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منتشر شده است. هر گونه انتشار  http://gozareha.comصورت رايگان روي سايت  به يتيريمد ي نامه اين ماهتوجه: 

ي تجاري از محتواي آن بدون  چنين هر گونه استفاده ي چاپي و هم  ها هاي اينترنتي يا رسانه مطالب آن روي سايت

، باعث تقويت فرهنگ کننده ممنوع است. بياييد با احترام به حقوق مؤلفين و مترجمين در دنياي مجازي هياطالع ته

مطبوعات ناشرين و در فضاي وب فارسي شويم؛ آن هم در اين روزها که متأسفانه  يو کاربرد يعلم يانتشار محتوا

  کشورمان با مسائل و مشکالت عديده و کامال جدي روبرو هستند!
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  مقدمه  
گاه در عمرشان  چيد هيشا که يکنند؟ پدر معنو يم يخودشان معرف يعنوان پدر معنو را به يها کس يد بعضيا دهيد

داشتم بخش مربوط  يوقتکنند.  يشان حس م يزندگ ياو را در تمام يها دگاهيدها و  شهير انديتأثده باشند؛ اما ياو را ند

ن ياز اول يکيدراکر اف. تر ين موضوع بود. پيشغول به هممم  نوشتم، ذهن ين شماره را ميت ايريبه آموزش اصول مد

ش آشنا  يها شهياو و اندبا  ،ت شوميريمد يرا کنار بگذارم و وارد واد يمهندس يم گرفتم قبايتصم يوقتبود که  يکسان

که  يعمرم بود. زمان يجد يتيريمد يها ن کتابياز اول يکي "کيست و يب ي ت در سدهيريمد يها چالششدم. "

دم. اما يفهم ينم يزيکرد، چ يم ت مطرحيريدم ي ندهير در مورد آيضم ر روشنين پيکه ا يوضوعاتم ياريش از بس خواندم

هر نظرش،  يگفت. برا يمند سخن م چون روش کند. چرا؟ يمطرح مرا  يمهم اريبس کاتندراکر دم که يفهم ين را ميا

شده بودم، به  MBA يجو سال بعد که دانشکرد. چند  يرا مطرح م يار جالبيبس يها مثال و استدالل داشت

قرن  ي دههن يولا يانيپا يها برداشته بودم، مراجعه کردم و آن زمان بود که در سالکتاب ن ياکه از  ييها ادداشتي

گر آن يکه دراکر دف يآن مرد بزرگ درست بود. ح يها ينيب شيپت مواجه شدم که چقدر ين واقعيبا ا کميست و يب

  د ...يها بگو حل آن چالش يمان در مورد چگونگ يات نبود تا برايد حيروزها در ق

ن يريش يانيخود را ب يگزندن کتاب دراکر يار داد. در ييم تغ نگاه مرا به جهان اطراف" اما گر ک مشاهدهي يماجراها"

ن ياولداستان شهرت. از آرامش و  يها تا سال ين زمان جنگ جهانيش در و يکند. از دوران کودک يت ميما روا يبرا

تا  )ميگو يد چه ميد تا بفهميد حتما فصل مربوط به او را خوانده باشيکه بارش (ينظ يش و مادربزرگ ب معلمان
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نام  به MITدانشگاه ت يريمد ي جنرال موتورز که مدرسه يا رعامل افسانهيمدآلفرد اسلوآن ( مثل يبزرگانش از  راتاطخ

گونه چاد داد يگر به من  ک مشاهدهي يماجراها ).يجهان ي مبدع مفهوم معروف دهکدهلوهان ( مکمارشال و  )ستااو 

م يمفاه ،ين اتفاقات زندگيتر پاافتاده شين و پيتر از سادهتالش کنم تا نگرم و چگونه بگران يخودم و د يندگزد به يبا

  رون بکشم ... يق را بيعم

ام به دراکر  يفتگيشست. يبه نياز طنز و مطا ين ماه، خبريا ي نامه خش از ماهبن ياد که در يد ببخشيهر حال بادر 

   ان کنم!ياو را با زبان طنز ب يها دهيتر از آن بود که بتوانم ا شيب

 يوايشقلم ، به يجهان ک دو شرکت معروفيشتباهات استراتژادر مورد را ار جذاب يبس ي ک مقالهين شماره يادر 

و لطف کردند  ياعتدال خانم الهامم  گر دوست خوبيدن يچن د خواند. هميخواه يديم مهندس حشمت س دوست خوب

  اند. را برعهده گرفته "ک نوشتهياز  يبرگو " "اصطالحک ي" يها بخش ي هيته

  نکته اشاره کنم:سه به است جا الزم  نيدر ا

شنهاد و يهر گونه پ جه ازياست و در نت يشين خبرنامه کامال آزمايا يساختار در نظر گرفته شده برا .۱

 کنم. ينه استقبال مين زميدر ا يانتقاد

مربوط  يها ژه در بخشيو ز خواننده و همراه ـ بهيدوستان عز يبعد از هر گونه همکار يها شماره يبرا .۲

 کنم.  يک نوشته ـ استقبال مياز  يها و برگ ماه، اصطالحات، نکته ي ، مقالهيتيريمد يها تيبه حکا

 نامه قطعا به کمک نياز دارم. قالب ظاهري ماهبراي طراحي جلد و  .۳

غ يتان در  انيدوستان و آشنا يبود، از ارسال آن برا يشما خوب و کاربرد ينامه برا ن ماهيلطفا اگر مطالب ا

  د. يينفرما

ق يد با من از طريتوان يز هستم. ميشما مخاطبان عز ياز سو يا اعالم همکاريشنهاد، انتقاد يمنتظر هر گونه نظر، پ

  د.يدر ارتباط باش gozareha@gmail.comل يم يا آدرس اي http://gozareha.comم  تيسا وب

 ي هشماردو ز در مورد يشنهادات دوستان عزين پيچن ها و هم يگرم مثبت و دل يها الزم است از واکنشان ياپدر 

  ها تشکر کنم. گزاره يتيريمد ي نامه اول ماه

  ديو شاد و موفق باشبرقرار 

  علي نعمتي شهاب

  ۱۳۹۱مـاه ور يهرش
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   ها گزاره-١
تري براي انجام کاري وجود داشت باشد، باالخره يک نفر آن را خواهد  اگر راه سخت :رالف اي. روس .۱

 يافت!

