
1 Sink or swim 



 

 متخصص ارزش محور

 



 

 فصل پنجم
 رسانی  گشایی با پیام گره

بچگونه )و چرا( پیام بازاریابی خود را شفاف کنید

 مقدمه
کوه  یودگاه  تعریفرا  یا شخصیت یک متخصص حرفهکه ما  اکنل  گورفتیم  کر یم، یا  

کور ه و نحله لملکر  یوک کسوب یما خل  را ارائه  هیم، شخصًا مللدتر شده ، یما وکار را  رک 
 یک پ ام را ی اموایم  یساز ویت آ  است که نحله شفافحا  

کووار موو کووه مووا روی آ  ییهووا همووه پروژه مگوور اینکووه بتوولانیم  رسووند ینم ییجا بووه کنیم یهووا 
یورای مشوتریا   کنود یها را  ر یک پ ام بازاریایی که خریدارا  را به خول  جلوب م اهمیت آ 

، بلکوه جویب پ وام شولند یتنها جویب یوک محصول  خولب م تلضی   هیم  مشوتریا  نوه
 شلند  یمر یکند ن یکه آ  محصل  را تلصیف م یواضح

کتوواب، بووه شووما آموووزش موو کووه چگلنووه یووک پ ووام بازاریووایی را  می ه ی ر  و بخوو  بعوودی 
کوووه از فراینووود شفاف یسووواز شفاف گ یوووده مطوووالبی   یسووواز کووور ه و سوووپس بوووا اسوووتفا ه از 
 ایجا  کنید  را ی، ییف فروشیدا آملخته

کووه م کنوود، هوورارا    ر ی شووتر  ر   انوود یهوور متخصصووی  چگلنووه پ ووام بازاریووایی را شووفاف 
 ینتر   سووختشول  یسووبب فوروش محصوول  مبوازار ارزش  ار   چورا؟ ایوورا یوک پ ووام واضو  

انجوام آ   ی نحوله ی رس آتتلجه افرا  است، اما  ر پنج  لنلا  یک متخصص جلب کار به
ی را ا کننوده پ وام واضو  و یان  تواکوه   هم یرا به شما آموزش خولاهم  ا   بوه شوما آمووزش مو
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کوه چگلنوه ، یصد  ارم به شما ییگام بعد ر پنج  د ینیا  خل  تدارا یبیمشتر ییرا  واموزم 
 استراتژیکی ایجا  کنید که مشتریا  را وا ار به خرید محصل ت شما کند  یها حل راه

کلتواه  گ یوده مطلوب خول  را  کوه  هوا را بارهوا و بارهوا  آ  د یول  توایود یوا ر خلاهیوکنهنگامی 
کنیووود، گگوووویی از طریووود حفووو  مط کوووه ینحل به تکووورار  کووول  حفووو   را یهسوووت یتووویالوووب، 

کووه بازاریابووا  حرفووه  ایوون کنیوود یم کوواری اسووت   یایوو نهووا    آ  هنوود یانجووام م یا همووا  
گوینود،  ن ور خول  را می ها یا حرفوه یور  غکننود یم را را از طرید بوه خواطر سوپر  ،  رامل  پ

اما متخصصا  ارزش محور، افکار مر م را با تکرار گ یده مطالب من می که مشوتریا  را بوه 
هوا  رهگویر سوبب یهتور شود  زنودگی آ ن یوت و از ایهودا ،کنود یخرید محصوللی  لولت م

گ یووده مطالووب شووما ایجووا  شوود، مشوولند یم کووه  هووا را  ر چووارچلب  آ  تلانیوود ی  هنگووامی 
خلاهود  توری یآینوده، شوبکه منطقجلسوه بنویسید  بعد از کسب تجربه  ر پونج  2-0شکل 

کووه  ر کوور ه مریلطووه 1سووایت وب شوود  بووا اسووتفا ه از ایووراری  یووک شووبکه  لانیوودت یام، م ایجووا  
 یرای خل  ایجا  کنید  آ  ایرار نیر رایگا  است  رسانی  امپ

