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سـال چهارم

اهمیت انعطاف پذیرى استراتژى
و اجراى آن

پارك هاى ملى امریکا اطفاء تمامى حریق ها بود که این سیاست منجر به افزایش 
شدت آتش سوزى شد. چرا؟ زیرا اکثر حریق ها کوچک هستند و خودشان خاموش 
مى شوند و درعین حال آتش شکن طبیعى مى سازند و گیاهانى را که مى توانند آتش
 سوزى هاى بزرگ تر را تقویت کنند، از بین مى برند؛ بنابراین در سال 1972، این 
سیاست تعدیل شد تا فقط حریق هاى انسانى اطفاء شود. کسب وکارها هم مى توانند 
به همین اندازه پیچیده باشند: براى مثال یک ابتکار متفاوت ممکن است شامل برخى 
آموزش هاى اجبارى شود، اما اگر این مقوله موجب برانگیختن احساس مقاومت و 
بدگمانى شود، مى تواند خودتخریب گر باشد. هر فعالیتى مى تواند تصورات، انگیزه ها و 
اقدامات را تغییر دهد، به نحوى که فهرستى از اقدامات محتمل فردى مى تواند به
 راحتى عکس اثر مقصود را ایجاد کند. در چنین مواردى، چشم اندازى همه جانبه از 

استراتژى و اجراى آن الزم است.

•  دید اقتضایى به مفهوم اجرا ( اجرا به عنوان یک چیز)
ما اغلب با استراتژى و اجرا تحت عنوان دو قاعده مجزا با ویژگى هاى متمایز و ثابت 
رفتار مى کنیم؛ اما همان طور که نشان دادیم هر استراتژى نیازمند یک استراتژى 
است، محیط هاى متفاوت استراتژیک نیاز به رویکردهاى مختلفى براى استراتژى و 
اجرا دارند. یک کسب وکار جدید فناورى محور ممکن است نیاز به رویکرد انطباقى 
داشته باشد و کسب وکارى پایدار ممکن نیاز به روشى کالسیک و مبتنى بر برنامه
 ریزى داشته باشد. در محیط هاى کالســیک قابل پیش بینى، پى ریزى اســتراتژى 
مى تواند از اجرا جدا شود؛ اما در محیط هاى قابل تطبیق وضعیت به این شکل نیست 
زیرا که ”استراتژى“ به طور مداوم از تقویت نتایج آزمایش هاى موفق – یعنى اجرا- 
ناشى مى شود. از سوى دیگر، ماهیت اجرا نیز براى هر مورد بسیار متفاوت است. در 
مورد اول بر برنامه ریزى از پیش تعیین شده متمرکز اســـت درحالى که در دومى، 

بر ابتکار عمل غیرمتمرکز و آزمودن پایه گذارى شده است.

•  سیطره واقع بینى:
ضرورت وجود یک برنامه اجرایى ”معقول“ – ساده، منسجم، مأنوس و بدون تغییر 
– غیرقابل انکار به نظر مى رسد. با این وجود فرایند اجرایى عرف و رویه مشخصى 
دارد اما هنگام برخورد با شرایط جدید و یا تغییر، اقدامات شناخته شده و محتمل 

به راحتى مى توانند در رسیدن به اثر موردنظر شکست بخورند. 
براى مثال پوالروید یکى از پیشگامان عکاسى دیجیتال بود. به 
جاى اینکه محصول جدیدى را ایجاد کند، هنوز سعى مى کند 
دوربین هاى دیجیتال را با استفاده از مدل کسب وکار مشابه با 
دوربین هاى مبتنى بر فیلم بفروشد (باهدف ایجاد حاشیه  سود زیاد 
در فروش فیلم فورى). همان طور که میدانیم، این شرکت در 
رقابت شکست خورد. گرى دیکامیلو، مدیرعامل سابق شرکت 
پاالروید، دلیل شکست این کمپانى را به طور خالصه این گونه بیان 
مى کند: ”دلیل اینکه نتوانستیم شرکت را کنترل کنیم، این بود که 
فیلم فورى هسته اصلى مدل مالى شرکت محسوب مى شد“ به

واقعیت  مى تواند  اغلب  بالغ  کسب وکار  یک  گسترده تر،   طور 
فزاینده  سؤال برانگیزى را با تمرکز بر بخشى از بازار که اعتقاد دارد 
مى تواند در آن فعالیت داشته باشد، مطرح کرده و فرصت هاى 
مخرب دوگانه اى – یکى فیزیکى و دیگرى ذهنى ایجاد کند. در 
واقع، کارآفرینان و صاحبان ایده هاى مخرب و خالق اغلب به این 
رکود دوگانه به عنوان امتیازى بزرگ نگاه مى کنند که مى تواند در 

جایگزینى آنان با دیگر کارگزاران مفید باشد.
ما نباید اجازه دهیم که دوگانگى ساده انگارانه اما بدیهى استراتژى و اجرا 
ما را فریب دهد. اجرا باید به همان اندازه متنوع، متفکرانه، زیرکانه و 
منسجم با استراتژى باشد که براى انجام درست کار کفایت کند و با 
توجه به چالش خاصى که در دست دارد متفاوت باشد. به طور 

خالصه، اجراى شما نیاز به استراتژى دارد.

 منبع: بى سى جى

چگونه ارتباطات خود را توسعه بدهـیم؟
خلق شبکه روابط حرفه اى

بازیکـن ایدئـال، تیم ایدئـال:
نگاهى به کتاب بازیکن تیمى ایدئال

نشست معرفى کتاب:
 بازیکـن تیمـى ایدئـال

چشم انداز رشد در حـوزه فین تک

•  نزدیک بینى در برنامه ریزى:
تأکید بر انطباق با یک طرح، در شرایط باثبات، مى تواند موجب 
تسهیل و شتاب دهى در ثمربخشى یک استراتژى شود؛ اما با 
توجه به شرایط در حـال تغییر صــنایع، یک طرح ثابت 
(سخت گیرانه) مى تواند انعطاف پذیرى و سازگارى که براى 
موفقیتتان الزامى است را در تنگنا قرار دهد. به عنوان نمونه
 اى تاریخى، اقتصادهاى مرکزى برنامه ریزى شده در بلوك 
انواع  با حتى ساده ترین  انطباق  براى  شرق هیچ فضایى 
تغییرات مانند تغییر تقاضا نداشتند؛ بنابراین همین مقوله 

موجب کمبود و یا عرضه بیش ازحد کاالها شد.

•  فرصت هاى آموزشى ازدست رفته:
ارزش فعالیت اجرایى، در ساده ترین موارد مى تواند در انجام 
موفقیت آمیز وظایف خاص خالصه شود؛ اما در جایى که درجه 
باالیى از عدم اطمینان و تغییر وجود دارد، ارزش مى تواند در 
یادگیرى همراه با فعالیت اجرایى تعریف  شود به شرطى که این 
فعالیت نتیجه موفقیت آمیز داشته باشد. یک نمونه معروف یوتیوب 
است که در سال 2005 به عنوان یک سایت ویدئویى معرفى شد. این 
سایت در ابتدا موفق به جذب مخاطب نشد، بنابراین، بنیان گذاران، با 
استفاده از آنچه در هنگام ساخت پلتفرم اصلى آموخته بودند، نسخه دیگرى 
از وب سایت را با تمرکز بر اشتراك گذارى فیلم ها در اینترنت، با موفقیت به

 مراتب بیشترى راه اندازى کردند.

•  سیطره اهداف میان مدت:
هنگامى که اهداف و وظایف چندین بار به سطوح پایین تر تقسیم مى شوند، مى توانند 
مشخص کنند که چه چیزى از یک فرد یا اداره موردنیاز است و بنابراین در چه مقیاسى 
مى توانند به کار اجرایى کمک کنند؛ اما اغلب اهداف یا وظایف واسطه به خودى خود پایان 
مى یابند. یک نمونه معروف طرح ترویجى پرواز آزاد هوور است. در سال 1992، براى 
آزادسازى فضاى انبار، تیم بریتانیا وعده داده بود که بلیت هاى رایگان به مشتریانى که بیش 
از 100 پوند از محصوالت آن ها را خریدارى کرده اند، تعلق مى گیرد. کمى بعد، تیم بازاریابى 
ایاالت متحده همان طرح ترویجى را براى مشتریان به منظور افزایش فروش پیاده کرد. این 
پیشنهاد به طرز ”موفقیت آمیزى“ اجرا شد به گونه اى که این شرکت نمى توانست تقاضا براى 
جاروبرقى و هزینه هاى پرواز را تأمین کند. در نتیجه، پس از اینکه دادگاه شکایات مشتریان را 
حل کرد، شرکت آمریکایى 48 میلیارد پوند را از دست داد. چند سال بعد، مجبور به فروش 

شعبه بریتانیا شد.

•  از دست دادن جنگل به خاطر درختان:
طرح هاى استراتژیک غالباً براى اجرا به وسیله ى بخش هاى مختلف یک سازمان به 
مدل هاى گوناگونى تجزیه مى شوند. با این حال گاهى اوقات بهینه سازى آن بخش ها 
به بهینه سازى طرح کلى منجر نمى شود. به عنوان مثالى زیستى، قبالً سیاست 

چهار جزء کلیدى مدل ذهنى
مدیران پروژه در پروژه هاى بزرگ

معرفى بسته جامع مدیریت پروژه
PMBOK ویرایش ششم استاندارد

   
تامـین محـتوا و طراحـى:
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پیتر دراکر گفته است: ”برنامه  فقط حاکى از حسن نیت شما براى دنبال کردن مجموعه اى از هدف 
هاى مطلوب است؛ مگر اینکه آن را بالفاصله به کار و تالش زیاد تبدیل کنید“. این عبارت و انبوهى 
از سخنان مشابه، منعکس کننده دیدگاهى مشترك از اجراى استراتژى است که از خود استراتژى 
متمایز است، دشوارتر از تعریف استراتژى بوده و به همین دلیل براى موفقیت امرى اساسى تر 
محسوب مى شود و مسلماً شالوده این موفقیت ویژگى هاى غیرقابل انکارى از قبیل سخت کوشى، 
انضباط، استقامت، اتحاد و تمرکز است؛ اما چنین دید ساده انگارانه اى به مقوله «اجرا» مى تواند گمراه 

کننده باشد و تأثیر واقعى آن را کاهش دهد.
در واقع، در نتیجه چنین دیدى به اجراى استراتژى تله هاى متعددى شناسایى شده است. در ادامه 

به چندین مورد از این تله ها اشاره مى کنیم:

•  از دست رفتن طرح و موضوع اصلى:
هرچند برنامه هاى عملیاتى و نمودار گانت تا حدودى مى توانند دقت و صحت برنامه موردنظر را 
بررسى نمایند اما باید توجه داشت که پیچیدگى بیش از حد، مى تواند فعالیت اجرایى جدى و عمقى 
شما را به اندازه ى شکست هایى که مشخص کننده تاکتیک هستند، تضعیف کند. در بدترین حالت، 
تالش هاى شما مى تواند به هدفى ضمنى یا عرف فرهنگى تبدیل شود و قصد استراتژیک اصلى را 
مى توان در سلسله اى از جزئیات و فعالیت هاى بى مورد از دست داد. فعالیت اجرایى مستلزم 
بصیرت کافى بر جنبه هاى حیاتى یک چالش و یا تمرکز بر چیزهایى است که راه را براى سایر 
فعالیت هاى حیاتى باز مى کند. براى مثال، اگر گسترش مقوله اى براى ایجاد ارزش در یک استراتژى 
خاص ضرورى باشد، برنامه  باید بیش از اندازه به نحوه دستیابى به این هدف تمرکز کند. همان طور 
که پاول مایکلز، رئیس ســـابق مارس اعتـقاد داشت که استراتژى شما نیازمند اســتراتژى است: 

”کار استراتژى براى رهبر یک بخش مثل ما، 
رشد دادن مقوله موردنظر است و این چیزى است 

که باید تمام مدت، آن را مدنظر داشته باشید“.

