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برنامهریزی گمانهزنی است
مگر اینکه یک پیشــگو باشــید ،وگرنه برنامهریزی درازمدت برای کسب
و کار ،پنداشــتی بیش نیســت .عاملهای بیشماری هســتند که از دست
شما بیروناند :شــرایط بازار ،رقیبان و هماوردان ،مشــتریان ،وضعیت
اقتصادی و … نوشتن یک برنامه به شما این احساس را میدهد که کنترل
اوضاع در دســت شماست که در واقع نیســت .چرا برنامهریزیها را با نام
واقعیشان صدا نکنیم :گمانهزنیها.
برنامهریزیهــای کســب و کارتــان را «گمانهزنیهــای کســب و
کار» بنامیــد ،برنامهریزیهــای مالــی را گمانهزنیهای مالــی بنامید و
برنامهریزیهــای راهبــردی را گمانهزنیهای راهبــردی بنامید .اکنون
میتوانید کمتر نگران آنها باشید .ارزش دلواپسی را ندارند.
زمانــی کــه گمانهزنیها را بــه برنامهریــزی تبدیــل میکنید ،وارد
محدودهی خطر میشــوید .برنامهریزیها ،اجازه میدهند که گذشــته،
آینده را به پیش راند .آنها به شــما چشــمبند میزنند« .به این ســو پیش
میرویم زیرا ،خب گفته بودیم که به این ســو پیش میرویم» .و مشــکل
گیری دردم ناسازگارند.
همین جاست :برنامهریزیها با نوآوری و تصمیم
ِ
و شــما بایــد بتوانید در هر لحظــه تصمیــم بگیرید .بایــد بتوانید از
فرصتهایی که پیش میآیــد بهره برید .گهگاه بایــد بگویید« :ما به یک
سمت و سوی تازه پیش میرویم ،زیرا امروز این مسیر بخردانه است».
زمانبندی برنامهریزیهای درازمدت نیز مشــکل دارد .شما بیشترین
دادهها را زمانی در اختیار دارید که ســرگرم انجــام کارید ،نه پیش از انجام
آن .و بــا این حال چه زمانی برنامه مىریزید؟ معمــو ً
ال پیش از اینکه حتی
آغاز کرده باشید .این بدترین زمان برای تصمیمگیریهای بزرگ است.

