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ِونِدلهولمز،دادستانمعروف،اعتقادداشتکهافرادسهدستهاند. اولیور
افرادیکهباعثرویدادنرویدادهامیشوند،افرادیکهآنچهرویمیدهد
راتماشامیکنندوافرادیکهکوچکتریننظریدربارهآنچهرویمیدهد،

ندارند.
دراینکتاب،میخواهیمدربارهرهبریعاملوافرادیصحبتکنیمکه

عاملرویدادهاهستند.
جامعهمابهرهبرینیازدارد.خانه،سازمان،مجامعخصوصیوعمومی،
ودولتمابهرهبرینیازدارد.اکنونبیشازهرزماندیگریبهرهبری
به ما داریم. نیاز بهرهبری آینده بهقلب رفتن برای داریم.مخصوصا نیاز
افرادیبصیروشجاعنیازداریم،افرادیکهمرزهایجدیدیراترسیمکرده

وزمینههایجدیدیرامهیاکنند.
مابهدونوعرهبرنیازداریم.نوعاولکهمهمترینواساسیتریناست،

مه
قد

م
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رهبرتعاملیاست.رهبرتعاملیشخصیاستکهکاریرابادیگرانوتوسط
دیگرانانجاممیدهد.

رهبر این است. رهبرتحولساز داریم نیاز آن به نوعرهبریکه دومین
مسیرسازاست.اینرهبردیدگاهپردازاست.اینرهبرانگیزهمیدهد،تعالی
میبخشد،الهاممیبخشدوافرادراتقویتمیکندتاسطحعملکردخودراتا

جاییارتقاءدهندکهپیشترحتیتصورشرانمیکردند.
دلیلنیازشدیدمابهرهبریدرنهادهاومخصوصادرکسبوکارهایمان
ایناستکهافرادیکهدرکسبوکارهاونهادهایامروزیمشغولبهکارند
بسیارپیچیدهترومتقاضیترند.بسیارتحلیلگرندوبیشازهرزماندیگری

خودخواههستند.
افراد اوکافینیست. به دیگرواگذاریشغلبهفردوتوضیحروشکار
میخواهندمشارکتداشتهباشند.میخواهنددربارهکارهایشانبحثکنند.
میخواهندبازخورددائمیعملکردشانرادریافتکنند.میخواهندبدانند»چه

فایدهایبرایمندارد؟«
امروزه،وقتیافراددنبالکارمیروند،بیشتروبیشترفکرمیکنندکه»چرا

بایدبرایشماکارکنم؟«
یکیازدالیلاصلیاینکهافرادبرایکاربهسازمانیمیپیوندند،رهبری
آناست.دوتعریففوقالعادهازرهبریمخصوصادررابطهباسازمانهای

تجاریوجودداردکهبسیارمیپسندم.نخستینتعریفایناست:
رهبریتواناییگرفتنعملکردفوقالعادهازافرادمعمولیاست.

تعریفدیگرایناست:
رهبریتوانایییافتنپیرواناست.

امروزه،آنرهبریکهمنشاآنجایگاهیاپولوقدرتاست)کهرهبری
منسوبنامیدهمیشود(عمرکوتاهیدارد.رهبریپایداردرجاییممکناست
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دیگری دیدگاهشخص و راهنماییها مسیر، از میگیرند تصمیم مردم که
اینشکلداوطلبانهپیرویاستکهبهترین بهعبارتدیگر، پیرویکنند؛

رهبرانزمانمارامشخصمیکند.
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منسالهابهمطالعهرهبریپرداختهام.اینکارراازدوراننوجوانیشروع
کردمونخستینرهبریکهبهدقتبهمطالعهاوپرداختم،هانیبالکارتاجبود.
کتابهایمتعددیرادربارهجنگهایپانیک،تواناییفیلهایهانیبالبرای
گذرازکوههایآلپوجنگاوبارومیهاخواندم.اوتواناییاینراداشت
کهنیروییکوچکرابهیکنیرویجنگجویقدرتمندتبدیلکند،آنهارا

هزارانمایلراهببردوبزرگترینامپراتوریآنعصرراشکستدهد.
اوبهمطالعهاسکیپیوپرداختم.ژنرالیکههانیابلراشکستداد. از پس
زندگیناپلئونوِولینگتونراهمبادقتمطالعهکردمتاتفاوتایندومردرا
بفهمم.همچنینزندگیواشینگتن،لینکلنوژنرالهایمعروفجورجپاتِن،
بزرگترینرهبران از راهممطالعهکردمکه برادلی ُعَمر و آیزنهاور دوآیت

زمانخودبهشمارمیآمدند.
آنچهدریافتماینبودکهرهبرانساختهمیشوند،بهدنیانمیآیند.هیچکس

رهبران ساخته می شوند، به 
دنیا نمی آیند

ک
ل ی

ص
ف



رهبری کسب وکار - فصل 1

10

ذاتارهبربهدنیانمیآید.حتیاسکندرهمازهشتسالگیشروعبهیادگیری
رهبریکرد.


