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 بخش سوم –وظایف مدیر فروش (: ۱۲مدیر فروش کارآمد )

 

 تعیین سبک مدیریت شخصی خود

در اوایل تصدددخو  بد عن انباد رخیر شرود دخیخع ت و  و اال ان االااراو  بد عن یر یز ا  
ااضدداو سددا راد شرود  بد رست اسددت  ع ضددا ا  آاسا در ربرد هخ و رر یاو ر دد   شددخه 

یاو رلصددخو سدداعا ادارن یاو  بدشدداد را داراخع ع ضددا ا  آاسا رمس  اسددت عن  ار عا ایخهایخه
 .یگر رمس  است ییچ تصبر قبلا اخاشلن عاشنخ و عن راینمایا شما ایا  داراخدینخ و ع ضا درا

تباایخ قباای  اساسا را عن یر هانع شما ا نبد یز ش   رسئبن یسلیخ و شما یسلیخ  ن را
اار  ن چن چیزو قاعل قببن اسددت و چن چیزو قاعل قببن ایسددتع تنایت  نیخ و ان ش   ا  ا  ن

 .املسرد

تباانخ  نار عیاینخ  آراده عیننخ  ن عا چن چیزو را ننخ و راشددما را آ رایم را رلأسددناانع عر ا
اهلمااًل ای  اتناق  بایخ اشلاد  شددما عایخ اضددوو  بد را عراو عر ا ا  اشرادو  ن ش    –شددبیخ 

دییخ ع اا  اف دییخ  اگرچن ییچبقت دوسددت اخاشددلت  باینخ عبیننخ آیا ای   ار را ااجام رارا
 .شیبه ریبرو یا رخیریت  نتع ارا رلأسناان عن ع ضا اشراد عایخ اینگبان وا نم ا اد داد عن آد
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االااراو  بد را عراو ااضاو تیت  بد عنبیسیخ تا یر شرد یز اس ن ا  آد را داشلن عاشخ و عنسمخ 
سلناده عا رخیر ق ن چن چیزو ا  او االاار را سنخ ربرد ا ست عا  سنخ رمس  ا بلا رود  اگرچن ای  

 .تناوو شاه ا اخاشلن عاشخع شما عایخ رسر  بد را روو آد عگذاریخ

 :رود پرتان اسلناده  نیخ ۳تباایخ ا  را

 ست؟ شما چی ت خاد ربرد ایا  تماسع ر لریاد دخیخ یا یر ر یار دیگرو را  شرایط عملکرد 
سلناده را سنجم املسرد ا شما عایخ عخاانخ  نیخع ع ن عراو  صبرو رسلبب درآوریخ  اشراد  ن 

 – نیخ  ای  ابشددلن را ر نا اسنیخ ا  چن ر یاریایا عراو قضدداوو درعاره آاسا اسددلناده را
 دینخ یا انیمی ن عایخ عخاانخ  ن آیا  ار  بعا ااجام را

 آیا ایا  عن هضبر در دلساو شرودع دلساو گرویاع دلساو  شرایط مشارکت شما چیست؟
یاو یاو تجاروع دورهارتماد یا سددایر املسردیا داریخآ آیا ااضدداو تیت را عن امای ددگاهدپ

سایر ربق یت شا یا  شر ت یا راآرب  سلیخآ آاچن را  ن االاار داریخ و یا آاسا را رلزم عن  شر
 .سا و  نیخ  تا آ ری  لحان رنلار اماایخ تا عن آاسا اطوع دییخ نیخع شنافدر آد را

 ست؟هشرایط حرف شما چی شما چن    ای  شخ و چن شر ت  شلن عا سما دا ر ا رشلارو ر
شخع عراو دپارتماد  بد یز    شلن عا شیخ  در ربرد احبه رشلار آاسا عا اخا شلن عا ر ا دا

شم یا قباای   شیخ  اگر ارف پب سایر یمساراد و امبم اشراد ر    و دقیا عا ر لریادع 
او عبدد شددارل یسرارچگاع صددخاقت و تود رو اان رشلارو دیگرو داریخع ااوم  نیخ  هرشن

یا را ت و  او عبدد  ار س لا ایست  دسلبرال ملعراو دلب رضایت ر لرو است  هرشن
 .رواخ ننخ و ا  آاسا شراتر را نیخع عی لر اشراد عوشاصلن ا  آاسا پیروو را

  اگر عا دیگراد عا اهلرام یز رخیر شرود االا عبدد در اسایت عن ر ناو یز شرد االا عبدد اسددت
او رشلار  نیخع ا  عا و رشلار  نیخع تیت  بد را عا صدددخاقت و یسرارچگا یخایت  نیخ و عن طبر هرشن

 .دلب ریزایخ
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 نحوه مدیریت افکار دیگران در مورد نقش جدید خود

سان شر ت عبدههلا اگر  شر ت ایخع در  ل ع م شرود ایخ و ا یرًا ترشیع پیخا  ردهیا در ای   و 
اشراد ااراو  بد را عیاد ” اار شددما درعاره رخیر شرود دخیخ چیسددتآ“ربضددبع گنلگب یسددلیخ: 

شخ و عر ا ان  - ننخرا شحان  باینخ  شما  ب عر ا  بب و عر ا ان چنخاد  بب  عر ا عراو 
ا   چنخاد  ارا احبه ایجاد و عرقرارو ارتباط عا االااراو شددماع راه طبالاا در ت بیت ااراو  بب یا

