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 مـاب را نوشتـرا این کتـچ

 چـرا این کتـاب را نوشتـم

 

برانگیز است. در طول تاریخ بشر، ما چنین کتابی هم تعجب لزوم نوشته شدن
های ایم. ظهور جوامع بزرگ، پیشرفترا دیده (نامحدودنهایت )بیبارها مزایای تفکر 

علمی و پزشکی و اکتشافات فضایی، همه به این دلیل رخ دادند که تعداد بسیار 
گرد هم آمده بودند، آن هم  1و هدف آرمانیمشترک  دلیل  زیادی از افراد حول یک 

 موشکیک . برای مثال اگر هدف برای آنمشخصی پایان ی نقطهبدون وجود هیچ 
کردیم که چه چیزی اشتباه بوده و دوباره تالش کرد، بررسی میسقوط می ضاییف

این کارها دادیم. کردیم... و دوباره... و دوباره. و حتی بعد از موفقیت هم ادامه میمی
دادیم؛ بلکه به این خاطر انجامشان پاداش آخر سال انجام نمی یخاطر وعدهرا به
تر از خودمان ر حال مشارکت در چیزی بزرگکردیم ددادیم که احساس میمی

 مان دوام خواهد داشت.که حتی بیشتر از دوران زندگی ندارزشم یهستیم؛ چیز

و بلندمدت  نهایتبی ی این مزایا، عمل کردن بر اساس یک دیدبا همه
های حلدنبال راهصورت طبیعی بهی بشر، بهعنوان گونهبهما وجه آسان نیست. هیچبه

های سریع در برای مشکالت ناخوشایند، و در اولویت قرار دادن پیشرفتفوری 
                                                        
1 Just Cause 
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های خودمان هستیم. تمایل داریم که دنیا را در چارچوب طلبیراستای جاه
این نگرش  اگرچه ممکن است ها ببینیم. ها و بازندهو برنده ،هاها و شکستموفقیت
ها نند استراتژی  کارکرد  شرکتمااما  ،مدت مفید باشدباخت در کوتاه-فرض  بردپیش

 تواند در بلندمدت نتایج خطرناکی به همراه داشته باشد.ها، میو سازمان

جمعی  های دستهراجرسند: اخنظر میفرض بسیار آشنا بهنتایج این نگرش  پیش
ارجحیت استرس، های کاری  پرمحیطها و اهداف خودسرانه، ساالنه برای تحقق طرح

های نیازهای کارکنان و مشتریان، تالشتوجه به جای سهامداران بهدادن به 
با عملکرد باال بدون در نظر سمی  غیراخالقی و غیرصادقانه، پاداش دادن به کارکنان 

، و پاداش دادن به زنندگرفتن اینکه با رفتارشان چه آسیبی به بقیه اعضای تیم می
 هااین یدهند. همهخودشان اهمیت میرهبرانی که بسیار بیشتر از کارکنانشان، به 

باعث کاهش وفاداری و مشارکت کارکنان و همچنین افزایش ناامنی و اضطراب 
رسد این رویکرد  نظر میکنیم. بهد و بسیاری از ما این روزها احساسش میشومی

وکار پس از انقالب صنعتی شتاب بیشتری گرفته و در عصر دیجیتال  معیوب به کسب
داری طور قطع، درک ما از تجارت و سرمایهتر هم شده است. بهتی پرشتابفعلی، ح

 مدت و تفکر محدود قرار گرفته است.تحت تاثیر این رویکرد کوتاه

رسد که نظر میخوریم، اما بهدرباره این وضعیت تاسف میاگرچه بسیاری از ما 
ی فعلی برای تغییر هتر از نیروی محرکبازار برای تداوم وضعیت موجود، قوی خواست  

باید کارکنان در اولویت باالتری نسبت به سود قرار »گوییم که است. وقتی می
از کسانی که سیستم فعلی را  یشویم. بسیارهایی مواجه می، با مقاومت«بگیرند

لوح هستیم و درکی از گویند که ما سادهکنند، بسیاری از رهبران فعلی، میکنترل می
نشینی وکار نداریم. درنتیجه، بسیاری از ما عقبی کارکرد  کسبنحوه « واقعیت»

کشانیم و درحالی که برای داشتن کنیم، به سختی خودمان را به سر کار میمی
جستجو برای کنیم، هیچ احساس امنیتی نداریم. هماهنگی در زندگیمان تقال می



 9||      کتـاب را نوشتـم  نیچـرا ا

آید. این دست میبه تعادل بین کار و زندگی، به مهارتی تبدیل شده که بسیار دشوار
 ی قابل اجرای دیگری نداریم؟!کند که آیا گزینهوضعیت مرا متعجب می

اش هربدبینانه که همواره دربا«  واقعیت»رسد که این نظر میکامال محتمل به
شود، شاید، فقط شاید، الزم نباشد که اینگونه ادامه یابد. شاید سیستم صحبت می
نباشد. این سیستم، صرفا چیزی « بهترین»ا حتی ی« درست»وکارمان فعلی  کسب

شود، آن هم توسط اقلیت، و نه اکثریت. اگر این حرف است که از آن استفاده می
 طور یقین، این فرصت را داریم که واقعیت متفاوتی بسازیم.درست باشد، پس به

خوب است که در حد توانمان، دنیایی بسازیم که در آن اکثریت ما هر روز صبح 
با انگیزه بیدار شویم، در محیط کارمان احساس امنیت کنیم و در انتهای روز با رضایت 

آسان نیست اما شدنی است. اگرچه کنم به خانه برگردیم. تغییری که من توصیه می
شود. رهبران بزرگ انداز محقق میاین چشم –رهبران بزرگ–با رهبران خوب 

دارند، « بلندمدت»در مقابل « مدتکوتاه»فراتر از تفکری هایی هستند که همان
انتخابات بعدی نیست، بلکه نسل  دانند موضوع، فصل بعدی یاهایی که میهمان

برند که موفقیتی حتی بعدی است. رهبران بزرگ، سازمانشان را طوری پیش می
برای –کار را کردند، مزایای آن تر از طول عمر خودشان کسب کند. و وقتی اینطوالنی

 .خواهد بودفراتر از حد تصور  –وکار و حتی برای سهامداران، برای کسبما

 

کنند این کتاب را برای تغییر دیدگاه افرادی که از وضعیت موجود دفاع می
اند وضعیت موجود آماده نویسم کهافرادی میگردهم آوردن برای آن را ام، بلکه ننوشته

بسیار بیشتر نیازهای عمیق ین کنند که را به چالش بکشند و آن را با واقعیتی جایگز
دهد؛ نیازهایی مثل احساس امنیت و مشارکت در چیزی فراتر از ما را هدف قرار می

ها، عنوان اشخاص، شرکتواقعیتی که مناسب بهترین عالیق ماست؛ ما به خودمان.
 ی زیستی.عنوان یک گونهجوامع و به
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ایم و با انگیزه در تک تک روزهایمان،آن اگر به دنیایی باور داشته باشیم که در 
که رهبران، همان کسانی ، و باور داشته باشیم کنیماحساس امنیت و توازن می

جمعی ماست  انداز را محقق کنند، پس این مسئولیت  د این چشمنتوانهستند که می
که احتمال محقق شدن این  معتقدند رهبرینوعی از که به بیابیم که افرادی را 

هایی کنیم. و یکی از قدم را راهنمایی و حمایتها آن ود، کنانداز را بیشتر میچشم
 (نامحدودنهایت )بیرهبری کردن در بازی  یاد بگیریم که باید برداریم این است که

 یعنی چه.

 سایمون سینک
 2۰۱۹فوریه  4

 لندن، انگلستان
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INFINITE 
GAME 





 پیروزی

 پیروزی

ه را علیه انی غافلگیرا، ویتنام شمالی حمله1968ی ام ژانویه۳۰در صبح روز 
هزار سرباز  ۸۵، بیش از ساعت 24 طیآن ترتیب داد. در  آمریکا و نیروهای متحد

جای کشور حمله کردند. هدف در جای ۱2۵و ویتنام شمالی، به بیش از  1کُنگویت
ای که در زمان شروع حمالت، گونهه بودند، بهنیروهای آمریکایی کامالً غافلگیر شد

در شهرهای ها آن –های خودشان حضور نداشتند خیلی از فرماندهان حتی در پست
 د.آغاز شده بو« تی ت  هحمل»بودند.  2تاطراف و در حال جشن گرفتن عید ت  

ها، سال قمری است و اهمیت آن برای ویتنامیآغاز عید تت همان جشن 
طور که هماناهمیت کریسمس برای بسیاری از کشورهای غربی است. و  یاندازهبه

بودیم، تت نیز یک سنت  در جنگ جهانی اول« بس کریسمسآتش»ی واقعه شاهد
آن شود.  داشتتوانست مانع گرامینمی گونه جنگیبسیار قدیمی ویتنام بود که هیچ

رهبران ویتنام شمالی، این دوران را فرصت مناسبی برای در هم شکستن  درهرحال
رقم زدن یک پایان سریع برای جنگ، تصمیم نیروهای آمریکایی دیدند و با امید به 

 ند.عید را بشکن داشتگرامیی خود، سنت ی غافلگیرکنندهگرفتند که با حمله

                                                        
 بخش ملی، نام سازمان سیاسی و چریکی کمونیست بود.ی رهاییکُنگ یا جبههویت 1
نوی چینی مشتق شده و ها است که از جشن سال (، جشن سال نو ویتنامیtêT´عید تت ) 2

 م.–های زیادی نیز با آن دارد. همسانی
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 تک تک  العاده اینجاست: ایاالت متحده تمامی حمالت را دفع کرد. ی خارقنکته
نیروهای مهاجم ها را دفع کردند، بلکه به تنها یورشنهرا. و نیروهای آمریکایی ها آن

وارد آوردند. پس از اتمام اکثر نبردهای بزرگ و حدود یک هفته پس تلفات زیادی 
که نیرو را از دست داده بود. درحالی ۱۰۰۰چیزی کمتر از  از شروع اولین حمله، آمریکا

هزار نیروی خود را از دست داده  ۳۵با یک تفاوت فاحش، ویتنام شمالی بیش از 
تفنگدار  ۱۵۰بود! در شهر هوئه که نبردها به مدت تقریباً یک ماه ادامه داشتند، آمریکا 

 نفر هزار ۵ را شمالی یتنامو تلفات میزان کهدریایی خود را از دست داد، درحالی
 !کنندمی برآورد

یک بررسی دقیق روی کلیت جنگ ویتنام، یک تصویر جالب و قابل توجه را افشا 
سال فعالیت  ۱۰در طول بیش از کند. آمریکا اکثر نبردهای خود را پیروز شده بود. می

که درحالیهزار تلفات داشتند.  ۵۸حدود ها آن نیروهای آمریکایی در جنگ ویتنام،
تلفات ویتنام را به نسبت اگر میلیون کشته داده بود.  3ویتنام شمالی، بیش از 

 27، ۱۹۶۸جمعیت کل این کشور در نظر بگیریم، معادل این است که آمریکا در سال 
 .داشتتلفات می میلیون نفر

 قابل یت  اکثر در توانیدمی چطور: شوندتمامی این آمارها به این پرسش ختم می
تلفات زیادی به دشمن خود تحمیل کنید، اما کماکان  و شوید پیروز نبردها از وجهیت

 !جنگ را ببازید؟

 

 



 نامحدود یهایبازمحدود و  یهایباز( 1فصل 

 

 های نامحدودبازیهای محدود و بازی

اهد گرفت. یک بازی شکل خو کننده داشته باشیم،حداقل دو شرکت کهیدرصورت
 .نهایت()بی نامحدود بازیو  محدود : بازیوجود داردبازی  جورو دو 

 هامشخص و معلومی داریم. این بازیهای کننده، شرکتمحدودهای در بازی
که در صورت دستیابی  هستشده تعیین قوانین ثابتی دارند. و یک هدف از پیش

 بازیکنانی همهاست.  محدودشود. مثالً فوتبال یک بازی به آن، بازی تمام می
ن وانیق ای ازند. مجموعهاقابل شناسایی یراحتبهپوشند و ی میدستیکهای لباس

اند توافق کرده  بازیکنانگیرند. تمامی  از داور بهره میها آن وجود دارد و برای اجرای
همگی شکنی، جریمه خواهند شد. این قوانین پیروی کنند و در صورت قانونکه از 
، خواهد بودبازی  یبرنده بزندبیشتری گل در طول بازی که  اند که هر تیمیموافق

همواره ، محدودهای در بازیروند. هایشان میرسد و همه به خانهبازی به پایان می
  یک آغاز، میانه و پایان خواهیم داشت.

. هیچ قانون دارندشرکت معلوم و نامعلوم  ، بازیکنانینامحدودهای اما در بازی
یک سری رسومات و قوانین کلی ای وجود ندارد. اگرچه شدهتعییندقیق یا از پیش 

 یهمه، در این مرزهای گسترده و نامحدود وجود دارد، اما ی عملکرد بازیکناندرباره
توانند هر زمان که خواستند، این و مید. نعمل کن شانخودد به دلخواه نتوانمی انبازیکن

 1فصل 
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تواند روش و سبک بازی مختص خودش را رسومات را رعایت نکنند. هر بازیکن می
 ی بازی خود را تغییر دهد.تواند هر زمان و بنا به هر دلیل، نحوهانتخاب کند. و می

هیچ خط  کهنجاییازآ. و دارند یهای زمانی نامحدود، افقهای نامحدودبازی
 متصور شد و درهای نامحدود بازی انتهایی را برای توانپایانی وجود ندارد، عمالً نمی

این  ، هدف اصلینداریم. در یک بازی نامحدود« وزیپیر»نوان عچیزی به، هاآن
 است که در بازی بمانید و به حضور خود تداوم ببخشید.

، نشات گرفته که 1یمز کارسپروفسور ج  درک من از این دو نوع بازی، از سخنان 
ها در قالب بازی : تصور زندگیمحدود و نامحدودهای بازی»به نام  حجمیکتاب کم

س بود که برای اولین بار، این کتاب کارنوشته است.  1986را در سال « و احتماالت
از  گیریواداشت تا تفکری فراتر از برد و باخت و مساوی داشته باشم. با بهرهمرا 

یستن به دنیای و نگر نهایت(،)بی نامحدودو  محدود هایی بازیدیدگاه کارس درباره
بینم که هیچ خط پایانی ندارند و بیشتری را می نامحدودهای پیرامون خود، بازی

ای را برای توان برندهعنوان نمونه، نمیبهای را برایشان متصور شد. توان برندهنمی
، اما شودو تمام می استن کرد. اگرچه دوران تحصیل محدود ازدواج یا دوستی تعیی

توانیم سایر متقاضیان یک شغل ریم. میمفهومی تحت عنوان پیروزی در تحصیل ندا
کس عنوان پادشاه کنون هیچتاهای ارتقای رتبه را شکست دهیم، اما یا دیگر گزینه

بر سر سرزمین،  اییها نبردهامکان دارد ملت. اگرچه را کسب نکرده استها حرفه
مفهومی تحت عنوان پیروزی تاثیرگذاری یا کسب برتری اقتصادی داشته باشند، اما 

های ما در دوران حیات، وفقیتاز میزان م نظرصرفدر سیاست جهانی معنا ندارد. 
ی زندگی یاد کنند. عنوان برندهاو بهاز یک فرد،  کنون پیش نیامده که پس از مرگ  تا

تمامی این موارد نه یک وکار نداریم. می تحت عنوان پیروزی در کسبو قطعًا مفهو
 هستند.طی  مسیر( معنی به)رویداد، بلکه یک سفر 

                                                        
1 James Carse 
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با تمام این اوصاف، اگر به سخنان بسیاری از رهبران امروزمان گوش کنیم، انگار 
گویند. یم« پیروزی» ازدائمًا ها آن اند.هایی شرکت کردهدانند که در چه نوع بازینمی

هستند. « بهترین»کنند که کنند. به دنیا اعالم میفکر می« برتری بر رقیب»مدام به 
تبدیل شوند. « ی یک دنیاشماره»خواهند به انداز خود، میگویند که در چشممی

 های بدون خط پایان، چنین مفاهیمی معنا ندارند و ممکن نیستند.که در بازیدرحالی

، انواع یمبهره بگیر محدودطرز فکر از  ()نامحدود نهایتبیوقتی برای یک بازی 
توان به کاهش می ترین مواردعنوان رایجو اقسام مشکالت ایجاد خواهند شد که به
در  نامحدود طرز فکریک گیری از اما با بهرهاطمینان، همکاری و نوآوری اشاره کرد. 