زندگی بزرگان را مطالعه کنید 

و سریعترین از یکی حال و گذشته بزرگ رهبران زندگی مطالعه
مطمئنترینراههابرایبهبودقابلیتهایرهبریخودتاناست.هرچهدرباره
عواملپرورشدهندهرهبرانموثربیشتربخوانید،احتمالبیشتریوجوددارد
کههمانارزشهاورفتارهارادرخودنهادینهکنید.آنوقت،نمودبیرونی

اینارزشهاورفتارهارادرکارهاونتایجخودمیبینید.
آبراهاملینُکلنمینویسد:»اینکهبعضیافرادموفقمیشوند،شاهدیبر
اینمدعااستکهدیگرانهممیتوانند«.برتراندراسلفیلسوفبااینحرف
موافقتمیکندومینویسد:»بهترینشاهدبراینکهمیتوانکاریراانجام

داداینحقیقتاستکهدیگرانقبالآنراانجامدادهاند«.
بهمردانوزنانیفکرکنیدکهآنهارابهعنوانرهبرانیبزرگتحسین
میکنیدوسپسبهاینفکرکنیدکهچطورمیتوانیدازرفتارشانتقلیدکنید.
بهاینفکرکنیدکهچطورمیتوانیدبیشترشبیهآنهاشوید.آنوقتدرکمال
تعجبودریکدورهمعقولزمانی،قابلیتهایآنهاراجذبخواهیدکردو

خودتانهمیکرهبرمیشوید.


داستان اسکندر 
داستاناسکندرکبیربرایافرادیکهآرزودارندبهجایگاهیکرهبربزرگ
برسند،بسیارآموزندهاست.اسکندردرپانزدهسالگیدریافتسرنوشتشاین
استکهبردنیاتسلطیابد.چشماندازاومتحدکردنهمهبشریتدرقالبیک
رابطهبرادریبود.اوبهکمکمعلمشارسطوسالهابهمطالعهوآمادهسازی
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خویشپرداختوهنرهایرزمیراازپدرشوبهترینژنرالهایاوآموخت.
اوخودراپادشاهبزرگیمیدیدواعتقادیراسخبهتواناییخودبرایدستیابی

بههمهاهدافشداشت.
عدالت او بود. فوقالعاده اجرایی هم و مدیریتی کارهای در هم اسکندر
جایگاههای در مناسب مدیران گماردن و کارها واگذاری در فوقالعادهای
مناسبدرزمانمناسبداشت.اوتواناییبرنامهریزی،سازماندهی،تفکرو

اجرایبینظیریداشت.
درجنگآربال،فرماندهی۵0,000سربازرادرنبردیتنبهتنمقابلیک
میلیوننیروینظامیپارسیانبرعهدهداشتوآنهاراشکستداد.اوهرگز
اوبهخودش،مردانشوتواناییاش احتمالشکسترابهذهنشراهنداد.
پیش موانع بودن بزرگ به و داشت کامل ایمان مشکالت، بر غلبه برای
سازماندهی توانایی بزرگ، رهبران مانندهمه اسکندر نمیداد. اهمیتی رو
مردانشوتشویقآنهابهفراتررفتنازهرآنچهقبالانجامدادهبودندرا
برای کلیدیالزم وحوزههای نقاطقوتخود بر تمرکز توانایی او داشت.
پیروزیراداشت.زندگیوسرگذشتاونمونهایازترکیبهمهویژگیهای

مهموکلیدیاست.


خود را در جایگاه یك رهبر ببینید
یافت را افرادی انتهایشمیتوان اشارهکردمکهدر بهطیفی درمقدمه
ندارندوکمترین اطرافشانمیگذرد، آنچهدر کهکوچکتریننظریدرباره
اهمیتیبهآننمیدهند،درحالیکهدرآنسرطیفیکیادودرصدافراد
جامعهقراردارندکهدرواقعمانندجرقهایدرموتورتغییراتهستند.هریک
ازمادرجاییازاینطیفقرارداریموبستهبهگفتاروکردارروزانهماندر

آنباالوپایینمیرویم.
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باشیدکه یادداشته به باشید، بهتری یارهبر باشید اگرمیخواهیدرهبر
اینامرفقطبهخودتانبستگیدارد.اینقدرتدردستانشماستیامهمتر
ازآن،درذهنتاناست.شماهمانچیزیهستیدکهفکرمیکنید.تصویر
ذهنیایکهازخوددارید،تعیینکنندهعملکردتاناست.باتغییرخودانگارهتان
رهبر به میتوانید دارید، رهبر یک عنوان به خود درباره که تفکری یعنی

موثرتریتبدیلشوید.
جهان اصلی قانون این میشود. آغاز معلول و علت قانون با چیز همه
این زیرمجموعه دیگری علم هر یا ریاضی رشته دیگر قوانین همه است؛
قانوناست.براساسآنبرایهرمعلولیعلتیوجوددارد.هیچچیزبیدلیل
است این معنیاش است. قدرتمند بسیار قانون این مفهوم نمیافتد. اتفاق
کهموفقیتهرشخصعلتیاعللیدارد.پساگرمیخواهیدمانندشخص
افرادموفقواعمالوموفقیتهای از دیگریموفقباشید،اگرمیخواهید
آنهاتقلیدکنید،ببینیدچهکردهاندوهمانکارراانجامدهید.همانکاریرا
انجامدهیدکهافرادموفقانجاممیدهند،بارهاوبارهاانجامشدهیدتابه

تدریجبههماننتایجبرسید.
یکقانونمرتبطدیگرقانونباوراست.براساساینقانوناگربهچیزی
باوربهواقعیتزندگیتانتبدیلمیشود؛به این باشید، باوریقویداشته
عبارتدیگر،شماهمانچیزیهستیدکهباوردارید.ویلیامجیمزفیلسوف

