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 از بحران تا موفقیت، ها  بحراناز موفقیت تا 

 
َای پیطتاا  ر  ررهتٍ  باتتت،  تًر         َای واب، ضرکت ضرکت

َا  کىىد، حای يبای کٍ تا    آن َمً  ٌ ر  ضر یط تحر وی تصً  می
 کىىد.   یلی  ًب  ست ي جریاوات وقدیىگی تٍ  ًتی رمل می

َا تٍ تیتان ریگتر،  تًر    َمتً  ٌ ر  تحتر ن  تر          یه ضرکت
وتاب ر  ري  ن تحتر ن   َای  کىىد. تٍ َمیه رلیل  ست کٍ ضرکت می

ٍ  تریه تحر ن َمً  ٌ مً ق تًرٌ ي حای ر  سخت  وتد   َا َم تً وستا
سرتلىد تیرين آیىد.  یه  قط وایجٍ  یه تفکر  ست کٍ متا  تا ا      

کىىد تایتد   گذ ر یا  بثای ما چٍ می  یه کٍ ر  تا    ي تیرين چٍ می
َا تر تمامی رملیتات  تًر    تر  يی ضىاسایی ي حذف کامل  تالف

مامرکز تاضیم یعىی    مً ر  يلیٍ تا رساان مطاری، یعىی    تًلید تا 
کف کا گاٌ تا ر ار، یعىی وٍ تىُا    ر  ي ير ضرکت  ريش، یعىی    

کىىدٌ مً ر  يلیتٍ تتا ر      ما تا ر   ريج آن تلکٍ    ر  ي ير تأمیه
کىىدٌ تٍ ما ي ویز    ر   ريج ما تا يبای   تریه تأمیه  ريج وزریک

َتای   ضترکت   ستد.  صًل یا  دمت ما تٍ رست مطاری متی کٍ مح
واب،  قط تا َمیه کا ، یعىی تا ضىاستایی ي حتذف کامتل  تتالف     

 تریه    تًلید کىىد.  تریه، تیص تً وىد تٍ تیان کايی، تا کم می

کااتی کٍ ر  رست ر  ید ر  َمیه مًضًع  ستت چگًوتٍ َمتً  ٌ    
یه کٍ ر  َیچ کجای مً ق تاضیم ي تٍ يیژٌ ر  ري  ن تحر ن. ي تا  



 

 یه کااب، سخىی    واب ور اتٍ  ستت  متا تتٍ   ستای مته آن          
ٍ   ی تر َر گًوٍ تفکر ي تًلید واب می َمچًن مقدمٍ  ی  ر وم، مقدمت

کٍ وٍ تىُا تٍ ضما کمک  ً َد کرر ر  ضر یط تحر وی تا یک تروامٍ 
ربیق ي مىسجم  ًر       مُلکٍ تیرين کطید تلکتٍ تتا تجُیتز تتٍ     

ي تفکر واب ي ر ک تُار  یته ترتتریه ضتیًٌ کستة ي کتا        هًل 
 تر تاضید ي تماوید. َمً  ٌ مً ق ي  ي  تٍ  ي  مً ق

 
 تٍ  مید  یر وی واب
 سرضا        ش ي تُی     تالف تر ی َمٍ

 کاظم مًتاتیان
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  بحران در  موفقيت

  
  

   دهند منتظره براي شما روي مياتفاقات غيرتنها وقتي 
  .سپرده باشيدها  آن دست كنترل خود را بهكه 

  .در كنترل داريد يكسره كارها و اعمالتان رااين شماييد كه بدانيد 
  نسيم نيكالس طالب

  
  
  

رقابتي سواران در   جمعيت پرشوري از دوچرخه ،تابستان هر
 يآزمون استقامت انسانترين  بزرگ قرار استكنند كه  مي شركت
در نواحي اران سو دوچرخهوقتي  .مسابقه تور دو فرانس: باشد

همچون جوخه سربازها هنوز در زنند،  هموار و آفتابي ركاب مي
 زنند خود را به آب و آتش مي ها بعضيالبته  .قرار دارندكنار هم 

 اندازند نمي زحمترا به  خودحتي  ها بعضي ، امابزنند جلوكه 
                                    

كه آثار او متمركز بر مشكل تصادفي بودن و  1960مريكايي لبناني متولد ا نويسنده
هفته نامه ساندي  شگزار او بنا به black swan يا كتاب قوي سياه. احتماالت است

