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5/کسب و کاراستراتژي

مقدمه
همگی نقاط عطفی در زندگی خود داریم، بعـد از آن هـیچ چیـز همیشـه     

. سالگی بودم، در موضوع اهداف گیـر کـردم  20وقتی در . همانطور نیست
.سالگی براي همیشه تغییر کرده بودم30در 

نهـا بـراي   آچقـدر در طول سال ها اهداف را بررسی کردم و متوجه شدم 
یکی از کشفیاتی که مرا متحیر . مهم بودندموفقیت هاي کاري و شخصی

درصد از افرادي که در همـه سـطوح   3کرد فهمیدن این بود که کمتر از 
روزانه مشغول کار هستند، اهداف شفاف، ویژه، نوشته شده و زمان بنـدي  

اهـداف در  و اجـراي  به تنظیم ی کههمزمان.ي زندگی شان دارندشده برا
زندگی خودم و تجربۀ تغییرات قابل توجهی که به وضوح در جهت اهداف 

، به موضوع استراتژي عالقه مند ه بودمشروع کردکردتعریف شده کار می 
شدم، به ویژه استراتژي کسب و کار که حقیقتاً هدف گذاري براي کسـب  

سال هاي زیادي تاریخچۀ رهبري فرماندهان نظامی را مطالعه . و کار است
کرده ام و این که چگونه آنها تفکر استراتژیک را براي دستیابی به پیروزي 

.هاي فوق العاده، حتی در نابرابري هاي طاقت فرسا به کار می برند
10000بـیش از  وگذشته با بیش از هزار شـرکت دنیـا  بیش از سه دهۀ

کرده ام؛ شیفتۀ موضـوع برنامـه ریـزي    کسب و کار کوچک و متوسط کار
بر یک سـازمان در هـر انـدازه اي    تواند استراتژیک شدم و تأثیري که می 

.داشته باشد
آنچه کشف کردم این بود که بیشتر شـرکت هـا اصـالً طـرح اسـتراتژیک      

. بینـی فـروش دارنـد   آنها پـیش  . چیزي که آنها دارند بودجه است. ندارند
اما از نظر تبلور آینـده  .د، رویا و آرمان دارندامی. طرح هاي عملیاتی دارند

سازمان و تصمیم در مورد این که چگونه آنها از جایی که هستند به جایی 
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که می خواهند بروند، شرکت هاي کمـی یـک طـرح اسـتراتژیک واقعـی      
.دارند

نوآوري مدل کسب و کار
. بیشترین تغییر دراماتیک در همه تاریخ به سر می بریمما در دوره اي از 

آنچه که براي برخی شرکت ها در یک مدت طوالنی خیلی خوب کار کرد، 
و 1شرکت هایی نظیر بلک باسـتر . امروزه به هیچ وجه خوب کار نمی کند

از رهبري بازار وقتی محیط کسب و کار تغییر کرد در عـرض  2بوردر بوکز
.ددو سال ورشکست شدن

امروزه، نوآوري مدل کسـب و کـار یکـی از داغ تـرین موضـوعات تعیـین       
طبـق نظـر کارشناسـان، بـه     . کننده موفقیت یا شکست کسب و کار است

درصد از شرکت ها امروزه در تالش انـد تـا بـا مـدل هـاي      80طور کامل 
فقـط بـه آنچـه کـه در     . کسب وکار منسوخ نجات یافته و پیشرفت کننـد 

. ت و همه انواع رسانه هاي سنتی اتفاق می افتد بنگریـد روزنامه ها، مجال
.آنها مشکل جدي دارند

مهمترین کار شما
. اسـت "تفکـر "مهم ترین کاري که شما انجام می دهید چیسـت؟ پاسـخ  

توانایی شما در فکر کردن به وضوح درباره کسی که هستید، چیـزي کـه   
کسب و کـاري  می خواهید و چگونگی خلق یک آینده شگفت انگیز براي 

در صفحات بعدي برخی . چیز دیگر می توانید انجام دهیدکه مهمتر از هر
از قدرتمند ترین، مفیدترین و ایده هاي مهم که تاکنون در موضوع برنامه 
. ریـزي اسـتراتژیک بسـط داده شـده بـا شـما در میـان خـواهم گذاشـت         

، بهتر فکر در رابطه با آینده کسب و کار چگونه با وضوح بیشترآموزید می

1. Blockbuster
2. Borders Books


