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مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

قــرار گرفتــن در مســیر رشــد و توســعه یکــی از دغدغههــای اصلــی هــر موسســه
اقتصــادی اســت .انتخــاب مســیر و اینکــه آیــا توســعه میتوانــد آنهــا را بــه اهــداف
اصلــی شــرکت برســاند یــا نــه ازجملــه مســائلی اســت کــه همیشــه بیــن اعضــای
هیــات مدیــره شــرکتها و مدیــران اجرایــی بــه بحــث گذاشــته میشــود .همیشــه
زمانــی کــه بــازار رونــق نســبی دارد برخــی از فعــاالن اقتصــادی وسوســه میشــوند
تــا توســعه فیزیکــی کسبوکارشــان را ،در اولویــت قــرار دهنــد .درحالیکــه طبــق
بررس ـیهای صــورت گرفتــه توســط نویســنده ایــن کتــاب ،توســعه فیزیکــی یکــی
از مراحــل رشــد کس ـبوکار محســوب میشــود و بهتنهایــی باعــث ایجــاد توســعه
نخواهــد شــد .او عامــل اصلــی توســعه یــک کسـبوکار را «تفکــر مدیــران اجرایــی و
هیــات مدیــره شــرکت» میدانــد .ایــن کتــاب بــا بیــان دالیــل و مثالهــای
گوناگــون بهوضــوح نشــان میدهــد کــه بــدون ایجــاد زیرســاختهای فــروش و
ارتقــا سیســتم داخلــی شــرکت ،نمیتــوان انتظــار رشــد و توســعه یــک کسـبوکار را
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داشــت .در حقیقــت شــرکتهایی کــه اســتراتژی اشــتباه در توســعه دارنــد ،قربانــی
بــزرگ شــدن شــرکت خواهنــد شــد .بهعبارتدیگــر ،دلیــل اینکــه بعضــی از
شــرکتهایی کــه در رونــد و برنام ـهی توســعه خــود کامــا ورشکســت میشــوند،
ظرفیــت نداشــتن بــازار نیســت؛ بلکــه بــه مدیریــت و انتخــاب اســتراتژی اشــتباه
برمیگــردد .توســعه ،یکــی از دغدغههــای اصلــی شرکتهاســت و تصمیمگیــری
اشتباه دراینباره میتواند به پایان کار شرکت ختم شود.
کتابــی کــه پیــش روی شــما قــرار دارد بــه بررســی مدلهــای مختلــف توســعه
پرداختــه و نظریههــای مشــهور در ایــن زمینــه را بیــان کــرده اســت .هرکــدام از
ایــن نظریههــا روشهایــی را بــرای شــرکت داری معرفــی میکنــد .در ایــن
مدلهــا ،دربــاره جایــگاه مدیــران اجرایــی و مالــکان شــرکت بحــث و نقــش
بخشهــای مختلــف شــرکت در اجــرای برنامــهی توســعه کســبوکار تعییــن
میشــود .تقابــل بیــن مدیــران اجرایــی و مالکیــن شــرکت یکــی از مهمتریــن
مســئلههای توســعه اســت ،زیــرا کارآفرینهــا و یــا مالکیــن شــرکتها بایــد
بپذیرنــد کــه شــخصیت کسـبوکاری کــه آنهــا ایجــاد کردهانــد ،هویــت جداگانهای
دارد و شــرکت در مســیر رشــد نیــاز دارد تــا از مالــک اصلــی جــدا شــود .شــاید ایــن
ســختترین لحظــه بــرای کارآفرینهــا باشــد تــا از چیــزی کــه خودشــان خلــق
کردهانــد جــدا شــوند .ایــن جداســازی اگــر اتفــاق نیفتــد شــرکت در مراحــل اولیــه
توســعه باقــی میمانــد و شــاید هیچوقــت در ایــن مســیر قــرار نگیــرد .بســیاری از
شــرکتهای فعــال در بــازار ایــران همیــن مشــخصه رادارنــد و بایــد از ایــن جملــه
«اگــر میخواهــی هــر کاری بهدرســتی انجــام شــود خــودت انجامــش بــده» فاصلــه
بگیرند.
ادامــه دادن راههــای توســعه و نگهداشــتن روحیــه کارآفرینــی در طــول حیــات
شــرکت از دیگــر مباحثــی اســت کــه نویســنده ســعی میکنــد پیچیدگیهــای آن
را توضیــح دهــد و حتــی خــودش هــم اعتــراف میکنــد کــه توصیــف مراحــل اولیــه
توسعه ،راحتتر از مراحل پایانی آن است.
شــاید اصلیتریــن نکتــه ایــن کتــاب را بتــوان در پذیــرش اینکــه توســعه یــک
ضــرورت اســت ،قــرارداد .نویســنده کتــاب بــا مثالهــای گوناگــون و روشهــای
مختلــف ســعی دارد بــه ایــن موضــوع اشــاره کنــد کــه عــدم توســعهیافتگی ،ســکون
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یــا غــره شــدن بــه نتایــج بهدس ـتآمده درگذشــته ،هماننــد ســمی میمانــد کــه
شــمارا از وضعیــت فعلــی و ضعفهــای درونســازمانی غافــل میکنــد .پــس مدتــی
نهتنهــا شــکوه گذشــته از بیــن خواهــد رفــت بلکــه امــکان ایــن وجــود دارد کــه
شــرکت بــه پایــان کار خــود برســد و رقبــای جوانتــر ،بــا انعطــاف بیشــتری جــای
شــمارا در بــازار خواهنــد گرفــت .میتــوان بــه شــرکت نوکیــا درگوشــیهای
موبایــل اشــاره کــرد کــه بعــد از قریــب بــه  10ســال حکومــت بــر بــازار گوشـیهای
تلفــن همــراه دنیــا ،عرصــه رقابــت را بــه دو شــرکت سامســونگ و اپــل باخــت و
مجبــور شــدند تــا بــا قیمــت ناچیــزی تمامــی کارخانــه را بــه شــرکت مایکروســافت
بفروشند.
کتابــی کــه پیــش روی شــما قــرار دارد بهصــورت قاطــع بیــان میکنــد کــه
بــازار فــروش و ارائــه خدمــات کوچکشــده و شــکل فعالیــت کارآفرینهــا تغییــر
کــرده .در ایــن بــازار تنهــا کســانی میتواننــد بــه ســودآوری برســند کــه ایــده
جدیــد داشــته باشــند و بــرای هــر مســئلهای کــه پیــش میآیــد فرمــول تــازهای را
ارائــه دهنــد« .راهحلهــای ســال گذشــته بــرای مســائل ســالهای بعــدی پاســخگو
نخواهد بود».
ایــن کتــاب راههایــی بــرای ادامــه دادن مســیر توســعه در زمــان رکــود معرفــی
میکنــد و رفتارهــای مشــتریان را دســتهبندی کــرده و راهکارهایــی را بــرای
مواجهشــدن بــا رکودهــای مقطعــی بــازار ارائــه میکنــد .در ادامــه فصــل دوم،
راههــای بــه دســت آوردن ســهم بــازار و مقیــاس اندازهگیــری آن بــه بحــث گذاشــته
میشــود .راههایــی کــه میتوانــد باعــث ایجــاد نقدینگــی و قــرار گرفتــن در مســیر
توســعه شــود .همــه شــرکتها آرزو دارنــد کــه بــه یکــی از تأثیرگذارتریــن
شــرکتهای صنــف خــود تبدیــل شــوند .بهطورقطــع ،ایــن حالــت زمانــی ایجــاد
خواهــد شــد کــه آنهــا حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند و بــا انعطافهــای
بهموقــع بتواننــد نیازهــای مشــتری را در حداقــل زمــان ممکــن پاســخ دهنــد.
جالــب اســت بدانیــد ایــن کتــاب بهصراحــت میگویــد کــه در آینــده نهچنــدان دور
شــرکتهایی کــه نتواننــد تغییــر شــکل دهنــد ،آینــدهای نخواهنــد داشــت.
همانطــور کــه میدانیــد پیامــد هــر تغییــری یــک ســری اتفاقاتــی اســت کــه
ممکــن اســت از کنتــرل و آنچــه پیشبینــی میکنیــم خــارج باشــد .هــدف از ایــن
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الگــو گــذاری توســعه شــرکتها ایــن اســت کــه اتفاقــات مســیر توســعه را
پیشبینــی کنــد و راهحــل آن را بــه کارآفرینهــا نشــان دهــد .بســیاری از مدیــران
شــرکتها بایــد بپذیرنــد کــه بــا قــرار گرفتــن در مســیر توســعه آرامشــی در انتظــار
آنهــا نخواهــد بــود و آنهــا هرلحظــه بایــد بــه دنبــال راهحــل بــرای مشــکالت
حاصــل از تغییــرات بــه وجــود آمــده باشــند .ذهنیــت آرامــش و اینکــه همهچیــز بــا
اجــرای برنامــه توســعه بــه نقطــه آســایش خواهــد رســید ،بــرای شــرکتهایی کــه
تشــنه رقابــت یــا رویــای تبدیلشــدن بــه بازیگــر اصلــی بــازار رادارنــد ،وجــود
نخواهــد داشــت .حتــی اگــر بــه ایــن جایــگاه هــم برســند بازهــم بایــد بهصــورت
مدوام بازار را رصد کنند و ایدههای جدیدی را به مشتری خود ارائه دهند.
کتــاب حاضــر میتوانــد بــه کارآفرینــان و مدیــران ارشــد شــرکتهای خصوصــی
ایــران مســیر توســعه و تحــوالت حاصــل از آن را نشــان دهــد .در فصــل ســوم بــه این
موضــوع اشــاره میشــود کــه برخــاف تصــور عمــوم ،رکــود یــا شــرایط بــد اقتصــادی
باعــث ایجــاد کارآفرینــی و توســعه در شــرکتها خواهــد شــد .اتفاقــی کــه در ســال
 2008در شــرکتهای غربــی افتــاد .آنهــا بــرای نجــات از رکــود ایجادشــده بــه
ســمت ایدههــای جدیــد و بازارهــای نــو حرکــت کردنــد .طبــق دســتهبندی کــه در
ایــن کتــاب صــورت گرفتــه در دوران رکــود ،شــرکتهای بــزرگ و کوچک بیشــترین
آســیب را از دوران رکــود میبرنــد و شــرکتهای متوســط تنهــا کســانی هســتند
کــه میتواننــد در ایــن دوران عــاوه براینکــه جــان ســالم بــه در برنــد ،مســیر رشــد
و توسعه خود را ادامه دهند.
موانــع زیــادی بــر ســر راه توســعه قــرار دارد امــا همانطــور کــه از نوشــتههای
ایــن کتــاب بــر میآیــد ،بیشــترین مانــع توســعه ،داخلــی اســت و موانــع خارجــی
در اولویــت دوم قــرار مــی گیــرد .در حــال حاضــر شــرایط بــازار جهانــی و رقابــت بــا
ســالهای گذشــته خیلــی فــرق کــرده اســت .دیگــر نمیتــوان بــا فرمولهــای
قدیمــی یــک شــرکت را در مســیر توســعه قــرارداد .تنهــا بــا داشــتن یــک ایــده
نمیتــوان انتظــار ســودآوری و موفقیــت را داشــت .اجــرا آن و اینکــه شــرایط بــازار
این ایده را میپذیرد بخش مهمی از واقعیت موجود را تشکیل میدهد.
علــت اصلــی از بیــن رفتــن اکثــر شــرکتها «عدمتغییــر و توســعه» اســت یــا
اینکــه افــراد تیــم انگیــزهای بــرای انجــام ایــن کار نداشــته باشــند .بســیاری از
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شــرکتهای فعــال در ایــران ،بــه تنهــا چیــزی کــه فکــر میکننــد نتیجــه اســت،
درحالیکــه توســعه و رشــد کســبوکار یــک فرآینــد طوالنــی اســت و مالــکان
شرکت از ابتدا باید زیرساختهای الزم را فراهم کنند.
اکــراه از تغییــر ،معضلــی اســت کــه دربــاره شــرکتهایی کــه بــه ثبــات
رســیدهاند و یــا جایــگاه خوبــی در بــازار پیداکردهانــد ،مشــاهده میشــود .مخصوصــا
بازاریهــای قدیــم کــه در بخشــی از صنایــع نفــوذ زیــادی دارنــد و سیســتم
حجــرهای خــود را همچنــان ادامــه میدهنــد .کارآفرینــان و ایــده پــردازان دشــمنان
واقعــی ایــن افــراد هســتند .در حقیقــت بازاریــان بــا حفــظ شــرایط قدیــم ،بهخوبــی
از پــس همــه شــرایط برمیآمدنــد ،امــا حــاال کســی آمــده اســت کــه حــرف نویــی
دارد کــه مــورد اســتقبال مخاطبــان قرارگرفتــه اســت .مثــل اتفاقــی کــه بــر ســر
آژانسهــا و مســافربرهای شــخصی آمــد و اپلیکشــنهای مســافر بــر حســابی
کسـبوکار آنهــا را بــه هــم ریخــت و آنهــا بســیاری از مشــتریان خــود را از دســت
دادنــد .اکــراه از تغییــر را حتــی میتــوان در برخــی از کارخانههــای مشــهور هــم
مشاهده کرد.
داشــتن ســهم بــازار نقــش مهمــی در بــه دســت آوردن نقدینگــی دارد .بــه گفتــه
نویســنده ایــن کتــاب «درآمــد غــرور میآفرینــد ،ســود خوشفکــری اســت امــا
نقدینگــی واقعــی ماجراســت ».چندیــن راه بــرای افزایــش ســهم بــازار در ایــن کتــاب
معرفیشــده کــه قطعـاً داشــتن علــم حســابداری و درآوردن ســود خالــص و ناخالــص
شــرکت میتوانــد در ایــن مســیر کمککننــده خوبــی باشــد .البتــه در فصــل پنجــم
دربــاره مدیریــت نقدینگــی کــه بــرای توســعه نیــاز هســت بهصــورت کامــل صحبــت
شــده اســت .حتــی اینکــه چطــور میتــوان از ســرمایهگذاران و ســهامداران فعلــی
شرکت در برنامه توسعه بهره برد.
از نــکات جالــب ایــن کتــاب این اســت کــه توســعه را در همــه ابعاد موردبررســی
قــرارداده اســت .نیــروی انســانی یکــی دیگــر از بخشهایــی اســت کــه در ایــن
کتــاب بــه آن پرداختــه شــده اســت و دیدگاههــای مختلفــی کــه دربــاره رفتــار بــا
منابــع انســانی وجــود دارد را شــرح داده .ارزیابــی عملکــرد هــر فرد در درون سیســتم
خــود یــک شــاخص مهــم در منابــع انســانی محســوب میشــود و ارزش هــر نیــرو
را در ســازمان مشــخص میکنــد کــه در ایــن کتــاب چنــدراه بــرای ایــن ارزیابــی
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معرفیشــده اســت« .بــدون شــرکت ،کارمنــدی وجــود نخواهــد داشــت ،بــدون
کارمنــد ،شــرکتی وجــود نخواهــد داشــت ».تیــم اجرایــی شــرکت مســائل مختلفــی
دارد و ایــن کتــاب راههایــی را نشــان میدهــد کــه اهــداف شــرکت باهدفهــای
منابــع انســانی در یــک راســتا قــرار گیــرد .ایــن بهتریــن حالــت بــرای شــرکت اســت
و باعث تحقق برنامههای توسعهای میشود.
قطعــا توســعه میتوانــد در شــکلهای گوناگونــی صــورت گیــرد .نمایندگیهــا،
ادغــام بــا دیگــر شــرکتها ،زدن شــعبه در مناطــق مختلــف میتوانــد شــکلهای
مختلفــی از توســعه باشــند امــا اینکــه هرکــدام از اینهــا چــه تبعاتــی بــرای شــرکت
بــه همــراه دارد بســیار حائــز اهمیــت اســت .تحلیــل  swoftیکــی از مؤثرتریــن
تحلیلهــای فعلــی بــرای ســنجش وضعیــت فعلــی ســازمان اســت و از ایــن طریــق
بــه بهتریــن شــکل میتــوان روشهــای توســعه شــرکت را مشــخص کــرد .زیــرا هــر
شــکلی از توســعه ،تبعاتــی بــرای شــرکت دارد کــه هیــات مدیــره بایــد بــا توجــه بــه
آن دست به توسعه کسبوکار زند.
محصــول نهایــی ایــن کتــاب تاکیــد بــر ایــن اســت کــه بــازار فعلــی رقابــت
بهگونــهای شــکلگرفته کــه کلمــه «ثبــات» در آن بیمعناســت و برنامههــای
توســعهای شــرکت منجــر بــه ایجــاد ثبــات و آرامــش نخواهــد بــود بلکــه آرامــش
موجــود را برهــم میزنــد .در ایــن مســیر تنهــا بــا نشــان دادن انعطــاف میتــوان
خــود را بــا آنچــه در بــازار اتفــاق میافتــد ،مطابقــت داد .زیــرا در حــال حاضــر
ســرعت تغییــر اتفاقــات بــا حضــور اینترنــت بســیار ســریع اســت و اگــر شــرکتها
نتواننــد خــود را بــا تغییــرات پیشآمــده بــهروز نکننــد از صحنــه رقابــت و بــازار
حذف خواهند شد.