 .ها وجود دارد: تغيير، انتخاب و اصول محدوديت در زندگي انسان ۳ :استفن کاوي .۲

 گيري، آرزوي ديگران است؟ داني فرصتي كه از آن بهره نمي هيچ مي :جک لندن .۳

تنها مشغول بودن به انجام کاري کافي نيست ... بلکه پرسش اساسي اين است: ما  :هنري ديويد توريائو .۴

 مشغول انجام چه کاري هستيم؟

 خواهد! حتي تقليد کردن هم تجربه مي فروغ فرخزاد: .۵
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  ماه يتيريمد  تيحکا-٢
کردند؛ چون  ي اهالي شهر از نزديک شدن به آن پرهيز مي اي وجود داشت که همه زده ي جن ي شهر خانه در حومه

  ترساندند. ها را مي کنند، حسابي آدم شود در آن خانه زندگي مي هايي که گفته مي روح

زده هم ثابت کند   ي جن انه، تصميم گرفت که با عکس گرفتن از اين خ نگار در حال اخراج با اين حال يک روزنامه

اش وارد خانه شد. بعد  روحي در کار نيست و هم از اخراج شدن رهايي يابد. بنابراين در روشنايي روز و مسلح به دوربين

از وارد شدن با خيال راحت در حال قدم زدن در خانه و عکس گرفتن بود که ناگهان کسي از پشت به او ضربه زد. 

ي باال به پايين آمده بود تا  کرد، با شنيدن سر و صدا از طبقه ديد؟ روحي که در خانه زندگي ميسرش را برگرداند و چه 

تان  نگار که حسابي ترسيده بود، با لکنت زبان به روح گفت: "ب ب ب ب ب ببخشيد مزاحم ببيند چه خبر است. روزنامه

تا گپي بزنيم. فقط اگر زحمتي نيست، کنار آن پنجره جا بياييم  شدم گفتم به اين شدم. من فقط داشتم از اين کنار رد مي

اش سر  ام." روح که از تنهايي حوصله ام ثابت کنم با شما حرف زده بايستيد تا اول عکسي از شما بگيرم تا بعدا به دوستان

نگار گرفت  امهها را جلوي دوربين روزن هاي روح رفته بود، گفت: "اشکالي ندارد. خيلي هم خوب." بعد انواع و اقسام ژست

  ها را گرفت و تشکر كرد و فرار!  و او هم هم عکس

خانه  اش در روزنامه شهر را تکان خواهد داد، به تاريک نگار به خانه که رسيد با اين خيال که فردا گزارش روزنامه

نگار يادش  روزنامهها هيچ چيزي مشخص نبود.  ها تاريک بودند و در آن ها را ظاهر کند. اما ... تمام عکس رفت تا عکس

 اش را در خانه جا گذاشته بود. افتاد فلش دوربين
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ت يريمـد مخترع ): ٣ها ( روايت گزاره هاي اصول مديريت به درس-٣

  مدرن
در پايان آن بخش اشاره كردم كه با . تان نوشتم برايت يريعلم مدي  چه مختصري در مورد تاريخقبل  ي در شماره

ي علم مديريت از اواخر قرن نوزدهم تا اواسـط قـرن بيسـتم انجـام شـد، ابـداع        وسعهبراي تهايي كه  وجود تمام تالش

االصل به نام پيتر دراكر انجام شـد.   داشتني اتريشي مفهوم امروزي با دستان تواناي يك پيرمرد دوست مديريت مدرن به

  پردازم. مي ياد دراكر بر تحول علم مديريت مختصر و مفيد تأثيرات زنده يبه بررسن شماره يدر ا

سال زندگي كامال مفيد را پشت سر گذاشت و  ۹۵ترين عمرهاي تاريخ بشر را داشت. او  پيتر دراكر يكي از بابركت

ي خودنوشـت او بـا نـام "ماجراهـاي يـك       نامـه  دار فاني را وداع گفت. زندگياش  سالگي ۹۶روز مانده به تولد  ۱۲تنها 

هر چنـد   كه به تحولي عظيم در علم مديريت انجاميد.است ي او  نش گستردهوقفه و دا گر تالش بي نمايان ١گر" مشاهده

ـ و بـه  يعلـوم انسـان   يهـا  گـر شـاخه  يت محدود نشد و او با ديريدراکر به مد ير و تأثر آقايتأث ي دامنه ز يـ ژه اقتصـاد ن ي

  داشت. يتوجه قابل يها بستان ه بد

گر بزرگان در مورد او. تنها به چند يفات ديم به توصياندازيب ياست نگاه ين مرد بزرگ کافيت ايشناخت اهم يبرا

  کنم:  ينمونه اشاره م

                                                 
  اين كتاب در ايران با همين نام توسط نشر فرا منتشر شده است. ١

http://gozareha.com


  ۱۳۹۱ور يهرشـ  هسي  شماره            ها                                                         ي مديريتي گزاره نامه ماه

