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7 سوال کلیدی که کسب و کارها باید پاسخ دهند
برگرفته از کتاب چکیده کتاب های کسب و کار - جلد سوم 

رابرت سیمونز استاد مدیریت کسب وکار دانشگاه هاروارد بر این باور است که هر 

سازمانی پاسخ های متمایز خود را برای موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک دارد. او 

هفت سوال درباره استراتژی را مطرح می کند. سواالتی که هر کسی در شرکت باید 

مرتبا آن ها را بپرسد و قادر به پاسخگویی باشد.

سواالت استراتژیک و ضرورت های اجرایی آن ها
هدایت کسب وکار دشوار است. برای موفقیت باید سواالت درستی بپرسید. این هفت 

سوال درباره استراتژی به شما کمک می کند تا سالمت و چشم اندازهای سازمانتان را 

ارزیابی کنید. از پاسخ ها برای خلق دیدگاه های عملی درباره بهترین استراتژی هایی 

که باید در پیش بگیرید، استفاده کنید. هر سوال مربوط به یک ضرورت اجرایی است 

که مبنای موفقیت کسب وکار است:
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1. مشتری اصلی شما کیست؟
شرکت شما فقط می تواند به یک  نوع مشتری به خوبی خدمات رسانی کند. منابع را 

به رضایت و خشنودی آن مشتری اختصاص دهید. پول، مواد و زمانی را که صرف 

محصوالت و خدماتی می کنید که ارزش مستقیمی برای مشتری اصلی تان ندارد را 

به حداقل برسانید. تصور نکنید »چندین مشتری« دارید. اگر چنین تصوری داشته 

باشید، منابعتان را پخش می کنید و تمرکز بر مشتری مهم را از دست می دهید.

وقتی مدیران فروشگاه »هوم دیپات« اوایل سال 2000 تصمیم گرفتند به پیمانکاران 

زیان  نتیجه اش  و  آموختند  به سختی  را  این درس  کنند،  حرفه ای خدمات رسانی 

شدید این زنجیره به خاطر از دست دادن رضایت مشتریان بود. شرکت مجددا 

به  که  را  بازاری  سهم  تا  کرد  معطوف  خانه  ها  تعمیرکاران  به  را  اصلی اش  تمرکز 

فروشگاه های زنجیره ای دیگر واگذار کرده بود دوباره به دست آورد.

مشتری اصلی خود را با هم پوشانی سه عامل بیابید: »دورنما، قابلیت ها و امکان 

سودآوری.« دورنما به دلیل وجودی منحصربه فرد سازمان و سابقه، عقاید و هویت 

آن مربوط می شود. قابلیت ها، منابع در دسترس از جمله امکانات فیزیکی، سرمایه 

فکری و دارایی های مالی هستند.

ارزیابِی امکان سودآوری به معنی توجه به هر نوع جایگزین محتمل برای برگشت 

سرمایه است. تشخیص اینکه چه کسی مشتری نیست به شما کمک می کند. برای 

مثال، مشتری اصلی لوازم آرایشی »مری ِکی« یک مشاور فروش مستقل است و نه 

مصرف کننده نهایی محصوالت آرایشی. ارزش ها،  نیازها و ترجیحات مشتری اصلی  

را بشناسید. اطمینان حاصل کنید که همه کارمندان مشتری اصلی را می شناسند و 

همه منابع را به نفع او اختصاص می دهند.
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2. ارزش های اصلی چگونه سهامداران، کارمندان و مشتریان را اولویت بندی 
می کنند؟

مداوم  پیشرفت  تنوع،  گروهی،  کار  یکپارچگی،  شادی بخش  و  اصلی  ارزش  پنج 

برای  ترویج می کنند، دستورالعملی  اغلب شرکت  ها  که  فردی  و مسئولیت پذیری 

ضعف عملکرد هستند. دومین ضرورت اجرایی یعنی اولویت بندی ارزش های اصلی 

به واقع گرایی شما در روش امتیازدهی شرکت به مشتریان، کارمندان و سهامداران 

بستگی دارد.