 .عی  عردد شای او طا  بایخ  رد

ساد شرود امبرًا اگرد شنا ست:  ار تری  اشراد روو یاو رثبلا داراخع آاسا ا   بدآگاهاسلن اینجا
تبااخ دو عا دو را دمع  نخ و ینت دباب عگیرد و  بد را رل ااخ  ری  یسددلنخ  یز شروشددنخه را

 .ای  ش   ع  ا ا  راییت آاسا است – نخ  ن درست است 

شای او ادا ه دیی شما ایجاد عن داو اینسن عن  سا عراو احبه رخیریت و االااراو  سا خ قباای  ا
 ننخع  بدتاد ا  پس اینسار عرآییخ  شدددای او را دور ری لن و آاسا را  نلرن  نیخ  ای   ار عاا  

 .شبددبیا در وقت شما و دلبگیرو ا  عح  و دخن راصرشن

 بیشتر گوش دهید تا اینکه بیشتر حرف بزنید

صادقاان  شما عن دلیل تبااایا گبد دادد و درک  شنخهع عی لر ع م ربش یت  عن انباد یز شرو
یا را در عر برد عا تیت شرود  بد یاو ر لریاد شما است  عن انباد رخیرع عایخ یماد رساروهرف

 باییخ یمن ر سوو دایا را یز شبن هل  نیخ  اگرچن ای  یز یخف اسلناده  نیخ  اوایل شما را
یاو اا بدآگایا ااجام دییخ و تصمیماو شبد وا نمایسلن استع ارا گایا اوقاو عاا  راش

 .اادرسلا عگیریخ

در گبد دادد سدددریع عاشدددیخع آیسدددلن صدددحبت  نیخ و اطمیناد هاصدددل  نیخ  ن قبل ا   نکته
صمیت شرای  را شسمیخهت شنیخهگیرو  ل  ص وح را  یر ایخ  ن ایخ  در طبن  اخگا  بد هلمًا ای  ا

گردد(ع و در ع ضا ربارد سن و چسار طرف او دو طرف دارد )تنسا عن قاضا رشلن  بشحان عرراقصن
 .ودبد دارد  شما ش   عایخ ر مئ  شبیخ  ن تمام اطوااو ربدبد را در ا لیار داریخ
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 –ای  ارر عن  صدب  در ینگام عر برد عا ا لوشاو عی  ادارو صدادق اسدت  عن یمن گبد  نیخ 
ست شیخ  قبل ا  هست دادد  اینجا شلن عا ضیاو  ارو اخا ضاوو عن ت   نیخ  عن شر  ن عایخ ر ت ق

 .سؤان  نیخ و گبد دییخ

گایا اوقاو عایخ سدریع تصدمیت عگیریخ  شد صدا عایخ تماس عگیرد و شدما رخیر یسدلیخ   نکته
و  یر را در گیریخ  ار چ بر پیم عرود  در ای  رباردع سؤاالعناعرای  ای  شما یسلیخ  ن تصمیت را

 :اار عگیریخ

 گیریخ ر لرو رحبر عاشخع عی لر اگر یر تصمیما  ن را چه چیزی برای مشتری بهتر است؟
شددبیخ  آیا رباق ا ودبد دارد  ن عایخ  وف ای  دییخع عراخه راا  چیزو  ن ا  دسددت را

را عن  امل  نیخآ ر مئنًا ییچ قاابد سنت و س لا ودبد اخاردع ارا هنظ ر لرو اعلخا شما
 . نخو عسلرو تبخیل رادینخهرخیرو عسلر و شر للاد را عن ارائن

 دوری  گزینن ازدیز عن ر دددلریاد شدددماع  ار ناد یا  چه چیزی برای کارکنان بهتر استتتت؟
یمساراد شددما یسددلنخ  ا  تصددمیماو و احبه تأهیر آاسا عر  بد  ار ناد و  اخگا آاسا ر لع 

 نت  عی ددلر شروشددنخگااا  ن یاو عخیسا صددحبت اماعاشددیخ  ش   در ربرد ایمنا یا چیز
سیبد ام تردیح راروقاو  رده سر و  لن عزایخ تا عا چز ها  می شما عا ایمنا آاسا  دینخ 

 .آاساع عناعرای  ا  احبه تأهیر تصمیماو عر درآرخ یا پلااسیل درآرخ آاسا عسیار آگاه عاشیخ

 ای  اسلن در لیست آ ر عاشخآ عن اار ر ع  آیا دلیلا ودبد دارد  ن .نیاز شرکت به سودآوری
 . نخعلن  اگر دو سؤان اون را عن ترتیب اولبیت اگن داریخع ای  سؤان  بدد رسیخگا را

اراع  رااا  ن عن ع  عسدددت  بردیخ و عایخ تصدددمیت عگیریخ  ن عسلری   ار رمس  را ااجام دییخع 
 . نیخآابقت چن را

 با ثبات بودن

گیروع عرقرارو ارتباط و یا رخیریت شددما عراو االبار تیت هباتا در تصددمیتییچ چیزو عی ددلر ا  عا
و ایخه“ باییخ شروشنخگاد  بد را عن رر  دنبد عرساایخع ذینیت  نخ  اگر راشرود را س ت اما

دییخ تا اشراد اوقن داشددلن عاشددیخ  ن در آد یمن را ییجاازده  رده و یمن چیز را تمور را” ینلن
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 نیخ   نیخ و ای  تمر ز را عن ینلن ع خ رنل ل راسددت عخینخع سددنجیخد را رلبق  را بد را ا  د
 .امصخیا عار ای  اتناق را دیخه