 
ب0-5شکلب
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 فصل ششم
 یابیگشایی با بازار گره

ایجاد کرد که مشتریان  یتوان قیف فروش چگونه می
 بالقوه را به خریدار تبدیل کند؟

 مقدمه
ن یشایسووته، همچنوو یا یووک شخصوویت حرفووه د  بووه مشخصوواتیو رسوو پووس از ایجووا 

افورای   یترتیب توالش یورا ینا بوهو انداز  تیم حل  یک چشم  یآملختن نحله متحد کر   
وکار و  نحوله جلولگیری از ورشکسوتگی یوک کسوب ی،  رک چگولنگخل  وری شخصی یهره

ل یتبود ی زم است  ر باب مسئله چگولنگ ی ر گام بعدشفاف کر   یک پ ام بازاریایی، 
 شویم وار  بحد یک متخصص بازاریایی  شد  به

کار نمالرامًا هر متخصص  ، بلکه هر متخصوص بایود شوناخت کند ی ر بخ  بازاریایی 
، محصول ت و ابتکوارات خول  ها یودهکافی  ر مور  بازاریایی  اشته باشد توا بتلانود  ر موور  ا

بوه همکوارا ،  رسانی  امبه مشتری نیست، بلکه پ رسانی  امبازاریایی فقط پصحبت کند  
یوک روش از وکار،  گشوایی کسوب ها نیر هست   ر گره و حتی مطبللات یا رسانه نفعا  یذ

اسووتفا ه ه  انشووجویا  خوول  بوو آموووزش یراییووف فووروش یووتحووت لنوولا  بازاریووایی   یکالسوو
 های یاسوتراتژ ینموؤثرتر حوا  ینو  رل ینتور ا ، ارزینتر   ییف فروش یکی از سوا هکنیم یم

کنید   روای ، من ییوف فوروش را پایوه و اسواس هور  سازی  ا هپ تلانید یبازاریایی است که م
  انم  طر  بازاریایی خلب می
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 فصل هفتم
 گشایی با ارتباطات گره

 توان یک ارتباط گر استثنایی شد چگونه می

  مقدمه
کور   تویم حوول   یا پوس از ایجوا  یوک شخصویت حرفوه شایسووته، آمولختن نحوله متحود 

کارآمودتر شود ،  رک نحوله لملکور  وایعوی یوک یوتیک مأمور  یسواز وکار، شفاف کسوب، 
پ ووام و  رک نحووله سوواخت یووک ییووف فووروش، یهتوور اسووت زمووانی را یوورای تبوودیل شوود  بووه 

گر   اختصاد  هیم  یهارارتبا  
 ی ای د یا  بگیریم که یک ارائه لالی  هیم 

 یدیووکلارائووه سووخنرانی  و یووک طوور  ابتکوواری یانووداز خوولاه  ر حووا  یرگووراری جلسووه، راه
گاه باشبانی یک وی نار ر حا  می ا خلاه یباشد  کوه بتلانود  یا بوه هور شوخص حرفوه د کهی، آ

کنوود، مسووئللیت و حقوولش ی شووتری  ا ه  هنگووام سووخنرانی تلجووه حضووار را بووه خوول  جلووب 
 یرار است یک ارتبا  گر خلب یرای رهبری انتخاب شل   را کهیا خلاهد شد 

 اشد آور ب لیاب تلاند یمتأسفانه نشستن  ر ی شتر جلسات ارائه شرکتی م
کووه روی  ایووا ی  ا ه متمرکوور هسووتند، فضووای حجووم اسووتفا ه از اسووالیدهای بسوویار ایووا  

 ساز   کننده می ارائه را خسته
کنووار ا گاه شووما سووعا تهووم اویووات  یگوواه تیوون ملیعیوو ر  کننووده و   یوود  یووک ارائووه آ