  )ر.آ(.ها بعداز جنگ دوم جهاني است تايمز يكي از اثر گذارترين كتاب
فرانس تور دو )tour de ferance (سواري است كه در فرانسه  يك مسابقه دوچرخه

سواري از سرتاسر جهان  هاي دوچرخه بهترين. شود و كشورهاي همجوار آن برگزار مي
تور ”ترين و معتبرترين مسابقه، در ميان سه  كنند چرا كه معروف در اين تور شركت مي

هايي يك روزه تقسيم شده و هر  بخشاين مسابقه به . سواري است دوچرخه“ بزرگ
شوند  هاي هر مرحله با هم جمع مي سرانجام، زمان. آيد روز يك مرحله به حساب مي

  .)خ.ز. (ر پايان مسابقه مشخص شودتا برنده نهايي د
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كنند كه خود  سواري را پر مي جاي خالي دوچرخهفقط  و راحت
كنار هم در عمدتاً همه درهرحال،  .كشانده استكمي جلوتر را 

سواري نسبتاً آسان است،  دوچرخهقتي ودر واقع،  .زنند ركاب مي
به پيش بيني  سواران با آهنگي قابل پيش  دوچرخهجمعيت 

  .روند مي
يعني  .آيد پايد كه آزمون سخت كوهستان پيش مي اما ديري نمي

به  هم ماه جوالي آلپ حتي در. متغيررويارويي با آب و هواي 
 در. برف و بوران و تگرگ داشته باشد تواند اي مي منتظرهطور غير

مانت ونتوكس در جنوب فرانسه  آب و علف بيمقابل، كوهستان 
سواران هزاران متر  وقتي دوچرخه. شودزدگي گرماباعث تواند  مي

ها  آن .شود جدا مياز هم ها  آن زنجيرهروند،  در كوهستان باال مي
ها مدام عقب  و گروه گيرند از هم فاصله مي شوند و ميخسته 

  .مانند مي

 و افتند ميجلو  ،هاي برتر در اين شرايط سخت است كه گروه
شما  يا سازمان  گروه، شركت. يرندگ در جايگاه نخست قرار مي

پر فراز و نشيب و   هاي بارها و بارها با شرايط سخت، راههم 
آن سوي تپه . مواجه خواهد شدتغييرات چشمگير آب و هوايي 

يك  وجودحتي با  .دي براي هيچ كس قابل ديدن نيستبع
به سوي  ام. شرايط خوب نيز احتمال سواري آسان وجود ندارد

، در گذشته قابل محاسبههاي  ريسكجهاني در حركتيم كه در آن 
ام و قابل رشويم،  امروز با آن مواجه ميمخاطراتي كه مقايسه با 

آنچه  ست از هرهاي آينده ممكن ا بحران. رسند نظر ميبه كنترل 
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كسب و كار نيز ما جهان در . تر باشند ايم، سخت تاكنون تجربه كرده
  .كنيم كاردر بسياري مواقع بايد در شرايط سخت كوهستاني 

 . شود اين جا است كه قدر و منزلت رهبران بزرگ آشكار مي

حتي در شرايط ها  آن ؟كند را متمايز ميرهبران اين  ،چه چيز
 كنند و تكيه مي اصولي قطعي و محكم نامطمئن و متغير، بر

 جبه نتاي اما بيني است غيرقابل پيش ،دانند جهان كه مي درحالي
  .يابند دست ميبيني  پيش قابل
   آيند؟ چگونه از عهده اين كار برمياما 

را بسياري از قبل از پاسخ به اين پرسش، اجازه دهيد دريابيم چ
. مانند و عقب مي شوند ميخسته  ،كوهستانحريفان در جدال با 

بدون توانايي باال  .نيستها  آن شك مشكل در ميزان توانايي بي
 .كند اصالً كسي به تور دو فرانس راه پيدا نمي

توان فرق  مياست و  تالش گروهيدر واقع يك  اين مسابقه
فقدان : سخن خالصه كردو برنده را در يك هاي بازنده  تيم

بدون بتوانند  بايد برنده اعضاي يك تيم 1.عملكرد منضبط
به دقت بتوانند وظايف خود را تا  كنندبه يكديگر اعتماد نگراني 