مقدمه

آیندهیشرکت
روپرت مرسون
اکونومیست

چهــار دوســت قدیمیکــه باهــم شــرکت نرمافــزاری را در زمین ـهی فــروش
و پیادهســازی سیســتمهای اداری طراحــی کــرده بودنــد پیشــنهادی بــرای
خریــد برندشــان دریافــت میکننــد کــه آنهــا را بــر ســر دوراهــی ادامــهی
فعالیــت یــا واگــذاری شــرکت قــرار میدهــد .آنهــا بــرای اینکــه برندشــان بــه
سرانجامیبرســد تالشهــای زیــادی کردهانــد .بــا توجــه بهاینکــه ســرمایهی
کافــی نداشــتهاند ،همزمــان بــا شــروع فعالیــت تصمیــم میگیرنــد همــهی
کارهــا را بــدون اســتخدام نیــرو یــا کارمنــد انجــام دهنــد و بــا قبــول اولیــن
پــروژه ســود اندکــی نصیــب شــرکت میشــود کــه آن را هــم بــرای ادامــهی
مســیر خــرج میکننــد .ایــن رونــد تــا مدتهــا ادامــه دارد و درآمــد همــهی
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پروژههــا صــرف هزینههــای اولیــهی راهانــدازی شــرکت میشــود .بعــد از جــا
افتــادن در بــازار و شــهرت نســبی تعــداد پروژههــا بیشــتر میشــود و نیروهــای
تــازهای اســتخدام کردنــد کــه ســبب افزایــش ســرویسهای خدماتــی و
شــعبههای تــازهی شــرکت شــد و نســخههای جدیــدی از نرمافزارشــان را بــه
بازار عرضه کردند.
پیشــنهاد وسوســهانگیز خریــد شــرکت ،ایــن چهــار دوســت را بــه فکــر
انداخــت کــه فعالیــت در شــرکت را ادامــه دهنــد یــا آن را واگــذار کننــد .ایــن
موضــوع فکرشــان را کامـ ً
ا درگیــر کــرده بــود .البتــه بــا ایــن پیشــنهاد چــارهای
نداشــتند جــز اینکــه دربــارهی آینــده و توســعهی شــرکت جدیتــر فکــر
کننــد و تصمیــم بگیرنــد .درجلسـهای کــه بــرای تصمیمگیــری دربــارهی آینــده
شــرکت تشــکیل داده بودنــد ،یکــی از اعضــای اولیــهی کــه بهشــدت موافــق
پذیرفتــن پیشــنهاد فــروش بــود بــه دوســتانش گفت« :مــا هنــوز برنامـهای برای
توســعهی بیشــتر شــرکت نداریــم و حــاال شــرکت بزرگتــری پیــدا شــده کــه
پیشــنهاد قابــل قبولــی بــرای خریــد داده .بایــد ایــن پــول را بگیریــم چــون
لیاقتــش را داریــم و بــا ایــن پــول میتوانیــم بقیــهی زندگــی را در آرامــش
بگذارنیــم ».امــا یکــی دیگــر از مالــکان کــه نظــر مخالفــی داشــت گفــت:
«شــرکت مــا تــازه پــا گرفتــه و کمکــم بــه یکــی از بازیگــران اصلــی بــازار
تبدیــل میشــود .میتوانیــم بــا یــک برنامهریــزی درســت و توســعهی شــرکت،
عــاوه بــر ایجــاد موفقیتهــای بهتــر ،پــول بیشــتری در بیاوریــم و یکــی از
موفقتریــن شــرکتهای نرمافــزاریِ داخــل و خــارج از کشــور بشــویم ».امــا دو
نفــر دیگــر نمیتوانســتند در ایــن مــورد تصمیــم قطعــی بگیرنــد ،امــا
میدانســتند حــاال کـ ه ایــن پیشــنهاد ارائــه شــده بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه یــا
آن را توســعه بدهنــد ،یــا شــرکت را بفروشــند و دنبــال کار خودشــان و زندگــی
آسودهای در آینده بروند.
ایــن چهــار نفــر تــا آن روز در چنیــن موقعیتــی قــرار نگرفتــه بودنــد و
نمیدانســتند یکــی از ســختترین تصمیمهــای زندگــی مدیــران و کارآفرینــان
موفــق کــه شــرکتهای درحــال توســعه را اداره میکننــد ایــن اســت کــه ب ـه
چنیــن ســؤالی جــواب دهنــد .در حقیقــت ،ســادهترین راه ایــن اســت کــه
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شــرکت را بفروشــند .در ایــن حالــت مســائل و معضــات توســعهی شــرکت روی
دوش ســهامداران جدیــد میافتــد و آنهــا میتواننــد بــا خیالــی آســوده مســیر
دیگــری را در زندگیشــان انتخــاب کننــد .امــا نفروختــن شــرکت و توســعهی
آن کار بســیار پیچیــدهای اســت و بــرای توســعهی شــرکت بایــد بــه ســؤالهای
زیــادی جــواب بدهنــد؛ از جملــه اینکــه چگونــه میخواهنــد فعالیــت شــرکت
را توســعه دهنــد؟ آیــا بایــد ســرمایهی بیشــتری را صــرفِ خــط تولیــد یــا
محصــول کننــد؟ آیــا بایــد در بخشهــای دیگــر ســرمایهگذاری کننــد؟ آیــا
بایــد بــه صــادرات فکــر کننــد؟ آیــا بــه فضــای اداری بیشــتری نیــاز دارنــد؟ یــا
بــه جــای فــروش شــرکت و توســعهی فعالیــت بایــد فــرد دیگــری را اســتخدام
کننــد؟ آیــا ایــن مــدل توســعه بهتــر از مدلهــای دیگــر اســت؟ چــه عواملــی
باعــث میشــود یــک مشــاور عالــی اســتخدام کننــد؟ آیــا بایــد نگــران تغییــر
شــرکت و منافعشــان در مســیر توســعه باشــند؟ چهقــدر بایــد شــرکت را
تغییــر دهنــد تــا کارشــان توســعه پیــدا کنــد و فقــط بــزرگ نشــود؟ اگــر قــرار
اســت تغییــر بــرای توســعه باشــد ،چگونــه بایــد بــه آن رســید؟ باتوجــه بــه بــازار
هــدف چــه مدلهایــی را میتواننــد بــرای توســعهی شــرکت انتخــاب کننــد؟
هزینههــای واقعــی توســعه چهقــدر اســت؟ البتــه فقــط منظــور هزینههــای
مــادی نیســت ،بلکــه هزینههــای نیــروی انســانی هــم شــامل ایــن موضــوع
میشــود؛ مخصوصــاً هزینههــای درونســازمانی؟ در ســال آینــده چــه
توانمندیهــای ســازمانیای بایــد رشــد پیــدا کنــد؟ و آیــا ایــن رشــد میتوانــد
منجــر بــه توســعهی بیشــتر و ســریعتر ســازمان شــود؟ چــه موانعــی بــرای
توســعه در آینــده وجــود دارد؟ آیــا توســعه الزم اســت؟ آیــا توســعه و رشــد
شرکت منجر به گسترش فعالیت میشود؟
یکــی از عمدهتریــن مشــکالت توســعه بــه طبیعــت متغیــر آن برمیگــردد؛
مدیــران ســازمانها ،مخصوصــاً آنهــا کــه مشــتاق توســعه هســتند ،وقتــی
تصمیــم میگیرنــد شــرکت را در وضعیــت توســعه و رشــد قــرار دهنــد ،بایــد بــه
خــارج ســازمان عــادت کــرده و منتظــر
ی ِ داخــل و
وضعیــت نامتعــادل دائمــ 
ِ
باشــند کــه اتفاقهــای پیشبینینشــدهای بیفتــد ،در حالــی کــه بیشتــر
شــرکتها تصــور میکننــد قــدم گذاشــتن در مســیر توســعه باعــث ایجــاد
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«ثبــات »1در آینــدهی نزدیــک خواهــد شــد .درحالــی کــه بــا اجــرای برنامههــای
توســعهای بیــش از اینکــه موقعیــت ثبــات ایجــاد شــود ،مدیــران شــرکت در
موقعیتهایــی قــرار خواهنــد گرفــت کــه قاعدههــای کلّــی مدیریتشــان زیــر
ســؤال رفتــه و دنبــال راهحلهــای تــازه میگردنــد .رســیدن بــه ثبــات ،حتــا در
شــرکتهای موفــق ،نشــانهی وجــود بیمــاری اســت .مدیــران باتجربـهی امــروز،
در زمــان جوانــی ،وقتــی بــه ســازمان تــازهای پــا میگذاشــتند بــه ســرعت
مشــکالت را پیــدا و بــا آن برخــورد میکردنــد و در ذهــن خــود میگفتنــد:
«وقتــی مــن مســؤول باشــم ،تمــام مســائل درســت خواهــد شــد .اینیکــی را
اخــراج میکنــم ،یــا آن یکــی را ارتقــا میدهــم و همهچیــز ســر جــای خــودش
قــرار خواهــد گرفــت ».ا ّمــا ســالها تجربــه بــه مدیــران موفــق نشــان داده کــه
مدیریــت ،آنچنــان کــه از بیــرون بــه نظــر میرســد ،کار آســانی نیســت.
نمیتــوان بــا بیــرون کــردن چنــد نفــر و جابهجــا کــردن نیروهــا ،انتظــار
داشــت کــه همـهی مشــکالت ســازمان حــل شــود .میفهمنــد کــه «مشــکالت
و مســائل همچــون مایعــات ســیال هســتند ،حتــا اگــر تمــام انــرژی خــود را
بــرای حــل تکتــک مســائل بــه کار گیرنــد ،بــاز هــم ســال آینــده پیچیدهتــر
خواهــد شــد و شــما بهعنــوان مدیــر نمیتوانیــد از راهحلهــای ســال گذشــته
بــرای حــل مســائل جدیــد اســتفاده کنیــد ».حتــا اگــر ایــن روش توســعه منجــر
بــه موفقیــت شــود ،بهعنــوان مدیــر ،ســازمان و وضعیــت اداری را بــه چالشــی
دعــوت خواهیــد کــرد کــه موفقیتهــای گذشــته را در معــرض تهدیــد قــرار
میدهــد .در حالــی کــه در توســعهی پایــدار موفقیــت زمانــی بــه دســت میآیــد
کــه کارهــای غیرضــروری ســال گذشــته در ســال جدیــد انجــام نشــود .اگــر یک
ســازمان بــه توســعهی موفقیتآمیــز فکــر میکنــد بایــد کارهــا یــا بخشهایــی
را که هنوز تغییر نکردهاند تغییر دهد.
مســائل و مشــکالتی کــه در اثــر تغییــرات درونســازمانی ایجــاد میشــود بــا
تغییــرات بــازار ترکیــب میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،توســعه در یــک شــرکت
تأثیرگــذار یــا در حــال رشــد در بــازار ،باعــث ایجــاد تغییــرات گســتردهای در
بــازار و صنعــت خواهــد شــد کــه طبعــاً ســطح تقاضــای مشــتریان را تغییــر
1. arrived
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میدهــد .اولیــن نتیجــه ،تغییــر خواســتهها و انتظــارات مشــتریان و تحــت
فشــار قــرار گرفتــن رقبــا بــرای توســعه یافتــن در بــازار اســت و حتــا ایــن
توسعه میتواند قوانین و فناوری و سطح خدمات را در بازار تغییر دهد.