•  وسواس سنجش:
سخن دراکر تحت این عنوان که ”هر چه قابل 
اندازه گیرى باشد، مدیریت مى شود“ اغلب در 
حین رویکرد اجرا ذکر مى شود. ازاین جهت که 
اندازه گیرى نتایج و کمیت پذیر کردن آن ها امرى 
مطلوب است و نمى توان آن را انکار کرد؛ اما 
بدترین راه براى رسیدن به هدف، گاهى اوقات 
دنبال کردن مستقیم آن است. به عنوان مثال، با 
دنبال کردن تعداد قابل توجهى از داروها، داروهاى 
جدیدى کشف نمى شوند، بلکه زمینه هاى جدید 
شیمى و زیست شناسى موردتوجه قرار مى گیرد. 
یا اینکه خودمان را محدود به مدیریت چیزى 
کنیم که بتوانیم به راحتى آن را اندازه گیرى کنیم، 
اهمیت  افراد  بعضى  مثال،  براى  است.  اشتباه 
فرهنگ سازمانى را انکار مى کنند، زیرا به راحتى 

قابل اندازه گیرى نیست.

پارك هاى ملى امریکا اطفاء تمامى حریق ها بود که این سیاست منجر به افزایش 
شدت آتش سوزى شد. چرا؟ زیرا اکثر حریق ها کوچک هستند و خودشان خاموش 
مى شوند و درعین حال آتش شکن طبیعى مى سازند و گیاهانى را که مى توانند آتش
 سوزى هاى بزرگ تر را تقویت کنند، از بین مى برند؛ بنابراین در سال 1972، این 
سیاست تعدیل شد تا فقط حریق هاى انسانى اطفاء شود. کسب وکارها هم مى توانند 
به همین اندازه پیچیده باشند: براى مثال یک ابتکار متفاوت ممکن است شامل برخى 
آموزش هاى اجبارى شود، اما اگر این مقوله موجب برانگیختن احساس مقاومت و 
بدگمانى شود، مى تواند خودتخریب گر باشد. هر فعالیتى مى تواند تصورات، انگیزه ها و 
اقدامات را تغییر دهد، به نحوى که فهرستى از اقدامات محتمل فردى مى تواند به
 راحتى عکس اثر مقصود را ایجاد کند. در چنین مواردى، چشم اندازى همه جانبه از 

استراتژى و اجراى آن الزم است.

•  دید اقتضایى به مفهوم اجرا ( اجرا به عنوان یک چیز)
ما اغلب با استراتژى و اجرا تحت عنوان دو قاعده مجزا با ویژگى هاى متمایز و ثابت 
رفتار مى کنیم؛ اما همان طور که نشان دادیم هر استراتژى نیازمند یک استراتژى 
است، محیط هاى متفاوت استراتژیک نیاز به رویکردهاى مختلفى براى استراتژى و 
اجرا دارند. یک کسب وکار جدید فناورى محور ممکن است نیاز به رویکرد انطباقى 
داشته باشد و کسب وکارى پایدار ممکن نیاز به روشى کالسیک و مبتنى بر برنامه
 ریزى داشته باشد. در محیط هاى کالســیک قابل پیش بینى، پى ریزى اســتراتژى 
مى تواند از اجرا جدا شود؛ اما در محیط هاى قابل تطبیق وضعیت به این شکل نیست 
زیرا که ”استراتژى“ به طور مداوم از تقویت نتایج آزمایش هاى موفق – یعنى اجرا- 
ناشى مى شود. از سوى دیگر، ماهیت اجرا نیز براى هر مورد بسیار متفاوت است. در 
مورد اول بر برنامه ریزى از پیش تعیین شده متمرکز اســـت درحالى که در دومى، 

بر ابتکار عمل غیرمتمرکز و آزمودن پایه گذارى شده است.

•  سیطره واقع بینى:
ضرورت وجود یک برنامه اجرایى ”معقول“ – ساده، منسجم، مأنوس و بدون تغییر 
– غیرقابل انکار به نظر مى رسد. با این وجود فرایند اجرایى عرف و رویه مشخصى 
دارد اما هنگام برخورد با شرایط جدید و یا تغییر، اقدامات شناخته شده و محتمل 

به راحتى مى توانند در رسیدن به اثر موردنظر شکست بخورند. 
براى مثال پوالروید یکى از پیشگامان عکاسى دیجیتال بود. به 
جاى اینکه محصول جدیدى را ایجاد کند، هنوز سعى مى کند 
دوربین هاى دیجیتال را با استفاده از مدل کسب وکار مشابه با 
دوربین هاى مبتنى بر فیلم بفروشد (باهدف ایجاد حاشیه  سود زیاد 
در فروش فیلم فورى). همان طور که میدانیم، این شرکت در 
رقابت شکست خورد. گرى دیکامیلو، مدیرعامل سابق شرکت 
پاالروید، دلیل شکست این کمپانى را به طور خالصه این گونه بیان 
مى کند: ”دلیل اینکه نتوانستیم شرکت را کنترل کنیم، این بود که 
فیلم فورى هسته اصلى مدل مالى شرکت محسوب مى شد“ به
واقعیت  مى تواند  اغلب  بالغ  کسب وکار  یک  گسترده تر،   طور 
فزاینده  سؤال برانگیزى را با تمرکز بر بخشى از بازار که اعتقاد دارد 
مى تواند در آن فعالیت داشته باشد، مطرح کرده و فرصت هاى 
مخرب دوگانه اى – یکى فیزیکى و دیگرى ذهنى ایجاد کند. در 
واقع، کارآفرینان و صاحبان ایده هاى مخرب و خالق اغلب به این 
رکود دوگانه به عنوان امتیازى بزرگ نگاه مى کنند که مى تواند در 

جایگزینى آنان با دیگر کارگزاران مفید باشد.
ما نباید اجازه دهیم که دوگانگى ساده انگارانه اما بدیهى استراتژى و اجرا 
ما را فریب دهد. اجرا باید به همان اندازه متنوع، متفکرانه، زیرکانه و 
منسجم با استراتژى باشد که براى انجام درست کار کفایت کند و با 
توجه به چالش خاصى که در دست دارد متفاوت باشد. به طور 

خالصه، اجراى شما نیاز به استراتژى دارد.

 منبع: بى سى جى

•  نزدیک بینى در برنامه ریزى:
تأکید بر انطباق با یک طرح، در شرایط باثبات، مى تواند موجب 
تسهیل و شتاب دهى در ثمربخشى یک استراتژى شود؛ اما با 
توجه به شرایط در حـال تغییر صــنایع، یک طرح ثابت 
(سخت گیرانه) مى تواند انعطاف پذیرى و سازگارى که براى 
موفقیتتان الزامى است را در تنگنا قرار دهد. به عنوان نمونه

 اى تاریخى، اقتصادهاى مرکزى برنامه ریزى شده در بلوك 
انواع  با حتى ساده ترین  انطباق  براى  شرق هیچ فضایى 
تغییرات مانند تغییر تقاضا نداشتند؛ بنابراین همین مقوله 

موجب کمبود و یا عرضه بیش ازحد کاالها شد.

•  فرصت هاى آموزشى ازدست رفته:
ارزش فعالیت اجرایى، در ساده ترین موارد مى تواند در انجام 
موفقیت آمیز وظایف خاص خالصه شود؛ اما در جایى که درجه 
باالیى از عدم اطمینان و تغییر وجود دارد، ارزش مى تواند در 
یادگیرى همراه با فعالیت اجرایى تعریف  شود به شرطى که این 
فعالیت نتیجه موفقیت آمیز داشته باشد. یک نمونه معروف یوتیوب 
است که در سال 2005 به عنوان یک سایت ویدئویى معرفى شد. این 
سایت در ابتدا موفق به جذب مخاطب نشد، بنابراین، بنیان گذاران، با 
استفاده از آنچه در هنگام ساخت پلتفرم اصلى آموخته بودند، نسخه دیگرى 
از وب سایت را با تمرکز بر اشتراك گذارى فیلم ها در اینترنت، با موفقیت به

 مراتب بیشترى راه اندازى کردند.

•  سیطره اهداف میان مدت:
هنگامى که اهداف و وظایف چندین بار به سطوح پایین تر تقسیم مى شوند، مى توانند 
مشخص کنند که چه چیزى از یک فرد یا اداره موردنیاز است و بنابراین در چه مقیاسى 
مى توانند به کار اجرایى کمک کنند؛ اما اغلب اهداف یا وظایف واسطه به خودى خود پایان 
مى یابند. یک نمونه معروف طرح ترویجى پرواز آزاد هوور است. در سال 1992، براى 
آزادسازى فضاى انبار، تیم بریتانیا وعده داده بود که بلیت هاى رایگان به مشتریانى که بیش 
از 100 پوند از محصوالت آن ها را خریدارى کرده اند، تعلق مى گیرد. کمى بعد، تیم بازاریابى 
ایاالت متحده همان طرح ترویجى را براى مشتریان به منظور افزایش فروش پیاده کرد. این 
پیشنهاد به طرز ”موفقیت آمیزى“ اجرا شد به گونه اى که این شرکت نمى توانست تقاضا براى 
جاروبرقى و هزینه هاى پرواز را تأمین کند. در نتیجه، پس از اینکه دادگاه شکایات مشتریان را 
حل کرد، شرکت آمریکایى 48 میلیارد پوند را از دست داد. چند سال بعد، مجبور به فروش 

شعبه بریتانیا شد.