باشند و متمركز تيم روي هدف  اًبايد دائمها  آن .انجام دهند
. استفاده كنندخود برد استراتژي  پيش براي هر فرصتي فعاالنه از
شوند  روي هم جمع مي ،اشتباهات كوچك ،اين صورت در غير

  .آورند به ارمغان ميرا  هاي بزرگ شكستو 
عمومي و خصوصي در سراسر  سازمان انتجربه طوالني هزار

ايجاد  “كوهستان” دركه   هايي تفاوتهمه  زدآمو ميجهان به ما 
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سسه فرانكلين ؤدر م .انضباط است فقدان، ناشي از شود مي
واحد  17000 در رنف 300000گروهي بيش از انضباط ما  ،كاوي
با ها  در همين سازمان ه وبررسي كردرا  سازمان 1100 كاريِ
اطالعات سپس، . به كرديمواحد كاري مصاح 5000 كاركنان اكثر

وفاداري ميزان و مالي، عملكردي 
-  سازمانشمار زيادي از  يانمشتر

ج اين را با نتاي مشابههاي 
 سرانجام،. تركيب كرديم ها مصاحبه

ك پژوهش تركيبي به ما كم اين
عواملي را درك كنيم كه به  تاكرد 

 يا ودش فروتر ميگر  كنش فراتر از گر كنش راستي باعث تفاوت
 دو تورقهرمان ( ديگر، عواملي كه النس آرمسترانگ  به عبارت

 .سازد را از ديگر رقبايش متمايز مي) فرانس

  بحران چهار خطر

 ،بيني غيرقابل پيشبحراني و  شرايطخواهند در  كه ميهايي  شركت
 يدوچرخه سوار هاي تيمداشته باشند، مانند را بهترين عملكرد 

  .مهم روبرو هستندبا چهار خطر  فرانس، تور دو
  اجراشكست در  
 بحران اعتماد  
 تمركز فقدان  
 ترس فراگير  

  خود  استراتژيو   كرده باره بحران فكردر حتي اگر .اجرا شكست در

اين مسابقه در واقع يك 
تالش گروهي است و 

هاي بازنده  توان فرق تيم مي
و برنده را در يك سخن 

عملكرد فقدان : خالصه كرد
 .منضبط
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: باشيد، سؤالي كه بايد از خود بپرسيد اين است  را مشخص كرده
از عهده ها  آن ؟ آيادناجرا كن د آن رانتوان شما ميهاي   گروهآيا 

هستند افراد از  گروهي ،؟ در سازمان شمابرخواهند آمداين كار 
اكنون نه گروهي هم هستند كه  ،كنند مي اجرارا  استراتژياين كه 

در اين . كردخواهند آينده اين كار را  نه درو كنند  ميآن را اجرا 
كنيد اگر توانيد تصور  آيا مي .يك گروه ميانه هم هستند ،ميان

متعهد  ها اجراي استراتژيبه  كه كنيد توانيد اين گروه را تشويقب
  باشند و اقدام كنند چه كمك بزرگي در اختيار خواهيد داشت؟

به . آيد در شرايط نامطمئن، سطح اعتماد پايين مي .بحران اعتماد
اعتماد خود  ،افراد. كند سقوط مي علت بحران اعتماد، بازار سهام

دست  پردر يك جاده . دهند از دست ميهاي خود  را به سازمان
توان گفت اين كاهش  و نمي كاهند همه از سرعت خود مي انداز

  .دليل است بي ،سرعت

دچار اغتشاش  ،داريدتري  و افراد كممنابع  وقتي .تمركز فقدان
 همزمانكنند دو يا سه كار را  سعي مي افراد .شويد مي يتر بيش

نصف فردي  دهد، كسي كه دو كار را با هم انجام مي. انجام دهند
آن احتمال در نتيجه،  و دهد دارد كه يك كار را انجام ميتمركز 

  .شود نيز نصف ميبه خوبي انجام شود هر كار كه 

. شود ميشناختي ركود اقتصادي باعث ركود روان .ترس فراگير
، پس انداز بازنشستگي و حتي خانه خود را از شغلترسند  افراد مي