 

 ۲۴از  ۸ ي صفحه  http://gozareha.com  ها دات کام               گزاره 

  ت قرن گذشته بود."يرين متفکر مديتر دانند که او بزرگ ي"همه م ک:يجنرال الکتر يا رعامل افسانهيجک ولش؛ مد

 يهـا  بـود. در سـال  ت مدرن يرياو خالق و مبدع علم مد" ":يتعال يعروف کتاب "در جستجوم ي سندهيترز؛ نويتام پ

ار نداشت که باعث يده در اختيچيالعاده پ فوق يها ن سازمانيت ايريمد يبرا يابزار چ کس جعبهيه ۱۹۵۰ ي ن دههيآغاز

  "ن کار نوشت.يا يبرا ييبود که راهنما ين کسيشان خارج شود. دراکر اول رانيها از دست مد شد مهار سازمان

 يا لسوفان، او بـه زبـان سـاده   ياز ف ياريهمانند بس" نتل:يا ي رعامل برجستهيگذاران و مد انياز بن يکياندرو گروو؛ 

ـ   ي ب اشـارات سـاده  يـ ن ترتيافت. بـد ي ين ميطن يران معموليگفت که در گوش مد يسخن م از  يشـمار  ياو، تعـداد ب

  "ر قرار دادند.يتحت تأث يمتماد يها  دهه يران را برايمد ي مات روزمرهيتصم

ران يمد يبرا  ساده يزبان و به يصورت کاربرد ت بهيريان اصول مديرو بودن در ب شين و پياول ليدل بهدراکر  يبزرگ

 يمعنا ت" بهيري"مد ين کتاب آموزشياند، دراکر اول ترز اشاره کردهيپ يطور که آقا همانت بود. يريمد ياصول علم ي تشنه

  منتشر شد.  ۱۹۵۴که در سال  The Practice of Managementآن نوشت؛ کتاب  يامروز

 ي نامـه  يزنـدگ طور کـه اشـاره کـردم     ندهم. همان يحيتر دراکر توضيپ ي نامه يدهم در مورد زندگ يح ميمن ترج

ـ ار زياست که باوجود حجم بسـ  يقدر جذاب و خواندن گر" آن ک مشاهدهي يدراکر با عنوان "ماجراها يخودنوشت آقا اد ي

  کنم. يه ميت توصيريمندان علم مد ش را به تمام عالقه آن، خواندن

  :کنم يتر اف. دراکر اشاره مين پيآفر تحول يها دهياز ا يجا تنها به بخش نيدر ا

. نديآ ينم ايبه دن ريموفق و اثربخش، مد رانيمدخالصه معتقد است  يليدراکر خ يآقا ت به زبان ساده:يريمد -۱

گام  ۳در قالب  شان تيريدر مد ياصل اساس ۸ تيارع گرانيها با د ندارند. تنها فرق آن يخاص يذات يژگيو چيها ه آن

  کالن است:

  :ازيکسب دانش مورد ن -۱

  انجام شود؟ ديواقعا با يزيچه چ که نيا دنيپرس با •

  سازمان درست است؟ يبرا يزيچه چ که نيا دنيپرس با •

  کردن دانش: ياتيعمل - ۲

  ياتيعمل يها برنامه نيتدو •

  تيمسئول هر فعال نييتع •
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  ارتباطات تيريگرفتن مد عهده به •

  نه حل مسائل ها تيبر موقع تمرکز •

  در سراسر سازمان ييگو از پاسخ نانياطم - ۳

  ديجلسات مف يبرگزار •

  ساختن آن يو بر زبان جار” من“ يبه جا” ما“کردن به  فکر •

  انجام کار درست. يعني يبر انجام دادن درست کار و ره يعني تيريمد :يبر رهت در برابر يريمد -۲

  کنند. يتر کار م گونه اثربخش نيها ا سازمان در سازمان: ييو تمرکززداکارها  يزسا ساده -۳

  تا کار فيزيکي. کند يم يذهن کار تر شيب که يکس ":٢کار "دانش -۴

هـا بـا    آن. فـورد بودنـد   يهنـر  ي مهارت کارخانـه  يها کارگران ب يآب قهيمنظور از  ها": يآب قهيمرگ " ينيب شيپ -۵

  ن شدند.يگزيدها جايسف قهيا يکاران  دانش

  انجام کارها. ي" برايسپار ابداع روش "برون -۶

  ر، واجب است!ياحترام به کارکنان توسط مد -۷

  ش است. انيست؛ خدمت به مشتريها کسب درآمد ن شرکت يهدف اصل -۸

ت يريه مدهستند ک ياهداف گوناگون يک هدف ندارند؛ بلکه دارايها صرفا  سازمان ها: هدف يت برمبنايريمد -۹

  ها توازن برقرار کند. ن آنيد بيبا

منظور . افراد يتام دارد به نظام ارزش يوابستگ يريگ ميدر تصم ها نهيانتخاب گز ها: ارزش يت برمبنايريمد - ۱۰

 ينظام ارزش شود يمتفاوت م ماتيکه باعث تصم يزيآن چ کسان،ي تيموقع کيدر  يريگ مياست که در تصم نيا

  متفاوت افراد است.

