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  پيش به باشتاب كتاب : معرفي
  

 با تغييراتي و بيني پيش غيرقابل هاي آشفتگي با ييايدن به نهادن گام حال در ما
من . نداريم آمادگي ها با آنيي ارويرو براي كه تغييراتي هستيم، يتصاعد رشد
 از يتعداد كه پردازم يمي زيآم تيح اقدامات موفقيبه تشر كتاب اين در

  .اند داده انجام نوظهور محيط اين در بزرگ هاي پيروزي كسب براي پيشتازان

 از برداري بهره براي كه پردازد مي موضوع اين به »پيشبه باشتاب«كتاب 
 هاي چالش چگونه وند،رمي آيند وبه سرعت مي روزها اين كه هايي فرصت

 دهد مي نشان كتاب اين. كنيم مديريت و خالقانه كچاال سريع، را استراتژيك
 پيشي آور سرسام ن رقابتيا از نوآور و پيشرو هاي سازمان از برخي چگونه كه
 مستمر تهديدهاي بر و آيند مي كنار نشده بيني پيش يها آشفتگي با گيرند، مي

از  بدون كارها ها تمام اين ن سازمانيدر ا كنند. مي غلبه ١آورانه فن هاي گسست
  .شود مي انجام كاركنان فرسايش يا مدت كوتاه نتايج دست دادن

 چنان با دنيا اكنون. هستند مهم بسيار كتاب اين در شده ارايه هاي گيري نتيجه
 بنا يسازمان هاي فرهنگ و ساختارها ، ها سيستم كه است تغيير حال در يتسرع
 اصالحات. نيستند راتيين تغيا با يهمگام به قادر گذشته قرن طي در شده
 بودنشان، هوشمندانه ميزان از فارغ ،٢سازي استراتژي و مديريت نحوه در يجزئ

                                                            
1- technological discontinuities 
2- strategize 
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 و پرآشوب اتتغيير عصر در پيشتازي براي. آيند نمي بر كار اين پس از
  .است الزم يجديد قواعد نامطمئن

ه كبل نيست، كردن آغاز نو از و قبلي هاي دانسته ريختن دور راهكار پيش رو،
 ه برايك ستمين سيا كنيم. بازتعريف ايپو يلكش به را يگريد سيستم بايد

 به را الزم سرعت و چابكي رسد، مي نظربه آشنا موفق كارآفرينان از بسياري
 نيز را يميستم قديس كارايي و اطمينان قابليت و كند مي اضافه يميقد سيستم
 هاي سازمان تمام كه است سيستمي شبيه ١دوگانه سيستم اين. كند مي حفظ
 ولي اند، ردهكتجربه  را آن حدودي تا حيات خود چرخه از اي مرحله در بالغ
 اي هزينه كم بسيار و عملي اند. راهكار سپرده يه آن را به فراموشكهاست  سال
  دارد. وجود دوگانه عاملسيستم اين ايجاد براي

  

  اركو سبكرهبران  يفرارو يها چالش

 جاي يدر جا هاسازمان از تغيير قواعد بازي حكايت دارند. كتاب اين مطالب
چه بسا خواهان  -در تالش هستند تغيير شتابان سرعت با يهمگام براي دنيا

  .رندبگي پيشي راتيين تغيا از آنند كه

 را پيرامونشان يها يرات و دگرگونييتغ افراد از ه بسياريك ن جا استيل اكمش
 در تقريباً هكته هستند كن نيا يايبه صراحت گو هاداده اما. كنندنمي كدر

 تبع آن ر است و بهييدر حال تغ سرعت به دنيا وكار، كسب يها شاخص همه
                                                            

1 - dual system 
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 طوربه سياسي و حيطيمزيست اجتماعي، مالي، پيامدهاي از اعم مخاطرات
  . هستند افزايش حال در نمايي

 چگونه كه است اين رهبران روي  پيش سوال نيتر بزرگ جديد، دنياي اين در
. كنند رشد سودآور طوربه و بمانند باقي رقابتي گسترده راتييتغ تالطم ميان در