کوه  لیولهوم کاماًل  اویات ییرخبخ  را  ارید و  الهام لویت یور   شوما از  مطموئن نیسوتید 
کوهین فرضویوتولا  ا یچیسوت  فقوط م آ  ارائه کور   کوه ارائوه  ا ه اسوت  ه را مطور   شخصوی 
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لنلا  یوووک  او  ر سوووازما  بوووه یاو   هنوووده )سوووخنرا ( لوووالی اسوووت   روایووو ، بوووه یوووک ارائه
  شل  یم شهره هنده لالی  ارتبا 

کوواری انجووام م کووه او  توولا  یکووه بسوویار متفوواوت اسووت؟ و آیووا م  هوود یامووا او چووه  آنچووه را 
 یا   ا  و آملخت؟  هد یانجام م

شما را متعجوب خلاهود   هد یپاس  مثبت است  جرئیات مریل  به کاری که او انجام م
کر   از یرار معللم )ظاهرًا( او  ر حا  انجام چند کار کلچک است که از هما  ابتدا مخاطبا  

  ار   مند نگه می ها را لالیه کند و تا زمانی که کارش تمام شل ، آ  را جیب می
کوواری انجووام م گوور لووالی چووه  گوورا  انجووام   هوود یبنووایراین، یووک ارتبووا   کووه سووایر ارتبووا  

 ؟ هند ینم
این ملضلن مهمی است ایورا یورای اینکوه مسوئللیت ی شوتری بوه موا  ا ه شول ، بایود بتولانیم 

 ر ابتودای  فقوط  زم اسوت هیم که تلجه افرا  را به خل  جلب کند  حتی اگر  را انجام یا ارائه
 باشد  نقص یارتباطی ما باید ی یها ، مهارت هیمارائه را کلتاه  یا جلسه خالصه  ی

 هنوده  یوک ارائه خلاهود یرا که هور مخواطبی م ییک ارائه خلب، باید پنج سؤال انجامیرای 
 رک کنیم  اگر بوه ایون پونج سوؤا  پاسو  ندهیود، مخاطوب شوما را  طور مخفیانه پاس   هد به

 یا گلنووه هووا به هووا را بدهیوود و بووه آ   هوود(  اگوور پاسوو  آ  )بووه شووما گوولش نمی گیوور  یرا نا یووده م
  آید یپاس   هید، مخاطبا  از ارائه شما خلششا  م یرانگ خالیانه و خاطره
سوؤا ت هموا  سوؤا ت ن یوکوه اایورا  باشوندشوما آشونا  یممکون اسوت یورااین سؤا ت 

کووه موور م از زمووان کتوواب خوول  بنووام "فوون شووعر"را  ییوودیمی هسووتند  کووه ارسووطل یوورای اولووین بووار 
  اند پرسیده ینلشت، م

کوووار موجل  ینبووواا ، هموووا  یوووریم ی، ویتوووی لناصووور یوووک  اسوووتا  خووولب را یووورای ارائوووه بوووه 
 رگیوووور و  : مخوووواطبیگیرنوووود یپرفووووروش م هووووای یلمکووووه نویسووووندگا  ف گیووووریم یم ای یجووووهنت

 یرانگیخته )متأثر( 
 



 

 متخصص ارزش محور

 
 

 



 

 فصل هشتم
 گشایی با فروش گره

 مقدمه
کور   تویم حوول   یا پوس از ایجوا  یوک شخصوویت حرفوه شایسوته، آمولختن نحووله متحود 

کارآمودتر شوود ، شفافیوتیوک مأمور کووار بوا یوک ییوف فووروش و  یسواز ،  پ وام و  رک نحوله 
گوور ی کووه  ر مووور  نحووله راهن یوور یتبوودیل شوود  بووه یووک ارتبووا   یووک  یانووداز ، ویووت آ  اسووت 

 سیستم فروش صحبت کنیم 
ای  زنید، هر شخص حرفه ها را می کنید یا چمن ن ر از اینکه آیا شما شرکت را ا اره می صرف

