خالصه كتاب از خوب به عالي
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مترجم :سعيد دهقان

تابستان96

آيا تابهحال به اين نكته توجه کردهايد که در بيشتر مواقع در سطح جامعه ،سازمان ،زنـدگي و  ...تنها
براي رسيدن به سطحي خوب تالش کردهايد و با رسيدن به آن ،بدان قانع ميشويد .کتاب حاضر با
ذکر اين جمله که خوب دشمن عالي است ،ذهن مخاطبان خـود را بـه ايـن سـمت سـوق ميدهد که ،چرا
تالش نكنيم که از خوب به عالي برسيم؟
بارها و بارها در خصوص آدمها ،سازمانها و شرکتهاي موفق شنيده و خواندهايم .اکثـر آنها هميشه
عالي بودهاند و همواره به دنبال اين بودهايم که راز موفقيت آنها را شناسـايي کنـيم .ولـي حقيقت اين
است که بسياري از آنها از همان اوايـل زنـدگي خـود بهواسطه شـرايط محيطـي و امتيازات ويژهاي که
در اختيار داشتهاند ،با ويژگيهاي عالي بودن آشنا گشتهاند .اکنون ايـن سـؤال مطرح است ،آن دسته
که خوب بودهاند ولي عالي نبودهاند ،چگونه ميتوانند به مرحله عالي بودن و تثبيت وضعيتشان اقدام
کنند؟
پاسخ به اين سؤال سبب شكلگيري يك تيم تحقيق  ٢١نفري گرديد که به مدت  ٥سال فراينـد تحقيقي
خود را دنبال نمودند تا دريابند چگونه شرکتهايي از موقعيت خوب به عالي رسيدهاند .نتايج حاکي از
آن بود که تقريباً هر سازماني ميتواند بهطور بنيادين سطح و عملكرد خود را ارتقـا بخشد ،شايد به سطح
عالي برساند ،مشروط بر اينكه چارچوب باورهاي بهدستآمده از ايـن تحقيق را آگاهانه به کار بندد.

فرايند تحقيقي گروه يادشده به سرپرستي جيم کالينز در  ٥مرحله انجام پذيرفت.
مرحله اول :تحقيق اولين کار اين گـروه پيـدا کـردن شرکتهايي بـود کـه الگـوي رهسپاري تعالي را
نشان ميدادند .اين کار با تجزيهوتحليل مالي شرکتهاي يـاد شـده صـورت ميپذيرفت .يعني آن دسته
شرکتهايي که طي  ١٥سال ،داراي سودهاي سـهام مرکـب در حـد عادي بازار يا پايينتر از آن بودند،
اما در يك مرحله خاص ،ميزان سود مرکـب آنها حـداقل سـه برابر بازار سهام رسيده بود .دنبال کردن
اين چارچوب سبب ميگرديد که شرکتهايي کـه بهواسطه خوششانسي براي مدتي سير رشد را طي
کرده بودند ،يا بهواسطه تصـدي يـك مـدير براي مدتي مراحل سير تعالي را طي کرده بودند ،از اين
دستهبندي حذف گردنـد.
دومـين عامـل از خوب به عالي  3 /تعيينکننده شرکتهاي رهسپار تعالي ،اين بود که شرکت ياد شده
الگوي خوب به عالي را فارغ از نوع صنعت خود نشان دهد ،در غير اين صورت از ليست حذف ميگرديد.
پس از غربالگري ،گروهي متشكل از  ٥٠٠شرکت (از سـال  ١٩٦٥تـا ( ١٩٩٥نـام يـازده شـرکت
رهسپار تعالي مشخص گرديد که بسيار تعجببرانگيز بود .چه کسي فكر ميکرد شرکت فانيمـي بتواند
از جي اي و کوکاکوال پيشي بگيرد؟ يا والگرينز بتواند اينتل را پشت سر بگذارد؟
مرحله دوم :مقايسه در مقابل شرکتهاي رهسپار تعالي ،دودسته شرکتهاي همتراز انتخاب شدند.
سري اول شرکتهايي که کامالً همسطح بودند ،يعنـي در هنگـام تحـول از فرصتهاي مساوي و منابع
يكسان برخوردار بودند ،ولي جهشي از خوب به عالي نداشـتند  .سـري دوم شرکتهاي همتراز اما

بيثباتي که تغييرات کوتاهمدتي بهسوي تعالي داشتند ،ولي آن را حفظ نكردند .با اين کار نقاط مشترك
شرکتهاي رهسپار تعالي و همتراز مشخص گرديد.
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مرحله سوم :درون جعبه سياه تمام مقاالت منتشر شده در خصوص  ٢٨شـرکت در طول  ٥٠سال قبل
جمعآوري گرديد و تمام مطالب از قبيل :خطمشي ،تكنولـوژي و مـديريت از خوب به عالي  4 /بررسي
شد .با مديران شرکتها صحبت شد ،تحليل کيفي و کمي در مقياس وسيعي از سودآوري تا پاداشهاي
پرداخت شده به مديران ،سياست کلي و تعـديل نيروي کـار تـا سـبك مـديريت ،ترازهاي مالي و گردش
کار مديران مورد بررسي قرار گرفت.
مرحله چهارم :از بينظمي تا مفهوم يك فرايند فعل و انفعالي کـه بـا جابهجا کردن ايدهها ،بسط دادن و
مقايسه آنها با دادهها ،تجديدنظر کردن دربـاره آنها ،سـاختن يـك چارچوب تازه و سپس ترديد در
درستي آنها بهواسطه يـافتن شـواهد جديـد و آنگـاه بازسـازي دوباره آنها صورت پذيرفت .و سرانجام
چارچوبي ،که از آن بهعنوان چرخه رشد ميتوان نام بـرد ،به وجود آمد که داراي يك فرايند سه
مرحلهاي :افراد
منضبط ،افكار منضـبط ،و عملكـرد منضـبط بوده ،و در هر يك از اين مراحل دو مفهوم مهم نهفته که
بهعنوان قـوانين ثابـت فراينـد رهسـپار تعالي ،به اين موضوع ميپردازد که شما چگونه در خصوص
نتايج عالي هر تعريفي را که به بهتـرين شكل با سازمان شما انطباق دارد ،در نظر بگيريـد .شـكل شـماره
 ١چرخـه و شـكل کلـي فراينـد رهسپاري به تعالي را نشان ميدهد.

رهبري سطح پنجم

طي پژوهش يادشده مشخص گرديد شرکتهاي رهسپار تعالي طي مهرومومهاي

جهـش ،تحـت مديريت سطح پنجم يعني باالترين سطح در سلسله مراتب مديريتي ،که در رأس ديگران
اسـت ،بودهاند.

