


ــی  ایــن روزهــا کــه کســب وکارهای ایران
بــرای بقــا می جنگنــد و مدیــران در 
شــرایط پرفشــار و پراسترســی مدیریــت 
می کننــد، شــاید زمــان، انــرژی و توانــی 
ــاالت روز  ــه مق ــرای مطالع ــران ب در مدی
دنیــا و زیســتن تجربیــات و بینــش 
وجــود  جهانــی  موفــق  شــرکت های 
نداشــته باشــد. ما در شــرکت مهندســین 
ــر  ــا ه ــتیم ت ــر آن هس ــن ب ــاور کای مش
ــاالت  ــن مق ــدی از ای ــه چن ــا ارائ ــاه ب م
کاربــردی، مدیریــت کســب وکار را بــرای 
مدیــران و کارآفرینــان تســهیل کنیــم و 
از ایــن طریــق گامــی هــر چنــد کوچــک 
ــی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی  در آبادان
ــما  ــت ش ــم. موفقی ــز برداری ــران عزی ای
ــت.  ــا اس آرزوی م

مقدمه



شــرکت مهندســین مشــاور کایــن امســال 20 ســاله شــد. امــروز در آســتانه 20 ســالگی 
بیــش از قبــل چشــم انداز ارزش آفرینــی داریــم و مســئولیت اجتماعــی در صــدر اهدافمــان 
قــرار گرفتــه اســت. امیــد کــه در شــرکت مهندســین مشــاور کایــن بســتر خوبــی را بــرای 
ــداع  ــا الزم نباشــد چــرخ را از اول اب ــی فراهــم کــرده ت ــران و کســب وکارهــای ایران مدی
کننــد، تجربیــات مــا چــراغ راهشــان شــود و توفیق هایمــان بــه آینــده دلگرمشــان کنــد. 
آرزوی مــا در کایــن، خلــق اکوسیســتمی خــاق، پایــدار، یادگیرنــده و پاســخگو در صنعــت 

مشــاوره مدیریــت اســت. 
ــات مشــاوره  ــر ســر راه خدم ــام نامایمــات موجــود ب ــم تم ــي رغ ــه عل ــم ک ــا مفتخری م
مدیریــت، همچنــان بــا قــدرت واســتوار در مســیر خدمــت ایســتاده و پشــتوانه عظیمــي 
از اعتمــاد مشــتریان عزیزمــان را بــه عنــوان ســرمایه اي وصــف ناپذیــر توشــه راه نمــوده 
ایــم. هــم اکنــون شــرکت کایــن بــه عنــوان اولیــن و تنهــا دارنــده تاییــد صاحیــت بیــن 
ــران  ــراي مدی ــن ب ــي مطمئ ــه گاه ــه )CMC-Firm( ، تكی ــی در در خاورمیان الملل
کشــور در زمینــه هــاي گوناگــون خدمتگــزار بــوده و عــاوه بــر رهبــري موفــق 
ــارس  ــع گاز پ ــي مجتم ــعه و تعال ــي همچــون توس ــم مل ــاي عظی ــروژه ه پ
ــع  ــي صنای ــو ، شــرکت مل ــگ میدک ــرول ، هلدین ــگ پت ــي،  هلدین جنوب
پتروشــیمي ،  هلدینــگ پتروشــیمی خلیــج فــارس ،شــرکت ارتباطــات 
ســیار، شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، بانــک ملــت ، شــرکت ایرانســل، 
مجتمــع پتروشــیمي بنــدر امــام خمینــي ، مجتمــع پتروشــیمي 
امیرکبیــر، نیــروي دریایــي ارتــش، مجتمع پتروشــیمي کارون، شــرکت 
ایــران خودرو،مجتمــع پتروشــیمي پــارس، ســازمان تامیــن اجتماعــي، 
بنیــاد شــهید، جمــع کثیــري از قطعــه ســازان خــودرو و صنایــع غذائــي 
ــز  ــور نی ــه کش ــه ب ــام المنفع ــي ع ــات علم ــیر خدم ــواره در مس و... هم
پیشــگام بــوده اســت، کــه از آن جملــه مــي تــوان ریاســت هیئــت مدیــره 
ــاوران  ــبكه مش ــون ش ــره کان ــت مدی ــت هیئ ــها ،ریاس ــاء ارزش ــن احی انجم
ــت(  ــوزه مدیری ــو در ح ــن عض ــب از 15 انجم ــران )مرک ــي ای ــت و مهندس مدیری
نمایندگــي ایــن شــبكه در هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــي صنایــع و معادن و کشــاورزي 