طرز فکر از هایی که هتری خواهیم رفت. گروهی بوسوسمت، به نامحدودیک بازی 
، از اعتماد، همکاری و نوآوری بیشتر و تمامی عواید متعاقب گیرندبهره می نامحدود
شوند. اگر قرار است که همگی ما در مقاطع مختلف زندگی، مند میبهرهها آن ناشی از
باشیم، پس به نفعمان است که بازی کنونی  نامحدودهای های این بازیکنندهشرکت

پیش  نامحدود یطرز فکرخود را تشخیص دهیم و یاد بگیریم که چگونه آن را با 
تا پیش از  را تشخیص دهیم محدودطرز فکر های بروز ببریم. همچنین باید نشانه

 وجود بیاوریم.های جدی، تغییرات الزم را بهسیبوارد آمدن آ

 کارو کسب  نامحدودبازی 

همخوانی دارد.  نامحدودوکار، دقیقًا با تعاریف بازی های بازی کسبویژگی
دارد جدیدی که هر لحظه امکان  های کنونی و بازیکنانکنندهاحتماالً برخی از شرکت

های مختص ها و تاکتیکاستراتژی ،هاتمامی بازیکنرا نشناسیم. وارد رقابت شوند 
هم قانون اساسی )که آن جزبهدارند و هیچ مجموعه مقررات ثابتی خودشان را به 
برای هر کشور فرق کند( وجود ندارد که همگان روی آن توافق داشته باشند. تواند می

از پیش  ی آغاز، میانه یا پایان  وکار هیچ نقطه، کسبمحدود بر خالف یک بازی
زیابی ای زمانی معینی برای ارهای ندارد. اگرچه بسیاری از ما چارچوبشدهتعیین

عنوان مثال، در هر به –ایم ها تعیین کردهآفرینعملکرد خود نسبت به سایر نقش
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ها نقش نقاط اما تمامی این چارچوب –کنیم سال مالی عملکرد خود را ارزیابی می
بازی ی پایان بازی نیستند. کدامشان نشانهکنند؛ و هیچعطف حین بازی را ایفا می

 وکار هیچ خط پایانی ندارد.کسب

کنند، اما ها در یک بازی بدون برنده شرکت میرغم این حقیقت که کمپانیعلی
 توانند پیروز شوند.کنند که انگار میای بازی میگونهبهوکار بسیاری از رهبران کسب

چنین ادعاهایی هستند. « ی یکشماره»یا « بهترین»کنند که مدام ادعا میها آن
کنیم ی میزان مضحک بودنشان فکر میدرباره ندرتبهاند که در رواج پیدا کردهقآن

فکر کنیم(. هر زمان که ادعای یک کمپانی مبنی بر بهترین  هاآن)البته اگر اصالً به 
دوست دارم که جزئیات معیارهای شنوم، ی اول دنیا را میرتبهبودن یا حضور در 

ت بریتیش هاست در تبلیغاعنوان نمونه، سالبهبرای این ادعا را ببینم. ها آن مدنظر
. خط ندکمعرفی می« خط هوایی محبوب دنیا»عنوان  باشنویم که خود را می 1یزیرو  ا  

، شکایتی را نزد است 3ریچارد برانسون که متعلق به 2ویرجین آتالنتیک هوایی
طرح کرد و گفت که بر اساس م« ی استانداردهای تبلیغاتی بریتانیااداره»

البته با عنایت به اینکه بریتیش های اخیر، چنین ادعایی حقیقت ندارد. پرسشنامه
ی المللی بیشتری را نسبت به سایر خطوط هوایی داشت، ادارهیز پروازهای بینیرو  ا  

« محبوب»عبارت مبنی بر محبوبیت بیشترشان را وارد دانست. ها آن استاندارد ادعای
ستردگی بیشتر عملیاتشان شود، به معنای گاستفاده می یزیرو  توسط بریتیش ا   که

 .ارجح بودنشانلزومًا  است، نه

 تواند به معنای تعداد مشتریانی باشد که بهبرای یک کمپانی، بهترین بودن می
 ترین بودن را در درآمد، عملکرد  کند. سایرین امکان دارد بهرسانی میخدمتها آن

هایی جای دنیا بدانند. کمپانیام، تعداد کارکنان یا تعداد دفاترشان در جایبازار سه
این محاسبات  ی چارچوب زمانیکنند، حتی باید دربارهاین ادعاها را مطرح میکه 

                                                        
1 British Airways 
2 Virgin Atlantic 
3 Richard Branson 
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 صورت فصلیبهو طرح ادعاهایشان نیز تصمیم بگیرند. گاهی اوقات این محاسبات 
 ۵. گاهی اوقات سالی یک بار. یا هر یکبار شود. یا شاید هم هشت ماهانجام می

های آن صنعت نیز از همین آفرینسال. اما آیا سایر نقش ۱2سال. یا شاید هم هر 
انجام ها آن ی صحیحی را در میانگیرند تا بتوان مقایسهچارچوب زمانی بهره می

 های به ثمرمثل تعداد گل، یک معیار واحد و توافق شده محدود هایداد؟ در بازی
وجود دارد که عاملی برای تعیین تفاوت برنده و بازنده است. رسیده، سرعت یا قدرت 

، معیارهای گوناگونی وجود دارد و به همین نهایت()بی نامحدودهای اما در بازی
 .داشته باشیمتوانیم یک برنده گاه نمیدلیل، هیچ

مانند تا زنده می هارسد و بازیکن، زمان مسابقه به پایان میمحدود در یک بازی
در روزی دیگر، به بازی خود ادامه دهند )مگر اینکه پای یک دوئل در میان باشد(. 

یابد ادامه می بازی نامحدودکند. ، عکس این موضوع صدق مینامحدوداما در بازی 
که در ازآنجایی. و نه خود بازی رسدها هستند که زمانشان به پایان میبازیکناین و 

ها مفهومی تحت عنوان پیروزی و شکست نداریم، این بازیکن محدودنایک بازی 
برای ادامه دادن مسابقه،  الزم 1یارادهکشیدن  تهکه پس از اتمام منابع یا  هستند

ها در دنیای ها و حذفکنند. برای توصیف این انصرافزمین بازی را ترک می
و اکتساب بهره وکار، از الفاظی همچون ورشکستگی یا گاهی اوقات ادغام کسب
وکار، باید این کسب نامحدودمنظور کسب موفقیت در بازی گیریم. بدین ترتیب بهمی

به ساخت برد یا چه کسی بهتر است را کنار بگذاریم و میطرز فکر که چه کسی 
ندگاری در بازی را ها مای سالهایی فکر کنیم که قدرت و سالمت کافی براسازمان

ها که همین طرز فکر، موجب افزایش قدرت کمپانی داشته باشند. جالب اینجاست
 شود.ی نزدیک میدر آینده

                                                        
کنیم، منظور احساسی است که (؛ در این کتاب وقتی در مورد اراده صحبت میwillبه انگلیسی ) 1

روحیه، انگیزه، الهام، تعهد، میل به مشارکت، تالش  کارمندان در محیط کار دارند. اراده در برگیرنده
ی مجموع عناصر انسانی است که به سالمت سازمان کمک دهندهاختیاری و ... است. اراده نشان

 اختصاص دارد.« منابع و اراده»به موضوع  ۶کنند. فصل می
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 داستان دو بازیکن

اه چند سال پیش، در یک اجالس آموزشی مایکروسافت سخنرانی کردم. چند م
دم. در رویداد صحبت کر همو در آنجا  بعد، به اجالس آموزشی اپل رفتم

های ی خود را به روشها بخش قابل توجهی از ارائهمایکروسافت، اکثر سخنران
ها کل زمان سخنران درصد   ۱۰۰شکست دادن اپل اختصاص دادند. اما در رویداد اپل، 

 انآموزها و یادگیری دانشس معلمی خود را به تالش اپل برای کمک به تدریارائه
ها دائماً به شکست طرف مقابل فکر رسید که یکی از گروهنظر میبهاختصاص دادند. 

 که دیگری به دنبال یک هدف خاص و پیشبرد آن بود.کند، درحالیمی

در که جدید  1زون   –دند به من دا ایروسافت، هدیهام در مایکپس از سخنرانی
به  ، پاسخ مایکروسافتهایی برای گفتن داشت. این محصولهنوز حرف آن زمان

ی خود داشت. تری پلیر آن دوران را تحت سلطهپیاپل بود که بازار ام 2آیپاد
مایکروسافت زون را معرفی کرد تا بتواند بخشی از سهم رقیب اصلی خود را برباید، 

ای نیست اما در دانستند که این کار سادهشود. اگرچه میها آن تر ازنه اینکه موفق
بود، با اطمینان اعالم یکروسافت ما آن زمان   دیرعامل، استیو بالمر که م2006ل سا

عنوان دهد. و اگر کیفیت محصول را به« شکست»تواند در نهایت اپل را کرد که می
باید اعتراف بین باشد. ، بالمر حق داشت که خوشتنها عامل موفقیت در نظر بگیریم

العاده داشت. کیفیتی خارق (دیزون اچ)ای که مایکروسافت به من داد کنم نسخه
واقعًا  زیبا و کاربرپسند بود.طراحی آن بسیار شکیل و زیبا بود. رابط کاربری آن ساده، 

داشتم )البته باید افشا کنم که آن را به یک دلیل ساده به دوستم دادم،  شدوست
 زیرا بر خالف سازگاری آیپاد با مایکروسافت ویندوز، زون با آیتونز سازگار نبود.

 توانستم(.بنابراین اگرچه دوست داشتم از آن استفاده کنم، اما نمی

                                                        
1 Zune 
2 iPod 
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ام در رویداد اپل، با یکی از مدیران اجرایی ارشد این کمپانی در پس از سخنرانی
 54ی تر بگویم، او کارمند شمارهمشترک نشستیم. اگر بخواهم دقیق یک تاکسی
در کمپانی حضور داشته و  شد، یعنی از همان روزهای اولمحسوب میاین کمپانی 

کامالً در فرهنگ و مجموعه باورهای آنجا غرق شده بود. وقتی با او در یک تاکسی 
توانستم جلوی خودم را بگیرم. باید یک مقدار تنش ایجاد نشسته بودیم، نمی

دانید ... در مایکروسافت هم می»کردم. بنابراین به سمت او برگشتم و گفتم می
زون جدیدشان را به من هدیه دادند، و باید به شما بگویم ها آن سخنرانی داشتم و

آن مدیر به من نگاه کرد، لبخندی زد و جواب «. که خیلییی بهتر از آیپاد تاچ شما بود
مدیر اپل از برتری تمام شد.  و همین. مکالمه«. ن موضوع نیستتردیدی در ای»داد 

که ناشی از  غرور اپل را خواستمحصول مایکروسافت دستپاچه نشد. شاید می
کرد )یک بازی شاید داشت نقش بازی مینشان دهد.  بر بازار بودها آن یسلطه

ی ید هم بحث دیگری در میان بود. اگرچه در آن دوران دربارهخیلی خوب(. یا شا
 بود.ش نامحدودطرز فکر راستا با ، اما پاسخ او هماین مفهوم اطالع نداشتم

 دودنامح طرز فکر عواید 

موفقیت در  توان با، ارزش واقعی سازمان را نمینهایتبیدر یک بازی 
معین سنجید.  ی ثابت در یک چارچوب زمانی  ای از معیارهامجموعه سازیبرآورده

سنجند، بلکه ارزش واقعی سازمان را با تمایل سایرین برای کمک به آن می
هایی که نه صرفًا برای موفقیت آن در دوران کنونی، بلکه برای کامیابی در کمک

تا کارکنان،  کنندتالش می محدودطرز فکر که رهبران  دارای بلندمدت هستند. درحالی
سازی معیارهای مدنظر و دلخواه را به سمت برآوردهمشتریان و سهامداران خود 

دارد، کارکنان و مشتریان و  نامحدودطرز فکر شان سوق دهند، رهبری که خود
های ، کمکشانگذاریا تالش، هزینه و سرمایهبکند تا سهامداران خود را ترغیب می

رند، دوست دا نامحدودطرز فکر هایی که بازیکن. مداومی را به سازمان ارائه دهند
گو جایگاه و وضعیت آن را ارتقا داده باشند. کمپانی ل  دارند در هنگام ترک سازمان، 
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بازی ساخته که از آزمون زمان سربلند بیرون آمده و هنوز هم مشتریان یک اسباب
ی اکثریت از خواسته ندارد بلکهها آن شانسیخود را دارد؛ این موضوع ربطی به خوش

دهند تا این محصول زنده بماند. هر کاری انجام مییرد که گنشات می کارکنانش
خواهند ماهه نیست، بلکه میسازی اهداف سهکسب پیروزی و برآوردهها آن هدف

ی را به سمت های بیشترهای خالقانه ادامه دهند و هر سال، بچهبه ساخت بازی»
 «محصول خود جلب کنند.

تا مسابقه  کنندمحدود دارند، بازی میطرز فکر انی که ی کارس، رهبربنا به گفته
و پیروز شوند. و اگر قرار باشد برنده داشته باشیم، پس باید  –را به پایان برسانند 

کنند و دوست دارند برای خودشان بازی میها آن ای هم وجود داشته باشد.بازنده
طرز فکر ود را با ها و حرکات ختک برنامهتکها آن دهند. را شکست انسایر بازیکن

همیشه اعتقاد دارند که باید به همین شیوه عمل دهند. تقریبًا پیروزی انجام می
 شان است کهطرز فکراین ای اصالً الزم نیست. که در واقع چنین رویهکنند، درحالی

 کند.را به این سمت هدایت میها آن

ه دنبال بقا در بازی دارد، ب نامحدودطرز فکر بنا به دیدگاه کارس، بازیکنی که 
تواند ساخت سازمانی دانست که می مثابهبهتوان آن را میوکار، است. در دنیای کسب

، به دنبال نامحدودرهبرانش را زنده نگه دارد. همچنین کارس انتظار دارد که بازیکن 
نگاهی فراتر از سود  مثابهبهوکار، این دیدگاه خیر و صالح همه باشد. در دنیای کسب

به دنبال ساخت محصوالتی است  محدود که یک بازیکنزیان نهایی است. درحالی و
صولی است که افراد به دنبال ساخت مح نامحدودکه بیشتر بفروشد، بازیکن 

بر این است که با فروش این  محدود خواهند. تمرکز اصلی بازیکنبیشتری آن را ب
به دنبال عواید  نامحدود بازیکنکه ؛ درحالیکندنصیب کمپانی  را محصول، عوایدی

 .استآن محصول برای خریداران 

دارند، خواهان پیروی از استانداردهایی هستند  محدودطرز فکر هایی که بازیکن
د و توجه چندانی به آثار شان باشی دستیابی به اهداف شخصیبراها آن که یاور

، از «بهتر است چه چیزی برای من»محصوالت خود ندارند. پرسش  منفی احتمالی
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، محصول «چه چیزی برای ما بهتر است»آید. اما پرسش می محدودطرز فکر یک 
ساخته شده، صرفًا به  نامحدوداست. یک کمپانی که برای بازی  نامحدودتفکر 

دنیا کند، بلکه تاثیر تصمیماتش بر کارکنان، جامعه، اقتصاد، کشور و خودش فکر نمی
دهد که به خیر و صالح همه پانی کارهایی را انجام میاین کمگیرد. را در نظر می

انداز خود را تسهیل عکاسی و ، چشم2داکگذار شرکت ک  ، بنیان1نرج ایستم  است. ج  
دانست. همچنین او تشخیص داد که پیشبرد این دسترسی تمامی افراد به آن می

ها آن زندگیی محل وضعیت خوب کارکنان و جامعهانداز، پیوند نزدیکی با چشم
به اولین کمپانی دنیا تبدیل شد که بسته به عملکرد  کُداک، 1912دارد. در سال 

امتیاز  گذاشت و چند سال بعد نیزکمپانی، سود سهام را در اختیار کارکنانش می
ی مزایای یک بسته کُداکخرید و فروش سهام را منتشر کرد. همچنین 

و  شد(ی جدیدی محسوب میمان ایدهدر آن زکه سخاوتمندانه، مرخصی باحقوق )
گذاشت که در آن دسته از کارکنانش میی تحصیلی را در اختیار هزینهکمک

ها توسط بسیاری از خواندند )تمامی این طرحهای محلی درس میدانشگاه
، این مزایا نه صرفًا به نفع دیگرعبارتبههای دیگر نیز به کار گرفته شدند. کمپانی
 موقعیت ها هزارعالوه بر دهوکار تمام شدند(. ه نفع کل دنیای کسببلکه ب کُداک

ی د، ایستمن یک بیمارستان ساخت، یک مدرسهایجاد ش کُداکشغلی که توسط 
آموزش عالی ارائه کرد ای را برای های سخاوتمندانهموسیقی را بنیان گذاشت و کمک

ی )که بعدها به موسسه 3رست  ی مکانیک روچ  توان به موسسهمیها آن که در میان
 ر اشاره کرد.ست  ( و دانشگاه روچ  نام داد ر تغییرست  فناوری روچ  

ی پایان فکر به یک نقطه محدود هایکه بازیکنی کارس، ازآنجاییبنا به گفته
چیزهایی که ترسند. کنند، دوست ندارند غافلگیر شوند و از هرگونه اختالل میمی
شود و هایشان میکنند، موجب اختالل در برنامه شانکنترلبینی یا توانند پیشنمی
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انتظار غافلگیری را  نامحدوداما بازیکن دهد. را افزایش میها آن احتمال شکست
این ها است. ی تحوالت ناشی از این غافلگیریبرد و آمادهدارد، حتی از آن لذت می

بتواند و هرگونه احتمالی که  کنندقانون بازی را درک میو بی ها شرایط آزادبازیکن
هایی ی اینکه به دنبال راهجابهها آن پذیرند.در بازی شود را میها آن موجب بقای

ی یک کار دنبال رویکردهایی برای ارائه، بهبرای واکنش به اتفاقات رخ داده باشند
صرفًا بر عملکرد شود که تمرکزمان ، باعث مینامحدودجدید هستند. یک دیدگاه 

توان عنوان نمونه میتر توجه کنیم. بهانداز بزرگنباشد و به یک چشمها ایر کمپانیس
ی جابهدارند،  نامحدودطرز فکر به ظهور یک فناوری جدید اشاره کرد. افرادی که 

واکنش نسبت به آن، به  یکنونی و ارائه وکاربررسی تاثیر آن فناوری بر مدل کسب
 فناوری جدید خواهند رفت. بینی کاربردهای آندنبال پیش

توان علت واکنش آن مدیر اجرایی اپل در تاکسی را بهتر درک کرد اکنون میهم
های طراحی زون مایکروسافت تفاوتی را نسبت به برتریکه چرا این میزان از بی

