
 انیو مشتر انیکارفرماهای مشاوران کلیدی مهارت

 

 یشغل یهافرصتتعقیب  یقدرتمند برا ایوسیله قادر استشما  خصوصیمشاوره  یهامجموعه مهارت

به وجود که در طول حرفه خود  خصوصیاتیو  فراستدر مشاغل آزاد باشد.  ایشرکت مشاوره  کیدر 

 گونه مانکمک کند. ه ،کندیم رییتغ عموماشما  وظایفو  یکه مشتر بخشیتواند به شما در  یم آوریدمی

بدون توجه  دیتوانی، مدیقائل هست اهمیتخود  یامشاوره یهامهارت یو برا کنیدمی یخودساز نیکه تمر

 . دیباش ثمربخشو مناسب، دیکن یکه کار م یبه مکان

 ست؟یچ تیریمشاوره مد یهامهارت
 ایکمک به حل مشکل  یرا برا یدهند که اطالعات ملموس و مشخصیرا ارائه م فنونیخوب  مشاوران

خود با  یها را در طول تجربه شغلمهارت نیا هستیدقادردهد. شما یمنمایش بهبود روند کسب و کار 

 .دیده گسترشخود  یهوش تجارتوسعه و  یریادگی یبرا یشخص یهافرصتبه فعاالنه  یریگیپ

 ارزشمفید و با  یمشاوره ا یهامهارت

و  تهیه راهبردها، هاداده گردآوریرا صرف  بیشترین زمان خود ادی، شما به احتمال زمشاور با نام یک

  درخواست مشاوره دارند.که از ،دیکنیم یبرنامه به مشاغل دادن ارائه

 خالقانه تفکر .1
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 تفکر خالقانه

 

دارد. به نظر  یاصل تیو غذا اولو یکیگراف ی، طراحیسندگی، نوهنر از جمله ییهانهیدر زم تیخالق

هنر است.  دیاز تول وسیع تر فیتعر نیاما ا دارندخود  تیتفکر خالق را در اولو گرید عیرسد صناینم

 یشده برا رفتهیپذ معمولاستاندارد و  هایسبکاز  برتردهد که یم عقایدی ارائهتفکر خالق به افراد 

 به تجارت صنعت هستند.  نگرش



 یو عمل یتفکر مفهوم

 ای، بهره مند باشید یقو دیداز  شاید. دیهست خالق هم و نندهیبهم که شما  نشن دهنده این است یمفهوم تفکر

امکان مشکل دارند.  یانتزاعهای دریافت یکلمات برا پیدا کردنکه در  دیبرخوردار باش یافراد ییاز توانا

 مشاعدت گرانیتا به د دیبپرس یزیآم کیتحر هایپرسش یگروه یجلسه طوفان فکر کیدر  پذیر است

  تفکر نمایند. یتا به صورت مفهوم دیکن

 حل مسئله

با شما تماس گرفته  احتمال دارد، نیازمند هستند یتخصص اضاف ای ییبه راهنما یکه کارمندان دائم زمانی

در  یادیاطالعات ز داشتن بدون. احیانا حل مشکالت باشد غالبا دربردارندهشما ممکن است وظیفه شود. 

 که ممکن است به شما ارائه شود. یمورد مسائل

کسب و کار مدل  جادیبه ا کارکنان، کمک نیحل تعارض ب متصدیبسته به نوع مشاور شما، ممکن است 

ارائه آموزش در  ایشرکت  یدفتردار هایسبک لیو تحل هی، تجزیمرد خود اشتغال ایزن  کی یبرا

که کارکنان به شما ارائه  ییها یبه نگران قیشما در گوش دادن دق ییتوانا . بهدیمختلف باش یهانهیزم

است  ییهامهارتباارزشترین ها از جمله کمک به ارائه راه حل یو متفکرانه برا عیدهند و واکنش سریم

 .دیداشته باش دیتوانیکه م

 گرانیدهد تا به دیشما به شما امکان م یتفکر عمل یها، مهارتدیکرد جادیخود را ا دگاهیکه د یهنگام

خاص که  یاستراتژ کی میدهند. ممکن است به ترس لیرا به اقالم قابل اجرا و تحو یینایتا ب دیکمک کن

ها در پروژه یسازماندهدربه آنها  دیتوانی. شما مدی، کمک کنکندیکسب و کار را محدود م کیتمرکز 

، شده است یشما سفارش یمشتر یکه برا یگسترده ا یهادهیبر اساس ا فیوظا نییخود و تع یهابخش

 .دیکمک کن

 دیارتباط واضح و همدالنه برقرار کن

 نیشما در انتقال ا ییبه توانا دیبا رندگانی، گدیکرد دایشرکت پ کیمشکالت  یبرا ییهاکه راه حل یهنگام

چگونه  نکهیا دنیبه شن لیدهند. شما با نشان دادن تما تیاهم ی، مختصر و با همدلیپاسخ ها به روشن

ً  کارمندان یبر رو یمشکل  ای یو نه فقط از نقطه نظر مال دیدهینشان م یهمدل اثرگذار است،شخصا