ایــران را نــام بــرد.
ــه عنــوان مشــاور برگزیــده  کشــور  ــا در ســال 1390 ب شــرکت کایــن موفــق گردیــده ت
از ســوی وزارت صنعــت ، معــدن و تجــارت انتخــاب و در ســال 1392 نیــز تنهــا تندیــس  
طایــی جایــزه تعالــی مشــاور مدیریــت کشــور را از ان خــود نمایــد. همچنیــن بــه عنــوان 
ــده کشــور  ــوان نماین ــه عن ــن ب ــرکت کای ــي، ش ــن الملل ــرد بی ــار منحصــر بف ــک افتخ ی
جمهــوري اســامي ایــران در جایــزه کنســتانتین 2016 )بزرگتریــن جایــزه دنیــا در حــوزه 
مدیریــت( موفــق گردیــد تــا از بیــن 54 کشــور جهــان مقــام چهــارم دنیــا را از آن خــود 
نمایــد و افتخــار بزرگــي را بــراي اولیــن بــار در کشــور ایــران در ســطح بیــن المللــي رقــم 

بزنــد.
ــران  ــه مدی ــود ک ــهایی ب ــرای چالش ــدن ب ــه گاه ش ــان تكی ــت ارزویم ــای نخس در روزه
شــرکتهای بــزرگ و کوچــک بخــش خصوصــی و دولتــی کشــور بــا ان رو بــه رو بودنــد و 
امــروز مفتخریــم کــه ایــن چشــم انــداز محقــق گردیــده و توانســته ایــم اعتمــاد جامعــه 

ــه نحــو احســن جلــب نماییــم.  ــی را ب ــران ایران متخصصیــن مدیریــت و مدی

داستان بیـست سـال
              ارزش آفــریـنی



شــما بــا کار ســخت و مــداوم توانســته اید شــرکتی را ایجــاد 
ــد  ــی کرده ای ــی را ط ــد و ترق ــان رش ــه نردب ــد و پله پل کنی
تــا بــه جایــگاه مدیرعامــل برســید. امــا هیــچ زمــان راحت و 
آمــاده ای بــرای شــكوفایی دســتاوردهای شــما وجود نــدارد. 
دنیــای کســب وکار بــه طــور باورنكردنــی ای ناکارآمــد اســت 
و اگــر شــما نتوانیــد نتایــج مــورد نیــاز شــرکتتان را ایجــاد 

کنیــد، دیــر یــا زود بــه در بســته خواهیــد خــورد.
درســت اســت کــه شــما همیشــه نمی توانیــد فاکتورهایــی 
کــه موفقیــت کســب وکارتان را تضمیــن می کنــد، تعییــن 
کنیــد امــا در عــوض شــما بــر ویژگی هــای رهبــری خودتان 
ــد ویژگی هــای منفــی و مخــرب  ــد و می توانی ــرل داری کنت
را اصــاح کنیــد. احتمــاالً همیــن عامــل همــه تفاوت هــا را 
ایجــاد می کنــد. بــا داشــتن ویژگی هــای مناســب رهبــری، 
قــادر خواهیــد بــود بــرای افزایــش روحیــه کارکنــان و پیــدا 

کــردن راه هایــی بــرای افزایــش بهــره وری فكــری بكنیــد.
بااین حــال، اگــر شــما نســبت بــه کاســتی های شــخصیتان 
غافــل باشــید یــا در دام تله هــای روان شــناختی معمــول در 
بیــن مدیــران اجرایــی بیفتید، بــرای رســیدن به ایــن نتایج، 
راه طوالنی تــری خواهیــد داشــت. صفــات زیــر آن دســته از 
ویژگی هایــی اســت کــه بــا کنتــرل بــر انهــا می توانیــد بــه 

مدیرعامــل و رهبــر بهتــری تبدیل شــوید.
 برای غلبه بر غرورتان کاری کنید:

متأســفانه پــس از رســیدن بــه اهــداف و تبدیــل شــدن بــه 
مدیرعامــل ، شــانس ابتــا بــه غرور کاذب بســیار زیاد اســت. 
شــما ممكــن اســت بــه این بــاور نادرســت دچــار شــوید که 

ســه ویـــژگی کـه در
مـــدیرعاملـــ  نقـش 
ــا  ــا آن ه ــد بــ بایــ
ــد! ــی کنی خـداحافظـ



دیگــر نیــازی بــه جســتجوی فرصت هــای یادگیــری و رشــد 
ــه همیــن ترتیــب از تمــام کســانی کــه ادراک و  ــد. ب نداری
ــوید و  ــند، دور می ش ــش می کش ــه چال ــما را ب ــرات ش نظ

