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آضٌبیی داضتِ ٍ دس صًذگی سٍصهشُ خَد بب بشًذّبی هطَْس ٍ هؼتبشی ّوچَى  "بشًذ"اهشٍصُ، اکثش لشیب بِ اتفبق هشدم بب هؼٌبی 

Coke ،Pepsi ،McDonald’s ،Apple  ُبشخَسد هی ًوبیٌذ. اهب آًچِ اهشٍص ... ٍ

، هغشح  سا بِ خَد هؼغَف داضتِ استبسیبسی اص فؼبالى ػشغِ کسب ٍ کبس تَجِ 

بشًذ خَد دس هیبى غذّب بشًذی است کِ هطتشی دس ببصاس بب آًْب هَاجِ هی  ًوَدى

چشا "گشدد. دس ّویي ساستب، الصم است تب ضوب ّن ایي سَال سا اص خَد بپشسیذ کِ: 

  "داسد؟هَضَع داضتي یک بشًذ فشدی بشای هي اّویت بسضایی 

چِ ضوب بذًببل یک ضغل دس ایٌجب بِ دلیل اّویت ایي هَضَع اضبسُ هی ًوبیین: چٌبً

هٌبسب بَدُ، یک داًطجَ ببضیذ ٍ یب هطغَل بِ کبس، دس اکثش هَالغ ببیستی ّوبًٌذ یک هذیش یب سّبش بیبًذیطیذ، بشًبهِ سیضی کٌیذ ٍ 

ِ اص ػول ًوبییذ. بب گستشش هَج استفبدُ اص سسبًِ ّبی اجتوبػی، الصم است تب ًِ تٌْب اص تَاًبییْبی هزکَس بشخَسداس ببضیذ، بلک

 تضویي ًوبییذ.عشیك خلك یک بشًذ فشدی، اػتببس ٍ ضْشت خَد سا دس دًیبی هجبصی ٍ حمیمی 

هغوئي ببضیذ کِ ّوَاسُ کبسفشهبیبى پیص اص استخذام، سَابك ٍ اػتببس ضوب سا بِ دلت هَسد بشسسی لشاس خَاٌّذ داد. حتی هوکي 

ٍ هَلؼیت ضوب دس ببصاس داضتِ ببضذ. ٍ ٌّگبهیکِ اص عشیك دًیبی  حبل حبضش ضوب ًیض ًین ًگبّی بش هیضاى اػتببس است کبسفشهبی

 ّستٌذ.هجبصی یب حمیمی بب افشاد دیگش دس تؼبهل ّستیذ، آًبى ًیض بذًببل تػَیشی اص آًچِ تبکٌَى بَدُ ایذ، 

بشًذسبصی "ئیکِ دس حمیمت بیبًگش ضخػیت ضوب ٍ هَلؼیتی است کِ هی خَاّیذ دس آى ضٌبختِ ضَیذ. اص آًجب "بشًذ فشدی"ٍاطُ 

فشآیٌذ بسیبس گستشدُ ای سا ضبهل هی گشدد، دس ایي همبلِ بغَس خالغِ ٍ دس لبلب چٌذیي گبم، بشخی سٍش ّبی خلك یک  "فشدی

 بشًذ بشای خَد سا بِ ضوب آهَصش هی دّین. 
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یکی اص کبسضٌبسبى بشًذسبصی، بؼٌَاى ضبلَدُ توبهی  Kevin Kellerتبى است کِ بِ ادػبی "پیبم بشًذ"ًخستیي ٍظیفِ ضوب خلك 

 بطوبس هی سٍد. تالش ّبی بشًذسبصی ضوب 

، تفبٍت ّبی صیبدی بب بیبًیِ هأهَسیت ضشکت یب سبصهبى ضوب داضتِ ٍ دس ٍالغ ػببست کَتبُ، هَجض ٍ "پیبم بشًذ"فشاهَش ًکٌیذ کِ 

 ّیذ، هی پشداصد. است کِ بِ ضشح ضوب ٍ هحػَلی کِ اسائِ هی دای بیبدهبًذًی 

 بِ پیبم ّبی بشًذ صیش تَجِ ًوبییذ: هثبل بؼٌَاى

Ivanka Trump :"یک ّوسش، هبدس ٍ کبسآفشیي اهشیکبیی"، 

FedEx :"آساهص رّي"، 

Disney :"سشگشهی ضبد بشای خبًَادُ ّب" . 

. تَجِ کٌیذ کِ ببیستی بشای ّش گبم، بِ خَدتبى، هی تَاًیذ اص چْبس گبم ریل استفبدُ ًوبییذحبل بشای خلك پیبم بشًذ هختع 

 :فْشستی اص ٍاطگبى هشتبظ بب آى گبم سا تْیِ کٌیذ

 گرایش ي خًاسته عاطفی خًد را مشخص کىیذ: -گام ايل

دس ایي گبم الصم است تب افشاد کن تجشبِ دس صهیٌِ بشًذسبصی، ابتذا بغشص گستشدُ ای دسببسُ ضخػیت خَد ٍ تأثیش ضخػیت ضبى بش 

. آیب ضوب اص ضخػیت ٍ رّي بیٌْبیت هٌظن ٍ سبلوی بشخَسداس ّستیذ؟ آیب بِ گًَِ ای هی بیبًذیطٌذتجشبِ دیگشاى اص سٍابظ بب آًْب 

 ؟ بب ضوب ّستٌذ یب خیشػبضك کبس کشدى ببضیذ کِ افشاد صیبدی 

فْشستی اص غفبت ٍ ٍاطُ ّبیی تْیِ ًوبییذ کِ بِ بْتشیي ٍجِ بِ تَغیف چٌیي ضخػیتی بپشداصًذ. ایي ٍاطُ ّب دس حمیمت اغالح 

 کٌٌذگبى ػبعفی ًبم داسًذ ٍ ضوب سا ٍاداس بِ اغالح ضخػیت تبى خَاٌّذ ًوَد. 