در مقايسه با مديران همتراز ،رهبران سطح پنجم عالوه بر دارا بودن تمام خصوصيات مـديران چهار
رده پايينتر از خود ،افرادي متواضع ،ساکت ،موقر و حتي کمرو هستند ،و ترکيبي متنـاقض از تواضع
انساني و جسارت حرفهاي را در کار خود دارند .آنها به طرزي باورنكردني جاه طلبند ،اما اين جاهطلبي
در وهله اول و قبل از هـر چيـز ،بـراي سـازمان اسـت نـه بـراي خودشـان  .و بـه دور از خودخواهي و
غرور به هدفي بزرگتر يعني ساختن يك شرکت عالي ميانديشند .او ميخواهد شرکت حتي در نسل
بعد از خود موفقتر باشد .بدين لحاظ مـديرانِ پـساز خـود را بهگونهاي انتخاب ميکند که به هدف
يادشده نزديك شود .درحاليکه در بيش از سهچهارم شرکتهاي همتراز ،رهبران خودمحورِ سطح
چهارم ،کسي را برميگزينند که شكست بخورد يا عملكرد ضعيفي داشته باشد ،و تنها به موفقيت خود
ميانديشند.

مديران سطح پنجم داراي نوعي تواضع قابل احترام بوده و کمتر خود را مطرح ميکنند .بهظاهر فردي
عادي و بدون هياهو که نتايج فوقالعاده بـه دسـت ميآورد .آنها داراي اراده کـاري تزلزلناپذير بوده
و با تالشي پيگير و خستگيناپذير سعي در کسب نتايج باثبات دارنـد و هر آنچه براي به اوج رساندن
سازمان الزم باشد ،انجام داده و در اين راه مهم نيست که تصميمات تـا چـه حد حساس يا دشوار
هستند .آنها به تبعيض به سود خويشاوند باور نداشته و تصـدي امـور را بـه بهترين کساني که
ميشناسند ،ميسپارند و ارتباط خانوادگي يا طول دوره تصدي متضمن واگذاري تصدي پستي حساس
براي آنها نيست .رهبران سطح پنجم به هنگام کسب موفقيت با ذکـر عامـل شانس ،آن را به عوامل
بيروني و غير از خود نسبت داده و به هنگام شـرايط نامطلوب ،بـه آينـه مينگرد و مسئوليت را به عهده
ميگيرد.

آيا ميشود به رهبري سطح پنجم رسيد؟
با توجه به نتايج به دست آمده ،تمامي مديران شرکتهاي رهسپار تعالي ،چه از نـوع صـنعتي ،مصرفي،
خدماتي يا توليدي در وضعيت بحراني يا غير از آن ،کوچك يا بزرگ ،در زمان جهش داراي مديران سطح
پنجم بودهاند که ده تن از آنان برخاسته از درون سازمان بودهاند و در تمام يـازده شرکت ،پستهاي
مهم ازجمله مديرعامل به عهده رهبران سطح پنجم بوده است.
بر اساس فرضيه جيم کالينز ،افراد به دو گروه تقسيم ميشوند :عدهاي بـالقوه توانـايي تبـديل شدن
به رهبري سطح پنجم را دارند و عدهاي داراي اين توانايي هستند .رهبران سطح پنجم بالقوه در جامعه
وجود دارن د .بسياري از افراد پيرامون ما ظرفيت تبديل شدن به رهبري سـطح پـنجم را دارند ،فقط
کافي است بدانيم چه چيزي را جستجو کنيم و توجه داشـته باشـيم بسـياري از مـردم از خوب به عالي
 7 /قابليت رشد تا سطح پنجم را دارند .خصوصيات سطح پنجم شما را قادر ميکند ساير يافتهها را به
کار بنديد و ساير يافتههاي اين پژوهش به شما کمك ميکند به سطح پنجم برسيد.

 .اول فرد  ...بعد هدف
رهبران رهسپار تعالي در راستاي سه حقيقت ساده عمل ميکنند .اول :در آغـاز حرکـت ،مبـدأ حرکت،
ديدگاه و خط مشي جديد را تعيين نميکنند ،بلكه نخست در فكر افراد مناسـب هسـتند .چرا که اگر
افراد به واسطه هدف وارد سازمان شوند ،با تغيير آن مطمئناً دچار مشكل ميشوند .در صورتي که اگر
افراد بنا بر ويژگيهاي ساير کارکنان سازمان بدان ملحق شوند ،با ايـن مشـكل روبهرو نميشوند.
دوم :قبل از هر حرکتي ،افراد شايسته را استخدام ميکنند چرا که بـا ايـن کـار مسئله ايجاد انگيزه و
اداره کردن آنان به مراتب کمتر ميشود ،و افـراد بهواسطه انگيزههاي دروني خود به حرکت
درميآيند .سوم :آنها ميدانند اگر افراد نااليق را اسـتخدام کننـد ،حتـي در صورتي که مسير
درست را پيدا کنند ،باز هم نخواهند توانست به سازماني عظيم تبديل شوند.
نكته اساسي اين است که موضوعات مربـوط بـه افـراد شايسـته ،بـر اتخـاذ هـدف ،ديـدگاه
استراتژيك ،راهكارها ،ساختار سازماني و تكنولوژي رجحان دارد و نكته مهم ديگر در اين سازمانها،
دقت و سختگيري در انتخاب افراد است که تأثير بسزايي در رسـاندن شـرکت بـه نقطه اوج دارد.
برخالف شرکتهاي رهسپار تعالي ،شرکتهاي همتراز اغلب از روش ”نابغهاي با هزار مشـاور“ پيروي
ميکنند .يك مدير نابغه هدف را مشخص ميکند و بدون ايجاد گروههاي مديريتي بزرگ ،صرفاً با

گروهي از مشاوران توانا بهسوي تحقق اهداف حرکت ميکند .و چنانچه سازمان نابغه را از دست
بدهد ،روش حرکتي شرکت با شكست روبهرو خواهد شد و حرکت رو به اوج آن متوقـف ميشود.

شرکتهاي رهسپار تعالي معتقدند در جهش خوب به عالي ،انسان مهمترين سـرمايه نيسـت بلكه
انسانهاي اليق مهمترين دارايي و سرمايه هستند و در زمينه تشخيص افراد اليق بـه صـفات
شخصيتي بيش از سابقه ،دانش ،تخصص يا مهارت اهميت ميدهند .چرا که اعتقاد دارند دانـش و
مهارت را ميتوان آموخت ،درحاليکه جنبههايي مثـل شخصـيت ،وجـدان کـاري ،هـوش اوليـه ،تعهدات
اجرايي و ارزشها بيشتر ريشه در سرشت انسانها دارند.
رهبران مؤسسات رهسپار تعالي در تصميمات مربوط به نيروي انسـاني سـختگير هسـتند ،امـا انسان
ظالمي نيستند .سختگير بودن يعني استفاده از معيارهاي دقيق و بهطور پيوسته در هر زمان ،در تمام
سطوح بهخصوص در بخش مديريت .سختگير بودن نه ظالم بودن به معناي آن است که شايستهترين
افراد نبايد در جايگاه خود نگراني داشته باشند و بايد بتوانند بهطور کامل روي کـار خود متمرکز
شوند و با حفظ اين رويكرد ،آنان بيكارسازي و تجديد سازمان را بهعنوان اسـتراتژي اوليه براي
توسعه امور در نظر نميگيرند .درحاليکه در شرکتهاي همتراز در حد بسيار وسيعي از بيكارسازي
استفاده ميشود.