ها و  نظر بيايند؛ اما با در نظر گرفتن زمان مطرح شدن آن هاي آقاي دراكر شايد با نگاه امروز بديهي و ساده به ايده

توان به اين پي  ي علم مديريت در پيش گرفت، مي چنين با توجه به روشي كه آقاي دراكر براي انديشيدن در زمينه هم

  ي مديريت نيز هست.  اند. آقاي دراكر در عين حال پدر مشاوره نوين" ناميدهدرستي "پدر علم مديريت  برد كه چرا او را به

                                                 
2 Knowledge Worker 
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مرد  ن بزرگيا يها شهيمختصر اند يت، به معرفيريخ علم مديدر تارتر دراکر يپ يينقش استثنال يدل ن شماره بهيا

 ي رسد. در شماره يان ميپاما به  يخيتار ين، کار بررسيت نويريمد ي شهيعنوان مبدأ اند او به ياختصاص داشت. با معرف

ت يريم گام به گام همراه با هم اصول مديب بتوانين ترتيپردازم تا بد يآن م يت و اصول کليريف علم مدينده به تعريآ

  م.ياموزيرا ب
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  ٣ها و افول شرکت ينوآور ر،ييتغ ،ياستراتژ -٤
  يديمهندس حشمت س: فيترجمه و تأل

 يهست که حت ينيب شيقابل پ ريغ يا امر به اندازه نيت، اآور هس شگفت ديجد يايدر دن راتييسرعت تغ

به دو مورد شرکت  ريرا ندارند. در ز ديجد يايبا دن قيتطب ييموارد توانا يدر بعض زين ايبزرگ و معتبر دن يها شرکت

  .ميپرداز يم بودند رو شيپ يها از شرکت شيو کُداک که هر کدام تا چند دهه پ يسون

 نيدتريدر واقع معادل بود با جد يداشت، نام سون يعال اريعملکرد بس ۱۹۹۰تا دهه  ۱۹۸۰دهه  لياز اوا يسون

  و نقص بود. بيع يب کرد يم ديتول يهر آنچه که سون ؛ييو کارا تيروز، مطلوب يآور فن

را همچنان  يژگيو نيتوانسته است ا يهستند و سون يعال تيفيبه لحاظ ک يمحصوالت سون زيامروزه ن هرچند

داشتن  يسابق را برا جانيآن شور و ه گرياند. مردم د کرده رييهستند که تغ ياريبس يزهايود حفظ کند، اما چخ يبرا

خود  يبقا يشرکت را در حال نبرد برا نيامسال ا ليرآپ ۱۴در شماره  مزيتا ورکيويندارند. روزنامه ن يمحصوالت سون

  شده است. يناب و خالق خال يها دهياز ا يسون يبيدانسته و عنوان کرده است که به طرز عج

 گريبود، د ديمناسب و مف اريبس يسون يبرا يکه زمان يا ياست: چرا استراتژ نيا شود يکه مطرح م يسوال حال

 يو تار تيفيک کم ريتصاو يسون يها نيکه اکنون دورب ستين نگونهيا ست؟ين ميشرکت عظ نيا يازهاين يگو جواب

                                                 
3 http://blogs.hbr.org/cs/2012/04/strategy_context_and_the_decli.html 
http://blogs.hbr.org/anthony/2012/01/kodak_and_the_brutal_difficult.html 
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 زين کياست که بازار محصوالت الکترون نيا تر جالب ي ماه خراب بشوند؛ نکته۳ز محصوالت آن بعد ا ايو  رنديگ يم

 يسون ديکه خط تول کند ينکته اشاره م نيبه ا مزيتا ورکيوين ي مقاله ي سندهياست. نو يگريتر از هر زمان د بزرگ

 ياز فاکتورها ـ انيوالت به مشتراز محص يا گسترده ي دامنه ي ارائه ـ ياستراتژ نيهست؛ اما ا کننده جيشلوغ و گ اريبس

  کرده است؟ رييتغ يزيدر گذشته بوده است. چه چ يسون تيموفق يديکل

. ديريرا در نظر بگ ـ فونيآ ـهستند. به عنوان مثال محصول جذاب اَپل  کيتکنولوژ راتييتغ رات،يياز تغ يبخش

موفق عمل  اريوجود در بازار بس نيبا ا ست،يوجود دارد را دارا ن يکه در محصوالت سون يتنوع مدل و رنگ فونيآ

توسط کاربر است. با تمرکز  ـ Customizable ـ ميتنظو قابل  يسفارش يزيانگ به طرز شگفت فونيدر واقع آ کند، يم

 يها طراح آن يکه برا کنند ياستفاده نم ياز محصول فونيگفت که کاربران آ توان يافزار، م سخت يافزار، به جا بر نرم

 رمهم هست، چرا که کاربر د اريبس يژگيو ني. اکنند يم يرا طراح فونيبلکه در واقع کاربران خودشان آ شده است،

 کي ديخر ـشده را بکند  يداريو لذت از محصول خر تيمحصول احساس رضا ديتنها در هنگام خر نکهيعوض ا

 تيلحظات رضا نيبارها و بارها ا ـبه فرد منحصر  يها يژگيبا و يگوش اي رفته، شيپ يآور با فن ونيزيتلو د،يجد نيدورب

 کي ايو  کننديرا نصب م يشنيکياَپل فونيکه کاربران آ ار. هر بکند يتجربه م فونيآ دنيبعد از خر يرا حت يو خرسند

  .دهد يها دست م محصول به آن ديهنگام خر تيمانند احساس رضا يا تجربه کنند يرا دانلود م ديجد يقيموس

 دهند، يم تياهم  استفاده از محصول ي کرد که امروزه کاربران به تجربه انيب توان يم نطوريب را امطل نيواقع ا در

 کي نکهي، صرف ا۱۹۸۰دهه  ليخود محصول متمرکز کرده است. در اوا يخود را بر رو يهمچنان استراتژ ياما سون