 ردهك عبور اندازي راه مرحله از كه شركتي هر كه است اين مساله ترين بنيادي
 چابكي. را 1استراتژيكش چابكي تا كارايي خود را بهبود بخشيده تر بيش باشد،

 از گريز و ها فرصت از مطمئن و سريع برداري بهره توانايي يبه معنا استراتژيك
 اين ريسرچ و بوردرز مانند هايي شركت از نمونه صدها توانم مي. است تهديدها
 تحقق براي ولي دادند تشخيص را يساسرات اييتغ به نياز كه نام ببرم را موشن

 و شدند رانده حاشيه به نهايت در و شوند كاربه دست سرعتبه نتوانستند آن
 يها شيوه به هميشه دادهايرو اين. دادند شكست راها  آن تر چابك رقباي
 يا شده رو روبه واقعي تهديد با ناگهان كه سازماني: افتند مي اتفاق يمشابه
 در كه هايي روش و فرايندها ساختارها، از استفاده با است طاليي فرصت شاهد
 اما زند،دست مي عمده تحوالت جاديا به اند، داده جواب خوبيبه گذشته
  .كشانند مي شكست به را آن ها، استراتژي اجراي و تدوين قديمي هاي شيوه

 نيزما فقط دارند، عادت خود ياصل هاي استراتژي بازبيني به ندرتبه ها شركت
 كه سازماني امروز. باشند كاري چنين به مجبور كه دهند مي انجام را كار اين

 تغييرات و نكند بازانديشي اش گيري در جهت بار يك سال چند هر حداقل
اگر . انداخته است مخاطره به را خود حيات ندهد، انجام سريع را الزم عملياتي

                                                            
1. Strategic agility 
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خواهد  آن را برايش انجام يرتغي حال در سرعتبه اين كار را انجام ندهد دنياي
 از گرفتن سبقت بين انتخاب كنند كه د ميييتا وكار كسب رهبران همه اما. داد

  .باشد ار دشواريبس تواند مي ساالنه اهداف به دستيابي و فزاينده هاي رقابت

اداره  ياز ملزومات اساس يتيريمد يندهايو فرا يسنت يها مراتب سلسلهامروزه 
اد يبه  ديده گرفت. اما بايها را ناد توان آن ين نميروند، بنابرا يسازمان به شمار م

ها و  موقع فرصت به يياز شناسا يميقد يارهاكن سازويه اكم يداشته باش
  نوآورانه ناتوان هستند. يها ياستراتژ ين و اجرايدها، تدويتهد

  

  اصول آن دوگانه و عامل سيستم

 يها ها در عصر تالطم سازمان جاد تحول دريا ياتر براك يشنهاديرد پيكرو
  دوگانه است. عامل سيستماستفاده از  ندهيفزا

 كسب براي طور مستمر به كه است مديريتي جديد ابزارهاي شبيه سيستم اين
. شوند مي ارايه ويكم بيست قرن يها سازمان نيازهاي رفع يا رقابتي مزيت
 نخست، رد.دا يتيريمد ين ابزارهايدوگانه دو تفاوت با ا عامل سيستم
 از برداري بهره براي استراتژيك ابتكارات هدايت به دوگانه عامل سيستم
 دوم،. مديريت تا شود مي مربوط يجد تهديدهاي رفع يا طاليي هاي فرصت
 از ها سال كه است يهمان روش اما است جديدي ايده دوگانه سيستم هرچند
 هاي سازمان از ياريبس ان شديتر ب شيپ كه گونه همان. است مانده دور نظرها
 عمل گونه اين وبيش كم حيات، چرخه در خود پوياي رشد دوره طي در موفق
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 نكته اين متوجه بلوغ به رسيدن هنگام تا يا وقوع حين درها  . آنكنند مي
  . شوند نمي

  ارامد بر چند اصل استوار است:كدوگانه  عامل سيستم يك

 نه دارند دست در را يراتتغي هدايت سازمان تمام سطوح از يمتعدد افراد 
 مشخص افراد از تعدادي فقط

 1»بايد« نه» خواستن« ذهنيت . 