 چون شود گران تمام ميشما ها براي  اين نگراني. دست بدهند
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ها  آن داشته باشند،و تعهد تمركز  شما نياز داريد افراد وقتيدرست 
  .دهند ست ميو تعهد خود را نسبت به كار از دتمركز 
 مواقعايد اين چهار خطر در  متوجه شده طور كه احتماالً همان

. كند و هر يك ديگري را تقويت مي افتادهاتفاق هم  آشفتگي با
از ترس و اضطراب، تمركز را . بحران اعتماد، محرك ترس است

را به خطر  استراتژيتمركز، اجراي  فقدانو  برد بين مي
فقط به دقت باال شما ، شرايط سختدر كه  درحالي. اندازد مي

  .كنيدخود را اجرا نياز داريد تا بتوانيد استراتژي 
بايد  “در كوهستان”موفقيت براي  ،بزرگ سواران دوچرخه مثل

. اجتناب كنيدها  آن ازو  ردهبيني ك اين خطرات را پيشبتوانيد 
  :براي اين كار بايد

 را به بهترين شكل اجرا كنيد ها اولويت.  
 با سرعت اعتماد حركت كنيد.  
  را انجام دهيدترين  بيش ترين، كمبا.  
 ترس را كاهش دهيد. 

  چهار اصل كليدي براي 
  در بحران موفقيت

براي هاي برنده  شركت .اجرا كنيدرا به بهترين شكل ها  اولويت
، كنند تعيين مي اي را ساده (goals) “مدت بلند اهداف”خود 
 ،حال عيندرها  آن .دهند قرار ميبازنگري مورد  بارها و بارها كه اهدافي

 كنند ي را تعيين ميروشن  (targets)“مدت كوتاه  اهداف”براي خود 
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كار آن ثبت و كه  كنند ايجاد مي يگيري قوِ پييك سيستم و 
مانند هر گروه ها،  در اين شركت 2.بررسي پيوسته نتايج است

شناسند و نقش  ، همه اعضاي گروه، اهداف را ميديگري موفق
در جهت دستيابي  به دقتدانند و  ميها  آن رسيدن بهخود را در 

  .كنند عمل ميها  آن به

سرعت همه چيز را  ،اعتماد پايين .با سرعت اعتماد حركت كنيد
در  است كه دليلبه همين . برد ها را باال مي كند و هزينه كم مي

كم و  شما نقدينگيجريان ، اقتصاد، مشتريان و مواقع اغتشاش
رود، همه چيز سرعت  باال مياما وقتي سطح اعتماد . شود كند مي

هايي  هاي برنده، سازمان سازمان. آيند ها پايين مي گيرد و هزينه مي
 كند به سرعت توانند وقتي شرايط اقتصادي تغيير مي هستند كه مي

توانند نه تنها همزمان بلكه  ها مي اين سازمان. وارد عمل شوند
  .پيشاپيش به اين تغييرات واكنش نشان دهند

كنند از  البته همه سعي مي .به دست آوريدترين را  بيش ،ترين كمبا 
ال اصلي اين ؤترين استفاده را ببرند، اما س ترين امكانات، بيش كم

آن ترين  نبايد بيشچيز آيا اين  “؟يچه چيزاز ترين  بيش” :است
دهند و  به آن ارزش مي شما واقعاً مشتريانچيزي باشد كه 

 هاي موفق شركت؟ خواهند نميها  آن چيزي باشد كهآن ترين  كم
بلكه ، كنند نميكم فقط ها  آن .دكنن بر ارزش تمركز مي الًامك

 هايي كه مشتريان و كاركنان به پيچيدگياز و  كنند هم ميساده 
سپردن  جايبه در واقع ها  آن .كاهند مي ،دهند نمي يارزشها  آن

كنند كه  كاري تمركز ميانجام روي  ،يك نفردو يا سه كار به 
  .خواستار انجام آن هستند واقعاً مشتريان
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اين است كه افراد  يشناختريشه ركود روان .ترس را كاهش دهيد
افتد،  رلي بر آنچه برايشان اتفاق ميكنند هيچ كنت احساس مي

نااميدي را سد  كنند به افراد كمك مي پيروزهاي  سازمان. ندارند
ر ثاتوانند بر آن  بشكنند و روي آن چيزي تمركز كنند كه مي

نامشخص بودن سمت و  به دليل ، در بيشتر مواردترس. گذارندب
اگر . آيد به وجود ميبرانگيزاننده نبودن هدف و سوي حركت 

