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پیش گفتار مرتجامن

بحران اقتصادی روی داده در اواخر دهه نخست قرن بیست و یکم را تا حد 
زیادی به سیاســت های نادرست پولی و مالی در برخی کشورهای توسعه یافته 
نســبت می دهند. با وجود این، برخی کارشناسان بر این باورند که این بحران و 
پیامدهای آن با عدم پایبندی شــرکت های مختلف به اصول و مبانی تدوین و 

اجرای راهبرد نیز ارتباط دارد. 
روند تغییرات در دنیای امروز به حدی سریع است که شاید پیش بینی آینده 
یک کسب و کار تا چند سال آینده کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن باشد. هر 
از چند گاهی یک فناوری نوین ســبب بر هم زدن بازاری با سابقه چندین دهه 
یا حتی گاهی چندین قرن فعالیت می شــود. اما به راســتی مدیران و صاحبان 
کسب و کارها چگونه می توانند کشتی شرکت خود را به سالمت در این دریای 

متالطم هدایت کنند؟ 
نویسنده این کتاب بر این باور است که مدیران می توانند با شناخت درست 
جایــگاه و توانمندی های خود و نیز وضعیت موجود و همچنین تعیین اهدافی 
مشخص برای شرکت، راهبردی متناسب را تدوین کنند. در این میان، شرکت ها 
باید توجه ویژه ای به اهمیت مشــتریان از یک سو و نیز نوآوری و نقش آن در 
تداوم مسیر کسب و کار و پیشرفت آن داشته باشند. در روزگار کنونی که سرعت 
تغییرات در بازار بیش از هر زمان دیگری شده است، توجه به نوآوری و اجرای 
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هدفمند آن می تواند یکی از بهترین راهکارها برای خروج از بحران باشد. 
کتاب حاضر را نمی توان جزو کتاب های آکادمیک به شــمار آورد. نویسنده 
آگاهانه از زبانی ســاده و تا حد امکان خالی از پیچیدگی های مرسوم در متون 
دانشــگاهی برای نگارش این کتاب استفاده کرده اســت. مدیران شرکت های 
کوچک و بزرگی که در موقعیت کنونی با بحران روبرو بوده یا به دنبال ارزیابی 
بهتر راهبرد خود هستند، افرادی که در فکر راه اندازی کسب و کاری با خود بوده 
و نیز دانشجویان دوره های مختلف مدیریت کسب وکار می توانند بیشترین بهره 

را از این کتاب ببرند. 
در ترجمه این کتاب تا حد امکان ســعی شــده سبک نگارش نویسنده در 
ساده نویســی رعایت شــده و واژه گزینی های صورت گرفته نیز با این رویکرد 
بوده است. در پایان بر خود وظیفه می دانیم از جناب آقای رحمت علی صابری 
حقایق به خاطر بازبینی متــن اولیه ترجمه و ارائه نظرات کاربردی برای بهبود 

آن سپاسگزاری کنیم. 
صالحسپهریفروامینرئوفشناسیگانه
تابستان95
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فصل 1

پیش گفتار 

این کتاب برای کســانی است که کســب و کاری )در هر اندازه  و هر حوزه ای( 
دارند یا قصد راه اندازی کســب و کاری نو را در ســر می پرورانند. ما هنوز به طور 
کامل، از پیامدهای شدیدترین بحران اقتصادی دهه های اخیر رهایی نیافته ایم. بسیاری 
از شرکت ها مجبور شدند اعالم ورشکستگی کرده و تمامی فعالیت های شان را به 
طور کامل متوقف کنند. همچنین بسیاری از شرکت های دیگر به منظور حفظ بقای 
خود به درخواست کمک از طرف دولت های شان روی آوردند. تمام این مسائل به 
این دلیل اتفاق افتاد که بعضی از مدیران ارشــد و به ویژه مدیران بانک های بزرگ 
بین المللی، برخی از قواعد اساسی راهبرد را فراموش کردند و شرکت های خود را به 

سمت بحران یا فروپاشی کامل سوق دادند. 
کســب اعتبار با کمترین هزینــه، عدم دقت کافی در حســابداری، نادیده 
انگاشتن اصول اخالقی یا بررسی دقیق جزئیات، احترام ناکافی به مشتریان، ارائه  
محصوالتی ناقص به مشــتریان و گمراه  کردن آنها، دست کم گرفتن مخاطرات 
موجود، ســاختارهای پیچیده و نیز عدم استقبال از تغییر در محیط، همه و همه 

موجب افزایش حرص و طمع صاحبان بسیاری از صنایع شده بود.
در نتیجه، حاال زمان مناســبی است که با نگاهی دوباره به یافته های حاصل 
از پژوهش های دانشــگاهی، مطالعات انجام گرفته از سوی موسسات بزرگ در 
حوزه مشاوره  در زمینه تدوین اســتراتژی، و نیز تجربیات عملی شرکت هایی 
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که در طوالنی مدت پایدار باقی مانده اند، یک بار دیگر به اصول بنیادین راهبرد 
کسب و کار بازگردیم.