  هد  ری ارزش خل  را  ر یک سازما  افرای  میطور چشمگی اگر نحله فروش را بفهمد، به
فووروش  روایوو  تلضووی  شووفاف بووه یووک شووخص  ر رابطووه بووا نحووله حوول مشووکل وی از طریوود 

 شل   ها از طرید فرایندی است که منجر به خرید می محصل  یا خدماتتا  و سپس هدایت آ 
کوور  ( یووک شووخص  اک ور موور م فکوور می کور   )مجبووور  کننوود فوروش بووه معنووای "متقالوود 

کور   یوک شوخص یورای ر یوتعبیرای خرید چیری است که به آ  نیازی ندار "، اموا  متقالود 
کووه شووما احتموواً  بووه آ  شووخص محصووللی را یک  خریوود چیووری بووار  بووه معنووای ایوون اسووت 

 فروخت  دینخلاهفروشید و  یگر هرگر به او چیری  می
هووا ممکوون اسووت  ها از اینکووه مجبووور شوولند چیرهووایی را بخرنوود، متنفوور هسووتند  آ  انسووا 

راه خووالد شوود  از شوور  ترین ی یدییرنوود، امووا پووییرش اغلووب نووللی مقاومووت اسووت ایوورا سوور
 فروشنده است 



 

 متخصص ارزش محور

 
 

 



 

 فصل نهم
 گشایی با مذاکره گره

 مقدمه
کور   تویم حول  یووک  یا پوس از ایجوا  شخصویت حرفوه شایسوته، آموولختن نحوله متحود 

کارآموودتر شوود ، شفافیووتمأمور کووار بووا یووک ییووف فووروش،  یسوواز ،  پ اممووا  و  رک نحووله 
گر ی کوه چگلنوه یوک  ن یر یتبدیل شد  به یک ارتبا   و یا گیری فروش، ی ای د یوا  بگیوریم 

هوا ایون را   ائمًا  ر حوا  مویاکره اسوت، خولاه آ  یا العا ه شویم  هر حرفه کننده فلش میاکره
مور  حقلش خل  با رئیس خول ، یرناموه زموانی خول  بوا  ستیارشوا ،  ها  ر بدانند یا ندانند  آ 

کوه آ و حتوی رسوتوران کننوده ینیرار ا  با یک تأم هوا و  وستانشوا  یورار اسوت  ر آ  ناهوار  ی 
 کنند  بخورند، میاکره می

کووه خوول  را  ر  ،شووما یوورای یرنووده شوود   ر یووک معاملووه یووا حوول مشووکلی  ر هوور موولیعیتی 
کننوده خولب  میاکره یوک،  ر حا  مویاکره هسوتید  ی نید یارتباطات استراتژیک مآور گاه 

کنود  بنوایراین، هور  یوا پس ییشورکت  رآمودزا   ر یورای یوک هوا یلیل سا نه م تلاند یم انوداز 
طور  لضل تیم که یک چارچلب میاکره را  رک کند، ارزش خل  را  ر  اخول یوک سوازما  بوه

  هد  چشمگیری افرای  می
کوه  ر حوا  مویاکره هسوتند یا متأسفانه، اک ر افرا  حرفه ، بدو  اینکه هرگر متلجه شلند 

اسوووت  گیری یمکوووه شوووامل تصوووم ییها را  ر مکالموووه هوووا خووول  ویتوووی آ  کننووود  یمووویاکره م
کووه فقووط  ر حووا  مکالمووه هسووتند  بووه همووین  لیوول، ی شووتر افوورا   کننوود ییابنوود، فکوور م می

  یابند یبه مقصل ی که یرای خل  یا شرکتشا   ارند،  ست نم یا حرفه



 

 متخصص ارزش محور

 
 

 



 

 فصل دهم
 گشایی با مدیریت گره

 مقدمه
: نحوله یما ارزش محوور پر اختوه یا تاکنل   ر این کتاب، ما بوه هشوت ویژگوی یوک حرفوه

کوور   توویم حوول  یووک مأموریووت، یهووره وری شخصووی، نحووله لملکوور  وایعووی یووک  متحوود 
 میاکره ، بازاریایی، ارتباطات، فروش و رسانی  اموکار، پ کسب

