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روشنگری 
آیا کارآفرین   ها به 

استراتژی نیاز دارند  

۳۳

۳۴ کارآفرینی
استراتژی برای استارتاپ ها

ابتدا به دو سوال پاسخ دهید؛ سپس چهار مسیر را کشف کنید
جاشوا گانز، ارین اسکات و اسکات استرن

۴۲ نقطه ی مقابل
صحبت از چارچوب نیست

آنچه بسیاری از دانشکده های کسب وکار تدریس می کنند، خیلی به 
موفقیت در کارآفرینی ربط ندارد.

کارل شرام

۴۵ میزگرد
»چیزی بسازید و شروع به فروش آن کنید«

گفتگویی با نیراج شاه، بیژن ثابت و جنیفر الم
دنیل مک گین و والتر فریک
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۴۹منتخب
مدیریت خود

قدرت غافلگیرکننده ی 
پرسش ها

بسیار فراتر از تبادل اطالعات 
می رود

آلیسون وود بروکس و لزلی جان، 

مدیریت افراد
مدیریت استعداد و زوج های 

شاغل
دوره های عملیاتی سفت وسخت، 

رویکرد اشتباهی برای توسعه 
هستند

جنیفر پتریگلیری 

مدیریت سازمان  ها
ساختاری که خفه کننده 

نیست
چگونه رهنمودهای ضروری را 

به افرادتان بدهید – بدون اینکه 
ساکتشان کنید

رانجای گوالتی

گوناگونی
تصور اشتباهی که اکثر افراد 

درباره ی خانم ها و آقایان 
دارند

تحقیق نشان می دهد که جنسیت ها 
آن قدر هم متفاوت نیستندهوئی چن 

کاترین تینسلی و رابین الی، 

بازاریابی
بازاریابی در عصر الکسا

دستیاران هوش مصنوعی 
نحوه ی ارتباط میان کمپانی ها و 
مشتریان را متحول خواهند کرد

نیراج داوار و نیل بندل، 

مدیریت سازمان ها
اخراج هایی که کمپانی تان 

را متالشی نمی کنند
رویکردهای بهتر برای 
نقل وانتقال نیروی کار

ساندرا سوچر و شالین گوپتا

عملیات
چابکی در مقیاس

چگونه از چند تیم به سمت 
صدها تیم برویم

دارل ریگبی، جف سادرلند و 
اندی نوبل، 

مدیریت ریسک
مدیریت ریسک سیاسی در قرن 

بیست ویک
تهدیدهای امروز پیچیده تر هستند، اما لزومی 
ندارد رویکردهای اصالحشان این گونه باشند

کاندولیزا رایس و ایمی زیگارت

رهبری
چگونه مدیرعامل های موفق 

به مدیریت صحنه های میانی 
می پردازند

یک شروع قوی شما را خیلی پیش 
می اندازد

نوشته ی رادنی زمل، مت کودیهی و 
دنیس کری ۷۸۸۸ ۷۰ ۵۸ ۵۰

۱۲۰ ۱۰۴۱۱۲ ۹۶



مجله کسب وکار هاروارد  می - جون ۲۰۱۸ 6

می- جون ۲۰۱۸

مجله کسب وکار هاروارد فهرست

ایــده بان
نگرش ها و تحقیقات جدید

 در حال انجام

تجــربه
رشد حرفه ایتان را

 مدیریت کنید

۸ یادداشت سردبیردپارتمان ها
9 مشارکت کنندگان

۱۰ تعامل
۱۴6 خالصه مدیریتی

۱۴ رهبری
مدیران نمی توانند به تنهایی نقش مدرسان 

برتر را ایفا کنند 
بهترین مدیران نقش رابط را دارند، بعالوه ی گردآوری 

جدیدترین ایده ها و تحقیقات مدیریتی

۲۲ از تحقیق خود دفاع کنید
افراد مست خالقیت بیشتری برای حل مسئله 

دارند
آیا الکل باعث افزایش ادراک می شود؟

چگونه انجامش دادم...