•  از دست دادن جنگل به خاطر درختان:
طرح هاى استراتژیک غالباً براى اجرا به وسیله ى بخش هاى مختلف یک سازمان به 
مدل هاى گوناگونى تجزیه مى شوند. با این حال گاهى اوقات بهینه سازى آن بخش ها 
به بهینه سازى طرح کلى منجر نمى شود. به عنوان مثالى زیستى، قبالً سیاست 
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پارك هاى ملى امریکا اطفاء تمامى حریق ها بود که این سیاست منجر به افزایش 
شدت آتش سوزى شد. چرا؟ زیرا اکثر حریق ها کوچک هستند و خودشان خاموش 
مى شوند و درعین حال آتش شکن طبیعى مى سازند و گیاهانى را که مى توانند آتش
 سوزى هاى بزرگ تر را تقویت کنند، از بین مى برند؛ بنابراین در سال 1972، این 
سیاست تعدیل شد تا فقط حریق هاى انسانى اطفاء شود. کسب وکارها هم مى توانند 
به همین اندازه پیچیده باشند: براى مثال یک ابتکار متفاوت ممکن است شامل برخى 
آموزش هاى اجبارى شود، اما اگر این مقوله موجب برانگیختن احساس مقاومت و 
بدگمانى شود، مى تواند خودتخریب گر باشد. هر فعالیتى مى تواند تصورات، انگیزه ها و 
اقدامات را تغییر دهد، به نحوى که فهرستى از اقدامات محتمل فردى مى تواند به
 راحتى عکس اثر مقصود را ایجاد کند. در چنین مواردى، چشم اندازى همه جانبه از 

استراتژى و اجراى آن الزم است.

•  دید اقتضایى به مفهوم اجرا ( اجرا به عنوان یک چیز)
ما اغلب با استراتژى و اجرا تحت عنوان دو قاعده مجزا با ویژگى هاى متمایز و ثابت 
رفتار مى کنیم؛ اما همان طور که نشان دادیم هر استراتژى نیازمند یک استراتژى 
است، محیط هاى متفاوت استراتژیک نیاز به رویکردهاى مختلفى براى استراتژى و 
اجرا دارند. یک کسب وکار جدید فناورى محور ممکن است نیاز به رویکرد انطباقى 
داشته باشد و کسب وکارى پایدار ممکن نیاز به روشى کالسیک و مبتنى بر برنامه
 ریزى داشته باشد. در محیط هاى کالســیک قابل پیش بینى، پى ریزى اســتراتژى 
مى تواند از اجرا جدا شود؛ اما در محیط هاى قابل تطبیق وضعیت به این شکل نیست 
زیرا که ”استراتژى“ به طور مداوم از تقویت نتایج آزمایش هاى موفق – یعنى اجرا- 
ناشى مى شود. از سوى دیگر، ماهیت اجرا نیز براى هر مورد بسیار متفاوت است. در 
مورد اول بر برنامه ریزى از پیش تعیین شده متمرکز اســـت درحالى که در دومى، 

بر ابتکار عمل غیرمتمرکز و آزمودن پایه گذارى شده است.

•  سیطره واقع بینى:
ضرورت وجود یک برنامه اجرایى ”معقول“ – ساده، منسجم، مأنوس و بدون تغییر 
– غیرقابل انکار به نظر مى رسد. با این وجود فرایند اجرایى عرف و رویه مشخصى 
دارد اما هنگام برخورد با شرایط جدید و یا تغییر، اقدامات شناخته شده و محتمل 

به راحتى مى توانند در رسیدن به اثر موردنظر شکست بخورند. 
براى مثال پوالروید یکى از پیشگامان عکاسى دیجیتال بود. به 
جاى اینکه محصول جدیدى را ایجاد کند، هنوز سعى مى کند 
دوربین هاى دیجیتال را با استفاده از مدل کسب وکار مشابه با 
دوربین هاى مبتنى بر فیلم بفروشد (باهدف ایجاد حاشیه  سود زیاد 
در فروش فیلم فورى). همان طور که میدانیم، این شرکت در 
رقابت شکست خورد. گرى دیکامیلو، مدیرعامل سابق شرکت 
پاالروید، دلیل شکست این کمپانى را به طور خالصه این گونه بیان 
مى کند: ”دلیل اینکه نتوانستیم شرکت را کنترل کنیم، این بود که 
فیلم فورى هسته اصلى مدل مالى شرکت محسوب مى شد“ به

واقعیت  مى تواند  اغلب  بالغ  کسب وکار  یک  گسترده تر،   طور 
فزاینده  سؤال برانگیزى را با تمرکز بر بخشى از بازار که اعتقاد دارد 
مى تواند در آن فعالیت داشته باشد، مطرح کرده و فرصت هاى 
مخرب دوگانه اى – یکى فیزیکى و دیگرى ذهنى ایجاد کند. در 
واقع، کارآفرینان و صاحبان ایده هاى مخرب و خالق اغلب به این 
رکود دوگانه به عنوان امتیازى بزرگ نگاه مى کنند که مى تواند در 

جایگزینى آنان با دیگر کارگزاران مفید باشد.
ما نباید اجازه دهیم که دوگانگى ساده انگارانه اما بدیهى استراتژى و اجرا 
ما را فریب دهد. اجرا باید به همان اندازه متنوع، متفکرانه، زیرکانه و 
منسجم با استراتژى باشد که براى انجام درست کار کفایت کند و با 
توجه به چالش خاصى که در دست دارد متفاوت باشد. به طور 

خالصه، اجراى شما نیاز به استراتژى دارد.

 منبع: بى سى جى

•  نزدیک بینى در برنامه ریزى:
تأکید بر انطباق با یک طرح، در شرایط باثبات، مى تواند موجب 
تسهیل و شتاب دهى در ثمربخشى یک استراتژى شود؛ اما با 
توجه به شرایط در حـال تغییر صــنایع، یک طرح ثابت 
(سخت گیرانه) مى تواند انعطاف پذیرى و سازگارى که براى 
موفقیتتان الزامى است را در تنگنا قرار دهد. به عنوان نمونه
 اى تاریخى، اقتصادهاى مرکزى برنامه ریزى شده در بلوك 
انواع  با حتى ساده ترین  انطباق  براى  شرق هیچ فضایى 
تغییرات مانند تغییر تقاضا نداشتند؛ بنابراین همین مقوله 

موجب کمبود و یا عرضه بیش ازحد کاالها شد.

•  فرصت هاى آموزشى ازدست رفته:
ارزش فعالیت اجرایى، در ساده ترین موارد مى تواند در انجام 
موفقیت آمیز وظایف خاص خالصه شود؛ اما در جایى که درجه 
باالیى از عدم اطمینان و تغییر وجود دارد، ارزش مى تواند در 
یادگیرى همراه با فعالیت اجرایى تعریف  شود به شرطى که این 
فعالیت نتیجه موفقیت آمیز داشته باشد. یک نمونه معروف یوتیوب 
است که در سال 2005 به عنوان یک سایت ویدئویى معرفى شد. این 
سایت در ابتدا موفق به جذب مخاطب نشد، بنابراین، بنیان گذاران، با 
استفاده از آنچه در هنگام ساخت پلتفرم اصلى آموخته بودند، نسخه دیگرى 
از وب سایت را با تمرکز بر اشتراك گذارى فیلم ها در اینترنت، با موفقیت به

 مراتب بیشترى راه اندازى کردند.

•  سیطره اهداف میان مدت:
هنگامى که اهداف و وظایف چندین بار به سطوح پایین تر تقسیم مى شوند، مى توانند 
مشخص کنند که چه چیزى از یک فرد یا اداره موردنیاز است و بنابراین در چه مقیاسى 
مى توانند به کار اجرایى کمک کنند؛ اما اغلب اهداف یا وظایف واسطه به خودى خود پایان 
مى یابند. یک نمونه معروف طرح ترویجى پرواز آزاد هوور است. در سال 1992، براى 
آزادسازى فضاى انبار، تیم بریتانیا وعده داده بود که بلیت هاى رایگان به مشتریانى که بیش 
از 100 پوند از محصوالت آن ها را خریدارى کرده اند، تعلق مى گیرد. کمى بعد، تیم بازاریابى 
ایاالت متحده همان طرح ترویجى را براى مشتریان به منظور افزایش فروش پیاده کرد. این 
پیشنهاد به طرز ”موفقیت آمیزى“ اجرا شد به گونه اى که این شرکت نمى توانست تقاضا براى 
جاروبرقى و هزینه هاى پرواز را تأمین کند. در نتیجه، پس از اینکه دادگاه شکایات مشتریان را 
حل کرد، شرکت آمریکایى 48 میلیارد پوند را از دست داد. چند سال بعد، مجبور به فروش 

شعبه بریتانیا شد.

•  از دست دادن جنگل به خاطر درختان:
طرح هاى استراتژیک غالباً براى اجرا به وسیله ى بخش هاى مختلف یک سازمان به 
مدل هاى گوناگونى تجزیه مى شوند. با این حال گاهى اوقات بهینه سازى آن بخش ها 
به بهینه سازى طرح کلى منجر نمى شود. به عنوان مثالى زیستى، قبالً سیاست 
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پارك هاى ملى امریکا اطفاء تمامى حریق ها بود که این سیاست منجر به افزایش 
شدت آتش سوزى شد. چرا؟ زیرا اکثر حریق ها کوچک هستند و خودشان خاموش 
مى شوند و درعین حال آتش شکن طبیعى مى سازند و گیاهانى را که مى توانند آتش

 سوزى هاى بزرگ تر را تقویت کنند، از بین مى برند؛ بنابراین در سال 1972، این 
سیاست تعدیل شد تا فقط حریق هاى انسانى اطفاء شود. کسب وکارها هم مى توانند 
به همین اندازه پیچیده باشند: براى مثال یک ابتکار متفاوت ممکن است شامل برخى 
آموزش هاى اجبارى شود، اما اگر این مقوله موجب برانگیختن احساس مقاومت و 
بدگمانى شود، مى تواند خودتخریب گر باشد. هر فعالیتى مى تواند تصورات، انگیزه ها و 
اقدامات را تغییر دهد، به نحوى که فهرستى از اقدامات محتمل فردى مى تواند به
 راحتى عکس اثر مقصود را ایجاد کند. در چنین مواردى، چشم اندازى همه جانبه از 

استراتژى و اجراى آن الزم است.