شرکتهاي رهسپار تعالي در خصوص سختگير بودن خود نسبت به نيروي انساني ،از سه قانون
کاربردي پيروي ميکنند:
زماني که مردد هستيد ،استخدام نكنيد .به بررسي ادامه دهيد .نتيجه :آنها معتقدند اگر ميزان
رشد درآمدهايشان بهطور دائم از ميزان رشد نيروي انساني شايسته سريعتر باشد ،شرکت بـه سطح
عالي نخواهد رسيد .بلكه عامل اصلي رشد ،توانايي استخدام و حفظ نيروهاي شايسته است .وقتي
متوجه ميشويد که الزم است افراد سازمان را تغيير دهيد ،اقدام کنيد.
نتيجه :الف -ابتدا اطمينان حاصل کنيد کسي را در جايگاه نادرستي قرار ندادهايد.
ب ـ بهجاي اخراج افراد درستكار و توانايي که عملكرد مطلوبي ندارند ،سعي کنيم يك تـا سـه بار
مسئوليت ساير پستهايي را که ممكن است در آن شكوفا شوند ،به آنها واگذار کنيم.
ج ـ بدانيد در لحظهاي که احساس ميکنيد بايد کسي را بهشدت کنترل کنيـد ،در اسـتخدام خود دچار
خطا شدهايد.
مسئوليت بزرگترين فرصتها را به بهترين نيروهاي خود بدهيد نه بزرگترين مشـكالت را.
نتيجه :وقتي تصميم ميگيريد از شر مشكالت خالص شويد ،طوري عمل نكنيد که بهترين افراد خود را
از دست بدهيد.
و درنهايت خصوصيت قابل توجهي که در شرکتهاي رهسپار تعالي به چشم ميخورد ،نگـرش متفاوت
آنها به سيستم پاداش بود .گروه هيچ نشانه ارتباطي بين پرداخت پـاداش بـه مـديران و تحول از
مرحله خوب به عالي پيدا نكرد .آنان معتقد بودند هدف از سيستم پاداش نبايد اين باشد که از افراد
نااليق انتظار عملكرد درست را داشته باشيم ،بلكه ابتدا بايد افـراد اليـق و شايسـته را وارد سازمان
نمود و سپس آنها را حفظ کنيم.
 .1با واقعيت ناخوشايند مقابله کنيد(با اين حال هرگز ايمان خود را از دست ندهيد)
نتايج تحقيق نشان داد که اتخاذ تصميمات درست و اجراي آنها بهطور مستمر ،منجر بـه نتـايج
پيشرفت ميشود .در شرکتهاي رهسپار تعالي ،تصـميمات مناسـب و درسـت خيلـي بيشـتر از
تصميمات نادرست بوده ،امري که در شرکتهاي همتراز کمتر ديده ميشود .دو نوع طرز فكـر
قانونمند و مشخص در اتخاذ تصميمات درست در شرکتهاي رهسپار تعالي مورد استفاده قـرار
ميگيرد  :نوع اول اين است که آنان اين عملكرد را از طريق رويارويي با حقايق ناخوشايند بـه اجـرا
ميرسانند و نوع دوم اين است که آنها يك چارچوب ساده ،اما بسـيار خردمندانـه را مرجـع تمـام
تصميمات خود قرار ميدهند.
در شرکتهاي رهسپار تعالي با فراهمسازي فضايي که در آن حقايق شنيده ميشود .با اقدامي
صادقانه و مستمر جهت مشخص کردن وضعيت حقيقي خود تالش ميکنند .مديران رهسپار تعالي،
به اين حقيقت واقف بودند که جذبه شخصيتهاي نيرومند و مقتدر ميتواند بيش از يـك نقطـه
قوت بهعنوان نقطه ضعفي محسوب شود و زمينهساز بروز مشكالتي گردد ،بهطوري کـه سـبب شود
کارمندان واقعيات ناخوشايند را پنهان سازند .بنابراين با ايجاد فضـايي کـه در آن کارمنـدان فرصت
زيادي براي ابراز عقيده داشتند ،سعي ميکردند با حقايق ناخوشايند روبهرو گردند.
ايجاد فضايي که در آن حقايق شنيده شود ،از چهار رکن اساسي تبعيت ميکند:

مقدم شمردن سؤاالت نه پاسخ .يعني سؤاالتي که باعث کشف حقيقت شود ،بدون بار سرزنش و در
برداشتن تواضع براي درك حقيقتي که شما هنوز در مـوردش اطالعـات کـافي نداريـد  .تـا بتوانيد
پاسخ آن را بدهيد و سرانجام پرسيدن سؤاالتي است که شما را به بهترين ديـدگاه ممكـن هدايت
کند.
بهره جستن از بحث و گفتگو بهجاي زورگويي و اجبـار  .اتخـاذ بحثهاي داغ ،برخـورد سـالم،
گفتگوهاي پرشور ،بهگونهاي که به افراد اجازه دهد هرچه ميخواهند بگويند و بعد به تصميمي که
گرفته ميشود تن دردهند ،از خصوصيات افرادي بود که در جستجوي بهترين پاسخ بودند.
هدايت نقد و ارزيابي موفق دقيق ،بدون سرزنش .اگر افـراد شايستهاي در سـازمان داشـته
باشيم ،هرگز الزم نيست که فردي را مقصر کنيم ،بلكه بايد درصدد درك و يادگيري باشيد.
ايجاد مكانيسمهاي ”پرچم قرمز“ :اين روش ابزار مفيد و سودمندي را در اختيار مديراني که بـه
سطح پنجم نرسيدهاند قرار ميدهد ،تا بتوانند اطالعات خـود را بـه اطالعـات غيرقابـل اغمـاض
تبديل کنند و فضايي را ايجاد کنند که در آن حقايق شنيده شود  .اين در حالي اسـت کـه رهبـران
پيشرفته سطح پنجم بدان نيازي ندارند.
اعتقاد تزلزل ناپذير در ميان حقايق ناخوشايند
شرکتهاي رهسپار تعالي همچون سازمانهاي همتراز ،با ناماليمات و بدبياريهايي روبهرو بودهاند،
ولي در رويارويي با حقايق ناخوشايند ،قويتر و انعطافپذيرتر شدهاند و نه ضعيفتر و نااميدتر ،
آنان در برخورد با حقايق دچار نوعي شعف ميشوند که باعث ميشود هرگـز تسـليم نشوند و از
مقاومت هرگز دست برنميدارند ،حتي اگر مدت زيادي طـول بكشـد .آنها از نـوعي راهكار
روانشناختي مهم ،تحت عنوان ”تناقض استوك ديل“ براي رساندن شرکت از مرحلـه خـوب به عالي
بهره ميجويند.