ــد. ــو” محاصــره می کنی ــده ای “بله قربان گ ــا ع ــود را ب خ
واقعیــت ایــن اســت کــه افتخــار بــه دســتاوردهایتان هیــچ 
ــث  ــورد باع ــن م ــه ای ــه شــرطی ک ــا ب ــدارد، ام مشــكلی ن
نشــود فكــر کنیــد هیچ کــدام از کارهایتــان اشــتباه نیســت. 
ــود و  ــا خ ــان را اول ب ــاً خودت ــه دائم ــت ک ــن اس ــر ای بهت
ســپس بــا رقبــا مقایســه کنیــد. تغییــرات صنعــت و نظرات 
دیگــران می توانــد بــه شــما بــرای فرصت هــای یادگیــری و 
رشــد کمــک کنــد. ایــن را بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــه 
عنــوان مدیرعامــل، بایــد پایــداری و اســتمرار را حفــظ کنید 
و بدانیــد کــه بــه نــدرت پیــش می آیــد شــما باهوش تریــن 

فــرد اتــاق باشــید.
غــرور خــود را کنــار بگذاریــد و بگذاریــد افراد تیــم اظهارنظر 
ــت  ــما در دریاف ــه ش ــا ب ــه تنه ــا ن ــن ورودی ه ــد. ای کنن
ــد کمــک می کنــد بلكــه انگیــزه بیشــتری  ایده هــای جدی
ــد از  ــعی کنی ــد. س ــه می ده ــما ارائ ــان ش ــه کارکن ــم ب ه
طریــق ارزش دادن بــه کارکنــان حــس افتخــار را در خــود 
تقویــت کنیــد در ایــن صــورت اســت کــه می توانیــد نــرخ 
گــردش و غیبــت را در کارکنــان کاهــش دهیــد و بــه طــور 
مســتقیم بــر میــزان بهــره وری و کاهــش هزینه هــای کلــی 

تأثیــر بگذاریــد.
  احتیاط افراطی را کنار بگذارید:

در نــگاه اول، رفتــار محتاطانــه ممكــن اســت ویژگــی منفی به 
نظــر نرســد - امــا همان طــور کــه دین اســتمولیس در نشــریه 
کســب وکار هــاروارد اشــاره کــرده اســت ایــن موضوع بــه ندرت 
یــک خصیصــه مطلــوب در مدیــران عامل بــه حســاب می آید. 
در صــدر لیســت ویژگی هــای مدیــران مطلــوب بایــد توانایــی 
درک خطــرات مؤثــر و مناســب و توانایی تخصیــص فرصت در 
موقعیت هــای مبهــم قــرار گرفتــه باشــد. ایــن موضوع بــه ویژه 
هنگامــی کــه اقدام ” درســت” کاماً روشــن و شــفاف نیســت، 

اهمیــت بیشــتری می یابد.
ــران  ــه مدی ــت ک ــت اس ــوع درس ــن موض ــه ای درحالی ک
ــان  ــود در اختیارش ــش موج ــع و دان ــد از مناب ــی بای اجرای
بــرای اطمینــان از تصمیم گیــری آگاهانــه اســتفاده کننــد، 
امــا امیــدواری بــرای موفقیــت قطعــی و تــرس از شكســت، 
می توانــد موجــب اجتنــاب از هــر نــوع ریســک ســازنده ای 
ــل و بررســی  ــات را بیش ازحــد تحلی ــا تصمیم شــود. آن ه
ــا  ــق ب ــد مطاب ــر ترجیــح می دهن ــت ام ــد و در نهای می کنن
ــت،  ــد. در حقیق ــش رون ــرکت پی ــته ش ــای گذش آرمان ه
ــای  ــا و موفقیت هــای دنی ــن نوآوری ه بســیاری از بزرگ تری
کســب وکار و ســایر حوزه هــا، نتیجــه یک ریســک محاســبه 

شــده اســت. ایــن خطــر بــرای بیــل گیتــس خــروج از کالج 
بــرای ایجــاد مایكروســافت و بــرای نویســنده هــری پاتــر رد 
شــدن کتــاب توســط چندیــن ناشــر مختلــف بــود. همــه 
ــی  ــا حت ــد؛ ام ــی ندارن ــی را در پ ــن مزایای ــک ها چنی ریس
زمانــی کــه یــک خطــر موفقیــت چندانی بــه دنبال نداشــته 
باشــد، شــما می توانیــد چیزهــای جدیــدی را یــاد بگیریــد 
ــه  ــه شــرکتتان کمــک می کنــد در دنیــای رقابــت ب کــه ب
ــه شــرایط  ــودن ب ــر، راضــی ب ــد. از ســوی دیگ ــش تازی پی
موجــود و خشــنود بــودن از عملكــرد فعلی تــان، تنهــا منجر 
بــه ایــن می شــود کــه عقب نشــینی کــرده یــا در بهتریــن 

حالــت پســرفت کنیــد.
 دست از تمرکز صرف بر سودآوری بردارید:

ــه و  ــام مدیرعامــل، ترازنام ــه، طبیعــی اســت کــه در مق بل
شــرایط مالــی شــرکت برایتــان مهــم باشــد. ایــن موضــوع 
زمانــی اهمیــت دو چنــدان می یابــد کــه بایــد خــود را بــه 
ــد..  ــی کنی ــره معرف ــای هیئت مدی ــا اعض ــرمایه گذاران ی س
امــا، ایــن موضــوع نبایــد موجــب شــود ســودآوری بــر نیــاز 
مشــتری اولویــت پیــدا کنــد. تمرکــز وســیع بــر ســود بــه 
نــدرت پایــان خوبــی خواهــد داشــت. اگر شــما ســعی کنید 
ــا از  ــه پیشــنهادات مشــتریان کمتــر توجــه کــرده ی کــه ب
مــواد ارزان تــر بــرای تولیــد محصوالت خــود اســتفاده کنید، 
مخاطبــان هــدف متوجــه خواهند شــد. بدبختی بســیاری از 
شــرکت ها نتیجــه مســتقیم تعقیــب ســود، به جــای توجــه 

بــه منافــع مشــتری اســت.
اگرچــه شــما اکنــون در مقــام مدیرعامل از مشــتریان فاصله 
زیــادی داریــد، امــا می توانیــد بــا ایجــاد بینــش و ذهنیــت 
مناســب در کارکنــان خــط مقــدم، نســبت بــه نیازمنــدی 
و دغدغــه مشــتریانتان کاری انجــام دهیــد. همان طــور 
کــه شــما دائمــاً در حــال تــاش بــرای بهبــود محصــوالت 
یــا خدمــات خــود هســتید تــا بتوانیــد بــه بهتریــن شــكل 
ممكــن بــه مشــتریان کمــک کنیــد،  می توانیــد بــا وفــادار  
کــردن مشــتریان نــام تجــاری خــود را ارتقــا داده و زمینــه را 

بــرای موفقیــت پایــدار مهیــا ســازید.
 نســخه بهتــری از خودتــان، شــرکت بهتری 

ــت! را خواهد داش
همان طــور کــه اقدامــات الزم را بــرای حــل نقــاط ضعفتــان 
در مقــام مدیرعامــل انجــام می دهیــد،  بهتــر اســت ســعی 
کنیــد تأثیر مثبت و پایداری بر شــرکتتان داشــته باشــید. از 
انگیــزه دادن بــه کارکنــان تــا واکنــش مناســب بــه تغییرات 
بــازار، غلبــه بــر موانــع معمــول در فراینــد مدیرعاملــی، بــه 
شــما ایــن امــكان را می دهــد تــا شــرکت خــود را به ســمت 

یــک آینــده امیدوارکننــده هدایــت کنید.
منبع: مجله کسب وکار هاروارد



می توانــد  دقیــق  برنامه ریــزی   
آرامش بخــش باشــد، امــا یــک اســتراتژی نیســت!

ــا  ــد کــه اســتراتژی مهــم اســت ام ــران می دانن همــه مدی
تقریبــا همــه آن را ترســناک می یابنــد، چــون مجبــور بــه 
مقابلــه بــا آینــده ای هســتند کــه در بهتریــن حالــت فقــط 
ــع  ــر، در واق ــه بدت ــد. از هم ــدس بزنن ــد آن را ح می توانن
ــری  ــی تصمیم گی ــتلزم نوع ــتراتژي مس ــک اس ــاب ی انتخ
اســت کــه امكانــات و گزینه هــای پیش رویمــان را کاهــش 

می دهــد. 
یــک مدیــر اجرایــی ممكــن اســت از تــرس اتخــاذ تصمیــم 
اشــتباه، طــرح و صفحــات گســترده دقیقــی ایجــاد کند که 
هزینــه و درآمــد پــروژه بــه دقــت در آن محاســبه شــده و 
تقریبــا همــه چیــز بررســی شــده اســت. جالــب اینجاســت 
بدانیــد ایــن روش شــاید یــک راه عالــی بــرای کنــار آمــدن 
بــا تــرس از ناشــناخته ها باشــد امــا بــرای ایجــاد اســتراتژی، 

واقعــا وحشــتناک اســت! 
ــی بخشــی جداناشــدنی  ــرس و ناراحت ــه، ت ــا ن ــم ی بپذیری
ــور  ــه ط ــما ب ــر ش ــع اگ ــت. در واق ــتراتژی پردازی اس از اس
ــال  ــه احتم ــتید، ب ــت هس ــتراتژی تان راح ــا اس ــل ب کام
قــوی آن اســتراتژی زیــاد خــوب نیســت. بــر اســاس ایــن 
ــوب،  ــتراتژی خ ــه اس ــد ک ــران می پذیرن ــی، مدی جهان بین
محصــول ســاعت ها تحقیــق و مدل ســازی دقیــق نیســت 
ــوض  ــود. در ع ــص ش ــه بی نق ــک نتیج ــه ی ــر ب ــه منج ک
ــیار  ــاده و بس ــد س ــک فراین ــی از ی ــوب ناش ــتراتژی خ اس
ســریع از فكــر کــردن اســت. فكــر کــردن بــه اینكــه چــه 
می خواهیــم و واقــع بینانــه بســنجیم آیــا امكانــات و 
توانمنــدی الزم بــرای رســیدن بــه ایــن چشــم انداز را داریــم 