. داد يانجام م بانيرق ريمر را بهتر و زودتر از ساا نيا يو سون د،بو يکاربران کاف يبرا ديقابل قبول را ارائه کن يآور فن

دوران  يعال يها تيمحصوالت جذاب با قابل يبرا نينو يها دهيدر دوران اقتصاد محصول همواره با داشتن ا يسون

  خود جلوتر بود. يقدم از رقبا کيو  کرد يرا تجربه م يخوب

و  ستين يرقابت تيمز گريد نينو يآور دوره، فن ني. در ادياقتصاد تجربه نام ياز جهت توان ير را مضحا دوران

 ييها يژگيخوب، چه واز " کنند يدوره مطرح م نيکه کاربران در ا ي. در واقع، سوالدانند يامر را مفروض م نيکاربران ا

 ديامروزه در تول يج مثل سامسونگ و ال ييها کرده است. شرکت ريي" تغازش استفاده کرد؟ شه يچطور م" به "داره؟

 ينيچ دکنندگانيتول ي هيها سا شرکت نيا ي همه يزود و به کنند، يعمل م يسون يبه همان خوب يبعد يمحصول عال

رقابت  ي افلهخود از ق ـ Business Model ـندادن مدل کسب و کار  رييبا تغ ي. در واقع، سونديرا بر سرشان خواهند د

  داده است. رييتغ يخود را با تکنولوژکه مناسبات  ييايباز مانده است، دن ديجد يايدر دن

درست و مناسب  ياجرا يهمچنان تمام منابع الزم را برا يکه سون ميکه توجه کن شود يم زترياَنگ غم يوقت داستان

 افتهيتوسعه  اريو توسعه بس قيهست، و منابع تحق شتازيهمچنان پ يسون يمهندس ييداد. توانا اريدر اخت ديجد ياستراتژ
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 قيخوب به کاربران از طر ي ارائه تجربه يبرا يسون ييتوانا ي دهنده ننشا شنياست يپل تيزبانزد هستند. موفق زين يسون

مثل  يجذاب يها نيگزيدر رقابت با جا زين يمحصول سون نيمتمرکز  از محصوالت و محتوا  هست. اما ا ستمياکوس کي

  نبود. يبخش سون ياري ديباکس آنگونه که با کسيا

 ي است که بر ارائه ـ Strategic Vision ـ کياستراتژ يانداز در واقع چشم يسون ياستراتژ ي مفقوده ي حلقه

که  دهد ينشان م ،شرکت وضع شده است نيا يکه برا يبه اهداف يکند. نگاه ديتاک  يکاربر ي قدرتمند تجربه

فالن  ايتعداد تلفن هوشمند،  نيا روشمانند ف ي: اهدافستياهداف مشخص ن نيکاربر در ا تيهمچنان نقش و اهم

  .يلمبرداريف نيمقدار دورب

به آن جواب داده شده است.  نياز ا شياست که پ يا حل مساله ياز حد بر رو شيدر واقع تمرکز ب يسون اشتباه

 زيچ چيکاربر در هنگام استفاده از محصول همچنان با مشکل مواجه خواهد بود. ه ي بدون توجه به کاربر و تجربه يسون

 نيا يوجود ندارد. هر دو يوجود ندارد، همانطور که در ارتباط با تکنولوژ يدر ارتباط با نوآور يقابل فهم ريو غ بيعج

 يگريزمان د يشما برا ينشان داده است که چنانکه استراتژ يسون ي دارند، اما تجربه يکوش به سخت ازيمسائل ن

 يياراه به ج ديکوش باش گرفته شده باشد، هر اندازه هم که سخت در نظر يغلط ي حل مساله يشده باشد و برا ميتنظ

  برد. دينخواه

که در سابق غول  ي. شرکتديکُداک آشنا هست ميشما با شرکت عظ ي دوم شرکت کُداک هست: احتماال همه مورد

تعهد و  ي دهنده نشان" ميده يرا ما انجام م هيبق د،يشما دکمه را فشار ده" نکهيبر ا يزمان خود بوده؛ شعار کداک مبن

قرن اعالم  کياز  شيبعد از ب راياخ ميشرکت عظ نياد بود؛ اما نَکُ يرا همگان يعکاس نکهيا يعزم کُداک برا

از  ياريمانند بس زيباشد که کداک ن نيا تواند يشکست کُداک م يانگارانه برا ساده ليتحل کيکرده است.  يورشکستگ

  پاسخ مناسب نداده است. يبازار رقابت راتييخود را خورده است و به تغ ي تهگذش يها تيموفق بيفر گريد يها شرکت

به  ييپاسخگو يبرا ياريشرکت اقدامات بس نينبسته بود. در واقع ا راتييتغ نيا يکُداک چشم خود را به رو اما

نبود انجام داد. از  يکافبودن  يعکاس يها لميف ي عمده ي کننده ديصرف تول گريکه در آن د يتاليجيد يايدر دن راتييتغ

 يارديليم نيچند يگذار هيبود؛ سرما ۱۹۷۵در  تاليجيد يها نيدورب ينمونه برا يکارها جاديجمله اقدامات انجام شده ا

 مي، به خدمت گرفتن ت۲۰۰۱در سال  Ofoto ر،يتصاو ياشتراک گذار تيسا ديخر تال،يجيد يها نيدورب نهيدر زم

با  يينترهايهمچون خط پر تر کاليراد يها دهيا يرو يگذار هيو سرما يميقد  يرقابت يها تيکاهش فعال د،يجد يرهبر

  بود. راتييتغ نيبه ا ييگو پاسخ ياقدامات صورت گرفته توسط کُداک برا گرياز د متيجوهر ارزان ق
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 رود يه انتظار مرا انجام داده بود ک يکسب و کار را مشاهده کرده بود و اقدامات راتييکُداک در واقع تغ ن،يبنابرا

رفت  اقدامات نتوانست مانع از برون نياز ا چکداميانجام دهند. اما ه  ييها تيوضع نيموفق در چن يها از شرکت ياريبس

  کُداک از بحران شود.