مدیرعامل استیچ فیکس 
درباره ی فروش سبک شخصی 

به بازار عمده می گوید

الگوریتم ها بعالوه ی انسان های 
متخصص مد، توصیه هایی ارائه 

می کنند که به دل مشتریان 
بنشیند

کاترینا لیک

۱۳۲ مدیریت خود
چگونه کمک موردنیازتان را دریافت کنید
افراد به طرز غافلگیرکننده ای دوست دارند از شما 

پشتیبانی کنند – اگر به شیوه ی صحیح درخواست کنید.
هایدی گرانت

۱۳۷ مطالعه موردی
اعتماد به الگوریتم یا غریزه ی شخصی؟

یک معاون درباره ی ارتقای درجه ی کاندیداها 
تصمیم گیری می کند

جفری پولزر

۱۴۲ ترکیب
معمای قدرت شرکت

رابطه ی عشق-نفرت ما با کسب وکارهای بزرگ
والتر فریک

۲۵

۱۴۸ کار و زندگی
دیپاک چوپرا



 شـیوه گرگ؛ سیستم فروش خط مستقیم
 )هنر متقاعد کردن و تاثیرگذاری، و رازهای موفقبت بزرگترین فروشنده جهان(

لئوناردو دیکاپریو در فیلم گرگ وال استریت جاودانه شد، سیستم  بازی  با  بلفورت )Jordan Belfort(، که  جردن 
متقاعدسازی و فروش گام به گام خود را آشکار می سازد که با استفاده از آن، هر کسی می تواند به یک ستاره فروش و 

موفقیت تبدیل شود.

برای اولین بار است که جردن بلفورت رازهای سیستم گام به گام خودش رو مطرح می کند، سیستمی که باعث شده است 
تا خودش، مشتریانش و تیم فروشش، به موفقیت و ثروت بسیاری دست یابند. این شیوه تاکنون فقط در دوره آموزشی 
آنالین او و با هزینه حدود 2000 دالر مطرح می شده است و اکنون از طریق این کتاب در اختیار همه قرار گرفته است. بلفورت 

در این کتاب نشان می دهد که هر کسی چگونه می تواند به استاد متقاعد سازی و فروش تبدیل شود.

او که این کتاب را با ادبیات خاص خودش نوشته است، به هر کسی، صرف نظر از میزان تحصیالتش، سنش و سطح مهارت 
هایش، یاد می دهد که چونه تبدیل بهترین فروشنده، مذاکره کننده، کارآفرین و یا سخنگو شود.

نوشته ی جردن بلفورت 
)گرگ وال استریت(
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یادداشت سردبیر

 حرکت
 مدیرعامل ها

به سمت نزاع

ریسک سیاسی در فضای شرکت ها، دارای معنا و مفهوم بسیار خاصی بود. در واقع خطری بود که 
به واسطه ی اقدام خاص یک کشور به وجود می آمد و به توانایی های یک کمپانی چندفرهنگی در اجرای 
کسب وکار آسیب می زد. دیکتاتوری را تصور کنید که دارایی های خارجی را تصاحب می کند. اما همان طور 
که کاندولیزا رایس و ایمی زیگارت در »مدیریت ریسک سیاسی در قرن بیست ویک« در صفحه ی 120 
گفته اند، باید این تعریف را گسترده تر کنیم. آن ها می نویسند: »هم اکنون درصد قابل توجهی از ریسک های 
سیاسی درون و بین کشورها، از سوی سایر نقش آفرین ها می آید: افرادی که از گوشی همراه استفاده 
می کنند، مقامات محلی که احکام شهری صادر می کنند، تروریست هایی که کامیون منفجر می کنند، 

مقامات سازمان ملل که تحریم تصویب می کنند و مواردی از این دست.«
رایس و زیگارت سه عامل را در ایجاد تهدیدهای نوین شناسایی کرده اند و آن ها عمدتاً همان هایی 
هستند که موجب تغییر شکل کسب وکار می شوند. اواًل ژئوپلتیک آن قدر دچار تغییرات سریع و غیرقابل 
پیش  بینی شده که از خیزش ناسیونالیسم نیز فراتر رفته است. دهه ها بود که دو ابرقدرت بر دنیا سلطه داشتند 
و بقیه یا متحد آن ها بودند یا متفقشان و سیاست های بازرگانی و امنیتی نیز نسبتاً باثبات پیش می رفتند. 
این امر دیگر صدق نمی  کند. رایس و زیگارت می نویسند: »چشم انداز امروز بسیار شلوغ تر شده و دارای 
ابهام بیشتری است – با حضور دولت های رو به صعود، دولت های رو به نزول، دولت های شکست خورده، 

