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  : 44 کتاب خالصه و معرفی   

 ساختن برای ماندن
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 ساختن برای ماندن                                              :عنوان  

 فراانتشارات: هشتم    چاپ:ص   387 تعداد صفحات:  1398   سال:فضل اله امینی ترجمه: جیمز کالینز ، جری پوراس نویسنده: 

نوشته شده است ولی تاریخ انقضا ندارد و هر  1994 به این معنا که هر چند در سال  .همیشه سبز است این کتابمحتوای  فرازی از کتاب:

 .های خودش استفاده کندتواند از مفاهیم موجود در آن برای رسیدن به اهداف و آرمانکند می مدیری در هر سالی آن را مطالعه

 چکیده:    

نظیری است که در زمینه مدیریت کسب و کار نوشته شده است. اگر بخواهیم به جایگاه این کتاب اشاره های بیکتاب یکی از کتاباین 

 لهابحث اصلی در این کتاب روی مس .شودمدیریت کسب و کار یک مرجع محسوب میکنیم، باید بگوییم که این کتاب در زمینه 

چرا بعضی از کسب و کارها  :پرسد این است این کتاب از شما می ی کهاست. یک سوال مهم "ماندن و ماندگاری و دوام آوردن"

خورند؟ در عوض چرا بعضی کسب و ت میشود و در نهایت شکسمی رنگرسند ولی پس از مدتی این موفقیت، کمبه موفقیت می

 .دار استرسند و این موفقیت، دائمی، ماندگار و ادامهکارها به موفقیت می

 ضمنن اکیدا توصیه می شود به جهت صرفه جویی در هزینه ها و حفاظت از محیط زیست از مطلب پرینت نگیرند! .این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است
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  :خالصه

روانه بازار شده است ولی به قدری پرمغز  1994کتاب ساختن برای ماندن، اثر جدیدی نیست و در سال 

 زترجمه شده است. جیم زبان 25و ارزشمند بود که خیلی زود وارد کشورهای مختلف شد و تا به حال به 

کالینز و جری پوراس شش سال از زمان باارزش خود را صرف تحقیق و پژوهش کردند تا بتوانند 

این تحقیقات برای این دو تن به قدری مهم و . ها مقایسه کنندترین شرکتهای موفق را با موفقشرکت

مطالعه و شرکت مختلف که همگی بسیار موفق بودند را مورد  18ارزشمند بود که باعث شد این دو تن 

نگر توانستند در شرکت آینده 18ها روی این مسئله بود که چگونه این بررسی قرار دهند. تمرکز آن

 های پیاپی و حتی دو قرن دوام بیاورند و به موفقیت خود ادامه دهند؟دهه
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اهیم کرد. اگر های مهمی از این کتاب را مرور خوحاصل این تحقیقات کتاب ساختن برای ماندن شد که در ادامه درس

خود را  کسب و کار توانید ماندگاری و عمر مفید ها را در کسب و کار خودتان به کار ببندید مسلماً میبتوانید این درس

ها و کسب و کارهای موفق زیادی وجود های مختلف شرکتبه شکل قابل توجهی افزایش دهید. در حال حاضر در عرصه

 .ماندگاری و تداوم اطالعی ندارند دارد ولی این کسب و کارها از راز

 هامعیارهای کالینز و پوراس برای انتخاب بهترین شرکت

ها چه آید این است که معیار کالینز و پوراس برای انتخاب بهترین شرکتیکی از سواالتی که برای مخاطبان پیش می

 :بوده است؟ آنها معیارهای زیر را مد نظر قرار دادند

 تأسیس شده باشد  1950 سال شرکت باید قبل از. 

 مدیرعامل را تجربه کرده باشد ینشرکت باید تاکنون چند. 
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 شرکت باید در جهان شناخته شده باشد و نقشی ماندگار از خودش به جای گذاشته باشد. 

 ها باشدشرکت باید در صنعت خودش یکی از بهترین. 

  تحسین کنندفعاالن مطلع کسب و کار باید آن شرکت را بشناسند و آن را. 

 شرکت باید چرخه عمر محصول را تجربه کرده باشد. 

 :اگر معیارها را به دقت بررسی کنید متوجه خواهید شد که دو عامل در تمام این معیارها مشترک است

 .های زیادی برای گفتن دارندشوند، حتماً در صنعت خودشان حرفهایی که در این کتاب بررسی میشرکت .1

گیرند حتماً موفقیت آنها به یک مدیر خاص وابسته نیست و با محصوالت و مورد مطالعه قرار می  هایی کهشرکت .2

ترین و بهترین است که به بیان دیگر شرکتی موفق .مدیران مختلف به موفقیت خودش ادامه داده است

ه دنبال ایجاد های خوب بشرکت :دارد وجود ماندن برای ساختن کتاب در زیبایی جمله. باشد موفق  همیشه
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مدت و هم در بلندمدت خواهند هم در کوتاهها میمدت و بلندمدت نیستند. آنتعادل بین کوتاه