در  ـ Transformation ـو تحول  رييتغ جاديامر هست که ا نيا يايگو يشرکت کُداک به خوب ي نمونه

و  ي، انجام اقدامات تهاجمرشد ديجد يدر کسب و کارها يگذار هيفرسا است. سرما وار و طاقتدش يکار اريها بس سازمان

  نبود. ينجات کُداک کاف يبرا گريموارد د ياريبس

  هستند؟ يچه موارد ،گرفت توان يکُداک م يکه از بررس ييها درس پس،

که با  يهست که مدل کسب و کار جيرا اريها بس شرکت ني. در بگردد يمنکته مهم به مدل کسب و کار بر کي

از  ياريها بس شرکت شود يامر باعث م نيکه ا نجاستيتوسعه بدهند، اما اشکال کار ا نهيآن آشنا هستند را در همان زم

 يخود را صرفا بر رو يها تالش ي عمده سمتبزرگ رشد را از دست بدهند. احتماال اگر کُداک ق يها فرصت

شرکت،  نکهيکه در عوض ا ديريدر انتظار داشت. فقط در نظر بگ يگرينوشت دسر کرد، يمعطوف نم يبردار عکس

  .کرد يم ليتبد بوک سيف هيشب يزيبه چ ريتصاو يبه اشتراک گذار يبرا يرا از مکان Ofoto تيسا

ها از  که شرکت يکه زمان يمعن نيبد د،ينام ـپارادکس نوآور  ـرا  آن توان ياست که م يزيدر واقع چ يبعد چالش

به نظر  يضرور رييکه تغ يو زمان ؛کنند يرا حس نم رييبرخوردار هستند، ضرورت تغ رييتغ جاديا يالزم برا يزادآ

 نهيشرکت در زم يکُداک، همزمان با رشد کسب و کار اصل لعمل الزم وجود ندارد. در مورد مثا يآزاد گريد رسد، يم

ها به  که شرکت شود يباعث م تي. عدم احساس فورشد يمسقوط از همان دوران مشاهده  يها نشانه ،يعکاس يها لميف

داشته اما  يو دانشگاه کيآکادم تينگاه کنند که جذاب يعلم يها شيرشد به چشم آزما ديجد يها يها و استراتژ تالش

 جاديا يبرا تيفور شيکه با افزا شود يحاد م ي. مشکل وقتشوند يشرکت محسوب نم يبرا ياتيمهم و ح ييها اقدام

ها و  ضعف ميبه فکر ترم ديزمان با نيچراکه شرکت در ا ابد،ي يبه شدت و سرعت کاهش م ريياقدامات تغ يآزاد ر،ييتغ

 يجلو ديهنگام ابتدا با نيشده است و در ا يزيدچار خونر هک يماريخود باشد، درست مانند ب يکسب و کار اصل بيمعا

 دهيفا يب رديصورت بگ ماريسالمت ب تيو وضع گريالت دعض تيتقو يکه برا يگريد يها را گرفت و اقدام يزيخونر

  شود. ماريباعث مرگ ب تواند يم ييبه تنها يزيچرا که خونر ؛خواهد بود

و  ها ياستراتژ ي نهيالمثل ممکن باشد. در زم ضرب نيبهتر نيا دي. شاديسبد نگذار کيها را در  تخم مرغ ي همه

در  عيسر يکه رشد يعياست که به خصوص در ارتباط با صنا نيت شود اکه الزم است به آن دق يا اقدامات رشد، نکته

به ثمر خواهد نشست. لذا پاسخ مناسب در  دهيکرد که کدام ا نييتع توان ينم تيو با قطع يبه راحت اٌفتد، يها اتفاق م آن
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انجام شوند که  يزمان ديرشد با يها اقدم نيهست که ا نيمهم ا ي رشد هست. نکته يها ياز استراتژ يسبد جاديا

  ها داده شود. تکرار، توسعه و به ثمر نشستن به آن يبرا يفرصت کاف
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  )4Ps( يابيبازار ي ختهيآمک اصطالح: ي- ٥
  ٤يالهام اعتدال: فيترجمه و تأل

  

                                                 
4 http://etedali.mihanblog.com/ 
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 يبراها  است که از آن يسيدر زبان انگل Pشوند حرف يجزء با پچهار شامل  يابيبازار ي ختهيآما ي يابيبازار  Pچهار

  کنند.  يماستفاده  يابيبازار ين استراتژييتع

زان يشرکت هستند و بر مکنترل که تحت  ييگذارند. فاکتورهاريأثت يمختلف ما عوامل يابيمات بازاريدر تصم

  شوند. يممشخص  يط رقابتيها و شرا تيموقعکه باتوجه به  يمحصوالت شرکت ما اثر دارند. همان عوامل يتقاضا

  د از :عبارت ان Pن چهار ياما ا

• Price مت)ي(ق  

• Product (محصول)  

• Promotion (توسعه) 

• Place ع)ي(توز 

 شود: يداده م يح مختصريم توضين مفاهيک از ايدر ادامه در مورد هر 

  محصول:  -۱

خواهند بخرند.  يمد که مردم يد کنيرا تول يد. محصولين کنييمحصولتان را تع يابيبازار يد استراتژيخواه يمشما 