•  دید اقتضایى به مفهوم اجرا ( اجرا به عنوان یک چیز)
ما اغلب با استراتژى و اجرا تحت عنوان دو قاعده مجزا با ویژگى هاى متمایز و ثابت 
رفتار مى کنیم؛ اما همان طور که نشان دادیم هر استراتژى نیازمند یک استراتژى 
است، محیط هاى متفاوت استراتژیک نیاز به رویکردهاى مختلفى براى استراتژى و 
اجرا دارند. یک کسب وکار جدید فناورى محور ممکن است نیاز به رویکرد انطباقى 
داشته باشد و کسب وکارى پایدار ممکن نیاز به روشى کالسیک و مبتنى بر برنامه
 ریزى داشته باشد. در محیط هاى کالســیک قابل پیش بینى، پى ریزى اســتراتژى 
مى تواند از اجرا جدا شود؛ اما در محیط هاى قابل تطبیق وضعیت به این شکل نیست 
زیرا که ”استراتژى“ به طور مداوم از تقویت نتایج آزمایش هاى موفق – یعنى اجرا- 
ناشى مى شود. از سوى دیگر، ماهیت اجرا نیز براى هر مورد بسیار متفاوت است. در 
مورد اول بر برنامه ریزى از پیش تعیین شده متمرکز اســـت درحالى که در دومى، 

بر ابتکار عمل غیرمتمرکز و آزمودن پایه گذارى شده است.

•  سیطره واقع بینى:
ضرورت وجود یک برنامه اجرایى ”معقول“ – ساده، منسجم، مأنوس و بدون تغییر 
– غیرقابل انکار به نظر مى رسد. با این وجود فرایند اجرایى عرف و رویه مشخصى 
دارد اما هنگام برخورد با شرایط جدید و یا تغییر، اقدامات شناخته شده و محتمل 

به راحتى مى توانند در رسیدن به اثر موردنظر شکست بخورند. 
براى مثال پوالروید یکى از پیشگامان عکاسى دیجیتال بود. به 
جاى اینکه محصول جدیدى را ایجاد کند، هنوز سعى مى کند 
دوربین هاى دیجیتال را با استفاده از مدل کسب وکار مشابه با 
دوربین هاى مبتنى بر فیلم بفروشد (باهدف ایجاد حاشیه  سود زیاد 
در فروش فیلم فورى). همان طور که میدانیم، این شرکت در 
رقابت شکست خورد. گرى دیکامیلو، مدیرعامل سابق شرکت 
پاالروید، دلیل شکست این کمپانى را به طور خالصه این گونه بیان 
مى کند: ”دلیل اینکه نتوانستیم شرکت را کنترل کنیم، این بود که 
فیلم فورى هسته اصلى مدل مالى شرکت محسوب مى شد“ به
واقعیت  مى تواند  اغلب  بالغ  کسب وکار  یک  گسترده تر،   طور 
فزاینده  سؤال برانگیزى را با تمرکز بر بخشى از بازار که اعتقاد دارد 
مى تواند در آن فعالیت داشته باشد، مطرح کرده و فرصت هاى 
مخرب دوگانه اى – یکى فیزیکى و دیگرى ذهنى ایجاد کند. در 
واقع، کارآفرینان و صاحبان ایده هاى مخرب و خالق اغلب به این 
رکود دوگانه به عنوان امتیازى بزرگ نگاه مى کنند که مى تواند در 

جایگزینى آنان با دیگر کارگزاران مفید باشد.
ما نباید اجازه دهیم که دوگانگى ساده انگارانه اما بدیهى استراتژى و اجرا 
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منسجم با استراتژى باشد که براى انجام درست کار کفایت کند و با 
توجه به چالش خاصى که در دست دارد متفاوت باشد. به طور 

خالصه، اجراى شما نیاز به استراتژى دارد.

 منبع: بى سى جى

•  نزدیک بینى در برنامه ریزى:
تأکید بر انطباق با یک طرح، در شرایط باثبات، مى تواند موجب 
تسهیل و شتاب دهى در ثمربخشى یک استراتژى شود؛ اما با 
توجه به شرایط در حـال تغییر صــنایع، یک طرح ثابت 
(سخت گیرانه) مى تواند انعطاف پذیرى و سازگارى که براى 
موفقیتتان الزامى است را در تنگنا قرار دهد. به عنوان نمونه

 اى تاریخى، اقتصادهاى مرکزى برنامه ریزى شده در بلوك 
انواع  با حتى ساده ترین  انطباق  براى  شرق هیچ فضایى 
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موجب کمبود و یا عرضه بیش ازحد کاالها شد.

•  فرصت هاى آموزشى ازدست رفته:
ارزش فعالیت اجرایى، در ساده ترین موارد مى تواند در انجام 
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یادگیرى همراه با فعالیت اجرایى تعریف  شود به شرطى که این 
فعالیت نتیجه موفقیت آمیز داشته باشد. یک نمونه معروف یوتیوب 
است که در سال 2005 به عنوان یک سایت ویدئویى معرفى شد. این 
سایت در ابتدا موفق به جذب مخاطب نشد، بنابراین، بنیان گذاران، با 
استفاده از آنچه در هنگام ساخت پلتفرم اصلى آموخته بودند، نسخه دیگرى 
از وب سایت را با تمرکز بر اشتراك گذارى فیلم ها در اینترنت، با موفقیت به

 مراتب بیشترى راه اندازى کردند.

•  سیطره اهداف میان مدت:
هنگامى که اهداف و وظایف چندین بار به سطوح پایین تر تقسیم مى شوند، مى توانند 
مشخص کنند که چه چیزى از یک فرد یا اداره موردنیاز است و بنابراین در چه مقیاسى 
مى توانند به کار اجرایى کمک کنند؛ اما اغلب اهداف یا وظایف واسطه به خودى خود پایان 
مى یابند. یک نمونه معروف طرح ترویجى پرواز آزاد هوور است. در سال 1992، براى 
آزادسازى فضاى انبار، تیم بریتانیا وعده داده بود که بلیت هاى رایگان به مشتریانى که بیش 
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پیشنهاد به طرز ”موفقیت آمیزى“ اجرا شد به گونه اى که این شرکت نمى توانست تقاضا براى 
جاروبرقى و هزینه هاى پرواز را تأمین کند. در نتیجه، پس از اینکه دادگاه شکایات مشتریان را 
حل کرد، شرکت آمریکایى 48 میلیارد پوند را از دست داد. چند سال بعد، مجبور به فروش 

شعبه بریتانیا شد.

•  از دست دادن جنگل به خاطر درختان:
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مدل هاى گوناگونى تجزیه مى شوند. با این حال گاهى اوقات بهینه سازى آن بخش ها 
به بهینه سازى طرح کلى منجر نمى شود. به عنوان مثالى زیستى، قبالً سیاست 
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موفقیت، همان طور که همیشه گفته شده است تا حد زیادى به شبکه ارتباطاتى شما و کسانى که 
مى شناسید بستگى دارد. اگر ارتباطات مناسب را ایجاد کنید، در این صورت نیمى از راه را رفته اید. 
به همین دلیل است که بسیارى از متخصصان وقت زیادى را صرف شبکه سازى، ساختن روابط و 

برقرارى ارتباطات آنالین مى کنند.
اما اگر تمام تالشى که براى مالقات و برقرارى ارتباط با مردم انجام مى دهید، در واقع باعث کم 
شدن احتمال موفقیت شما شود، چه؟ این همان چیزى است که اسکات گربر، مدیرعامل 
کامیونیتى کمـپانى، اخیراً در یادداشـتى در نشریه هاروارد بیزینس در مورد آن بحث کرده است.

چرا پنج از پنجاه بیشتر است
این عنوان به معناى آن نیست که گربر نسبت به ایجاد روابط اهمیتى نمى دهد. او حتى بیشتر 
از یک شخص متوسط به نقش مرکزى افراد در موفقیت معتقد است و این عبارت تنها نشانگر 
اهمیت پرورش روابط و قدرت روابط نزدیک تر است. ما در زمانه اى زندگى مى کنیم که پیش 

فرض ”بزرگ تر بهتر است“ فرض غالب هر چیزى شده است؛ بنابراین براى ما کامالً طبیعى 
است که بخواهیم دایره روابطـمان را از طریق شــبکه هاى ارتباطى (آنالین و آفالین) افزایش 

︡﹨ـ﹫﹛؟  ـ﹢د را ︑﹢︨ـ︺﹥︋  ﹍ـ﹢﹡ـ﹥ ار︑︊ـ︀︵︀ت︠ 
︊﹊﹥ روا︋︳ ︣﹁﹥ ای  ︫﹅﹚︠

دهیم، زیرا شناختن افراد بیشتر، شانس ما را براى دسترسى 
به فرصت هایى که ممکن است منجر به پیشرفت حرفه اى 
و موفقیت هاى مادى و غیرمادى شود، افزایش دهد و این 

توصیفى از رویکرد معمول به شبکه سازى است.
چه چیزى در این رویکرد اشتباه است؟ واقعیت این است 
که ما فقط 24 ساعت در روز داریم. داشتن یک شبکه 
بزرگ و بدون ارتباطات به طورکلى به این معنى است که 
شما وقت گران بهایتان را به غریبه ها اختصاص دهید. این
  ساعت ها زمان هایى هستند که شما آن ها را در راستاى 
تقویت و تغذیه حلقه درونى یا روابط نزدیک تر خود صرف 

نمى کنید.
با اختصاص وقتتان به 50 نفر به جاى 5 نفر، ارزش بسیار 
کمترى از آن چیزى که فکر مى کنید به دست مى آورید. 
به جاى جـمع آورى یک لیــست در حال رشد از آشنایان 
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تصادفى، بهتر است که بخش بزرگى از زمان خود را به آن کارآفرین 
دیگرى که واقعاً مبارزات و کشمکش هاى شما را مى فهمد، دوست قدیمى 
فوق العاده  دوست  یا  مى کند  سرزنش  به موقع  را  شما  که  دبیرستانى 
هوشمندى که همــــیشه شما را به دیدن جهان به روش هاى جدید سوق 

مى دهد، اختصاص دهید.