وکار، گاهی اوقات اپل کسب نامحدودنشان داد. او متوجه شده بود که در بازی 
خواستند بهتر از نمیها آن و گاهی اوقات یک کمپانی دیگر.محصول بهتری دارد 

ی خودشان پیشرفت کنند. خواستند نسبت به گذشتهمایکروسافت باشند؛ بلکه می
طرز پاد کنونی خود عرضه کند. کمپانی به این فکر بود که چه محصولی را پس از آی

حدود داشته باشند. کمک کرد که تفکری نوآورانه و نامها آن اپل به نامحدودفکر 
پس از معرفی زون، اپل اولین آیفون خود را معرفی کرد. آیفون حدود یک سال 

کاری کرد که هم های هوشمند شد و عمالً ی گوشیاساسی در حوزه تحوالت  موجب 
پاد منسوخ شدند. اگرچه برخی اعتقاد دارند که اپل توانایی خوبی در زون و هم آی

گونه گویی آینده دارد، اما اینکننده و پیشت مصرفترجیحا بینیی پیشزمینه
را هموار  شانمسیر نوآوریاست که ها آن نامحدودنیست. در واقع، این دیدگاه 

 تر خود قادر به این کار نیستند.محدودطرز فکر ها با که سایر کمپانیکند، درحالیمی

را برای ارتقای « ایانهنوآور»، رویکردهای محدودطرز فکر های دارای شاید کمپانی
ها معموالً به نفع سازمان، کارکنان، درآمد نهایی خود مطرح کنند، اما این تصمیم
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زیرا منافع این افراد، فراتر از سود و زیان و  –شوند مشتریان و جامعه تمام نمی
ی سازمان درآمد نهایی کمپانی است. همچنین لزومًا این تصمیمات به نفع آینده

لیلش هم ساده است. زیرا این تصمیمات اساسًا به خاطر هند شد. و دتمام نخوا
ندارند... صرفًا  نامحدودو اصالً دیدگاه گیرنده هستند کسب منافع افراد تصمیم

خواهند که دارند، از افرادشان نمی نامحدودطرز فکر اما رهبرانی که ی نزدیک. آینده
ی یک راهکار مناسب خواهند در توسعهباشند؛ بلکه می محدود به دنبال اهداف

اندازی که به نفع همه ، چشمیاری برسانندها آن به نامحدودانداز یک چشم یسوبه
انداز های پیشروی ما برای رسیدن به این چشم، نشانهمحدود شود. اهدافتمام می

تنها نوآوری حاصل نهباشد،  نامحدودانداز هستند. و وقتی تمرکز همه بر یک چشم
هایی در همین راستا، کمپانییابد. خواهد شد، بلکه درآمدهای شرکت نیز افزایش می

شوند، غالبًا رکورد سودآوری و کسب اداره می نامحدودطرز فکر  رهبرانی باکه توسط 
میزان اشتیاق،  و از نتایج یک طرز فکر نامحدود؛ ترشکنند. از آن مهمرآمد را هم مید

که نه صرفًا در دوران ثبات بلکه  هستندری، همکاری، وفاداری به برند عوایدی نوآو
. همان عواملی که موجب بقای سازمان و شوندثباتی نیز مشاهده میدر دوران بی

پذیری شوند، یاور کمپانی برای افزایش قدرت و انعطافرشد آن در دوران خوشی می
 در دوران سختی خواهند شد. آن

ماند و بکه تا ابد پایدار  شده دهیسازمان ایگونهبهپذیر، انعطافیک کمپانی 
کند. بر اساس تعریف، یک کمپانی باثبات شرایط آن با یک کمپانی باثبات فرق می

طوفان تواند ماند. از نظر تئوری، یک سازمان باثبات میدر همان جایگاه قبلی خود می
گیری یشین، از آن بیرون بیاید. با بهرهرا تحمل کند و بدون تغییر نسبت به شرایط پ

هایی ی مقابل کمپانیتوان یک کمپانی باثبات را نقطهمیتر، از یک زبان کاربردی
 را طرز فکرتوان آن پذیرند و بازده بهتری دارند. میی میدانست که ریسک باالتر

های تواند ماهیت بازینمی نامید. اما کمپانی باثبات« بخورکم بخور، همیشه »
آماده نکرده  بینیرا درک کند، زیرا احتماالً خود را برای مسائل غیرقابل پیش نامحدود
توانند در فناوری جدید، رقیب جدید، تغییر بازار یا رویدادهای جهانی که می است؛
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 دارد، نامحدودطرز فکر رهبری که  ستراتژی پیشین شما را منسوخ کنند!هر لحظه، ا
تغییرات را تحمل کند، بلکه بتواند به دنبال یک کمپانی معمولی نیست که صرفًا 

خواهند که میستای این تغییرات است. این رهبران، شرکتی خواهان تحول آن در را
امکان دارد پس از بروز این  وفق دهد.ها آن ها را بپذیرد و خود را باغافلگیری

ای که گونهباشیم، به پذیرهای انعطافپانیاساسی در کم تغییرات، شاهد دگرگونی
داشته باشند )و البته چنین تحولی ی خود شمایل کامالً متفاوتی را نسبت به گذشته

 دانند(.قدر آن را میپذیرند و را با آغوش باز می

که چاقوی  1ویکتورینوکسشرکت سوئیسی  سپتامبر، برای ۱۱بعد از اتفاقات 
برای مثال، . دشوار شدشدیداً وکار شرایط کسبساخت، میمعروف ارتش سوئیس را 

رایجی  تبلیغاتیکه عموما هدایای  ]این چاقوها[حمل  اتفاقات آن زمان، یواسطهبه
به التحصیلی ی برای بازنشستگی، تولد و فارغها و هدایای استانداردبرای شرکت
که اکثر حالی. درممنون شددر پروازها[ های دستی ]چمداندر  ،آمدندشمار می
 کردن   )یعنی روی برطرفند گیرموضع دفاعی میدر چنین شرایطی ها کمپانی

و میزان ضررهای ناشی از آن تمرکز  شان،سنتی کاریبر مدل آمده صدمات وارد 
این غافلگیری را نه ها آن .در پیش گرفتتهاجمی  یویکتورینوکس موضع (،کنندمی
های یکی از وجه مشخصه –یک تهدید، بلکه همچون یک فرصت دیدند  عنوانبه

افراطی  های ی اینکه سراغ استراتژیجابهدارند.  نامحدودطرز فکر که  هاییبازیکن
و اخراج نیروهایشان بروند، رهبران ویکتورینوکس از رویکردهای  هاکاهش هزینه

ی گذاری خود در توسعهسرمایه ،رفتند تا شغل افراد را حفظ کنندای بهره گخالقانه
بخش افرادشان باشند تا راهکارهای جدیدی محصول جدید را افزایش دهند و الهام

 ی نفوذ این برند به بازارهای جدید بیابند.را برای نحوه

تا در  ایجاد کرده بوددر دوران خوشی، ذخایر مالی مناسبی ویکتورینوکس 
 گویدمی 2رن  لس  کارل ا  ها آن عاملطور که مدیربهره بگیرد. همانها آن ها ازسختی
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فرما بوده است. نگرید، همیشه چنین شرایطی حکموقتی به تاریخ اقتصاد دنیا می»
وقت شاهد روند همواره صعودی گونه خواهد بود. هیچهمیشه! و در آینده هم همین

کرد ... ما به  فراوانی را مشاهده خواهیم هاییا همواره نزولی نیستیم، بلکه نوسان
همین تفکر «. گیریمهای آینده را در نظر میکنیم، بلکه نسلماهه فکر نمینتایج سه
توان مواجهه با بود که ویکتورینوکس را از نظر فلسفی و مالی آماده کرد تا  نامحدود

توانند نقش یک بحران کشنده را برای این مشکالت را داشته باشد، مشکالتی که می
اکنون انگیز بود. همحیرتها آن یها داشته باشند. و نتیجهیسایر کمپان

 ۱۱به یک کمپانی کامالً متفاوت و حتی قدرتمندتر نسبت به قبل از ویکتورینوکس 
درصد از کل فروش کمپانی به چاقوهای آن  ۹۵ ،ترسپتامبر تبدیل شده است. پیش

کل فروش  درصد از ۸۰یی تنهابهاختصاص داشت )چاقوهای ارتش سوئیس، 
 ۳۵دادند(. اما امروز چاقوهای ارتش سوئیس تنها کمپانی را به خود اختصاص می

که فروش لوازم درحالیدهند، درصد از کل درآمد کمپانی را به خود اختصاص می
نسبت  ش راتا درآمدهای ی و عطر به ویکتورینوکس کمک کردساعت مچمسافرتی، 

دو برابر کند. ویکتورینوکس نه یک کمپانی باثبات، سپتامبر تقریبًا  ۱۱به دوران قبل از 
 پذیر است.بلکه یک کمپانی انعطاف

، کامالً مشخص و چندوجهی است. حال اگر نامحدودطرز فکر عواید بازی با یک 
وکار بهره بگیریم، چه کسب نامحدودبرای شرکت در بازی  محدودطرز فکر از یک 

 اتفاقی خواهد افتاد؟

 نامحدوددر یک بازی  محدود طرز فکر کارگیری بهمضرات 

، وزیر دفاع آمریکا در 1ناماراچندین دهه پس از پایان جنگ ویتنام، رابرت مک
ی ، متخصص ارشد وزارت خارجه2تاک ن کوزمان جنگ، فرصت مالقات با نگوی  

چرا متحیر بود که نامارا مک ، را پیدا کرد.1975تا  1960های ویتنام شمالی بین سال
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نامارا سرزنش شان داشتند. مکنسبت به دشمن اینقدر درک  نادرستیها ییآمریکا
اید. چون اگر خوانده گاه تاریخ نخواندهاحتماالً هیچ»آورد: کوتاک را به خاطر می

دانید که ما ... نمیها نیستیمها یا روسسرباز چینی شدید که مابودید، متوجه می
ما برای استقالل »مه داد: تاک ادا«. داشتیم؟به مدت هزار سال با چین جنگ 

دادیم! مصمم بودیم نفرمان هم به مبارزه ادامه میجنگیدیم! و تا آخرین خودمان می
 هم از سوی آمریکا یو فشار گونه بمبارانهیچر را انجام دهیم! و که همین کا

از  ،حدودنامویتنام شمالی برای حضور در یک بازی  «توانست ما را متوقف کند!نمی
 بهره گرفته بود. نامحدودطرز فکر یک 

 ها واقعاً فرض کرده بود، زیرا اکثر جنگ محدود ایاالت متحده جنگ ویتنام را
دیگر  و قابل سنجش   محدود تصاحب زمین یا یک هدف ها برایاکثر جنگند. محدود

جنگ مشخص باشند، هر کسی زودتر از های سیاسی . اگر ماموریتافتنداتفاق می
ای امضا خود دست پیدا کند، پیروز اعالم خواهد شد، معاهده محدود بقیه به هدف

اما همواره چنین شرایطی برقرار نیست. اگر رهبران رسد. شود و جنگ به پایان میمی
توانستند خیلی زودتر تری به شرایط جنگ ویتنام داشتند، میآمریکا توجه دقیق

 وجود داشت. جاهمههای این موضوع در شانهنماهیت واقعی آن را درک کنند، زیرا 

ی آمریکا ی شروع، میانه و پایانی برای مداخلهاولین نشانه این بود که هیچ نقطه
ی هم نبود که پس همچنین هیچ ماموریت سیاسی مشخصدر ویتنام وجود نداشت. 
مشخص و جنگ مختومه اعالم شود. و حتی اگر هم چنین از دستیابی به آن، برنده 

یک از اهالی ویتنام شمالی آن را قبول نداشتند. همچنین موریتی وجود داشت، هیچما
 مقابل خود داشتند.ها برداشت نادرستی نسبت به رقیب رسد که آمریکاییبه نظر می

به ها آن اعالن جنگ مثابهبهتواند افروزی در ویتنام، میاعتقاد داشتند که آتشها آن
ویتنام شمالی مصرانه اعتقاد داشت که عروسک چین و روسیه باشد. اما 

ها بود که با نفوذ های دیگر نیست. ویتنام دههیک از دولتبازی هیچشبخیمه
ابتدا علیه ژاپن در جنگ جهانی دوم و سپس در مبارزاتی کرد، ها مبارزه میامپریالیست

تباطی به جنگ که علیه فرانسه داشتند. برای ویتنام شمالی، جنگ با آمریکا هیچ ار
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دانستند. حتی جوی دیگر میای با یک قدرت مداخلهسرد نداشت؛ بلکه آن را مبارزه
سوم، افزارهای مرجنگبه ها آن گرایش)عدم رویکرد ویتنام شمالی برای جنگ 

باید این سیگنال را به  شان(برای تداوم مبارزه و عدم توجه به تعداد تلفات شاناراده
 اد که قضاوت نادرستی نسبت به ماهیت این بازی دارند.درهبران آمریکا می

، احتمال یمکنمی شرکت نامحدوددر یک بازی  محدودطرز فکر وقتی با یک 
به آمیزی شویم به طرز جنونگرفتار شدنمان در باتالق بیشتر خواهد شد و مجبور می

چنین اتفاقی برای مان متوسل شویم تا بتوانیم در بازی بمانیم. و انواع و اقسام منابع
حضور  محدود عمل کرد که انگار در یک بازی ایگونهآمریکا افتاد. ایاالت متحده به

دانست که در یک بازی درستی داشت و میطرز فکر  که رقیبشدارد، درحالی
شود، ویتنام « پیروز»جنگید تا که آمریکا میدرحالیشرکت کرده است.  نامحدود

ا بر اساس های استراتژیک خود رنگید! و هر دو، انتخابجشمالی برای بقای خود می
اصالً ها آن رغم برتری نظامی قابل توجه آمریکا،شان انجام دادند. علیطرز فکر

ی آمریکا در ویتنام توانستند بر رقیب خود پیروز شوند. آنچه موجب پایان مداخلهنمی
 ر عمومی داخلی برشد، نه پیروزی یا شکست نظامی یا سیاسی، بلکه فشار افکا

توانستند از یک جنگ بسیار پرهزینه و ظاهرًا بود. مردم آمریکا دیگر نمیها آن
زمین دوردست پشتیبانی کنند. نه اینکه آمریکا جنگ غیرقابل پیروزی در یک سر

 حضوربرای تداوم  ی الزمارادهاتمام باشد، بلکه با کمبود منابع و « باخته»ویتنام را 
 . و بدین ترتیب مجبور شد که از بازی خارج شود.خود مواجه شد..

 وکارباتالق ویتنام در کسب

ی انداز قابل توجهی دربارهوقتی مایکروسافت زون را معرفی کرد، هیچ چشم
به فکر احتماالت و رخدادهای ها آن نداشت.نقش این محصول در پیشرفت کمپانی 

آیتمی که  –برای کسب درآمد و سهم از بازار بودند آتی نبودند. صرفًا به فکر رقابت 
بینی بالمر مبنی بر اینکه مایکروسافت عملکرد چندان خوبی در آن نداشت. پیش

 ۹بود. زون که کار خود را با سهم پاد را دارد، کامالً نادرست آی« شکست»زون توان 
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، سهم آن 2۰۱۰که در سال درصد از بازار آغاز کرد، روند کامالً نزولی را طی کرد تا جایی 
ی که در همان دورهدرصد رسید و در سال بعد، تولید آن کامالً قطع شد. درحالی ۱به 

 درصد بود. 7۰سهم آیپاد از بازار زمانی، 

کافی برای  یاندازهبهزیرا مایکروسافت  ن شکست خوردگویند که زوبرخی می
، 1پرو وکس، سیراچا و گُ ا  نسپ  ا   درست نیست.تبلیغات آن هزینه نکرد. اما این تئوری 

سه برندی هستند که صرفًا با اتکا به تبلیغات شفاهی، توانستند خود را به دیگران 
به خود را  ،برداری از تبلیغات مرسومتنها بدون بهرهبشناسانند. تمامی این سه برند نه

یگر بلکه با همین سیاست به رشد خود ادامه دادند. برخی د مردم شناساندند
تری پلیر شکست پیگویند که زون به خاطر تعلل مایکروسافت در ورود به بازار اممی

 ۵تری پلیر اپل نیز پیاولین امخورد. این تئوری هم به همان اندازه نادرست است. 
. در دوران معرفی آیپاد، برندهایی شدمعرفی  سال پس از ابداع و معرفی این دستگاه

در حال پیشبرد این فناوری بودند و فروش خوبی هم  2د و سونینظیر ریو، نوم  
، این محصول توانست 2۰۰۱سال پس از معرفی آیپاد در سال  4حال داشتند. بااین
ی موسیقی دیجیتال آمریکا را تصاحب کنندههای پخشی بازار دستگاهسهم عمده

 سهمی که همواره رو به افزایش بود.کند... 

زون هیچ ایرادی نداشت. اما برای بقا در بندی معرفی طراحی، بازاریابی یا زمان
همواره شاهد ها نیاز دارید. هایی فراتر از اینبه ویژگی وکار،کسب نامحدودبازی 

ی هدایت یک کمپانی نیز در شکست محصوالت بزرگ و عالی هستیم. باید نحوه
ه مقایسه با دارند و بیش از هر چیز ب محدودطرز فکر رهبرانی که نظر گرفته شود. 

