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رمز موفقیت از زبان ریچارد برانسون
که در هیچ دانشکده کسب وکاری به شما

 5رمز موفقیت از زبان ریچارد برانسون

مقدمه
«ریچــارد براســون» یکــی از ثروتمنــد تریــن افــراد جهــان در کتابــی از رازهــای خــود در موفقیــت هــای شــغلی مــی گویــد.
ریچــارد برانســون ( ، )Richard Beransonرئیــس گــروه ویرجیــن ( )Virgin groupاســت .در ابتــدای کارش در
ســال  1970وی یــک فروشــگاه کوچــک بــه نــام ( )virgin recordبــه راه انداخــت .ایــن در حالــی بــود کــه چنــد ســال
قبــل از دبیرســتان اخــراج شــده بــود و تنهــا تجربــه کســب و کار وی پیــش از آن راه انــدازی یــک مجلــه شــخصی بــود.
ســرمایه براســون  5.1میلیــارد دالر اســت و رئیــس گــروه ویرجینــی اســت کــه متشــکل از  400شــرکت در سراســر جهــان
اســت .تنهــا هشــت فقــره از ایــن شــرکت هــا بیــش از یــک میلیــارد دالر در ســال درآمــد دارنــد.

در طــول  40ســال گذشــته ،برانســون تنهــا از طریــق آزمــون و خطــا رمــوز کســب و کار را یــاد گرفتــه اســت تــا دریابــد
چگونــه بــه ســاخت یــک امپراتــوری از شــرکت هــای نوآورانــه بایــد ادامــه دهــد .وی در کتــاب  2012خــود «ماننــد یــک
تــازه کار :اســراری کــه در دانشــکده کســب و کاربــه شــما آمــوزش نمیدهنــد» برانســون پنــج رمــز موفقیــت خــود را بــرای
شــروع یــک کســب و کار معرفــی میکنــد.
.
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رمز اول :

 .اگر از کاری که انجام می دهید لذت نمی برید آن را رها کنید.

«زمانــی کــه مــن شــرکت خــود را در زیرزمیــن در غــرب لنــدن بــه راه انداختــم ،هیــچ طــرح بــزرگ و یــا اســتراتژی وجــود
نداشــت .مــن قصــدی بــرای ســاخت یــک امپراتــوری کســب و کار نداشــتم .مــن خیلــی ســاده بــه دنبــال چیــزی بــودم کــه
مــردم بــا اســتفاده از آن لــذت ببرنــد و در پایــان روز از اینکــه عایــدی بــه حــد کافــی بــرای پرداختــن قبــوض بــود شــکرگزار
بودم».
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رمز دوم :
خالق باشید و چیزی متفاوت ایجاد کنید.

از لحظــه ای کــه تصمیــم گرفــت تــا شــرکت خــود را در ســال  1970ثبــت کنــد ،برانســون همــواره در صــدد آن بــوده
کــه یــک گام از همــه جلوتــر باشــد .او مــی نویســد کــه او ویرجیــن آتالنتیــک را در ســال  1984بــه عنــوان یــک شــرکت
هواپیمایــی ثبــت کــرد بــا ایــن ایــده خالقانــه کــه ســرویس بســیار متفاوتــی بــه مشــتری بدهــد .ایــده ای کــه در آن زمــان
انقالبــی بــود« .هــم اکنــون بــه دنبــال تاســیس ویرجیــن کهکشــانی بــه عنــوان اولیــن شــرکت ارائــه دهنــده امــکان ســفر
بــه فضــا اســت».
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رمز سوم :

غرور سازمانی اثر شگفت انگیزی دارد.

«بــرای مــن هیــچ چیــز غمنــاک تــر از شــنیدن ایــن نیســت کــه کســی از محیطــی کــه در آن کار مــی کنــد شــرمنده باشــد
« او مــی نویســد؛ صاحبــان کســب و کار موفــق تشــخیص دهنــد کــه کارکنــان آنهــا بــا ارزش تریــن دارایــی آنهــا هســتند،
و مدیــران بایــد قــدردان آن هــا باشــند بــه گونــه ای کــه کارمنــدان ایــن موضــوع را حــس کننــد .کارکنــان در ایــن شــرایط
نــه تنهــا ســخت تــر کار مــی کننــد ،بلکــه بــا جلوگیــری از اســتخدام کارکنــان بیشــتر بــه شــرکت کمــک مــی کننــد.
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رمز چهارم:
رهبری با گوش دادن

برانســون مــی گویــد :مدیــران بــزرگ تشــخیص مــی دهنــد کــه آن هــا تمــام پاســخ هــا را ندارنــد و بــه ایجــاد تیــم هــای
بــرای کمــک بــه رشــد شــرکت مبــادرت مــی کننــد« .مطمئنــا ،شــما بایــد موضــع خــود را لحــاظ کنیــد ،امــا هیــچ گاه نمــی
تــوان دیــدگاه هــای خــود را بــدون بحــث و درجــه ای از اجمــاع بــه دیگــران تحمیــل کنیــد» .او همچنیــن مــی گویــد:
کــه بهتریــن رهبــران ســریع بــه ســتایش کار خــوب مــی پردازنــد کــه ترغیــب کننــده کارکنــان بــرای طــرح بهتریــن ایــده
هاســت.
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رمز پنجم:
دردسترس باشید

بنیانگــذاران شــرکت هــا نبایــد خــود را از آشــنایی بــا کارکنــان خــود محــروم کننــد ،چــه آن هــا کــه در حــال اجــرا و راه
انــدازی یــک کســب و کار هســتند و یــا آن هــا کــه صاحــب یــک امپراتــوری چنــد میلیــارد دالری شــرکت هــای بــزرگ
هســتند .آن هــا کانــال هــای ارتباطــی خــود بــا مدیــران پاییــن دســتی و همچنیــن کارکنــان ســطح پاییــن بــاز نــگاه مــی
دارنــد .برانســون مــی گویــد :او همــواره یــک نــوت بــوک کوچــک نگــه مــی دارد و هــر زمــان کــه در تعامــل بــا کارکنــان
ویرجیــن اســت یادداشــت بــر مــی دارد؛ همچنیــن هنگامــی کــه در حــال پــرواز بــا هواپیمایــی ویرجیــن اســت وی دوســت
دارد از مســافران درخواســت کنــد تــا در مــورد تجربــه خــود از خطــوط هوایــی وی بگوینــد.
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رویشگر
راهکار کار  ،آب ،انرژی
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