 محور عقل فقط نه است محور عقل و محور قلب كه اقدامي 

 تر بيش مديريت فقط نه تر بيش رهبري 

 تقويت مراتبسلسله فقط نه شبكه، و مراتب سلسله ناپذير جدايي مشاركت
  . شده

 

  دوگانه عامل سيستم گانه هشت يها دهنده شتاب

 بخش با دوگانه سيستم اي شبكه بخش اقدامات اصول فوق، براساس
 موضوع. هستند متفاوت بسيار ولي مند نظام دو هر. تفاوت دارد مراتبي سلسله

 و لطيف ديگر سمت و است محور سنجش و كخش سمت يك كه نيست اين
 هاي پيروزي ادايج« مانند اي شبكه فرايندهاي درباره امروز ما. است نرم

 مانند مراتبي سلسله فرايندهاي درباره كه آنچه به نسبت» مدت كوتاه
 كيدانش اند دهيم، مي انجام مرتبط هاي سنجه ايجاد اي عملياتي ريزي برنامه

اوامر  يش از اجرايب يزيمراتب چ سلسله ار درك يمعنا كه طور همان اما. ميدار

                                                            
1. a "get to" mind set not "have to" one 
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 بسيار نيز كارآمد شبكه درون ركردنكا گرا است، نترلكران يمد يها و خواسته
   است. مشتاق الت داوطلبانيها و تما خواسته ياجرا از متفاوت

 مرتبط استراتژيك فعاليت خصوص به ها فعاليت به ها شبكه درون اقدام چون
ن يا .مينام مي ها دهنده شتاب را اصلي فرآيندهاي اين بخشد، مي شتاب
  ها عبارتند از: دهنده شتاب

   كنيد ايجاد طاليي فرصت يك پيرامون طراراض از حسي -1
  راهنما ائتالف تكميل و تشكيل -2
  استراتژيك ابتكارات و تغيير انداز چشم تدوين -3
   داوطلبان لشگر جذب -4
   موانع حذف طريق از تواناسازي -5
  مدت  كوتاه هاي پيروزي) از تجليل و( ايجاد -6
  شتاب حفظ -7
  تغيير) تثبيت( سازي نهادينه -8
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  وگانهد عامل سيستم

  )چپمحور ( مديريت مراتبسلسله )راست(استراتژيدهندهشتابشبكه
  اصلي كاركرد  اصلي كاركرد
  كارايي و اطمينانقابليت )آيندهبهجهش(سرعتوچابكي

  )جاري اهداف بهدستيابي(

  :كاركردها ساير  :كاركردها ساير
  بينيپيش قابل اي تدريجيتغييرات مستمرنوآوري
  هبريرتوسعه

  مديريت ابزارهاي طريق از اقدام  گانه هشت يها دهنده شتاب 
 طالييفرصتپيراموناضطرارحس ها بودجه و هابرنامه  
 داوطلبانازمتشكلتيم راهنما شغلشرح  
 استراتژيكابتكاراتوتغييراندازچشم خدمتجبران  
 داوطلبانفزايندهلشگر هاسنجه  
 موانعرفع مسالهحل  
 هاپيروزيازلتجلي  
 اقدامات سرسختانه  
 تغييراتسازينهادينه  
   
  

   رهبري مديريت در مقابل
ها  آن كه يابيد مي در كنيد گوش افراد از بسياري روزمره گفتگوي نحوه به اگر

 براي تفاوتي اگر. برند مي كار به هم جاي به را» رهبري« و» مديريت« واژگان
 افراد. شود مي مربوط مراتبي سلسله سطوح به والًمعم باشند قايل دو اين معناي
 چنين رود مي انتظار حداقل يا كنند» رهبري« بايد مراتب سلسله رأس در واقع
 شيوه اين. كنند مي» مديريت« مياني بدنه در واقع افراد. را انجام دهند كاري
  .است دردسرساز اريبس و نادرست تفكر
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 تا كند مي كمك ها سازمان به كه است آشنا فرايندهاي از اي مجموعه مديريت
 به خوب مديريت راستي به. كنند ارايه بيني پيش قابل و كارآمد مطمئن، نتايج