دولت های سرکش و نقش آفرینان غیردولتی نظیر گروه های تروریستی و مجرمان سایبری«.
ثانیاً زنجیره های تامین، طوالنی تر و نحیف تر از همیشه شده اند که این امر نکات مثبتی را به همراه 
دارد، اما بیشتر موجب آسیب پذیری و نقطه ضعف می گردد )»ژئوپلتیک« در باال را ببینید(. مثاًل در 2014، 
وقتی چین یک دکل نفتی را به ساحل ویتنام منتقل کرد، اعتراضات ضد چین در نزدیکی شهر هوشی مین 
موجب تعطیلی چند کارخانه ی تولیدی شدند و زنجیره ی تامین اسباب بازی و پوشاک لی اندفانگ که یک 
شرکت بین المللی واقع در هنگ کنگ هست را قطع کردند. نویسندگان می گویند »آنچه تحت عنوان 
یک اختالف در آن سوی قلمرو آبِی آسیای جنوب شرقی آغاز شد، به سرعت باعث خالی شدن قفسه های 

شهرهای آمریکا گردید«.
نهایتاً تکنولوژی که نکات مثبت زیادی را به همراه داشته )»زنجیره های تامین« در باال را ببینید(، یک 
عامل بی ثبات کننده هم هست. مثاًل ببینید که چگونه با برقراری ارتباط میان افرادی که علیه یک برند 
شکایت دارند، توانسته یک اقدام دسته جمعی را به وجود بیاورد. این یکی از درس های جنبش #بایکوت_
انجمن_ملی_تفنگ است که بسیاری از کمپانی ها را پس از تیراندازی مدرسه ی فلوریدا به نزاع انداخت. 
هر ویدئوی گرفته شده از گوشی موبایل می تواند همه گیر شود، بنابراین هر فرد می تواند جرقه ی یک جنبش 
آنی را بزند، کمااینکه یونایتد ایرالینز پس از لو رفتن فیلم بیرون کشیدن یک مسافر و جلب توجه آنی این 
ویدئو، به خوبی این قضیه را متوجه شد و همین قضیه باعث افت سهام آن به میزان 255 میلیون دالر گردید.

اگرچه امکان دارد رخدادهای این چنینی بسیار نادر به نظر برسند، احتمال اینکه برخی از ریسک های 
سیاسی در برخی از نقاط دنیا، موجب ایجاد مشکل در کسب وکارتان شوند بسیار باال است. رایس و زیگارت 
یک رویکرد کاماًل سرراست را ارائه داده اند تا خودتان را برای این احتماالت آماده کنید. پیام بزرگ  تر آن ها 
را نمی توان نادیده گرفت: مدیریت ریسک سیاسی به یک الزمه ی استراتژیک در دنیایی تبدیل شده که 
امکان دارد تهدید مشکل ساز بعدی از سوی یک نوجوان با گوشی هوشمندش یا یک مسئول دولتی بیاید.

ادی ایگنیشس، سردبیر
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مشارکت کنندگان

کتی تینسلی در مسئولیت خود تحت عنوان 
مدیر انستیتوی رهبری بانوان در دانشگاه 

جرج تاون، غالباً می شنید که دیگران درباره ی 
تفاوت های مبتنی بر جنسیت صحبت 

می کنند. امکان دارد آن ها بگویند »خانم ها 
بیشتر با دیگران راه می آیند« یا »خانم  ها 

محتاط تر هستند«. اگرچه این نظرات خانم ها 
را به شکل مثبت تری بروز می دهند، اما 

تینسلی همیشه با خود فکر می کرد آیا واقعًا 
صحت دارند – علی الخصوص که خانم ها 

سرعت پیشرفت چندانی در محیط کار ندارند. 
او تصمیم گرفت نگاهی به این تفاوت های 

مفروض برای جنسیت ها بیندازد و در 
مقاله اش به همراه رابین الی، آنچه آموخته را 

به اشتراک می گذارد.