 | 20بازانجام
ایــن به این معنا نیســت که نباید به آینده بیندیشــید یــا اینکه چگونه
با مشــکلها روبرو شــوید .این کار تمرین ارزشــمندی خواهد بود .فقط
نیندیشید که باید آن را جایی بنویســید یا اینکه برای آن اندوهگین شوید.
اگر یک برنامهی بســیار بزرگ بریزید ،احتما ً
ال هرگــز به آن نگاه نخواهید
کرد .برنامههایی که بیش از چند صفحه باشــند ،ســرانجام در قفســهی
پروندهها به سنگواره تبدیل میشوند.
از گمانه زدن صرف نظر کنیــد .تصمیم بگیرید که این هفته میخواهید
چه کار کنید ،نه امســال .مهمترین چیز بعدی را بیابید و روی آن کار کنید.
تصمیمها را درســت پیــش از انجام هــر کاری بگیرید نه خیلی پیشــتر از
انجامشان.
ســوار هواپیما بشــوید و پرواز کنید .میتوانید وقتی رسیدید ،پیراهن
بهتری را برگزینید یا خمیر ریش و مسواک را بخرید.
کار کردن بدون برنامهریزی شاید ترسناک به نظر برسد ولی کورکورانه
پیروی کردن از برنامهای که هیچ رابطهای با واقعیت ندارد ترسناکتر است.
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اعتیاد به کار
فرهنگ ما اعتیاد به کار را مىســتاید .همواره دربارهی کسانی میشنویم
که تا نیمه شــب کار میکنند و دود چراغ میخورند .آنها شب را کار میکنند
و ســپس در دفتر کار میخوابند .اگر در کار روی یک پروژه خود را بکشید،
انگار مدال افتخــار میگیرید .هیچ اندازهای از کار ،بیش از حد به شــمار
نمی آید.
نه تنها این اعتیاد به کار الزم نیســت ،بلکه احمقانه اســت .بیشتر کار
کردن به معنی بیشــتر اهمیت دادن یا به ســرانجام رساندن بیشتر نیست.
تنها به این معنی است که شما بیشتر کار میکنید.
معتادان به کار مشکلهایی بیش از آنچه که برطرف میسازند را ایجاد
میکنند .نخســت اینکه ،اینگونه کار کــردن در دراز مدت نمیتواند ادامه
پیدا کند .وقتی زمان بریدن فرارســد  -که میرسد – سختتر ضربه خواهد
زد.
معتادان بــه کار ،قضیه را نگرفتهانــد .موضــوع را نمیفهمند .آنها
میکوشند تا مشکلها را با افزایش ســاعت کار حل کنند .آنها میخواهند
تنبلی فکری و کندذهنیشــان را با کار بیشتر جبران کنند .نتیجه این روش
راهكارهایى بیهوده است.
آنها حتی بحران میســازند .آنها به دنبال راههای افزایش بهرهوری
نیســتند .زیرا بهراســتی اضافهکاری را دوســت دارند .آنها از داشــتن
احساس قهرمانانه لذت میبرند .آنها مشکلهایی را پدید میآورند (بیشتر
ناخواسته) تا بتوانند بیشتر کار کنند.
معتادان به کار باعث میشــوند کســانی که تا دیروقــت کار نمیکنند،
احســاس کنند که نمیتوان به انــدازهی کافی در ســاعتهای کاری کار
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کرد .آنها باعث پدید آمدن احســاس گناه و از میان رفتن انگیزهی دیگران
میشــوند .افزون بر این ،باعث پدید آمدن ذهنیت نشستن روی صندلی
نیز میشــوند  -افراد از روی وظیفه تا دیروقت میمانند حتی اگر کارى را
پیش نمیبرند.
اگر همهی زندگیتان کار باشــد ،تصمیمهای درستی نخواهید گرفت.
ارزشها و تصمیمهای شــما در پایان تباه میشــوند .دیگــر نمیتوانید
تصمیم بگیرید که چه چیز نیازمند کوشــش بیشــتر است و چه چیز نیست.
و سرانجام خیلی ساده ،خسته میشــوید .هیچکس وقتى که خسته است
نمیتواند به خوبی تصمیم بگیرد.
در پایــان معتادان بــه کار ،بیــش از کارمندان دیگر کارایــی ندارند.
ممکن اســت ادعا کنند که آرمانگرایند ولی این بدان معناســت که به جاى
انجام کارهای مانده ،دارند زمــان را روی ریزهکاریهای بیاهمیت هدر
می دهند.
معتادان به کار قهرمان نیستند .آنها شــما را از مشکلها نمیرهانند،
بلکه زمان شــما را می ِکشند [زیرا معتادند] .قهرمان راستین اکنون در خانه
است زیرا او توانسته راهی بیابد که کار خود را زودتر به سرانجام برساند.
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نشستها زهرناکند
بدترین وقفهها ،نشستهایند .به این دلیلها:
• آنها معمو ً
ال در رابطه بــا واژهها و مفهومهــای انتزاعیاند .نه
چیزهای واقعی.
• آنها معمــو ً
ال در هر دقیقه حجــم کمی از دادههــای نامفهوم را
می دهند.
• آنها خیلی ساده از مسیر منحرف میشوند.
• آنها نیازمند آمادگی زیادی پیش از آغازند که بیشــتر آدمها زمان
کافی برای آن را ندارند.
• آنها بیشــتر وقتها ،دســتور کاری دارند که خیلی سربســته و
نامفهوم است و هیچ کس به راستی از هدف نشست آگاه نیست.
• آنها اغلب بیش از یک ابله دارند که به ناچار زمان همه را با چرند و
پرندهایش هدر میدهد.
• نشستها میزایند .یک نشست ،نشســت دیگری را میخواهد
که آن هم نشست دیگری را میخواهد و ...
و نیز از بد روزگار ،نشســتها مانند برنامه های تلویزیونی برنامه ریزی
می شوند .شما ســی دقیقه یا یک ساعت را برای آن کنار می گذارید ،چون