یاو  ارو  بد را ت و   باینخ  ع خ ا  اینسن قباای  و روانشروشدددنخگاد  بب هباو را یادآوری
آد را عررسددا  نیخع رجخدًا دخیخع   ردیخع ا  آاسا رنحرف ا ددبیخ  قبل ا  ارضددن  ردد یز عراارن

سا آد رمس   سریع یز عراارن عخود عرر سا  نیخ  عا ادراو  سبری  عار عرر سا  نیخ و عراو  عرر
 .است االبار  بد و االبار شر ت را عن   ر عیااخا یخ

 برای انجام صحیح کاری وقت بگذارید

او  ن عسدیار ربرد ایا  رنعراا –یز راشبقا داشدلت  ن عراارن  میسدیبد را عن ر  واگذار  رده عبد 
شدددخ  عبد  در ای  ربرد تیت شرود عن داو سدددبد اا ال ع عاعت شرود دالر عن دالر پردا ت را

داایخ پردا ت دقیا دالر عن دالر شرود لزورًا عن انع شر ت ایست  عراو رثانع آاسا یماا بر  ن را
عخسددت آوراخ و ه بقا  ن  تباانخ صددخیا یزار دالر شرود عا سددبد اا ال   ت یا عخود سددبدرا

 .آیخرا  ننخ االا ا  آب دردریاشت را

ایخ عن شددما پاداد داده عا ای  هانع عا پردا ت سددبد اا ال ع عن  اطر آاچن  ن عن شددر ت آورده
ضا عبداخ و هاال  ن را ضاو تیت  ن ا  قبل  ما ا  ر  اارا ضب دخیخ عبددع ع ین اا شبد  ع اطر ا

 .عح  سر ه بق آاسا رسیخ اوضاع رل نج شخه عبد

رد  ردم  ن ا  دقیا عبدد ارقام سبد اا ال  اطمیناد  ردمع عن رباردو عر بیماا بر  ن عررسا را
 .اخاشلت

 ننخ  یماا بر یا عراو ت و  دقیا ریزاد درآرخ  بد تود رات جب اسنیخ  ن عر ا ا  شدددر ت
دیخ سددبد  ننخ  ن ای  شددر ت در ر ایسددن عا آاچن  ن واق ًا ااجام راداایخع یمن شسر را ن را

 ودبد دارد  ن درآرخ ا  شروشنخگاد پنساد است یز هس  لا – نخ عی لرو  سب را
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شلت عن رایرچن عی لر وارد ای  عراارن را هلا قاعل دسلرس شخمع واضح عبد اطوااتا  ن ایا  دا
اببد  عناعرای  یز پروژه اسبلًا ساده یز سان عن طبن ااجاریخ  اراع را آد را آ رایم  ردیتع دوعاره 

 . ردیت آ رایم  ردیت و سرس دوعاره آ رایم

و آد دیت  ن ا  الیجنینگارا  ن عا تیت شرود روقاو  ردم عن آاسا گنلت  ن یرگز  ارو ااجام اما
اطمیناد  ارل اخاشددلن عاشددت و عن قبن  بد امل  ردم  ر  در عرقرارو ارتباط و سددبز  بد هاعت 

 .قخم عبدم

اا شدددخد پروژهع اخم االماد و دادم هلا عا ودبد اینسن عن دلیل طبالآاسا را در دریاد  ار قرار را
اخم اطمیناد عی دلرو را در ذی  آاسا ایجاد  رده عبدم  ارا در اسایت هاعت شدخ  ن هر ت عسدیار 

 .رثبلا است

شر ت عا ست دادمع ارا اگر آاسا این خر عن ر  یا  شنخه را ا  د سن شرو االماد عبداخع عن در آد رخو 
شنخ  یر هان واق ًا اما سلت در تیمت عا سبد اا ال  را عن اگر اما با سلنخ ایا  عن پردا ت  تباا

 .دادمداو دالر عن دالر عبیننخع ق  ًا آاسا را ا  دست اما

در تمام طبن پروسدددن در عرقرارو ارتباط و احبه عر برد  بدم هاعت عبدم  ییچبقت ا  سدددؤاالو 
ار یمی ن  بب ا باینخ دادم  ا بدیگراد گریزاد اببدم و یمی ن آاسا را در دریاد  اریا قرار را

گبیخع ا بار عخ یرگز عا یماا بر  ن یر رخیرو عن شما را  عبدع ارا هباو داشل  اررو هیاتا است 
 .شبدگذشت  راد عسلر اما

 سطح توقع را باال ببرید ولی نه خیلی زیاد

شما  رااا  ن ع م را عر اسخه را سا را اولی  غریزه  سست یر   ست  ن  صخ  ۵۰گیریخ ای  ا در
تبااخ  ما اغراق عاشدددخ(  عا  یت وقت عگذاریخ  رراقب اشزایم دییخ )عسدددیار  بع پس ای  را

 نیخع عاشددیخ در اعلخاو  ار سدد ح تبق  دداد را عاال ابریخ  یماا بر  ن ربق یت  بد را تثبیت را
مز را برا عن تیت  بد   یخ  ن  یخه شدددب عن انباد شردو د یخ  هان عراو ای را در ای   نخ ا  

 .عیناان امل  رددع عن ااخا ه  اشا عا عا ار یماینگ استواقع
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یخ ایخاف و سدددسمینیمی دددن را یادآوری یاو  بد را اشزایم دییخع ارا آ ری   ارو  ن تباا
 .شخد آاسا را  ایم دییخ باییخ ااجام دییخ ای  است  ن ع اطر دبگیر را

