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صفحه 39

 2مجله کسبوکار هاروارد ژانویه-فوریه 2017

ژانویه-فوریه  2017مجله کسبوکار هاروارد

3

مجله
کسبوکار
هاروارد
ژانویه-فوریه 2017

روشنگری
مزیت
انباشته

35
تماس با ما:

   39استراتژی

در مورد وفاداری مشتری مبالغه شده است
در عوض روی «عادت» تمرکز کنید؛ نظریه مزیت انباشه.

   46استراتژی

   54کارآفرینی

نوشتهی ای .جی .لفلی و راجر ال .مارتین

نقطه مقابل :عادتهای قدیمی ،سخت از بین
میروند ،اما (باالخره) از بین میروند
مدل اشتراک دال ِر شِ یو کالب یک تصویر قابل توجه و
برجسته است .نوشتهی ریتا گونتر مک گراث

نوشتهی اسکات بریناتو

«محصولی که اجازه میدهد مردم عادتهای خود
را حفظ کنند»
مکالمهای با رئیس و از بنیانگذاران اینتوئیت؛ اسکات
کوک ،توسط دیوید چمپیون

   50مشتریان

«عادت ،نحوه ایجاد ارتباط ماست»
مصاحبهای با یکی از مدیران ارشد گروه برند ل ِگو
Website: hbr.nashrenovin.ir
Email: info@nashrenovin.ir
Telegram: @nashrenovin
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   52روانشناسی

چگونه عادت بر تازگی غلبه میکند.
آیا تازگی ،اثر معکوس دارد؟

شماره تماس:
نشر نوین021-66152743 :

مجله کسبوکار هاروارد    فهرست

ژانویه-فوریه 2017

منتخب

57

استراتژی
درمانی برای اعتیاد به
رشد
درسهایی از صنعت
خردهفروشی

مدیریت سازمان
حل
آیا شما در حال ِ
مساله درستی هستید؟
بازطراحی مسئله ،میتواند
راهحلهای غیرمنتظرهای را
آشکار سازد

روانشناسی
عصبشناسیاعتماد
رفتارهای مدیریتی که تعهد
کارمند را بهبود میبخشد

مدیریت سازمان
پارادوکس هدف کششی
اهداف گستاخانه معموال به
اشتباه درک میشوند و مورد
سوءاستفاده قرار میگیرند

مدیریت سازمان
ستارگان خود را به
همکاری دعوت کنید
چگونه دانا-فاربر کارشناسان
رقیب را به مشاوران خود
تبدیل کرد

60

70

78

86

94

عملیات
خدمات مشتری عالی
مشتریان نتیجه میخواهند،
نه همدردی!

104

تکنولوژی
حقیقت زنجیره بلوکی
(بالک ِچین)
متحول ساختن کسبوکار
سالها به طول میانجامد؛
اما سفر از همین حاال آغاز
میشود

112

کارآفرینی
نسل جدید نوآوران آفریقا

عملیات
استراتژی انرژی برای
 C-Suiteها
انرژی دیگر فقط یک هزینه
نیست که باید مدیریت شود!

122

132

چگونه برخی از کارآفرینان
موفق به ایجاد بازارهای
جدیدی شدند؛ چیزی که
بسیاری ازغولهای جهانی در
آن شکست خوردند
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ایــدهبان
نگرشهای جدید و
تحقیقات در حال انجام

   16بازاریابی
قدرت نظرسنجی مثبت
بازخورد مشتریان ،ابزاری ارزشمند برای
ایجاد وفاداری و افزایش فروش
   18خالصه آخرین ایدهها و تحقیقات
   24از تحقیق خود دفاع کنید
موفقیت شما به وسیلهی ژنهایتان
شکل میگیرد

تجـــارب
مدیریت رشد حرفهایتان

   145مدیریت خود

راه یافتن به کارآفرینی
آیا دست یافتن به یک کسبوکار کوچک،
مسیر درستی برای شماست؟
   151مطالعه مورد
یک مدیرعامل جدید چقدر میتواند
تغییر ایجاد کند؟
رئیس جوان یک بانک نگران این است که
کارکنان خسته شده باشند.
   156ترکیب
جادوی بالک باستر
خلق آثار موفق در بازار فرهنگی امروز

دپارتمانها
6

    8یادداشت سردبیر
   9مشارکت کنندگان
   10تعامل
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چگونه انجامش دادم
مدیرعاملتی-موبایل
دربارهی کسب سهم بازار
به وسیلهی بدگویی از رقبا
اپراتوری که میخواهد کل
صنعت را به نفع مشتریان زیر
و رو کند!

27
کار و زندگی
جری ساینفلد

172

معرفی کتاب

نکنید!