کنند، استراتژی شرکت، استراتژی محصول، ساختارهای دیگران و پیروزی فکر می
گزینند که بتوانند به ای برمیگونهاعطای پاداش و تصمیمات استخدام خود را به

های یک در تمامی جنبه محدودطرز فکر . و اگر یابندخود دست  محدود اهداف
بدین ترتیب تقریبًا تمامی  دهد.رخ میظری نسازمان تنیده شود، نوعی از کوته

                                                        
1 Spanx, Sriracha and GoPro 
2 Rio, Nomad and Sony 
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تر را فدا مسائل مهمگذارند و مدت میازحدی را بر اهداف کوتاه، تمرکز بیشکارکنان
ی صورت غریزی، مکاشفه و پیشروی در زمینهکنند. در این شرایط، مدیران بهمی

واکنش به  و همواره به دنبال گذارنداحتماالت جدید و مجهول را کنار می بررسی
ها، رهبران دائمًا در بند هستند. و در برخی از نمونه شدهعوامل معلوم و شناخته

واکنش ها آن تک حرکاتکنند که باید به تکعملکرد رقبا هستند و به اشتباه فکر می
توانند موجب های بهتر که میی کاملی از گزینهای که مجموعهگونهبهنشان دهند، 

ی بازی ماند که بخواهید با ارائهبینند. مثل این مینمیوند را تقویت سازمانشان ش
قرار  محدودطرز فکر تحت تاثیر یک دفاعی، پیروز شوید. مایکروسافت که صرفًا 

 پایان کرده بود.هدف و بیداشت، خود را اسیر یک بازی بی

طرز در آن شرکت داشتند و  که نهایتینتوانستند بازی بیرهبران مایکروسافت، 
اپل برای این بازی را درک کنند. اگرچه گاهی اوقات استیو بالمر از  نامحدودفکر 

، اما او نیز همانند سایر کرداستفاده می« بلندمدت»یا « اندازچشم»کلماتی همچون 
در ها آن ند، ازگیربهره می نامحدودهای گونه واژهکه از این محدودبا طرز فکر  رهبران  

همچون ارتقای رتبه، عملکرد بازار سهام، سهم بازار و درآمد  یدودمح هایچارچوب
به دنبال  ی این بازی داشت، نادرستی را دربارهطرز فکر رد. مایکروسافت که بُ بهره می

و  تمایلمایکروسافت که . بود –«کسب پیروزی»یعنی –یک ماموریت غیرممکن 
ویتنام، کرد، همانند آمریکا در جنگ منابع خود برای باقی ماندن در بازی را تلف می

 در یک باتالق گرفتار شده بود.

پاد درس عبرت نگرفت. وقتی آیفون در ی آیاز قضیهرسید که کمپانی نظر میبه
او بود. وقتی  محدودطرز فکر شد، واکنش بالمر نسبت به آن، نشانگر  عرضه 2007سال 

آیفون هیچ شانسی »و با تمسخر گفت: ی آیفون پرسیدند، اها دربارهدر یکی از مصاحبه
برای کسب سهم قابل توجه از بازار ندارد. هیچ شانسی... امکان دارد که درآمد قابل 

دهم که میلیارد گوشی، ترجیح می ۱.۳توجهی کسب کنند. اما با توجه به آمار فروش 
نکه به سهم یداشته باشم تا اها درصد از گوشی ۸۰یا  7۰یا  ۶۰افزار خودمان را روی نرم
بالمر «. درصد باشد 3-2سهم اپل هم احتماالً در حد همین  درصدی برسم. ۳الی  2
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، کردصرفاً به آمار و ارقام و فروش نسبی آیفون فکر میمحدود داشت، طرز فکر که یک 
آورد ... یا تاثیری که بر نه تغییرات احتمالی که این محصول در کل بازار به وجود می

ای از رویدادها که در مجموعهگذارد. ی ما میها در زندگی روزمرهگوشیبازتعریف نقش 
سال پس از ورود به بازار، توانست  5احتماالً بالمر را به مرز جنون کشاندند، آیفون تنها 

 فروشی باالتر از مجموع کل محصوالت مایکروسافت داشته باشد.

عنوان مدیرعامل د به، استیو بالمر در آخرین کنفرانس خبری خو2۰۱۳در سال 
بندی کرد. ممکن جمعطرز فکر ترین محدود خود را با دوران خدمتمایکروسافت، 

فقیت را بر اساس معیارهایی تعریف کرد که صرفًا مختص دوران مدیرعاملی او او مو
درآمد سال گذشته، اپل نسبت به ما  ۵شاید در »در این کمپانی بودند. او گفت: 

این سیاره  هر کسی درطی سیزده سال اخیر، ما بیشتر از  در اما هکسب کردبیشتری 
احتماالً منظور بالمر «. غرور و افتخار من استی . و همین امر مایهایمداشتهدرآمد 

شده « پیروز»اش عنوان رهبر سازمان، کمپانیسال حضور او به ۱۳این بود که طی 
های روی تمام فعالیت، مالی ام  ی این آمار و ارقجابهاگر بالمر که  است. تصور کنید

بیل  نامحدوداولیه و انداز پیشبرد چشمپیشین و حتی آتی مایکروسافت در راستای 
تا  ،ی زمینهای روی کرهقدرت بخشیدن به تمامی افراد و سازمان»یعنی )گیتس 

، چقدر این کنفرانس دشمیمتمرکز  («بتوانند دستاوردهای بیشتری داشته باشند
 .توانست متفاوت باشدمیمطبوعاتی 

دوران گیرد تا ارزش دارد، از عملکرد کمپانی بهره می محدود طرز فکررهبری که 
دوران دارد، از  نامحدودطرز فکر اما رهبری که . باالتر ببردرا  اشرزومه و خدمت
د... و تنها بخشی از بیشتر کنگیرد تا ارزش بلندمدت کمپانی را خود بهره می خدمت

در قالب مسائل مالی خواهد بود. صرفًا به خاطر استعفای بالمر، این ، این ارزش
 نهایتبیبازی تمام نشد. کمپانی بدون او نیز به این بازی ادامه داد. در این بازی 

، عملکرد مالی خوب و موفق او، اهمیت بسیار کمتری نسبت به )نامحدود(
. و داشتسال آتی  ۳۰۰یا  ۳۳ ،۱۳طی برای بقا و رشد سازی فرهنگی کمپانی آماده

 این استاندارد، بالمر شکست خورده بود. با در نظر گرفتن
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دارند یا  محدودطرز فکر هبران ما یک وکار، وقتی رکسب نهایت  در بازی بی
ند، شاید بتوانند در یک معیار معین و کنمیتمرکز  محدود اهداف رویازحد بیش

دست پیدا کنند اما این امر لزوماً به معنای اول ی یک چارچوب زمانی خاص، به رتبه
کمپانی در این بازی نیست. در  مدتکافی برای تضمین بقای طوالنیسازی آماده
رساند و موجب فرایندهای داخلی کمپانی آسیب میبه ها آن اقدامات اکثر ،واقع

 شود.تسریع افول و سقوط نهایی کمپانی می

مدت دارند، تمرکز نامتناسبی بر نتایج کوتاه محدودبا طرز فکر  که رهبران  ازآنجایی
ند تا بتوانند اهداف آماری خود را برآورده گیرهر استراتژی یا تاکتیکی را به کار می غالباً 

گذاری روی شامل کاهش سرمایهها آن کنند. برخی از دستاویزهای محبوب و رایج
توالی کارکنان، انتخاب مواد م هایاخراجها )نظیر توسعه، تعدیل شدید هزینهتحقیق و 

ل های تولید یا کنترجویی در هزینهصرفهتر برای محصوالت، کیفیتکمتر و ی ارزاناولیه
توانند شود. این تصمیمات میکیفیت(، رشد از طریق اکتساب و بازخرید سهام می

کس چیز و هیچشوند که هیچکم متوجه میکمرا دگرگون کنند. افراد  سازمانفرهنگ 
آورند که خودشان صورت غریزی رو به رفتارهایی میدر همین راستا، بهدر امان نیست. 

را حفظ کنند. امکان دارد بخشی از اطالعاتشان را نزد خودشان نگه دارند، اشتباهاتشان 
منظور بهها آن پیش ببرند. یگریزو ریسک یاطحتا هان کنند و کارهای خود را بارا پن

پیش ازی دیگری از افراد، بیشد ندارند. عدهکس اعتماخودشان، به هیچمحافظت از 
ها آن هایگیرند. تاکتیکبهره می« مانندها باقی میترینتنها متناسب»طرز فکر از 

گیرند یاد می از کنترل خارج خواهد شد،ها آن خودخواهیشود. تر از قبل میتهاجمی
مراتب سازمان یران ارشد، جایگاه خود در سلسلهنزد مد ]و چاپلوسی[ که با خودشیرینی

 نیزها آن کنند.را ارتقا دهند و در این راستا، گاهی اوقات همکاران خود را خراب می
چه در شرایطی که افراد به  .ندارنداعتماد  کسیچمنظور محافظت از خودشان، به هبه

نی برپا شده باشد، دنبال حفاظت از خود هستند و چه در شرایطی که فضای خودشیری
دهند که موجب کاهش کیفیت همکاری در سرتاسر کمپانی افراد رفتارهایی را نشان می
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خواهد شد. ی خالقانه یا واقعًا جدید ، موجب توقف هرگونه ایدهشود و همین امرمی
 این اتفاقی بود که در مایکروسافت افتاد.

شدت دربند بهشرکت کرده،  محدود کرد در یک بازیمایکروسافت که فکر می
د بود. بسیاری از افرادی که از همان اولین ی خوماههسازی آمار و اهداف سهبرآورده

بخشی، تجسم و نوآوری روزهای تاسیس کمپانی در آن حضور داشتند، از فقدان الهام
شد، کمااینکه کمبود اعتماد و همکاری مشاهده میخوردند. در مایکروسافت تاسف می

ی پشتیبانی از یکدیگر، به نزاع با همدیگر جابههای تولید داخل کمپانی متی
های مختلف بخشهای بزرگ، برخالف سایر کمپانیگاهی اوقات پرداختند. می

که افراد  شرکتیاز  ،مایکروسافتند. ردکبرای تضعیف یکدیگر تالش میمایکروسافت، 
ند، به مکانی تبدیل شد که بهترین و کرد تا به جنگ با دیگران بروگوناگون را جذب می

، 1بر اساس گزارش ونیتی فیر .گریختندترین افراد همچون طاعون از آن میباهوش
ی جوان گراهاآرماناین کمپانی که زمانی یک ماشین رقابت ناب بود و تحت هدایت »

که  تبدیل شد ه یک شرکت متورم و بوروکراتیکبدیل قرار داشت، بو استعدادهای بی
های خالقانه را کرد که ایدهصورت ناخواسته از مدیرانی تقدیر میفرهنگ داخلی آن، به
«. شودشان ایجاد نظم و روتین کنونیکردند تا مبادا خللی در در نطفه خفه می

 .سازمان را نابود کرد فرهنگ ،محدودطرز فکر ، یک دیگرعبارتبه

کشد تا رهبران  با طرز فکر می زمان زیادی طول های بسیار بزرگ،در کمپانی
آوری شده توسط رهبران و منابع جمع ، ارادهگیرنددر راس شرکت قرار میمحدود که 
. تحت هدایت بالمر، بین ببرنداز  اند راکه سابقا در راس امور بوده نامحدودبا طرز فکر 

ود. وکار بالخصوص در بازارهای کسبمایکروسافت کماکان یک بازیکن برجسته علی
طرز های ساخته شده توسط یک رهبر با زمینهاما این نتیجه عمدتًا به خاطر پیش

طرز فکر ماند یا یک رهبر دیگر با اگر بالمر میهمچون بیل گیتس بود.  نامحدودفکر 
یا منابع کمپانی  ی افرادارادهرسید که باالخره روزی میشد، جایگزینش می محدود

                                                        
1 Vanity Fair 
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رف بزرگی یک رسیدند و دیگر قادر به بقا نبودند. ان میبرای تداوم این بازی به پای ص 
 مالی، موجب ماندگاری آن نخواهد شد.های کمپانی و کسب موفقیت

وکار پر از ی کسبی مایکروسافت منحصر به خودشان نیست. تاریخچهتجربه
 ازحدبیشتوان به توجه نمونه، می عنوانبهآموز و مشابه است. های عبرتداستان

های مالی دولت درآمد اشاره کرد که اگر کمکجنرال موتورز به کسب سهم از بازار و 
رز، ن براد  سیرز، سیرکیت سیتی، ل م  شود.  شاننابودیتوانست موجب نبودند، می

 شانس نبودند.ی جنرال موتورز خوشاندازهبه، 1باستر ویدئویرالینز و بالکرن ا  ایست  
 یواسطههستند که بهای های قدرتمند و جاافتادهانیاز کمپفقط چند مثال ها آن

وکار، در مسیر شان نسبت به شرایط کسبرهبران و برداشت نادرست محدودطرز فکر 
 نابودی قرار گرفتند و از بین رفتند.

 ، به استاندارد  محدودطرز فکر با  ، رهبری  اخیرسال  4۰الی  ۳۰متاسفانه طی 
 مورد استقبال محدودطرز فکر با  است. رهبری  شده تبدیل وکار کسب مدرن  
در آن  واحد، د. شووکار تدریس میهای کسبو در دانشکدهقرار گرفته،  2استریتوال

متوسط  ،3کینزیها هستیم. بنا به آمار مکشاهد کاهش مداوم در طول عمر کمپانی
زیادی ، با افت S&P لیست برترشرکت  500های حاضر در فهرست طول عمر کمپانی
سال رسیده  ۱۸سال به  ۶۱مواجه شده و از متوسط  میالدی 50ی نسبت به دهه

نرخ تغییر آن »، 5یلاز دانشگاه ی   4ی پروفسور ریچارد فاستراست. و بنا به گفته
قبول دارم که چندین عامل به افزایش سرعت این «. تر از همیشه شده استسریع

که بسیاری از  موضوع را هم در نظر بگیریم اند، اما باید اینتغییرات یاری رسانده
گراترین حتی هدفکه درحالیسازند. های ماندگاری را نمیرهبران امروز، کمپانی

                                                        
1 Sears, Circuit City, Lehman Brothers, Eastern Airlines, Blockbuster Video 
2 Wall Street –  نام خیابانی در منتهتن نیویورک که بهنوعی، به نماد بورس و بازار سرمایه )و

داری( تبدیل شده استبعضا نظام سرمایه  
3 McKinsey 
4 Richard Foster 
5 Yale 
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زمان کنند که هرقدر مدتها را دارند هم تصدیق میطرز فکرترین محدود ی کهانرهبر
اهدافش تر باشد، احتمال دستیابی آن به تمامی ماندگاری و رشد سازمان طوالنی

 بیشتر خواهد شد.

گیرند. رهبرها قرار می محدود   هایطرز فکرها نیستند که تحت تاثیر تنها کمپانی
های گوناگون زندگی جای بگیرند، شاهد بخشبر مسند قدرت  محدود وقتی تفکرات

که بیش  ایگونهبههای عمومی خواهیم بود، برای تغییر سیاستها آن بیشتر تالش
کل اقتصاد گذرد که جا بیندازند. و دیری نمیها آن را در محدودطرز فکر از پیش 

کند و از قوانینی عمل می محدودطرز فکر های یک ها و محدودیتتحت چارچوب
گیرد که متعلق به این بازی نیست. این یک موقعیت غیرقابل دفاع است. و بهره می

وان نمونه، پس از سقوط بازار سهام عنبهدهند. ها نیز همین موضوع را نشان میداده
تا  شدتصویب  1استیگال-سل  شد، قانون گ  « بزرگرکود »که منتج به  ۱۹2۹در سال 

ثباتی در ها که موجب بروز بیشرکت محدودحاصل از طرز فکر  بخشی از رفتارهای
استیگال -آن دوران شده بود را کنترل کند. در حدفاصل بین تصویب قانون گلس بازار
ی آزادسازی بازارهای به بهانهاین قانون را میالدی، یعنی زمانی که  ۹۰و  ۸۰ی ههتا د

ملغی کردند، حتی یک مورد هم سقوط بازار سهام نداشتیم. اما از زمان لغو مالی 
، انفجار حباب ۱۹۸7در سال  ی سیاهایم: دوشنبه، سه مورد سقوط داشتهقانون
 .2۰۰۸سال و بحران مالی در  2۰۰۰کام در سال دات

گیریم، بهره می محدودطرز فکر از یک  نامحدوددر یک بازی  حضوروقتی برای 
 ماندبرند. مثل این میهایمان را از بین میطلبیتصمیماتی را خواهیم گرفت که جاه

، دسرهای زیادی بخورید و در نهایت به بیماری «لذت بردن از زندگی»ی که به بهانه
را  محدودطرز فکر ها کنندهی تعداد زیادی از شرکتقند خون مبتال شوید. وقت

های آن، ترین و تندوتیزترین نمونهرخ خواهد داد که یکی از افراطیبرگزینند، عواقبی 
تر این است که سازی شرایط برای سقوط بازار سهام است. سناریوی محتملفراهم

ی این موارد، همه شاهد کاهش اعتماد، همکاری و نوآوری در سازمان خواهیم بود که
                                                        
1 Glass-Steagall 
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وکار را دشوارتر ثبات و متغیر کسبشرایط بقا و رشد کمپانی در دنیای کامالً بی
برای دورنمای کنند. اگر اعتقاد داریم که اعتماد، همکاری و نوآوری از مسائل مهم می

یاد بگیریم  –بلندمدت سازمان ما هستند، تنها یک گزینه را پیش روی خود داریم 
 بازی کنیم. نامحدودطرز فکر یک که چطور با 

 نامحدود طرز فکر رهبری با یک 

که باید  وجود داردی خود، سه عامل ی رویکرد رهبرگیری دربارهتصمیم موقع
 لحاظ کنیم:را ها آن همواره

بودن یک بازی تصمیم بگیریم  نامحدودیا  محدود یتوانیم دربارهما نمی -۱
 و حق انتخابی در این زمینه نداریم.