 بایت ایخاف عزرگ و شددبد  راتصددمیماو  یادو ا  عرم رخیریت شرود عن ای  هب ه ارسددان را
ا  شروشددنخگاد  بد  مز عگیریخ و ادا ه  –او ت و   نیخ ارا یز عار دیگر گبد دییخ دسددبراان

سلیاعا عن ایخاف  شنخ  ای  ارر اوقن و د سیار دییخ آاسا ع  ا ا  رواخ  ار عا سسمین آاسا را ع و 
 .دیخاشزایم را

شدار سسمینیماا بر  ن را ه س ح تبقع آاسا را در ربرد  تباایخ یمی   ار یا عاال عبریخع راتباایخ 
شسمیخ یمن چیز عی لر ا   رااا  ن شسرد را شبیخ را ن را را عا  راد  بد ااجام دییخ  وارد  ار 

یاو  یمی  است  عیم ت سخو و قرار گرشل  در ربق یتاحبه  ار دقی اً  –  خ  ردیخ طبن رارا
 .تبااسلیخ ا  آد ادلناب  نیخ ردیخ رادشبار عسیار آساد است؛ اگر  ما سرات  بد را  ت را

 نخع ارا اگر در اوایل  ار اگر  ارو را قبل ا  رباخ ر رر عن پایاد عرسددداایخع ییچ  س شدددسایت اما
ایخ  بد را عن آب و آتم ا عن دلیل اینسن عیم ا  هخ ت سخ  ردهرسلت ر رر را ا  دست داده عاشیخ ی

 .داایخ و اهساس  باییخ  ردعزایخع آد را را

 یادگیری کلمات جادویی: نه و محول کردن

یخ  یر دو واژه یاو عراو اینسن علباایخ یز رخیر شرود ربشا عاشدددیخ عایخ دو  لمن را عن  ار عبر
گذارو ای    ددا ا  واژگاد شددما عاشددنخ  اگر رایا عراو اورت بچسا یسددلنخع ارا عایخ رو اان ع

 . یر آد را    عزایخع  یلا رست است –ع م ا   لاب داریخع ای   ار را ااجام دییخ 

سلنخ  در ییچ  جاو آرب د شرود یاد اما” سرردد“و ” ان“ای   لماو  گیریخ  ن ا  ای   لماو ی
تباانخ در وقتع اااریخو و ااخوه شدددما را اجاو را اسدددلناده  نیخع ارا عن انباد یز رخیر شرود

 .دینخ

 ننخ ر سوو و رسائل  بد را روو دود عن انباد یز رخیر دخیخع ان تنسا شروشنخگاد س ا را
سایر ع م ست  ن عبو  بد تا ه یا ایز یمی   ار را راشما عگذاراخ علسن   ننخ  ت ریبًا رثل ای  ا
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سلیخ  اراع  داانخ  ن ننخ  یمن رارا هس را ضبیت در تیت رخیریت ی ضایت و ا شما ر لاق ر
یرگز ادا ه اخییخ ش   دیگرو ر سل  بد را عن شما رحبن  نخ؛ عاور  نیخ عسیارو ا  اشراد ش   

 .رنلار یسلنخ تا ریز  بد را عا   نیخ تا علباانخ ای   ار عسننخ

س ا را شما عگذعر ا ا  اشرادو  ن   ننخ  ن اراخع طبرو رشلار را ننخ ر سوو  بد را عر دود 
داد  قبل ا  اینسن ااگار طبی ا اسددت و اصددرار داراخ  ن رخیر شرود قبلا ایز یمی   ار را ااجام را

 :قببن  نیخع ای  دو سؤان را ا   بد عررسیخ

 که می یا من بهترین کستتتی هستتتتی  ید؟آ کار برآ ند از پس این  یماا بر  ن رن دددا  توا
ورود اطوااو عراو ع م دیگرو یت ایسددلیخ  عخود اینسن ا   شروشددنخگاد ایسددلیخع  اررنخ

سیخع  سلت  ن ای   ار را ااجام را“ بدتاد عرر صا ی ش  ست عن ” دیتآآیا ر  عسلری   د
دسددت  ردد را ارذیریخع ا  ان گنل  عن آد شدد   اسراسددیخ  ا  شسر اینسن دیگراد را اااریخ 

شیخ را رده ایخ  عن داو اینسن آاسا را اااریخ  نیخع عن شما آاسا را اااریخ اس – نیخ ااراهت ابا
ایخ  ن وقت شددما عا ار د اسددت  یسا ا  عزرگلری  ر ددسوتا  ن در رخیراد آاسا اطوع داده

سا و ای  و شرود دباد را من ر صدددر عبدم( ای  اسدددت  ن آا اخا ه ی عن ا عینت )و ر  
سخه راپروژه عن ا تا ا  ا رام دیگراد دلبگیر یایا را  اخ  عن ا رام گیر یت  سا نخ و در ا و  ن

ربرد  یادو عن  اطر  اریایا  ن عن یاو عایاعخ  قبًو اسددلرس و اگرااا بدشدداد  اتمن را
دادم ر سل اد را عن ر  واگذار  ننخ  شخ داشلت چرا  ن عن دیگراد ادا ه رار  ررعبط اما
 .رثل ر  اباشیخ

 شد فروش می ستقیمًا منجر به ر او  ن عراسخه یر پروژهع و ینن و عراارن شود؟آیا این کار م
یایا ودبد داراخ  ن شما عن گیریخ عایخ عا یخف ص بد شرود و رشخ تیملاد عاشخ  پروژهرا