ایده اى قدیمى که دوباره اهمـیت مى یابد
ایده ”حلقه درونى“ گربر ممکن است در عصر رسانه هاى اجتماعى غیرعادى 
باشد، اما جوامع، اهمیت این نوع زندگى تیمى را براى نسل ها درك کرده اند. 
در اوکیناواى ژاپن، جایى که میانگین امید به زندگى زنان حدود 90 سال، 
یعنى بیشترین سن در جهان است، مردم نوعى شبکه اجتماعى را به نام “ 
موآى“ تشکیل مى دهند. موآى یک گروه پنج نفره از دوستانى است که از 
نظر اجتمـــاعى، احساسى و حتى مالى همدیگر را در طول تمام عمر حمایت 
مى کنند. مقاله اى که اخیرا در نیویورك تایمز منتشر شده است، نیز نقش 
دوستى را در طول عمر تائید مى کند. دن بوتنر، در این مقاله توضیح مى دهد: 
”به طور سنتى والدین در اوکیناوا، کودکان شان را از هنگام تولد در فضاى 
یک موآى قرار مى دهند و این جمع دوستان سفرى به مدت یک عمر را با 

هم آغاز مى کنند.“
موآى مفهومى جذاب است، اما انگار براى دوره ى ما کمى قدیمى است. با 
این حال نیاز به چنین گروه اجتماعى محکمى در فرهنگ ما کامالً از بین 
نرفته است. حلقه درونى شما، هدایت کننده مسیر زندگى تان است. چنان که 
انعکاس این جمـله در این گفته مـعروف هم وجود دارد: ”شما میانگین پنج

 نفرى هستید که بیشتر زمان خود را با آنان سپرى مى کنید“. مى توانید ارزش 
چنین حلقه اى را با میزان شکوفا شدن ایده هایتان در آن احساس کنید.

پیش برو و روابط دوسـتانه نامناسب را کنـار بزن!
 فرض کنید این ایده که تعداد انگشت شمارى از ارتباطات عمیق، قوى تر از 
یک شبکه گسترده با صدها یا هزاران رابطه کم عمق است را بپذیریم، اما اگر 
قبالً شبکه اى عظیم را جمع کرده ایم، باید چگونه عمل کنیم؟ نادیده گرفتن 
ارتباطات مان در دنیاى واقعى ممکن است قدرى خطرناك باشد؛ اما با توجه 
به سخنان گربر و دیگران، زمان آن است که ما درباره غربال کردن آن دسته 

از روابطمان که واقعاً ارزشى براى ما ایجاد نمى کند، کمى جسورتر باشیم.
گربر توصیه مى کند که خودتان را ارزیابى کنید. آیا شما کنترل روابطتان را 
در زندگى به دست دارید یا این کنترل را به دیگران واگذار کرده اید؟ اگر 
تصمیم نگیرید که قواعد تعامل و انتخاب کسانى که با شما در ارتباط اند 
مشخص کنید، کنترل زندگى تان را در دست نخواهید گرفت؛ بنابراین شروع 
به ایجاد برنامه اى براى کاهش سرمایه گذارى منابع تان (از جمله زمان) در 
روابطى کنید که خواسته هاى ناخوشایندى را به شما مى دهند و این روند را تا 
زمانى ادامه دهید که بتوانید به طور کامل از آن فرد، تعهد یا فعالیت خارج شوید.

کریس ساوج، مدیرعامل شـــرکت ویستیا، مى گوید: بیشتر مواقع ما باعث 
مى شویم مردم اتفاقى وارد زندگى مان شوند؛ اما اگر کارهایى انجام دهید که 
باعث شود فقط به آن نوع از افرادى که تمایل دارید فکر کنید و تمرین کنید 
تا انتخاب هاى آگاهانه ترى در مورد شبکه اطرافتان داشته باشید، مى تواند یکى 

از قوى ترین راه هاى رشد شخصى را دنبال کنید.

دهیم، زیرا شناختن افراد بیشتر، شانس ما را براى دسترسى 
به فرصت هایى که ممکن است منجر به پیشرفت حرفه اى 
و موفقیت هاى مادى و غیرمادى شود، افزایش دهد و این 

توصیفى از رویکرد معمول به شبکه سازى است.
چه چیزى در این رویکرد اشتباه است؟ واقعیت این است 
که ما فقط 24 ساعت در روز داریم. داشتن یک شبکه 
بزرگ و بدون ارتباطات به طورکلى به این معنى است که 
شما وقت گران بهایتان را به غریبه ها اختصاص دهید. این

  ساعت ها زمان هایى هستند که شما آن ها را در راستاى 
تقویت و تغذیه حلقه درونى یا روابط نزدیک تر خود صرف 

نمى کنید.
با اختصاص وقتتان به 50 نفر به جاى 5 نفر، ارزش بسیار 
کمترى از آن چیزى که فکر مى کنید به دست مى آورید. 
به جاى جـمع آورى یک لیــست در حال رشد از آشنایان 
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نشست معرفى و بررسى کتاب بازیکن تیمى ایدئال، روز چهارشنبه مورخ 
دهم مردادماه با حضور جمعى از اساتید، عالقه مندان و به همت انتشارات 
آریانا قلم در ساختمان آرشیو کتابخانه ملى ایران برگزار شد. در این 
نشست که به همراه معرفى و بررسى کتاب بازیکن تیمى ایدئال نوشته 
پاتریک لنچونى صورت گرفت، صحبت هایى در رابطه با کتاب، هدف از 
واژه  به رسم الخط و همچنین شیوه نگارش  چاپ آن، مسائل مربوط 

«ایدئال» مطرح شد.

نکات مهمى که در این کتاب وجود دارد و در این نشست نیز به آن اشاره شد، 
این است که کتاب بازیکن تیمى ایدئال در عین سادگى و داستانى بودن، آموزه

 هاى فراوانى به همراه دارد که با هر بار خواندن کتاب، شفافیت بیشترى مى یابد. 
این کتاب با رویکردى داستانى، گفتگو محور و روان در مورد مفاهیم بسیار مهمى 
در سازمان همچون کار تیمى، انتخاب افراد مناسب، شیوه رهبرى کارآمد تیم و 

... صحبت مى کند.
آقاى وفا على کمالیان مشاور منابع انسانى و مدیرعامل شرکت پوینده دهکده 
جهانى با اشــاره به همین نکات ریز و درعین حال مهم در کتاب، به بررسى کار 
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اطراف خود شاهد  در  زمان دیگرى  هر  از  بیش  امروز 

به اصطالح  یا  دانش بنیان  و  نوپا  شرکت هاى  تأسیس 

استارتاپ هایى هستیم که عموماً با همکارى چند دوست یا 

همکالسى با تخصص هاى مکمل ایجاد مى شود. ماهیت 

مسطح ساختار چنین شرکت هاى نوپایى، نیاز به کار و 

روحیه تیمى را بیش از هر زمان دیگرى مشخص مى کند 

و البته دالیل منطقى متعددى هم به جز ساختار براى وجود 

که  همان طور  دارد.  وجود  شرکت هایى  چنین  در  تیم 

میدانید بزرگ ترین چالش شرکت هاى کوچک و متوسط 

اندك  توان سرمایه اى  و  منابع محدود  استارتاپ ها،  و 

است. اگر پاى گفتگوى چند نفر از صاحبان استارتاپ ها 

بنشینیم، قطعاً یکى از اهرم هاى تأثیرگذار بر موفقیت خود 

را منابع انسانى مى شمارند. آن ها به دنبال افرادى چند 

مهارته، داراى توان ارتباطى و البته متخصص هستند. 

و  بزرگ  در سازمان هاى  افرادى  چنین  است  بدیهى 

سنتى دستمزدهاى باالیى دارند لذا کسب وکارهاى نوپا 

از عهده چنین هزینه هایى برنمى آیند و اینجاست که 

اولین جرقه نیاز به استفاده از شبکه هاى اطراف و جذب 

دوستان و آشنایانمان در تیم به چشم مى خورد. باید 

توجه داشت نکته چالش برانگیز این قسمت، انتخاب 

فرد مناسب از یک سو و توانایى رهبرى در ایجاد تیمى 

منسجم از سوى دیگر است. درواقع کار تیمى نه فقط 

در حین انجام فعالیت و پیشبرد اهداف روزمره، بلکه 

در تأسیس و بنیان گذارى کسب وکارهاى نوپا نیز حائز 

اهمیت است.

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر کتاب قبلى 
نویسنده با عنوان «5 دشمن کار تیمى» را خوانده 
باشید، متوجه خواهید شد که نویسنده با هوشمندى 
تمام، سعى کرده است تا در این دو کتاب مسئله 
پنج  کتاب  در  رساند.  سرانجام  به  را  تیمى  کار 
دشمن کار تیمى به بررسى نحوه تعامل افراد با 
یکدیگر براى ایجاد تیمى منسجم پرداخته مى شود 
اما کتاب پیش رو بر عضو منفردى از تیم تمرکز 
دارد و بر فضیلـــت هایى تأکید مى کند تا در غلبه 
بر اختالالتى که تیم را از مســـیر اصلى منحرف 
کتاب  دو  این  درواقع  باشد.  مددرسان  مى کند، 
مکمل یکدیگرند و مى توانند به شما در بررسى 

سیستمى و فردى کار تیمى کمک نمایند.

سخن پایانى اینکه هدف نویسنده از نگارش این 
کتاب، کمک به ایجاد کار تیمى به خصوص در 
سازمان هایى است که رو به فروپاشى هستند و 
منابع اندکى دارند. رویکرد کتاب به این مقوله 
کامالً هوشمندانه و غیرمستقیم است. در این کتاب 
به شما بایدها و نبایدها تذکر داده نمى شود، بلکه 
شما در طى داستان و در سیر بررسى کتاب به 
چالش مى کشند. سؤالى که مکرراً در این کتاب از 
خود مى پرسید این است که: اگر من جاى جف 
بودم چه مى کردم؟ و همین درگــیرى هاى ذهنى 
مى تواند به شما کمک کند تا هنگام بستن این 
کتــــاب، خود را تا حدودى ارزیابى کرده و به 

نتیجه اى مؤثر رسیده باشید.
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حال تصور کنیم آن قدر خوش اقبال بوده ایم که بهترین دوستانمان یا همکالسى هاى ممتازمان از همکارى با 
ما استقبال کرده اند، اما این پایان راه نیست. به محض شروع کار تیمى و تعامالت در سطح گروه، تعارضاتى 
اتفاق مى افتد که گرچه تا حدى براى سالمت کار تیمى و ارتقاى آن الزم هستند اما تجربه نشان داده است 
اغلب به سمتى که به نفع ما و کار گروهى نیست، میل مى کند. همیشه دوستان خوب، شرکا یا هم تیمى هاى 
بى نظیرى نیستند و این مقوله ریشه در تفاوت هاى شخصیتى، ویژگى هاى فرهنگى و در کل دستگاه فکرى 
افراد دارد. نبود سیستم منسجم و همراه مى تواند تمام اهداف و برنامه هاى شما را بر هم زند یا حداقل از مسیر 
اصلى خارج سازد. اگر به لیست فورچون و شــــرکت هاى بزرگ و موفق دنیا نگاهى داشته باشیم، متوجه 
مى شویم بیشــــتر آن ها در یک ویژگى مشــترك اند و آن روحیه کار تیمى و وجود رهبرى است که توان 