میگوید»باورهاواقعیتراشکلمیدهند«.
به تا سازد قادر را شما که است این کسبوکار« »رهبری کتاب هدف
به تا سازد قادر را شما هستید، رهبر اکنون اگر و شوید تبدیل رهبر یک
رهبرموثرتریتبدیلشوید.مناینکارراباتوضیحقابلیتها،ویژگیهاو
رفتارهایموثرترینرهبراندنیاانجاممیدهمتابتوانیدازآنقابلیتهاالگو

بگیریدوآنهارابهواقعیتهایزندگیخودتبدیلکنید.
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رهبرانیکچشماندازویکاحساسماموریتدارندکهبهمردانوزنان
انگیزهمیدهدتابهپاخیزندوبهانجامآنماموریتکمککنند.درحقیقت،
هریکازمااشتیاقمتعهدبودنبهچیزیبزرگترازخودمانراداریم؛رهبران
اینتواناییرادارندکهانگیزه،رغبتواشتیاقمارابیشترکنندتاتعهدما

برایدستیابیبهچشماندازقویترشود.
و انگیزاننده که باشید داشته هدفی باید رهبر یک عنوان به بنابراین
الهامبخشباشدوتنهااهدافکیفیانگیزانندهوالهامبخشهستند.افزایش
قیمتسهام،کسبدرآمدبیشتریاارتقاگرفتنبرایهیچکسمنبعانگیزه
دارند، نیاز آن به افرادیکه به یاخدمت ارائهمحصول اما نیست. الهام و
بهترینبودندربازاروکسبموفقیتبزرگدربخشیرقابتیمنبعانگیزه

والهاماست.


احساس ماموریت

دو
ل 

ص
ف
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برای بهترین بودن تالش کنید
بهترین باشید، داشته رهبرمیتوانید عنوان به که مهمترینچشماندازی
بودناست.میتوانیدهمینچشماندازرادرموردکسبوکاریاسازمانتانهم
نپذیرید. برایخودوشرکتتان را بهترین یعنیهیچچیزجز باشید. داشته

مفهوماینعبارتدرکسبوکارایناست:

کدام خصوصیت محصول یا خدمت تان برای مشتریان مهم تر است و به 
آن ها ارتباط بیشتری دارد؟

وقتیآنخصوصیترامشخصکردید،همهانرژیوخالقیتکارمندانو
مدیرانخودرابرداشتنعملکردیعالیتردرآنحوزهمتمرکزکنید.

بهترین فوقالعاده، احساسی نمیتوانید باشیم. بهترین که داریم نیاز ما
بهترین با اینکه مگر باشید، داشته فوقالعاده عملکردی یا ممکن احساس
افراددرحوزهکاریتانهمسوشویدوبهترینکاریراکهافرادتانقادربه

انجامشهستند،انجامدهید.


معنا و هدف را القاء کنید
وقتیخودراوقفیکماموریتکنید،بهکارتانمعناوهدفمیبخشید.
ماانسانهابهاندازهغذا،آبوهوابهمعناوهدفنیازداریم.مابهمهمبودن
باعثمیشونداحساسمهم افرادیهستندکه نیازداریمورهبرانهمان
بودنکنیم.آنهابهمایادآوریمیکنندارزشآنچهانجاممیدهیمبیشاز
کاریروزمرهومعمولیاست.آنهاایناحساسرابهمامیدهندکهبخشی

جدانشدنیازتیمانجامماموریتهستیم.
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چهار روش برای ایجاد حس مهم بودن در افراد

1. تقدیر
خاطر به افراد از تشکر برای فرصتی هر از است. تقدیر روش نخستین
کیفیتکارونقششاندرموفقیتشرکتاستفادهکنید.هربارکهازافراد
به اعتقادیکه بادیدن و بیشتریمیکنند ارزش تشکرمیکنید،احساس

کارشاندارید،انگیزهبیشتریپیدامیکنند.

2. تایید
دومینروشایجادحسمهموارزشمندبودندرافرادتاییداست.درهر
فرصتیوبرایهرموفقیتبزرگوکوچکیافرادراتاییدکنید.پیشنهادها،
برمیانگیزد. را افراد احساسات تایید، کنید. تایید را تفکرشان و دیدگاهها
خودباوریوعزتنفسآنهاراافزایشمیدهد.اماتاییدسریعواختصاصی

اهمیتزیادیداردزیرامیفهمندکهواقعیاست.

3. تحسین
است. تحسین افراد در بودن ارزشمند و مهم احساس ایجاد راه سومین
مدامافراد،ویژگیها)مثلصبر(،داراییها)مثللباس(وموفقیتهایشانرا

تحسینکنید.

4. توجه
شایدمهمترینراهایجاداحساسمهموارزشمندبودندرافرادتوجهباشد.
اگرمدامافرادرانادیدهبگیرید،خودراوقفاهدافسازماننخواهندکرد.اگر
بدونفرصتیبرایاظهارنظریادریافتبازخوردفقطبهآنهادستوردهید،
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احساسنمیکنندکهافرادکلیدیاینماموریتهستند.توجه،گوشدادن
بهافرادبدونقطعکردنحرفشاناست.الزمنیستحتماپیشنهادهایشان
رابپذیریدیاباحرفهایشانموافقتکنید،امافرصتابرازرابهآنهابدهید.


یك هدف مشترک

یاماموریتخوب،مسیرشفافیرانهتنهابرایسازمانبلکه یکهدف
برایتکتکافرادسازمانمشخصمیکند.