اجــرای برنامههــای توســعهای ،باعــث بــه وجــود آمــدن مشــکالت در تمامـی
بخشهــای ســازمان خواهــد شــد .شــرکتهای بــزرگ یــا چندملیتــی،
بخشهــا و شــعبههای متفاوتــی دارنــد کــه هــر یــک بــا ســرعتهای مختلفــی
حرکــت میکننــد .ایــن تفــاوت میــان قســمتهای یــک ســازمان باعــث
میشــود برنامـهی تحــول و توســعهی شــرکت ابعــاد مختلفــی پیــدا کنــد و هــر
بخــش در برنامـهی توســعه جایــگاه متفاوتــی داشــته باشــد .هرچنــد ایــن نکتــه
بایــد در نظــر داشــت کــه همــهی ایــن مســائل از مشــکالت جــاری بخشهــا در
شــرکتهای بــزرگ جــدا اســت .نحــوهی تطابــق مســائل قدیــم و مســائل جدیــد
ناشــی از توســعه و همچنیــن تفــاوت حرکتــی بخشهــا در برنامــهی توســعه،
یکــی از بزرگتریــن مشــکالت پیــش روی برنامههــای توســعهای یــک شــرکت
اســت .ادغــام شــدن ،شــریک تجــاری پیــدا کــردن یــا اضافــه کــردن مالکیــت
توســعه و بــزرگ شــدن غیــر طبیعــی مشــکالت بیشــتری را درون ســازمان
ایجاد خواهد کرد.
البتــه شــرکتهای کوچــک هــم در برنامههــای توســعهای مشــکالت خــاص
خــود را دارنــد .بیشــتر آنهــا در جایــگاه خــود ،بــه دنبــال اعتبــار ،مشــتری
ی از مشــکالت
پایــدار ،برنــد و معــروف شــدن در بــازار هســتند .بخــش مهمــ 
درون و بیــرون ســازمانی و همچنیــن رابطــهی پایــدار بیــن مشــتریان،
تأمینکنندههــای مــواد و ســرمایهگذاران شــرکت ،بــه کنتــرل و نظــارت بــر
رابط ـهی مالــک و مدیــران شــرکت برمیگــردد .شــرکتهایی کــه بــه صــورت
شــریک تجــاری در کشــورهای دیگــر فعالیــت دارنــد غیــر از دانســتن تفاوتهای
قوانیــن و فرهنــگ کشــور مــورد نظــر ،بایــد تفاوتهــای بیــن مدیریــت یــک
شــرکت بــزرگ یــا همــکار تجــاری یــا یــک کارآفریــن کوچــک را هــم در نظــر
بگیرند.
شــرکتهایی کــه اســتراتژی اشــتباه در توســعه دارنــد ،قربانــی بــزرگ شــدن
خواهنــد شــد .دلیــل اینکــه بعضــی شــرکتهایی کــه در رونــد و برنامــهی
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نمودار ثبت تعداد کسبوکار در ایاالت متحده امریکا :تعداد کارمندان در سال 2008
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توســعهی خــود کام ـ ً
ا ورشکســت میشــوند ،ظرفیــت نداشــتن بــازار نیســت؛
مدیریــت و انتخــاب اســتراتژی اشــتباه در طــول رونــد توســعهی شــرکت نقــش
مهمتــری در ایــن مســأله دارد .آمــار نشــان میدهــد بســیاری از شــرکتهایی
که به توسعه تمایل داشتهاند به خاطر مسائل مالی ورشکست نشدهاند.
نمــودار بــاال بــه خوبــی نشــان میدهــد بســیاری از شــرکتها بــا توســعه
مشــکل دارنــد؛ چــرا کــه یــا نمیتواننــد توســعه پیــدا کننــد ،یــا انجــام ایــن کار
برایشــان بســیار دشــوار اســت .همانطــور کــه در نمــودار ذیــل میبینیــد از
میــان  ۵.۹میلیــون شــرکت ثبــت شــده در ادارهی بازرگانــی ایــاالت متحــد
امریــکا در ســال  ،۲۰۰۸بیــش از  ۳.۶میلیــون شــرکت (معــادل ۶۱درصــد) کمتر
از  ۵نفــر کارمنــد دارنــد و شــرکتهایی کــه بیــش از  ۵۰۰کارمنــد دارنــد در
ایــن نمــودار در اقلیتنــد و کمتــر از  ۵۰۰شــرکت هســتند .بــه یاد داشــته باشــید
ایــن آمــار مربــوط بهایــاالت متحــد امریــکا اســت؛ یکــی از بزرگتریــن و
قویترین کشورهای دنیا از نظر زیرساختهای اقتصادی.
البتــه نبایــد غافــل مانــد کــه هــزاران شــرکت کوچــک در سراســر دنیــا
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وجــود دارنــد کــه نتایــج قابــل قبولــی را از زمــان تأســیس بــه دســت آوردهانــد،
امــا هیــچ برنام ـهای بــرای توســعهی فعالیتشــان ندارنــد .هرچنــد بســیاری از
شــرکتها بــا موقعیــت فعلیشــان تمایــل دارنــد در مــورد توســعهی
فعالیتشــان فکــر کننــد و در ایــن راه چالشهایــی را ک ـ ه ایجــاد میشــوند بــه
مبارزه میطلبند.
ایــن کتــاب بــرای ایــن افــراد و شــرکتها نوشــته شــده اســت .در ایــن
ی و تجربیــات مدیــران حرفهای،
کتــاب قصــد داریــم بــا اســتفاده از مطالــب علمـ 
بــه مدیــران و مالــکان کمــک کنیــم در حرفـهی خــود پیشــرفت کننــد .در ایــن
کتــاب ســعی کردهایــم تمامیزوایــای توســعه ،از جملــه اســتراتژی ،مدیریــت
اجرایــی و منابــع انســانی ،فــروش و بــازار و ســرمایهگذاری را پوشــش دهیــم و
ی ابعــاد یــک کسـبوکار ،بحــث و گفتوگــو خواهیــم
همچنیــن دربــارهی تمامـ 
کــرد؛ شــرکتهای کوچــک ،بــزرگ یــا چندملیتــی یــا بخشهــا و شــعبههای
مختلــف آن .ایــن کتــاب دربــارهی نگرانیهــای مدیــران و مالــکان نســبت بــه
توســعه بحــث خواهــد کــرد و ســعی میکنیــم راهــی مطمئــن و پایــدار را بــرای
توسعه مطبوعشان نشان دهیم.
اگــر بــه خاطــر داشــته باشــید در ابتــدای بخــش مقدمــه دربــارهی  ۴مالــک
یــک شــرکت نرمافــزار صحبــت کردیــم .آنهــا بعــد از جلســه هیــأت مدیــره
تصمیــم گرفتنــد برنامـهی توســعهی شــرکت را ادامــه دهنــد و از فروش شــرکت
منصــرف شــدند .هــر  ۴نفــر قبــول کردنــد کــه بهتریــن راه بــرای توســعهی
شرکتشــان انتخــاب راه و برنام ـهی درســت اســت .بــرای ســه ســال آینــدهی
خــود برنامهریــزی کردنــد و بخشهایــی از بــازار را کــه ظرفیــت داشــت
شناســایی کــرده و ســرمایهگذاری روی آن را در برنامههایشــان در نظــر
گرفتنــد .عــاوه بــر ایــن میــزان ســرمایهگذاریای را کــه بــرای ایــن برنامــه نیــاز
ی محدودیتهــای ســالهای آینــده را
اســت مشــخص کردنــد .آنهــا تمامــ 
شناســایی و در برنامههــای کوتاهمــدت و بلندمــدت خــود آورنــد .البتــه بــه
ســایق شــخصی خودشــان هــم در ایــن برنامــه توجــه کردنــد .یکــی از مالــکان
کــه دربــارهی فــروش شــرکت بحــث میکــرد تصمیــم گرفــت مدیــر اجرایــی
باشــد ،چــون نمیخواســت فکــر و ذهنــش را بیــش از انــدازه درگیــر آینــده
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کنــد و از اتــاق فکــر شــرکت بیــرون آمــد و تــاش کــرد بهجــای اینکــه
تصمیمگیــری کنــد ،اجــرا کننــده خوبــی بــرای تصمیمهــای گرفتــه شــده
باشــد .امــا ســه نفــر دیگــر بخشهــای کلیــدی را قبــول و ســعی کردنــد
عقبافتادگیهــای سیســتم را پیــدا و حــل کننــد و هــر  ۶مــاه یکبــار رونــد
کاری و برنامـهی خــود را چــک میکردنــد .بعــد از گذشــت ســه ســال از برنامــه
توســعهای ،دو نفــر از ایــن چهــار نفــر ،ســهام خــود را بــا قیمــت بســیار باالیــی
فروختنــد و دو نفــر دیگــر خــود را وارد چالشهــای توســعهای جدیــد شــرکت
کردند.

فصل اول

مدلهای توسعه
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وقتــی یــک شــرکت وارد فــاز توســعه میشــود نتیجــه فقــط بــزرگ شــدن
نیســت ،بلکــه در کیفیــت و کمیــت آن مجموعــه هــم تغییراتــی ایجــاد میشــود .در
حقیقــت ،تحــوالت در شــرکت باعــث ایجــاد تغییراتــی در مدیریــت نیــز خواهد شــد.
حــال ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه آیــا میتــوان مســائل و تغییــر ات ایجــاد شــده
را بــه کلیــت شــرکت تعمیــم داد؟ اگــر جــواب مثبــت اســت ،چگونــه میتــوان ایــن
مســائل مربــوط بــه توســعه را در آینــده پیشبینــی کــرد و درصــد ریســک آن را
کاهش داد؟
از مالکان شرکت تا مدیران

یکــی از بهتریــن جاهایــی کــه میتــوان ریشـهی مســائل توســعه را پیــدا کــرد،
تغییر نقش مالک در مجموعه است.
2
آبراهــام زالزینــک ،1مســؤول دانشــکدهی تجــارت دانشــگا ه هــاروارد در ســال
 ،۱۹۷۷اولیــن نفــری بــود کــه تعریــف متفاوتــی از معانــی مدیــران آفریننــده ،3الهــام
9
بخــش 4و مشــتاق 5یــا ســازمانی ،6منظــم 7و احساســی 8ایجــاد کــرد و واژهی رهبــر
را برای فردی در گذشته 10و مدیر 11را برای نفر اول 12سازمان در نظر گرفت.
در نمــودار  1.۱فاصل ـهی بیــن رهبــر و مدیــر را میتــوان مشــاهده کــرد .ایــن
نمــودار از اثــر جــان کاتــر 13در کتــاب «تغییــرات اساســی» 14برداشــته شــده اســت.
همچنیــن ایــن نمــودار بــرای مقایســه کارآفریــن در شــغلهای تــازه راهانــدازی
شده و سایر بخشهای مدیریتی شرکت استفاده میشود.
اکثــر شــرکتها بــر اســاس یــک نقشــهی ســازمانی بخصــوص شــروع بــه
فعالیــت میکننــد کــه در آن مالــکان شــرکت در رأس قــرار میگیرنــد و مدیــران
1. Abraham Zaleznik
2. Business
3. Creative
4. Inspirational
5. Enthusiastic
6. organized
7. disciplined
8. sensible
9. leader
10. former
11. manager
12. latter
13. John Kotter’s
14. Leadin change
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نمودار -1.۱ماتریکس رهبران  /مدیران سازمان