تیم سازى مؤثر را داشته باشد.
متأسفانه آزمون و خطاى اغلب شرکت هاى نوپا براى جذب افراد مناسب در گروه کارى یا ایجاد فرآیندهایى 

براى تسهیل کار تیمى اغلب زمان، انرژى و منابع زیادى از این سازه هاى حساس و آسیب پذیر مى گیرد.
حال که بااهمیت کار تیمى و تیم سازى به خصوص در استارتاپ ها و شرکت هاى نوپا آشنا شدیم، به بررسى 
کتابى تحت عنوان «بازیکن تیمى ایدئال» مى پردازیم. نویسنده این کتاب «پاتریک لنچونى» دو دهه سابقه 
در مشاوره به شرکت هاى بزرگى دارد که اغلب با آن ها آشناییم. در این کتاب دغدغه نویسنده شرح و 
معرفى 3 فضیلت اساسى است که مى تواند راهگشاى توسعه کار تیمى در سازمان باشد. وى معتقد است 
هرچقدر هم که در رهبرى صحیح تیمى وسواس به خرج دهیم تا ورودى درستى نداشته باشیم، موفق 

نخواهیم شد.
این کتاب با رویکردى داستانى و گفتگو محور سعى مى کند چالش هاى یک شرکت را در توسعه و پایه ریزى 
کار تیمى بیان کند. نکته اساسى که شما را با خود تا انتهاى کتاب همراه مى کند این است که علیرغم سادگى 
و سالست مفاهیم گفته شده، ذهنتان درگیر خواهد شد و جالب تر اینکه نویسنده هیچ سؤال شما را بى جواب 

باقى نمى گذارد. در هر بخش از کتاب کاراکترى ناجى شما بوده. سؤاالت ذهنى شما را مطرح خواهد کرد.
ســه فضیلت اساسى فروتنـــى، ولع داشتن و هوشمندى گرچه ظاهراً بدیهى به نظر مى رسند اما همچون 
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شما در طى داستان و در سیر بررسى کتاب به 
چالش مى کشند. سؤالى که مکرراً در این کتاب از 
خود مى پرسید این است که: اگر من جاى جف 
بودم چه مى کردم؟ و همین درگــیرى هاى ذهنى 
مى تواند به شما کمک کند تا هنگام بستن این 
کتــــاب، خود را تا حدودى ارزیابى کرده و به 

نتیجه اى مؤثر رسیده باشید.
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اطراف خود شاهد  در  زمان دیگرى  هر  از  بیش  امروز 

به اصطالح  یا  دانش بنیان  و  نوپا  شرکت هاى  تأسیس 

استارتاپ هایى هستیم که عموماً با همکارى چند دوست یا 

همکالسى با تخصص هاى مکمل ایجاد مى شود. ماهیت 

مسطح ساختار چنین شرکت هاى نوپایى، نیاز به کار و 

روحیه تیمى را بیش از هر زمان دیگرى مشخص مى کند 

و البته دالیل منطقى متعددى هم به جز ساختار براى وجود 

که  همان طور  دارد.  وجود  شرکت هایى  چنین  در  تیم 

میدانید بزرگ ترین چالش شرکت هاى کوچک و متوسط 

اندك  توان سرمایه اى  و  منابع محدود  استارتاپ ها،  و 

است. اگر پاى گفتگوى چند نفر از صاحبان استارتاپ ها 

بنشینیم، قطعاً یکى از اهرم هاى تأثیرگذار بر موفقیت خود 

را منابع انسانى مى شمارند. آن ها به دنبال افرادى چند 

مهارته، داراى توان ارتباطى و البته متخصص هستند. 

و  بزرگ  در سازمان هاى  افرادى  چنین  است  بدیهى 

سنتى دستمزدهاى باالیى دارند لذا کسب وکارهاى نوپا 

از عهده چنین هزینه هایى برنمى آیند و اینجاست که 

اولین جرقه نیاز به استفاده از شبکه هاى اطراف و جذب 

دوستان و آشنایانمان در تیم به چشم مى خورد. باید 

توجه داشت نکته چالش برانگیز این قسمت، انتخاب 

فرد مناسب از یک سو و توانایى رهبرى در ایجاد تیمى 

منسجم از سوى دیگر است. درواقع کار تیمى نه فقط 

در حین انجام فعالیت و پیشبرد اهداف روزمره، بلکه 

در تأسیس و بنیان گذارى کسب وکارهاى نوپا نیز حائز 

اهمیت است.

همان طور که از واژه فین تک (FINTECH) برمى آید، این لغت ترکیبى از دو کلمه «مالى» و «تکنولوژى» 
است و اشاره به شرکت هایى دارد که بر ایجاد محصوالت مبتنى بر تکنولوژى در صنعت مالى متمرکز 
هستند. از پایان دهه اول قرن 21، این اصطالح گسترش یافت تا شامل هر نوآورى تکنولوژیک در 
بخش مالى اعم از نوآورى در سوادآموزى مالى (حوزه آموزش)، خرده فروشى بانکى، تأمین مالى و 
سرمایه گذارى و حتى رمزنگارى ارزهاى دیجیتالى همچون بیتکوین باشد. چنین محصوالتى طیف 
وسیعى از مزایا همچون: هزینه هاى پایین، کیفیت بهتر خدمات، دسترسى آسان، زمان پردازش سریع 
و … را نشان مى دهند که باعــث ایجاد تغییرات وسیعى در بخش مالى شده و دامنه گسترده اى از 

مدل ها، برنامه ها، فرآیندها و محصوالت تجارى را در برمى گیرد.
اغلب شرکت هاى حوزه فین تک ، نوآورانى واقعى هستند و سعى مى کنند با استفاده از مدل هاى کسب 
کارى خارج از چارچوب، براى کاهش هزینه ها و بهبود بهره ورى تالش کنند. بازارهاى قرض الحسنه، 
پلتفرم هاى تأمین مالى جمعى (کرادفاندینگ) و … نمونه هایى از این مدل هاى کسب وکار هستند که با 

کمترین هزینه و در سریع ترین زمان، سرمایه را براى کسب وکارها فراهم مى آورند.
اصطالح فناورى مالى مى تواند به هر نوع نوآورى در نحوه تعامل افراد با کسب وکار، از اختراع پول 
دیجیتال تا سیستم حسابدارى دوبل اعمال شود. با ایجاد انقالب اینترنت و به خصوص اینترنت همراه، 
تکنولوژى مالى رشد قابل مالحظه اى داشته است به طورى که دیگر به فناورى هاى رایانه اى مربوط به 
دفاتر، بانک ها و شرکت هاى تجارى محدود نمى شود و در حال حاضر انواع مختلفى از مداخالت 
تکنولوژیک در حوزه هاى شخصى و تجارى دارایى ها، مالیه و سرمایه گذارى را پوشش مى دهد. با توجه 
به شاخص سازگار پذیرى فین تک، یک سوم مصرف کنندگان حداقل از دو یا چند خدمت در حوزه 
فناورى مــالى بهـره مى برند و همین افراد معتقـدند که این فناورى بخش جــدایى ناپذیرى از زندگى

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر کتاب قبلى 
نویسنده با عنوان «5 دشمن کار تیمى» را خوانده 
باشید، متوجه خواهید شد که نویسنده با هوشمندى 
تمام، سعى کرده است تا در این دو کتاب مسئله 
پنج  کتاب  در  رساند.  سرانجام  به  را  تیمى  کار 
دشمن کار تیمى به بررسى نحوه تعامل افراد با 
یکدیگر براى ایجاد تیمى منسجم پرداخته مى شود 
اما کتاب پیش رو بر عضو منفردى از تیم تمرکز 
دارد و بر فضیلـــت هایى تأکید مى کند تا در غلبه 
بر اختالالتى که تیم را از مســـیر اصلى منحرف 
کتاب  دو  این  درواقع  باشد.  مددرسان  مى کند، 
مکمل یکدیگرند و مى توانند به شما در بررسى 

سیستمى و فردى کار تیمى کمک نمایند.

سخن پایانى اینکه هدف نویسنده از نگارش این 
کتاب، کمک به ایجاد کار تیمى به خصوص در 
سازمان هایى است که رو به فروپاشى هستند و 
منابع اندکى دارند. رویکرد کتاب به این مقوله 
کامالً هوشمندانه و غیرمستقیم است. در این کتاب 
به شما بایدها و نبایدها تذکر داده نمى شود، بلکه 
شما در طى داستان و در سیر بررسى کتاب به 
چالش مى کشند. سؤالى که مکرراً در این کتاب از 
خود مى پرسید این است که: اگر من جاى جف 
بودم چه مى کردم؟ و همین درگــیرى هاى ذهنى 
مى تواند به شما کمک کند تا هنگام بستن این 
کتــــاب، خود را تا حدودى ارزیابى کرده و به 

نتیجه اى مؤثر رسیده باشید.

 روزمره شان شده است.
اگر یک کلمه بتواند توضیح دهد که چگونه بسیارى از 
نوآورى هاى حوزه فین تک بر تجارت سنتى بانک ها، 
مؤسسات مشاوره مالى، بیمه ها و محصوالت دیگرى از 
این دست تأثیر گذاشته است، آن واژه «اختالل» است. 
قبل از اینکه به بررسى تخریب هاى خالقى که توسط 
فیــــن تک اتفاق افتاده است بپردازیم، مرور کوتاهى 
بر وضعیت کنونى و آینده حوزه فناورى مالى خواهیم داشت:

وضعیت فعلى صنعت فین تک :
اگرچه استارتاپ هاى فعال در حوزه فناورى مالى روزبه 

روز افزایش مى یابند، اما هنوز هم این عرصه در حال 
ظهور محسوب مى شود، چرا که صنعت مالى نسبت به 
پذیرش فناورى نسبتاً کند بوده است. در حل حاضر 
تنها یک درصد از صنعـــت مالى از فناورى استفاده 
مى کنند درحالى که این رقم براى رسانه هاى دیجیتال 
40 درصد و در حوزه تجارت الکترونیک حدود 10 
درصد است. یکى از دالیل شیب کند پذیرش فناورى 

در این صنعت، وجود محیط قانونى پیچیده است. 