یکهدفخوبهمهافرادرابراساسعالقهایمشترکمتحدمیکند.
کسبوکار تاریخ صنعتی رهبران بزرگترین از یکی آی.بی.ام. مثال، برای
است.یکیازاهدافاینشرکتارائهبهترینخدماتمشتریاندردنیااست
ویکیازماموریتهایشایناستکهبهعنوانشرکتیشناختهشودکهبه

مشتریانشاهمیتمیدهد.
اینماموریت،کههدفیکیفیونهکّمیرادربردارد،منبعانگیزهوالهام
برایافرادشرکتاست،زیراهمیشهبهآنفکرکردهودربارهاشصحبت
باوردارندکهبهترینهستندوهیچشرکتیمثلآی.بی.ام. میکنند.آنها
ازمشتریانمراقبتنمیکند.هریکازافرادشرکتمیداندکهوظیفهاش
اساس بر افراد همه اتحاد باعث آگاهی این و است مشتریان از مراقبت

عالقهایمشترکمیشود.
ماموریتهرشرکتاغلبدریکبیانیهماموریتخالصهمیشود.بیانیه
ماموریتدروهلهاول،توضیحشفافیدربارهدلیلوجودیشرکتوهدف
بهمشتریمیپردازند، نوعی به ماموریت بیانیههای کلیآناست.معموال
مثالاینکهمحصوالتوخدماتشانچگونهبهبهبودزندگیمشتریانکمک
در را خانگیشان ویدئوهای مردم که میخواست هارلی چاد کرد. خواهد
اینترنتبگذارند.ماموریتچارلزشوآباینبودکهبهمفیدترینواخالقیترین
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شرکتارائهخدماتمالیتبدیلشود.موسسانگوگل،لریپیجوسرگیبِِرن
دلیلوجودیشرکتشما کنند. راسادهتر اینترنت در میخواستندجستجو

چیست؟هدفشچیست؟


هدف اصلی هر کسب وکار 
برایهررهبرکسبوکاریکهدففراترازاهدافدیگراستوآنجذب
مشتریانوخدماترسانیبهآنهااست.رهبران،مشتریانسازمانرادرمرکز
توجهخودقرارمیدهند.برایمثالشرکتنورِدسترومرادرنظربگیریدکه
رهبرانشمداموبیوقفهبهمشتریانشانفکرمیکردند.آی.بی.ام.فقطبه
زیادی میکند.شرکتهای آنهاصحبت درباره و میکند فکر مشتریانش
خودراوقفمشتریمیکنند.همانطورکهمیبینیدازآنجاکههمهبرسر
اینکهمشتریچهکسیاستتوافقدارندومعتقدندکههدفشرکتراضی

کردنمشتریبهبهترینروشممکناست.
درحقیقت،منباوردارمکهبایکآزمونبسیارسادهمیتوانیدبگوییدکه
یکسازمانچقدرخوبادارهمیشود.وقتیدرآنسازمانهستید،روشیاد
با ببینیدوبشنوید.دریکسازمانخوبهمیشه ازمشتریرا افراد کردن
احترامازمشترییادمیشود.همیشهباافتخارازآنهایادمیشود،انگارواقعا

مهمهستند.
وقتی است. داده رخ مهمی رویداد میگیرد، تماس مشتری یک وقتی
مشتریمشکلیداردوبهاوکمکمیشود،باعثخوشحالیهمهاست.وقتی
مشتریتماسمیگیردوازمحصولیاخدمتخوشحالوراضیاست،همه

احساسفوقالعادهافتخاروموفقیترادارند.
افرادسازمانشماچگونهدربارهمشتریانصحبتمیکنند؟

دیگر بخش به که هستید سازمان از بخشی در که کنید فرض اینطور
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سازمانخدماتمیدهد.آنبخشدیگرهمانمشتریشماست.هرکسی
کهازمحصولشمادرحوزهمسئولیتتاناستفادهمیکند،مشتریشمااست
ورهبرانکسبوکاربایدتمرکززیادیبرراضیکردنمشتریداشتهباشند.
اگرقراراسترهبرکسبوکاریارهبربخشوسازمانیباشید،بایدبنشینید
وبهماموریتوهدفکلیآنکسبوکاریابخشفکرکنید.ماموریتشما
باید»بهترینبودن«و»کمکبهدیگران«باشد.ایننقطهشروعصعودشما

ورسیدنبهقلهرهبریاست.
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نگاه ترزا مادر یا نایتینگل فلورانس اسکندر، ناپلئون، زندگی به وقتی
میکنید،میبینیدکهاینمردانوزنانهموارهبهشکلیباورنکردنیفعال
بودند.آنهاخیالپردازنبودندومنتظراتفاقاتنمینشستند.افرادیبودندکه

نظر،دیدگاهکلیوماموریتیداشتندوبراساسآناقداممیکردند.
رهبراننوآوروکارآفرینهستند.کارآفرینیازواژهایفرانسویبهمعنی
»بهعهدهگرفتنیاانجامدادن«میآید.نوآوریبهمعنیامتحانچیزهای

جدیدواستمراردرآنهااست.رهبرانبیشازاندازهتحلیلنمیکنند.
کن. درستش بده. »انجامش است: امروز کسبوکار رهبران شعار این
امتحانشکن«.اینشعاربرگرفتهازکتابتامپیترزباعنوان»درجستجوی
برتری«است.اومعتقداستکهشرکتهایبرترآنهاییهستندکهبیشتر

تالشمیکنند،بیشترجستجومیکنندودرکارشاناستمراردارند.
آنهاتردیدندارندوماههاوسالهاراصرفتحلیلنمیکنند؛برمیخیزند

عمل گرایی

سه
ل 

ص
ف
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ایناستکه»هدففقطداشتنمشغلهنیست؛ وکاریمیکنند.نظرشان
بلکهپیشرفتاست«.


