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استفاده از استراتژی توقف
برایان تریسی مترجم: ژان بقوسیان

استراتژی زمانی نتیجه می دهد که همه تالش و زمان شما را بر کاری که خیلی خوب 

اساس  بر  کار  شروع  تنها  نه  استراتژیک  برنامه ریزی  کند.  متمرکز  می دهید،  انجام 

گزینه های استراتژی، بلکه متوقف کردن بعضی کارهای دیگر است.

همیشه برای شروع کاری جدید، باید کاری قدیمی را متوقف کنید. ظرفیت شما پر 

است. قبال از همه منابع استفاده کرده اید، تازه اگر بیش  از حد استفاده نکرده باشید. 

برای انجام کاری جدید در آینده باید زمان و منابع خود را با توقف کارهای کنونی 

آزاد کنید.

استراتژی توقف به این معنی است که باید قبل از حرکت به سوی آینده از دست 

گذشته خالص شوید. از چه کاری باید خالص شوید، آن  را قطع کنید، حذف کنید یا 

کامال کنار بگذارید؟ یکی از قوانین اساسی در تفکر استراتژیک این است که تا وقتی 
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از دست چیزی قدیمی خالص نشده اید، سراغ کار جدیدی نروید. تا وقتی کاری را 

در حوزه ای قدیمی متوقف نکرده اید، هرگز سراغ حوزه جدیدی نروید.

چه کارهایی باید کم تر، متوقف یا حذف شود؟
نقاط ضعف اصلی تان چیست؟ در کسب وکار بخش های زیادی وجود دارد که در 

آن ها فعال هستید، ولی هرگز نمی توانید به رهبر بازار در آن حوزه ها تبدیل شوید. 

با محصوالت و خدمات بسیار  باال است و مجبورید  بازار بسیار  بر  هزینه تسلط 

باکیفیتی رقابت کنید.

گذاشتن  کنار  و شجاعت  بصیرت  که  است  این  تمرکز  و  توجه  کلیدهای  از  یکی 

محصوالت، خدمات و بازارهای خاص که در آن ها برتر نیستید را داشته باشید. به 

قول جک ولش: »اگر مزیت رقابتی ندارید، رقابت نکنید«.

رهنمود استراتژیک و انقالبی او برای شرکت جنرال الکتریک این بود: »ما باید در 

هر بازاری شماره یک یا دو باشیم؛ در غیر این صورت، آن بازار را کامال ترک می کنیم 

و فقط بر بازارهایی تمرکز می کنیم که بتوانیم در آن ها شماره یک یا دو باشیم«.

اعتراف به اینکه در هر حوزه ای هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارید، یک گام مهم 

به جلو است. تصمیم به عقب نشینی از یک بازار یا ترک آن به خاطر عدم موفقیت، 

اغلب هوشمندانه ترین تصمیم استراتژیکی است که می توانید اتخاذ کنید.

قانون حذف جایگزین
قانون حذف جایگزین می گوید: »انجام یک کار به  معنی انجام ندادن همه کارهای 

دیگری است که می توانستید در همان زمان انجام دهید«.

هر کاری را برای انجام دادن انتخاب می کنید، هم زمان تصمیم می گیرید کار دیگری 

را در آن زمان یا با همان مقدار پول انجام ندهید. گاهی، انتخاب اینکه کاری را 

انجام ندهید، بسیار مهم است؛ زیرا می توان نیروهای خود را در جایی متمرکز کرد 

که خاستگاه بزرگ ترین موفقیت است.
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 غرور مدیر
گاهی کسب وکارها به خاطر غرور مدیر شکست می خورند؛ یعنی وقتی تصمیم گیرنده 

با غرور خود وارد کاری می شود که بی نتیجه است، بر شخصی سرمایه گذاری می کند 

که نمی تواند کار را انجام دهد یا بر محصول یا خدمتی که فروش ندارد.

وقتی شرکت ها به غرور مدیر گرفتار می شوند، اغلب بهترین فروشندگان، بهترین 

بازاریابان و بیشترین بودجه های تبلیغاتی را به کار می گیرند و آن  ها را بر فروش 

محصول یا خدمتی متمرکز می کنند که دیگر موفق نیست یا بدتر از آن، هرگز موفق 

نبوده است؛ اما از آنجا که شخصی این محصول را انتخاب کرده و می خواهد آن 

را پیش ببرد، تمام منابع هدر می رود.

ضرب المثلی می گوید: »اگر اسب ُمرد، از آن پیاده شوید!«

این ضرب المثل از قانون چاله ها پیروی می کند: »اگر در چاله افتادی، از گود کردن 

آن دست  بردار«. راه حل این نیست که چاله شکست و ناامیدی را عمیق تر کنید، 

بلکه بروید و جای دیگری را حفر کنید و کار دیگری را امتحان کنید.
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