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 خوانندگان سفر
کتاااح ه در نهایاات ساااات   رفته شااک « ساا ر اواننااد ان»ایااده باار اساااس کتاااح حا اار  تااا درک بهتاار 

هاای های رشد را برای اوانند ان تسهی  کند. با معرفی م اهیم، توصیف اصاو  ه نماایف فعالیاتفرصت
 اریشمهای بیاست. مسلمًا برای رشد سازمان راه شده فراهمالزم در این س ر، زمینه درک ه تمرین هنر فرصت 

کتاااح ه درس  مواتااه هااایف اواننااد ان را در ساا ر اکتشاااف ه الاا  فرصاات هجااود دارد امااا امیاادهانیم ایاان 
 رشد برای سازمانشان یاری کند.

 شام  مباحث ذی  است:« س ر اوانند ان»
 شودکه به کمک نمودارها ه اشکا  نمایف داده می مفاهیم محوری: -1
نرری   : -2 کااه بااا تباادی  م اااهیم بااه عماا  بااه رشااد ایاارههاااز سااازمان ذکاار ملااا  برری ی  امرراف  کننااده ایی 

 اند افتهی دست
 های تشویقی برای اواننده که م اهیم را به س ر رشد سازمان اود مرتبط سازدتاکتیک ها:جیقه -3
های عملی که به تیم سازمان را در فرایناد رشاد راهنماایی یا تمرین 1«یاد یری در عم » ها: عاایت -4

 کندمی
هاای کلیادی سا ر بنادی ه نماایف یافتاههای سااده بارای جما انتهای هر بخف قالبدر   اگوها: -5

 است. شده دادهرشد سازمان 

                                                           
1 Learning by doing 



 برخی نظرات درباره کتاب

Ken Blanchard, Coauthor, The New One Minute Manager® and Collaboration Begins with You 

Deryck J van Rensburg, President, Coca-Cola Global Ventures 

–

Paul Snyder, Vice President, Corporate Responsibility, InterContinental Hotels Group 

Richard Black, Chief Data Architect, Deutsche Bank; Former Chief Technology Officer, Bank of England 

Dave Gray, Founder, XPLANE 

Sunni Brown, Chief Human Potentialist; Best-Selling Author, Gamestorming and The Doodle Revolution 

Anne Bartlett-Bragg, PhD, Managing Director, Ripple Effect Group 

 



 

Saul Kaplan, Founder and Chief, Catalyst Business Innovation Factory; Author, The Business Model Innovation Factory 

Domenico Traverso, President, Work Function Division, Danfoss Power Solutions 

Mark Polson, Vice President Creativity and Strategic Capability Building, Estée Lauder Companies 

Dr. Bob Lorber, CEO, The Lorber Kamai Consulting Group; Coauthor, Putting The One Minute Manager to 
Work and Doing What Matters 

Jeff Wright, Vice President, Strategy and Marketing, Autodesk 

Jim Stovall, Best-Selling Author, The Ultimate Gift 

Jay Samit, Best-Selling Author, Disrupt You: Master Personal Transformation, Seize Opportunity, and Thrive in 
the Era of Endless Innovation 

David Lary, Vice President, Commercial Channel Partner Development and Programs, Print and Personal 
Systems, Hewlett-Packard 



 

. Chip Joyce, CEO & Cofounder, Allied Talent 

Silvester de Keijzer, Board Member, Swiss Made Im. 

Michael Graber, Managing Partner, Southern Growth Studio 

Max Thelen, Former CEO, Filter 

Kevin Tate, Cofounder, StepChange Group 

Jim Wallace, Global Head of Agency Strategy and Management, Hewlett Packard 

Anja Förster and Peter Kreuz, Best-Selling Authors, Entrepreneurs and Angel Investors 

Aaron Smith, Editor, ProjectsAtWork.com 



 

Mark Barden, Coauthor, A Beautiful Constraint 

Ron Meyer, Professor, Corporate Strategy Tias Business School, Tilburg University 

Professor Helen Perks, University of Nottingham, UK 

Stuart Curley, Vice President Enterprise Architecture, Northgate IS 

Wayne A. Simmons and Keary L. Crawford, Authors, Growth Thinking: Building the New Growth 
Enterprise 

Crystal Fernando, Head of Global Commercial Delivery, InterContinental Hotels Group 

Matt Moog, CEO, PowerReviews 

Doug Van Aman, Principal, Van Aman Communications 

Catherine Palmer, Senior Industry Marketing Manager, Autodesk, LLC. 