ی حضور یا عدم حضور خود در بازی تصمیم بگیریم و در توانیم دربارهمی -2
 این زمینه حق انتخاب داریم.

بهره  محدودطرز فکر توانیم از اگر تصمیم به شرکت در بازی گرفتیم، می -۳
 در بازی شرکت کنیم. نامحدودطرز فکر بگیریم یا اینکه با 

هان پیروی از قوانین صحیح بپیوندیم، طبیعتًا خوا محدود اگر به یک بازی
خواهیم بود تا بتوانیم شانس پیروزی خود را افزایش دهیم. اگر قرار است که در 
یک بازی فوتبال شرکت کنیم، لزومی ندارد که خودمان را برای بسکتبال آماده کنیم. 

اگر رویکرد ذهنی متناسب با کند. نیز صدق می نامحدودی بازی همین قضیه درباره
 دهیم.را انتخاب کنیم، احتمال بقا و رشد خود را افزایش می نوع بازی

سازی برای ، چندان شباهتی به آمادهنامحدودطرز فکر انتخاب رویکرد رهبری با 
اندام است. یک گیری برای افزایش تناسبشبیه تصمیم بازی فوتبال ندارد و بیشتر

یم. برساندام تناسببه  دهیم وانجام  آن راکه صرفًا  وجود نداردکار معین و خاص 
ساعت تمرین متوالی در باشگاه، انتظار داشته باشیم که بدنمان روی  ۹توانیم با نمی

خواهیم فرم بیاید. اما اگر هر روز بیست دقیقه به باشگاه برویم، قطعاً اندام متناسبی 
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داند چه کس نمیتر از شدت است. مشکل اینجاست که هیچ. تداوم مهمداشت
خواهد گرفت. در واقع افراد مختلف، نتایج متفاوتی را در مقاطع زمانی یجه زمانی نت

تردیدی نداریم که این رویکرد جواب خواهد داد. و اوت کسب خواهند کرد. اما متف
را در ذهن خود داشته باشیم،  یمحدود ی  انداماگرچه امکان دارد که اهداف تناسب
کن هستیم، باید بدانیم که سبک ترین شکل مماما اگر خواهان زندگی به سالم

شده است. های از پیش تعیینتر از دستیابی به اهداف مدنظر در تاریخزندگی، مهم
را پی ها آن د که بایدی، مجموعه اقدامات معینی وجود دارسالمغذایی در هر رژیم 

ی اندازهبهصورت منظم ورزش کنیم و مثالً سبزیجات بیشتری بخوریم، به –بگیریم 
 گونه است.نیز دقیقًا همین نامحدودطرز فکر کارگیری یک فی بخوابیم. بهکا

اصل  5است، باید از  نامحدودطرز فکر کارگیری یک هر رهبری که خواهان به
 اساسی پیروی کند:

  آرمانیطرح یک هدف 
 اعتماد مبتنی برهای تشکیل تیم 
 رقبای ارزشمندروی  مطالعه 
 وجودیپذیری کسب آمادگی برای انعطاف 
 نمایش شجاعت الزم برای رهبری 

توانیم از برخی اصول سالم را دنبال کنیم، می سبک زندگیاگر بخواهیم یک 
گاه توانیم ورزش کنیم، اما هیچمثالً می –پیروی کرده و برخی دیگر را نادیده بگیریم 

مند هرهلب به سبزیجات نزنیم. اگر این رویکرد را انتخاب کنیم، از برخی از عواید آن ب
ی اقدامات را که همه رسیدتمام عواید خواهیم به خواهیم شد. اما تنها در صورتی 

نیز عواید نسبی  نامحدودانجام دهیم. پیروی از برخی از اصول الزم برای تفکر 
منظور تجهیز کامل سازمان برای یک زندگی خودش را به همراه خواهد داشت. اما به

 ، باید تمامی اصول فوق را رعایت کنیم.نامحدودی مدت و سالم در یک بازطوالنی
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رود که از این بسیار دشوار. انتظار می دشوار است، نامحدودطرز فکر حفظ یک 

. ما در معرض کردن وجود دارداحتمال خطا هرحال ، چون بهمسیر منحرف شویم
های داخلی، خودخواهی و ... طلبی، جهل، فشارهای بیرونی، رقابتطمع، ترس، جاه

قرار داریم و این فهرست کماکان ادامه دارد. برای اینکه به عمق پیچیدگی این موضوع 
جذاب، توانند میها آن ند؛ااغواکننده محدود هایپی ببرید، باید توجه کنید که بازی

ماند، هر پیروزی و هر مثل قمار میکننده و گاهی اوقات اعتیادآور باشند. سرگرم
مجدداً به  کند کهشود و تحریکمان میهدف، موجب انتشار دوپامین در بدن ما می

همین شیوه بازی کرده و تالش کنیم که پیروز شویم. باید خیلی قوی باشیم تا 
 ت کنیم.بتوانیم در برابر این وسوسه مقاوم

داشته  نامحدودکامالً طرز فکر توانیم از خودمان یا هر رهبر دیگر انتظار یک نمی
خود را برای  نامحدودطرز فکر توان انتظار داشت که تمامی رهبرها و نمی ،باشیم

تر از تمرکز ، سادهمحدود طور که تمرکز بر یک هدف ثابت وهمیشه حفظ کنند. همان
 محدودطرز فکر گیری از ست، برای هدایت کمپانی نیز بهرها نامحدودبر یک دورنمای 

و گرفتاری باشید. در واقع تمامی الخصوص اگر در دوران رکود تر خواهد بود، علیساده
، در مقطعی های مثبتام، ازجمله نمونهداده ارجاعها آن هایی که در این فصل بهنمونه

کمپانی را نادیده  نامحدودمبنای اند که از تاریخ خود توسط رهبرانی هدایت شده
، محدودطرز فکر توان گفت که ند. میاهتر تمرکز کردمحدود گرفته و روی مطالبات

 های مبتنی بر اعتمادتیم

 رقیب ارزشمند

 هدف آرمانی

 شجاعت رهبری کردن

 پذیری وجودیانعطاف
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 اقبال توانستندهای خوشتنها سازمانها را به مرز نابودی کشاند. تمامی این کمپانی
او خالص شوند و بدین ترتیب موفق شدند با  محدودطرز فکر از شر آن رهبر و 

و محصوالت  بخش کارکنان بیشتری باشندتر از گذشته بازگردند، الهامشرایطی قوی
 تری را به مشتریانشان عرضه کنند.مطلوب

ی انتخاب خود ، باید دربارهکنیمی که انتخاب میطرز فکرنظر از رویکرد و صرف
تبعاتی را  های ماچون انتخاب –فریب ندهیم  صادق باشیم و خودمان و دیگران را

از  –نماگذارانهمکاران، مشتریان و سرمایه–به همراه دارند. وقتی افراد پیرامون ما 
و رویکردمان باخبر باشند، قادر خواهند بود که انتظارات و رفتارهای خود را طرز فکر 

ایم، به کار گرفتهی را طرز فکریم کنند. وقتی بدانند که چه بر همان اساس تنظ
حق ها آن مدت و بلندمدت آن برای خودشان را درک کنند.ی کوتاهتوانند پیامدهامی

محل ی ای را دربارهدارند که روش بازی ما را بدانند تا بتوانند تصمیمات هوشمندانه
طرز اصل رهبری با  5گذاری خود اتخاذ کنند. وقتی ببینند که کار، خرید و سرمایه

مطمئن شوند که به سمت کدام مقصد حرکت توانند ایم، میرا برگزیده دودنامحفکر 
توانند این مسیر، از یکدیگر مراقبت خواهند کرد. همچنین می در طولکنیم و می

از اصول اخالقی  وکرده مدت مقاومت های کوتاهمطمئن شوند که در برابر وسوسه
بدین ترتیب سازمانی خواهیم داشت زمان خود استفاده خواهیم کرد؛ سا برای تشکیل

 دهد.ماند و به رشد خود ادامه میکه برای مدت بسیار طوالنی زنده می

داشت که موجب  ایم، سفری خواهیمرا برگزیده نامحدودطرز فکر امثال ما که یک 
داشته حس امنیت شود هر روز صبح با اشتیاق از خواب برخیزیم، در محیط کار می

با حس رضایت سر بر بالین بگذاریم. و هنگامی که زمان ترک ی روز باشیم و در انتها
نگریم و ی خود میو زندگی گذشته دوران خدمترسد، به بازی توسط ما فرا می

تر، وقتی به آینده فکر و از آن مهم«. سپری کردمزندگی ارزشمندی را »گوییم می
 ا در این سفر همراه ما شوند.ایم تبخش چندین نفر شدهکنیم، خواهیم دید که الهاممی

 



 ( هدف آرمانی2فصل 

 

 هدف آرمانی

هایشان را ها و سگ. سپس گربهابتدا حیوانات داخل باغ وحش را خوردند
سپس . دندکرکاغذدیواری و چرم پخته به خوردن چسب  شروعخوردند. حتی برخی 

: گوید، یکی از بازماندگان واقعه می1داد. دانیل گرانین غیرقابل تصور رخ چیزی
 شیشهای فوت کرد که تنها سه سال داشت. مادرش جسد او را داخل یک بچه»

 «.کند سیر را دومش فرزند تا بریدای از بدن او را میگذاشت و هر روز تکه

که در حین  بود گرادل نینغیرمتعارف از تجربیات مردم  یها تعدادی نمونهاین
تا  ۱۹4۱ها در حدفاصل سپتامبر توسط نازیی شهر روزه 900ی تقریبًا محاصره
جمله چهار هزار کودک جان  میلیون شهروند از، رخ دادند. بیش از یک1944ی ژانویه

که در تمام گرسنگی بود. درحالیها خود را از دست دادند که علت مرگ بسیاری از آن
، آجیل و غالت در زمینی، برنجزار بذر و چندین تن سیباین مدت، ذخایر صدها ه

 کس از این موضوع اطالع نداشت.دل این شهر مخفی شده بود و هیچ

                                                        
1 Daniil Granin 

 2فصل 
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شناس جوان به نام نیکوالی سال قبل از شروع محاصره، یک گیاه 2۵حدود 
آوری کلکسیون بذر خود کرد. او در مقطعی از تاریخ روسیه ، شروع به جمع1واویلوف
و  کردهای فراوان و متعددی را تجربه میشده بود که این کشور قحطیبزرگ 
بنابراین زندگی و کار خود را  بودند. جانشان را از دست داده خاطرشبهها نفر میلیون

آینده کرد.  محیطی  های زیستوقف پایان بخشیدن به گرسنگی و جلوگیری از بحران
یک هدف بسیار تدریج به واویلوف آغاز شده بود، به یگرایآلایده عنوانبهآنچه 

جای دنیا سفر کرد تا بتواند انواع مختلف تبدیل شد. او به جایمتمرکز برای او 
ی محصوالت اطالعات بیشتری را دربارهآوری و محصوالت غذایی را جمع

 کسب کند. خیلی نگذشت که توانست بذر بیش از ششصدتر پردوامپذیرتر و انعطاف
آوری کند. او همچنین مطالعات خود روی علم ژنتیک نوع محصول مختلف را جمع
ی نژادهای جدیدی از محصوالت رفت که مقاومت بهتری را آغاز کرد و به دنبال توسعه
تر رشد کنند، بتوانند در برابر شرایط ها داشته باشند، سریعرا در برابر آفات یا بیماری

 اندازبدهند. با پیشرفت کار واویلوف، چشمل بیشتری نامساعد مقاومت کنند و محصو
 ی پشتیبان ازیک نسخه که طورمتبلور شد. همانی بذر، او برای ایجاد یک خزانه

ها را از دست سازیم تا در صورت بروز یک مشکل کامپیوتری آنمیمان های مهمداده
تمامی مواد غذایی ی پشتیبان از بذرهای خواست یک خزانهندهیم، واویلوف هم می

بروز بالیای  دلیلیا قابلیت رشد آن به ای منقرض شدآوری کند تا اگر گونهدنیا را جمع
 ها روبرو نشویم.طبیعی یا انسانی از بین رفت، با فقدان آن

وپا کرده بود )و البته کلکسیون بذر بزرگی برای خودش دست شهرتیواویلوف که 
رها کرد و سرپرست دپارتمان  ۱۹2۰در سال دانشگاهی خود را  شغلهم داشت(، 

 های مالی دولت،گیری از کمکشد. با بهره گرادل نینکاربردی در شناسی گیاه
پیشبرد  درورد تا به او آکامل از دانشمندان را گرد هم  واویلوف توانست یک تیم

دوست دارم که »هدفش یاری برسانند. واویلوف پس از حضور در موسسه نوشت: 
دپارتمان به یک نهاد حیاتی تبدیل شود و بیشترین سودمندی را برای تمامی این 

                                                        
1 Nikolai Vavilov 
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 جمع دنیا جایرا از جای های مختلفگونهافراد جامعه داشته باشد. دوست دارم 
ای از انواع محصوالت و ل به خزانهیبدتکنم تا دپارتمان ما  شاندهیسازمان و کرده

د، اشاره کرد: دار طرز فکری نامحدودکه  یبلندنظرو همانند هر انسان «. گیاهان شود
 «.خواهم تالشم را انجام دهمی کار معلوم نیست... اما کماکان مینتیجه»

دوران جوزف استالین  هرحال شوروی  اما طی دو سال، اوضاع کامالً تغییر کرد. به
ند گویحتی شخص بسیار محترمی نظیر واویلوف. میکس در امان نبود. بود و هیچ

 ۱۹۵۳ن مرگ وی در سال تا زما 1922های ی حکمرانی استالین که بین سالدر دوره
میلیون نفر از مردمان سرزمین خودش بود. و  20او مسئول مرگ طول کشید، 

ه بود، به متاسفانه دانشمندی که زندگی خود را وقف کمک به مردم کشورش کرد
اتهام  یواسطهو به ۱۹4۰در سال یکی از اهداف سیاسی استالین تبدیل شد. واویلوف 

از او  آمیزخشونتشکلی بسیار به بار 400بیش از  .ت شددروغین جاسوسی بازداش
کشید. هدف از تمامی میساعت هم طول  13تا هایی که بعضا شد، بازجوییبازجویی 

های ضد واویلوف بود تا اعتراف کند که طرفدار گروه شکستنها، این بازجویی
است. اما واویلوف کسی نبود که به این راحتی جا بزند، حتی اگر تحت استالین 
رغم اینکه بازجوها بیشترین تالش خود را گرفت. علیترین شرایط قرار میسخت

ه اتهامات دروغین وارد بر گااعتراف نکرد. او هیچگاه انجام دادند، اما واویلوف هیچ
 این داشت، سال ۵۵ تنها کهحالیو در ۱۹4۳خودش را نپذیرفت. متاسفانه در سال 

گرا و متخصص ژنتیک که زندگی خود را وقف پایان بخشیدن به شناس آرمانگیاه
 سوءتغذیه در زندان از دست داد. یواسطهگرسنگی کرده بود، جان خود را به

و جایی در گیری بود. در حال شکل گرادل نینی در زمان مرگ واویلوف، محاصره
تمامی کارهای تیم واویلوف و البته کلکسیون بذر ی جنگی، اسناد های منطقهمیانه
ایزاک پنهان نامشخص در میدان سنتها در یک ساختمان العاده ارزشمند آنفوق

بود.  ی مختلف کشاورزیگونهشامل صدها هزار  شده بود، کلکسیونی که در آن زمان
های پرتعداد خطر موش باران، این کلکسیون در معرضجدای از خطرات بدیهی گلوله

به همین ها را خورده بودند و زده تمامی گربههم قرار داشت )مردم قحطیو گرسنه 
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از تمامی این خطرات،  جدای و(. بود شده کنترل غیرقابل هادلیل، جمعیت موش
ی شدیدی به ها را هم جلب کرده بود. هیتلر که عالقهکلکسیون واویلوف نظر نازی

دانست و میی بذر را میالمت خودش داشت، ارزش این خزانهو س یاصالح نژاد
خواست آن را در تصرف خود و کشور آلمان دربیاورد. اگرچه هیتلر از وجود این 

دانست که در کجا مخفی شده است. بنابراین گروه کلکسیون خبر داشت، اما نمی
 .پیدا کردن آن کرد ای از اعضای ارتش را مسئولویژه

ل نینرغم اینکه تیم واویلوف نیز همانند سایر ساکنان تهدیدها و علیرغم این علی
فرسا و ناخوشایندی قرار داشتند، اما کماکان روند اقدامات خود در شرایط طاقت گراد

های فصل زمستان نمونه، در میانه عنوانبه. دادندادامه میرا در دوران محاصره نیز 
تر در نزدیکی های خود کردند که پیشنیزمیاقدام به تغییر محل اختفای سیب

خطوط مرزی پنهان شده بود. اگرچه توانستند بخشی از حاصل تالش خود را به 
مخفی و در داخل  صورتبهی خود را محموله بیرون از شهر منتقل کنند، اما باقی
 انداز واویلوف متعهد بودند که حاضرقدر به چشمشهر نگه داشتند. این دانشمندان آن

ی بذر محافظت کنند. حتی اگر این موضوع به قیمت بودند به هر قیمتی از خزانه
زمینی، شد. در انتها با اینکه به صدها هزار بذر و چندین تن سیبجانشان تمام می

 امتناع هادسترسی داشتند، اما از خوردن آنبرنج، آجیل، غالت و سایر محصوالت 
 ن خود را در اثر سوءتغذیه از دست دادند.جا دانشمندان این از نفر 9 و کردند