 خَد بپشسیذ:سَاالتی کِ ببیستی دس ایي هشحلِ اص 

 آیب هي هَجب بشاًگیختي حس خَبی دس دیگشاى هی ضَم؟ 

 هشدم اص کبس کشدى بب هي چِ هٌفؼتی هی بشًذ؟ 

  ُ؟کٌٌذهوکي است دیگشاى بشای تَغیف ضخػیت هي اص چِ ٍاطُ ّبیی استفبد 

http://www.forbes.com/companies/fedex/
http://www.forbes.com/companies/fedex/
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 ياژگان تًصیفی بروذ خًد را مشخص وماییذ: -گام ديم 

ف خَبی اص خَاستِ ّبی ػبعفی ضوب ببضذ ٍ ّوچٌیي، ػلت سبخت ٍ گشٍُ گبم بؼذی، خلك یک ػبهل تَغیفی است کِ هؼشّ

ػولکشد غحیح "ػببست: بِ  Nikeٍ دس هَسد  "خبًَادُ"ٍاطُ: بِ  Disneyهخبعب بشًذتبى سا ًطبى دّذ. هثالً دس هَسد ضشکت 

سا بشای  Nikeّذف اغلی بشًذ  "لْشهبًی"ًطبًذٌّذُ گشایص ػبعفی ٍ کلوِ  "غحیح"هی تَاى اضبسُ ًوَد کِ ٍاطُ  "لْشهبًی

، ًطبًگش یک غٌؼت )هبًٌذ کِ ضوب اص آًْب استفبدُ هی کٌیذ . حبل هوکي است ٍاطگبى تَغیفی ایضفبف هی سبصدهخبعب 

 ( ببضٌذ. "استشاتظیک"یب  "خالق")هبًٌذ  ب یک هْبست خبظ( ٍ ی"آهَصش"یب  "سالهت"

 سَاالتی کِ ببیستی دس ایي هشحلِ اص خَد بپشسیذ:

 هي دس چِ ػشغِ یب غٌؼتی هطغَل بِ کبس ّستن )خَاّن بَد(؟ 

 ٍاطگبًی کِ بتَاًٌذ ضغل هشا بِ بْتشیي ًحَ تَغیف کٌٌذ، کذاهٌذ؟ 

 هخبعب ّذف هي چِ فشد یب افشادی ّستٌذ؟ 

 

 کاربرد اصلی بروذ خًد را ريشه کىیذ: - سًمگام 

دس گبم آخش هی ببیست تؼییي ًوبییذ کِ دس حبل اًجبم چِ کبسّبیی ّستیذ یب خَاّیذ بَد. هوکي است ایي اهش هستمیوبً بِ کبس ضوب 

هبًٌذ: ًَیسٌذگی، عشاح گشافیک ٍ یب بشًبهِ ًَیس هبلی. ّوچٌیي هی تَاًذ ػشغِ کسب ٍ کبس گستشدُ تشی هبًٌذ  ،هشبَط ضَد

سا دس بشگیشد. بؼالٍُ الصم است تب بشًذ ضوب ًطبى دّذ کِ یک هذیش، هختشع، هسئَل ّوبٌّگی  Disney "سشگشهی ّب ٍ تفشیحبت"

 وت فؼبلیت هی ًوبییذ. ّب یب سٍابظ ػوَهی ٍ غیشُ ّستیذ ٍ دس کذام س

 سَاالتی کِ ببیستی دس ایي هشحلِ اص خَد بپشسیذ:

 چِ خذهبتی سا بِ هشدم اسائِ خَاّن داد؟ 

  ضغل هي اص چِ هضیت سلببتی ای ًسبت بِ سبیش سلبب بشخَسداس است؟ 
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 یکپارچه سازی گام های قبلی: - گام چهارم

کِ دس هشاحل لبل تْیِ ًوَدُ ایذ، تَجِ ًوَدُ ٍ تػوین بگیشیذ کِ چگًَِ هی تَاًیذ آًْب سا دس  دس پبیبى، بِ سِ فْشست ٍاطگبًی

کلوِ تجبٍص ًٌوبیذ. ایي جولِ یب ػببست ّوبى پیبم بشًذ  5لبلب یک جولِ یب ػببست هختػش ٍ هفیذ خالغِ ًوبییذ، بغَسیکِ اص 

ُ، سبدُ ٍ بیبدهبًذًی ببضذ ٍ ببالخشُ ًَػی حس الْبم بخطی ٍ هؼشف خَبی اص ضوب ٍ کسب ٍ کبستبى بَدهی ببیست ضوبست کِ 

 احیبء ًوبیذ.ضوب ٍ هطتشیبى تبى  دساًگیضش دّی سا 

تطَیك دیگشاى بِ "ٍ یب  "یک ٍاسغِ خالق ٍ حشفِ ای"، "یک عشاح لببل اػتوبد ٍ استشاتظیک"اص ًوًَِ ّبی پیبم بشًذ هی تَاى بِ: 

 اضبسُ ًوَد.  "استفبدُ اص تَاًبییْبی خَدحذاکثش 

 هَفك تش ٍ هبًذگبستش ببضیذ.   فشدی گبم فَق، خبلك یک بشًذ اًیذ بب استفبدُ اص چْبسحبل هی تَ

 

 سارا یارندپور  :و ویراستار مترجم