کوور یم، کووار  کووه شوورون بووه  بسوویار  یا یووک فوور  حرفووه ا   بوودو  شووک،  ر مقایسووه بووا زمووانی 
کووه ی شووتر مووا هوورروز  یارزشومندتر کوواری  کوور    ر مووور   هسووتیم  امووا یهتوور اسووت بووا صووحبت 

 باید انجام  هیم، ارزش ی شتری کسب کنیم: مدیریت افرا  
گورا  اسوت توا  ر مجمولن تویم بتلانود طورکلی به معنی کموک بوه یرنوده شود   ی مدیریت به

مودیرانی هسوتند کوه تعریوف مشخصوی ستند ییورس ن یگر رویامروز  یرنده شل   مدیرانی که 
شخصووًا  تلانود یاز معنوای یور  ندارنود یوا تصوور روشونی از یر هوایی کوه هور یوک از الضوای تویم م

 ندارند   هند  یمجملله یرار م ییر  کل ییر  خل  را  ر راستا کر ه وتجربه 
 به  و  لیل التما   اریم: یا طور خالصه، ما به رهبرا  حرفه به
 به یر  تیم کمک کنند  تلانند یها  ر کار خل  خبره هستند و م   آ 2
   هند یتک افرا  تیم اهمیت م ها به تک   آ 0

و یک یرنامه یر   وتحلیل یهها و استعدا های تیم خل  را تج  یک مدیر خلب یا ر است مهارت
طراحی کنود   ر بخو  بعودی کتواب،  ر موور  خلود و اجورای یوک یرناموه اجرایوی  خل  یرای تیم

  انم  صحبت خلاهم کر   وایعیت این است که، من مدیریت و اجرا را  و روی یک سکه می



 

 متخصص ارزش محور

 
 

 



 

 فصل یازدهم
 گشایی با اجرا گره

 مقدمه
و  یووترا آموولختیم، ی انیووه مأمور صووال  یذ متخصووصمووا شخصوویت یووک  کووه ییازآنجا

کور یم، یهوره  ی شخصوی خول  را افورای   ا یوم، بوه نحوله یور اصل  راهنمای خل  را ایجوا  
کور یم، نحوله یوک ارائوه خولب  لملکر  وایعی یک کسب وکار پی یر یم، پ امما  را شوفاف 

کور یم، یوک چوارچلب یورای  را آملختیم، نحوله لملکور  یوک ییوف فوروش بازاریوایی را  رک 
گوورفتیم، راهکووار تبوودیل شوود  بووه یووک میاکره لنلا   بووهکننووده یرتوور و  کمووک بووه فروشووما  یووا  

کوه بوه موا امکوا  مچارچوینجا ین  رس تا ایآخر یوک مودیر بسویار محتورم باشویم را   هود یی 
کووه تضوومین  کنوویم  گوورفتیم، ی ای وود یووا  بگیووریم یووک سیسووتم اجرایووی را پ ووا ه سووازی  فوورا 

 ور )کارآمد( هستند  ما مشتاش و یهره های یمکند ت می
 من ی   از هر ویژگی  یگری یرای تلانایی الضای تیم  ر انجام ایون کوار ارزش یائول هسوتم

روز بنشووینیم و  ر مووور   توولانیم تمووام توور از هوور ویژگووی  یگووری اسووت(  مووا می )تلانووایی اجوورا مهم
فروش بوه مشوتریا  تبودیل  هایی کوه بوه محصول ت یایول ها صحبت کنویم، اموا تنهوا ایوده ایده
  شلند یسبب پ شرفت شرکت م ، هند جلل سلش میسمت شلند و یک شرکت را به  می

کووه مووی کنوویم، چگلنووه  انیم چگلنووه بووا ایجووا  فراینوودهای خوولب موور م را  حووا   موودیریت 
 کنیم؟ی این فرآیندها را اجرای لمل کنیم تا