رهبران شرکتهاي رو به تعالي با روبهرو شدن با حقايق ،نيازي بهصرف زمـان و انـرژي بـراي ايجاد
انگيزه در نيروهاي خود ندارند بلكه ميدانند يكي از مهمترين عـواملي کـه انگيـزه افـراد شايسته
آنها را از بين ميبرد ،اين است که چشم خود را به روي حقايق ناخوشايند ببندند.

 .٢مفهوم خارپشتي (سادگي در چارچوب سه محور فكري)
جهان هرقدر که پيچيده باشد ،يك خارپشت تمام چالشها و تنگناها را بهگونهاي سادهانگارانه
خالصه کرده و به ايدههاي ساده تبديل ميکند .درحاليکه روباه به همان پيچيدگي نگاه ميکند.
يك مفهوم خارپشتي ،هدف ،راهكار ،و يا تمايلي براي بهترين بودن يا تصميم يا استراتژياي براي
بهترين بودن نيست .بلكه درك اين نكته است که در کدام زمينه ميتوانيد بهتـرين عملكـرد را
داشته باشيد .اين تفاوتِ بسيار مهم و حساس است .دقيقتر بگوييم ،مفهوم خارپشتي ،مفهوم ساده
و شفاف ناشي از درك عميق فصل مشترك سه محور فكري زير است:
شما در چه زمينهاي ميتوانيد بهترين عملكرد را در جهان داشـته باشـيد؟ (و در چـه زمينهاي
نميتوانيد؟) ممكن است در زمينهاي مهارت داشته باشيم ،ولي نتوانيم به باالترين سطح برسيم ،يا
برعكس ،مهارت الزم را نداشته باشيم ولي بتوانيم در آن به بهترين شكل بدرخشيم.
عامل حرکت موتور اقتصادي شما چيست؟ به دنبال يك ضابطه اقتصادي باشيد (سود مبتني بر عامل
مجهول ،يا در بخش اجتماعي  ،گردش مالي مبتني بر عامـل مجهـول) کـه بيشـترين تـأثير را داشته
باشد.
شما به چهکاري عالقه وافر داريد؟ شرکتهاي رهسپار تعالي اهداف و استراتژيهاي خـود را بر
پايه درك واقعي بنا ميکنند و شرکتهاي همتراز اهداف و استراتژي خود را بر مبناي
اعتمادبهنفس کاذب پايهريزي ميکنند.

شرکتهاي رهسپار تعالي هميشه نظم الزم براي ماندن در سـه محـور فكـري ذکـر شـده را رعايت
کردهاند.
اساس اين ديدگاه انتخاب افراد مناسبي است که بهطور جدي در مورد مسائل بتوانند بحث و گفتگو
کنند .با ايجاد يك هيئت مشاوره ميتوانيم مطابق مفهوم خارپشتي خود عمل کنيم و با تعداد دفعاتي
که در يك مدت زماني معين ،اين دوره کامل را مرور ميکنيم ،ميتوانيم بـه فراينـد درك خارپشتي
سرعت بخشيم .بايد در نظر داشته باشيم که بهطور متوسط  4سال طول ميکشد تـا شرکتهاي
رهسپار تعالي به نوع درك خارپشتي دست يابند .و هميشه به نسـبت شرکتهاي همتراز وقت
بيشتري را به تصميمگيري استراتژيك اختصاص ميدهند.

ويژگيهاي هيئت مشاوره
. ١هيئتي که بتواند هنگام مواجهه با سازمان با موضوعات مهم بهعنوان ابزاري براي شناخت
موقعيت عمل کند.
. ٢اين هيئت توسط مديران سازمان تشكيل شده و مورد استفاده قرار ميگيرد و بهطور دائم ،پنج
تا دوازده نفر در آن حضور دارند.
. 3هر يك از اعضاي اين هيئت قادر به مباحثه و گفتگو بهمنظور شناخت واقعيت هستند ،مشروط
بر اينكه اين توانايي ناشي از نياز خودخواهانه فرد براي رسيدن به يك هدف يا حفظ عاليق
کوتهبينانه نباشد.
.4هر يك از اعضا بدون استثنا به اعضاي ديگر احترام ميگذارد.
. ٥اعضاي هيئت مشاوره داراي طيفي از ديدگاهها هستند ،اما هر يك از آنها نسبت به بخش
خاصي از سازمان يا محيطي که در آن فعاليت ميکنند ،دانش عميقتري دارند.
. ٦هيئت مشاوره متشكل از اعضاي اصلي گروه مديريت است ،اما محدود به گروه مديريت نيست.
همينطور هر مديري نميتواند بهطور اتوماتيك يكي از اعضا باشد.
. 7هيئت مشاوره يك گروه دائمي است نه کميتهاي براي موارد خاص که براي يك پروژه خاص
گردآوري شده باشد.
. ٨هيئت مشاوره جلسات دورهاي برگزار ميکند ،مثالً يكبار در هفته يا سه ماه يكبار.
. ٩اين هيئت به دنبال اتفاق نظر نيست ،کما اينكه ميداند تصميمات توافقي اغلب با تصميمات
هوشمندانه مغايرت دارند .لذا ،مسئوليت تصميم نهايي به عهده رهبر گروه مديريت است.
. ١٠اين هيئت يك گروه غير رسمي است که نام آن در هيچيك از مدارك رسمي شرکت قيد
نميشود.
. ١١اين هيئت ميتواند عناوين مختلفي داشته باشد ،که معموالً ضرري براي شرکت ندارند .در
شرکتهاي رهسپار تعالي اين هيئتها عناوين مفيدي دارند ازجمله ،کميته افزايش سود درازمدت،
کميته توليدات شرکتي ،گروه تفكر استراتژيك و انجمن مديران.

