
 فصل اول

 اندازگراچشمهای شرکت 

 

چشمگیرترین    ،که رشد کرده و پیشرفت داشته باشد موفق و معتبر  یک سازمان شرکتی   ، خلق  در تحلیل نهایی

 هستند.اندازگرا چشمهای شرکت ، در تاریخ هاشرکتبهترین . رودبه شمار می وکار  کسب ر جهان دستاورد د

مشغول به  وکار های کسبزمینه برتری است که در هر یک از های شرکت ، اندازگراچشم های شرکت منظور از 

نه انتخابی  یمدر زبه نحوی که  هستند،المللی بیندر سطح ای وجهه دارای  هاشرکت . این باشند می فعالیت 

عملکردی عالی از خود نشان   ، در مدت زمانی طوالنیاندازگرا چشم های شرکت . اند هت خود به تعالی دست یاف

 اند. متعددی از رهبران فعال را به خود دیده های  نسل زندگی محصوالت متعدد و های چرخه و ، اند داده 

 

رهبری کاریزماتیک  یا    ی عالی درباره محصولاداشتن ایدهنیازمند    ،اندازگراچشمخلق کردن و ساخت شرکتی  

قدرت یک محصول عالی یا رهبری قوی شروع  یی که کار خود را با اتکا به هاشرکتدر واقع، بیشتر . تنیس

در   اصل در ،بسیار موفقهای شرکت بیشتر در رسیدن به نهایت پتانسیل خود همواره مشکل دارند.  ،کنند می 

 ایده شفافی در مورد کاری که قرار است انجام دهند نداشتند.  ،ابتدای کار خود

ن  صولی جدید ببینیم، باید محصوالت آه مح را ابزاری برای عرض اندازگرا چشم ، به جای اینکه شرکتی در واقع

خوب    -آوردهر نوع ایده خاصی دوام می ، شرکت فراتر از  شرکت ببینیم. از این دیدگاهرا به عنوان ابزاری برای  

 یا بد. 

هر  امکان دارد این افراد صر و مداوم در کارشان هستند. افرادی بسیار مُ اندازگرا،چشم سازان  ترین شرکتموفق

ای را که در عمل جواب نداده است بازبینی کرده یا درصدد ارتقا دادنش بربیایند، اما در هر صورت هرگز  ایده



آن باشد،   اول اگر موفقیت شرکتی تنها وابسته به موفقیت محصول کشند. شرکت و آینده آن دست نمیاز 

 کل ایجاد خواهد شد.  شم

برعکس، اگر محصول موفق شود،  کشند. افراد دست از شرکت می آن وقت، اگر محصول با اقبال مواجه نشود

های دیگر دیر  یی ساختن پروژهآنقدر به محصول بچسبد که دیگر برای اجرا  ممکن است شرکت وسوسه شده و

 .  شود

  ، نتیجه مستقیم   شودمی جاری اندازگرا چشمهای شرکت از که محصوالت و خدمات عالی دار از جریانی ادامه 

ای برای  هوشمندانه  توانایی  ،اندازگراچشم های  شرکت.  آن  ، نه برعکس هاستبرجسته بودن و تمایز این سازمان

 خود دارند.  متعدد  ت محصوال  زندگی  های چرخه در میان تغییر مستمر و تکامل 

پس از جدا شدن یا فوت موسس    ،بقابه عالوه از قدرت سازمانی برای تعالی دادن خود و  یی از ایندست  هاشرکت

 .  تعهد خود را نسبت به موفقیت حفظ کنند  ،طی چندین نسلتوانند خود برخوردار هستند و می یا رهبر

به عالوه پیش نیاز هم  نقص به حساب نمی رود، و پویا  ه رخوردار بودن از موسسی با جذبب هاشرکت در این 

اما    ، ای قوی داشتهارادهاند که  گذاری شدهتوسط افرادی بنیان   ، ها از این نوعشرکتترین  برخی از موفقنیست.  

 مدند. آ افرادی تودار به شمار میاز نظر شخصیتی 

 