 محدوده اي پيچيدگي اندازه، از فارغ را كار انجام دست در كار كند مي كمك ما
 بندي، بودجه ريزي، برنامه فرآيندها اين. دهيم انجام خوبي به شركت جغرافيايي

 هاي دستورالعمل و ها مشي خط ارايه نيرو، كارگماري به مشاغل، ردهيساختا
 نتايج تطابق عدم درصورت مساله حل و نتايج سنجش داده، پس آزمون كاري

  .شود مي شامل را برنامه با
 به آن ريشه هرچند است بيستم قرن اختراع شناسيم مي امروز ما كه را مديريتي

 اي پديده بينيم مي امروز كه آنچه اما گردد، مي بر) روم امپراتوري(  گذشته قرون
 است چيزي چه كه اين و. دارد نياز زيادي هاي مهارت به مديريت. است مدرن

قرن  يابتدا كرده تحصيل افراد برايحتا  يابد دست تواند مي چيزي چه به و
  .است بوده دشوار آن كامل درك نيز ستميب

 نداشتند وجود نوزدهم قرن از قبل مدرن، عصر مديريت برجسته فرايندهاي
 متحده اياالت در داخلي هاي جنگ از بعد مثال، براي. نبود ها آن به نيازي چون
 اياالت در امروز. داشتند كارمند نفر 100 از بيش ها سازمان از كمي درصد تنها

 در. دارد وجود كارمند نفر 100 از بيش داراي  سازمان يكصدهزار از بيش متحده
 انجام وكار كسب دنيا قاره پنج در كه هايي شركت تعداد ستميل قرن بياوا
 محاسبه و بوده بزرگ بسيار رقم اين امروز. بود صفر به نزديك تقريباً دادند مي
  .است دشوار آن
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 به قادر امروزي هاي سازمان و گذشته قرن هاي سازمان شايسته، مديريت بدون
 پاشند مي هم از ها بنگاه. شود مي رماحكمف آشوب مديريت بدون. ستندين فعاليت

 يابداع يبه راست مديريت. شوند مي خارج وكار كسب گردونه از سرعت به و
 انگيزي شگفت -معمولي مديرحتا  -معمولي فرد يك هم هنوز است، بيعج

  .كند نمي درك واقعا را مديريت

 ندسازيتوانم انداز، چشم ايجاد به. شود مي مربوط گيري جهت تعيين به رهبري
 با كه اي گونه بهها  آن تواناسازي انداز، چشم به دستيابي براي كاركنان تهييج و

 رهبري اساس. دهند انجام سريع و انرژي با را كار اثربخش استراتژي يك
  . است بهتر آينده به جهش براي افراد از گروهي بسيج

  رهبري مقابل در مديريت

 رهبري  مديريت
 ريزي برنامه   
 يبند بودجه   
 سازماندهي   
 كارگماري به  
 سنجش  
 مساله حل  
 چگونه دانيم مي كه كاري انجام 

  دهيم انجام مناسبي بسيار نحو به
 و اتكا قابل نتايج مستمر ارايه 

  مطمئن

 گيري جهت تعيين   
 كاركنان همسوسازي   
 كاركنان انگيزش   
 تهييج  
 نتايج به دستيابي براي افراد بسيج 

  العاده فوق
 دهآين سمت به حركت عامل   
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  دوگانه عامل سيستم يريارگك هحاصل از ب يگويا نتايج

ر استقرار يه در مسك ييت هاكاتر تعداد شركبنا به تجربه و مشاهدات 
ش است. شواهد حاصل از يدارند رو به افزا يدوگانه قدم بر م عامل سيستم
  .ننده استكره يستم خين سياستقرار ا