فرهنگ مبتني بر نظم
بهترين پاسخ به سؤال ”رهسپاري تعالي“ در نظم نهفته است .نظم در انجام هر آنچه بـراي بهترشدن
الزم است ،آنهم در محدودهاي که بهدقت انتخاب شده ،و بعد پيگيـري و پيشـرفت مداوم.
وقتي دو عامل مكمل يعني فرهنگ مبتني بر نظم و وجدان کارآفريني را در کنـار يكـديگر قـرار
دهيد ،نيرويي جادويي به دست ميآيد که شما را به سمت عملكـرد بهتـر و نتـايج پايـدار سـوق
ميدهد  .فرهنگ مبتني بر نظم مستلزم نوعي دوگـانگي اسـت .ايـن فرهنـگ از سـويي مسـتلزم
افرادي است که به سيستم منسجم پايبند هستند ،و از سوي ديگر ،در چـارچوب ايـن سيسـتم بـه
افراد آزادي و مسئوليت داده ميشود .اين فرهنگ به عملكرد خالصه نميشود ،بلكـه عبـارت از
افراد منظمي است که افكار منظم دارند و اين نظم در اعمال آنها نيز تأثير دارد  .اين در حالي
است که فرهنگ خشك و دست و پا گير ،بهمنظور اداره معـدودي از افـراد ناشايسـته درون
سـازمان وضع ميشود و اين امر باعث ترك خدمت افراد شايسته و تعدد افراد نااليق و به دنبـال
آن نيـاز شديدتر به قوانين خشك اداري  ،براي جبران نااليقي و فقدان نظم است.
در شرکتهاي رهسپار تعالي ،برنامهريزي بسيار ارزشمندتر از خود برنامه است .آنها کسـاني را
استخدام ميکنند که خود افراد تابع نظم هستند و نيازي به اداره شدن ندارند  .لذا فقط سيستم
است که اداره ميشود نه افراد .تمام اين فرايند با افراد منظم شروع ميشود و بعـد بـه تفكـر
منضبط ميرسد .اين در حالي است که در شرکتهاي همتراز ابتدا وارد عملكرد منظم ميشوند.
نكته مهم اين است که افراد منظمي که تفكر سختگيرانه و منظمـي دارنـد ،خواهنـد توانسـت در
محور چارچوب يك سيستم منسجم که با دريافتي خارپشتي طراحـي شـده ،عملكردهـاي منظمـي
داشته باشند.
رهبران سطح پنجم شرکتهاي رهسپار تعالي ،فرهنگي ماندگار مبتني برنظم را بنا ميکنند،
درحاليکه شرکتهاي همتراز شخصاً با اتكا به اهرم زور و مستبدانه ،خواستار برقراري نظم
هسـتند و با اين رويكرد معموالً از خلق دستاوردهاي پايدار ناتوانند و به هنگام ترك سـازمان ،گـروه
آنـان نميتواند به روند قبلي ادامه دهند.
هرقدر يك سازمان نظم بيشتري براي ماندن در اين سه محـور فكـري (پايبنـدي بـه مفهـوم
خارپشتي) داشته باشد ،به همان نسبت از موقعيتهاي مطلوب بيشـتري بـراي رشـد برخـوردار
خواهد بود .و در خصوص فرصتهاي طاليي و شانسهاي بزرگ ،شرکتهاي رهسپار تعالي زماني
بدان اعتنا ميکنند که در چارچوب سه محور فكري يادشده مطرح گردند.

فهرستي از کارهايي که نبايد انجام دهيم
در شرکتهاي رهسپار تعالي پيش از فهرست ”کارهايي کـه بايـد انجـام دهنـد“ ،از فهرسـت کارهايي
که نبايد انجام دهند بهره ميگيريم .آنها با روشي بسيار منظم انواع امـور غيراساسي و بياهميت
را از برنامه کاري خود حذف ميکنند .براي آنها داشتن يـك دريافـت خارپشـتي ،يعنـي انتخاب

درست يك زمينه مطابق با محور خارپشتي و بعد سرمايهگذاري کامـل در آن زمينـه ميباشد .آنها
همچنين اعتقاد دارند اگر همهچيز بر سر جاي خود باشد” ،درست فرض کردن“ خيلـي سخت نيست.
و بودجهبندي در اين شرکتها يعني تصميمگيري در زمينههايي کـه بـا مفهـوم خارپشتي انطباق
دارد و بايد بودجه کامل به آن اختصاص يابد.

شتابدهندههاي تكنولوژي
نگرش شرکتهاي رهسپار تعالي در خصـوص تكنولـوژي ،تغييـرات آن و نحـو ه استفاده و بـه
کارگيري آن کامالً مغاير شرکتهاي همتراز خود است .تمام شرکتهاي رهسپار تعالي در زمينـه به
کارگيري تكنولوژي که با دقت انتخاب شده ،پيشگام بودهاند .آنها هرگز دوران جهش خود را بـا
تكنولوژي پيشگام آغاز نكردهاند ،چراکه معتقدند تا وقتي ندانيم کدام تكنولوژي به درد ميخورد،
نميتوانيم بهرهگيري خوبي داشته باشيم و در پاسخ به اينكه کدام فنآوري بـه درد ميخورد؟
معتقدند فقط ــ و فقط ــ آنهايي که مستقيماً با سه محور مفهوم خارپشتي شـما مـرتبط اسـت  .و
آنگاه که تكنولوژي را با دقت انتخاب کرديد ،تكنولوژي صرفاً همچون يك عامـل سـرعت دهنـده عمل
ميکند نه ايجادکننده.
ارتباط آنها با تكنولوژي صورتي منطقي دارد و هيچ تفاوتي با ساير تصميمگيريهايشان نـدارد.
آنها افراد نظم گرايي هستند که افكار منظم و درنتيجه عملكرد منظمي دارند  .هميشه در انتخـاب
تكنولوژي از خود سؤال ميکنند آيا اين تكنولوژي با مفهوم خارپشتيشان هماهنگي دارد؟ اگـر
اينطور است بهمحض اينكه متوجه بشوند نوعي از تكنولوژي با چارچوب فكري آنها هماهنـگ
اسـت ،در بهکارگيري آن پيشگام شدهاند و پيشرفت کردهاند .و درصورتيکه هماهنگياي مشـاهده
نكنند ،در حد لزوم از آن بهره نگرفتهاند و يا بهطورکلي از آن چشمپوشي کردهاند .بـدين لحـاظ
تغييرات و رشد تكنولوژي آنان را دچار ترس از عقب ماندن نميکند و آنـان را در دام تكنولـوژي
نمياندازد .اين در حالي است که در شرکتهاي متوسط ،بهواسطه تـرس از عقـب مانـدن از
ديگران ،برانگيخته شده و تكنولوژي خود را کورکورانه انتخاب ميکنند.
درنهايت تكنولوژي هرقدر جالب باشد ،نميتواند به خودي خود انگيزهاي بـراي تغييـر مرحلـه خوب
به عالي را ايجاد کند يا شما را به سطح پنجم برساند ،افـراد نـااليق را بـه افـرادي شايسـته تبديل
کند ،حقايق نامطلوب را به کسي القا کند ،پايداري تزلزل ناپذير را به وجـود آورد ،جـايگزين درك
عميق سه محوري فكري و تبديل آن به يك مفهوم ساده خارپشتي شود و يا فرهنگ نظم بـه وجود
آورد .جالب است که  ٨٠درصد از مديران شرکتهاي رهسپار تعالي اصالً بهعنوان يكـي از پـنج
عامل مهم تحول خود بدان اشاره نكردهاند.
نتيجه اينكه کساني که به اصول و مفاهيم ششگانه اشاره شده( مديريت سطح پنجم  /ابتدا فرا
بعد هدف و  ) ...پايبندند ،حتي در دوران تحوالت و دگرگونيها توازن خود را حفظ کرده و نيـروي
حرکتي را پديد ميآورند که به نيروي پيشرفت بدل ميشود.