هرگز سازش
(طوری مذاکره کنید که انگار زندگیتان به آن بستگی دارد!)

افتخارات:
* پرفروشترین کتاب سایت آمازون
در زمینه مذاکره
* جزو بهترین کتابهای کسبوکار
سال 2016
* نوشته دکتر کریس واس؛ مذاکره
کننده ارشد FBI

زندگی ،یک مذاکره است!
اگرچه ممکن است کنجکاو شده باشید که مذاکره کنندگان  FBIچطور خشنترین و بدترین آدمهای جهان را وادار به رها کردن
گروگانها میکنند ،ممکن است فکر کنید که دانستن در مورد مذاکره با گروگانگیرها به چه درد زندگی شما میخورد.
اجازه دهید رازی را به شما بگویم :زندگی ،یک مذاکره است .اکثر تعامالتی که ما در محل کار و در خانه داریم ،مذاکراتی هستند که در
یک میل ساده خالصه میشوند« :من میخواهم!»
مذاکره دارای دو نقش متمایز و حیاتی در زندگی و کسبوکار است :جمعآوری اطالعات و تاثیر بر رفتار ،که شامل هرگونه تعاملی
میشود که یکی از طرفین چیزی از دیگری میخواهد .کار ،امور مالی ،شهرت ،زندگی عاشقانه ،حتی سرنوشت بچههای شما؛ گاهی
تمام اینها منوط به توانایی شما در مذاکره است.
همانطور که در اینجا فرا خواهید گرفت ،مذاکره چیزی جز ارتباط با نتایج نیست .خواستههای شما تماما به بدست آوردن چیزی که
از دیگران میخواهید مربوط میشود .در همه روابط ،مناقشه بین دو طرف اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین مفید و حتی حیاتی است که
بدانید چگونه بدون تحمل هرگونه آسیبی ،برای بدست آوردن آنچه که میخواهید ،وارد این مناقشه شوید.
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یادداشت سردبیر

نگاهی جدید در
عصری جدید

احتمــاال متوجــه شــدهاید کــه ایــن شــماره مجلــه ،بــا مجلــهی
کار هــارواردی کــه بــه آن عــادت داریــد متفــاوت اســت .مجلــه
بو 
کســ 
جدیــد مقــاالت بیشــتری دارد و ظاهــر و فضــای آن مجللتــر اســت .تیــم
طراحــی مــا ،بــه شــکلی عالــی جذابیــت و انــرژی تــازهای وارد صفحــات نمــوده
ا ســت .
آن چــه تغییــر نکــرده ،عمــق و دقــت نظــر مطالبمــان اســت ،کــه در بخــش
مقــاالت منتخــب بــه خوبــی مشــاهده میکنید .مقالـهی اصلــی در بخش روشــنگری،
یــک نظریـهی اســتراتژی جدیــد را ارائــه مینمایــد :در حالــی کــه برخی پژوهشــگران
بــر ایــن باورنــد کــه بــازار بــه شــدت متغیــر امــروزی هرگونــه مزیــت رقابتــی را
غیرقابــل حفــظ مینمایــد ،مدیرعامــل پیشــین پراکتِــرانــد َگمبِــل ( ،)P&Gا ِی.
راتمــن ،راجِ ــر مارتیــن عقیــده دارنــد
جــی .لَفلــی و اســتاد دانشــکده کس ـ 
بوکار َ
عملکــرد پایــا در واقــع قابــل دســتیابی اســت .رســیدن بــه چیــزی کــه آنهــا مزیــت
انباشــته مینامنــد ،نــه بــه ایجــاد وفــاداری در مشــتریان بلکــه بــه ایجــاد عــادت
در آنهــا وابســته میباشــد.
ایــن شــماره از مجلــه ،آغازگــر برنام ـهی جدیــد مــا بــرای انتشــار اســت :شــش
مجلــه در ســال .هرچنــد تنــاوب خــود را کاهــش دادهایــم ،در کل محتــوای بیشــتری،
شــامل مقــاالت ویــژهی دیجیتالــی و ابــزاری ســودمند در جهــت کمــک بــه شــما
بــرای کاربــرد ایدههــای ارائــه شــده در مجلــه و در  ،HBR.orgتولیــد مینماییــم.
از وبســایت مــا بــرای اطالعــات ،شــامل جــداول ،اینفوگرافیهــا و اســایدهای
قابــل دانلــود مبتنــی بــر مقــاالت کلیــدی بازدیــد کنیــد.
ما به تجربهی جدید خود در  HBRمفتخریم؛ شما نیز نظرات خود را به ما بگویید.