دسون يويت دكدر شر دوگانه املع سيستم كارگيري به نتايج سال، دو از بعد
  ر بود:يتاب) به شرح زكدر متن  يت مورد بررسك(شر

 افزايش داد درصد 55 ميزان به را جديد هاي شراكت ايجاد سيستم اين .
 عيمعرفي سر فرآيندهاي مستقيم، مشتريان با تعامل جديد هاي شيوه

 از وزر به هاي داده كسب مشتريان، شكايات به  گويي سريع پاسخ محصول،
 اين از بخشي آسيا در درآمد رشد افزايش مشتريان، تغيير حال در نيازهاي

 درصد 60 از بيش به 2011 سال در آسيا در رشد ميزان. بود دستاوردها
 . داد مي نشان را افزايش درصد25 گذشته سال سه با مقايسه در كه رسيد

 سرعت به مجدداً فروش بخش. يافت افزايش درصد 44 فروش ميزان 
 به 4 شماره بازيگر از سال دو طي در و گرفت بازپس را خود بازار سهم
 .شد تبديل صنعت 2 شماره بازيگر

 درآمد افزايش به ها هزينه سطح كاهش با تركيب در درآمدي جهش 
 .شد منجر درصدي 300 حدود عملياتي

  دالر ميليارد 10 از بيش به درصدي 155 افزايش با شركت بازاري ارزش 
 اتفاقي چنين گاهي ولي كند مي جلوه نامعقول بسيار رقم ناي( رسيد
 ....)افتد مي
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 عالي به خوب از كردن كار براي جذاب محلي عنوان به شركت شهرت 
 .ت داشتياكح نخبگان جذب زمينه شدن فراهم از كه افت،ي ارتقاء

  

  شواهد .... ساير

 ساير هدشا همكارانم و من. است موارد اين از يكي تنها ديويدسون شركت
  :اند رقم زده را چشمگيري نتايج كه ايم بوده اي پيشتازانه هاي تالش

 با بود، تعطيلي آستانه در بدهي دليل به كه فدرال سازمان يك 
 .شود تبديل الگو سازمان يك به توانست هايش فعاليت به بخشي شتاب

 اي  و سيستم يا رويه بود زده درجا متمادي هاي سال كه انرژي شركت يك
 رويارويي براي هاي الزم اي مديريت فرايند رشد خود نداشت و از قابليتبر
با  برخوردار نبود، جديد بازار هاي فرصت از برداري بهره و سريع رشد با

 در را خود سازماني ظرفيت و اندازه دوگانه توانست عامل سيستماستفاده از 
 . كند برابر دو ساله سه زماني بازه طي

 محصوالت ارايه در توجه قابل رشد فرصت رايدا دارويي شركت يك 
 پيدا دست خود ساله سه رشد اهداف به سال يك عرض در توانست جديد،
 .كند

 فرصت يك پيرامون جاد اضطراريبا ا پزشكي محصوالت شركت يك 
 در مايل 90 به ساعت در مايل 60 از ماه شش را طي خود طاليي،سرعت

 توجه قابل افزايش اتفاقات، اين هب مالي بازار واكنش( داد افزايش ساعت
 ).بود شركت بازاري ارزش

 در آن عملياتي هاي روش كه آمريكا ارتش وابسته به هاي سازمان از يكي 
 جاد تغييراتيا براي ولي بودند، نكرده تغيير اصال گذشته دهه چند طي
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 و كارايي ماه هجده طي توانست بود، فشار تحت شديداً استراتژيك
 ماموريتش، تحقق ضمن تا دهد ارتقا اي گسترده طور به را ظرفيتش
 در زدن درجا بدون توانست مي كه كند سازي نهادينه را اي شبكه سازمان
  .شود واقع موثر جديد نيازهاي تحقق تداوم براي  گذشته

 همه از كه مصرفي محصوالت وكار كسب در فعال كننده تامين شركت يك 
و  كارايي بهبود براي ناب يدتول و كيفيت مديريت نوين هاي تكنيك