رهبران

مدیران

3

2

4

1
منبع  :نویسنده

اصلــی در ردههــای پایینتــر .اگــر واقعـاً شــرکت بــه دنبــال داشــتن شانســی بــرای
توســعهی پایــدار اســت ،بایــد کیفیــت حضــور مالکانــی را کــه پُرانــرژی ،آفرینــده و
الهامبخــش هســتند را بیشــتر کننــد .یــک شــرکت تــازه راهانــدازی شــده بــرای
داشــتن توســعهی پایــدار و حرکــت از مرحلـهی یــک بــه مرحلـهی دو ،بــه حرکتهــا
و تصمیمهــای رهبــر در نقــش یــک پــدر چشــم مــیدوزد .ســازماندهی ،نظــم و
اســاس شــرکت تازهتأســیس ،بــا فشــارهایی کــه مالــک بــه سیســتم وارد میکنــد
شــکل میگیــرد .تنهــا مســئله ایــن اســت کــه شــرکت بهســختی از رهبــر یــا
مالــک خــود دل میکنــد و در ایــن مرحلــه ،بخشهــای مختلــف ســازمان هویــت
مســتقلی از رهبــر خــود نخواهنــد داشــت .امــا بــرای توســعهی یــک ســازمان
همهچیــز بایــد تغییــر کنــد .جرمینیومــن 15مدیــر اجرایــی مؤس ـسیه بینالمللــی
 BDOمینویسد:
«شــرکتهای جدیــد را کارآفرینــان ایجــاد میکننــد؛ افــرادی کــه بــا

پیادهســازی اســتراتژی موفــق ،شــانس ،روحیــهی عالــی و پشــتکار
15. Jeremy Newman
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قــوی توانســتهاند ایــن شــرکتها را بیافرییننــد .امــا شــرکت وقتــی

میتوانــد بــزرگ شــود و توســعه پیــدا کنــد و درآمــد بیشــتری داشــته

باشــد ،کــه یــک مدیــر موفــق و حرف ـهای اســتخدام کنــد .همیشــه در
ســازمانهای در حــال توســعه نیروهــای تــازه اســتخدام میشــوند کــه

بعــد از مدتــی بوروکراســی درونســازمانی را بــاال میبرنــد تــا از ایجــاد
مســائل خــارج از کنتــرل جلوگیــری کننــد .طبعــ ًا ســازمان هــم بــا

توجه به الگوی مدیرانش رشد و توسعه پیدا میکند».

در تعریــف عملیاتــی «مدیریــت» ،16گــزارش برنامههــا ،ارزیابــی طرحهــای در
حــال اجــرا ،آمادهســازی دســتور جلســه و ســایر برنامههــای آمادهســازی یــک
شــرکت «موفــق» 17آورده شــده اســت .ســازمانی کــه بــه خاطــر انــرژی فوقالعــاده
کارآفریــن آن و هیجانــات فروشهــای اولیــه و متوالــی آن رونــق یافتــه تأثیــر و
پایــداری کمتــری نســبت بــه شــرکتی دارد کــه براســاس نظــم و ترتیبــی مدیریتــی
در حــال رشــد اســت .براســاس شــکل  1.۱شــرکت بــرای حرکــت از بخــش دو بــه
ســه ،نیــاز دارد کــه مالــکان و مدیــران در حالــت تعــادل قــرار گیرنــد .بــه عبــارت
دیگــر ،در ایــن حالــت شــرکت نظــم و ترتیــب خــاص و پایــداری دارد و کیفیــت
حضور کارآفرین یا رهبر هم خدشهدار نشده است.
بــرای بســیاری شــرکتها قــرار گرفتــن در مرحل ـهی  ،۳روی کاغــذ شــیرین و
جــذاب بهنظــر میرســد امــا رســیدن بــ ه ایــن مرحلــه در عمــل بســیار دشــوار
اســت .بعضــی رهبــران 18وقتــی در ایــن موقعیــت قــرار میگیرنــد احســاس
میکننــد چــارهای ندارنــد جــز اینکــه جایــگاه خــود را تنــزل داده و در نقــش یــک
مدیــر درونســازمانی قــرار گیرنــد یــا نقــش متفاوتــی همچــون «مدیــر توســعه»
بــودن را بپذیرنــد .بــرای مالکیــن پذیرفتــن تغییــرات اساســی در نقــش و حضورشــان
در شــرکت و بــه دســت آوردن و اســتفاده از تواناییهــای جدیــد در موقعیــت تــازه
آنهــا را آشــفته میکنــد .هرچنــد انســان بــر اســاس جایــگاه خــود تغییــر میکنــد
ی پیــدا میشــوند کــه
و تواناییهایــش افزایــش مییابــد ،امــا افــراد مســتقل کمــ 
تفــاوت دو طیــف رهبــر و مدیــر را بهراحتــی درک کــرده و بــا آن کنــار بیاینــد .بــه
16. management
17. Proper
18. leader
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عبــارت دیگــر ،مالــکان ســازمان بایــد از صندلــی خــود برخیزنــد و در نقــش دیگــری
ظاهر شوند که دیگر آن قدرت و اختیارات قبلی را به آنها نمیدهد.
رهبــران هــر شــرکت بــا پذیرفتــن نقــش مدیریتــی در ســازمان ،در اغلــب مــوارد
ت خــود میکننــد و پیــدا کــردن مدیــر حرف ـهای
بهتریــن خدمــت را بــه شــخصی 
تازهنفــس میتوانــد بــه توســعهی شرکتشــان کمــک زیــادی کنــد .امــا مســأله
همیــن اســت :کارآفرینــان یــا رهبــران ســازمانها بایــد متوجــه باشــند کــه جایــگاه
و اختیاراتشــان نیــاز بــه تغییــر دارد .در اغلــب مــوارد رهبــران یــک ســازمان بــا
مدیــران تــازه اســتخدام شــده مخالفتهــای شــدیدی میکننــد و وقتــی ایــن
مخالفتهــا را بررســی میکنیــم متوجــه میشــویم کــه رهبــران شــرکت آنهــا
ـان
کــه حاضــر بــه پذیــرش وضعیــت جدیــد ســازمان نیســتند سردســتهی مخالفـ ِ
مدیــران جدیدنــد و حاضــر بــه پذیــرش قــدرت گرفتــن نیروهــای تازهنفــس و
حرفــهای نیســتند؛ زیــرا فکــر میکننــد هیچکــس بــه انــدازهی خودشــان بــرای
ســازمان دل نمیســوزاند .دود ایــن مخالفتهــا و مقاومتهــای بیهــوده بــه چشــم
ســازمان مـیرود و روابــط تنــد و زننــدهای را بیــن مدیــران و رهبــران ســازمان ایجاد
میکنــد .در اغلــب مواقــع بیمیلــی دو طــرف بــرای ندیــدن نتایــج ایــن اختالفــات
ســازمان شــاهد غوطــهور شــدن
باعــث میشــود بــا اولیــن مشــکل کوچــک در
ْ
ی بخشهــای ســازمان در ایــن مشــکل و از کار افتــادن سیســتم اداری باشــیم
تمامـ 
کــه اجــرای برنامههــای توســعهای را بــه تأخیــر میانــدازد و تــا وقتــی آنهــا ایــن
بحــران را نبیننــد یــا در بحرانــی جــدی قــرار نگیرنــد ،ندیــدن نتایــج ایــن اختــاف
بیــن مدیــران و رهبــران شــرکت ادامــه دارد .شــرکتها اگــر در توســعهی پایــدار و
همیشــگی جــدی هســتند بایــد در زیرســاختها و ســاختار ســازمانی مطبوعشــان
«ســمت مدیریتــی» تعریــف کننــد .یکــی از چالشهــای بــزرگ شــرکتهای
خانوادگــی تعریــف ایــن ســاختار اســت و اکثــر آنهــا پذیــرش ایــن ســاختار و ردهی
سازمانی را به تأخیر میاندازند.
برخــی کارمنــدان تصــور میکننــد فشــارهای یــک مدیــر بســیار تأثیرگذارتــر از
یــک رهبــر اســت و ایــن گرایــش فکــری در بیشــتر شــرکتها وجــود دارد.
همانطور که نیومن 19میگوید:
19. Newman
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«کاســتن از جایــگاه رهبــر و قــوی کــردن مدیــران ســازمانی باعــث

میشــود تــا مدیــران داخلــی بــاور کننــد کــه بهتریــن هســتند و اســتعداد

ذاتی آنها به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل خواهد شد».

البت ـ ه حقیقــت ایــن اســت کــه یــک شــرکت بــدون داشــتن مدیــر شایســته و
الیــق ،مدتــی طوالنــی زنــده نخواهــد مانــد .بــه عبــارت دیگــر ،شــرکتی کــه مدیریـ ِ
ـت
آن انگیــزه را میگیــرد و روحیــه و فشــارهای کارآفریــن را از مجموعــه خــارج
میکنــد ،در میانـهی کار از بــازار حــذف و بــه سرنوشــت بســیاری شــرکتهای دیگــر
دچــار خواهــد شــد .توســعهی زودهنــگام و بــدون زیرســازی همانقــدر خطرنــاک
اســت کــه توســعه در موعــد مقــرر صــورت نگیــرد و شــرکت بــرای ادام ـهی مســیر
انگیــزه و برنام ـهای نداشــته باشــد .ایــن توســعههای بیموقــع را میتــوان اغلــب در
شــخصیت اســتارتآپهایی دیــد کــه شــرکتهای بــزرگ ایجادشــان میکننــد.
ایــن امــر در نتیج ـهی تصــورات اشــتباهی اســت کــه مالکیــن آنهــا دارنــد و فــرض
میکننــد اســتارتآپها نمون ـهی کوچکــی از شــرکتهای بــزرگ هســتند؛ مث ـ ً
ا در
ی عــام در انگلیــس کــه باهــم ســرمایهگذاری مشــترکی را
مــورد دو شــرکت ســهام 
انجــام دادنــد (یکــی در زمینــ ه خردهفروشــی و دیگــری در زمینــه رســانه فعالیــت
داشــتهاند) .مدیــر اجرایــی ایــن شــرکت بســیار مشــتاق بــود کــه «فرهنــگ کارآفرینی
را در ســازمان ایجــاد کنــد» امــا اولیــن اولویتــش را کــه برنامـهی بازنشســتگی بــرای
خــود و تیمــش قــرار داد .بــه نظــر میرســد ایــن نــوع نگرانــی دربــارهی بازنشســتگی
کامـ ً
ی اســت تــا شــرکت در مســیر خــود عمــری
ا محتاطانــه باشــد ،امــا دلیــل محکمـ 
طوالنــی داشــته باشــد .معمــوال مدیــران مالــی بــه مالــکان شــرکت بــرای موفقیــت در
ســمت مدیرعاملــی کمــک میکننــد و آنهــا بــه مدیــران جدیــد دربــارهی نحــوهی
گرفتــن مســؤلیت از مالــکان شــرکت و نظــم و ترتیــب حســابهای شــرکت توضیــح
میدهنــد .آنهــا میتواننــد جایگزینــی بــرای انــرژی ،آفرینندگــی و میــل بــه گرفتــن
ریســک از مالــکان ایجــاد کنــد .تحقیقــات مؤسس ـهی گرنــت تورنتــون 20در دســامبر
ســال  ۲۰۱۴نشــان میدهــد کــه ۸۵درصــد ثــروت  ۱۰۰۰کمپانــی برتــر ایــاالت
متحــد امریــکا بــه نقــش تأثیرگــذار رئیــس بخــش مالــی در موفقیتهــای مدیرعامــل
برمیگــردد .همانطــور کــه در ســطرهای بــاال بــه مقایس ـهی رهبــر یــا کارآفریــن و
20. grant thornton
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سیســتم مدیریتــی و ســازمانی اشــاره شــد ،فشــارهای رفتــاری میــان مدیــران و
کارآفرینــان یــک ســازمان ،بایــد در قالــب مدلهــای توســعهای هــر ســازمان ترســیم
شــود .انتخــاب هــر مــدل ،کلیــد اصلــی توســعه و گســترش هــر شــرکت اســت.
مدلهایــی کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره میشــود ،هــر یــک دربــارهی طیفهــای
مختلفــی از مــردم یــا شرکتهاســت امــا بــه صــورت غیرمســتقیم بــه مراحــل مختلــف
توســعه ،کــه همــهی شــرکتها بایــد آن را بگذراننــد ،اشــاره میکننــد .عــاوه بــر
ایــن سیســتمهای مدیریتــی ســازمانی ،اســتراتژیهای هــر مرحلــه را بــه تصویــر
ن کــه
میکشــند و تفاوتهــای هــر مرحل ـهی توســعه را بیــان میکننــد .خالصــه ای ـ 
ی ابعاد خواهد شد.
رشد یک شرکت ،باعث رشد آن در تمام 
مدلهای توسعه

پژوهشگــران توســعهی شــرکت تــاش میکننــد پیامدهــای توســعه را بــه
ی مراحــل آن تعمیــم دهنــد .آنهــا اول بــه مدلهــای توســعه میاندیشــند و
تمام ـ 
تحلیلهایشــان در چارچــوب مرحلــهای از توســعه قــرار میگیــرد کــه وضعیــت
فعلــی شــرکت را توصیــف میکنــد .آنهــا ویژگیهــا و چارچــوب هــر مرحلــه و
تغییــرات ضــروریای را کــه باعــث ســهولت حرکــت شــرکت از مرحلــهای بــه
مرحل ـهای دیگــر میشــود را تحلیــل و تفســیر میکننــد .در ایــن بخــش بهتریــن
مدلهــای توســعه در انــواع شــرکتهای مختلــف تجزیــه و تحلیــل میشــود.
عــاوه بــر ایــن اطالعــات مفیــدی هــم در اختیــار کســانی میگــذارد کــه بــرای
توســعه تــاش میکننــد یــا بــه دنبــال راهــی بــرای کنــار آمــدن بــا پیامدهــای
توسعه میگردند.
مدل گرنیر :21تکامل 22و تحول