وقتی می خواهید درباره اینکه »چه ارزشی را و برای چه کسی ایجاد کنید« تصمیمات 

»ِمرک«  شرکت  کنید.  شناسایی  را  خود  به  وفادار  گروه های  اتخاذ  کنید،  دشواری 

غول صنعت دارو باور دارد که در اولویت قرار دادن مشتریان در طوالنی مدت به 

سهامداران سود می رساند. خطوط هوایی »ساوت وست« کارمندانش را در اولویت 

قرار می دهد و مشتریان و سهامداران را در رتبه   های دوم و سوم می گذارد.

پیامی که با پاداش دادن به رفتار بد ارسال می کنید به اندازه پیامتان در پاداش دهی 

به رفتار خوب، قوی است.

3. چه متغیرهای عملکرد مهمی را ارزیابی می کنید؟
میان  مرز  می تواند  است  اجرایی  ضرورت  سومین  که  عملکردی  اهداف  پیگیری 

موفقیت و شکست باشد. 

میزان  تا  می کنند  استفاده  مختلفی  عملکرد  معیارهای  از  شرکت ها  از  بسیاری 

اهداف  و  استراتژیک  اهداف  به  دستیابی  در  مختلف  کارمندان سطوح  موفقیت 

مالی را ارزیابی کنند. 

چنین »معیارهای سنجشی« محصول بررسی های ترکیبی مدیران و کارمندان است، 

مخصوصا وقتی که از 60 شاخص برای ارزیابی استفاده می کنند. 

داشتن پنج تا ُنه معیار عملکرد عدد قابل  قبولی است؛ هفت معیار هم موثر است. 
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ارقام  برای مثال، تعداد  یاد می آورند:  به  را در گروه  های هفت تایی  مردم حقایق 

شماره تلفن ها، روزهای هفته،  رنگ های رنگین کمان و . . . هفت تا است.

و  کنند  تمرکز  اولویت ها  بر  می توانند  کارکنان  باشد،  محدود  معیارها  تعداد  اگر 

مدیران می توانند بر تالش های آن ها نظارت کنند. معیارهای بیش از حد، افراد را 

محدود کرده و آزمایش و نوآوری را سرکوب می کند.

برنامه  از  را  آن ها  شرکتتان  اینکه  مگر  مفید،  تا  است  مضر  بیشتر  معیارها  گروه 

استراتژیک اش استخراج کرده باشد. باید توانایی این را داشته باشید که معیارهایتان 

را به »نظریه ارزشی آفرینی« تبدیل کنید که افرادتان آن را بدانند، به یاد آورند و 

تمرین کنند.

فهرستی از عواملی تهیه کنید که می تواند باعث شکست استراتژی تان شود، آن 

عوامل را معکوس کرده و به عنوان ویژگی های مطلوبی در نظر بگیرید که می توانید 

در کارمندان تقویت کنید. این عوامل را در نتایج حاصل از مسئولیت پذیری فردی 

و پاداش های عملکرد بگنجانید.

4. چه مرزهای استراتژیکی را تعیین کرده اید؟
»کنترل ریسک استراتژیک« یعنی چهارمین ضرورت اجرایی مانند پیروی از معیارهای 

عملکرد است. اجازه ندهید کارکنان زمان و منابعشان را در پروژه هایی خرج کنند 

که با اهداف شرکت سازگار نیست. با تعریف مرزهایی شفاف که رفتار قابل  قبول و 

غیرقابل  قبول را توضیح می دهد، ریسک استراتژیک را کنترل کنید.

تعیین مرزها به شکل منفی به طرز شگفتی موثر است؛ برای مثال، ده فرمان را در 

نظر بگیرید؛ عبارات »شما . . . نخواهید کرد« مرزها را مشخص می کند، در نتیجه 

افراد می توانند بدون نگرانی از اینکه آیا کاری قابل  قبول است، انجامش دهند. از 
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همان ابتدا توضیح دهید که چه کارهایی باعث اخراج افراد می شود. مرزهایتان را 

در یک صفحه خالصه کنید.

کنید  توجه  فعالیت هایی  به  نخست  کنید:  حفظ  ریسک  نوع  دو  از  را  شرکت 

از  هدیه  گرفتن  وال مارت  مثال  برای  بزند؛  به شهرت شرکت صدمه  می تواند  که 

تامین کنندگان کاال )حتی یک فنجان قهوه( را برای مدیران ممنوع کرده است. گوگل 

مخدوش کردن اعتماد کاربر به واقعی بودن نتایج جست وجو را تحمل نمی کند.