يك  در بودند، نيافته بهبود نتايجش اما بود، كرده استفاده ظرفيت شيافزا
 را گير چشم استراتژيك تغييرات به بخشي شتاب ماهه هجده زماني دوره
 را كاركنان و مياني مديران ارشد، مديران حاصله نتايج و كرد آغاز

  .كرد زده شگفت
 محافظه عليرغم مالي حوزه فعال در يا حرفه خدمات سازمان يك 

 60 ميزان به را اش بازاري ارزش ماه بيست عرض در توانست اش كاري
 بيني پيش تحليلگران كه اين از بعد سال سه درست( دهد افزايش درصد
قيمت  به و شده تكه تكه بايد حيات ادامه براي شركت اين كه بودند كرده

  ). شود معامله ناچيزي
  

 معاونين براي را چشمگيري نتايج چنين كه دوگانه سيستم موارد اين تمام در
 از بعد كرده بود، ارايه بازاريابي مديران و عامل مديران ارشد، افسران اجرايي،
 در فقط. ماند پايدار خود خودي به بلكه نرفت، بين از پيروزي جشن برگزاري

 يك به را شبكه هاي دهنده شتاب شد موفق چپ بخش مراتب سلسله مورد يك
 به چابك و سريع كارآفرينانه ظرفيت موارد ساير در. كند محدود جزيي نقش

  .كرد نصيب سازمان را پايداري منافع و سود ، رشد و داد ادامه خود پيشرفت
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   خشنودي خود از اضطرار و

 طاليي فرصت يك پيرامون اضطرار از درستي حس افراد كه هنگامي
 كه نديآ يبرم كارهايي انجام در صدد غريزي طور به داشته باشند، استراتژيك

 اين اگر. كنند كمك فرصت آن از برداري بهره يبرا شركت حركت به توانند مي
 حس افزايش و ها فرصت رساني اطالع جديد هاي شيوه افتنيمعناي  به كار

 اين اگر. داد خواهند انجام را كار نيقطعا اها  آن باشد، ديگران ميان در اضطرار
 هم انجام را آن باشد، كوچك» هاي پيروزي« از تجليل و تشويق معناي هب كار

 ندهيسخت و فزا رقابت با ييارويرو بهها  آن عاطفي و فكري تعهد. داد خواهند
  .است نمايان رفتارشان در همواره

 براي دليلي خشنود خود از افراد. دارد  متضادي گيري جهت خشنودي خود اما از
 رقابتي مزيت كسب جديد هاي راه يافتن بهها  . آندارندن متفاوت كاري انجام
ها  . آندهند ادامه را شان جاري كار همان خواهند ميها  آن اكثر. كنند نمي فكر

 روال حفظ( قبول قابل نتايج ايجاد در شركت به كمك براي است ممكن
ن گونه يا به است ممكنحتا  بپردازند و مسايل برخي حل به يگاه گاه) جاري

 تر بيشها  آن يول. كنند مي اضطرار احساس كاري چنين انجام براي برسد رنظ
 هاي دوره در كه كارهايي دارند، تمايل غيراستراتژيك و كوچك مسايل حل به

 حالت به سيستم بازگرداندن هدف با افراد از كوچكي گروه توسط كوتاه زماني
  .شود مي انجام تعادل
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  »طاليي فرصت« بيانيه تدوين

عواطف افراد  يكه با تحركن است يا ييه فرصت طالينياين بيز تدوهدف ا
 بيانيه م. يكينك غلبه يش و بر از خودخشنودير افزاييتغ ياق آنها را براياشت

  . باشد داشته را زير هاي ويژگي بايد طاليي فرصت

 نوشته صفحه ربع اغلب و صفحه يك از تر كم در بيانيه اين: كوتاه 
 ايجاد به تبع آن و گذاري اشتراك به سهولت موجب بودن خالصه. شود يم