23

لــری ای .گرنیــر 24پرفســور مدیریــت و ســازمانهای اداری از دانشــکدهی
تجــارت مارشــال در دانشــگاه جنــوب کالیفرنیــا ،مقالـهی خــود را بــا عنــوان «تکامــل
21. Greiner
22. Evolution
23. Revolution
24. Larry E. Greiner
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و تحــول در ســازمانهای توســعهیافته» در ســال  ۱۹۷۲منتشــر کــرد .البتــ ه ایــن
اولیــن مــدل توســعه نیســت ،امــا جــزء اولیــن مدلهــای توســعه بهشــمار میآیــد
کــه بــه صــورت گســتردهای در کالجهــا و کالسهــای درس توســعهی اســتراتژی
اســتفاده میشــود .گرنیــر در ابتــدا  ۵مرحلــه بــرای توســعهی شــرکتها پیشــنهاد
کرده بود که در سال  ،۱۹۹۸یک مرحلهی دیگر به آن اضافه کرد.
هــر مرحلــه در روش گرنیــر بــا یــک تکامــل شــروع میشــود امــا در ادامــه بــا
یــک دورهی «آشــفتگی و تغییــر بــزرگ در ســازمانها» بــه تحــول میرســد .در
حقیقــت در هــر دوره مشــخص میشــود ســازمان تــا چــه انــدازه میتوانــد توســعه
پیدا کند.
مــدل توســعه اســت .همانطــور کــه
دورهی زمانــی تکامــل ،قلــب ایــن نــوع
ِ
تغییــرات درونســازمانی از بابــت توســعه اجتنابناپذیــر اســت ،در مــدل توســعهی
گرنیــر ،تصویــر هــر مرحلــه ترســیم شــده و هــر تصویــر نشــاندهندهی ســختی و
مشــکالت آن اســت .در ایــن مــدل ،وظیفــهی اصلــی مدیــران در هــر مرحلــهی
توســعه ،پیــدا و ایجــاد کــردن راههــای جدیــد بــرای اســتفاده از آن در مراحــل بعدی
توســعه اســت .نکتـهی جالــب و خنــده دار براســاس تجربــه مدیرانــی کهایــن مــدل
را اجــرا کــرده انــد ایــن اســت کــه راهحلهــای اصلــی در یــک مرحلــه باعــث ایجــاد
مشکالت اصلی در مرحله بعد خواهد شد.
ایــن  ۵مرحل ـهی توســعهی شــرکت در شــکل  1.۲نشــان داده میشــود و زیــر
هر مرحله به شرایط آن اشاره خواهد شد:
آفرینندگــی :25در مرحل ـهی آفرینــش ،هم ـهی انــرژی رهبــر ســازمان ،صــرف
فعالیتهــای اجرایــی خواهــد شــد و سیســتم مدیریــت و تصمیمهــای ســازمانی
ســریع و واکنشــی انجــام میگیــرد .در ایــن مرحلــه بحــران رهبــری ایجــاد میشــود؛
اولیــن ســؤالی کــه در ایــن بحــران پرســیده میشــود ایــن اســت کــه چــه کســی در
موقعیــت آشــفته ،ســفارشهای ضــروری ســازمان را انجــام میدهــد؟ راهحــل ایــن
بحران با ظرفیتهای بهکارگیری مدیران خواهد بود.
مدیریــت :26تحــول مرحلــهی اول بــا هدایــت در مرحلــهی دوم ادامــه پیــدا
25. creativity
26. Direction
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Larry Greiner, "Evolution and Revolution as Organisations Grow". Harvard Business Review, 1972

میکنــد .در ایــن مرحلــه سیســتم مدیریــت و رونــد آن معرفــی و گســترش مییابــد
و ارتباطــات درونســازمانی مدیــران بــا یکدیگــر حالــت رســمیتری پیــدا میکنــد.
همانطــور کــه میدانیــد در ســازمانهای در حــال توســعه ابتــدا برنام ـهای بــرای
گســترش ریختــه میشــود امــا نتیجــه بــه محــدود شــدن دســتهای از مناســبات
ختــم خواهــد شــد .بحــران ایــن مرحلــه «خودمختــاری» نــام دارد کــه در آن مدیران
میانــی بیــن پیــروی از سیســتم رشــد براســاس نظــم تعییــن شــده یــا هدایــت
خودسرانهی گروه گرفتار میشوند.
واگــذاری مســولیت :27بحــران خودمختــاری در مرحلــهی دوم توســعه بــا
برقــراری مدیریــت و توســعهی واگــذاری اختیــارات بــه بخشهــای مختلــف در ایــن
مرحلــه حــل خواهــد شــد .در ایــن سیســتم ،مدیــر ارشــد اجرایــی جــزء اســتثنائات
27. Delegation
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قــرار خواهــد گرفــت و بــر همـهی اتفاقــات سیســتم نظــارت خواهــد کــرد و مدیــران
ارشــد پایینتــر نیــز بودجــه و اختیــارات را بیــن بخشهــا و دپارتمانهــای مختلــف
تقســیم خواهنــد کــرد .نقطـهی بحرانــی ایــن مرحلــه کنتــرل سیســتم اســت؛ جایــی
کــه مدیــر ارشــد اجرایــی حــس میکنــد کنتــرل سیســتم بــا واگــذاری اختیــارات
بــه شــاخهها از دســتش خــارج شــده .بررســی سیســتم و تحمیــل برخــی قوانیــن از
دفتر مرکزی به شاخهها راهحلی جدی برای این معضل است.
ی :28در ســازمانهای بــا انگیــزهی بــاال بازگشــت بــه
همکاریهــای سیســتم 
مراحــل قبــل ،از جملــه گزینههایــی اســت کــه در حالــت عــادی انتخــاب نمیشــود.
ارشــد سیســتمهای
بــرای رفــع معضــل کنتــرل در مرحلــهی ســوم ،مدیــران
ْ
بوروکراســی اداری را بــرای ایجــاد هماهنگــی بــه وجــود میآورنــد .در ایــن سیســتم،
برخــی تصمیمهــا بــه دفتــر مرکــزی واگــذار میشــود و هزینههــای مصرفــی زیــاد
را بهشــدت کنتــرل میکننــد و رونــد اداری کامــل و شــفافی بیــن بخشهــای
ی اطالعــات شــرکت در فضایــی مشــترک بیــن
مختلــف برقــرار میشــود .تمامــ 
کارکنــان قــرار داده میشــود و برنامــهی پورســانتهای فــروش بــرای ترغیــب
کارکنــان بــه منظــور شناســاندن بیشــتر شــرکت بــه بــازار در نظــر گرفتــه میشــود.
امــا ایــن مرحلــه کام ـ ً
ا روی سیســتم اداری تمرکــز کــرده و همکاریهایــی کــه از
ایــن طریــق پدیــد آمــده ،زمینهســاز بحــران بوروکراســی بیــش از انــدازه میشــود؛
تقــدم بــا اجــرای
اتفاقــی کــه باعــث میشــود در رویههــای اجرایــی ،حــق
ّ
سلسهمراتب اداری باشد نه حل یک مشکل.
همــکاری خــودکار :29نتایــج انقــاب چهــارم درونسیســتم ،در مرحلـهی پنجــم
توســعه بــه وجــود خواهــد آمــد .در ایــن مرحلــه کارهــای گروهــی و کنترلهــای
ی از طریــق خــود کارکنــان ،جایگزیــن کنترلهــا و سیســتمهای
درون سیســتم 
اداری میشــود و بهجــای رونــد اداری ،تمرکــز روی حــل مشــکل درونسیســتم
اســت و ایــن موضــوع بیــن بخشهــای مختلــف ،از هیــأت مدیــره تــا ردههــای
میانــی سیســتم ،نیــز جــاری خواهــد شــد .میتوانیــد نمونــهی ایــن نــوع هماهنگــی
بخشهــای مختلــف و فکرهــای متفــاوت درونسیســتم را در فصــل ســوم و نمــودار
28. co-ordination
29. collaboration

مدلهای توسعه 37

 3.۱ببینید.
گرنیــر در اولیــن مقالـهی خــود دربــارهی ایــن نظریــه توضیــح داده کــه دربارهی
پایــان مرحلــهی پنجــم و بحــران آن هنــوز چیــزی نمیدانــد و نمیتوانــد آن را
پیشبینــی کنــد .در ایــن مقالــه او پیشبینــی کــرده انقــاب و نقطــهی بحرانــی
مرحلــهی پنجــم میتوانــد «اشــباع فکــری کارکنــان در زمینــهی توســعهی
انگیزههــای درونــی بــرای توســعه ،خســتگیهای فیزیکــی از جوشوخروشهــای
همکاریهــای گروهــی و فشــارهای بینهایــت بابــت ایجــاد راهحلــی تــازه بــرای
مشــکالت باشــد ».تنهــا راهحلــی کــه بــرای ایــن بحــران در ذهــن داشــته ایــن اســت
کــه ســازمان و ســاختار اداری اجــازه دهــد کارکنانش خــود را احیا کنند و اســتراحت
فیزیکــی و فکــری داشــته باشــند .بــه عبــارت دیگــر ،کارکنــان شــرکت بایــد بعــد از
یــک دوره ،حتــا بــه صــورت اجبــاری ،چنــد هفت ـهای اســتراحت کننــد تــا بتواننــد
فیزیــک و ذهنشــان را بــه تعــادل برســانند و دوبــاره در جایــگاه قبلــی قــرار بگیرنــد.
گرنیــر در مقالههــای بعــدی بهجــای توضیــح مراحــل بعــدی توســعهی شــرکت،
ویژگیهــای ســازمان را توضیــح داده اســت .در واقــع او جــزء اولیــن نویســندههای
ایــن رشــته اســت کــه ســعی کــرده مطالبــی را بــه شــیوهی خــودش توضیــح دهــد
کــه در ســالهای بعــد نویســندگان دیگــر بارهــا از آن یــاد کردهانــد؛ ایــن کــه
توضیــح مراحــل اولیـهی رشــد شــرکت بســیار آســانتر از ایــن اســت کــه بخواهیــم
مراحل بعدی را توضیح دهیم.
البتــه پرفســور گرنیــر بــا رفتــاری کــه بیــن محققــان معمــول نیســت ،ســالها
مــدل توســعه را در مجلــهی
بعــد نظریــهی خــود را بهشــدت نقــد کــرد .او ایــن
ِ
بیزنــس دانشــگاههــاروارد در ســال  ۱۹۹۸دوبــاره منتشــر کــرد .در ایــن نســخهی
جدیــد ،بعــد از یــک وقفـهی ۲۶ســاله ،یــادآور میشــود کــه بیشــترین انتقــادی کــه
روش توســعه وارد کــرد مربــوط بــه مرحلــهی پنجــم اســت .او
میتــوان بــ ه ایــن ِ
30
میگویــد گمانهزنیهایــی کــه در گذشــته بابــت اشــباع فکــری ســازمان
بهعنــوان بحــران مرحلـهی پنجــم توســعه تصــور کــرده بــوده ،کامـ ً
ا اشــتباه اســت.
او در ایــن مقالــه مینویســد بحــران واقعــی ایــن مرحلــ ه ایــن اســت کــه هیــچ
راهحلــی بــرای توســعهی داخلــی شــرکت وجــود نــدارد .بــرای نگــه داشــتن توســعه
30. psychological saturation
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ً
مثــا پیــدا
در ســازمان ،مدیــران ارشــد بایــد بــه خــارج از ســازمان نــگاه کننــد؛
کــردن شــریک تجــاری یــا فروختــن و همراهــی بــا رقیبشــان و تبدیــل شــدن بــه
یــک شــرکت بینالمللــی و بــزرگ در ســطح منطقــه .در واقــع ،گرنیــر مرحلــهی
ششــم توســعهی خــود را تنهــا بــرای ســازمانها وشــرکتهای بســیار بــزرگ
توضیــح میدهــد و در آن مقالــه شــرکت جنــرال موتــورز را مثــال میزنــد کــه
مجموعهای از کمپانیهای مختلف در سراسر دنیا است.
مــدل گرنیــر یکــی از فرضیههــای جــدی در زمینــهی رشــد و توســعهی
ســازمانها اســت .او در مقالــهی اول آشــکارا مینویســد کــه «خروجــی هــر
مرحل ـهی توســعه ...تنهــا در همیــن پنــج مرحلــه بــوده و هم ـهی آنهــا تقریبــی
اســت ».او در آن مقالــه همــهی کارآفرینــان را بــه آزمایــش ایــن روش ترغیــب
میکنــد و از آنهــا میخواهــد آن را امتحــان و اگــر در هم ـهی احتمــاالت اشــتباه
درآمــد اصالحــش کننــد .افــراد زیــادی در زمینــهی مدلهــای توســعه فعالیــت
داشــتهاند و مــدل گرنیــر هنــوز جــزء اســتانداردترین مدلهــای توســعه در مقایســه
با سایر مقالههای منتشر شده در این زمینه است.
ســؤالی کــ ه اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا مــدل گرنیــر ابــزار
عملــی بــرای مدیــران دارد؟ گرنیــر در مراحــل مختلــف راهنمایــی صریــح و روشــنی
بــرای مدیــران انجــام داده .او در طــول مقالــه دربــارهی جایــگاه مدیــران در مراحــل
مختلــف توســعه صحبــت میکنــد و همچنیــن بــه آنهــا گوشــزد میکنــد چــه
زمانــی بایــد عملــی را انجــام دهنــد .مــدل گرنیــر اشــاره میکنــد کــه مدیــران بایــد
محدودیتهایــی را کــه بابــت راهحــل مشــکالت ارائــه میدهنــد شناســایی کننــد و
زمــان مداخل ـهی آنهــا بــه یــک مســأله را یــادآوری میکنــد .البتــه راهحلهــای
مربــوط بــه هــر مرحلــه نمیتوانــد بــه مشــکالت مربــوط بــه مرحلــهی بعــدی
اختصــاص یابــد .در حقیقــت گرنیــر در مقالــه بهایــن موضــوع اشــاره میکنــد کــه
مشــکالت هــر مرحلــه هماننــد بذرهایــی هســتند کــه مرحلــهی قبــل پاشــیده
شدهاند و در مرحلهی فعلی این مشکالت به چشم میآیند.
مــدل گرنیــر تــا بــه امــروز نظرهــای مختلفــی را از بخشهــای متفاوتــی بــه
خــود جلــب کــرده و مدیــران شــرکتها بــرای پیریــزی توســعهی شرکتهایشــان
از ایــن مــدل اســتفاده کردهانــد و ایــن مــدل بــه آنهــا در پیــدا کــردن مشــکالت
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در ســالهای گذشــته و پیشبینــی آنچــه در ســالهای آینــده رخ خواهــد داد
کمــک کــرده اســت .تمرکــز روی ســیر تکاملــی و بحرانهــا ،آنهــا را از هزینههــای
بیجــا بابــت توســعه دور کــرده .یــک شــرکت زمانــی موفــق خواهــد بــود کــه تغییــر
در آن ادامــه دار باشــد .اگــر در شــرکتی بخــش یــا محتوایــی بــرای تغییــر بــه نظــر
نرســید ،بایــد ایــن ســؤال را از خــود پرســید کــه آیــا در مســیر درســت قــرار
گرفتهایــم؟ یــا رضایتمنــدی از نتیجــهی شــرکت در هیــأت مدیــر ه ایجــاد شــده
اســت! تحــول 31مشــکالتی را کــه توســعه همــرا ِه خــود م ـیآورد ترســیم میکنــد.
اگــر مدیــر شــرکتی انگیــزهی الزم را بــرای تغییــر دارد و بــرای ایــن موضــوع
برنامهریــزی کــرده باشــد ،بایــد از مشــکالتی کــه در آینــده بــه ســراغ او میآیــد
اطالع داشته باشد تا بتواند بهراحتی با آنها روبهرو شود.
ایــن مــدل بــرای کســانی کــه پیشبینــی آینــده را دوســت دارنــد ،یــا
میخواهنــد خــود را بابــت تغییراتــی کــه توســعه همــرا ِه خــود مــیآورد آمــاده
کننــد بســیار جــذاب اســت .امــا برخــی دیگــر ایــن مــدل را خســتهکننده و کام ـ ً
ا
غیرطبیعــی میداننــد .نگاهــی بدبینانــ ه بهایــن مــدل بــه نوســانات بیــن ســیر
تکاملــی و تحــول برمیگــردد و ایــن هــم مربــوط بــه زمانــی اســت کـ ه ایــن مــدل
توســعه را دانشــگاهیان رواج دادنــد؛ (اوایــل دهـهی  )۷۰وقتــی مارکسیســم کامـ ً
ا در
فضــای دانشــگاهی و سیاســت حضــور داشــت .گرنیــر دربــارهی اجبــار یــا دیالیکتیک
تاریخ مینویسد:
«ترســیم میــراث روانشناســی اروپــا میگویــد رفتارهــای فــردی
عمدتــ ًا در درجــهی اول براســاس تجربــه و اتفاقــات گذشــته شــکل
گرفته تا آنچه که در آینده پیش رو داریم».