نوع دوم ریسک مربوط به فعالیت هایی است که منابع را از اهداف استراتژیک و 

مشتری اصلی منحرف می کند. مراقب »خالقیت خودسرانه و ابتکارات نامتمرکز« 

باشید که می تواند مسیر استراتژیک تان را تخریب کند. استیو جابز موسس اپل 

می دانست که بهتر است به بسیاری از ایده های خوبی که ممکن است تمرکز او 

برای توسعه آی پاد را به هم بریزد، نه بگوید. »مرزهایتان« را مشخص کنید.

5. چگونه استرس خالق ایجاد می کنید؟
روش شرکت در کنترل مناسب ضرورت اجرایی پنجم یعنی »تشویق نوآوری«، احتمال 

بقای آن در بازار بی طرف و خشن را تعیین می کند. همه شرکت ها باید مدام در 

حال نوآوری باشند. آن هایی که چنین نمی کنند، مشتریان خود را به دیگرانی واگذار 

می کنند که این کار را انجام می دهند. بسیاری از شرکت ها مشوق خالقیت هستند؛ 

اما بعضی از آن ها گام دیگری را برای اجرای این خالقیت با استفاده از تکنیک های 

خشن برمی دارند که حتی ممکن است باعث ناراحتی شود.

برای جلوگیری از تسلیم شدن مدیران و کارکنان در برابر عادات و روال های قابل 

پیش بینی، به آن ها فشار بیاورید که تا حد ممکن در همه کارهایشان خالق باشند. 

از سه تکنیک نخست زیر برای گرفتن بهترین عملکرد از تک تک کارکنان استفاده 

کنید. چهار مورد آخر را برای تشویق نوآوری و همکاری میان واحدی به کار بندید:
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• تعیین مشروح اهداف: اهداف مکتوب اغلب موجب خشنودی می شوند. تویوتا 

»اهدافی تقریبا دست نیافتنی« را تعیین می کند تا کارمندان را تشویق به کار کند.

• امتیازدهی به افراد: شرکت های بسیار خالق به عملکرد هر کارمند امتیاز داده و 

نتایج این مقایسه را در اختیار همه قرار می  دهند.

• امتیازدهی به واحدها: به تیم ها و واحدها امتیاز دهید تا به رقابت و همکاری 

داخلی انرژی ببخشید.

• بیشتر کردن مسئولیت پذیری به جای کنترل: واحدها را در قبال معیارهایی که 

کنترل نمی شود،  مسئول بدانید. همکاری اجباری می تواند پیشرفت هایی در نتایج 

استراتژیک ایجاد کند.

• اختصاص هزینه ها: مستلزم این است که هر بخش یا مرکز، سود سهم خود از 

این  کند.  دریافت  را  تجهیزات  خرید  و  قانونی  مثل خدمات  باالسری  هزینه های 

کار سودآوری آن ها را دقیق تر نشان داده و کاهش هزینه دسته جمعی را تشویق 

می کند.

نیمه وقت  وظایف  کردن  محول  با  واحدی:  میان  کار  گروه های  و  تیم ها  ایجاد   •

به کارکنان در قالب کار جانبی به آن ها کمک کنید تا خالق باشند. شما روال های 

عادی شان را به هم می ریزید و هر دو کار چشم انداز جدیدی پیدا می کنند.

• استفاده از ماتریس مسئولیت پذیری: با قرار دادن دو رئیس )مثل رئیس بخش 

و رئیس بازاریابی برند( برای هر مدیر مشوق همکاری باشید و از مدیران بخواهید 

که سر عالئق متضادشان به توافق برسند.
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6. کارمندان تا چه حد برای کمک به یکدیگر متعهدند؟
فرهنگ خطوط هوایی »ساوت وست« و غول از بین  رفته صنعت انرژی »ِانرون«، 