 نیخ  ن عا ای  ر یاریا یم بااا اخاراخع ارا ای  چیزو انباد ع  دددا ا  تیت در آاسا  ار را
صحبت را ست  ن درعاره آد  شت تباایخ در ی نت  ق  ًا راای شر ت  ن عر رو  گراریخا یأو 

ساات اررنخ  ار را شبیخع ارا هلمًا  ضب  صرف پروژه نخ ا یا یا و ای  یاو شرود  بد را 
 .ررعبط عن شرود  نیخ
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پاسخ  ارًو قاعل قببلا است  رجببر ایسلیخ در ربرد آد تبضیح دییخ یا  بدتاد را ” ان“ یادآوری
ست داریخ یز راه  شما را در ربدن  نیخع ارا اگر دو س ا دارد  سا  ن  سخ دادد عن   االا عراو پا

ای  را ارلحاد  نیخ: دوست دارم  مسلاد  نتع ارا واق ًا  وض یت عمراجا قرار دیخع ارلحاد  نیخع 
آیخ  االد عایخ روو ع م شرود تمر ز  نت  رمنبد عسلری   سددا ایسددلت  ن ا  اسخه ای   ار عررا

 .در دساد است  ن ای  پی نساد را قببن اسنیخای  عسلری  راه ”  ن ر رح  ردیخ 

ست  شما ربق یت  بد را عخ ست  عن ای  شسر  نیخ:  سرردد  ار عن دیگرو ا پ ت یر ان گنلنا 
عن  لمن رخیر  –ایاوردیخ تا علباایخ یمن  اریا را  بدتاد ااجام دییخ  شددما رخیر شرود یسددلیخ 

اریا را  بدتاد ااجام اخییخ  ینگام یمن   –تبدن  نیخ  و ینن شدددما یخایت و رخیریت اسدددت 
تسین لیست و ای   بدع دو سبان قبلا را ا   بد عررسیخ  اراع ای  عار عررسیخ آیا  سا در ع م 

 شما یست  ن ای   ار را ااجام دیخ یا انآ

شما ااجام  شخ ا  او ع باییخ ای   ار را عراو  ساد ابا شما آ ست عراو  سلیار داریخع رمس  ا اگر د
گنت ربش یت عن سن  لمن عسلگا دارد: ای  شمل او است  یز عار رخیرو داشلت  ن رادیخ  ارا 

 .عسرارد عن یسا

شما رحبن  نخ  ن در هی ن یایا پیم راوقت ست رخیریت االا و اینا را عن  آیخ  ن رمس  ا
ش   نیخ  ن رست ست  یز عار دیگرع رو شما ای سیخع  ارو  ست  راهت عرر ش   عراو “تری  چیز چی

 باییخ  ار  ردد روو عراارن پرسددتع راعنخو  نت ای  را رانسن درسددت شسمیخه عاشددت و اولبیتای
شما  سلیخ( را  نار عگذارم و ای   ار را عراو  ساب دخیخ )یا یر  ارو  ن عن آد ر مبن ی س ن ه تب

 !!ااجام دیتآ

تر ار رناسبتگایا اوقاو ش   گنل  ای  هرف  اشا است تا آاسا عن ش   دیگرو  ن عراو ای   
او را عن شددما واگذار گبیت  ن عن ر اراو عرتر ادا ه اخییخ پروژهعاشددخ شسر  ننخ  عن ییچ ودن اما

ارا رمس  اسددت ای  یز ترشنخ عاشددخ   –ای  عخاد ر ناسددت  ن آاسا عن شددما االماد داراخ  – ننخ 
دییخع ایا  ن ااجام اماشبد و آاسا ا   اریش   ر مئ  شبیخ  ن ا   راالاد عن درسلا اسلناده را

 . نیخع آگاه یسلنخدر هالیسن عن پروژه دخیخ آاسا رسیخگا را
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یاو صننا اباا هس ش ت داراخ  ا  شما دابو شبدع ااجم وقلا صحبت ا  رخیراد دخیخ را
شیخ  ااقوان اال اب  نیخ  را ضب عا سن و ااجم  رمس  ا شبد  ن در یر ییأو رخیرهع  میلنع دل

تباانخ عن ر اغل تمام وقت تبخیل شباخع و عن دز اینسن عن انباد یز ش    ار ا راعر ا ا  اینس
 .او اخاراخراه عنخا  دیخه شبیخع سبد رسل یت یا شایخه

 بد را درگیر و ای  پیم پا اشلاده اسنیخ؛ وقت  بد را صرف  اریاو عزرگ و پیچیخه  نیخ  هشدار
 .و ع ین را  نار عگذاریخ

 ادل برقرار کنیدبین کار و خانه تع

ااخع ابرد عراو هنظ ت ادن  اخگا ش صا و او عا آد ربادنر لرک  ن تمام اشراد هرشن یز رسئلن
 رااا  ن در رحل  ارم یسلت اهساس گناه ” گنلنخ: ام  ن عن ر  را ارو شماست  اشرادو داشلن

ام اما و پیم وقلا  ااباده  نتع و  رااا  ن در  اانم صرف اما نت  ن چرا وقلت را عا  اابادهرا
دخاد دارم  ن چرا  ار اما اذاب و ان یسدددلت  رااا  ن در  ا ای  یسا ا  ”  نت گذرااتع و  

یاو عزرگ اشراد ربشا است  عن آد اادو  نیخ  ای  ارر عن  صب  در اوایل  ارتاد عراو پارادو س
   .اشلخشما اتناق را