ــد،  ــردی را بپذیرن ــن رویك ــران چنی ــر مدی ــر. اگ ــا خی ی
شــاید و فقــط شــاید، بتوانند بــه اســتراتژی پردازی 

ــد.  ــه دهن خــارج از محــدوده امنشــان ادام
ــم  ــاره می کنی ــی اش ــه تله های ــه ب در ادام

کــه موجــب می شــود دلتــان نیایــد 
ــن اســتراتژی از محــدوده  ــن تدوی حی
امنتــان خــارج شــوید و ترجیــح 
ــبید  ــان بچس ــه ترس هایت ــد ب دهی
و بــا برنامه ریــزی مســتمر، ادای 
ــد.   ــودن را دربیاوری ــت ب استراتژیس

 تله راحتی 1: برنامه ریزی استراتژیک:  
ــتفاده  ــتراتژی« اس ــه »اس ــه کلم ــار ک ــر ب ــع، ه در واق

می شــود، بــا »طــرح و برنامــه« قریــن اســت. 
برنامه هــای اســتراتژیک مــورد اقبــال 

ــوند  ــب می ش ــون موج ــتند چ هس
و  اســتراتژی مفهومــی شــدنی 

ــد.  ــه نظــر بیای راحــت ب
اســتراتژیک  برنامه هــای 
ســاختار تقریبا یكســانی دارند 
و معمــوال دارای ســه بخــش 
اصلــی هســتند: نخســت 
بیانیــه  یــا  چشــم انداز 
ــک  ــت، دوم ی ــت اس ماموری
لیســت از طرح هایــی ماننــد 
توســعه محصــول، گســترش 
پروژه هایــی  و  جغرافیایــی 
اســت کــه ســاختار ســازمان 
ــدف در  ــه ه ــتیابی ب را در دس
ــوم  ــر س ــرد. عنص ــر می گی نظ
ــی  ــور مال ــه ام ــل طــرح ب تبدی

اســت و از همیــن طریــق طــرح 
ــق  ــه منطب ــا بودج ــی ب ــه خوب ب

می شــود. 
نیســت!  اســتراتژی  ایــن  امــا 

برنامه ریــزی بــه طــور معمــول در 
مــورد آنچــه ســازمان نمی خواهــد 

ــح و روشــن نیســت.  انجــام دهــد، صری
ــتراتژی  ــرای اس ــزی ب ــتباه برنامه ری اش

یــک دام رایــج اســت. حتــی 
اعضــای هیئــت مدیــره کــه 

قــرار اســت در مــورد 
استراتژی 

دولبهشمشیر
بــرنامه ریـزی

استراتـژیــک



می شــوند. گرفتــار  بــدان  هــم  باشــند  صــادق 
 تله راحتی 2: تفکر مبتنی بر هزینه: 

ــر  ــی منج ــه آرام ــزی ب ــر برنامه ری ــز ب تمرک
بــه تفكــر مبتنــی بــر هزینــه می شــود. 
هزینه هــا خودشــان را بــه طــور 
ــزی  ــه برنامه ری ــگفت انگیزی ب ش
از  چــون  می کننــد  وصــل 
منظــر ســازمانی متغیرهــای 
قابــل کنترلــی هســتند. 
ــتند  ــت هس ــا راح هزینه ه
زیــرا می تــوان آن هــا را بــا 
دقــت نســبی برنامه ریــزی 
کرد. اما مســئله اینجاست 
هزینه هــا،  بــرای  کــه 
تصمیم گیــری  شــرکت 
بــرای  امــا  می کنــد 
مشــتریانتان  درآمــد، 
تصمیم گیرنــده هســتند. 
شــما شــاید بتوانید کنترل 
ــت  ــان را در دس هزینه هایت
بگیریــد امــا کنتــرل درآمــد 
از طریــق برنامــه ریزی میســر 

ــد.  ــد ش نخواه
بنابرایــن نكتــه مهــم ایــن 
ــی  ــت پیش بین ــه قابلی ــت ک اس
هزینه هــا اساســا از پیش بینــی 

ــت.  ــاوت اس ــد متف درآم

 تلــه راحتــی 3: چارچــوب اســتراتژی 
خودارجاعــی: 

ــد  ــرا می توان ــد زی ــه باش ــن حیل ــاید موذی تری ــن دام ش ای
حتــی مدیرانــی را کــه بــه خوبــی از دام برنامه ریــزی آگاهند 
و بــه دنبــال یــک اســتراتژی واقعــی هســتند هم به اشــتباه 
بینــدازد. در شناســایی و تبییــن اســتراتژی، بیشــتر مدیران 
ــورد  ــد. دو م ــتفاده می کنن ــتاندارد اس ــای اس از چارچوب ه
از محبوب ترین هــا، چارچوب هایــی اســت کــه ســعی 
می کنــد متناســب بــا متغیرهــای  قابــل کنتــرل شــرکت، 