چرخه رشد چرخه نابودي چرخه رشد:
فرايند رهسپاري به تعالي يك موقعيت ناگهاني نيست ،ولي از ديد ناظران بيروني ،بسيار چشمگير و
ناگهاني است و شامل پيشرفتهاي تقريباً تحول آميز است .اما از ديدگاه افراد درونسازماني
بيشتر شبيه فرايند توسعه تدريجي است .فرايند رهسپاري به تعـالي نتيجـه يك عملكرد تدريجي
است نه يك حرکت ناگهاني .هرگز يـك عملكـرد مجـزا ،برنامهاي بـزرگ ،ابتكاري عالي يا يك اقدام
انتقالي يا لحظهاي معجزهآسايي در کار نبوده ،بلكـه تحـوالت تـابع يـك الگوي قابل پيشبيني بر
آمادهسازي و پيشرفت بوده است .درست مثـل فشـار دادن يـك چـرخ بزرگ و سنگين که با تالشي
زياد از جاي خود تكان خورده و با وارد آمدن فشـار مـداوم بـر آن در يك مسير ثابت در مدت زماني
طوالني شتاب گرفته و به منطق ه سرعت (يا پيشرفت) ميرسد .اين فرايند مرحلهبهمرحله تصميم
به تصميم ،گردش به گردش چرخ گردنده است که باهم يك کاسه ميشود  ،شكل گرفته و سبب
دستيابي به دستاوردهاي پايدار و چشمگيري ميشود  ،به بـار ميآورد.
شرکتهاي رهسپار تعالي ميدانند مرحله رشد تدريجي تا پيشرفته خيلي زمان ميبرد (بهاستثناي
برخي موارد که زماني کوتاهتر دارد) و ميدانند بايد آگانه و از روي شناخت اقدامات الزم را بهطوري
منظم و دقيق براي به حرکت درآوردن چرخ ه رشد در مسيري مداوم و در طول يـك دوره زماني
گسترده انجام داده و با پيروي از اين رويكرد ،ديگر رسيدن به نقطه پيشـرفت بـراي آنان امري
اجتنابناپذير و طبيعي خواهد بود.
نكته ديگر اينكه شرکتهاي رهسپار تعالي بهرغم رويارويي با برخي از شرايط دشوار ايـن روش را
دنبال ميکنند و بهواسطه دو عامل بردباري و نظم از روش تكامل تدريجي تا پيشـرفت پيـروي
ميکنند.
خصوصيت بارز شرکتهاي رهسپار تعالي ،که خود آن را تأثير چرخه رشد ناميدهاند ،اين است که
مايل نبودند از همان ابتدا اهداف بزرگ خود را به عموم اعالم کنند  .آنها معتقدنـد مـردم بـا
ديدن شتاب چرخه رشد و با ديدن مرحله به مرحله موفقيتهاي آنها نه در غالب کلمـات ،بلكـه بنا
به شواهد عيني ،به آنها اطمينان خواهند کرد .بدين لحاظ هيچ نيرويي را صرف جلب مشـارکت و
برانگيختن مردم نميکنند و ايمان دارند بسياري از مشكالت مربوط به تعهـد ،جلـب مشـارکت ،ايجاد
انگيزه و تغيير ،تحت شرايط مطلوب خودبهخود برطرف ميشوند و اصـوالً همكـاري در پـي نتايج
حاصل ميشود نه از راهي ديگر .و سرانجام بـا رسـيدن بـه نقطـه پيشـرفت بـا اسـتفاده از خريدهاي
کالن ،شتاب چرخي را که از قبل گردشي سريع داشت ،افزايش ميدهند.
چرخه نابودي
در مقابل شرکتهاي رهسپار تعالي ،شرکتهاي همتراز الگـوي بسـيار متفاوتي را به شكل چرخه
نابودي دنبال ميکنند .آنها اغلـب برنامههاي جديـدي را در پيش ميگرفتند و با هياهو و
جاروجنجال زياد سعي داشتند تا در بين مردم ايجاد انگيزه کننـد و بـدون گذران مرحله رشد
تدريجي ،مستقيماً وارد مرحله پيشرفت ميشدند .آنها با اتخـاذ يـك برنامـه بزرگ و يا يك نوآوري
موفق در برههاي خاص از تاريخ ،سعي داشتند به نقطه پيشرفت برسـند و بعد از مواجهه با