︪﹛ ا﹡︡از ر︫︡ در ﹢زه ﹁﹫﹟ ︑﹉
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بر اساس گزارشى از بنیاد فناورى، اطالعات و نوآورى، محیط نظارتى موجود براى مدل هاى 
کسب وکارى قدیمى تر طراحى شده است لذا براى استارتاپهاى تازه نفس این حوزه مناسب 
نیست و همچنین، حمایت زیادى از سیاست گذاران به منظور تغییر این محیط نظارتى 

صورت نمى گیرد.
عالوه بر این، شرکت هاى فین تک در کشورهاى مخـــــتلف دنیا باید با محدودیت هایى 
در مورد ذخیره سازى داده ها و نحوه انتقال آن ها دست و پنجه نرم کنند. بسیارى از کشورها 
همچون آلمان، داراى مقرراتى هستند که تمام اطالعات مربوط به ساکنین آن، فقط و فقط 
باید در مرزهاى جغرافیاى همان کشور ذخیره شوند و این کار را براى استارتاپهاى حوزه 

مالى سخت مى کند.
مهم تر از همه این ها، صنعت مالى به طورکلى با تهدیدات گسترده امنیتى روبه رو است. از 
نقض داده ها تا تقلب و سرقت هاى گســـترده، همه و همه اطمینان به فناورى هاى مالى را 

در بین کاربران کاهش داده است.

آینده صنعت فین تک :
خبر خوب این است که صنعت فین تک (فناورى مالى) شاهد سرمایه گذارى عظیم بسیارى 
از سرمایه گذاران خطرپذیر است. بر اساس گزارشى از KPMG، این سرمایه گذاران در سال 
2017 بیش از 7/9 میلیارد دالر سرمایه گذارى کرده اند که نسبت به سال 2016، افزایش 
19 درصدى را نشان مى دهد. نکته مهم دیگر افزایش رقابت در این صنعت است. طبق 
گفته اکونومیست، در سال 2015، 4000 استارتاپ جدید وارد این حوزه شده اند که یک
 دهم آن ها بیش از یک میلیارد دالر ارزش داشته اند. عالوه بر این مک کنزى تخمین میزند 
که تازه واردها به این صنعت، با تشدید رقابت، اوضاع را به نفع مشتریان تغییر خواهند داد. 
آن ها 5 حوزه را مشخص کردند که پیش بینى پتانسیل رشد چشمگیرى در آن داشتند که 
عبارت اند از: مصرف کنندگان حوزه مالى، اوراق قرضه رهنى، وام دهى، پرداخت خرده فروشى 

︪﹛ ا﹡︡از ر︫︡ در ﹢زه ﹁﹫﹟ ︑﹉

و مدیریت ثروت.
اما همان طور که گفته شد با ظهور فناورى هاى مالى، بخش هاى 
متعددى در صنــــعت تحت تأثیر قرار گرفتند که در ادامه 

بدان ها خواهیم پرداخت:

•  تأمین مالى و افزایش سرمایه:
این مورد به منظور تسهیل مشتریان به سرمایه و تأمین مالى 
راحت تر ایجاد شده است. این حوزه را مى توان به دو بخش 
منابع مالــى و ســـرمایه گذارى جایگـــزین تقسیــم کرد. 
کرادفاندیگ یا ســرمایه گذارى جمــعى درصــدد کمک به 
شرکــت هاى موجود و یا جـــذب ســرمایه براى شروع 
استارتاپهاى جدید است. با ظهور فین تک در صنعت مالى، 
کرادفاندیگ شکلى تکامل یافته تر پیدا کرده و غنى شده است. 
در حال حاضر تأمین مالى جمعى رونق فراوانى دارد و بازار 
آن بین 184 میلیون تا 1٫59 میلیارد دالر محاسبه شده است 

و البته این تازه آغاز راه است.
 پیش بینى مى شود که کرادفاندینگ تا 10 سال آینده، سهم 
بازارى در حدود 1 تریلیون دالر داشته باشد. در ایران نیز 
استارتاپهایى همچون دونیت، مهربانه و فاندوران به این حوزه 
وارد شده اند و سعى دارند که با تمرکز بر پروژه هایى که به 
نحوى باعث ارتقاء سطح کیفى زندگى افراد مى شوند، ایفاى 
نقش کنند. هرچند که راه زیادى تا توسعه و همه گیرى چنین 

پلتفرم هایى در ایران داریم.
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•  پرداخت آنالین:
صنعت پرداخت، از پیشگامان فین تک به حساب مى آید. داستان موفقیت شرکت هایى 
همچون پِى پال، هایپروالت و ترنسفروایز گواه این روند است. در ایران نیز استارتاپهایى 
همچون زرین پال، آپ؛ کیف پِى و … به این حوزه وارد شده اند. این شرکت ها با استفاده از 
سیستم عامل هاى دیجیتال کارآمد خود و رشد پایدار مشتریان، بازار را در دست گرفته اند. 
امروزه تصور اینکه کسب وکارى از نرم افزار پرداخت استفاده نکند، دشوار است. مؤسسات 
از فروشگاه هاى آنالین گرفته تا سیستمهاى بانکدارى دیجیتال از این خدمت استفاده مى
 کنند، بنابراین ارزش معامالت این حوزه سال به سال افزایش مى یابد. انقالب دیجیتال، 
چالش ها و فرصت هاى جدیدى را براى بخش پرداخت فراهم مى آورد. بسیارى از 
استارتاپ ها در این حوزه وارد شده و براى ساده سازى و بهبود فرآیندهاى پرداخت تالش 
مى کنند. با توجه به تعداد قابل توجهى از بازیکنان در این بازار، پرداخت آنالین به سرعت 

در حال توسعه است.

•  بانکدارى دیجیتال:
امروزه مؤسسات مالى از مدل هاى سنتى بانکدارى اجتناب مى کنند و به سمت دیجیتال 
شدن قدم برداشته اند. با استفاده از چنین رویکردى، مشتـــریان زمان بیشترى را ذخیره 
مى کنند و ترجیح مى دهند پول آنالین را بیش از شکل فیزیکى آن مدیریت کنند. چنین 
رفتارهایى در مشتریان سبب ظهور نسل جدیدى از بانک ها مى شود. این بانک ها در اصول 
اساسى سیستم بانکى سنتى تجدیدنظر مى کنند و قوانین جدیدى را دیکته مى نمایند. فین 
تک در صنعت بانکدارى چالش برانگیز است و مدل هاى کسب وکار سنتى را تغییر مى دهد. 
اگرچه براى پیش بینى این که این حوزه تا چه حد موجب تغییر و اختالل در بازار شده، هنوز 
کمى زود است. بسیارى از استارتاپهاى فین تکى در این حوزه کامالً جوان هستند که یا 
رشد کرده و بخش بزرگى از بازار را تصاحب مى کنند یا به بخش هاى گوشه اى بازار مى
 روند و خدمات تخصصى ترى را ارائه مى دهند. در ایران هم تالش هایى در جهت دیجیتال 
کردن بانک ها صورت گرفته است و امروزه همه ما با نرم افزارهایى کار مى کنیم که الزام 
رفتن به شعبه و حضور فیزیکى را کاهش مى دهد اما هم اکنون با بانکدارى مجازى فاصله 
زیادى داریم چرا که هنوز زیرساخت هاى این نوع بانکدارى مهیا نشده است. در واقع در 

ایران از نظر فرهنگى هم فاصله زیادى با اجراى بانکدارى مجازى 
داریم. در نوع جدید بانکدارى مجازى الزم است فرهنگ، قوانین 
و زیرساخت ها فراهم شود؛ اما سؤالى که ایجاد مى شود این است 
که: «آیا با وجود فناورى هاى گسترده، بانک هاى فین تک امن 
هستند؟» همه بانک ها (سنتى و فین تک) در معرض اشکال 
مختلفى از خطرات هستند. در اصل فناورى هاى جدید مى تواند 
کارآیى و انعطاف پذیرى زیرساخت هاى بانک را ارتقا داده و به 
پایدارى آن ها کمک کنند. با این حال، همین امر همچون شمشیر 
دو لبه اى است که مى تواند برخى خطرات موجود را نیز برجسته 
کند. صرف نظر از مدل کسب وکار بانک ها، این مسئولیت آن

 هاست تا فرآیندهاى مدیریت ریسک مناسبى را براى رسیدگى 
به خطراتى که مشتریان با آن ها روبه رو هستند، ایجاد کنند.

:(INSURTECH) تکنولوژى صنعت بیمه  •
این مورد یک حوزه کامالً نوظهور است که از ترکیب بیمه و 
تکنولوژى ایجاد شده است. سه حوزه تأثیرگذار بر صنعت بیمه 
عبارت اند از: هوش مصنوعى، اقتصاد رفتارى و تکنولوژى بالك 
چین. براى مثال شرکت بیمه لیموناد، بیمه هاى صاحب خانه و 
اجاره دهنده را با هوش مصنوعى و از طریق اقتصاد رفتارى ارائه 
مى دهد. این شرکت در اصول سنتى صنعت بیمه بازنگرى داشته 
و رویکردى تعاملى براى آن اندیشیده است. بالك چین نیز در 
کل صنعت مالى، تکنولوژى مشترکى به حساب مى آید، اما در 
فناورى هاى حوزه صنعت بیمه و بانکدارى نقش پررنگ ترى ایفا 
مى کند. در ایران نیز با ظهور استارتاپهایى همچون بیمیالین، 
بیمیتو، بیمه بازار و … گام هایى براى ایجاد چنین بسترى در 

صنعت بیمه برداشته شده است.

•  وام و استقراض:
وام دهى یکى دیگر از حوزه هایى است که طى یک دهه گذشته، 
میزان زیادى از نوآورى را تجربه کرده است. شرکت هاى وام
 دهنده و همتاهایشان، پلتفرم هاى آنالین ایجاد کرده اند و وام

 گیرندگان را به طور مستقیم و بدون واسطه به وام دهندگان متصل 
مى کند. لذا شرکت ها باید براى اعتبار و افزایش قابلیت هاى 
نوآورانه شان سرمایه گذارى کنند و از این طریق، اعتماد وام دهنده 
را به خود جلب نمایند. براى مثال EFL نوعى تکنولوژى پیشرفته 
است که از علم رفتار براى نمره دهى به اعتبارات و تصمیم گیرى 
وام دهنده براى میزان اعتماد به گیرنده وام استفاده مى کند. در 
ایران استارتاپهایى همچون شراکت. نت، بوم وست،  اینوستوران و 

از این دست در این حوزه فعالیت دارند.
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•  مدیریت ثروت:
مدیریت ثروت حوزه اى است که انتظار رشد چشمگیرى از آن مى رود و ازاین رو دنیایى از 
ایده را براى شرکت هاى حوزه فین تک فراهم مى کند. امروزه تقریباً یک سوم نیروى کار 
جهان را جوان هایى تشکیل مى دهند که احساس امنیت شغلى نمى کنند و به دنبال فرصت هاى 
مناسب سرمایه گذارى با هدف کسـب درآمد هستند. درعین حال از مشاوران سنتى 
سرمایه گذارى به دلیل سوابق ضعیفشان دورى مى کنند. شرکت هایى همچون لِرن وست از 
آموزش براى کسب اعتماد و شفافیت با مشترى استفاده مى کنند. پیش بینى مى شود که این 
سواد مالى و سرمایه گذارى هاى محتاطانه، فرصت هاى بسیارى براى شرکت هاى مختلف در 

صنعت فین تک فراهم کند.