نخ  ن مایل داراخ روو چیزو تمر ز  ن نخ عایخ ااجام دینخ ان عن  ارو  ن ا نبد شسر را اشراد ت  ن
 . ننخ در داو دیگرو عاشنخر مبن عن آد یسلنخ  عن داو لذو عردد ا  دایا  ن یسلنخع آر و را

 .گذراایخ و ا   راد  ار  بد لذو عبریخت ادن  بد را هنظ  نیخ  ا   رااا  ن عا  ااباده را

سلیخ هنظ  نیخ  ای  تنسا او عن اار راداات  لی نرا سخع ارا تمر ز  بد را عر دایا  ن ا نبد ی ر
تباایخ  نلرن  نیخ  در لحان  اخگا  نیخ و شسر چیزیاو دیگر را ا  سددرتاد دور چیزو اسددت  ن را

ما را ا  رسائل عریزیخ  عراارن  بد را تبس ن دییخع آد را ادرا  نیخ و ادا ه اخییخ ابارل عیرواا ش
 .تر است انآ ق  اً رست دور  نخ  گنلنم ا  ااجام دادام راهت
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سلرس ا  تنسرع تمر ز و قرار دادد  بد در ربق یت شا رااگرااا و ا شبد  ن  نلرن  ما یایا اا
ست  ن را تباایخ  نلرن داریخ یا ییچ  نلرلا اخاریخ  اررو   هاال  یمی  لحان  ای  یماد چیزو ا

 .را عن عسلری  احب ااجام دییخ و ع ین ربارد را عن هان  بد ریا  نیخ نیخ  آد 

تباات ای   ار را عن اسخه انع ا نبد اما“گنل  است: ” ان“ نخ علسن ت سخو عراو ای  ان تنسا امل را
 بایت روو آاچن در ای  انع را“یا ”  نت انع ای   ار را عن شددد   دیگرو رحبن را“یا ” عگیرم

 ”.ات  نلرن  نتع تمر ز  نتتبا راد را

سا پا  سا  شلت  ن یمن چیز را در غرب رود اان را  شملا دا عن انباد یز رخیر شرود دبادع 
 ردم و در رو  یس نبن  ردمع چمخاد را پرو راداد  رثل ای  عبد  ن رو  دم ن پروا  راپبشم را

رشلت  عا داشل  سن  بدک رااو عن سمت یلل دیگرو  ردم و عا یز راشی   راینرجخدًا پروا  را
سنر  بد را وادار  ردم عی لر ا   شخ  عن دلیل عراارن  سان در  اانع ای   ار  یلا  ود تسرارو   رد

صا عگیرم  ینلن سر وقت عن  اان عرراهخ ر مبن رر  ساشرو اببدمع  گ لت  عا عزرگ یایا  ن ر
 .ا شبدتبااخ دایگزی   راد ا  دست رشلن آاسیا ییچ چیز اماشخد عچن

 ردع اینسن چگبان عیم ا  یسا ا  دوسدلاات ا یرًا ا  رراسدت  ا سدرارو پخرد عراو ر  ت ری  را
 باسددلنخ تبق  پنج سدداات او و  بایراد و عرادراام ا  ازاداراد اسددل بان  رداخع یمگا آاسا را

سلااا در ربرد پخرد عا آاسا در ریاد عگذاراخ  هلا یز انر در ربرد  ارد یا اینس ن چ خر  ننخ و دا
 . داخ ارد  بب عبد صحبت اسرد  یمن آاسا درربرد اینسن چن دبر آدرا عبد هرف را

 نیخ  ن گایا روو تردریل یسدددلیخ  ای  تردریل ررا عن عن انباد یز رخیر دخیخع اهسددداس را
 .سالگا سبق داد ۴۳سمت دراها قلب عا  در س  

 . نیخ و ا   راد  ارتاد لذو عبریخات ادن  بد را هنظ  نیخ  ا   رااا  ن عا  ااباده صرف ر

 نمایش خصوصیات یک رهبر موفق

دییخ در  اریایا  ن ااجام را –شما رخیر شرود یسلیخ  شما عن یز دلیل  ار را عن دست آوردیخ 
یاو ایخع علسن رسارویاو یز شروشنخه االا را عن امایم گذاشلنرسارو داریخ  شما ان تنسا رسارو
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ایخع  بد را در هان ااارو عر را  سددب  ردیخ  اگر عن ای  سددمت ارت ا پیخا  ردهال م عراو رخیریت 
 . نیخ ردیخع پیخا رااشرادو  ن ا یرًا در  نار آاسا  ار را

اگرچن شدددما عایخ عن ربش یت  بد اشل ار  نیخع ارا  راد آد ایسدددت  ن قخرتلاد را عن را دیگراد 
دپارتماد شرود را عن دست گرشت و اولی  دلسن  بد شناست  ن عس یخ  ر  در واقع آقایا را را

آغا   رد  ایا و عن گنل  ایسددت  ن عا ای  ” ا نبد شددسر یز  والر دخیخ دارد“را عا ای  دملن  ن 
 .  خهرف االماد و اوقن  سا را دلب اسرد   عاد  بد رار را یت ا  الان عیرود را

 فروتن باشید

سلنخ  بد را  تری  رخیراد شرود )یا عن طبرربشا سلنخ  ن هلا رجببر ای سااا ی  لا رخیراد(  
عا دیگراد  مل و احبه عر برد او  عا احبه سدددلبک اوع احبه ا من  نخ  ی عن انباد رئیس ر رشا  ن