 براي، به عهده افراد گذاشته شودكه اي  استراتژيو مأموريت 
صرف رسيدن به مشتاقانه انرژي خود را قابل باور باشد، ها  آن

  .كنند مينتيجه 

 هماناوجود داشته باشد،  قطعييك چيز  ،اگر در مورد زندگي
هاي برتر، مانند دوچرخه سواران برتر،  گروه. است قطعيتعدم 

و به بهترين نحو بدون نوسان بدون توجه به شرايط، كارها را 
دست آوردن نتايج به اين كتاب كوچك درباره . دهند انجام مي
؟ چگونه اما .استهاي خوب و بد  بيني در زمان قابل پيش

كنند و  تغيير نميها  آن .اين چهار اصل اعتماد كنيد توانيد به مي
  .نخواهند كرد تانهرگز نااميد

اي  برنامه و نيز بههر يك از اين چهار اصل مهم  به در اين كتاب،
يك فصل  به كار بريد،را هر اصل كند  كمك مي شمابه كه 

  .است يافتهاختصاص 
اصول آن آموزش  ،اين كتاب هاي يادگيري يكي از بهترين روش

آموز ياد  تر از دانش خيلي بيش آموزگار معموالً. است يبه ديگر
هر فصل از شما خواسته  پاياندر  ،به همين دليل. گيرد مي
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يك همكار، يك دوست يا يكي  مثالً( شود فردي را پيدا كنيد مي
. ايد به او ياد بدهيد آموخته كهو مفاهيمي را  )از اعضاي خانواده

ياد ”مطروحه در بخش راهنماي اصول  توانيد ميبراي اين كار 
يا خودتان  ،به كار بريد را )آخر هر فصلدر ( “بده تا ياد بگيري

  .ابداع كنيدرا روشي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

-  1-  
  
  

  اجرا كنيدبه بهترين شكل ها را  اولويت
  

  و برنده شدن در زمين صاف و هموار، يك چيز است
  .چيز ديگريك در كوهستان  پيروزي

  باب ويتمن
  
  

  .به اجراي دقيق بستگي داردپيروزي ، شرايط دشواردر 
 است،دشوارترين چالش ها  عبور از كوهستان ،فرانس تور دو در

زيادي در آن گرفته  ماتتصميبايد  كهمسابقه  بخشترين  مشكل
آن تيمي نيست كه از لحاظ  از لزوماً برتريدر كوهستان، . شود

بتواند به دقت تيمي است كه از آن تر است، بلكه  قوي فيزيكي
  .عمل كند

هفت تيم اين . آوريد را به ياد ميالنس آرمسترانگ معروف  تيم
در كوهستان به اين تيم  .فرانس شد مسابقات تور دو برندهر، با

                                     
 شده است ها ذكر دو نام براي اين تيمدر متن انگليسي:US Postal Service  و 

Discovery Channel  )ر.آ(.  
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 هاي در كوهستانها  آن .شد مبدل مي “كارآماشين سرسخت ” يك
حركت  بقيهپيشاپيش همواره آلپ و پيرنه، و صعب  گر مجازات

  .كردند مي
  :گويد ميدر اين باره  ناظرانيكي از 

 جرج هينكاپي كه روزي صعود كننده ضعيفي بود، حاال
هر مرحله  صعودهايرا در  تيم تواند كسي است كه مي

فلويد النديس در دامنه آخرين كوهستان با . كند  تقويت
بعد . افتد شكافد، پيش مي مي زمين راانگار سرعتي كه 

سپارد كه چنان سرعتي  النديس كار را به خوزه آزودو مي
چند دوچرخه سوار برتر شايد در صعود دارد كه تنها 

وقتي  اينجا است كه. به گرد پايش برسندبتوانند جهان 
روي  دتوان ، مييردگ ميآرمسترانگ جلوتر از همه قرار 

تمركز  خود قي ماندهبا انگشت شمار شكست دادن رقيبان
   .كند

 خوبيبه نقش خود را  اين تيمهر يك از اعضاي  آشكار است كه
   .كند مي ايفابا دقت آن را د و دان  مي