 .خوب کار کنند

 کلید طالیی بهترین بودن

اند. به بیان دیگر کلید طالیی جیم کالینز و جری پوراس برای بهترین بودن دو عامل را مد نظر قرار داده

 :وجود دارد بهترین بودن در دو عامل

 حفظ هسته .1

 برانگیختگی برای رشد و پیشرفت .2
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خواهد به بهترین کسب و کار در یک صنعت خاص تبدیل شود باید هسته خود را حفظ کند. سوال اگر یک سازمان می

پاسخ این است که هسته هر سازمان، ایدئولوژی آن است. ایدئولوژی هر این است که منظور از هسته سازمان چیست؟ 

 :گویددر کتاب ساختن برای ماندن جمله مهمی وجود دارد که می ها و اهداف آن سازمان است.ر واقع ارزششرکت د

 .کنندپیشرفت حفظ می لدر تمام مراح خود را ها و اهداف(ها ایدئولوژی )ارزشترین شرکتموفق

مدتی مدیران آن کسب و کار ممکن است یک کسب و کار در ابتدا بگوید ما قصد داریم بهترین باشیم ولی پس از 

آیند. از نگاه کتاب ساختن برای کار چندان راحتی هم نیست و در نهایت کوتاه می ،بینند که تبدیل شدن به بهترینمی

ها همچنین گاهی برخی از شرکت .شود چون هسته خود را فراموش کرده استماندن، چنین کسب و کاری موفق نمی

ها، آیند. بعضی اوقات هم شرکتدهند و کوتاه میشرفت و رسیدن به هدف از دست میانگیزه خود را برای رشد و پی

ها، تنها هدف خود را کسب سود کنند. به عنوان مثال بعضی از شرکتاهداف خود را خیلی سطحی و کوچک تعریف می
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کنند از اهداف را دنبال می ایدار، مجموعهنگر و آیندههای آیندهشرکت:دانند. جیم کالینز بر این باور است کهمی

 .ا نیستههداف است ولی قطعاً اولین هدف آنکه رسیدن به سود، یکی از این ا

تواند قطعاً سود برای یک شرکت ضروری است ولی هدف اصلی و اساسی آن نیست. وقتی سود در کار باشد شرکت می

با خاطری آسوده و با فراغ بال به موفقیت و پیشرفت بیندیشد ولی اگر سود در کار نباشد شرکت خیلی زود از پا 

کند که این شرکت تمام تالش خودش را می آن است. در واقع هر سازمان است، مأموریتآید. هدف اصلی درمی

تواند به حیات مأموریت اصلی یا هدف را به بهترین شکل ممکن محقق کند. اگر این مأموریت فراموش نشود، شرکت می

 .خودش ادامه دهد

نیازی اگر کسی به دنبال ساختن یک شرکت قدرتمند و ماندگار است،  :  تعهد داشتن به اهداف؛ عامل ماندگاری

های البته این نوع رهبری و راه حل العاده و خارج از محدوده ذهن عادی ندارد.های خارقرهبری خاص و راه حلبه 

هایی به ذهن همه افراد برسد. اگر شرکتی به دنبال العاده هم واقعاً راهگشا است ولی قرار نیست چنین راه حلخارق
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شرکتی که به اهداف خود پایبند و وفادار باشد، به  .هد باشدباید به اهداف خودش متعماندگاری و جاودانه شدن است 

 کند. آید؛ و در مسیر رشد و پیشرفت رو به جلو حرکت میهیچ عنوان کوتاه نمی

البته به این نکته توجه داشته باشید که منظور ما این نیست که شرکتی که به اهداف خودش پایبند باشد، هرگز شکست 

تواند جلوی حرکت، ین است که وقتی شرکت به هدف خودش پایبند باشد، هیچ عاملی نمیخورد بلکه منظور ما انمی

 و  شود و به تالشرشد و پیشرفت آن را بگیرد و به همین خاطر اگر هم شکست خورد، دوباره از جای خود بلند می

شود. مطالعات نشان افراد هم مینگر نیست بلکه شامل های آیندهاین موضوع فقط منحصر به شرکت .دهدمی ادامه تکاپو

های افراد موفق این است که در رسیدن به اهداف خودشان مصمم هستند. گاهی اوقات داده است که یکی از ویژگی

شوند که این هدفی که برای خودشان روند، متوجه میبرخی از کسب و کارها وقتی در مسیر رسیدن به اهداف جلو می

گیرند که دهند و تصمیم میاست و در رسیدن به این هدف، جسارت و شجاعت به خرج نمیاند خیلی بزرگ تعیین کرده

دهند و با جسارت های موفق ترس و هراسی به دل راه نمیاز خیر رسیدن به آن بگذرند. این در حالی است که شرکت

 .کنندتمام برای رسیدن به هدف خود تالش می



   9 
 

یک برنامه سه قسمتی در خود دارد که  این کتاب  :ت ماندگاریک برنامه سه قسمتی برای ایجاد یک شرک