درحقیقــت ،او در نظری ـهی خــود مدیرانــی را کــه چشــم بــه اتفاقــات بیرونــی
میدوختنــد و بــه فکــر آنچــه در آینــده رخ میدهــد بودنــد تحقیــر میکــرد و
حتــا آنهــا را کــه بــه دنبــال ترســیم نقش ـهای کامــل از بــازار بودنــد تــا معرفــی
تــازهای از ســازمان بــه بــازار داشــته باشــند دســت میانداخــت .همانطــور کــه
باالتــر هــم اشــاره شــد ،محتــوا بســیار مهــم اســت و یــک مدیــر بایــد بــه سیســتم
مدیریــت خــود بــدون توجــه بــه ریس ـکهای آن تمرکــز و آن را اصــاح کنــد .بــه
31. revolution
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عــاوه ،گرنیــر فرضیاتــی را دربــارهی آینــده مطــرح میکنــد کــ ه میتــوان آن را
آشــکارا در مرحلـهی آخــر دیــد .امــا او در بخشهــای دیگــر فرضیـهی خــود کامـ ً
ا
مطمئــن بــود .مثـ ً
ا ایــن کــه مدیــران بایــد بــه تأثیــر تصمیمهایــی کــه در گذشــته

گرفتهانــد توجــه کننــد .و حتــا بــه صــورت غیرمنصفانـهای پیشــنهاد میکــرد توجــه
بهایــن تأثیــرات مهمتــر از توجــه بــه اتفاقــات اخیــر و حرکتهــای بــازار اســت .در
دنیــای واقعــی ،رهبــران هــر فعالیتــی بــه برنامــه نیــاز دارنــد؛ برنامـهای کــه بــا آن
درک واضحــی از وضعیــت موجــود و آنچــه در آینــده بــرای شــرکت و بــازار رخ
خواهــد داد بــه دســت بیاورنــد .دربــارهی ایــن برنامــه در فصــل  8صحبــت خواهیــم
کرد.
مدل چرچیل : 32توسعهی شرکتهای کوچک

نیــل چرچیــل 33پروفســور بازنشســته در زمینــهی کارآفرینــی از مؤسســهی
 Inseadدر فرانســه و یکی از اســاتید برجســته در ســایر مؤسســات اســت .او نظریهی
خــود را دربــارهی توســعهی شــرکتهای کوچــک در پنــج مرحلــه در ســال ۱۹۸۳
بــه صــورت مقالــه منتشــر کــرد کهایــن مقالــه در ســالهای بعــد بارهــا منتشــر
شــده اســت .چرچیــل و همــکار نویســنده اش ویرجیینــا لوئیــس 34بــرای ســاختن
ایــن مــدل از ســاختارهای توســعهای از جملــه گرنیــر اســتفاده کردنــد .تفاوتــی کــه
کار آنهــا بــا دیگــر مدلهــا داشــت ایــن بــود کــه فرضیـهی خــود را از طریــق ۸۳
پرس ـشنامه بیــن  ۱۱۰مالــک و مدیــر کمپانیهــای موفــق کوچــک توزیــع کردنــد
که در این نظرسنجی شرکت کردند.
چرچیــل و لوئیــس در ایــن فرضیــه بــه ایــن نتیج ـ ه رســیدند کــه مدلهــای
توســعه میتوانــد بــه انجــام فعالیتهــای یــک شــرکت کمــک کنــد .وقتــی بــه
مــدل توســعهی شــرکتهای کوچــک نــگاه میکنیــم «نقط ـهی مشــترکی کــه در
چارچــوب ایــن مــدل وجــود دارد ،افزایــش فهــم و درک طبیعــت و شــخصیت
مشــکالت ایــن نــوع شــرکتها اســت ».شناســایی ایــن ســاختار میتوانــد بــه
«پیشبینــی نیازهــای اساســی در نقطههــای مختلــف کمــک کنــد ».و میتوانــد
32. Churchill
33. Neil Churchill
34. Virginia Lewis
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پایــهی اساســی تأمیــن «ارزیابــی اثرگــذاری راهحلهــا در حــال حاضــر و ارائــهی
پیشــنهاد بــرای قوانیــن و سیاســتهای فعالیــت یــک شــرکت باشــد ».ایــن
ســاختارها همچنیــن میتواننــد «راهنمایــی بــرای حســابداران و مشــاوران بــرای
تشــخیص مشــکالت و همگــن کــردن راهحلهــا در محیطهــای کارآفرینــی کوچــک
باشد».
نقطـهی قــوت نظریـهی چرچیــل ایــن اســت کــه نظریـهی خــود را بــه صــورت
تجربــی بیــن شــرکتهای کوچــک بــه چالــش کشــیده اســت .خروجــی ایــن
آزمایــش تجربــی ســختترین بخــش توســعه را مشــخص کــرد؛ پاســخ ایــن ســؤال
کــه توســعه چیســت و شــامل چــه چیزهایــی میشــود؟ خیلــی از مدیــران
شــرکتها تصــور میکننــد بــاال بــودن گــردش حســاب یــا تعــداد کارکنــان
نشــاندهندهی ایــن اســت کــه شــرکت در مســیر توســعه قــرار گرفتــه؛ در صورتــی
کــه پیچیدگیهــای خــط تولیــد ،انــدازهی متفــاوت تولیــد یــا تکنولــوژی آنهــا،
تعــدد شــعبهها و بقیـهی مــوارد هــم در توســعهی شــرکت مهــم هســتند .چرچیــل
در نظریــهی خــود بهدرســتی میگفــت چالشهــای ســاختاری شــرکت و ایجــاد
مدلهــای توســعه ،همیشــه میتوانــد بــه تعــادل بیــن ســادگی و پیچیدگــی
توســعه ضربــه بزنــد .اگــر در مــدل پیشبینیشــده بیــش از انــدازه بــه گذشــته
نــگاه کنیــم نتیجـهی آن چیــزی جــز شکســت نیســت؛ شــرکتی کــه واقعـاً آشــفته
اســت .و اگــر بیــش از انــدازه بــه آینــده معطــوف شــویم تســلیم ســاختاری
بهدردنخــور و غیــر قابــل درک خواهیــم شــد .چرچیــل تلویحـاً شکســت یــا پیــروزی
مــدل توســعه را بــه تناســب مــدل گرنیــر نســبت میدهــد و اعتــراف میکنــد
تعــداد زیــادی از مــوارد تحقیقاتــیاش مربــوط بــه شــرکتهای تازهتأســیس یــا
اســتارت آپهــا مربــوط نمیشــود ،بلکــه اکثــر آنهــا کمپانیهایــی خریداریشــده
بودنــد ،یــا در مرحل ـهای از ثبــات قــرار داشــتند کــه اخیــرا ً مالــک یــا مدیرانشــان
گرایش یا توجه بیشتری به توسعه پیدا کرده بودند.
هماننــد مــدل گرنیــر ،چرچیــل هــم پنــج مرحلــه را بــرای توســعه در نظــر
میگیــرد .در مــدل او ،تفاوتهــای جزئــیای در نقــاط بحرانــی وجــود دارد ،امــا
تحوالت هر مرحله به صورتی مجزا معرفی میشوند.
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ایجــاد کــردن :35در اولیــن مرحلــه شــرکت بــرای بــه دســت آوردن مشــتری و
داشــتن جلســههای معرفــی میجنگــد .شــرکتها نمیتواننــد در ایــن مرحلــه
بمانند؛ یا به مرحلهی دوم میروند یا شکست میخورند.
زنــده مانــدن :36در ایــن مرحلــه شــرکت خــودش را بــه بــازار نشــان داده و
توانســته مشــتریانی را بــه دســت آورد .امــا مســألهی اصلــی ایــن اســت کــه هنــوز
نتوانســته هزینههــای خــود را بــه کامــ ً
ا پوشــش دهــد؛ درســت مثــل طبقــهی
متوســط رو بــه پاییــن جامعــه کــه هــر اتفــاق و هــر لحظــه میتوانــد آن را بــه فقــر
مطلــق بکشــاند .بســیاری شــرکتها در ایــن طبقــه قــرار دارنــد و چرچیــل در
یگوید:
مقالهاش م 
«شــرکتهای تولیــدی کــه نمیتواننــد محصولشــان را طبــق
برنامــهی تعیینشــده بــه فــروش برســانند در ایــن طبقــه قــرار
میگیرند».