 .یدیتول



، رستوران متمرکز شده باشد، آشپزها، سرورها کیدر  ییاگر مشاوره شما بر بهبود کارادر یک رستوران، 

 یمهربان دیبتوان یکنند. وقتیشما را اجرا م شنهاداتیهستند که پافرادی مهمانداران و کارگران آشپزخانه 

، دیکن میانجام دهند ترس دیبا ارگرانرا که ک یتراییکه به طور واضح تغ یدر حال دیو درک خود را نشان ده

 .رندیپذ یم اجرا کنند را دیرا که با ییدهند و کارهایپاسخ مثبت م ادیبه احتمال ز

 

 یسطوح شغل هیبا کل یهمکار

 کیدر  یبخش خاص ایارشد  تیری، مدشرکت رهیمد ئتیه به وسیلهمشاور، ممکن است  نقش یک به

، داشتن اعتماد به کنندیرا اجرا م یکه برنامه ا یو کارکنان نفعانیکار با ذ. هنگام دیشرکت استخدام شو

 یسخنران یهاو مهارت یگوش دادن عال یها، مهارتی، دوستادب ،نظم گسترشخواهد بود.  دینفس مف

 کند.یبه شما کمک م یطیدر هر شرا یعموم

 زمان تیریو مد یسازمانده

به اندازه  زی، زمان آنها نکندیاستخدام م ینگران ای یکمک به بازساز یمشاور خود را برا یشرکت یوقت

با  دیتوانی، اما ماست ندیفرا نیاز ا ریاجتناب ناپذ یبخش ادیشما ارزشمند خواهد بود. جلسات به احتمال ز

مردم از قبل با  قادر هستید. شما دیربه زمان آنها احترام بگذا ییانجام جلسات با احساس اختصار و کارآ

 .دیکنمودبانه  خود فهیمالقات در جلسه وظ یاما در تالش برا مودبانه  دستور کار و هیته یبرا

که محدوده پروژه  یمقدمات یکارها ی، مخصوصاً برادیمحدود کن یجلسات را فقط به کارمندان ضرور شما

را به  یکیو هرگونه ارائه و اسناد الکترون دیجلسات از قبل آماده شو ی. برادیکنیمتعیین مشاوره خود را 

 یریجلوگ ریو از تأخ دیخود را ارائه ده شنهاداتیپ نانیبا اطم دیتا بتوان دیدر دسترس داشته باش یراحت

کمک به  یو متفکرانه برا عیدهند و واکنش سریکه کارکنان به شما ارائه م ییهایبه نگران قی. دقدیکن

 .دیداشته باش دیتوانیاست که م ییهامهارت باارزشترینها از جمله ارائه راه حل

 یکنجکاو

تواند به شما در کسب اطالعات یم ی، حس کنجکاوکنندیمختلف کار م انیآنجا که مشاوران با مشتر از

سواالت متفکرانه و متمرکز و سپس  دنیشامل پرس یانجام کار خوب کمک کند. کنجکاو یبرا ازیمورد ن

 یهر کسب و کار هکه چگون دیکند تا بفهمیبه شما کمک م نیصادقانه گوش دادن به پاسخ ها است. همچن



فلسفه خود  ایشرکت در محصول  کیکه ممکن است  ییهاو راه ردیگ یدر چارچوب صنعت خود قرار م

 کند. ینوآور

، ممکن و کارکنان باشد تیریمد یاز سو یفاقد کنجکاو دیم شده اکمک به آن استخدا یکه برا یسازمان اگر

قرار دهند و  یمورد بررس یتا صنعت خود را از نقطه نظر کنجکاو دیکن قیکارکنان را تشو دیاست بتوان

 رقبا مطرح کنند. یها وهیرا از خود و ش یتا سواالت درست دیبه آنها کمک کن

 اعتبار

و شهرت شما به عنوان  نهیزم نیاز تجربه شما در ا یناش ادیمشاور به احتمال ز کیشما به عنوان  اعتبار

 نیبه شرکتها و افراد کمک کرده است. فراتر از ا یریمشروع و قابل اندازه گ یهااست که به روش یفرد

 ای یشخص تی، وب ساموجود نامهی، هرگونه گواهشتریب التیاعتبار خود را با تحص دیتوانی، مارهایمع

 .دیده شیدهد افزایکه مهارت ها و تجربه شما را نشان م یحرفه ا تیسا کیدر  هینما

 ای یمقاله ا ای دیباش یکه مهمان پادکست دیکن شنهادیپ ای دیپادکست مشاوره خود را شروع کن دیتوانیم شما

 یراض انیمشتر پیشنهادات. دیده حیخود را در مورد تجارت توض یهاها و فلسفهدهیتا ا دیسیبنو یکتاب

 .دیکنیم یهمکار یدهد که چقدر با افراد واقعینشان م

 



 ؟میده شیمشاوره را افزا یچگونه مهارت ها

 یخود است. اگر به تعامالت روزانه خود انتقاد یمهارت ها نیتمر یبرا یروزانه محل مناسب مشاوره