 بود كه يان اولريچتيم ، بلدر مقا
 دوچرخهولريچ ا. شد هميشه دوم مي

در  اي بود كه معموالً برجسته سوار 
 افرادش رفتار و البته داد ها انرژي خود را از دست مي سربااليي

يك بار، يكي از اعضاي گروهش  مثالً. پذير بود نا بيني پيشهم 
  .او شدشكست باعث ناخواسته  ،در يك مرحله كوهستاني

 بخشترين  مشكل كوهستان
هاي  تصميم كه مسابقه است

زيادي بايد در آن گرفته 
 .بشود
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هفت بار  :بعيد است كسي بتواند ركورد آرمسترانگ را بشكند
: ويدگ ميها  آن درباره ناظرانيكي از . فرانس تور دو درپيروزي 

 اي از و نمونه ها دورانهاي ورزشي همه  تيمترين  يكي از بزرگ”
تواند بدان دست يابد، سازماني  مييك سازمان اجرايي كه آنچه 

  4“.باشدشده  ريزي برنامه ،كه به خوبي و بدون نقص
  توان چنين چيزي گفت؟ تان هم مي آيا در مورد شما يا گروه

كاري هم همان شما آيا  به اين كهبستگي دارد پرسش پاسخ اين 
اطمينان : دهند هاي بزرگ انجام مي گروهدهيد كه  ميرا انجام 

دانند  اصلي را قبول دارند و مي همه هدف كه  از اين يافتن
   .دچطور بايد براي رسيدن به آن كمك كنن

   چه كاري را انجام دهند؟بايد دانند  آيا همه مي

مثل آب و هوا،  .مسابقه استناپذير  بيني پيشبخش  ،كوهستان
نيز چشم انداز صنعت شما . تغيير استحال در شرايط دائماً 

 كرديد تصورش را نميقبالً ممكن است به شكلي تغيير كند كه 
در چنين . برسندبه پايان منابع شما  و از جمله ممكن است

  بايد چه كار كنيد؟شرايطي 
برنامه داريم و هر گوييد ما در اين موارد براي خودمان  البد مي

: اما بايد از خود بپرسيد .چه كار كندبايد داند  ميهم  يكس
 شناسند و آن را قبول دارند؟ آيا هر ؟ آيا همه هدف را ميواقعاً”

به ها  آن داند؟ آيا نقش خود را ميواقعاً  ،يك از اعضاي گروه
  “كنند؟ عمل ميبه اين وظايف  دقت

  .شود داده مي ها پرسشبه جوابي كه به اين بستگي دارد خيلي چيزها 



  موفقيت در بحران     22

و  در آن سادهف اهدااياي كوهستان آن است كه يكي از مز
پس  را يتواند ديگر ميهر كسي كه  اي همواره در زمين. روشن اند

تواند  ميجلو زدن از ديگران  هاي استراتژيفتد، يابزند تا جلو ب
روشن  ،، هدفصعود به ارتفاعاتدر اما . نسبتاً پيچيده باشد

مستلزم رسيدن به اين هدف . پيشتاز بودنماندن و  باقي: است
 راكاري چه بايد هر يك از اعضاي گروه دقيقاً بداند كه  آن است

  .انجام دهد
: كنند همه فقط به يك هدف فكر ميدر زمان ركود،  نمونهبراي 

در درجه دوم  آوريحتي سوددر اين حالت، . حفظ نقدينگي
سازمان چه . گيرد قرار مياهميت 

ا انتفاعي باشد و چه شم
داشته  پولمجبوريد غيرانتفاعي، 

در  .باشيد وگرنه بايد تعطيل كنيد
يك با  رسند ل از راه ميعامان مدير چنين شرايطي است كه

اي كه قرار است  برنامه در دست،نقدينگي  جريانبهبود برنامه 
اما  .بر بازدهي بيافزايددهد و يك جا  كاهش  ها را يك جا هزينه

به اهداف شناسيد كه  را ميافتد؟ چند سازمان  ميبعد چه اتفاقي 
 تشخيص ،است كه مديريت آيا علت اين فته باشند؟يا  خود دست

مسئله چيز ديگري  اش را حفظ كند؟ يا نقدينگييد با دهد نمي
   شود؟ الم يك هدف، باعث رسيدن به آن مياست؟ آيا صرفاً اع