خواهند یک کسب و کار جاودانه بسازند. این برنامه همان طور که از نامش مشخص است، مخصوص کسانی است که می

 :سه بخش دارد

 .کسب و کار خود را با هدفی فراتر از درآمدزایی و کسب سود راه اندازی کنید .1

 .سخت کار و تالش کنید .2

 .بهبود مستمر را فراموش نکنید .3

اگر این سه اصل را سرلوحه کسب و کار خود قرار دهید، مطمئن باشید که موفق خواهید شد. اگر کسی بتواند کسب و 

شود؛ زیرا کار خود را با هدف خدمت به مردم و ایجاد یک اثر ماندگار در جهان راه اندازی کند، مسلماً خیلی موفق می

گیرد. در این صورت مدیر یک کسب و کار در یی و کسب سود هم در راستای خدمت به خلق قرار میبرای او درآمدزا

پی این است که با افزایش درآمد، کسب و کار خودش را توسعه دهد، مالیات بیشتری به دولت بدهد، افراد بیشتری را 
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های کسانی وم و مستمر هم یکی از دغدغهبهبود مدا .استخدام کند و کاری کند که هم خودش و هم مردم ثروتمند شوند

 ممکن نیست. کسب و کارها معموالً  خواهند کسب و کار خود را جاودانه کنند. در دنیای کسب و کار، ثبات تقریباًکه می

کسب و کاری که در پی جاودانگی است، باید خودش را به صورت مداوم در باید رشد کنند یا مشغول پسرفت باشند. 

 .پیشرفت قرار دهدمسیر رشد و 

این است که تصور  کسب و کارهایکی از نقاط منفی در بعضی از  :به جز ایدئولوژی، همه چیز تغییر خواهد کرد

باید بدون تغییر و ثابت بماند، روش و راه رسیدن به این آنها کسب و کار  های کنند همان طور که اهداف و ارزشمی

نکند. اگر یک شرکت یا صاحب کسب و کار چنین طرز تفکری داشته باشد، کسب اهداف هم باید ثابت بماند و تغییری 

این در حالی  .و کار او به ناچار روند نزولی به خود خواهد گرفت، از رقبا عقب خواهند ماند و در نهایت نابود خواهد شد

ها و ابزارهای موجود برای روشاست که یک کسب و کار باید ایدئولوژی خودش را ثابت نگه دارد ولی از جدیدترین 

ممکن است، یک شرکت امروز از طریق یک ابزار، اهدافش را دنبال کند؛ ولی   .رسیدن به هدف خودش استفاده کند

 .تر به اهداف خودش برسدکند که راحتشود که به شرکت کمک میفردا یک ابزار دیگر وارد بازار می
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 !دش راکسب و کار باید مشتری را راضی کند نه خو

اگر یک کسب و کار بخواهد رشد و پیشرفت کند، باید به مشتریان خودش گوش دهد و ببیند که مشتریان چه خواسته و 

تقاضایی دارند. اگر کسب و کار بخواهد جاودانه باشد باید کاری کند که مشتری احساس خوبی نسبت به محصوالت و 

کارها گاهی یک محصول را که از نظر خودشان عالی است؛ به خدمات آن کسب و کار داشته باشند. بعضی از کسب و 

دهند. در چنین مواقعی مدیران دو واکنش از کنند ولی مشتریان بازخورد خوبی به این محصول نشان نمیبازار عرضه می

 :گذارندخودشان به نمایش می

اعتراض مشتری و دیدن  برخی از مدیران فقط در پی جلب رضایت مشتری هستند. در نتیجه با شنیدن صدای .1

افتند که محصول و خدمات خود را به شکلی اصالح کنند که باب میل بازخورد منفی از سوی او، به این فکر می

 .شود که کسب و کار شما رشد و پیشرفت کند و جاودانه شودمشتری باشد. این کار باعث می



   12 
 

دانند. در نتیجه به صدای اعتراض مشتری د و میفهمنکنند که بیشتر از مشتری میبرخی از مدیران هم تصور می .2

 .خوردکنند و در نهایت کسب و کارشان شکست میدهند و محصول خود را اصالح نمیگوش نمی

ماندگار و جاودانه بنا کنیم و چگونه نهادی بسازیم که چندین  کسب و کاردهد که چگونه یک این کتاب به ما یاد می

این کتاب حاصل شش سال تحقیق مداوم دو پژوهشگر برجسته روی  .قرن، بدون هیچ مشکلی به کار خودش ادامه دهد

که حتی  یمگیرشود. در این کتاب یاد میشرکت موفق است و به همین خاطر یک کتاب مرجع و کامل محسوب می 18

های بزرگ و مهم صنعت خواهیم آن را رشد و توسعه دهیم و به یکی از شرکتر یک کسب و کار کوچک داریم و میاگ

های سازمان وفادار بمانیم و هسته و ایدئولوژی سازمان خود را فراموش باید به اهداف و ارزشخودمان تبدیل کنیم، 

                                                                            .نکنیم