دستاوردهاي نـاموفق و در نتيجـه تغييـر مسـيرهاي فـراوان ،به دنبال آن انجـام خريدهاي نادرست
و انتخاب مديراني که عملكرد مديران قبل از خود را خنثي ميکردند و مسـير رشد را تغيير
ميدادند  ،سرانجام از حفظ يك مسير روشن و ثابت ناکام ميماندند.
در بررسي تحوالت رهسپاري به تعالي پيوسته ،با مفهوم انسـجام روبهرو هسـتيم .در فراينـد چرخه
رشد هر بخش از سيستم بخشهاي ديگر را تقويت ميکند ،تا يك تماميت واحـد را تشـكيل دهد
که بسيار نيرومندتر از مجموع بخشهاست .فقط از طريق انسجام و در طول چنـدين نسـل ميتوان
به باالترين استانداردها نائل شد .آنها اين فرايند را بيسروصدا و انديشمندانه به حرکت
درآوردهاند  .با استفاده از افراد شايسته ،حذف افراد نااليق و گماردن افـراد شايسـته در جايگـاه
مناسب ،پيروي از تناقض استوك ديل (چرا که تمام مراحل اصلي حرکت تدريجي ،فشارهاي مهمي را
به چرخه رشد وارد ميکند) و بعد مواجهه با حقايق ناخوشايند ،تا به مـا کمـك کنـد تـا مراحـل روشن
و دشواري را که حرکت اين چرخ بايد طي کند ،ببينيم .ايمان به پيروزي نهـايي ،درك عميـق سه
حيطه دريافت خارپشتي و حرکت در راستاي آن و بعد سرعت حرکت چرخ و سپس با عوامـل
شتابدهنده اصلي ،سرعت افزايش مييابد .درنهايت رسيدن بـه نقطـه پيشـرفت ،بـه معنـاي
داشتن نظم الزم براي اتخاذ تصميماتي درست و سازگار با دريافت خارپشتي و بهطور خالصـه،
عملكردهاي منضبط و پيروي از افراد منضبط و قانونمندي که تفكر منضبطي دارنـد و ايـن فراينـد
رسيدن به پيشرفت است .و آنگاه روبهرو شدن با چالشهاي جديد از قبيل چگونه به خواستههاي
بينهايت خود به اين شتاب سرعت دهيم و چگونه تضمين کنيم که ايـن چرخـ ه رشـد بـه مـدت
طوالني به حرکت ادامه داده ؟ و سرانجام به وجود آمدن دغدغهاي جديد! چگونه از عالي به عالي
پايدار برسيم؟
رهسپاري به تعالي پايدار
نخستين مديران شرکتهاي عالي و پايدار از چارچوب رهسپاري به تعالي پيروي کردهاند ،تا
بهعنوان کارفرما ،شرکت نوپاي خود را به سمت پيشـرفت حرکـت دهنـد و مـديران عامـل سـعي
داشتند که شرکتهايي که از قبل تأسيس شده ،از وضـعيت خـوب بـه عـالي برسـانند  .فراينـد
رهسپاري دربردارنده ايدههايي است که باعث به حرکـت درآمـدن تـدريجي چرخـ ه رشـد تـا
پيشرفت ميشود ،در صورتي که پايداري دربرگيرنده اساسي مبني بر حفظ سـرعت يـك چرخـه رشد
به مدت طوالني در آينده است .براي گذر از شرکتي با نتايج عالي و پايدار به شرکتي بزرگ و پايدار
در سطحي نمونه ،بايد ارزشها و اهداف اصلي خود را که فراتر از کسب سود هستند ،بـا خط سير
اصلي خود همگام سازيد .سود و بخش مالي براي اينگونه شرکتها ،تنهـا نقش خون و آب را براي
يك جسم سالم داشته و بهعنوان مهمترين بخش زنـدگي بـه شـمار نميرود .ارزش نهادي براي
رسيدن به سطح عالي و پايدار حائز اهميت است ،ولي هيچگونه ارزش نهادي مشخصي براي تبديل
شدن شرکتهاي بزرگ و پايدار وجود نـدارد .بـدين لحـاظ نـوع ارزشها اهميـت چنداني ندارد و
نكته مهم و اساسي اين است که شما از ارزشهاي نهادي برخوردار باشيد و بدانيد آنها چه
هستند و بهطور آشكار آنها را در سازمان خود اعمال کرده و در طول زمان حفـظ نماييـد  .بايد توجه

داشت ايدئولوژي نهادي يكي از ويژگيهاي مهم شرکتهاي بزرگ و پايدار است و براي پايداري اين
ارزشها در دنياي متغير ،بايد بر پايه حفظ ارزش نهادي و پيشـرفت تـدريجي ،نحـوه عملكرد خود را
بهطور پيوسته با دنياي در حال تغيير وفق دهيد  .اين همان آميـزه جـادويي حفـظ ديدگاه اصلي و
پيشرفت تدريجي است.
چهار ايده اصلي دربرگيرنده مرحله پايداري هستند که هرکدام بهواسطه يافتههاي رهسـپار تعالي
توانمند شدهاند.
سيستم منسجم بهجاي ساختار متزلزل :سازماني که با مديران مختلـف در دورههاي مختلـف بتواند
پايداري خود را حفظ کند.
نبوغ دوگانگي :حرکت با حداکثر توان به سمت دو هدف بهطور همزمان.
طرز فكر نهادي :القا کردن ارزشها و نهادي بهعنوان اصلي براي تصميمگيري و تأثيرگـذاري براي
افراد سازمان طي يك مدتزمان طوالني.
حفظ تفكر اصلي در عين حرکت به سمت پيشرفت :بهعنوان يك نقطه ثابت به هنگام هرگونه تغيير
عملكرد يا خط مشي ،و تعيين اهداف بزرگ و مخاطره آميز و جسورانه همگام با تفكـر پايـه و عينيت
بخشيدن به آنها.

ارتباطهاي بين مفاهيم
مديريت سطح پنجم
سيستم منسجم بهجاي ساختار متزلزل :رهبران سطح پنجم شرکتي را ميسازند که بتواند بدون
آنها به حرکت خود ادامـه دهـد ،نـه اينكه وجود آنها براي ادامه حرکت شرکت امري حياتي باشد.
نبوغ دوگانگي :فروتني فردي و جاهطلبي حرفهاي
تفكر پايه :رهبران سطح پنجم نسبت به شرکت جاهطلب هستند و اين بدان معناست که آنها
هدفي فراتر از موفقيـت خـود در نظـر دارند.
حفظ تفكر اصلي و درعينحال تالش براي پيشرفت :رهبران سطح پنجم بهشدت تالش ميکنند تـا
پيشـرفت کننـد و بـه نتـايج و دستاوردهاي ملموس دست يابند .در اين راه حتي اگر الزم باشـد،
نزديكان خود را از سازمان اخراج ميکنند.