  شخصاً نگران اجرا  ،كارو كسبدر دنياي  رهبران امروزه بيشتر

يكي از مزاياي كوهستان 
آن است كه اهداف در آن 

 .روشن اندساده و



  23     ها را به بهترين شكل اجرا كنيد اولويت

 اصليدو نگراني  ،ديرنس بر في بر گزارش انجمن كانبنا. هستند
ديگري و  ي خوب و درست استراتژياجرايكي   ،مديران عامل

 ابداًاين دو مورد تا چند سال پيش  5.است آناجراي ثبات در 
  .آمدند به حساب نمي مشكل

  .مديران عامل حق دارند نگران باشند
خواستيم  كارگر 150000 از حدود: به اين آمار توجه كنيد

تنها  از اين تعداد. ترين اهداف سازمان خود را نام ببرند مهم
 15 ايناز و  انجام دهنداين كار را درصد توانستند  15حدود 

اهداف اين دانستند براي رسيدن به  درصد مي 40درصد، فقط 
اين نسبت به درصد  9حدود تنها بايد چه كاري انجام دهند و 

  6.احساس تعهد بااليي داشتند ،اهداف
 در واقع اگر به محل كار كاركنان خود برويد، ،بر طبق اين آمار

نفر اولويت اصلي سازمان  15 ، فقطبينيد ميكه  ينفر 100از هر 
سيدن از نقش خود در ر نفر 6تنها  ،نفر 15 اين و از دانند ميرا 

  . هستندبه آن اولويت آگاه 
  .كافي نيستاصالً نفر  100نفر از  6 ،براي موفقيت در كوهستان

؟ باز هم فكر كند هم صدق ميدرباره سازمان شما  آمار اينآيا 
ممكن است حتي بدانيد كه مديرعامل هستيد،  در مقاماگر  .كنيد

. هاي اصلي شما را ندانند ترين همكاران شما هم اولويت زديكن
از پنج  در يك شركت خدماتي بزرگ .به اين مورد توجه كنيد

                                     
 Conference Board  يك انجمن پژوهشي مستقل و غيرانتفاعي است با هدف

  )ر.آ. (نياز آنها هاي پيشگام از طريق ارائه دانش عملي مورد كمك به سازمان
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 10هر يك به طور جداگانه كه  مدير ارشد اجرايي خواسته شد
ها  آن نتيجه چه بود؟. كنندفهرست را اولويت اصلي شركت 

در ها  آن مورد از 2مورد را فهرست كردند كه فقط  23مجموعاً 
  7.ها مشترك بود تمام فهرست

هاي اصلي را  اولويتكاركنان، فرض كند همه  نبايدمديرعامل يك 
 ازاگر مديرعامل نيستيد، ( متعهد هستندها  آن و به كنند درك مي

   )؟دانيد را ميهاي اصلي شركت خود  خود بپرسيد آيا اولويت
 به عنوان هدف “حفظ نقدينگي”در شركت شما فرض كنيد 

اعالم شده و فرض كنيد  ،شركت
مطلع  اين هدفاز هم ان همه مدير

معنا است  آيا اين بداناما . هستند
به دانند براي رسيدن  همه مي كه
چه كاري انجام بايد هدف  اين
 ،آيا همه افراد سازمان ؟هندد

فعاالنه در توليد نقدينگي نقش 
 يك شغل كامالً تعريف شدة مشخص ،ه افراد؟ آيا همدارند

اهداف درستي براي افزايش درآمد، كاهش  ،دارند؟ آيا همه افراد
ها دارند يا اين كار بسيار  ها و سرعت بخشيدن به دريافت هزينه

  اند؟ مالي واگذار كرده مهم را به دفتر فروش و بخش
كه  بدانيد ،موجود باشدهاي  سازمان شبيه اكثر هماگر سازمان شما 

در  يشتازيپاستراتژي فعاالنه روي  شما تنها درصد كمي از افراد
ترين موقعيت، نه  در حساس ،دبقيه افرا و كنند كوهستان كار مي

  .آن را اجرا كنندبايد دانند چگونه  شناسند و نه مي را مي استراتژي

اگر سازمان شما هم شبيه 
هاي موجود  اكثر سازمان

باشد، بدانيد كه تنها 
درصد كمي از افراد شما 

فعاالنه روي استراتژي 
پيشتازي در كوهستان كار 

 .كنندمي
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