 .شسمنخ  ن چن  سا استرا

دذب تیت عن سمت  بد آساالر ا  یل دادد آاساستع و اگر آاسا عن ریبرو شما االماد  اشا داشلن 
شنخ تا ع شنخ عخود اینسن رجببر شبیخ یمراه آاسا عاشیخ ای   ار آساالر یت لباانخ دابانعا رو شما عا

 .شبدرا

ش ار  بد قرار دییخ   نکته سر ام عیم ا  آاچن  ن لیاقت داریخ را عن انباد  پذیرشل  االبار  ت و 
یایا اگر پیرو و اگر ای   ار را عسنیخع اهلرام تیت شرودع ر لریاد و یمساراالاد را  باییخ داشت 

سب  شما عراو پیرو و االبار   صل  نیخ  ن تیت  شبدع اطمیناد ها ودبد دارد  ن عایخ د   گرشلن 
 .ش   عن شسر  بد اباشیخ – نخ را

تبااخ ا اد دیخ  یمن را تری   صبصیاتا است  ن یز ریبر واق ا راشروت  عبدد یسا ا  عزرگ
صا را را سیت )و اهلمااًل عا او یاش  یمن چیز  –ایت(  ن دقی ًا عراسس عبد عراو او  ار  رده شنا

یا عبداخ و دلیل یر اتناق  بعا  ن را ریخاد تری  و عسلری ش   در ربرد آاسا عبد  آاسا عایبد
 باییخ عگذاریخآ شروت  عاشیخ تا تیت شرود ع اطر شما ا  آاسا عبداخ  آیا ای  ریراها است  ن را

 .دیبار راست یت عاال عرواخ
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 محکی باشید اما منصف

ایجاد  نیخ   رااا  ن عایخ یسا ا  شروشدددنخگاد  بد را  یماد اعلخا شدددسرتا رحست ارا رنصدددناان
ر اورهع اال اد یا رنضب   نیخع ای   ار را عن روشا ااجام دییخ  ن ربق یت شما را تض ی  اسنخ و 

داشلن عاشیخ و رسائل ش صاع  عن االماد عن انس او آسیب ارسااخ  تمام ه ایا را در ر اعل  بد
او  ن عا او صحبت چیزیایا  ن دوست داریخ و یا دوست اخاریخ را ا  ر ادلن  ارم  نیخ  شروشنخه

 نیخ عایخ دقی ًا عخااخ چن اتناقا اشلاده اسددتع عایخ عخااخ ر ددسللاد چیسددت و اینسن چگبان را
 .ربست و اعسام ودبد اخارد شخ  دایا عراو اال اد نیخ عایخ عا آد عر برد رااهساس را

شخ  شما عایخ هاعت عا سنلا  –ربق یت  س ت پر شرای   سیخگا عن  شخ  در ربرد ر شلن عا تزلزن اخا
سب د اخم اطمیناد ا اد اخییخ  عخاایخ  ن  اررنخ در ربرد آاچن اتناق اشلادهع عساان سر  ع اار یز 

در اسایتع عایخ ربضددع  بد را یاو دیگرو  بایخ داشددت  عن هرف  اررنخ گبد  نیخع ارا و ایخه
 .هنظ  نیخ

شدار شلن  ه سبگلا اخا شیخ  ییچبقت  شلن عا صاف یت دا شیخع عایخ اا یماا بر  ن عایخ رحست عا
شیخ  ن ییچ  س  شلن عا سلنخ  نیخ  عن یاد دا ضباطا را  لبًا ر شیخ  یمی ن یرگبان اقخام اا عا

ست  صبد ای سسمین  بد –ر شما  ن یر راه عی لر ا   سبگلا  رود  وقلا اخالت را شراتر را هلا 
گیرد  عن ر  االماد  نیخ  تنسا چیزو  ن دییخع ای  اخالت ربرد تبدن یمگاد قرار راا ددداد را

گیرد ای  است  ن تصمیما عگیریخ  ن داابخارو ا   سا را ا اد دیخ تر ربرد تبدن قرار راسریع
 .یا هلا عن آد اشاره  نخ

 ننخع ارا یاعیخع عسدددیارو ا  ای  ربارد راییت دوم پیخا رارا یماا بر  ن در ربق یت  بد ارت ا
 .یا ودبد دارد و آد یت عا امل استیا و اگردش   یز راه عراو یادگیرو ای  رسارو

یا عراو اینسن  بد را عن انباد یز رخیر رنصددد  عن یمن ر رشا  نیخ ای  تری  راهیسا ا  سددداده
دییخ ااجام دینخ  آاسا را در یخ  ارو را  ن ااجام امااسدددت  ن یرگز ا  شروشدددنخگاد  بد ا بای

سلن شنخ  ن عن راهلا ا  آاسا  با شما ااراهت عا ایخ  ار  بدتاد را ااجام ربق یلا قرار اخییخ  ن ا  
ایخع ارا اگر سیاست دینخ  شما عن اهلمان  یاد یمن  اریایا را  ن ا  آاسا  باسلن شخه ااجام داده
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ا الزاراو دخیخو را در ای   رینن قرار دییخع شروت  عاشددیخ و یمی   ار را دخیخو را وضددع  رده ی
 .ااجام دییخ

سان عا او  ار  ردم و تا اررو   ن ررعا ر   ۱۵شنا لت آقایا عبد  ن ت ریبًا تری  رخیرو  ن رااالا
ا عا یت  ار داد و ای   ار او عاا  شخ  ن یمن عخاانخ راست  او رو  عن رو  شروتنا ا   بد ا اد را