چندان متفاوت نبوده است. مدیر انرون فرصت طلبی را تشویق می کرد، در حالی  

که مدیر ساوت وست همچنان بر حفظ همکاری در محیط کار تاکید دارد. روش 

شما در هدایت ششمین ضرورت یعنی »ایجاد تعهد« تعیین کننده موفقیت یا عدم 

به  افراد  تشویق  برای  اغلب  ارتش  رهبران  است.  استراتژیک   ابتکارات  موفقیت 

دستیابی به اهداف گروهی و ایجاد تعهد بر چهار عامل تکیه می کنند. از این چهار 

قابلیت برای ایجاد وفاداری در کسب وکارتان استفاده کنید:

• افتخار به هدف: وقتی افراد به سازمانشان و اهداف آن مفتخر باشند، برای موفقیت 

تالش می کنند که بخشی از آن همکاری با دیگران برای کسب این موفقیت است.

• هویت یابی با گروه: زمانی که پیوستن به سازمانی برتر دشوار است،  عضویت در 

آن بالفاصله باعث ایجاد وفاداری به گروه می شود. فرایند استخدامتان را سخت تر 

و گزینشی تر کنید.

• اعتماد: کارخانه کوچک استیل سازی »نوکور« از کارکنانش می خواهد تا راهکارهای 

کاهش هزینه را پیشنهاد دهند. کارخانه به جای اینکه از آن ها بخواهد در ازای 

پس اندازهای  مشارکت،  تشویق  برای  دهند،  انجام  بیشتری  کار  معین  دستمزد 

حاصل از کاهش  هزینه به خاطر یک ایده خوب را به کارکنانی می دهد که آن را 

مطرح کرده اند.

• عدالت: تعیین معیارهای پرداختِی یکسان آسان است. حذف مزایای جانبی، مثل 

اما موجب تعهد همگانی  دفاتر مجلل و مسافرت های درجه یک دشوارتر است 

می شود. مراقب اختالفات افقی میان کارکنانی که کاری یکسان انجام می دهند و 

بی عدالتی های عمودی که به اشتباه به مدیران ارشدتر پاداش می دهد،  باشید.
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7. چه عدم قطعیت های استراتژیکی شما را بی خواب می کنند؟
»سازگاری  یعنی  اجرایی  ضرورت  آخرین  نمی خورد.  فردا  درد  به  امروز  استراتژی 

پایبند  قدیمی  روش های  به  شرکت ها  اغلب  است.  ضرورت  مهم ترین  تغییر«  با 

می مانند، در حالی  که به آرامی یا ناگهانی در حال انقراض هستند. باید درباره آنچه 

ممکن است فردا اتفاق بیفتد، نگران باشید. همه افراد شرکت نیز باید نگران باشند. 

درباره عدم قطعیت های استراتژیک که می توانند استراتژی  فعلی  را از مسیر خارج 

کرده یا شما را از کسب وکارتان منحرف کنند، آگاهی ایجاد کنید. بهترین راه ایجاد 

استرس سالم و بهره ورانه در کارمندان این است که خودتان بر مسئله تمرکز کنید. 

همه به آن چیزی توجه می کنند که برای رئیس مهم است.

مرور منظم استراتژی های شرکت باید دائما سه سوال را مطرح کند: چه چیزی تغییر 

کرده است؟ چرا؟ و چه تدبیری برایش می اندیشید؟ پاسخ های شما که بر اساس 

کمک  شما  به  است  استرس محور  و  هم فکر  کارمندان  از  شده  گردآوری   اطالعات 

می کند تا برای احتماالت برنامه ریزی کنید. فرهنگی را ترویج کنید که اخبار بد را 

بدون مالحظه به اشتراک بگذارد. سازمان را تشویق کنید تا فرضیات نهادینه  شده 

حتی فرضیات شما را به چالش بکشد.

پیش بروید
هفت سوال استراتژیک وقتی بیش ترین اثرگذاری را خواهد داشت که آن ها را در 

در شرکت تشویق  را  اینکه مشارکت  بر  کنید،  مشروط  رودررو مطرح  برخوردهای 

کنید، بحث ها را به این محدود کنید که چه چیزی درست است، نه اینکه حق با 

کیست و یادتان نرود که از خود بپرسید: »قرار است چه تدبیری برایش بیندیشید؟«
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