شاید مجبور »ی این هدف، گفته بود که خود درباره واویلوف در یکی از بیانات
شویم، شاید مجبور شویم که بسوزیم، اما در هر صورت نباید از  1تل هیزمشویم وارد 

به تیم واویلوف مشترک هایی که با همین هدف و آن«. نشینی کنیماعتقاداتمان عقب
ها این رویکرد را ها قرار گرفتند. آنشدت تحت تاثیر این واژهبهپیوسته بودند، 

 2به نام وادیم لخنوویچ هابعدها از یکی از بازماندهی زندگی خود قرار دادند. سرلوحه
ها و در حین تیراندازیزمینی کمک کرده و که به فرایند کاشت بذرهای سیب

                                                        
 .سوزانندی هیزم که جسد را روی آن میتوده 1

2 Vadim Lekhnovich 



 45||      ی( هدف آرمان2فصل 

ه بود، پرسیدند که چطور وسوسه نشدید از ها نگهبانی کردی از آنهای هوایبمباران
ها برای بیدار شدن در صبح رفتیم.سختی راه میبه»این گنجینه بخورید. او گفت: 

اما خیلی راحت ها و پاهایمان را حرکت بدهیم، توانستیم دستداشتیم و نمی مشکل
. کنیم فکر آن خوردن به توانستیمنمی اصالً . کردیماز خوردن آن کلکسیون امتناع می

را فدای آن  شانهدفی که رفقایمان جانمان در میان بود، زندگی هدف   پای چون
 «.کرده بودند

دانشمندانی که راه واویلوف را در حین محاصره ادامه دادند، هدفشان را واالتر از 
« ماموریتی برای کل بشریت»که واویلوف آن را  1آرمانیهدف دیدند. این خودشان می

فراتر از ها بخشید، هدفی که و معنای متعالی را به زندگی و کار آن مقصدنامید، می
کردند. اینکه خودشان یا هایی بود که در دوران محاصره تحمل میافراد یا مشقت

برای یک  محدودشهر را سیر کنند، یک راهکار ی ای از ساکنان گرسنهحتی توده
توانست به افزایش طول عمر می محدوداین راهکار بود. اگرچه  نامحدودی مسئله

ها چیزی آن اما دهد، نجات را هاای از آنبرخی از ساکنان شهر کمک کند و جان عده
ی نسبتًا ها نجات جان این عدهدیدند. هدف آنهای نزدیک را میاتر از این افقفر

موجب  شاندیدند که شاید کارای را مینبود، بلکه آینده گرادل نینکنان اندک از سا
معطوف به بقای جامعه ها صرفًا ماموریت کاری آنشود.  ی مردمهمهنجات جان 

 تر کنند.خواستند عمر نژاد انسان را طوالنیدر دوران محاصره نبود، بلکه می

 چیست آرمانییک هدف 

ها بود. در انتهای لیگ و شاید بدترین  آنهای ، یکی از بدترین تیم2لیتل لیگ تیم  
مهم نیست چه تیمی »گفت که ها میبه بازیکن تیم مربیباختند، هر بازی که می

جا بود که همین«. ایمبازد، بلکه مهم این است که چطور بازی کردهبرد یا میمی

                                                        
1 Just Cause 
2 Little League 
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میرا  پس چرا امتیازاتمان»پرسید که  را باال آورد و تشدسهاوارد  جوان و باهوش 
 «یم؟شمار

دهیم تا کنیم، تمام تالشمان را انجام میشرکت می محدودوقتی در یک بازی 
ی یک بازی خوب و لذت بردن از آن در مسابقه حتی اگر با امید ارائهپیروز شویم. 
های ما از شرکت در یک ، باز هم دوست نداریم آن را ببازیم. اما انگیزهشرکت کنیم

هدفمان این نیست که پیروز شویم، بلکه  –مالً متفاوت است ، کاحدودنامی مسابقه
تر از خود و سازمانمان را به خواهیم هدفی بزرگخواهیم در بازی بمانیم. میمی

شرکت کند، باید یک  نهایتبیپیش ببریم. و هر رهبری که دوست دارد در یک بازی 
 کامالً روشن در ذهن داشته باشد. آرمانی  هدف 

وجود ندارد؛  ای است که هنوزآینده سویبهانداز ویژه ، یک چشمآرمانیهر هدف 
ای بسیار مطلوب که افراد با کمال میل در راه آن ایثار کنند و به پیشبرد چشمآینده

امکان دارد همانند اعضای گروه واویلوف، جان خود انداز تعیین شده یاری برسانند. 
ی ندارد که حتمًا پای یک فداکاری جانی در را به پای این هدف بگذارند. اما لزوم

رد کردن یک شغل با درآمد و مزایای بهتر تواند در قالب میان باشد. این فداکاری می
دانید که سازمانتان برای تان باشد، چون میی کار در همین سازمان کنونیو ادامه

 این. دداری باور هدف آن به هم شما و کندتالش می آرمانیپیشبرد یک هدف 
های طوالنی یا سفرهای کاری متوالی و پشت کاریتواند در قالب اضافهفداکاری می

، اما برای ها را دوست نداشته باشیماحتماالً این فداکاریسر هم باشد. اگرچه 
 پذیریم.ها را میو ارزشمند، آن آرمانیدستیابی به آن هدف 

ای از نشانهآورد که وجود مینوعی هیجان موقت را در درونتان به « پیروزی»
نفس که خیلی زود یک افزایش ناگهانی در میزان اعتمادبهموفقیت شما است؛ 

ناشی از دستیابی  یالعادهتوانیم آن حس فوقاز ما نمی کدام. هیچکندفروکش می
تا ابد حفظ کنیم. آن ایم را به هدف، ارتقای رتبه یا تورنمنتی که یک سال پیش برده

منظور دستیابی مجدد به آن احساس، باید مجدداً برنده بهگذرند. می احساسات
تر از این وجود دارد و دلیلی داریم که بزرگ آرمانیشویم. اما وقتی یک هدف 
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د و حس یابعمر ما معنای بیشتری میهای موقتی و بخصوص است، پیروزی
سال ادامه بهسالو  ماهبهماهو  هفتهبههفتهرضایت بیشتری داریم. احساساتی که 

هستند، شاید برخی از  محدودهایی که تنها به دنبال اهداف سازمان در. یابندمی
شویم. اما اگر برای نمی گاه عاشق شغلمانروزها از کارمان راضی باشیم، اما هیچ

از کارمان راضی ، امکان دارد برخی از روزها کار کنیم آرمانیاهداف  با سازمان  یک 
های خودمان که اما همواره عاشق شغلمان خواهیم بود. دقیقًا مثل بچهباشیم، ن

ها راضی نیستیم، اما بعضی روزها دوستشان داریم و بعضی روزها خیلی از آن
 همیشه عاشقشان هستیم.

آید و به اصالتمان ما از گذشته می چرایی  . داردما فرق  1چرایی  با  آرمانیهدف 
ها و ای از ارزشمجموعه –از شخصیت ما است  ، بیانیچراییاین گردد. برمی

 نماروی پیش   مسیر و شودبه آینده مربوط می آرمانیاما هدف اعتقاداتی که داریم. 
ندگی ز آن در امیدواریم که کندمی توصیف را آرمانی دنیای یک. کندمی تعریف را

خودش را دارد )و حتی اگر  چراییهر کس شویم. کنیم و به ساخت آن متعهد می
اما تشخیص آن هستند(.  خود را پنهان کنند، باز هم خودشان قادر به چراییافراد 

 آرمانیتوانیم اهداف لزومی ندارد که هدف مختص خودمان را داشته باشیم و می
توانیم خودمان یک جنبش را آغاز کنیم سایر افراد را پی بگیریم. به همین ترتیب، می

که  «چرایی»ها همراه شویم. بر خالف به جنبش دیگران بپیوندیم و با آنیا اینکه 
را  آرمانیتوانیم چندین هدف وجود دارد، میی منحصر به هر فرد تنها یک نمونه

توانیم آن را تغییر نمیما ثابت است و  چرایی  تدوین کنیم و پیش روی خود بگذاریم. 
شود و هنوز شکل نگرفته، آینده مربوط میما به  آرمانیکه هدف دهیم. اما ازآنجایی

توانیم بینی کنیم. همچنین میصورت کامالً دقیق پیشبهتوانیم فرم نهایی آن را نمی
ودل تالش کنیم تا آن را مطابق دلخواه خود بسازیم و در طول مسیر شکلاز جان

 وریم.آیری، اصالحات الزم را به وجود گ

                                                        
1 WHY – »اشاره به ایده اصلی کتاب قبلی نویسنده، »با چرا شروع کنید 
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ی شروع بدانید. توانید آن را یک نقطهمیمثل پی یک خانه است و  «چرایی»
، آرمانیهد. اما هدف دهمین پی است که قدرت و دوام الزم را به ساختمان ما می

توانیم کل طول عمرمان میی مدنظرمان داریم. آلی است که از خانهانداز ایدهآن چشم
. دگاه کارمان تمام نخواهد شرا صرف تالش برای ساخت آن خانه کنیم و هیچ

کنند. وقتی این گیری این خانه کمک میدرهرحال نتایج ما هستند که به شکل
از تصوراتمان خارج شده و به واقعیت بپیوندند، افراد بیشتری را ترغیب  آرمانیاهداف 

عنوان نمونه، ها تالش کنند. بهخواهند کرد تا با ما همراه شوند و برای رسیدن به آن
بخش افراد باشم تا به دنبال الهامات خودشان بروند من این است که الهام چرایی

، دنیا را تغییر دهیم و آن را به مکان بهتری برای زندگی تبدیل و با کمک یکدیگر
من، ساخت دنیایی است  آرمانیکنیم. این فلسفه منحصر به خودم است. اما هدف 

محیط کارشان  که اکثریت قابل توجهی از افراد با اشتیاق از خواب بیدار شوند، در
حس امنیت داشته باشند و در انتهای روز، با حس رضایت به خانه برگردند. و به 
دنبال این هستم که بیشترین افراد ممکن را با خود همراه کنم تا به این جنبش 

 بپیوندند.

کنیم و به زندگی و است که برای پیشبرد آن تالش می آرمانیاین همان هدف 
که مشوقمان است تا به چیزی فراتر از  ایآرمانیدف دهد. هکار ما معنا می

که چارچوب تمامی  آرمانیهای فردی فکر کنیم. هدف و پیروزی محدودهای پاداش
عامل  همان ،آرمانی هدف. کندرا تعیین می نمایمسیر پیش رو محدود   هایبازی
باشیم. کند تا کماکان در بازی حضور داشته تشویقمان می که است بخشیالهام

 اندازوکار، باید یک چشمعلوم و کسبسیاست تا از  ،های مختلفحوزه رهبران  
 به که شویم ترغیب تا دهند ارائه را مدنظرشان آلایده یآینده از واقعی و ملموس

 برویم. حدودف ناماین اهدا ها بپیوندیم و با همکاری یکدیگر، به دنبال دستیابی بهآن

ی آمریکا، استقالل این کشور از ایاالت متحده انگذاربنیان عنوان نمونه، وقتیبه
 آرمانینیازمند یک هدف دانستند که چنین اقدام رادیکالی بریتانیا را اعالم کردند، می

انگاریم که ما این حقایق را بدیهی می»نوشتند: « ی استقاللبیانیه»ها در است. آن
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ناشدنی معینی را به ریدگارشان حقوق سلباند و آفها برابر آفریده شدهی انسانهمه
«. هاستی آنها اعطا کرده که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جملهآن

خواستند یک صرفاً ساخت یک ملت با مرزهای معین نبود، بلکه می هاآن اندازچشم
 ۵۶و فرما باشد. جای آن حکمبسازند که اصول آزادی و برابری در جای آلکشور ایده

مشترکاً جان و مال »، اعالم کردند که ۱77۶ی ژوئیه 4انداز در ی چشمنفر امضاکننده
ها تا این حد به هدف خود اهمیت آن«. گذاریمو شرافت مقدسمان را گرو می

ها خود را رها کنند تا بتوانند ایده محدودتمایل داشتند که زندگی و عالئق  ، ودادندمی
ها بود که به پیش ببرند. همین ایثار آنیک ملت جدید را  دحدوهای نامآلو ایده
های متعاقب را تشویق کرد تا همان هدف را دنبال کنند و خون، گوشت و وجود نسل

 خود را فدای تداوم و پیشروی آن نمایند.

راه  همآیندگان باشیم و بدانیم که به آن متعهد  که است آرمانیوقتی یک هدف، 
آمریکا چنین شرایطی داشتند. و نیکوالی  گذارانبنیان .دادخواهند  ادامهما را 

دنیایی بود که کل جوامع و تمامی  انداز واویلوف، ساختطور. چشمواویلوف نیز همین
الزم را در اختیار داشته باشند و  ی زمین، همواره منابع غذاییهای روی کرهانسان

 اندازات خود ادامه بدهند. و این چشمترین زمان ممکن، به حیبتوانند تا طوالنی
ز یکصد ا بیش در مختلف بذر یخزانههزار  2اکنون حدود اکنون نیز ادامه دارد. همهم

راه واویلوف در سالیان گذشته هستند. رو که دنباله دنیا ساخته شده کشور مختلف
است.  های موجودترین خزانهدر نروژ، یکی از بزرگ« 1سوالبارد بذر جهانی یخزانه»

 داریی سوالبارد در محیطی با کنترل دمای طبیعی واقع در قطب شمال نگهخزانه
ی گیاهی مختلف را ذخیره هزار گونه ۶ ودحد از میلیارد بذریک از بیش شود ومی

 منابع شرایط، بدترین وقوع صورت در تا انداین بذرها در آنجا ذخیره شدهکرده است. 
، مدیرعامل کراپ 2ماری هاگای خود را داشته باشیم. گونه بقای برای الزم غذایی

                                                        
1 Svalbard 
2 Marie Haga 
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)سازمانی که با شراکت سازمان ملل شکل گرفته و ماموریت آن، پشتیبانی  1تراست
 گذارعنوان بنیانواویلوف را به جای جهان است(،در جای های بذراز اقدامات خزانه
سفرهای واویلوف، نسل لین یک قرن پس از او»گوید: او می. دانداین جنبش می

سفر  جای دنیاشکل گرفت که کماکان به جای تمحصوال تنوعجدیدی از حامیان 
 «.بلکه میراث واویلوف را حفظ کنند، بذرها تنهانه تا کنندمی

 اندازهاچشم اهداف، کنیم،می کار هاآن نظر زیر که کنونی هایبسیاری از سازمان
ها( را دارند که روی دیوارهای شرکت نگاشته همگی اینهای ماموریت )یا بیانیه یا

مان در آن پیگیری اهداف کاریبخش ما برای اند و رهبرانمان امیدوارند که الهامشده
دانست.  آرمانیتوان یک هدف ها را نمیسازمان باشند. اما اکثریت قابل توجهی از آن

و در بدترین ، خاصیتبی روح ورا یک هدف بیها توان آندر بهترین شرایط، می
از بهترین و  نامید. حتی برخی محدودحالت، عامل هدایت ما به سمت قلمروهای 

یا بسیار  محورخود، عمومی، محدود ایگونهما نیز به اندازهایچشم ترینخواهانهخیر
های عنوان نمونهندارند. به نامحدود هایو هیچ کاربردی در بازی اندمبهم تنظیم شده

تمایلی به  خودتانهیم که دانجام میرا ما کارهایی »توان به جمالتی نظیر میرایج 
« ی خودتان تمرکز کنیدکارهای مورد عالقهبر  توانید، و اینگونه میانجامشان ندارید

اما خیلی عمومی و کلی است، علیی درستی به نظر برسد، اشاره کرد. شاید جمله
( قرار داشته باشیم. همچنین B2B) وکارسبوکار به ککسبالخصوص اگر در فضای 

اندازهای رایج و توان آن را یک شعار مهم و خاص دانست. یکی دیگر از چشمنمی
ترین محصوالت با بیشترین ارزش ممکن ی باکیفیتارائه»چنین است: این ،نمانخ
در یک هان هدایت ما آیند که خوانمی چنینی خیلی به کار رهبرانیجمالت این...«. و 

هستند و  حورخودمها نهایی جامع نیستند. آچنین بیانیههستند.  حدودبازی نام
ی به نفع جامعه ای کهصرفًا به مصالح همان کمپانی ارتباط دارند، نه آینده

 .شود تمام کمپانی خدمات یا محصوالت کنندگانمصرف

                                                        
1 Crop Trust 
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بلندگو در کالیفرنیا است،  و تلویزیون تولید هایکه از کمپانی 1عنوان نمونه، ویزیوبه
محصوالت هوشمند  ساخت» هاآن ی وجودیفلسفهکه گوید سایت خود میدر وب

 کنندگانمصرف برای هزینهها و کمترین نوآوریو بسیار باکیفیت با جدیدترین 
 را کارها این یها درست است و همههای آنفرض کنیم که تمامی حرف«. است
بخش کارکنان کمپانی شوند تا خود توانند الهامها میاین واژه دهند. اما آیامی انجام

شوید که ها، مشتاق میپس از خواندن این واژه را وقف کار برای آن کنند؟ آیا
آید که با خواندن این ندرت پیش میرا بدهید؟ بهدرخواست استخدام در کمپانی 

از این سازمان  د بخشیکه بای یا عمیقًا حس کنیم ها مو بر تنمان سیخ شودجمله
گذارند که به آن متعهد هایی نه یک هدف را پیش رویمان میباشیم. چنین بیانیه

که هر دو درحالی کنند،نه درکی نسبت به ماهیت و معنای کمپانی ایجاد میشویم و 
 هستند. نهایتبیری برای شرکت در یک بازی از اجزای ضرو

ای است آینده سویبهانداز ویژه یک چشم ،آرمانیکه هدف  کنممجدداً تاکید می
وسوی کارمان را مشخص سمت آرمانی،وجود ندارد. و برای اینکه یک هدف  که هنوز

ی خود را نه صرفًا در شرایط کنونی بخش ما برای فداکاری باشد و ماندگارکند، الهام
های بعد نیز حفظ کند، باید پنج استاندارد را رعایت نماید. آن دسته بلکه برای نسل
ند انداز خود اطمینان نداری هدف، ماموریت یا چشمبودن بیانیه آرمانیاز افرادی که از 

ز توانند ارا برای رهبری خود برگزینند، می آرمانیمندند تا هدفی هایی که عالقهیا آن
 آزمون ساده بهره بگیرند. عنوان یکاین استانداردها به

 باید: آرمانییک هدف 

 بینانه داشته باشد.؛ یک منظور مثبت و خوش2برای یک مقصود مشخص باشد 

                                                        
1 Vizio 
2 For something 
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 رسانی هستند ؛ آغوش خود را برای تمامی افرادی که خواهان کمک1پذیرا باشد
 بگشاید.