موفقیــت  :در ایــن مرحلــه ،شــرکت در حالــت پایــدار و مســتقلی قــرار
ی هزینههــای خــود را پوشــش دهــد .مالــک شــرکت در
دارد و میتوانــد تمام ـ 
ایــن مرحلــه دو راه بــرای انتخــاب دارد :یکــی کــه بــه اســم  III-Gبــه نــام
«موفقیــت -رشــد مرحلــهای» 38نامیــده میشــود .در ایــن حالــت ،مالــک
تــاس خــود را بــرای بــه دســت آوردن موفقیتهــای بیشــتر میانــدازد .ریســک
ی دســتاوردهای خــود را از
ایــن مســیر بــاال اســت و ممکــن اســت مالــک تمامـ 
39
دســت بدهــد .حالــت دیگــر « III-Dموفقیــت  -عقــب نشــینی مرحلـهای»
نامیــده میشــود کــه در آن بــه جــای انداختــن تــاس ،مالــک انتخــاب میکنــد
کــه یــک گام بــه عقــب برگــردد و فعالیــت خــود را در حالــت گارانتــی جلــو
ببــرد و بــه مدیــر ارشــد خــود بــرای جلــو بــردن کارهــا در حالــت محافظهکارانه
اعتمــاد کنــد .البتــه حالــت دوم زمانــی میتوانــد موفقیتآمیــز باشــد کــه
ً
کامــا ثابــت باشــد .چرچیــل در مقالــهی خــود تاکیــد
شــرایط اقتصــادی
میکنــد اگــر شــرایط مهیــا باشــد ،چــرا یــک شــرکت نبایــد در مدتــی طوالنــی
37

35. Exixtense
36. survival
37. success
38. success-growth substage
39. success-disengagement substage
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در حالــت  III-Dباقــی نمانــد؟ بســیاری از شــرکتهای ایرانــی در ایــن مرحلــه
قــرار میگیرنــد و اکثــر آنهــا بــه دلیــل عــدم ثبــات در بــازار دچــار
شکستهای فراوانی میشوند.
پــرواز کــردن :40مالــک شــرکت در ایــن مرحلــه ،حالــت  III-Gرا انتخــاب
میکنــد و تــاس خــود را بــرای موفقیــت بیشــتر روی زمیــن میانــدازد و اتفاقـاً بــه
موفقیــت هــم میرســد .مالــک در ایــن مرحلــه توانایــی واگــذاری برخــی کارهــا را
پیــدا میکنــد؛ توانای ـیای کــه نقدینگــی خوبــی را بــرای توســعهی شــرکت ایجــاد
کــرده و سیســتم عملیاتــی و اســتراتژیک شــرکت براســاس برنامههــای ریختهشــده
پیــش م ـیرود .در ایــن مرحلــه ممکــن اســت مالــک بــه فکــر واگــذاری شــرکت
بیفتد.
بلــوغ منابــع :41جایــزهی موفقیــت در مرحل ـهی چهــارم ،رســیدن بــه بلــوغ
ســازمانی و موفقیــت اســت .در ایــن مرحلــه شــرکت بزرگتــر شــده و در حالــت
مســتحکمتری بــه روال خــود ادامــه میدهــد .شــرکتها در ایــن مرحلــه بــه
کــم کــردن هزینــه و کنتــرل منابــع مالـیای کــه از توســعهی ســریع بــه دســت
میآیــد نیــاز دارنــد تــا وقتــی در بحــران قــرار گرفتنــد بــا بهرهگیــری از کوچــک
بودنــش (بهخاطــر کاهــش هزینههــا) و انعطــاف پذیــری و روحی ـهی کارآفرینــی،
بحرانهــای احتمالــی را پشــت ســر بگــذارد .بزرگتریــن خطــری کــه شــرکتها
را در ایــن مرحلــه تهدیــد میکنــد از بیــن رفتــن روحیــهی کارآفرینــی بــا
ی بهعنــوان
توســعهی بخشهــای مدیریتــی اســت .چرچیــل مرحلــهی ششــم 
«اســتخوانبندی» 42پیشــنهاد کــرد ،امــا هیــچ وقــت ایــن فکــر را در مقالههــای
بعدی توسعه نداد.
بااینکــه چرچیــل تحــت نفــوذ شــدید فکــری گرنیــر بــود امــا ایدههایــش
آشــکارا بــا او متفــاوت بــود .چرچیــل توضیــح داد کــه شــرکتها بــرای توســعه
گزینههــای مختلفــی دارنــد؛ در حالــی کــه در مــدل گرنیــر ،در یــک مســیر
تاریخــی از پیــش تعییــن شــده حرکــت میکننــد .چرچیــل فضــای بیشــتری
بــرای انتخــاب پیــش روی شــرکتها قــرار میدهــد .در حقیقــت ،در مرحلــهی
40. TAKE-OFF
41. Resource maturity
42. ossification
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ســوم ،دو حالــت  III-Gو  III-Dرا بــرای توســعه یــا عقبنشــینی معرفــی میکنــد.
شــاید گزین ـهی عقبنشــینی احمقانــه بــه نظــر آیــد ،در حالــی کــه بســیاری از
مدیــران شــرکتها مثــل بازیکنهــای انحصارطلــب ترجیــح میدهنــد از مســابقه
خــارج شــوند تــا اینکــه شــاهد حضورشــان در مراحــل بعــدی باشــند.
شــرکتهایی را کــه بــرای مرحلــهی بعــدی قــدم برنمیدارنــد ،در ایــن مــدل
قابــل انعطــاف نمیداننــد .در حقیقــت ،در نســخههای بعــدی ،چرچیــل
حالتهــای  III-Gو  III-Dرا بــا مراحــل متعارفــی کــه بــرای هدایــت بــه مرحلـهی
باالتری دارند جایگزین میکند.
در نــگاه اول ،مــدل چرچیــل ســادهتر از مــدل گرنیــر بــه نظــر میرســد.
معرفــی راههــای مختلــف و گزینههــای متفــاوت ،هــر مدلــی را پیچیدهتــر
میکنــد .چرچیــل در مــدل خــود فاکتورهــای مدیریتــی را در هــر مرحلــه
ی کــه مرحلــه بعــد تغییــر میکننــد .مثــ ً
ا چهــار
شناســایی میکنــد؛ مفاهیمــ 
مفهومــی کــه بــه شــرکت برمیگــردد شــامل :حســابداری ،کارکنــان ،سیســتم
اداری و منابــع فعالیــت شــرکت را توضیــح و تغییــرات آن را بیــان میکنــد و از
ســوی دیگــر چهــار عاملــی کــه بــه مالــک مربــوط میشــود از جملــه هدفهــای
ی و استراتژیک.
شخصی ،توانایی مدیریت ،سیستم 
چرچیــل در مــدل خــود بــا گزینههــای مختلفــی در مقایســه بــا گرنیــر
توپنجه نــرم میکنــد .گرنیــر فکــر خــود را بــا حالــت مشــخصی از
دســ 
توســعه توضیــح میدهــد؛ درحالــی کــه چرچیــل فکــر خــود را بــا انــواع
مختلفــی از داشــتهها بررســی میکنــد .از یــک ســو ایــن پیچیدگــی
نشــاندهندهی تنــوع مختلفــی اســت کــه در حالــت واقعــی یــک شــرکت
نســبت بــه نظریــه وجــود دارد .از ســوی دیگــر باعــث میشــود اســتفاده از ایــن
مــدل بــرای مدیــران جذابتــر بــه نظــر آیــد ،نــه اینکــه سرنوشــت شــرکت
خود را به دست تقدیر بسپارند.
همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،چرچیــل در ســالهای بعــد نســخههای
متفاوتــی از نظریــهی خــود عرضــه کــرد کــ ه همیــن امــر نشــان میدهــد
ســختیهای توســعهی شــرکت و تغییــرات حاصــل از آن بســیار متنــوع بــوده و
تعمیم دادن آنها به یکدیگر کار مشکلی است.
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مدل ادیزه :43شبیه سازی انسانی

44

ایچــاک ادیــزه 45برداشـتهای زیــادی از دو مــدل گرنیــر و چرچیــل داشــت .وی
تــا ســال  ۱۹۸۲یکــی از اعضــای دانشــکدهی  UCLAبــود و بعــد از آن مؤسســهی
ادیزه را راهاندازی کرد.
مجموعـهی تحقیقاتــی کــه در زمینـهی توســعهی شــرکت انجــام داد در کتابــی
بــه نــام «چرخ ـهی زندگــی مدیریــت شــرکتها» چــاپ شــد .در ایــن مــدل ،بــه
صــورت غیــر معمولــی  ۱۰مرحلــه بــرای توســعهی شــرکت وجــود دارد کــه فقــط
دربــارهی تولــد و موفقیــت شــرکت نیســت ،بلکــه از موفقیــت تــا مــرگ شــرکت را
توضیــح میدهــد .ایــن ده مرحلــه بــه شــرح زیــر اســت( :عــاوه بــر اســم هــر
مرحله توضیحات مختصری هم داده شده).
نطفه گذاری :46ایجاد یا آفرینش سازمان.
نوزادی :47فصل شروع تجارت.
رشد :48رشد سریع سازمان که نتیجهی آن میتواند آشفتگی درونی باشد.
نوجوانــی :49ســازمان اداری شــرکت ایجــاد شــده ،ســرعت باالیــی دارد و اخیــرا ً
میخواهد خود را به صورت مجزا از مالک بشناساند.
بهــار جوانــی :50در ایــن مرحلــه ســازمان بــه اوج جوانــی زندگــی خــود میرســد و
بــه خاطــر همیــن بیشــترین ســود ،رقابتپذیرتریــن و منعطفتریــن وضعیــت خــود
را در طول حیاتش تجربه خواهد کرد.
تــوازن :51هنــوز تأثیرگــذار و در اغلــب اوقــات ســوده اســت ،امــا نشــانههایی از
فرسودگی در آن ظاهر میشود؛ آنقدر که تشخیصش کمی سخت است.
تســاالری :52در ایــن مرحلــه ،بیشــک ،شــرکت در قدرتمندتریــن جایــگاه
حکوم 
بــازار نشســته ،امــا کامـ ً
ا تغییرناپذیــر و محافظـهکار اســت .تازهواردهــای تیزهــوش
43. adizes
44. anthropomorphic approach
45. ichak Adizes
46. courtship
47. infancy
48. go-go
49. Adolescence
50. prime
51. stability
52. aristocracy
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بــازار شــروع بــه گرفتــن ســهم بــازار از شــرکت کردهانــد و شــاید در آینــدهی
ً
کامــا تغییــر کنــد .در حقیقــت ،کمکــم پشــت
نزدیــک چهــره و ســهم بــازار
سازمان خالی خواهد شد.
53
بوروکراســی زودهنــگام  :در برخــی از نســخههای دیگــر بــه نــام «تهمــت
متقابــل» 54هــم معرفــی میشــود .در ایــن مرحلــه ســازمان متوجــه میشــود
مشــکالتی در حــال رخ دادن اســت .تردیدهــا و مشــاجرههای درونســازمانی توجــه
سیســتم اداری را از ارائ ـهی ســرویس بــه مشــتری دور میکنــد و صــورت بیرونــی
شرکت هم بههمریخته ب هنظر میرسد.
بوروکراســی :55توجههــا در ســازمان بــه رفــع ســتیزههای درونــی و زنــده مانــدن
ـرون ســازمان بــه راههــای زنــده مانــدن یــا فــروش توجــه
جلــب خواهــد شــد و بیـ ِ
میشود.
56
مــرگ  :یــا بــه عبــارت دیگــر قیمتگــذاری یکــی از مراحــل ورشکســتگی یــا
جلوگیــری از ورشکســتگی مدیــر تصفیــه ،مدیــر اجرایــی ،تســویه یــا فــروش لــوازم
برای انحالل شرکت.
ـش مــدل ادیــزه مرحلـهی «بهــار جوانــی» اســت و شــرکت بایــد
مهمتریــن بخـ ِ
تغییراتی را که الزم است برای نگه داشتن خود در این مرحله انجام دهد.
همانطــور کــه در شــکل  1.۳نشــان داده میشــود ،مناطــق بحرانــی در مراحــل
اول وجــود دارنــد و ممکــن اســت باعــث نابــودی شــرکت شــوند .او بــرای ارائ ـهی
مــدلاش از زبــان رشــد و نمــو انســان اســتفاده کــرده اســت .ادیــزه اولیــن کســی
نبــود کــه توســعهی شــرکت را شــبیه بــه رشــد انســان نشــان داد؛ در حقیقــت،
صحبــت دربــارهی رشــد انســانی و مقایسـهاش بــا رشــد شــرکت کار ســختی بهنظــر
نمیرســد .حتــا گرنیــر هــم از واژهی «میــراث فیزیکــی اروپاییــان» بــرای تاثیرگذاری
فکــر خــود اســتفاده کــرد ،امــا ادیــزه هم ـهی نظری ـهی خــود را بــه رشــد انســانی
ربط داده است.
بیشــک ،تعــداد زیــادی از مالــکان شــرکتها بــا ایــن فکــر راحتترنــد؛ زیــرا
53. early bureaucracy
54. recrimination
55. bureaucracy
56. Death
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شکل - 1.3مدل ادیزه
توازن
بهار جوانی

حکومت ساالری
بورکراسی زودهنگام

بورکراسی

کارآفرینی
انجام نشده

نوجوانی

پیری زودرس

دام بنیاندگذار
و یا خانواده

رشد

مرگ و میر نوزادان
عشق بازی

مرگ

پیری

نوزادی
نطفهگذاری

در حال رشد
منبع:

After lckak Adizes, Managing Corporate Lifecycles, Prentice Hall Press, 1999

بیــن خــود و شــرکتی کــ ه تأســیس کردهانــد رابطــهی فرزنــد و والدیــن برقــرار
میکننــد .شــاید طــرز فکرشــان غیــر منطقــی بهنظــر برســد؛ مثـ ً
ا وقتــی شــرکت در
بــورس قــرار میگیــرد و قــرار اســت بخشــی از ســهام آن خریــد و فــروش شــود،
اکثــر مالــکان فروختــن ســهام شــرکت را بــه فروختــن بچـهی خــود تشــبیه کردهانــد.
البتــه وقتــی از ایــن زبــان بــرای فهمانــدن مفاهیــم توســعه اســتفاده شــود ،کار
مدیران و مالکان برای برقراری ارتباط با آن بسیار راحتتر خواهد بود.
مدل دیاموند