  .شود مي افراد از بزرگي گروه بين در اضطرار حس

 منطقي بيانيه سازمان بيرون و درون واقعي اتفاقات به توجه با :عقالني 
 چون .كرد نخواهد رد را طاليي فرصت بيانيه عاقل فرد يك. ندك يجلوه م
 يك. بود خواهد شبيه توهم يك به واقعيت از نادرست ارزيابي براساس
 چه موضوعات، همه به كوتاه بيانيه يك در اغلب طاليي فرصت بيانيه

 . پردازد مي ،دارد ضرورتي چه و النا چرا ما، چرا چرا، چيزي،

 در عين منطقي بودن. است جذاب نيز عاطفي نظر از بيانيه اين :جذاب 
ران يان از مدمخاطبان در سراسر سازم همه دل با هست و نيز احساسي
 كند. مي برقرار ارتباط نيينان رده پاكاركارشد تا 
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 است مثبتي لحن پردازد حاوي يم مربوط ها فرصت به بيانيه چون :مثبت .
 از نگراني ايجاد درصدد كه مربوط نيست» سوزان سكوي« به بيانيه

 .دارد شباهت» 1سوزان اشتياق« بيانيه به بلكه باشد، خودخشنودي

 براي» مناسب رساني پيام«جديد  شيوه ن يكيا. است واقعيبيانيه  :اصيل 
 راستي بهكننده  تصويب ياكننده  تدوين رهبري تيم. نيست افراد برانگيختن

 .هستند زده هيجان آن درباره و دارند باور آن به

 عاطفي نظر از عقالني، كوتاه، كه كنيد ايجاد را اي بيانيه توانيد مي :شفاف 
 را دوگانه سيستم ايجاد شفافيت فقدان. باشد ممبه همچنان ولي جذاب،
 حركت غيرهمسو هاي جهت در افراد شود مي موجب چون برد مي تحليل

 . كنند 

 با رو اين از و مشابه هاي بيانيه همه با طاليي فرصت بيانيه يك :همسو 
 . است همسو سازمان ييباال سطوح دوگانه هاي سيستم

  شود. يه ميارا ييطال ه فرصتيانينمونه از ب يكدر ادامه  

  

 برابر دو فرصت ما بازار، نيازهاي تغيير و عمومي هاي نگرش تغيير دليل به
 جهاني شركت به يك مان صنعت در تا داريم سال 5 يا 4 طي در درآمد كردن
  .شويم تبديل پيشرو

                                                            
1. burning desire 
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 هاي حوزه در بازار سهم نظر از پيشرو شركت يك به شدن تبديل معناي به اين
 احداث در مشاركت درصد ترين بيش داشتن معناي به ينا. است رقابت

  .است جديد هاي كارخانه

 و بينانه واقع احتمال اين كنيم مي حفظ آوري فن در را خود رهبري كه زماني تا
 هم قطعا و بپوشانيم عمل جامه خود هاي ارزش به ما اگر. است پذير امكان يقينا
  .بودخواهد  بينانه واقع برآورد اين توانيم، مي

 مشتريان و م شديز موفق خواهيما ن مشتريان موفقيت واسطه به نهايت، در 
 بهتري زندگي كه كرد خواهند كمك گيتي سراسر در نفر ها ميليون به ما موفق
  . باشند داشته

  

  تاب ...كادامه  

دهد  يپاسخ م ييها مجزا به طور مبسوط به پرسش يتاب در فصلكدر ادامه  
 يها ستميه در سكباشد  يرانياز مد ياريبسن است دغدغه كه ممك

  .ر سازمان خود را در سر دارندييتغ يسودا ينند ولك يار مك مراتبي سلسله

 يليدال يو بررس وكار كسبدر  يگاه استراتژيامل جاكر تيس يتاب با بررسك 
ها را نجات دهند ادامه وكار كسبتوانند  ياز تجارب موفق نم يه الگوبردارك
  ابد.ي يخاتمه م وكار كسبت يوضع يابيارز يبرا ييه الگوياراافته و با ي

  