اســتراتژی طراحــی کنــد.
در ســال 1978، هنــری مینتزبــرگ مقاله ای را منتشــر کرد 
کــه بســیار مــورد اقبــال قــرار گرفــت. بینــش مینتــزرگ 
ســاده امــا قدرتمنــد بــود. او بیــن اســتراتژی عمــدی )که بر 
اســاس اراده اســت( و اســتراتژی اورژانســی )کــه بــر اســاس 
نیــت و قصــد قبلــی نیســت( و در عــوض شــامل پاســخ های 
شــرکت بــرای انــواع رویدادهــای پیش بینــی نشــده اســت، 

تمایــز قائــل شــد. 
ــی  ــران توانای ــه مدی ــد ک ــان می ده ــرگ نش ــر مینتزب تفك
پیش بینــی خــود را از آینــده بیــش از حــد واقعــی تخمیــن 
ــدی و  ــتراتژی عم ــان اس ــز می ــیم تمای ــا ترس ــد. ب می زنن
اورژانســی، او میخواســت مدیــران را بــرای تماشــای دقیــق 
تغییــرات محیطــی و ایجــاد اصاحــات در اســتراتژی 
ــه آن هــا در  ــن، ب ــر ای عمدی شــان تشــویق کنــد. عــاوه ب
برابــر خطــرات ناشــی از چســبیدن به یــک اســتراتژی ثابت 

ــا تغییــرات اساســی در محیــط رقابتــی هشــدار داد.  ب
همــه این هــا منطقــی و معقــول بــه نظــر می رســد. درســت 
اســت؟ امــا مدیــران اغلــب بــا ایــن منطق کــه آینده بســیار 
غیرقابــل پیــش بینــی و متغیــر اســت، از تدویــن اســتراتژی 
ــتراتژی  ــاب اس ــه انتخ ــد ک ــد و معتقدن ــاب می کنن اجتن
تــا زمانیكــه آینــده بــه انــدازه کافــی روشــن باشــد، معنــی 
نمی دهــد. اگــر آینــده بــرای انتخــاب اســتراتژیک بیــش از 
حــد غیرقابــل پیــش بینــی اســت، چــه چیــزی یــک مدیــر 
ــر  ــد؟ مدی ــتراتژی بیاندیش ــه اس ــا ب ــد ت را وادار می کن
ــه  ــد ک ــه نقطــه ای را تشــخیص ده چگون
ــانات  ــد و نوس ــی باش ــل پیش بین قاب
کمــی بــرای شــروع انتخــاب 

داشــته باشــد؟
از ایــن رو مفهــوم اســتراتژی 
اورژانســی بــه ســادگی 
یــک  بــه  تبدیــل 
ســودمند  بهانــه 
از  اجتنــاب  بــرای 

انتخاب های 



ــرار  ــرای تك ــه ای ب ــت و بهان ــده اس ــتراتژیک ش ــوار اس دش
عنــوان »پیــرو ســریع« اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اگر 
واقع بیــن باشــیم، پیــروی از انتخاب هــای رقبــا هرگــز یــک 
ــرد! ــد ک ــاد نخواه ــمند ایج ــرد و ارزش ــت منحصربه ف مزی

احتمــاال بــا مفهــوم قابلیت هــای ســازمانی آشــنایی داریــد. 
تاکیــد بــر صاحیت هــای ســازمانی بــرای خیلــی از مدیران 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــكل ای ــا مش ــا اینج ــت ام ــذاب اس ج
قابلیت هــا خــود بــه خــود یــک مشــتری را وادار بــه خریــد 
نمی کننــد. فقــط کســانیكه یــک معادلــه بــاارزش را بــرای 
مجموعــه خاصــی از مشــتریان تولیــد می کننــد، می تواننــد 
ایــن کار را انجــام دهنــد. امــا از طرفــی مشــتریان و محیــط 
ــیاری  ــتند. بس ــرل هس ــل کنت ــناخته و غیرقاب ــر دو ناش ه
ــه  ــی ک ــر قابلیت های ــا ب ــد ت ــح می دهن ــران ترجی از مدی
تحــت کنتــرل هســتند، تمرکــز کننــد و اگــر موفق نشــوند 
تقصیــر را بــر گــردن مشــتریان دمدمی مــزاج و یــا رقبــای 

ــد.  ــی می اندازن غیرمنطق

شمشیر دو لبه برنامه ریزی استراتژیک:
ــر  ــا گی ــن تله ه ــمیم در ای ــا بفهـــ از کجـ

افتاده ایــم یــا خیــر؟!