 ؛ هدف اصلی آن کمک به منافع دیگران باشد.2محور باشدخدمت 
 بتواند در برابر تغییرات سیاسی، فناوری و فرهنگی دوام بیاورد.؛ 3منعطف باشد 
 نیافتنی باشد.، جسورانه و در نهایت دست؛ بزرگ4گرایانه باشدآرمان 

 .بینانه داشته باشدیک منظور مثبت و خوش ؛برای یک مقصود مشخص باشد

چیزی ایستیم و به آن باور داریم، نه چیزی است که به پای آن می آرمانیهدف 
. علیه یک چیز بشورانندافراد را  سادگیبهتوانند کنیم. رهبرها میکه علیه آن کار می

 زدهآن برسانند. وقتی عصبانی یا وحشتها را به مرز جنون و تنفر از توانند آنحتی می
. اما کار دهیمکنترل خودمان را از دست می و شویماحساساتی می شدتبه هستیم،

شود. این مقصود بخشی و هدفمندی ما میمشخص، موجب الهامبرای یک مقصود 
بینی ور کرده و وجودمان را سرشار از امید و خوشرا شعله مشخص، روح انسان

نفی رقبا ی یک تصویر شیطانی یا کار علیه یک هدف به بدنام کردن، ارائه. کندمی
 مشترک جنبش این به تا کندف، همه را دعوت میشود. اما کار برای یک هدختم می
واکنش ی کنید، توجه خود را معطوف به ارائه. وقتی علیه یک هدف کار میبپیوندند

را بر  تانکنید، توجه. اما وقتی برای یک هدف کار میبه حرکات دیگران خواهید کرد
 را فعال خواهید کرد. تانی تجسمگذارید و قوهجدید می یساخت یک آینده

خانواده  هربارزه علیه فقر، برای حق تامین مایحتاج جای مفرض کنید که به
سازد، چیزی که قرار است با آن مقابله کنید. اولی یک دشمن مشترک می تالش

یک منجر به است و بدین ترتیب، « قابل فتح»سازد که کنیم. در واقع هدفی می

                                                        
1 Inclusive 
2 Service oriented 
3 Resilient 
4 Idealistic 
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 بار یک توانیممی رساند کهچنین هدفی ما را به این باور مید. شومی محدودبازی 
 را هدفی دومی، اما. نبینیم آن از اثری دیگر و دهیم شکست را فقر همیشه برای
تاثیر و تفاوت دو هدف فوق، فراتر جاویدان و قابل پیشبرد است.  که کندمی معین

. بلکه تفاوت میان این دو، بر دیدگاه ما است معناشناسی علم و هااز انتخاب واژه
گذارد. نیز تاثیر می رسانیبرای کمک نماهایداز و ایدهاننسبت به مسئله/چشم

گذارد تا آن را حل کنیم، دومی ای را پیش رویمان میمسئله اولی کهدرحالی
تواند فقر نمی« کاهش»کند. کرامت و قدرت را عرضه میاندازی از احتماالت، چشم
زندگی  قادر به تامیندی که تعداد افرا« افزایش»بخش و مشوق ما باشد، اما الهام

برانگیز است. تفاوت تالش برای بخش و شوقی خود هستند، هدفی الهامخانواده
اما بسیار عمیق است و  ،یک چیز و کار علیه آن، خیلی ظریف و نامحسوس

 ی استقالل آمریکا، درک شهودی و کاملی نسبت به آن داشتند.نویسندگان بیانیه

مدت خود را مقابله علیه بریتانیای کبیر تعیین تاهرهبران استقالل آمریکا، هدف کو
ی رفتار های آمریکایی نیز آزردگی شدیدی نسبت به نحوهنشینکردند. مستعمره

ی درصد از بیانیه ۶۰با خودشان داشتند. در همین راستا، بیش از  هاانگلیسی
اما هدف ها علیه پادشاه انگلستان شده بود. ی آناستقالل، صرف بیان اتهامات ویژه

و در  های ماندگار بودها و تشویقبرای مبارزه، کسب منبع حقیقی الهام شانآرمانی
ای پیش از هر چیز بر این موضوع تاکید کردند. این اولین ایدهی استقالل نیز بیانیه

 و بیانیه هایبخشبا بیان این ایده، چارچوب سایر خوانیم. است که در این سند می
ی ما شخصًا با آلی است که همهشود. این ایدهها تعیین میآن روی پیش مقصد

سپاریم. تعداد اندکی از سادگی آن را به ذهن میو بهکنیم آن ارتباط برقرار می
توانند جز محققان و افرادی که تعصب فراوانی به تاریخ دارند، میها، بهآمریکایی

عنوان سند مطرح شده را به خاطر بیاورند. بهی این اتهاماتی که در ادامهحتی یکی از 
او کوشیده »توان به این مورد اشاره کرد: ای از اتهامات مطرح شده در بیانیه، مینمونه

ها شود؛ و بدین منظور مانع تصویب قوانین گزینی در این ایالتاست مانع سکنی
ه است؛ و از تصویب قوانینی دیگر جهت مربوط به پذیرش تابعیت خارجیان شد
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های جدید را ها به اینجا خودداری و شرایط اختصاص زمینتشویق مهاجرت آن
بندهایی  راحتیبهتوانند ها میاما در عوض، اکثر آمریکایی«. استتر کرده سخت

را به خاطر بیاورند و معموالً سه اصل « هابرابری در خلقت تمامی انسان»همچون 
در روح ها اند. این واژهرا به ذهن سپرده« گی، آزادی و جستجوی خوشبختیزند »

مدارها به یک ها و سیاستپرستاین اصول که وطن. اندفرهنگی جامعه تنیده شده
هایی که ملت ما بر اساس آلی مطلوب و ایدهجامعهکنند، میزان از آن پیروی می

دهند که برای چه ها نشان میاندازند. آنمیها اند را به یاد آمریکاییها بنا شدهآن
 کنیم.مقصودی تالش می

رسانی هستند آغوش خود را برای تمامی افرادی که خواهان کمک ؛باشد پذیرا
 .بگشاید

یک جامعه باشند. این حس تعلق را دوست ها دوست دارند بخشی از انسان
رویم یا در به کلیسا میبریم، مثل زمانی که داریم. از عضویت در یک گروه لذت می

 به و پوشیممی را محبوبمان تیم لباس یا کنیمیک رژه یا تظاهرات حضور پیدا می
کرده و عمل  نامهدر نقش یک دعوت هم آرمانیهدف رویم. رزشی میو رویداد یک

به گروه بپیوندیم و هدفی فراتر از خودمان را به پیش ببریم. کند تا ما را ترغیب می
را  یمثبت، ویژه و متفاوت یهنسخکنند تا ، به ما کمک میآرمانیوقتی واژگان هدف 

مان را باال اندازند تا دستتصور کنیم، جنبشی را در درونمان راه می مانبرای آینده
 بیاوریم و به دیگران بپیوندیم.

مان، ها، زکند تا ایدهمان میکه با مهارت نوشته شده، تشویق ی هدفیبیانیه
مان یاری برساند را ارائه دهیم. انداز جدیدتواند به پیشبرد چشمو هر آنچه می تجربه
چیز با گروه کوچکی از افراد آغاز گیرند. همهها نیز به همین طریق شکل میجنبش

که کسانیکند. معتقدان را جلب میآینده،  ها ازآن یگرایانهآرمانانداز شود. چشممی
. ببخشنداند تا دنبال گرفتن نیستند، بلکه آمدهپیوندند، به از اوایل جنبش به آن می

ی خواهند نقش خودشان را در پیشبرد یک نسخهمی خواهند کمک کنند.ها میآن
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به آرمان و مقصودشان  تبدیلها را جلب کرده، هدفی که آنایفا کنند. جدید از آینده 
 خواهد شد.

 استفاده« داشتن تاثیر»یا « تغییر دنیا»نظیر های کلی هایی که از وعدهسازمان
کنند. این نمیی چندان زیادی به جزئیات دستاوردهایشان ند، اشارهکنمی

تر از آن هستند که بتوانند نقش یک فیلتر معنادار احساسات ایرادی ندارند، اما کلی
ای است ی ویژه از آینده، یک نسخهآرمانی کنم که هدفایفا کنند. مجدداً تاکید میرا 

ای بسیار مطلوب که افراد با کمال میل در راه آن ایثار کنند که هنوز وجود ندارد؛ آینده
زیرا نامیم، می« اندازچشم». آن را انداز تعیین شده یاری برسانندو به پیشبرد چشم

دعوت یک نقش در آرمانی هدف اینکه برای. «ببینیم» وانیمتچیزی است که می
و تاثیرگذار عمل کند، واژگان آن باید یک تصویر ویژه و ملموس از ی مناسب نامه
را ارائه کنند و نشان دهند که در صورت تحقق این هدف، دنیای بهتری خواهیم  آینده

یم شد و خود و انرژیداشت. تنها در شرایطی به یک سازمان یا رهبر متعهد خواه
ی مدنظرش ی دقیق او از آیندهبتوانیم نسخهکه  خواهیم گذاشتیارش مان را در اخت

ی چه مقصودی تالش خواهیم کرد. یک هدف صریح و را ببینیم و بدانیم که برا
 کند.ور میاست که اشتیاق ما را شعله ، چیزیشفاف

را از دهان بسیاری از « کنیمافراد پرشور را استخدام می فقطما »ی غالبًا جمله
توانند متوجه شوند که شور و اشتیاق میها چطور شنویم. اما آنمسئوالن گزینش می

اشتیاق دارد؟  همفرد صرفًا برای مصاحبه نیست و برای تحقق اهداف سازمان 
ی ما مًا همهواقعیت امر اینجاست که هر کسی عالئق مختص خودش را دارد و لزو

دارند، به دنبال  نامحدود طرز فکربرای یک چیز یکسان اشتیاق نداریم. رهبرانی که 
سازمان  آرمانیروند که همگی برای هدف گذارانی میکارکنان، مشتریان و سرمایه

گویند در هنگام استخدام دقیقًا به همین دلیل است که میاشتیاق داشته باشند. 
، چون برای آموختن تناسب با فرهنگ سازمان استخدام کنیدها را مآن»کارکنان، 
 «.هستهمیشه وقت ها مهارت
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اشاره  1گرینی سوئیتساالد آمادهی تولیدکنندهتوان به کمپانی عنوان نمونه میبه
کند کرد که هدفی فراتر از فروش ساالد دارد و همراهان احتمالی خود را دعوت می

ایجاد » اند:کرده گونه مطرحاینماموریت خود را ها تا به این جنبش بپیوندند. آن
گرین، غذای طبق تعریف سوئیت«. ی غذای واقعی به افرادتر با ارائهسالم یجوامع

شود و از  تهیهی آن از منابع محلی دهندهواقعی یعنی غذایی که مواد تشکیل
های آنبه همین دلیل است که فروشگاه کشاورزهای محلی پشتیبانی کند. دقیقاً 

اگرچه بسیاری از  دهند.های مختلف کشور ارائه میرا در بخش ها، منوهای متفاوتی
هایی ، اما آنخریمبه محصوالتشان می گرین را به خاطر عالقهما ساالدهای سوئیت

به غذاهای محلی تعلق خاطر دارند و خواهان پشتیبانی از کشاورزهای محلی  که
هستند نیز به سمت هدف این کمپانی جلب خواهند شد و به وفادارترین حامیان 

گرین، شوند که برای خرید از سوئیتها حاضر میآنشوند. گرین تبدیل میسوئیت
ها با انواع و اقسام . آنمسافت بیشتری را طی کنند یا حتی بهای بیشتری را بپردازند

 پیش به را خود اعتقادات و هاارزش نند کهکاز کمپانی، حس می های خودپشتیبانی
ی بهتر دارند. بدین ترتیب خود را و سهم خودشان را در ساخت یک آینده برندمی

 بینند.جزئی از این هدف می

 .هدف اصلی آن کمک به منافع دیگران باشد ؛باشد محور خدمت

. اننفعیها و ذکنندهمشارکت ؛شامل دو جناح باشدباید حداقل  آرمانییک هدف 
کوشی یا پول ها، سختها چیزهایی نظیر ایدهکنندهها. مشارکتها و گیرندهدهنده

های این یاری برسانند. و گیرنده آرمانیهدف کنند تا به پیشبرد خود را اعطا می
، باید شرایطی یک هدف آرمانی محور بودنخدمت ایبر. شوندمنتفع می نیز هاکمک

ها بلکه در کنندههای سازمان نه در اختیار مشارکتاصلی کمکبرقرار شود که عواید 
 .اختیار مردم قرار بگیرد

                                                        
1 Sweetgreen 
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ام ارائه ی کاریهایی را برای حرفهعنوان نمونه، فرض کنید که رئیس من توصیهبه
ها بلکه ی اول، نه به نفع آنای تنظیم شوند که در وهلهگونهبهها باید کند. این توصیه

ای عمل کنم که گونهباید بهگذار هستم، م شوند. اگر یک سرمایهبه نفع خودم تما
کمپانی شوند. اگر یک رهبر  آرمانیهای من موجب پیشبرد هدف عواید اصلی کمک
ای عمل کنم که عواید اصلی حاصل از صرف زمان، تالش و گونههستم، باید به

ای عمل کنم گونهبهم، باید داگر کارمنتصمیماتم، متوجه کمپانی تحت هدایتم شود. 
های من نصیب افرادی شوند که از محصول یا سرویس که عواید اصلی تالش
خودمان تنها کنند. اگر تنها یک جناح وجود داشته باشد، اگر سازمان ما استفاده می

ی پوچ را پی میبلکه یک پروژه آرمانینفع کارمان باشیم، دیگر نه یک هدف ذی
 گیریم.

ها کند. آنخود معرفی می اننفعجامعه را تحت عنوان ذی گرین مردم وسوئیت
گویند. و طراحان ها برای کمپانی خودشان نمیی عواید این کمکگاه دربارههیچ
به« ما مردم»از عبارت  بلکه« ما رهبران»ی ی استقالل آمریکا نیز نه از واژهبیانیه

. اگر رهبران این مبارزه، خود ها و انقالب خود یاد کردنداصلی تالش اننفععنوان ذی
مبدل به  کردند، احتماالً آمریکااصلی این اقدامات معرفی می عاننفذی عنوانبهرا 

توانیم شد. با عنایت به این دیدگاه جدید، میمی 1لیگارشییک کشور دیکتاتوری یا ا  
اصلی خود را نه مشتریان بلکه  نعانفها ذیشویم که اگر کمپانیبالفاصله متوجه 

 داران شرکتشان عنوان کنند، چه اتفاقاتی خواهد افتاد.سهام

است. قرار نیست که خدمت« عواید اصلی»تک جمالت فوق، ی تکاما کلیدواژه
شود که اکثر عواید به معنای خیریه باشد. در خیریه، شرایطی برقرار می محوری
برسد. و تنها منفعتی که به کمک هابه گیرنده ها(ی آنها )اگر نگوییم همهکمک

طبیعی است که در رسد، حس خوب ناشی از کمک به دیگران است. اما کننده می
ها در پیشبرد فته یا نقش آنوکار، باید میزان سود خودمان از کارهای صورت گرکسب

                                                        
حاکم، تنها حکومت در دست یک گروه کوچک قرار دارد، بلکه این گروه  کوچک ُالیگارشی یعنی نه 1

 ی مردم مسئول نیست. یا از جهات دیگر مورد بیزاری همگان است.فاسد است و در برابر توده
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ست داشته توانیم انتظار و حتی درخواسرنوشتمان را نیز در نظر بگیریم. طبیعتًا می
ای دریافت مان، حقوق و مزایای منصفانهدستاوردهایها و باشیم که به خاطر تالش

گذاران نیز سود ببرند، کنیم و قدرمان را بدانند. باید خواهان این باشیم که سرمایه
نفع یا مشتریان آن تمام شود. هیچ ذی کارکنان، شرکت ضررای که به گونهنه به البته

تر از حد استاندارد را خریداری ید مجبور شود که یک محصول پایینو هیچ مشتری نبا
و سود بردن یک سهامدار،  هاهزینه کاهشکند و هیچ کارمندی هم نباید به خاطر 

 آرمانی ،کنم که تنها زمانی یک هدفمجدداً تاکید می. دهدبرا از دست  ششغل
 نفع اصلی آن خود  سازمان نباشد.خواهد بود که ذی

ای باشد که عواید گونهیعنی همین. یعنی هدایت سازمان به« خادمانه رهبری»
 نیست محورتخدمکه دست سرازیر شود. در سازمانی به سمت پایینها، اصلی کمک

ی عنوان یک هدف اصلی بلکه تحت عنوان یک برنامهرا نه به محوریتیا خدم)
رود. در این میت داند(، جریان عواید معکوس شده و به سمت باالدسفرعی می

ی خود را دریافت کنند. گذاران این است که بازده سرمایهشرایط، هدف اصلی سرمایه
د. شان تمام شوگیرند که نه به سود زیردستان بلکه به نفع خودرهبران تصمیماتی می

دهند تا مطمئن شوند که سود فروشندگان هر آنچه در توان دارند را انجام می
های مشتریان ندارند. در بسیاری از کنند و کاری به نیازخودشان را کسب می

بخش زیادی از فرهنگ سازمان .، چنین شرایطی برقرار استهای امروزیسازمان
شان کار که صرفًا برای عواید خود و منافع افراد باالدستی های ما با افرادی پر شده

ی بعدی اهمیت درجهرسانی کنند را در ها خدمتکنند و مردمی که باید به آنمی
 گذارند.می

های باشد، در راستای مفهوم بازی محورباید خدمت هدف آرمانیاین الزام که 
، خواهان تداوم بازی حدودها قرار دارد. بازیکن نامی شرکت در آننحوهو  نامحدود

سازی سازمان خود برای رهبری که خواهان آمادهبرای کسب منفعت دیگران است. 
فًا برای گیرد که صرگاه تصمیماتی نمیاست، هیچ نامحدودبازی حضور در یک 

مناسب سازمان ها باید در راستای تجهیز های آنافزایش عواید خودشان باشد. تالش
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گذاران هم نباید در میان ذیحتی سرمایههایی باشد. برای حضور در چنین بازی
ها باید به نفع ی مالی آنهاجای بگیرند. بلکه کمکشان گذاریاصلی سرمایه عاننف

. آن یابدخود دست  آرمانیسازمانی باشد که به آن باور دارند تا بتواند به هدف 
پیشبرد هدفی ارائه های خود را برای دارد، کمک حدودنام طرز فکرکه  گذاریسرمایه

و البته در صورت موفقیت در کسب این هدف،  - اتر از خودش استدهد که فرمی
بیشتر شبیه دارند،  محدود طرز فکرگذارانی که خواهد شد. سرمایه شدت منتفعبه

گذارند تا شاید بتوانند منتفع بندی میهستند که پول خود را برای شرط انیقمارباز
 شوند. بیایید این دو رفتار را با هم اشتباه نگیریم.