نرم افــزار زمان بندی این گونه کار می کند (هیچ وقت نمیبینید که کســی
یک نشســت هفت دقیقه ای را در برنامــه ی  Outlookزمان بندی کند).
خیلی بد اســت .اگر تنها هفت دقیقه زمان برای به هدف رسیدن نشست
نیاز اســت ،باید تنها همین اندازه زمان بگذارید .هفت دقیقه را تا ســی
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دقیقه نگسترید.
اگــر کمی بیشــتر بیندیشــید ،می بینید که هزینه های نشســت ها
سرســام آور اســت .بیایید بگوییم کــه می خواهید یک نشســت یک
ســاعته را هماهنــگ کنید و ده نفر باید در این نشســت باشــند .به
راســتی که این یک نشســت ده ســاعته است ،نه یک ســاعته .ده
ســاعت از زمان باروری را به یک ســاعت زمان نشست فروخته اید.
و شاید بهتر باشــد بگوییم پانزده ســاعت ،چون هزینه های آشفتگی
ذهنی هم هســت و باید دســت از کاری که می کنید بکشید ،به جای
برگزاری نشســت بروید ،و ســپس بازگردید و کار خود را دوباره آغاز
کنید .
آیا مشــکلی در فروختن این ده یا پانزده ســاعت بــاروری به یک
ساعت نشست نیســت؟ گاهی مشکلی نیســت .ولی هزینه ی هنگفتی
بایــد بــرای آن پرداخــت .تنها بــر پایــه ی هزینه ها ارزیابــی کنید،
نشست هایی با این اندازه خیلی زود بدهی شــما می شوند ،نه سرمایه.
به زمانی که از دســت می دهید بیندیشــید و از خود بپرســید که آیا به
راستی ارزشش را دارد.
اگر بر آن شــدید که باید هر جور که شده دور هم گرد آیید ،بکوشید با به
کار گرفتن این قانونهای ساده ،نشست خود را بارور کنید:
• یک ساعت زنگدار را راه بیندازید .هنگامی که زنگ زد ،نشست
پایان مییابد .همین و بس!
• کمترین شمار آدمها را به نشست بیاورید.
• همیشه دستور کار روشنی داشته باشید.
• با یک مشکل مشخص آغاز کنید.
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• به جای اتاق گرد همآیی ،در جایی که مشــکل پیش آمده یکدیگر
را ببینید .به چیزهای واقعی اشــاره کنید و پیشنهاد دگرگونیهای
واقعی را بدهید.
• با یک راه حل به پایان برســانید و کسی را مسئول پیادهسازی آن
کنید.
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به دنبال درد سر بگردید
اگــر میبینید رقیبی دارد گند میزند ،با او مخالفــت کنید .وقتی این کار را
بکنید ،میبینید که دیگران با شــما موافقاند ،طرف شما را میگیرند .یک
راه خیلی خوب برای متفاوت نشان دادن خودتان و هوادار پیدا کردن ،ضد
چیزی بودن است.
برای نمونــه ،دانکیــن دوناتس  1دوســت دارد کــه در جایگاه ضد
اســتارباکس  2باشــد .آگهیهایش ،اســتارباکس را برای بــه کار بردن
واژههــای ایتالیایی که به جــای کوچک ،میانه و بزرگ به کار برده شــده
مســخره میکنند .یک کارزار تبلیغاتــی دیگر دربارهی مزه اســت که در
آن اســتارباکس را شکســت میدهد .حتی یــک پایــگاه اینترنتی به نام
( DunkinBeatStarbucks.comدانکین اســتارباکس را شکست میدهد)
هســت که بیننــدگان آن میتوانند کارتهای الکترونیک با نوشــتههایی
مانند «دوســتان نمیگذارند دوستانشان اســتارباکس بنوشند» را برای
دیگران بفرستند.
یک نمونه دیگر آئودی  3است .در آگهیهای این شرکت رولس رویس
لوکس قدیم نامیده میشوند و آئودی
و مرسدس نشان داده میشــوند که
ِ
لوکس نو .آئودی برای نبرد با ســامانه پارک خــودکار خودرو ،آگهیهایی
ِ
ســاخته که در آنها میگویــد رانندگان آئودی میداننــد چگونه خودروی
خود را پــارک کنند .آگهی دیگری رانندهی یک بــی ام دبلیو را با رانندهی
یک آئودی در کنار هم میســنجد :رانندهی بــی ام دبلیو در آینهی خودرو
موهایش را درســت میکند در حالیکه رانندهی آئــودی آینهی خودرو را
1. Dunkin Donuts
2. Starbucks
3. Audi
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برای دیدن پشت سر به کار میبرد.
اپل  1در آگهیهایی که دارندگان مک  2و پی ســی  3را با هم میسنجد،
به مایکروســافت ســیخونک میزند و  7UPخودش را ضد کوکاکوال نشان
میدهد UnderArmour .خودش را در جایگاه نایکی نســل جوان گذاشته
است.
همهی این نمونهها این را نشــان میدهند که اگــر هدفی در تیررس
داشته باشید توانمندی فراوانی به دست میآورید .با چه کسی میخواهید
نبرد کنید؟
حتــی میتوانید خودتــان را در برابر همهی یک صنعــت قرار دهید.
دایســون ایربلید  4با این آغاز کرد که صنعت خشکانندههای دست شکست
خورده است و ســپس خودش را به عنوان جایگزینی بهداشتیتر و تندتر از
دیگران شناســاند« .باور نمیکنم کره نباشــد  »5نام دشمنش را درست در
میان نامش گذاشته است.
دشــمن داشتن به شــما داســتان خوبی برای گفتن به مشــتریانتان
هم میدهد .اگر بایســتید ،دیده میشــوید .وقتی دعوا میشــود ،مردم
میایســتند و نگاه میکنند .آنها طرف یکی را میگیرند .شور و شوق زبانه
میکشد .و این راه خوبی برای جلب توجه مردم است.