در این میــان، آموزه هایی که می توانیم از تجربیات شــرکت های پایدار به 
دســت آوریم، از اهمیت زیادی برخوردارند. این تجربیات ارزشمند به ما یاد 
می دهند که »هدف از راهبرد، فقط به دســت آوردن پیروزی نیست، بلکه دوام 

آوردن )و پایداری در گذر زمان( است«.
از ایــن دیدگاه، یک شــرکت  را می توان همانند یک امپراطوری  دانســت. 
جذاب ترین امپراطوری ها )و البته شرکت ها( همیشه کارآمدترین یا بادوام ترین شان 
نیستند. فراموش نکنیم که امپراطوری اسکندر کبیر فقط 12 سال به طول انجامید 

و زمامداری هیتلر و ناپلئون اول هم بیش از 19 سال دوام نیاورد. 
در مقابل، امپراطوری عثمانی نزدیک به 650 ســال ادامه داشت، امپراطوری 
روم شــرقی به مدت حدود 1500 ســال پایدار ماند و امپراطوری چین و ژاپن 
نیز حتی بیشــتر از این مقدار دوام آوردند. حتی اگر برخی مواقع در کتاب های 
تاریخ، نقش این امپراطوری ها کمرنگ نشان داده شده باشد، اما تأثیر آنها بر نوع 

بشر و تاریخ از دیده ها پنهان نیست.
شرکت های پایدار نیز همین گونه هســتند و همیشه جنجال و سروصدا به پا 
نمی کنند. با وجود این، این شــرکت ها همیشــه حضور دارند و تعدادشان هم کم 
نیست. امروزه نزدیک به 1700 شرکت در سرتاسر دنیا وجود دارند که عمرشان بیش 
از 150 ســال است. در بین آنها قدمت 250 شرکت به بیش از 400 سال پیش باز 
می گردد. برخی از نظر اندازه، متوسط باقی مانده اند و بعضی از آنها نیز به شرکت های 
بسیار قدرتمند چندملیتی تبدیل شده اند. این واقعیت که چنین شرکت هایی توانسته اند 
پایدار باقی بمانند و موفق باشــند، بهترین گواه بــر موفقیت راهبرد آنان در مقابل 

بسیاری از شرکت های دیگر که نابود شده اند، است. 
دومین اصل مورد بحث این کتاب، به تحلیل نحوه عملکرد این شرکت های 
باثبــات و پایدار اختصاص دارد. واقعیت این اســت کــه موفقیت راهبرد بر 
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پایه  بی پروایی منطقی1 بدســت می آید. با این حال در ســال های اخیر، رهبران 
سازمان ها به بهانه هایی مختلف از جمله تالش برای رشد، افزایش ارزش سهام، 
اثبات توانایی های خود در زمینه رهبری، انطباق ســازمان با رقابت های شدید 
موجود در بازار و بســیاری دالیل دیگر، بیش از پیش به اقدامات مخاطره آمیز 
روی آورده و از ماجراجویــی روی گردان نبوده اند. این رویکرد، محدودیت ها 
و پیامدهای خاص خودش را به همراه دارد، که البته عامل شکست بسیاری از 

شرکت ها نیز به شمار می رود. 
تردیدی نیست که بی پروایی همراه با قدرت تخیل، یکی از ویژگی های ضروری 
رهبری اســت. این ویژگی به رهبران امکان می دهد به رویاهای شان دست یابند و 
همچنین موجب تقویت روحیه  آنان در هنگام مواجهه با مشکالت می شود. اما این 

ویژگی ها باید با احتیاطی که الزمه طراحی راهبرد است، همراه شوند.
نــام چنین احتیاطی را نمی توان ترس نهاد. این احتیاط در واقع ژرف نگری 
برای بررسی وضعیت رقبا و نیروهایی است که شاید در برابر پیشرفت شرکت 
قرار داشته باشــند. به کالمی دیگر، این احتیاط به معنی ترسیم  مرزهایی برای 
شرکت و نیز انتخاب گزینه هایی درون این چهارچوب است، که به این ترتیب 
جلوی به خطر افتادن منافع شــرکت گرفته شود. این احتیاط برای این است که 
از بی پروا درگیر شدن در هر کاری بپرهیزیم و اگر الزم شد اقدامی انجام دهیم 
نیز کاماًل برای آن آماده باشیم. البته این امر نیاز به برنامه ریزی برای تامین منابع 
مناســب و کافی دارد. برای این منظور باید اطالعــات جمع آوری کنیم که در 
دام های پنهان موجود در مســیر پیشرفت گرفتار نشویم. به این ترتیب است که 
می توان به یک استراتژی دقیق و نیز پیشرفت برنامه ریزی شده و بی خطر دست 
یافت. این کار شــباهت زیادی به بازی گلف دارد که در آن، با هر ضربه، توپ 

را به موقعیتی که برای ضربه بعدی نیاز داریم، می بریم.
رهبران کسب و کارهای پایدار با تکیه بر همین بی پروایی منطقی، به شیوه ای 

1- rational audacity