اقدامی که باعث صرفه جویی 2 میلیون دالری شد

رهبرانعملگراهستند.آنهامدامشرکتشانرابهجلومیبرند،اماخودشان
همهمیشهفعالهستند.کاریراکهمیشودامروزانجامداد،بهفردانیندازید.
بهتعویقانداختنکارهانقطهمقابلاقداماست.رهبرانکارهارابهتعویق
ابتدای در که است درسی این نمیشدند. رهبر صورت آن در نمیاندازند،
دورانکاریمآموختم.وقتیبرایشرکتبزرگیکارمیکردم،رئیسمازمن
میلیون ملکی۲ توسعه بررسی کار و بروم نوادا در رنو بهشهر تا خواست
دالریکهشرکتدرحالخریدشبودراانجامدهم.اوگفتکهمیتوانم
اینکاررادریکیدوهفتهآیندهانجامدهم.درآنزمانرهبرشرکتنبودم،
اماازآنجاکههیچگاهکاریرابهتعویقنمیانداختم،تصمیمگرفتمصبحروز
بعدبهآنشهربروم.بهمحضاینکهبهنِوادارسیدموباافرادمختلفازجمله
مهندسمسئولکارهایتوسعهملکمالقاتکردم،احساسکردمکهملک
اشکالیدارد.درانتهایروزوچندساعتقبلازنهاییشدنمعامله،فهمیدم
غیرقابل و نداشت آبی تامین منبع اینملکهیچ دارد. اشکال کار کجای
توسعهبود.منباانجامفوریکار،ازهدردادن۲میلیوندالرپولشرکت
برایقطعهزمینیبیارزشجلوگیریکردم.الزمنیستبگویمکهرئیسمتا
چهحدخوشحالشد.درعرضیکسالمسئولیتسهبخشرابهمنواگذار

کردو۴۲نفرکارمندداشتم.


آینده  نگر باشید
مدام آنها میکنند. زندگی آینده در رهبران اغلب آیندهنگرند. رهبران
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و بود خواهد آیندهچگونه اینکه بر میکنند؛ متمرکز آینده بر را افکارشان
چطوربایدآنراخلقکنند.اغلبافرادیکهتواناییرهبریندارندبرحالو
گذشتهتمرکزمیکنند.آیندهنگربودنبهمعنیتعیینمجموعهایازهدفها

وتمرکزهرروزهبرایحرکتبهسویآنهااست.
رهبرانبرایدستیابیبهاهدافخودازاینهفتگامپیرویمیکنند:


1. اهداف اصلی را مشخص کنید

چیزیکهمیخواهیددرزندگیوکاربهآندستیابیدرامشخصکنید.
شفافیتبسیارمهماست.


2. آن ها را بنویسید

اهدافیخاصودقیقتعیینکنید.آنهاراقابلسنجشکنید.مثالشاید
اگر بنویسید. را آن باشد. آینده سال ۲ در فروش کردن برابر دو هدفتان

هدفتانمکتوبنباشد،چیزیجزیکخیالمبهمنیست.


3. مهلتی برای دستیابی به هر هدف تعیین کنید
اگرهدفتانبزرگاست،آنرابهقسمتهایکوچکتقسیمکردهوبرای
هرقسمتمهلتیتعیینکنید.اهدافدارایبازهزمانیبهماانرژیمیبخشند.

برایخودمهلتهاییدرنظربگیرید.


4. فهرستی از کارهای الزم برای دستیابی به هر هدف اصلی تعیین کنید
کلنگرباشید.وقتیبهچیزهایبیشتریفکرمیکنید،آنهارابهفهرست

اضافهکنیدتاکاملشود.




رهبری کسب وکار - فصل 3

22

5. برنامه ای عملی تهیه کنید
دراینمرحلهبایدفهرسترابهگامهایخاصتبدیلکنید.بهدوموضوع
فکرکنید:اولویتوترتیب.مهمترینمواردفهرستکداماند؟کدامکارباید
اولانجامشود؟هنگامتعییناولویتهاقانون80/۲0رابهخاطرداشتهباشید:
۲0درصدکارهاییکهانجاممیدهید،باعث80درصدنتایجهستند.مطمئنا
نمیخواهیدوقتتانرابرایکارهایبیاهمیتهدردهید.ببینیدچهکاری
ترتیب اهدافکمکمیکند.درمورد به بهشماوسازمانتاندردستیابی
وتوالیهم،کارهاییکهبایدقبلازکارهایدیگرانجامشوندرامشخص
کنید.درهربرنامهکارهاییوجودداردکهبهانجامکارهایدیگربستگیدارد.
همچنینمحدودیتهاوموانعرامشخصکنید.بازهممیگویمکهتعیین
اولویتمهماست.مهمترینموانعکداماند؟قبلازدستیابیبهاهدافبایدبر

چهموانعیغلبهکنید؟


6. اقدام کنید
باید پس میشناسید، را مسیر در موجود موانع و دارید برنامهای اکنون
دلیلشکست این به افراد اکثر نیست. تاخیریجایز کنید.هیچ اقدام فورا
رهبرانچنین نمیکنند. اقدامی برنامههایشان و اهداف برای میخورندکه

اشتباهینمیکنند.