 فرار از تله ها: راه چاره چیست؟
چگونــه یــک شــرکت می توانــد از ایــن تله هــا فــرار کنــد؟ از 
آن جــا کــه مشــكل در عــدم انطبــاق طبیعــی افــراد با حس 
تــرس و ناراحتــی ناشــی از اســتراتژی اســت، تنهــا راه حــل، 
اتخــاذ یــک نظــم و دیســیپلین مشــخص در مــورد ایجــاد 
اســتراتژی اســت کــه شــما را بــا تجربــه احســاس وحشــت 
ــد. در  ــتی می ده ــتراتژی آش ــن اس ــی از تدوی ــرس ناش و ت

اینجــا 3 قانــون اساســی وجــود دارد کــه رعابــت کردنشــان 
آســان نیســت! اگــر بتوانیــد منطقــه امنتــان را تــرک کنیــد 
ــد  ــی توانی ــل م ــد، حداق ــد بمانی ــن متعه ــن قوانی ــه ای و ب
ــدی نیســت.   مطمئــن شــوید، اســتراتژی تان، اســتراتژی ب

در ادامــه بــه تشــریح ایــن قوانیــن میپردازیــم:
ــون 1: بیانیــه اســتراتژی را ســاده نگــه   قان

ــد: داری
بــه جــای ایجــاد اســناد عریــض و طویــل بــه یــک گــزاره 
ــن کــه  ــه جــای ای خــوب فكــر کنیــد: »چــرا مشــتریان ب
رقبــا را انتخــاب کننــد، بــه ســمت مــن می آینــد؟«. همــه 
چیــز در پاســخ بــه همین ســوال خاصه شــده اســت. گزاره 
ارزش پییشــنهادی تان را پیــدا کنیــد و بــر اســاس آن زمین 
بــازی )مشــتریان هــدف( و ابزارتــان بــرای پیــروزی در ایــن 
زمیــن بــازی را مشــخص کنیــد. هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد 
کــه یــک اســتراتژی خــوب نتوانــد بــا کلمــات ســاده و در 
یــک صفحــه کاغــذ جــا شــود! نگذاریــد برنامه ریــزی جــای 

اســتراتژی را برایتــان بگیــرد.
 قانــون 2: بدانیــد کــه اســتراتژی در مــورد 

کمــال نیســت!
ــه اول در  ــتراتژی در درج ــه اس ــم ک ــت کردی ــا صحب قب
مــورد درآمــد اســت نــه هزینــه، امــا در برنامه ریــزی مــا بــر 
کنتــرل هزینه هــا تمرکــز داریــم نــه درآمــد! لــذا کمــال در 
اســتراتژی غیرممكــن اســت. بنابرایــن در بهتریــن حالــت، 
ــش  ــرکت را کاه ــت ش ــدم موفقی ــال ع ــتراتژی احتم اس
می دهــد. مدیــران بایــد ایــن واقعیــت را درونی ســازی 

ــد ایجــاد اســتراتژی ترســید.  کننــد کــه نبایــد از رون
بپذیریــد کــه اســتراتژی یــک شــرط بندی اســت. هــر بــار 
ــتراتژی تان  ــد اس ــت کنی ــران ثاب ــه دیگ ــید ب ــه در تاش ک
قطعــا خــوب اســت، اســتراتژی واقعــی را تضعیــف می کنید!  
تــا زمانــی کــه ایــن اصــل را نپذیریــد مطمئــن باشــید بــه 

ــزی خواهیــد داشــت! جــای اســتراتژی، برنامه ری
ــکار  ــح و آش ــق صری ــک منط ــون 3: ی  قان

ایجــاد کنیــد:
تنهــا راه مطمئــن بــرای بهبــود میــزان موفقیــت گزینه های 
اســتراتژیک شــما، این اســت کــه منطــق تفكرتان را تســت 
ــی  ــوب و واقع ــما خ ــای ش ــه انتخاب ه ــرای اینك ــد! ب کنی
باشــند، بایــد چــه چیزی در مــورد مشــتریان، بــازار، صنعت، 
ــد؟ در  ــان بدانی ــورد خودت ــر در م ــه مهم ت ــت و از هم رقاب
مــورد اینهــا چــه اعتقــادی داریــد؟ مهــم اســت تــا پاســخ 
ایــن ســواالت را بنویســید و بــا گذشــت زمــان ســیر رشــد 

خــود را ببینیــد.
ــزی،  ــت، برنامه ری ــن یادداش ــا در ای ــه م ــر اینك ــخن آخ س
ــای  ــا را تله ه ــت ه ــر قابلی ــز ب ــه و تمرک ــت هزین مدیری

آیا شما در منطقه امنتان اسیر شده اید؟

احتماال نه! شاید!

اگر شما یک گروه استراتژی دارید، 
احتماال گروه کوچكی است.

شما احتماال یک گروه برنامه ریزی 
استراتژیک بزرگ دارید.