 

Alan Greenberg, Former Apple Director Education EMEA Currently Advisory Board of 8GT Fund 

John Huffman IV, Founder, HUFFMAN CO 

Mark Copsey, Director, Red Kite Innovations; Growth coach and lecturer, Leeds Beckett University 

Robert McKinnon, Former SVP and Head of PMO, InterContinental Hotels Group 

Simon Terry, Chairman, Change Agents Worldwide 



 

  میست مندرجات
 صفحات                                                                  عنوان                             

 
 21 هنرمندانه یورفصل اول: نوآ

 22 ست؟یچ کیاستراتژ ینو ور
 22 یسنت کیاستراتژ تیریمد

 23 کیاستراتژ یور نو
 24 دیابی: فرصت را بمیکن یکجا باز
 24 یاستراتژ نی: تدومیکن یچطور باز

 25 : ال  انزشمیچطور برنده شو
 25 ست؟یهکار چکسب یت کر طراح

 26 هکارکسب یپنج اص  ت کر طراح
کار  27  غاز به 

کن دیجد یهافصل دوم: فرصت  29 دیرشد را کشف 

 29 انیه نامشتر انیفهم مشتر
 31 :انیه نامشتر انیمشتر

 31 ینارا  انیمشتر
 32 د بهحسرت انیمشتر

کنند ان  32 امتناع 
 33 هاکشف نشده

 34 انیمشتر یهاانتظارات ه انتخاح ازها،یدرک ن
 38 یمندتیموان  مصرف ه ر ا ییشناسا

 39 یمندتیموان  ر ا
کن ییرا شناسا انیه نامشتر انیچگونه مشتر  42 م؟یه درک 
 42 اطالعات ی ورجم 



 

 

 43 مشاهده ه ثبت ه  بط اطالعات
 44 الهام بخف

 53 فهم سازمان
 54 هاتیمناب  ه قابل
 55 ر  رفتتوان در نظیکه معمواًل م یها ه منابعتیقابل
 55 توان در نظر  رفتیکه معمواًل م یها ه مناب  ملموسییدارا

 58 فهم سازمان یهانهش
 63 یال  چارچوح ابتکارات نو ور

 64 داشت میده نوع رشد تمرکز نخواه نیما بر ا
 64 کتاح نیرشد از منظر ا یهاانواع فرصت
 65 یرشد تکامل

 66 رشد همگون
 66 شد ناهمگونر

کتشاف  67 یسؤا  ا
 68 ال  چارچوح فرصت رشد

 68 یری میتصم
 69 یری میتصم یهایانواع استراتژ

 70 یری میتصم ندیفرا
 75 فرصت یرسازیتصو

 76 ییه داستانگو یبصر یهااست اده از چارچوح
 83 یاستراتژ نیفصل سوم: تدو

 83 یعناصر استراتژ
 84 نهادشیپ یطراح
 87 شنهادیپ یهاجرقه



 

 87 دیجد شنهادیپ یطراح یراه برا 10
 87 ی  فعل شنهادی.بهبود پ1

 88 سؤاالت مهم
 88 یفعل شنهادی.کاستن از پ2

 89 سؤاالت مهم
کاهف، بهبود ه ال  و3  89 شنهاداتیها ه پیژ ی.انتخاح حذف، 

 90 سؤاالت مهم
کردن تقا ا4  90 .عوض 

 91 ت مهمسؤاال
 91     .ارائه محصوالت ه ادمات مکم 5

 91 سؤاالت مهم
 92 اتیراهکار ه تجرب شنهادی. پ6

 92 سؤاالت مهم
 93 یشنهادی.ارائه بسته پ7

 93 سؤاالت مهم
 94 یسازمان یهاتیها ه قابلیی سترش است اده از دارا .8

 94 سؤاالت مهم
 95    برعکس ایبه محصوالت  ادمات  ی: تبدتا یجید  ی.تبد9

 95 سؤاالت مهم

 96 یتجربه مشتر ی.طراح10
 97 سؤاالت مهم

کسب هکار اود شک  ده  100 دیبه مد  
 101 ستایجنبه ا
 101 ایجنبه پو



 

 102 کیجنبه استراتژ
 102 عملیاتیجنبه 

کسب یاجزا  103 هکار مد  
 103 هاتیفعال
 105 مناب 
 106 بیترت

 107 هانقف
 107 دیار اود را شک  دههکمد  کسب

 107 کار در عم همد  کسب
 111 هکارمد  کسب یهاجرقه

کسب یهشت راه طراح  111 دیهکار جدمد  
کسب1  112 .دیکن یابیاود را انز یهکار فعل .مد  
کن دیجد یهاتی.فعال2  112 .دیال  
 113 د.یکن یهکار اود را بخشبند .مد  کسب3
کوسکنند ان، شر نی.با تأم4  114 د.یکن یستم همکاریکا، شبکه ه ا
 116 د.یکن جادیها ا ن نیب یدیه ارتباطات جد دیده رییها را تغتیفعال بی.ترت5
 117 .دیکن است اده دیجد یهاها ه مناب  اود در راهیی.از دارا6
 117 .دیقرار ده ینیاود را مورد بازب یها.کانا 7
 118 نی نال یهاتی: فعالتا یجید ی.د ر ون8