1. Apple
2. Mac
3. PC
4. Dyson Airblade
5. I Can,t Believe It,s Not Butter
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کمتر از هماوردان انجام دهید
از هر کسی بپرسید میگوید برای شکست رقیبان باید یک گام از آنها جلوتر
باشــید .اگر تنها چهار ویژگی دارند ،شــما به پنج تا نیاز دارید (یا پانزده تا،
بیســت و پنج تا) .اگر آنها دارنــد  20,000دالر هزینه میکنند ،شــما باید
 30,000تا هزینه کنید .اگر آنها پنجاه کارمند دارند ،شــما به یکصد تن نیاز
دارید.
اینگونه یک گام پیش بودن ،همانند اندیشــههای جنگ سرد ،یک بن
بست است .هنگامی که در دام یک مسابقهی تسلیحاتی بیفتید ،درگیر یک
جنگ بیپایان میشــوید که هزینهی سرسامآوری از پول و زمان میبرد.
و شــما را وامیدارد تا همواره در وضع دفاعی باشید .شرکتهای تدافعی
نمیتوانند به آینده بیندیشــند؛ آنها تنها میتوانند به گذشته بیندیشند .آنها
پیشتاز نیستند ،دنبالهرو اند.
پس بــه جای این چه باید بکنید؟ برای شکســت هماوردانتان کمتر از
آنها انجام دهید .مشــکلهای ســاده را حل کنید و مشکلهای دشوار و
جانفرســا را برای رقیبان بگذارید .به جای یکی بیشــتر داشتن ،بکوشید
یکی کمتر داشته باشید .به جای جلو زدن ،بکوشید کمتر انجام دهید.
جهان دوچرخــه نمونهی خوبی اســت .برای ســالها نشــانهای
برتر دوچرخــه ،روی تازهترین تجهیزات پیشــرفته تمرکز کــرده بودند:
دوچرخههای کوهســتان با فنربندی و ترمزهای تیغه گــرد ابرنیرومند ،یا
دوچرخههای جادهی تیتانیومی با همه چیــز فیبر کربنی .و دندهدار بودن
دوچرخهها جا افتاده بود :سه تا ،ده تا یا بیست و یکی.
ولی به تازگــی ،دوچرخههای با پــدال ثابت با اینکــه خیلی فناوری
پیش پا افتــادهای دارند ،خیلی هوادار پیدا کردهانــد .این دوچرخهها تنها
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یک دنده دارند .برخی از مدلها ترمز هم ندارند .برتری آنها در ســادگی،
سبکی ،ارزانی و نگهداری سادهتر و کمهزینهتر است.
یک نمونهی خوب دیگــر از فراوردهای که با کمتر داشــتن از رقیبان
پیروز شده اســت ،فلیپ  1اســت  -یک دوربین فیلمبرداری خیلی ساده و
نقلی که در یک بازهی زمانی کوتاه ،درصد چشــمگیری از بازار را به دست
آورده است .ببینید فلیپ چه چیزهایی ندارد:
• نمایشــگر بــزرگ ندارد (و نمایشــگر کوچــک آن هم
نمیچرخد که بتوانید از خود عکس بگیرید)
• توانایی عکس گرفتن ندارد
• نوار یا دیسک ندارد (باید فیلمها را در رایانه بریزید)
•

فهرست گزینهها ندارد

• گزینهای برای پیکربندی ندارد
• نور برای فیلمبرداری ندارد
• نمایاب ندارد
•

جلوههای ویژه ندارد

• فیش هدفون ندارد
•

درپوش لنز ندارد

•

کارت حافظه ندارد

•

بزرگنمایی نوری ندارد

فلیپ به این دلیل هوادار دارد که تنها چند کار ســاده را انجام می دهد
و آنها را خیلی هم خوب انجام می دهد .کاربرد آن ساده و خوشایند است.
آن را به جاهایــی می توان برد که دوربین های بزرگتــر را نمی توان برد و
1. Flip
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کســانی با آن کار می کنند که هرگز با دوربین های پیشرفته تر کار نخواهند
کرد.
از این واقعیت که فراورده یا خدمت شما کارهای کمتری انجام میدهد
شرمنده نباشید .همین را بزرگ کنید .ســربلند باشید .آن را با همان توانی
که رقیبان فهرست بلندشان را میفروشند ،بفروشید.