ابتدا فرد ...بعد هدف
سيستم منسجم بهجاي ساختار متزلزل :عملكرد مبتنـي بـر ”ابتـدا فرد“ عملكردي ساختاري و
منسجم است .عملكرد مبتني بـر ”ابتـدا اهداف“ عملكردي موقتي و متزلزل است.
نبوغ دوگانگي :افراد شايسته به سازمان ملحق شوند و افراد نااليق از سازمان حذف شوند.
طرز تفكر پايه :عملكرد مبتني بر ”ابتدا فرد“ به ايـن معناسـت کـه افراد ،بيشتر بر اساس همگوني
با ارزشها و اهداف پايـه انتخـاب ميشوند ،تا بر اساس مهارتها و معلومات.
حفظ تفكر پايه و تالش براي پيشرفت :عملكرد مبتني بر ”ابتدا فرد“ به معناي تمايل بهنوعي ارتقاي
دروني است که ارزشهاي اصلي را تقويت ميکند.
رويارويي با حقايق ناخوشايند(تناقض استوك ديل)
سيستم منسجم بهجاي ساختار متزلزل :ايجاد فضـايي کـه در آن حقيقت شنيده ميشود ،يك ساختار
محكم است .به خصوص اگر از مكانيسمهاي پرچم قرمز استفاده شود.
نبوغ دوگانگي:رويارويي با حقايق ناخوشايند وضعيت موجود و حفظ ايمان تزلزلناپذير به اينكه در
انتها موفق خواهيـد شـد (تنـاقض استوك ديل)
تفكر پايه :رويارويي با حقـايق ناخوشـايند ،ارزشهاي اصـلي يـك سازمان و نيز ارزشهايي را که
مايل است بـه آنها دسـت يابـد ،آشكار ميسازد.
حفظ تفكر پايه و تالش براي پيشـرفت:حقـايق ناخوشـايند بـه مـا ميگويند که بـراي رسـاندن شـرکت
بـه نقطه پيشـرفت ،چـه اقداماتي بايد انجام دهيم.
مفهوم خارپشتي (سه يك ساختار محور فكري)
سيستم منسجم بهجاي ساختار متزلزل :مكانيسم مشـاوره کامالً منسجم است.
نبوغ دوگانگي :درك عميق و سادگي باورنكردني .تفكر پايه :محور فكري ”به چه زمينهاي عالقهمند
هستيد؟“ بهخوبي با ارزشها و اهداف اصلي شما مطابقـت دارد .ارزشهاي اصـلي شما فقط آنهايي
هستند که هيچگاه و تحت هيچ شـرايطي از آنها دست نميکشيد.
حفــظ تفكــر اصــلي و تــالش بــراي پيشــرفت :اهــداف بــزرگ مخاطرهآميز و جسـورانه مثبـت،
حاصـل درك عميـق و اهـداف بزرگ ،مخاطرهآميز و متهورانه منفي ،ناشـي از اعتمادبهنفس مصنوعي
و اهداف بزرگ مخاطرهآميز و متهورانه عالي که درست در چارچوب اين سه محور فكري نهفته است.
فرهنگ نظم گرايي
سيستم منسـجم بهجاي سـاختار متزلـزل  :شتابدهندههاي تكنولوژي بخش مهمي از يك سيستم
منسجم هستند.
نبوغ دوگانگي :پرهيز از هوس تكنولـوژي زودگـذر و بيفايده و پيشرو بودن در استفاده بهينه از
تكنولوژي.
تفكر پايـه :در يـك شـرکت عـالي ،تكنولـوژي فقـط زيرمجموعه ارزشهاي اصلي است نه چيز ديگر.

حفظ ارزشهاي اصلي و تالش براي پيشرفت :چرخه رشد ميتواند تكنولوژي را به عامل
شتابدهنده حرکـت بـه سـمت دسـتيابي اهداف بزرگ مخاطرهآميز و متهورانه تبديل کند.
چرخه رشد ،نه چرخ نابودي
سيستم منسجم بهجاي ساختار متزلزل :تأثير چرخه رشـد حرکت منسجمي را پديد ميآورد و به
جوسازي دروغـين بـراي جلب مشارکت و اعتماد مردم نيازي ندارد.
نبوغ دوگانگي :روند رشد تكاملي و نتايج تحول آميز و چشمگير
تفكر پايه :چرخه نابودي پذيرش ارزشهاي پايه را تقريباً غيرممكن ميسازد ،چنانچه مردم در طول
زمان با تعجب ميپرسند« :ما کـه هستيم؟ ما نشانه چه هستيم؟»
حفظ تفكر اصلي و تالش براي پيشرفت :انسـجام مطلـوب چرخـه رشد و ساختار تدريجي شتاب براي
رسيدن بـه نقطه پيشـرفت ،بستر مناسبي را براي اعمال ارزشهاي اصلي و در عين حـال ايجـاد
تغيير و توسعه ،فراهم ميکند.

در کنار ايدههاي بيان شده ،ذکر چند نكته اهميت دارد .اول اينكه بايد تفاوت بين يـك هـدف
بزرگ و مخاطره آميز منفي و يك هدف بزرگ مخاطره آميز مثبت مشخص گردد .و دوم :پاسخ به اين
سؤال که چرا عالي باشيم ؟ بيان گردد.
در خصوص نوع اهداف مخاطره آميز بسيار اهميت دارد که بدانيم اهداف بزرگ مخاطره آميز منفي
براساس اعتمادبهنفس کاذب بوده درحاليکه نوع مثبت آن نتيجه ادراکي عميق است .در حقيقت
وقتي درك عميق و بيصداي سه محور فكـري خارپشـتي را بـا جسـارت هـدف بـز رگ و مخاطره آميز
مثبت مخلوط کنيم ،آن وقت به آميزهاي نيرومنـد و جـادويي شرکتهاي پايـدار دست مييابيم .ليكن
بايد بدانيم صرفاً ترکيب سه محور فكري و هدف بزرگ بهتنهايي نميتواند موجب عالي بودن و
پايداري سازمان باشد .رسيدن به شرکتي بزرگ و پايا زماني اتفاق ميافتد که مفاهيم رهسپاري به
تعالي و مفاهيم پايداري به صورتي درهمآميخته شده و بهطور مـداوم و بهمرور زمان مورد استفاده
قرار گيرد .و هرگاه در انجام اين ايدههاي مهم سستي کنيم ،بهگونهاي اجتنابناپذير به سمت
متوسط شدن پسروي ميکنيد.

در خصوص سؤال چرا عالي باشيم بايد به خاطر بسپاريم عالي شدن به مراتب آسانتر از خـوب و
عالي بودن است .بايد دريافت که مقدار کاري که انجام ميدهيم به بهترين صورت بـا نـوعي از اتالف
انرژي روبهرو بوده در صورتي که اگر روش کاري خود را با به کارگيري مفاهيم ذکـر شـده توأم
ساخته و کارهاي غير وابسته به اين اصول را حذف کنيم ،به نتايج بهتر و در نتيجه زندگي بهتـر
دست پيدا ميکنيم .با قاطعيت ميتوان بيان داشت طي کردن مسيري که خوب را به عالي تبـديل
ميکند (با توجه به مفاهيم بيان شده) به هيچ وجه دشوارتر و طاقتفرساتر از حرکـت در مسـير
متوسط نيست .اين فرايند مستلزم صرف انرژي است ،ليكن با آغاز شتاب حرکت ،بـيش از اينكـه
انرژي خارج کند ،انرژي را به منبع بازميگرداند و فرايندي لذتبخش دارد .پـس چـرا عـالي را هدف
خود قرار ندهيم ،درحاليکه حرکت در حد وسط نهتنها مأيوس کننده است ،بلكـه انـرژي زيادي را
بهطور مداوم به خود اختصاص ميدهد .از سوي ديگـر ،در مرحلـه عـالي بـودن مـا در جستجوي کار
بامعني هستيم.
و سخن پاياني اينكه بهکارگيري مفاهيم رهسپاري تعالي و پايداري نه تنها کار بلكه زندگي شـما را
به سمت عالي شدن سوق ميدهد و آنها را پرمعناتر ميسازد ،و اين زماني تحقق مييابد کـه تمام
تكههاي اين مفاهيم کاربردي به هم پيوند بخورد.