 125 دیمد  در مد اود را بساز
 125 یدر مد یهاانیجر

 127 دیریدر نظر بگ دیکه با یدر مد انیجر یهانهی ز
 128 ی ذار متیق یهاسمیمکان

 129 دیریدر نظر بگ دیکه با ی ذار متیق یهاسمیمکان



 

 130 پرداات یهاسمیمکان
که با یهاسمیمکان  131 دیریدر نظر بگ دیپرداات 

133 توجه در مد  در مدقاب  یهاجرقه
 133 در مد انیجر
 134 ی ذار متیق یهاسمیمکان
 134 سم پردااتیمکان

کن یاستراتژ کندیاود را مشخص   136 .دی: انزش ال  
 136 ال  انزش
 137 یانزش مشتر

 138 یسؤاالت انزش مشتر
 139 انزش شرکت

 140 سؤاالت انزش شرکت
کوس  140 ستمیانزش ا

کوس  141 ستمیسؤاالت انزش ا
 141 بخف االصه الهام
 141 توسط شرکت یشنهادیپ یهاانزش

 144 .دیاود را مصورکن یاستراتژ
 144 یاستراتژ جادیدر ا یینکته نها

 147 دیوکار جدفصل چهارم: کسب

کن  147 !دیرشد اود را  غاز 
 147 رشد دیهکار جدسه فاز کسب

 148 ست؟یت اهت در چ
 150 یاستراتژ یشی زما یفرصت ه اجرا یفاز  غاز: اعتبارسنج

 150 یشی زما یه اجرا یاعتبار سنج یسه  ام برا



 

 

 150 ه قاب  اجراست؟ یعمل یاستراتژ ای:  1 ام 
 152 دارد؟ یبالقوه شما ساز ار یه شرکا انیبا مشتر یاستراتژ نیا ای:  2 ام 

 153 د؟یدان ازین یزیبه چه چ یریاد ی یبرا
کار م یاستراتژ نیا ای:  3 ام   154 کند؟یهاقعًا در عم  
 155 مختلف یهایاستراتژ یریکار  افسانه به
 155 ؟میاود را چگونه بسنج یشی زما یاعتبار اجرا
 155 یاعتبارسنج یهاارائه داده یبرا ییهاتیفعال

 156 یمشاهدات داال

 154 یدانیمشاهدات م

 156 یسازهیشب
 157 هامصاحبه

 157  یتحق
 157 کوچک اسیدر مق فی زما

 157 جهت مطالعه یلیمناب  تکم
 158 ه اطا یسع یافسانه

 161 یشی زما یاز اجرا یریاد ی
 162 تیبه موفق یابیدست

 162 هامواجهه با چالف
 162 یچالف م هوم
 162 یاتیچالف عمل
 162  نفیکسب ب

 163 یاستراتژ  یفاز تکام : تطب
 163 م؟یکن یطراح یبهتر یچگونه استراتژ
 165 م؟یباش نفیب یکجا در جستجو



 

کن  171 دیبرنامه رشد اود را مصور 
 173 هکارفاز انتشار:  سترش ه توسعه کسب

 174 یاتیعمل یهاچالف
 175 یاتیعمل یهاچالف

 175 مشخص یهاتیها ه مسئولنقف جادیا

کردن  تیه حما فیتجربه ه  زما ،ی، توجه کردن، همکاریذار به اشتراک یبرا یفرهنگ سازمان کی
 .دیکن جادیا

175 
کلنگر برا یستمیس کردینو کی  سترش ه توسعه داشته  ندیفرا یه اجرا یزین برنامه یه 

 .دیباش
175 

 176 .دیداشته باش میه تنظ ینیبازب یبرا  یمنظم ه دق یندیه فرا دیکن یزینبرنامه
کنانداز نهشن اچشم کی  176 دیبرنامه داشته باش ریپردااتن به مو وعات ز یه برا دیل  

 176 .دیکن جادیا شرفتیپ یری  ه اندازه یریگیپ یساده ه نهشن برا ینهش
 177 در هنر یفصل پنجم: سرآمد

 177 هکارکسب یت کر طراح
 177 ست؟یهکار چکسب یت کر طراح
 178 هکارکسب یت کر طراح یری شک 

 179 یمتدهلوژ ه ندیفرا
 180 هکارکسب یاصو  ت کر طراح

کار دینهش جد کی  188 در 
 189 دیرشد جد یبرا رییتغ کرهسافتیما
 190 یسنت یهاوهیش

 190 دیفرصت جد یزمان برا
 191 م؟یده رییرا تغ هاشنهادیپ ای 

 191 .میده رییرا تغ زیچهمه دیدنهاق  با
 191 هکارمد  کسب
 192 مد  در مد



 

 
 

 

 

 193 مد  توسعه شنهادیپ
کوس  194 ستمیال  انزش در سراسر ا

 195 هکار کسب یاز ت کر طراح دیجد تیذهن کی
 196 دارد؟ یگاهیامروز چه جا کرهسافتیما
ک کی  197 !شودیقدم شرهع م کیبا  یلومتریس ر هزار 