7. هر روز کاری انجام دهید
وقتیصبحبیدارمیشوید،برایروزتانبرنامهریزیکنیدوسپسکاری

انجامدهید؛هرکاریکهموجبحرکتدرمسیردستیابیبههدفشود.
بهگفتهپیتردراکر»وظیفهرهبراندیشیدنبهآیندهاست؛هیچکسدیگری
نمیتوانداینکارراانجامدهد«.مایکلکامی،برنامهریزاستراتژیکمعتقد



رهبری کسب وکار - فصل 3

23

مکنزی اَلک ندارند«. آیندهای نمیاندیشند، آینده به که »آنهایی است
نویسندهوکارشناسمدیریتمیگوید»بهترینراهپیشبینیآیندهخلقآن
است«.رهبرانباتعییناهدافوباپیشرفتگامبهگاموهرروزهبهسوی

هدف،آیندهراخلقمیکنند.
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اقدام باعث است.شجاعت رهبر ویژگیهای مهمترین از یکی شجاعت
آیند.جالب اوگرد باعثمیشودمردمزیرپرچم رهبرمیشودوهمچنین
اینکهمیتوانشجاعتراارتقاءداد.شجاعتچیزینیستکهباآنبهدنیا

آمدهباشید،بلکهمیتوانیدآنرابیاموزید.
شجاعتعادتاست.میتوانیداینعادتراباتمرینارتقاءدهید.هرگاه
به رامجبور برگردانید،خود ازچالشیروی و تردیدکرده داریدکه تمایل
پیشرویکنید.همیشهبهسمتچیزهاییحرکتکنیدکهازآنهامیترسید.
بادوریکردنیااجتنابازمواردیاافرادیکهازآنهامیترسید،عادتبزدلی
رادرخودپرورشمیدهید.بایدراهدیگریرادرپیشگیرید.بایدعادتکنید
کههرروزباچیزهایترسناکمقابلهکنیدوباافرادوشرایطترسناکمواجه

شوید.
هرگاهباترسیمواجهشدهوبرآنغلبهمیکنید،شجاعتشماافزایش

ویژگی شجاعت

هار
 چ
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ف
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از دیگر آنهامیترسید، از که کارهایی انجام با فقط و تدریج به مییابد.
هیچچیزنخواهیدترسید.

اقتداراست.یکیازجمالتموردعالقهمن یکیازکلیدهایشجاعت،
ایناست»مقتدرعملکنیدتانیروهاینامرئیبهکمکتانبیایند«.منبا
مردانوزنانبسیاریکارکردهامکهبهموفقیتهایبزرگیدرکسبوکار
دستیافتنددرحالیکهاستعدادها،تواناییهاومنابعمحدودیداشتند،امااین

ظرفیتراداشتندکههرگاهفرصتیبهدستمیآورند،حرکتکنند.
بهنظرمیرسدوقتیمدامخودرامجبوربهحرکتمیکنید،کارهاخودبهخود
جورمیشوند.نیروها،افرادوشرایطدستبهدستهممیدهندتادرانجام
کارهابهروشیکهحتیتصورشراهمنمیکنید،بهشماکمککنند.اقتدار

راتمرینکنید.جسارتراتمرینکنید.
دومینکلیدشجاعت،اشتیاقبرایآغازکاراست.رهبرانبرایانجامکار
منتظرشخصدیگرینمیمانند.نمیتوانیدتصورکنیدکهیکژنرالموفق
منتظربماندتادشمنمحلحملهرامشخصکند.رهبرانحملهمحورهستند.
یکیازژنرالهاییکهبهمطالعهزندگیشپرداختم،فردریککبیرازکشور
نیروی عظمت به توجه بدون میشد، روبهرو دشمن با هرگاه بود. پروس
قرار پروس فردریک مقابل در بودیدکه اگردشمنی مقابل،حملهمیکرد.
میگرفتید،هنگاممواجهشدنباشماحتماحملهمیکرد.اگردههزارمرد
جنگیداشتوشماهفتادهزارسربازداشتید،بازهمحملهمیکرد.شعارش

اینبود:جسارت،جسارتوهمیشهجسارت.
البتهاودرجنگهایزیادیمغلوبشد،امادرنبردهایبسیارمهمینیزبه
پیروزیرسیدوبهیکیازبهترینحکمرانانعصرخودتبدیلشد.بهتدریج
همهرهبرانفهمیدندکهاگربافردریکپروسروبهروشوند،همیشهباتمام

قوایشبهآنهاحملهکردهوشکستشانمیدهد.
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پایداری
یکیدیگرازنشانههایشجاعتتوانپایداریاست.اغلبآنرابهعنوان
که هرچقدر است، سخت شرایط که هرچقدر میشناسند. شجاعانه صبر
به اگر گاهی کنید. مقاومت و پایداری روبهروهستید، اضطراب یا تنش با
اندازهکافیوسرسختانهپایداریکنید،خورشیدازپسابرهاظاهرمیشودو

اتفاقهایخوبرخمیدهد.
جنگ پیروز و انگلستان بر غلبه آماده آلمان که میرسید نظر به وقتی
جهانیدوماست،وینستونچرچیلدرمعروفترینسخنرانیخودگفت»ما
هرگزتسلیمنمیشویم!«اواینکلماتجسورانهرازمانیبهزبانآوردکه
دیگرانبرایصلحباهیتلربهاواصرارمیکردند.اودرجلسهایخصوصی
توضیحدادکهچراازتسلیمشدنسربازمیزند.اوگفت»منتاریخرامطالعه
کردموتاریخبهشمامیگویدکهاگربهاندازهکافیپایداریکنید،همیشه
اتفاقیمیافتد«.حقبااوبود.کمترازیکماهپسازاینگفتگویخصوصی
ژاپنیهابندرپرلهاربررابمبارانکردند،هیتلربهآمریکااعالنجنگداد
وبزرگترینقدرتصنعتیدنیابهنیروهایچرچیلپیوستودرمقابلهیتلر

قرارگرفت.