ن يتر شي" بيق مشتريازها و عالين"کند. پس محصول شما، با  يمت" او را جلب يرضا"جذب" و "را  يکه مشتر يمحصول

  د داشته باشد.يرا با يهماهنگ

متناسب و  يبند محصول، بسته يت، استانداردهايفي، کو ...  يمثل برند ( برندساز ييها شاخصنجا يدر ا

باتر، يز يطراح يد رويريمحصول موجود در نظر بگ يد، آن را برايهخوا يمکه  يد. در صورتيکن يمن يينامه را تب ضمانت

  د.ياز محصول حاضر و ... توجه دار يمشتر يازسنجيشتر و نيب ييکارا

است؟ درآمد او در چه  يهدف، در چه سن و سال يکند بداند: مشتر يم ياست که سع تر موفقن مرحله يدر ا يکس

  " ست؟ين محصول، "کيا يالصه؛ مشترخ ساکن است؟ ياست؟ در چه منطقه ا يحدود

  "ش کنم. ست امتحانيند: بد نيبسازد که افراد بگو يتا محصولکند  ي"دانستن" به او کمک م

  مت:يق -۲

ا يد؟ آيکن يمن ييتعخود را   متيقمت رقبا يا با توجه به قيست؟ آيمحصول شما چ يگذار متيق يها ياستراتژ

اد باشد تا مخارج کار ي، زيکاف ي اندازه د بهيمت باي... در هر صورت، ق اي د؟يهار قرار ديمت را معيد بر حداقل قيخواه يم

  ما، بتواند و بخواهد آن را بخرد. ين باشد که مشترييپا يا اندازه ن بهيچن را توسعه دهد و به سود برسد و هم

؟ يزير با توجه به چه چيتغر؟ ميا متغيثابت اند  ها زمانن يد؟ ايريگ يمدرنظر  ييها چه زمان يرا برا يفيچه تخف

به محصوالت را که آمد بعد؟  يمحصول دست مشتر يمت واقعيد قيا بگذاريد يف را درآغاز اعمال کنيبهتر است تخف
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د به يخواه يم يمتيد؟ به چه قيريگ يمدر نظر  يژه ايف ويتخف يچه افراد يد؟ برايفروش يمروش  ف به عمده يمتيچه ق

  برسد؟ ييدار نهايدست خر

ست يا بهتر نيمحصول شما داشته است؟ آ يبر سودآور يريثأمت، چه تير قييتغ تان گذشتهفروش  يها داده طبق

  د؟ يا کاهش دهيش يرا افزا يمت کنونيق

  ع:يتوز -۳

دن محصول به يرس ي چرخها يرسد؟ آ يم ييدار نهاين محصول شما کجا است؟ چگونه به دست خريبازار هدف ا

  ...و تواند بهتر شود؟  يم يمشتر

  توسعه: -۴

  دم. يد تر مناسبش  رساندن مفهوم يمن توسعه را برا يول ؛اند بردهج نام يشتر با نام تروين قسمت بياز ا

 يعنين محصول باخبر شوند. يد از وجود ايان بايد. پس مشترين محصول را توسعه بدهيد بازار ايخواه يمشما 

غ مختلف يتبل يها وهيد شيشود. با يدار، مشتريد که خريعمل کن يد و طوريکن يمشتر يب ييدار نهايتان را با خر ارتباط

فروش و استخدام مناسب  يروهايد. بهبود نيتان استفاده کن ، متناسب با محصولها آنب يا ترکيو  ها آند و از يرو بشناس

  .ديتان بهتر کن را درباره محصول يکند؟ فکر مشتر يمدرباره شما چه فکر  يست؟ مشتريفروش چ يروهاين

را  يونيزيغات تلويا شما تبليد. حال آيا کردهد ي، توليبازار محل يرا برا يد و محصوليک استارت آپ هستيمثال شما 

  د؟ يبر يمکار  هتان چطور ب محصول يمعرف يانه را برايچطور است؟ زبان عام يمحل ي د؟ روزنامهينيگز يبرم

  .ديا برداشتهدر توسعه متناسب محصول  يب گامين ترتيبه ا
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  ها انواع استراتژي: ماه يتيريمد ي نکته-٦
هايي  آيد اين است که چه استراتژي ها پيش مي هاي سازمان معموال يکي از سؤاالتي که در هنگام تدوين استراتژي

گويي به در ادبيات مديريت استراتژيک گروهي استراتژي عمومي وجود  را بايد براي سازمان در نظر گرفت. براي پاسخ

معناي اين نيست که سازمان  هاي عمومي به ها بهره بگيرند. البته وجود اين استراتژي توانند از آن ها مي ه سازماندارند ک

  هاي خاص خود را تدوين کند. نبايد استراتژي
ي  استراتژي عمومي زيرمجموعه ۱۳دسته استراتژي و  ۴اش به  فرد آر. ديويد در کتاب معروف مديريت استراتژيک

  کند که عبارتند از: ها اشاره مي سازمان ها براي آن

  هاي يکپارچگي: الف ـ استراتژي

فروشـي   دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر سيستم توزيـع يـا خـرده    به يکپارچگي عمودي به باال: .۱

  عسل در ايران)؛ اي شيرين هاي زنجيره (مانند: تأسيس فروشگاه

کنندگان مواد اوليه (خريد  رضهع يت يا افزايش کنترل بردست آوردن مالک به يکپارچگي عمودي به پايين: .۲

  ديزني)؛ پيکسار توسط والت

هاي رقيب (مانند: خريد شرکت سان  دست آوردن مالکيت يا افزايش کنترل بر شرکت به يکپارچگي افقي: .۳

  مايکروسيستمز توسط شرکت اوراکل)؛
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  هاي تمرکز: ب ـ استراتژي