عاوه بر سود، مهم ترین معیار 
عملكردی شما رضایت مشتری و 

سهم بازار است.

عاوه بر سود، مهم ترین معیارهای 
عملكردی شما، مبتنی بر هزینه و 

قابلیت است.

استراتژی عمدتا توسط مدیران خط 
به هیئت مدیره معرفی شده است.

استراتژی شرکتتان توسط تیم 
برنامه ریزی استراتژیک، به هیئت 

مدیره معرفی شده است.
اعضای هیئت مدیره برای توصیف 

کامل از خطراتی که در یک استراتژی 
وجود دارد، قبل از تصویب آن سوال 

می پرسند. 

اعضای هیئت مدیره اصرار دارند به 
آن ها اثبات کنید استراتژی موفق 

خواهد شد.



خطرناکــی بــرای تدویــن اســتراتژی دانســتیم. با 
ایــن حــال نمیتــوان انكار کــرد که ایــن فعالیت ها 
ضــروری هســتند. تنهــا کاری کــه می تــوان کــرد 
ایــن اســت کــه  آگاهانــه ســعی کنیم اســتراتژی 
را مكانیزمــی بــرای کاهــش ترس و ایجــاد آرامش 
قــرار ندهیــم. بــاز هــم تاکیــد میكنیــم، اگــر بــا 
اســتراتژی تان خیلــی راحــت هســتید، احتمــاال 

ــد! ــای کار می لنگ ــک ج ی

منبع: 
مجله کسب وکار هاروارد





برگـی از یک تجـــربه در کایــن
موضوع پروژه: 

پیــاده ســازی و اســتقرار نظــام جامــع مدیریــت فرآیندهــای 
ر کا کسب و

صنعت مورد بررسی: 
معدن و فوالد

مسئله قابل بهبود در سازمان:
عــدم وجــود معمــاری فرآینــدی یكپارچــه و ضعف در وجود اســتراتژی 
یــا نقشــه راه مشــخص بــرای بهبــود فرایندهــای کســب وکار در مســیر 

ارتقــای کارایــی و بهره وری در ســازمان
عــدم تعهــد شــرکت مشــاوره مدیریــت کــره ای در ارتبــاط بــا ادامــه 
مســیر پــروژه مذکــور و واگــذاری بخشــی از عملیــات باقــی مانــده بــه 

شــرکت کاین
راه حل کاین برای این مسئله: 

1. طراحی و پیاده سازی نقشه فرآیندهای کسب وکار
2. بازطراحــی فرآیندهــای کســب وکار بــه منظــور افزایــش اثربخشــی 

)ERP( سیســتمهای اطاعاتــی یكپارچــه ســازمانی
3. توســعه مــدل اختصاصــی و بومــی معمــاری فرآیندهای کســب و کار 

در صنایــع معدنــی و فــوالدی
ــا  ــار کارفرم ــورد انتظ ــرات م ــا تغیی ــه ب ــری در مواجه 4. انعطاف پذی

ــروژه در پ
ــا ســطوح  ــا ت ــوزش و فرهنگســازی کارفرم ــر آم ــز بیشــتر ب 5. تمرک
پاییــن و عملیاتــی واحدهــای ســازمانی در حــوزه رویكــرد و نگــرش 

ــدی فرآین
عامل کلیدی موفقیت در پروژه هایی با این ویژگی:  

و  ریســک ها  پــروژه،  ابعــاد  مســئله،  دقیــق  ارزیابــی  و  شناســایی 
آماده ســازی طــرح کیفیــت اجــرای ایــن پــروژه بــر اســاس ارزیابی هــای 

ــور مذک
1. تشــكیل کمیتــه راهبــری مدیریــت فرآینــد و برگــزاری مســتمر و 
منظــم جلســات جهــت پیگیــری امــور پــروژه و رفــع مســایل احتمالــی

2. اتخاذ رویكرد نظام جامع مدیریت پروژه در راهبری پروژه
3. همــكاری و تعامــل مناســب کارفرمــا از طریــق تشــكیل گروههــای 

کاری و مشــارکت مســتمر در برگــزاری جلســات کاری
4. وجــود دیــدگاه فرآینــدی در ســازمان کارفرمــا و باالخــص مدیــران 

شد ر ا
ــروژه در  ــرای پ ــروژه درخصــوص اج ــم پ ــازماندهی مناســب تی 5. س

ــف ــای مختل فازه

مدیر پروژه: مهندس فرزاد سلطانی
مشاور ارشد پروژه: مهندس مجید قیطاسی 
ناظر کیفی پروژه: دکتر محمود اولیایی
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kayen-samaneh-company

کــــــــــــافه مـــــدیـر
تهران، خیـابان باقـرخان غــربي 
بـاقــــــرخان  ساخـــــتمان 
پـــــالك 64 واحـــد 15 و 16