شجاعت پیشروی را داشته باشید 
بدانیدکهآیندهمتعلقبهخطرپذیراناست.هیچعظمتیدرزندگیافراد

خطرگریزوجودندارد.
منظورمایننیستکهبایدزندگی،جسموداراییتانرابهخطراندازید.
منظورمایناستکهدرمسیرحرکتبهجلوبایدریسکهایحسابشدهای
به برای کارممکن هر و کنید رامجسم نتیجهممکن بدترین بپذیرید. را
حداقلرساندنریسکهایغیرضروریراانجامدهید،اماشجاعتپیشروی
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راداشتهباشید.شایدهیچویژگیدیگریبهاندازهاشتیاقوشجاعتبرای
پیشرویوجهتمایزرهبرانازافرادمعمولینباشد.
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رهبراناستراتژیپردازانوبرنامهریزانخوبیهستند.چیزیکهازکاربا
برنامهریزان ایناستکهآنها دریافتم زنانموفقدرکسبوکار و مردان
استراتژیک تفکر یادگیری به را زمانی آنها هستند. خوبی بسیار بسیار،

اختصاصمیدهند.
تفکراستراتژیکبهمعنیداشتندیدگاهبلندمدتاست.معنیاشپرداختن
نامیدهمیشود.رهبرانشرکتها بهچیزیاستکه»تفکرتصویربزرگ«
بههمهکارهایخودوهمهچیزهایمختلفیکهمیتواندبرآنهااثرگذارد،
توجهمیکنند.آنهاخودرابخشیازدنیاییبزرگترمیبینند.تفکرشانچنین
است»اگراینکارراانجامدهم،چهاتفاقیمیافتد؟رقبایمچهواکنشینشان

خواهندداد؟واکنشدوستانودشمنانچهخواهدبود؟بازارچهمیکند؟«

استراتژی  داشته باشید

پنج
ل 

ص
ف
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ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟
استادند. استقرائیمینامم، تفکر را رهبرانکسبوکاردرمهارتیکهآن
آنهامیتوانندبراساسآنچهامروزرویمیدهد،چیزیکهقراراستدر
خرید فعلی روندهای به آنها کنند. پیشبینی دقت به را دهد روی آینده
مشتریاننگاهمیکنندتامحصوالتوخدماتمطلوبیاموردانتظارآنها

درآیندهراپیشبینیکنند.
رهبرانبحرانهاراهمپیشبینیمیکنند.آنهامنتظرنمیمانندتااتفاقی
رویدهد؛همیشهاینسوالرامیپرسندکه»چهچیزیممکناستغلطاز

آبدرآید؟چهرویداداحتمالیمیتواندکسبوکارمراتهدیدکند؟«
تفکرنتیجهنگر،نوعدیگریازتفکرکهشباهتزیادیبهتفکراستقرایی
دارد،بهمعنیرفتنبهآیندهوتوجهبهپیامدهاونتایجاحتمالیقبلازاقدام
است.گفتهمیشودپیروزیناپلئوندراکثرنبردهایشدرچادرشاتفاقافتاد.
اوبهبرنامهنبردونقشههایشنگاهیمیانداخت،مواردمختلفیکهممکن
بوداشتباهازآبدرآیدرادرنظرمیگرفتوبهعکسالعملهاییکهبایدبه
هریکازاینمواردنشانمیداد،فکرمیکرد.دراوجنبردووقتیهمهچیز
علیهاوبود،ازقبلبههمهکارهاییکهبایدانجاممیدادفکرکردهبودوبه

همیندلیلمیتوانستواکنشیسریعنشاندهد.
استراتژیپردازانخوبهمیشهنسبتبهافرادیکههیچزمانیرابهتفکر

اختصاصنمیدهند،برتریدارند.


تهیه یك برنامه استراتژیك 
داشته استراتژیک برنامهای سازمانهایشان برای باید رهبرانکسبوکار

باشند.
برایتهیهیکبرنامهموثربایدبهششسوالکلیدیپاسخدهید.
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1. اکنون کجا هستید؟
اگر میشود. آغاز شرکت شرایط کامل ارزیابی با استراتژیکی برنامه هر
اهداف به دستیابی برای شرکت نمیدانید نشناسید، را خود فعلی شرایط
استراتژیکخودبایدچهگامهاییبردارد.دقیقباشید.میزانفروش،میزان
سود،داراییها،روندهاوشرایطرقابترابرایهرواحدکسبوکاریامحصول

مشخصکنید.