این است که پایگاهی  حدودهای نامدر بازی محوریخدمت بسیار  دلیل اهمیت 
سازد که در دوران خوشی و را می یگذاران( وفاداراز مشتریان و کارکنان )و سرمایه

مانند. این پایگاه قدرتمند وفاداری، قدرت و دوامی را در اختیار با سازمان می ناخوشی
رف نمیگذارد که با سرمایهسازمان می توان به آن رسید. وفادارترین کارکنان گذاری ص 
طور است چون واقعًا همیندهند... ها اهمیت میبه آنانشان کنند که رهبرحس می

هایشان را ها هم بهترین ایدهدهند. در عوض، آنها اهمیت میو رهبرانشان به آن
کنند تا پذیری کامل تالش میمسئولیتدهند، آزادی عمل دارند و با ارائه می
به  شرکتکنند که حس می را حل کنند. وفادارترین مشتریان شرکتمشکالت 
در  طور است.دهد... چون واقعًا همینمی اهمیت تمایالتشان و نیازها ها،خواسته

 تر، مسیر خود را دورشرکتشوند که برای خرید از این ها هم حاضر میعوض، آن
محصوالت این کنند یا حتی بهای بیشتری بپردازند و دوستانشان را هم به خرید از 

ند نیز حس شوتوسط بهترین افراد هدایت میهایی که رکتشو کنند. تشویق می
بیشترین قدرت ممکن دهند و اهمیت می شرکتشان به انگذارکنند که سرمایهمی

طور است خود برسند، زیرا واقعًا همین آرمانیگذارند تا به هدف را در اختیارشان می
این نتایج به نفع تمامی ذی دهند.گذاران به اهداف سازمان اهمیت میو سرمایه

 نفعان تمام خواهند شد.
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 .بتواند در برابر تغییرات سیاسی، فناوری و فرهنگی دوام بیاورد ؛منعطف باشد

ی هستند، باید بیانیه حدودنام طرز فکرگیری از یک رهبرانی که خواهان بهره
ان آمریکا به برابری گذارتعهد بنیانالگوی خود قرار دهند.  عنوانبهاستقالل آمریکا را 
آمده، هنوز هم پابرجا است. در  های آننشدنی که در بیانیهسلب و حقوق انسانی  
، دورنما، مردم و فرهنگ این کشور انکه رهبر سال و در شرایطی 24۰طول بیش از 
بخش مردم است. پابرجا مانده و الهام آرمانیاند، کماکان همین هدف تغییر کرده

 است. حدودیک چارچوب زمانی ناممتعلق به اند که را برگزیده آرمانی یهدف هاآن

تر از محصوالت ساخته شده باید بزرگ آرمانیوکار، هدف کسب حدود  در بازی نام
در واقع محصوالت و خدمات ما، بخشی از و خدمات ارائه شده توسط ما باشد. 

گیریم و خودشان یک خود بهره میپیشبرد هدف  ایبرها چیزهایی هستند که از آن
ترسیم کنیم،  مانهدف خود را در قالب محصوالتشوند. اگر نمی هدف محسوب

وجود سازمان ما مشروط به آن محصوالت خواهد شد. ظهور هر فناوری جدید می
عنوان را منسوخ و باطل کند. به شرکتشبه محصوالت، هدف و در واقع کل تواند یک
ترین آمریکا اشاره کرد که تعدادی از بزرگ آهنراه هایتوان به کمپانینمونه می
ی خودروسازی و شبکههای این کشور بودند. اما با پیشرفت فناوری هایکمپانی
از قطار معرفی شدند. اگر این تر تر و گاهی اوقات ارزانسریعهای گزینه ها،بزرگراه
جابجایی افراد معطوف ، هدف خود را نه بر گسترش خطوط ریلی بلکه بر هاشرکت
 هایتغییر کاربری داده و در نقش مالکان کمپانیتوانستند کردند، احتماالً میمی

جای به همین ترتیب ناشرانی که بهظاهر شوند.  هوایی خطوط یا خودروسازی بزرگ
گذاری ، هدف خود را صرفاً محدود به چاپ کتاب کردند، فرصت سرمایههاایده انتشار

توانستند ها هم میهای جدید و پیشبرد هدف خود را پیدا نکردند. آنروی فناوری
های اگر کمپانیالکترونیک و دیجیتال را اختراع کنند.  هایخوانکتابآمازون یا 

رف بر فروش نوار، ویدئو و سیصنعت موسیقی به ماهیت خود را دی، جای تمرکز ص 
برای کسب  تری، کار راحتکردندگذارهای موسیقی تعریف میتحت عنوان اشتراک

درآمد در دنیای دیجیتال داشتند. اگر خود را برای هدفی فراتر از محصوالتشان 



 61||      ی( هدف آرمان2فصل 

را ابداع کنند.  1نظیر آیتونز یا اسپاتیفای هاییتوانستند سرویسکردند، میتعریف می
 پردازند.اکنون بهای این اشتباه خود را میاما این کار را نکردند... و هم

یابند و ها تکامل میروند، فناوریآیند و میوخیز دارند، افراد میفتبازارها ا
دهند. ی مشتریان و تقاضاهای بازار انطباق میت و خدمات، خود را با ذائقهمحصوال

فی ها مانور بدهیم. اهدابه اهدافی نیاز داریم که ماندگار باشند و بتوانیم پیرامون آن
ید ، باحدوددر بازی نام بقا ایبرها تاب بیاورند. انحرکه بتوانند در برابر تغییرات و ب

 اهدافی ماندگار، منعطف و جاودان داشته باشیم.

 .باشد یافتنیندست تیدر نهابزرگ، جسورانه و  ؛گرایانه باشدآرمان

برابر »ها نی استقالل تصریح کردند که تمامی انساهای بیانیهوقتی امضاکننده
ها ی اصلی آن، اشاره«نشدنی هستندحقوق معین و سلبدارای »و « اندخلق شده

به مردان سفیدپوست، آنگلوساکسون و پروتستان بود. اما تقریبًا بالفاصله پس از 
تر از این آرمان را به تر و جامعهایی صورت گرفت تا درکی گستردهانتشار آن، تالش
 2آمریکا، جرج واشنگتنهای استقالل عنوان نمونه، در حین جنگبهوجود بیاورند. 

 هاید و مدام در سرویسشهای ضدکاتولیک در ارتش خود حضور سازمانمانع 
ها رفتارهای مطلوبش را به افراد نشان دهد و الگوی آنکرد تا می شرکت کاتولیک

باشد. تقریبًا یکصد سال بعد، این جنگ داخلی بود که موجب پایان بخشیدن به 
که حق  شدتاه پس از آن، متمم چهاردهم مطرح ای کوبردگی شد و در فاصله

های سابق اعطا کرد. ها و بردهآمریکایی-شهروندی و حقوق برابر را به آفریقایی
بود و توانست در  آمریکا آرمانی، یک گام دیگر به سمت هدف زنان رأیجنبش حق 

حق قانون »و « 1964قانون حقوق مدنی »اعطا کند.  زنان، حق رأی را به ۱۹2۰سال 
، دو ها شدندگروهها و سایر آمریکایی-که مانع تبعیض در حق آفریقایی« ۱۹۶۵رأی 

                                                        
1 iTunes or Spotify 
2 George Washington 
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شاهد یک آمریکا و با تصمیم دیوان عالی  2۰۱۵جلوی دیگر بودند. در سال گام روبه
 آمریکا بودیم. آرمانیجلوی دیگر به سمت هدف گام روبه

پیروزی در ) کرده بودندگذاری را هدف یک هدف گذاران آمریکا صرفاً اگر بنیان
 بطری نوشیدنی، احتماالً پس از دستیابی به آن، یک از بریتانیا( جنگ استقالل

توان جنگاوری و ی و دربارهکردند بازی می نشستند،دور یک میز می داشتند،برمی
ها دست نیفتاد. در عوض، آن زدند. اما چنین اتفاقیشان حرف میپیروزی دلچسب
ای از اصول ماندگار اساسی کردند تا مجموعه و اقدام به نگارش قانوناز کار نکشیدند 

 انداز بزرگ، جسورانه و آرمانی خود ترسیم کنندرا برای محافظت و پیشبرد از چشم
صورت کامل تصویب سال پس از پایان رسمی جنگ استقالل، به 7قانونی که تنها )

ارش، برای پیشبرد و محافظت از همان زمان نگها اندازی که آمریکایی(. چشمشد
که اراده و منابع الزم برای محافظت و پیشبرد آن را ... و تا زمانیانداز آن تالش کرده

صورت آمریکا به آرمانیداشته باشند، به این کار ادامه خواهند داد. هنوز هم هدف 
م گاه شاهد تحقق کامل تمامی اهداف عملیاتی آن نخواهیکامل تحقق نیافته و هیچ

 گاه تالشمان را قطع نخواهیم کرد. و همین مهم است.بود. اما هیچ

های بزرگ ، تعدادی از گام...و، قانون حقوق مدنی زنان رأیداری، حق لغو برده
های فوق که جنبشاین ملت برای تحقق هدفشان بوده است. و اگرچه هر کدام از 

اند، اما هستند، راه زیادی تا پایان دارند و تکمیل نشده حدودنامخودشان  ینوبهبه
های حرکت این کشور به سمت آرمانهای واضحی در مسیر نمایانگر پیشرفت

ها های خود را جشن بگیریم، اما نباید به آنباید پیروزیی استقالل هستند. بیانیه
کارهای زیادی مانده که  کماکان ادامه دارد و هنوز حدودبازی نام این اکتفا کنیم. زیرا

پیشروی ما به سمت  اهداف میانیباید نقش  هاباید انجامشان دهیم. این پیروزی
دهند و ی آرمانی را نشان میها شمایلی از آیندهرا ایفا کنند. آنی آرمانی یک آینده

 جلوی ما هستند.همچون یک عامل مشوق برای پیشروی روبه

نظر از دستاوردهایی صرف ؛داردچنین شمایلی  ،آرمانیسفر ما به سمت این هدف 
کنیم که هنوز مسیری طوالنی را تا رسیدن به هدفمان همواره حس میایم، که داشته
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یخ را می کوه نوک تنها. است شناور یخ کوهمثل یک  آرمانیداریم. هدف در پیش 
. در کنندرا ایفا می کوه یخیبینیم و دستاوردهای کنونی ما هم نقش همین نوک 

ترین های اولیه هستند که شفافکنندهمشارکتگذارها و یک سازمان، غالباً این بنیان
توانند آن را ای که دیگران نمیند، آیندهی نامعلوم شرکت داردیدگاه را نسبت به آینده

ی تر باشد، توانایی بیشتری در زمینهتر و صریحشفافببینند. هرقدر هدف سازمان 
همان افرادی که خواهد داشت،  هاکنندهفراد خالق و مشارکتا جذب و جلب نظر
ابتدایی را بپذیرند تا آن چیزهایی که عمدتًا در تصوراتشان وجود های حاضرند ریسک

یخ نمایان خواهد  کوهدارند را به پیش ببرند. با هر موفقیت، درصد بیشتری از آن 
و مان خواهند داشت. انداز سازشد و سایرین دیدگاه مشهودتری نسبت به چشم

ها کنار خواهند ند، بدبینیگیررنگ واقعیت می اندازهاوقتی مردم ببینند که چشم
ها و استعدادهای خود را زمان، انرژی، ایدهشوند تا رفت و افراد بیشتری مشتاق می

توانیم میرا  یخاز کوه  مقداریاینکه چه نظر از آن هدف کنند. اما صرفصرف پیشبرد 
 کوه یخبه ما یادآوری کنند که هنوز حجم زیادی از این  اندموظف، رهبران ببینیم

کنیم و هایی که کسب مینظر از موفقیتصرفکشف نشده و در زیر آب قرار دارد. 
ما کماکان در پیش رویمان قرار دارد و  آرمانییم، هدف ها لذت ببرتوانیم از آنمی

 ایم.هنوز آن را پشت سر نگذاشته

 ف خودتان را تعیین کردید، آن را بنویسیدوقتی هد

 آرمانیها برای هدف العاده بودند. آنایاالت متحده، اشخاصی خارق انگذارنیانب
بخش رهبران الهام ی اغلبخود زندگی کردند و نفس کشیدند. همین نکته درباره

این  پس از جابجایی، بازنشستگی یا فوت. اما استدق اص هموکار دنیای کسب
بینم که تعداد زیادی از وقتی میافتد؟ هدف، چه اتفاقی می کاریزماتیک   نان  نگهبا

بینند یا نمی های مناسب برای بیان هدف خودگرا، لزومی به یافتن واژهرهبران آرمان
کنند که چون خودشان ها فکر میآنکنم. رغبتی برای نگارش آن ندارند، تعجب می
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سبت به هدف دارند، پس سایر افراد سازمان نیز همیندیدگاه شفاف و آشکاری ن
 گونه هستند. البته که این دیدگاه درست نیست.

و عدم نگارش آن،  آرمانیهای مناسب برای توصیف هدف بدون یافتن واژه
یک سازمان بدون بسیار زیاد خواهد شد. و  شتمال کمرنگ شدن یا از بین رفتناح

هر دو از مسیر خود منحرف می ؛نما استطب، مثل یک کشتی بدون قآرمانیهدف 
دارد و به سمت های پیشین برمیشوند. این هدف است که توجه افراد را از افق

نباشد که افراد را هدایت کند،  ایآرمانی کند. اگر هدف  دورنماهای مقابل جلب می
به سازمان خواهیم بود. در این شرایط، رهبرها سرعت  طرز فکر محدودشاهد نفوذ 

توانند فقدان گیرند، اما نمیپیشروی یا مسافت پیموده شده تا آن لحظه را جشن می
 گیری حرکت خود را تشخیص دهند.هدفمندی یا جهت

نسل منتقل شود؛ بهدست و نسلبهتواند دستکه مکتوب شده، می آرمانیهدف 
 ی هدف مکتوبگذار قابل انتقال نیست. یک بیانیهیک بنیانی که غریزهدرحالی

ی استقالل، احتمال بقای آن هدف را افزایش خواهد داد تا عالوه بر بنیاننظیر بیانیه
های این اهداف بخشیها و الهامهای بعد نیز از راهنماییگذار و اطرافیانش، نسل

کنند. مکتوب، با یکدیگر فرق میمند شوند. یک قرارداد شفاهی و یک قرارداد بهره
و قابل اجرا هستند، اما مکتوب کردن قرارداد، مانع بروز هرگونه ابهام یا  هر دو قانونی

الخصوص برای افرادی که در ی بندهای معامله خواهد شد... علیاختالف نظر درباره
 هنگام عقد قرارداد غایب بودند.

تواند با جانشین هر رهبر میو کند. نما عمل مییک هدف مکتوب همچون قطب
گذار، های دورتر را ببیند و در روزهای نبود بنیاننما، افقدر دست گرفتن این قطب

 جدید و هنجارهای سیاسی و فرهنگی روز کنار بیاید. هایتر با فناوریخیلی راحت

 ... داردادامه 
 ه سایت نشر نوین مراجعه کنیدشتر، بکسب اطالعات بیبرای  