ادی ایگناتیوس ،سردبیر
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مشارکتکنندگان

پس از حدود 25
سال تدریس دربارهی
سازمانهای بزرگ،
فاینانس ،و M&A
در دانشکدهی
بوکارهاروارد ،ریک
کس 
روبَک مایل به توسعهی
تجربهی خود بود .او
چند مطالعهی موردی
بوکارهای
دربارهی کس 
کوچک منتشر نمود و
به همراه همکار خود
رویس یودکاف ،تصمیم
به ایجاد دورهای در این
زمینه گرفت که ظرفیت
ثبت نامش به سرعت پر
شده و تعداد دانشجویان
MBAهاروارد که آن
چه را روبَک کارآفرینی
به وسیلهی تملیک
مینامد دنبال مینمایند،
از آن زمان  10برابر شده
است .دانشجویان ،دورهها
را (اکنون دو دوره وجود
دارد) تغییردهندهی
زندگی توصیف
میکنند؛ چیزی که
استادان فاینانس چندان
نمیشنوند.

صفحهی ،145
راه یافتن به کارآفرینی

تصاویر صریحی که مزین
کننده مقالهی منتخب
ما دربارهی مشخصات
عوامل برتر خدمات
مشتریان هستند ،کار
رامینییِمی است؛ هنرمند
فنالندی که در منطقهای
روستایی در سوئد زندگی
میکند .او میگوید« :من
از تلویزیون و مجلهها
و یا صرفا با نگاه به
اطراف ،ایده میگیرم.
غالبا ،بایستی از تخیل
خود بهره بگیریم ،زیرا
در مناطق ییالقی افراد
زیادی برای نگاه کردن
وجود ندارند ».اما او
میداند به دنبال چه
تاثیری است« :میخواهم
خواننده ،تنها با نگاه به
کاراکتری که کشیدهام،
فکر کند« :من چنین
فردی را میشناسم .او
واقعا آزاردهنده  -یا
جذاب یا خوشایند –
است ».این عالی خواهد
بود.

صفحهی  ،104
منتخب؛
خدمات عالی مشتریان

ریتا گانتِر َمک گ َِرث ،که
نظرات او نیز در بخش
روشنگری آمده است،
به تغییرات امروزی
در مطالعات استراتژی
عالقمند است .وی
میگوید« :هنگامیکه
شروع به تدریس کردم،
حوزه تماما معطوف به
مزیت رقابتی پایا بود.
چگونه در برابر ورود رقبا
مانع ایجاد میکنید؟
چگونه با محصوالت
جایگزین مقابله
میکنید؟ آنهایی از ما
که به نوآوری عالقمند
بودیم ،در گوشهای برای
دلگرم نمودن یکدیگر
جمع میشدیم .دیدن
آن که حوزه در حال
وفق دادن نیاز به ایجاد
یک موقعیت قوی در
بازار با نیاز به بازسازی
خودتان است ،خوشایند
میباشد».

صفحهی  ،46روشنگری؛
عادات قدیمیبه سختی
تغییر میکنند

نظریهی محوری بخش
روشنگری این شماره ،از
کار ا ِی جی لَفلی برای
احیای بخش تجاری
سینسیناتیسرچشمه
میگیرد .مدیر هیئت
مدیره و مدیرعامل پیشین
 P&Gمتوجه شد که
شهرها بایستی قادر به
ارائهی تجربیاتی جذاب
باشند که بتوانند تبدیل به
عادت شوند .هرچه افراد،
بیشتر به محلی بیایند،
بیشتر به آمدن عادت
میکنند و تصمیمگیری
به مراجعه مجدد برایشان
سادهتر است .لَفلی متوجه
شد که چنین فرآیندی،
بوکار
مشابهی در کس 
دارد؛ ایدهای که با راجِ ر
مارتین مورد بررسی قرار
میدهد.

صفحهی  ،39روشنگری؛
به وفاداری مشتریان بهای
بیش ازاندازهای داده شده!

ا ِفوسا ا ُ ُجمو نیجریهای میگوید« :من مدرک MBA
گرفتم تا بتوانم در قارهی موطن خود ثروت و اشتغال
ایجاد نمایم ».ا ُ ُجمو و نویسندگان همکارش ،کالیتون
بوکار
کریستِنسِ ن و ِد ِرک َون ب ِ ِور بر روی موانع کس 
در آفریقا ،و استارتاپهایی که با این وجود موفق
شدند ،مطالعه نمودهاند .آنها متوجه شدند مد نظر
قراردادن نیازهای افراد ناتوان مالی میتواند منجر
به ایجاد سازمانهایی میلیارد دالری شده و موجب
جهش در توسعه گردد .ا ُ ُجمو میگوید« :اگر پیش
از این از آیندهی آفریقا دلسرد بودم ،دیگر چنین
نیست».

صفحهی  ،122منتخب؛
نسل جدید نوآوران آفریقا
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