هـايي کـه    ر براي محصوالت يا خدمات کنوني از مجراي افزايش تالشباال بردن سهم بازا نفوذ در بازار: .۴

شود (موتـور جسـتجوي بينـگ بـراي شکسـتن انحصـار گوگـل در بـازار          ي بازاريابي انجام مي در زمينه

 وجود آمد)؛ جستجوي اينترنتي توسط مايکروسافت به

عنـوان   بـه  MTNد (ورود ي خدمات و محصوالت کنوني به مناطق جغرافيايي جدي عرضه ي بازار: توسعه .۵

 اپراتور دوم موبايل به بازار ايران)؛

ي  باال بردن فروش از طريق بهبود بخشيدن به محصوالت / خدمات کنوني يا عرضه ي محصول: توسعه .۶

 استور توسط اپل)؛ نوع جديدي از محصوالت / خدمات (ايجاد فروشگاه اينترنتي اپ

 هاي تنوع: ج ـ استراتژي

 ي کتابخوان کيندل توسط آمازون)؛ (عرضه  ن محصوالت و خدمات جديد ولي مرتبطافزود تنوع همگون: .۷

توسـط   Xboxي کنسول بـازي   افزودن محصوالت و خدمات جديد و غيرمرتبط (عرضه تنوع ناهمگون: .۸

 مايکروسافت)؛

ي خـدمات   افزودن محصوالت و خدمات جديد و غيرمرتبط بـراي مشـتريان کنـوني (عرضـه     تنوع افقي: .۹

 پل توسط گوگل)؛ کوچک با خريد شرکت پيپرداخت 

 هاي تدافعي: د ـ استراتژي

هاي مشترک خاصي دست  دهند تا به هدف يک يا دو شرکت تشکيل يک سازمان جداگانه مي مشارکت: .۱۰

 هاي موبايل)؛ يابند (مشارکت دو شرکت سوني و اريکسون در توليد گوشي

ي معکوس کردن سير نزولي فروش و سـود (تعـديل   ها برا ها و دارايي بندي جديد در هزينه گروه کاهش: .۱۱

 ها در دوران رکود اقتصادي اخير)؛ نيروي انساني در بسياري از شرکت

اسپيس توسط  ي اجتماعي ماي فروش يک واحد مستقل يا بخشي از يک سازمان (فروش شبکه واگذاري: .١٢

 اي نيوزکورپ)؛ گروه رسانه

ها (انحالل بانک ليمن برادرز آمريکـا در   روش تمامي آنهاي شرکت، ف با توجه به ارزش دارايي انحالل: .١٣

 ميالدي.) ۲۰۰۸پي ورشکستگي ناشي از بحران مالي سال 
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    ٥برگي از يك نوشته ...-٧
  يالهام اعتدال: انتخاب

شدت در تالش بود  به کرد يکار م يشرکت رستوران کيکه با  يهنگام يمشاوره سازمان ي از شرکا در حوزه يکي

باز کردن  يبرا يمهم با کارمندان، متقاعد کند. و يمال يها اشتراک گذاشتن داده به يايرا نسبت به مزاشرکت  ريتا مد

 نيا يا رهيزنج يها رستوران نيتر از بزرگ يکيبه  ها، انشدن رستور ليشب در هنگام تعط کي ر،يتفکر آن مد يها خي

 ايپنج  يها را به گروه ـ شخوانيها و افراد پشت پ سونشورها، گار اعم از آشپزها، ظرف ـشرکت رفت. و تمام کارمندان 

از هر  ديکن يال برسند: "فکر مءس کي يجواب واحد برا کيبه  يطور گروه ها خواست به کرد و از آن ميتقس ييشش تا

در  ايگذاران پرداخت کرد  هيآن را به سرما توان يکه م يپول يعني ـدالر فروش رستوران، چند سنت آن سود خالص  کي

  است؟ ـکرد  يگذار هيکسب و کار سرما

ها حدود هفتاد سنت حدس زده بودند. اما  گروه يها حدس زدند، چهل سنت بود. بعض ه گرو نيکه ا يمقدار نيتر کم

بود و ده سنت در هر دالر  ديزده خواه جانيه ديپنج سنت کنار بگذار دياست که اگر بتوان نيرستوران ا کيدر  تيواقع

 نيماش کيشان  شرکت کنند ياگر کارمندان فکر م که ديتصور کن ديتوان يخود خواهد کرد! م يد بشما را از خو

 يسازمان ي هدر رفته يها نهيکارمندان و هز ي نهيغذا، هز ي نهيهز رينظ يبا مسائل ياست، چه برخورد يکن چاپ پول

  : ديسرآشپز پرس کيها گفته شد،  به آن يکه اعداد و ارقام واقع نياخواهند داشت؟ پس از 

                                                 
  ؛ انتشارات رسايقير توفيام و يمحمد گودرز يعل: ي  ؛ ترجمهکن بالنچارد: ي ؛ نوشتهيفته مشتريش ٥
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 کيما شش دالر است را بسوزانم، چون  يبرا اش نهيرا که هز کياست کياست که اگر من  نيمنظورتان ا يعني"

تا اشتباهم جبران  ميک را بدون سود بفروشيشش است ديبا م،يفروش يسود پنج درصد م ي هيدالر با حاش ستياستک را ب

  " شود، درسته؟

  روش وجود دارد. نيدر ا ييايکه چه مزا ديو متوجه گرد ال خوشحال شدؤس نياز ا ريمد
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  کاتور ماهيکار-٨
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  کوه يخ" سازماني" :ماه يتيرير مديتصو- ٩
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