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 دیکن جادیرسالت روشن ا کیکسب و کارتان  يبرا -1

روشن  یذهن ریصوت کیبه  ازیهمه ن د،یداشته باش ییباال ییشما، کسب و کار و افرادتان کارا نکهیا يبرا
 نییدر هنگام تع دیکه با یسؤال نیرود. اول یو به کجا م ستیکسب و کار به دنبال چ نیا دیتا بدان دیدار

 "اصالً چرا کسب و کار شما وجود دارد؟"است:  نید،ایرسالت تان پاسخ بده

کند  یت مافراد خدم ي هیشود که کسب و کارتان چگونه به بق فیلحاظ تعر نیاز ا دیبا شهیهم رسالت
ه بشود؛  یم یاست که رسالت از آن راه عمل یشرح رسالت خوب، شامل روش کیرساند.  یو سود م

 یابیارز اریبتواند طبق آن مع یطرف یاست که شخص ثالث ب اریعالوه شرح رسالت خوب، شامل مع
 نه. ایرود  یم شیکرده بود، پ نییخودش تع يکه برا یکسب و کار مطابق رساالت نیا ایکه آ کند

که  افتندیرگران د لیتحل ده،ینام "پانصد شرکت برتر"که کنت بالنچارد آنها را ییشرکت ها یبررس در
کتوب مبوده اند ارزش ها و اصول  یدرصد برتر هرصنعت ستیجزء ب ریسال اخ یکه در س ییشرکت ها

موفق  يها رکتش ن،ی. گذشته از اداشته اند که همه از آن ها آگاه و به آن ها متعهد بوده اند یو روشن
شرکت  ریاها نشان داد که س یهم داشته اند که همه درمورد آن توافق داشته اند.بررس یشرح رسالت
انسته که آن د یکس نم چیه ایمکتوب نبوده اند  ایبوده اند، اما  ییارزش ها و رسالت ها يها هم دارا

فرم  کی دیبا ج،یبالدر تیفیک ي زهیجا افتیدر يرسالتها چه هستند. به عنوان مثال، جهت رقابت برا
ماه  نیت چندتا به مد دیرا دعوت کن جیو در ادامه، بازرسان بالدر دیرا پر کن يپنجاه صفحه ا رشیپذ

که باشد را  يدرهررده ا يهرکارمند يرا دارند که جلو اریاخت نیدر شرکت تان پرسه بزنند. بازرسان ا
داقل که ح نجاستی! جالب است؟یو از او بپرسند که ارزش ها، چشم انداز ورسالت شرکت چ رندیبگ

به نوشته  نکهین ابتوانند بدو دیپرسند، با یاز آن ها سؤال م جیکه بازرسان بالتدر یدرصد از کارمندان95
 مراجعه کنند جواب سؤاالت را بدهند. يا

و حاظر  دیکه به آن ها اعتقاد دار ییارزش ها يشرکت تان بر مبنا يرسالت مشخص برا کی نییتع
. دیبساز شیبرا یقیعم یبتون يبنا ریبنا، ز کیاست که قبل از ساخت  نیمعادل ا د،یاز آنها بگذر دیستین
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