 . نخع هلا اگر رالز ای  شر ت عاشخییچ  س عراو او  ار اما –ایت  رده

سا ش ر امااو یرگز ربق یت  بد را عن را دیگراد اما صیت   یخ و عن   ش  شرو ت  او ش   
صحبت  شت  ر  عا چنخی  انر  ن عا آاسا  ار  ردم و آاسا ایز عا او  ار  رداخ  یز ریبر طبی ا را دا

رو او عاشددیخع علسن شدد صددا اسددت  ن  باسددلیخ داباناو شردو اسددت  ن شددما ان تنسا را  ردم 
ساس اجیبا عبد  او ش   تجلا یز ریبر عزرگ را را شما اشل ار  نخ  ای  ت ریبًا اه سلیخ عن   با

 .داشت

گرشتع تصددمیماتا  ن ااگیزه پبن در پ ددت آاسا اببد علسن ع اطر یمی ددن تصددمیماو درسددلا را
 .شخن ها عبدد آاسا گرشلن رادرست و ع

سدددان ع خ در ربرد آد  ۳۰تری   اریاو او  ن تأهیر امی ا عر ر  گذاشدددت )ت ریبًا یسا ا  سددداده
 رد  یز رو  ا  او صدددحبت  ردم( رسااا عبد  ن ینگام ورودع راشدددی   بد را در آاجا پارک را

سیخم چرا عن داو پارک  ردد در ازدیز شی   بد را در االساو پر سمت ورودو پار ینگ را تری  ق
 . ردینگ پارک راپار 

یز عار عن انباد ر ددلرو در یز  ار تجارو شددر ت  ردم و ”  نت: پاسددخ او را یرگز شراربد اما
دا  نت چبد در داو ازدیز سا لماد پارک  ردم  رسئبن پذیرد عن ر  گنت عایخ راشینت را داعن

داو دیگرو پارک  ام  هاال ر  ر لرو یسلت و عن ر  گنلنخ  ن عایخپارِک رالز شر ت پارک  رده
شخم و رشلت و دیگر عراگ لت  ر  اما شینت  سبار را شر ت  نتآ عناعرای ع   بایت آد رحی  را در 

ست  دلبتر پارک  ردد  مسا عن  سرس یمساراد را ا  بد ایجاد  نت  اولبیت اون عا ر لریاد و 
 ”.تبااخ عن ر  آسیب عرسااخ نخع ارا ر مئنًا رار  اما
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شت دای صبیر  لا را دیخ و  بد را شروت  ا  ن راآیا او ها دا ست پارک  نخآ  ارًوع ارا او ت  با
 .رو او عاشنخ باسلنخ دابان رد  ای   ار او را عن ریبرو تبخیل  رد  ن دیگراد را

 پذیر و صریح باشیددر مورد ورودی انعطاف

شما را شیخ   رااا  افگبیت  ن اا چنخی  عار در ربرد رحست عبدد تأ یخ  ردم  ا نبدع عن  پذیر عا
ضباط را راایت را شیخ  عا ای  هانع یماا بر  ن عراو  ن اات و اا ص  عا  نیخع عایخ رحست ارا رن

تباایخ ااجام دییخ  نیخع عسلری   ارو  ن رااحبه اداره ع م  بد هان و یباو آد را ت و  را
 .یا و  بد تیت شرود شما استدریاشت ورودو ا  سایر ع م

ر ا و یا رباردو ر اعن ایجاد  نیخع اهساس اسنیخ  ن نن داریخ یز دشلرچن راینماو   اگر و ی
 نخ  و ان تنسا ا  شروشنخگاد عرتر  بد علسن ا  دیگراد ایز عایخ تنسا شردو عاشیخ  ن روو پروژه  ار را

سان در پروژه س  و  شنخگاد  ت  ضا اوقاو ر ار ت شرو سبد آاسا مز عگیریخ  ع   یاو دااباع 
 .عی لر ا  اشراد عرتر است

ضع راو عراارن یار اوقلا    یادآوری ساس  ردیخ عایخ تمورو در آاسا یایا را و  نیخع اگر اه
ایجاد  نیخع عراو ای  تمور اهساس شررنخگا اخاشلن عاشیخ  تنسا اسلثنا در ای  قاابد ای  است 

سیبد  ار را شبیخ  ن ن در یز عراارن  می ا    نیخ  قبل ا  اینسن ا  چ ت دیگراد عیاشلیخع ر مئ  
 .ایخاو آد را شسمیخهیر  اوین

گذاریخ ع  ا ا  ریبر و رخیر عبدد  مز عن رشخ دیگراد است و عا دلب اار آاسا عن آاسا اهلرام را
تباایخ ای  ربرد را ش   عن ع م شرود و عراو ورودو آاسا ار د قائل یسدددلیخ  در هالا  ن را

سایر ع م شما را عن انباد رخیر و ریبر در شر ت یا ربق یت رحخود  نیخع در باست ورودو ا  
صحبت امات بیت را سر  بد عا   نیخ  ست  نخ  در ربرد اینسن آاسا را ا    نتع علسن در ربرد در با

 . ات  یرچن ااراو عی لرو در یز پروژه ارائن شباخ عسلر استصادقاان ااراو آاسا هرف را
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شما عایخ یمن را درگیر  نکته ست  ن  سادگا عایخ ااراوع رنابر ر  ای  ای پروژه  بد  نیخع ارا عن 
ستع عایخ آد را ااجام دییخ ارا ایخه شما یا و پی نساداو آاسا را دریاشت  نیخ  اگر ع  ا ا   ار 

 .رنخ شبیختباایخ ا  تجرعن و داام دیگراد عسرهای  عخاد ر نا ایست  ن اما

 