 یی، شناسادیریاز آنها کمک بگ دیتوانیرا که م یو مناطق دیهست یرا که قو یمناطق دیتوانی، مدینگاه کن

 خود آورده شده است: یمهارت ها تیتقو یچند راه برا نجای. در ادیکن

 استخدام مشاور .1

 یرا که برا ییهااز مهارت یشد که برخ دیآشنا خواه عیاز صنا یاریبا مشاوران بس ادیبه احتمال ز شما

 یخود را به دست آورده اند و برنامه آموزش یهاکه چگونه  دیاموزیدهند. بینشان م دیکنیبهبود آنها تالش م

 بگذارند. راککرده اند که در آن دانش خود را به اشت میرا تنظ ییراهنما ای

 

 .دیبگذران یدوره مشاوره ا کی. 2

رسد. به دنبال یبه اوج م نامهیدهند که با گواهیارائه م یآموزش یهادوره یحرفه ا یهااز سازمان یاریبس

سازمان  ه وسیلهت هیدییتأ ایکه آ دیابیدر .دهدیمورد عالقه شما را پوشش م یهاکه مهارت دیباش ییبرنامه ها

 .کندکمک  دیجد یهافرصت ای انیمشتر افتنیتواند به شما در یم یخاص

 .دیده شی. قرار گرفتن در معرض خود را افزا3

استفاده  مختلف انی، از مشتریهر شغل ینوع مشاوره برا کیماندن در  یبه جا این فرصت را دارید شما

دانش شما کمک  گاهیپا توسعهبه  این امکان را دارددهد که یمتفاوت م یزیبه شما چ دی. هر تجربه جددیکن

 .دینقاط قوت خود شکل ده نیحرفه خود را بر اساس شناختن بزرگتر دیتوانیکند. شما م

 .دی. سخنان متخصصان را مطالعه کن4

 یمورد چگونگکه در سندینویم ییدئویو یها و گفتگوها، کتابیعلم یاز مشاوران موفق مقاله ها یاریبس

شما  یکه فلسفه و مهارت آنها با اهداف حرفه ا دیکن دایرا پ یکند. کسانیشما صحبت م یهاتوسعه مهارت

 .دیآنها را مطالعه کن پیشنهاداتو  هاسبکمطابقت داشته باشد و 



 

 مشاوره در محل کارمهارت 

 یاساس یهابا مهارت قادرهستید، باشیدمی یدیکل یمشاوره ا یهامهارتگسترش که به دنبال  گونه همان

 :دی، شروع کنکند یکمک م انیاعتماد و تعامل مثبت با مشتر جادیکه به ا یو رهبر یهمکار

 دیفکر کن خالقانه 

 یبرا دیجد یا وهیمختلف کارکنان به ش اتیها و تجرب دهیا بیشما به عنوان مشاور ممکن است ترک نقش

تا نظرات خود  دهیالهام بخش گرانیتفکر خالق شما ممکن است به د یانجام کسب و کار باشد. مهارت ها

پس از اتمام کار  ندتوایکند که شرکت م قیرا تشوتازه ای  یها دهیرا به اشتراک بگذارند و مشارکت و ا

 کند.اجرا خود در آنجا 

 دیکن یهمه همکار با 

نقش شما  ی، که ممکن است برااداره شود یرهبر قو کیشود که توسط  یم تیریخوب مد یوقت یهمکار

کند یم ترغیب، اما مشارکت را تسلط نداردمکالمه  کیرهبر خوب بر  کیبه عنوان مشاور مناسب باشد. 

 .کندیم تیکه هنوز بحث را به صورت متمرکز هدا یدر حال



 دیکن دییرا تأ خود 

 شرفتیپ ارائهدانش خود و  تایید کردن. با شویدمحسوب می یک متخصص غالبا، مشاور کیبه عنوان  شما

 به اثبات برسانید.را  نانیاطم نیا دیتوانی، مکردیدکه  یحرفه ا

 دیاعتماد باش قابل 

در  ازین در زمانو  دیپاسخ ده پرسش. در صورت پیگیر باشید، دیده یانجام م دییگویرا که م هاییفعالیت

 تیخود را در هر موقع یهامهارت دیکن یو سع دیکن تیخود را رعا یهافرصت. دیکن قیتحقمورد آن 

 اجرا نمایید.منحصر به فرد 

 

روز  طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

، مفتخر به کسب مختلف یهاشیاصناف در گرا انیمتول با یهمراهاست. این گروه با  رانیبازار ا

بازار و فروش  قاتی، تحقتیرخه فعالچ یزی، برنامه رتیریمد یهانهینو و اثربخش در زم یدستاورد

 .است دهیارتقاء کسب و کار گرد جهت کپارچهی

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا ی، کمک به چرخه هاگروه مشاوره نیاز خدمات ا هدف

و  یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

 یساز یاتی، عملشود، خلق، پرورش، ظهور یانجام م یدیخود دارد. آنچه در گروه مشاوره س یپژوهش

 .باشدیم ییشکوفا، رشد کسب و کار تا مرحله کسب و کار جادی، ادهیا
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