•  ارزهاى دیجیتال:
ارزهاى دیجیتال بیش ترین پتانسیل خرابکارى را در صنعت مالى دارند. ظهور بیت کوین و 
سایر فناورى هایى همچون بالکچین، واقعیت دیجیتال را به حقیقتى انکارناپذیر تبدیل کرده 
است. بانک هاى بزرگ کانادایى مى خواهند هویت و پروفایل آنالین مشتریانشان را به 
سیستم بالکچینى که مشترکا توسط آى بى ام و سکیورکى توسعه یافته است، انتقال دهند. 
همچنین بانک هاى اروپایى توافق کرده اند که از یک پلتفرم معامالتى تجارى در بستر 
بالکچین استفاده کنند. با توجه به این تحوالت، سرمایه گذارى در صنعت بالکچین در سال 

2016 به میزان 20 درصد افزایش یافت و به 544 میلیون دالر رسید.
درنهایت اینکه شاید صنعت فناورى مالى به اندازه انتظار تحلیل گران، پیش نرفته باشد اما 
نباید از این صنعت ناامید بود. عالقه به این مقوله روزبه روز در حال افزایش است و شاهد 

سرمایه گذارى هاى بیشترى در این حوزه هستیم، ضمن اینکه 
شرکت هاى مالى موجود نیز درصدد شراکت با شرکت هاى 
نوپاى فن تک برآمده اند تا پیشرفت هاى تکنولوژیک را در 
حوزه مالى به حداکثر رسانند. هزینه کم، راندمان باال، کیفیت 
از  سریع  پشتیبانى  و  خدمات  و  محصوالت  بهبودیافته 
مشتریان، برخى تز جنبه هایى هستند که انتظار داریم به 

زودى در بستر این صنعت، شاهد آن ها باشیم.
منابع:

Pulse of Fintech Q4’17, Global Analysis of 
Investment in Fintech, KPMG, 2018.

Why �ntech won’t kill banks, Economist, 2015.

Cutting through the noise around �nancial 
technology, McKinsey, 2016.
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﹝︺︣﹁ـ﹩ دوره:
برای مديريت موفق هر پروژه و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده برای پروژه، 
سازمان  نياز به مديران و كارشناسان با شايستگی هايی همچون تــوان باال در 
رهبـری،  مديــريت تيـم پـروژه، مديريت پيمـانكاران و كارفرما ، همکاری، قدرت 
گـزارش گيری و گــزارش دهی دارند. از اين رو و برای درک بهتـر مفاهيم، ابـزار و 
روش ها مربوط به مديريت پـروژه ها انسـتـيتو مديريت  پـروژه آمريکا، PMI، به

 خــوبی مديــريت پروژه را در ده بخــش جداگانه تحليل و معرفی کرده  است.
 Project Management Body Of Knowledge اين ده بخش براساس استاندارد
که به اختصار با نام                                   شـناخته  می شود، می باشد. در این دوره 
شـرکت کننـدگان ضـــمن تســـلط بر بخشهای مختـلف اســتاندارد با نحوه 

کاربســت این ده حـــوزه در پروژه ها آشـــــنا می شوند.

︋︧ـ︐﹥  ︗︀﹝ــ︹
ــ︣وژه   ︎️ ︣ـ︡﹞
ـ︪﹛ ا︨ـ︐︀﹡︡ارد و︣اـ︩︫ 

PMBOK
   

مرجع آموزش های آنالین مدیریت
کسـب و کار و مهـارت های فـردی

............................................
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مدیریت موفق پروژه اى پیچیده، مهم با بودجه اى بیش 
از 1 میلیارد دالر – یا حتى 5 میلیارد دالر – مى تواند در 
موفقیت شغلى فرد تعیین کـــننده باشد. اما چنین 
پروژه هایى از پیشینه اى با نتایج ضعیف رنج مى برند؛ به 
طور متوسط یک سال پس از زمان برنامه ریزى شده به 
اتمام مى رسند و با 30 درصد بیش از بودجه مشخص، 
اجرایى مى شوند. بنابراین، براى اجراى موفق پروژه هایى 
مانند اهرام باستانى یا ایجاد تأسیسات گاز طبیعى مایع، 
با استراتژى پیچیده، طراحى، تأمین مالى، تهیه و اجراى 

آن چه باید کرد؟
دانش  بر  پروژه  اجراى  زمینه  در  تحقیقات  بیشتر 
مدیریت پروژه متمرکزند و به فرآیندها، سیستم ها، 
ابزارها و مهارت فنى مربوط اند. این عناصر اساساً براى 
موفقیت پروژه اهمیت دارد. بااین حال، گزارش مک کنزى 
با عنوان ”هنر رهبـــرى پروژه: اجراى بزرگ ترین 
پروژه هاى جهان“ به این نکته اشاره مى کند که رهبران 
به عناصر ”نرم“ سازمان دهى و رهبرى تحویل پروژه 
توجه کافى نکـــرده اند. این عناصر نرم عبارت اند از 
مدل هاى ذهنى، شیوه هاى عملیاتى، رفتارها و فرهنگ 

موردنیاز براى موفقیت.
همان طور که جک فاچر، رئیس و مدیر اجرایى شرکت 
پیمانکارى بِچتل، مى گوید: ”فرایند خروجى پروژه را 
تحویل نمى دهد؛ رهبرى این کار را مى کند و فرایند را 

︀ر ︗︤ء ﹋﹙﹫︡ی
﹝︡ل ذ﹨ـ﹠﹩ ﹝︡ـ︣ان
ــ︣وژه ﹨ـ︀ی ︎︣وژه در︎ 
︋ـــــــــــــــــ︤رگ

هم تحت تأثیر قرار مى دهد“ اما واقعیت این است که 
این عوامل به سختى مى توانند در سازمان جاى گیرند.

نتیجه هر پروژه بزرگى به طور عمده به چگونگى خوب 
کار کردن تیم با یکدیگر  بستگى دارد. مدل ذهنى  

سازنده در یک تیم باعث تصمیم گیرى هاى خوب و 
روابط مستحکم و مبتنى بر اعتماد مى شود و منجر به 

روحیه تیمى باال و عملکرد عالى مى گردد.
تحقیقات شرکت مک کنزى چهار جزء از یک مدل 
ذهنى متمایز را شناسایى کرده است که به تعیین نتیجه 
یک پروژه بسیار بزرگ (مگا پروژه ها) کمک مى کند، هر 
یک از این اجزاى مدل هاى ذهنى نقطه مقابل خطاهاى 
مرگبارى است که مى تواند پروژه را از مسیر خود خارج 

کند: 

 زمینه را براى موفقیت پیمانکار فراهم کنید: مالکان و 
پیمانکاران پروژه با ذهنیت ”ما با هم برنده مى شویم و 
با هم مى بازیم “ به بهترین شکل ممکن به عنوان 
شرکاى تجارى با هم کار مى کنند. روابط سازنده 
پیمانکار و مالک بر اساس اعتماد متقابل و مشارکت 

در حل مسائل بنا شده است.
خطاى مرگبار: مقصر دانستن پیمانکار و حل نکردن 
مشکل : ”پیمانکار ناکارآمد است، بنابراین ما باید 

فشار را بر آن ها افزایش دهیم“.

١
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به فرایندهایتان اعتماد کنید، اما بدانید که رهبرى موردنیاز است: فرایندها 
به تنهایى هر چالشى را در یک پروژه فوق العاده بزرگ حل نمى کنند. 
رهبران نه تنها باید اعتماد کرده و فرایندهاى مناسب را اجرایى کنند، بلکه 

باید مزایا و محدودیت هاى آن ها را نیز شناسایى نمایند.
خطاى مرگبار: دنبال کردن کورکورانه فرایندها: ”من ایده شما را دوست 
دارم اما مى دانـم که مدیـر پروژه آن را در نظـر نمى گیرد، زیرا این ایده در 

فرایند جا نمى گیرد.“

مانند کسب وکار رهبرى کنید، نه پروژه: یک پروژه بسیار بزرگ بیشتر به 
ایجاد یک کسب وکار شبیه است تا اجراى یک پروژه ساخت وساز. بنابراین 
نیازمند مدیرى است که قابلیت رهبرى و قضاوت طیف وسیعى از مسائل 

سازمانى را داشته باشد.
خطاى مرگبار: عدم الهام بخشى به تیم : به عنوان مثال، ”این همان شیوه اى 

است که ما همیشه پروژه ها را اجرا مى کنیم“.

٢

٣

٤
مسئولیت کامل نتایج را به دست بگیرید: صاحب پروژه باید پاسخگویى 
کامل در برابر تحویل پروژه داشته باشد، از امور مطلع باقى بماند و در تمام 

مدت آماده باشد تا تصمیمات سخت را به موقع اتخاذ کند.
خطاى مرگبار: اعتقاد به اینکه میتوان تحویل پروژه را تفویض کرد – ”این 
کار پیمانکار است که پروژه را بر اساس زمان و بودجه مشخص به سرانجام 

برساند.“

این مدل هاى ذهنى باید در سراسر سازمان پروژه و تیم گسترده صاحبان آن 
پذیرفته شوند و از خطاهاى مرگبار نیز اجتناب گردد. مالکان و مدیران پروژه 
باید محیطى را ایجاد کنند که این مدل هاى ذهنى، شیوه کار روزمره تیم و نحوه 
ارتباط آن ها با یکدیگر و با پیمانکاران و سایر ذى نفعان را شکل دهد. داشتن 
مدل ذهنى صحیح و به جا،  جزئى کلیدى در به کارگیرى سبک رهبرى مناسب 

در طرح ریزى و اجراى پروژه است.

منبع: مک کنزى