2. چگونه به جایگاه فعلی خود رسیده اید؟ 
پاسخیصادقانهبهاینسوالبدهید.چهتصمیماتیشمارابهشرایطفعلی
رساندهاست؟کدامیکازکارهاییکهانجاممیدهیدبرایموفقیتفعلیتان
مهمهستند؟کداماقداماتبرایجذبوحفظمشتریانسودمندغیرضروری
هستند؟کدامفعالیتهارامیشودبرونسپاریکرد،درحالیکههنوزآنهارا

خودتانانجاممیدهید؟


3. می خواهید به کجا برسید؟
وقتیجایگاهفعلیخودودالیلآنرامشخصکردید)گامهای۱و۲(،
بایدجاییکهمیخواهیدبهآنبرسیدرامشخصکنید.بهجزئیاتتوجهکنید.
برایمثالمحصوالت،مشتریانهدفونتایجمالیایدهآلخودرادر۵سال

آیندهمشخصکنید.


4. چطور از جایی که امروز هستید، به جایگاه دلخواهتان می رسید؟
فهرستیازکارهاییتهیهکنیدکهبرایدستیابیبهآیندهایدهآلیکهدر
مرحلهسومتوصیفکردید،بایدانجامدهید.هربارکهبهکارجدیدیفکر

میکنید،آنرابهفهرستاضافهکنید.
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غلبه  موانعی  چه  بر  باید  خود  استراتژیك  اهداف  به  دستیابی  برای   .5
کنید؟ 

به تبدیلشدن از را دارندکهشما موانعوعواملمحدودکنندهایوجود
شرکتیایدهآلآنطورکهدربرنامهاستراتژیکخودتوضیحدادهاید،بازمیدارند.

آنعواملومحدودیتهاکدامندومیخواهیدباآنهاچهکنید؟


6. برای دستیابی به اهداف استراتژیك خود به چه دانش و منابع دیگری 
نیاز دارید؟

همیشهمهارتهایمهمجدیدیوجودداردکهشرکتبایدآنهاراکسب
کردهیاتوسعهدهدتاارتباطخودبامشتریانراحفظکردهوازرقبایشپیشی
کارشناس خود کارمندان در شرکتها از بسیاری اکنون مثال، برای گیرد.

رسانههایاجتماعیهمدارند.


ابزار برنامه ریزی سناریو
یکیازبهترینابزاریکهرهبرانمیتوانندبرایتهیهبرنامهاستراتژیکاز
آناستفادهکنند،برنامهریزیسناریواست.اینفرایندشاملارائهسهیاچهار
سناریویدقیقاستکهشکلوشمایلمحیطشرکتیاکسبوکارشمارا
باید آیندهنشانمیدهد.همهجوانبهرسناریو یابیستسال درپنج،ده
باجزئیاتودقیقتشریحشودونشاندهدکهدرآنزمانچهمحصوالتی
کار چه و هستند که رقبایتان هستند، کسانی چه مشتریانتان میفروشید،
متفاوتیانجاممیدهند.کدامعواملخارجیومحیطیمثالنهادهاینظارتی
برکسبوکارتاناثرمیگذارند.وقتیسناریویآیندهراتهیهکردید،بهعقب
وامروزبرگردیدوببینیدبایدچهکاریانجامدهید.آمادهشدنبرایانجام
سناریوهاراازهمیناالنشروعکنید!اگریکسناریویواقعبینانهنشاندهد
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کهیکیازرقبامحصولشراارزانترازشماخواهدفروخت،برایجلوگیریاز
اینشرایط،اکنونچهکاریمیتوانانجامداد؟

نیروهایتان را متمرکز کنید
یکجنبهمهماستراتژیخوبایناستکهبانگاهبهنقاطقوتخود،افراد
وسازمان،نیروهایتانرادرجاییمتمرکزکنیدکهبتوانندتفاوتچشمگیری
ایجادکنند.همچنینبایدآنهارابرنقاطضعفمخالفانورقبایخوددر

بازارمتمرکزکنید.
دلیلیوجودنداردتادرحوزههاییکههردوقویهستید،روبهرویرقبای
شرکت تا دارد وجود بازار در فرصتهایی همیشه اما بگیرید. قرار خود
قابلیتهایمنحصربهفردشرابهنمایشگذارد،محصولوخدمتشرامتمایز
کندوبهدنبالبخشیازبازاربرودکهرقبادرآنضعیفاندومیتواندبرتری
خوددرآنحوزهرااثباتکند.اگرچهبایدنیروهایتانرامتمرکزکنید،امااز
خروجی »بدترین به و باشید آگاه هم رقبا مقابل در خود آسیبپذیر نقاط
چیست؟ کند، بروز است ممکن که مانعی بدترین کنید. فکر هم ممکن«
بدتریناتفاقیکهمیتوانددرموردبازارها،نرخسود،کارمندان،واکنشرقباو
غیرهرویدهدچیست؟بههمهآنسناریوهافکرکنیدتااگربازارباشماسر

ناسازگاریگذاشت،برنامهایآمادهبرایمقابلهباآنداشتهباشید.
برنامهریزانورهبراناستراتژیکتواناییعکسالعملسریعرادارندزیرااز
قبلبهآنچهقراراسترویدهد،فکرکردهاند.آنهابازیچهحوادثنمیشوند
ودرباتالقرویدادهافرونمیروند.آنهاتواناییدیدنآنچهرخمیدهد،درک
شرایطوتصمیمگیریبرایانتقالداراییهاوافرادیاعقبنشینیدربعضی
توانایی موارد، از بسیاری در دارند. را حوزهها سایر در پیشروی و حوزهها
عکسالعملسریعدرشرایطدشواریکیازمهمتریننشانههایرهبریاست.