جنیفر پتریگلیری 
به واسطه ی ازدواج با 
همکارش )جیان  پیرو 

پتریگلیری، استاد اینسید( 
به این فکر فرو رفت که 

چه اندرکنشی میان زندگی 
کاری و خانوادگی افراد 
وجود دارد. طی 5 سال 
گذشته، او بیش از 100 

زوج شاغل را تحت مطالعه 
قرار داد و با 32 سرپرست 
استراتژی منابع انسانی از 

32 کمپانی بزرگ مصاحبه 
کرد. تحقیق او تعدادی 

راهکار خالقانه را افشا کرد 
که زوج ها و سازمان ها برای 

برآورده سازی تقاضاهای 
زوج های شاغل طراحی 
کرده اند. پتریگلیری در 

مقاله اش بینش هایی را  
به اشتراک گذاشته که 

سازمان ها می توانند برای 
جذب، توسعه و حفظ 

جامعه ی روبه رشِد زوج های 
شاغل به کار بگیرند.

جاشوا گانز از زمان 
رسیدن به دانشگاه تورنتو در 
سال 2011، در »آزمایشگاه 

اخالل خالقانه« با صدها 
استارتاپ درگیر بوده است. 
او می گوید »کارآفرین های 

بسیار موفق و پولداری را 
دیده ام که به افراد جدید 
تمرکز، تمرکز و تمرکز را 
توصیه می کنند. اما وقتی 

نوبت انتخاب کانون تمرکز 
می  شود، آن ها جا می زنند. 

بدین ترتیب تهییج شدیم به 
دنبال راهکارهایی برویم تا 

کارآفرین ها بتوانند به کمک 
آن ها انتخاب هایشان را نظم 

و ترتیب بدهند«.

جف راجرز به تیپ عالقه ی 
زیادی دارد – اشتیاقی که به 

خاطر طراحی پوسترهای اولیه اش 
برای سینماهای نیویورک شکل 

گرفته است. او با شگفتی می گوید 
»آن نشانه های نئون و سایبان ها 
در برادوی! آن ها بسیار بزرگ و 
خیلی پرسروصدا هستند«. برای 
تصاویر تیپ محور در این مقاله، 

او رویکرد خاموش تری را پی 
گرفت تا بتواند ارجاعی به اتمسفر 

فیلم های نوآر داشته باشد.

هایدی گرانت از دیرباز 
به سناریوهایی که در آن ها 
شهود انسانی کاماًل اشتباه 

می کند، عالقه داشت. 
به عنوان مدیرکل تحقیق 

و توسعه در انستیتوی 
نورولیدرشیپ  و دستیار 

مدیر در »مرکز علوم 
انگیزشی« در دانشگاه 

کلمبیا، بر روی تاثیرگذاری 
و انگیزش مطالعه کرد. 

مطالعه ی اخیر او به بررسی 
شکاف میان تمایل افراد 
به کمک رسانی و قابلیت 

متقاضیان کمک برای 
دریافت آن پرداخت. در 

مقاله ی او در این شماره و 
کتاب جدیدش تحت عنوان 

»تقویت کننده ها«، گرانت 
درباره ی نحوه ی دریافت 
پشتیبانی بهتر در محیط 

کار، خانه و سایر قلمروهای 
زندگی توضیح می دهد.

۱۰۴ منتخب
تصور اشتباهی که اکثر افراد درباره ی 

خانم ها و آقایان دارند

96 منتخب
مدیریت استعداد و زوج های 

شاغل

۱۳۲ مدیریت خود
چگونه کمک های 

موردنیازتان را دریافت کنید

۱۰۴ منتخب
تصور اشتباهی که اکثر افراد 
درباره ی مردان و زنان دارند

۳۴ روشنگری
استراتژی برای استارتاپ ها