57

مــدل دیامونــد را مدیــران و کارکنــان دفتــر لنــدن مؤسسـهی  BDOوابســته بــه
دانشــگاههــاروارد رونمایــی کردهانــد .ایــن مؤسســه یکــی از دفاتــر برتــر در زمینـهی
57. Diamond
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شکل - 1.4مدل دیاموند

D
N
O
M
A
I
D
منبع:

BDO LLP

ْ
مــدل انــواع روشهــای توســعه و
شــبکههای حســابداری اســت .محققــان ایــن
مقالههایــی را کــه در نقــد آنهــا ارائــه شــده مطالعــه کــرده و نتیجـهی فرضیههــای
بهدســتآمده را بــا تجربههــای شــخصی خــود ادغــام کردهانــد .هــدف از ایــن
ترکیــب پیــدا کــردن راهحلــی بــرای مدیــران شــرکتها و مشــاوران آنهــا در ایجــاد
راهی مطمئن برای رسیدن به توسعه است( .شکل )1.4
) D(Dreamingرؤیــای ایــدهی یــک فعالیــت جدیــد ،برنامههــای توســعه و تعریــف
نیازهای شروع فعالیت.
)I (initiatingشــروع اجــرای برنام ـهی اجرایــی ریختــه شــده و اعــام حضــور در
بــازار هــدف .بــه عبــارت دیگــر ،پیادهســازی رویاهــا در ایــن مرحلــه صــورت
یگیرد.
م 
)A (attackingحملــه بــه اولیــن مشــکالت ایجــاد شــده بهخاطــر توســعه .در طــول
ایــن مرحلــه ،شــرکت توانایــی زنــده مانــدن و ســاختن زندگــی خــوب را بــرای مالک
و آفریننــده خــود را دارد .هــر چنــد ،ایــن ثبــات و ســاختار آنچنــان قــوی نیســت
کــه بخواهــد تغییراتــی را در بــازار یــا محیــط اطــراف و نقدینگــی شــرکت بــه وجــود
آورد یــا انتظــار مشــتریانی بــا چشــماندازی طوالنیمــدت داشــته باشــد .تدبیــر و
مشــاورههای خــوب مالــک شــرکت تــا ب ـ ه اینجــا باعــث موفقیــت شــرکت شــده،
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امــا ایــن پیــروزی پایــدار نخواهــد بــود اگــر برنامــه یــا پیشبینـیای بــرای مرحلـهی
بعــد نداشــته باشــد .در حالــی کــه اگــر فشــارهای ناشــی از رشــد شناســایی و راهحل
مناســب بــرای آن پیشبینــی نشــود ،کمکــم کنتــرل ســازمان از دســت مدیــران آن
ی فشــارهای ناشــی از توســعه بــه صــورت اســترس و اضطــراب،
خــارج شــده و تمامـ 
جــای فعالیتهــای توســعهای را میگیــرد و نتیجـهی آن کســادی فــروش یــا بــازار
و در انتها شکست پروژه خواهد بود.
)M(Maturingرســیدن بــه بلــوغ شــرکت در ایــن مرحلــه بــا بهدســت آوردن
کنتــرل سیســتم و روش نشــان داده میشــود .در ایــن مرحلــه ،مدیــران ســازمانی
میتواننــد بــه صــورت حرف ـهای ابعــاد مختلــف مجموعــه را هــر قــدر هــم بــزرگ
باشــد کنتــرل کــرده و پیچیدگــی ارائـهی خدمــات بــه مشــتریان را شناســایی و آن
را رفع کنند .در یک کالم ،توان مدیریت ساختار شرکت را پیدا میکنند.
)O(overhaulingایــن مرحلــه بــر انجــام تعمیــرات اساســی در ســازمان تمرکــز
دارد .فعالیــت شــرکت تــا ایــن مرحلــه عالــی بــوده و مشــتریان قدرتمنــدی دارد و در
بــازار جــزء اولیهــا اســت و نســبت بــه رقبــای خــود برتــری محسوســی دارد امــا در
ســازمان انــگار چیــزی گــم شــده؛ چیــزی شــبیه روحیـهی اولیهی اســتارت شــرکت
یــا فضــای کارآفرینــی در شــرکت کــه بهخاطــر ایجــاد کنتــرل و نظــم و ترتیــب
مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه .البتــه شــرکتها بــرای کنتــرل و پیشــبرد رونــد توســعه
مجبورند این قوانین و مقررات را بگذارند.
)N(Networkingشــبکهبندی درونســازمانی در ایــن مرحلــه صــورت میگیــرد.
در حقیقــت اســتراتژی ســازمان و رونــد انجــام آن از نــکات حائــز اهمیــت ایــن
مرحلــه اســت .نگهــداری و توســعهی همکاریهــا مهــم اســت؛ عــاوه بــر آن دادن
ســود بــه ســهامداران مختلــف نیــز مــورد توجــه اســت .اینجــا شــخصیت شــرکت
یــا همــان فرهنــگ حاکــم بــر شــرکت بســیار مؤثرتــر از شــخصیت کارآفرینــی اســت
که شرکت را راهاندازی کرده.
)D(Diversifyingتنــوع در محصــوالت جدیــد و بــازار ،افزایــش تأثیرگــذاری بــر
اتحادیههــا و انجمنهــای بازرگانــی بــا توســعهی روزافــزون شــرکت میتوانــد
پاســخ مناســبی بــه شــرایط جدیــد بــازار باشــد .در ایــن مرحلــه بــر فرهنــگ
درونســازمانی توجــه زیــادی میشــود .بــه عبــارت دیگــر روشهایــی کــه بــرای
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اجــرا و حضــور در بــازار انتخــاب میشــود بســیار منعطــف خواهــد بــود؛ زیــرا
توســعهی هــر ســالهی شــرکت باعــث میشــود فعالیــت ســازمان از انعطــاف
کمتــری برخــوردار باشــد .ایــن مرحلــه همچنیــن ب ـ ه موضــوع اســتارت دوبــاره
اشــاره کــرده و شــرکت را ترغیــب میکنــد فعالیــت جدیــد یــا محصــول جدیــد
را در ســازمان ایجــاد کنــد و روحیـهی کارآفرینــی را همــراه کارآفرینــی ســازمانی
دوبار ه ایجاد کند.
مرحل هی انتقالی

یکــی از ویژگیهــای مــدل دیامونــد ایــن اســت کــه از فضــای آکادمیــک فاصلــه
گرفتــه و قابلیــت اجــرا در دنیــای واقعــی را دارد؛ زیــرا ایــن مــدل براســاس
ی نیســت ،ویژگــی مــدل دیامونــد براســاس تمرینهــای تجربــی
داشــتههای علم ـ 
طراحــی شــده اســت .البتــه افــرادی کــه مخالــف ایــن مــدل هســتند تنهــا انتقــادی
کــه بــه آن وارد میکننــد ایــن اســت کــه مراحــل آن همپوشــانی دارنــد .درحقیقــت
شــباهتهایی بــا مراحــل بحرانــی مــدل گرنیــر در فضــای دیامونــد میشــود دیــد،
شکل - 1.5همپوشانی مراحل در مدل دیاموند
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امــا طراحــان مــدل دیامونــد در نســخهی بعــدی ،ایــن مناطــق بحرانــی را بیشــتر و
بهتــر درک کــرده و یــک مرحلــهی انتقالــی هــم در نظــر گرفتنــد و پیشبینــی
کردنــد هــر مرحلــهی توســعهی شــرکت میتوانــد در یــک زمــان در دو مرحلــه
درگیــر باشــد .شــکل  1.5نشــان میدهــد توســعه یــک خــط مســتقیم نیســت و
ممکن است شرکت نشان دهد در چندین مرحلهی توسعه قرار دارد.
نقطههــای بحرانــی مــدل گرنیــر در کشــمکش بیــن دو مرحل ـهی رشــد قــرار
داشــتند .بــه عبــارت دیگــر ،مشــکالت مرحل ـهی بعــدی از راهحلهایــی کــه بــرای
مرحل ـهی قبــل در نظــر گرفتــه شــده بــود بــه وجــود میآمــد .در مــدل چرچیــل،
وقتــی از فاکتورهــای مدیریــت صحبــت میشــد ایــن نکتــه را یــادآور میشــد کــه
مهارتهــا و توانایــی حــل مســأله در یــک مرحلــه از رشــد ،ارتبــاط کمتــری بــا
مراحــل دیگــر دارد و نشــان میدهــد مشــکالت احتمالــی ناشــی از برنامـهی توســعه
را نمیتــوان بهراحتــی تشــخیص داد کــ ه ایــن مخصــوص ایــن مرحلــه اســت یــا
مراحل دیگر.
بعضــی از مشــاوران شــرکتها بــه ایــن بحرانهــا توجــه کردهانــد .بانــک UK
برنام ـهای تمرینــی بــرای مدیرانــش طراحــی کــرده بــود تــا ســرویسهای کوچــک
و فعالیتهــای متوســط را بــا تعــدادی کارمنــد مدیریــت کننــد و مشــکالت خاصــی
هــم کــه در زمینــهی ارائــه خدمــات بــه مشــتری وجــود داشــت در ایــن برنام ـهی
آزمایشــی قــرار داده شــده بــود .همچنیــن بانــک لوازمــی را بــرای ایــن تمریــن آمــاده
کــرده بــود .پایــه و اســاس ایــن تمریــن هــم روی مــدل چرچیــل قــرار داده بــود و
ایــن قــدرت تشــخیص مدیــران بــود کــه در چــه مرحلـهای از رشــد قــرار دارنــد و در
مقابل مسائلی که مربوط به مشتریان است چه واکنشی باید داشته باشند.
اگرچــه بانــک نظــرات خــود را دربــارهی تأثیــر مشــکالت در شــرکتهای
کوچــک بیــان میکنــد امــا حضــور شــرکتهایی کــه تــازه شــروع بــه فعالیــت
کردهانــد ،در مراحــل مختلــف رشــد در یــک زمــان ،جــای ســؤال دارد .در دنیــای
واقعــی اســتفاده از مدلهــای توســعه میتوانــد چالشهــای پی ـشرو و راهحلهــای
آن را بــرای مدیــران ارشــد مشــخص کنــد .رشــد و توســعهی شــرکت در دنیــای
واقعــی بهقــدری پیچیــده اســت کــه نمیتــوان آن را بــه یــک مــدل و یــک مرحلــه
محــدود کــرد .بخشــی از دنیــای واقعــی شــرکتها توجــه ب ـ ه جمل ـهی «بخــور آن
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چیــزی را کــه میخواهــد تــو را بکشــد» اســت کــه تنهــا از طریــق سیســتم
تحقیــق و توســعه در زمین ـهی پیشــرفته کــردن فــروش و سیســتم بــازار بهدســت
میآیــد .بهعنــوان مثــال ،برخــی کمپانیهــا همــراه شــرکتهای تابعشــان بــه
دنبــال ارائـهی ســرویس یــا محصــول جدیــد در بــازار هســتند .شــرکتهای تابــع و
مــادر ممکــن اســت در مراحــل متفاوتــی از توســعه در یــک زمــان قــرار داشــته
ی را پیــاده کننــد تــا ترتیــب توســعه
باشــند .مدیــران ارشــد ســازمان بایــد سیســتم 
ی بخشهــای شــرکت همزمــان صــورت گیــرد .برخــی معتقدنــد هــر بخــش
در تمامـ 
ســازمان بــه مــدل توســعهی مســتقل خــود نیــاز دارد؛ در حالــی کـ ه ایــن روش باعث
میشــود منفعــت و ضــرر در بخشهــای مختلــف ســازمان متفــاوت بــوده و کنتــرل
آن هم بسیار مشکل خواهد بود.
ســاختار مــدل دیامونــد (میتوانیــد در جــدول  1.4مشــاهده کنیــد) شــخصیت
جداگانـهای نســبت بــه ســایر مدلهــای آکادمیــک دارد و ابزارهایــی را بــرای رشــد
و توســعه در اختیــار مدیریــت قــرار میدهــد .درحقیقــت ،مدیــران شــرکتهای
ی حاضرنــد گذشــتهی شرکتشــان را در یــک خــط بررســی قــرار دهنــد و
کمــ 
مدلهایــی را کــه در ایــن فصــل بحــث شــد پیادهســازی کــرده و شــروع بــه
تحلیــل رفتــار سازمانشــان کننــد .آیــا شــرکت آنهــا در مرحلــهی ســوم قــرار
دارد؟ یــا مرحلـهای بیــن ســالهای  2012و 2014؟ یــا در بحــران خودمختــاری در
ســال 2010یــا  2011گیــر کرده؟بعضــی مدیــران فقــط مدلــی را قبــول میکننــد
کــه مشــکالت فعلیشــان را بتوانــد بــه صــورت قریبالوقوعــی حــل کنــد و بتواننــد
بــا اســتفاده از آن تصمیمهایــی را بگیرنــد .مــدل گرنیــر ،همانطــور کــه مشــاهد
کردیــد ،تــاش میکــرد مدیــران ســازمانی را تشــویق کنــد کــه بــه گذشــته نــگاه
کننــد و نتیجـهی آن حــل مشــکالت فعلــی ســازمان بــود .اگــر گرنیــر راســت گفتــه
باشــد ،تعــداد اندکــی از مدیــران مشــتاقند ایــن کار را بکننــد .ســاختار مــدل دیاموند
بــه گونـهای طراحــی شــده کــه راههــای مختلفــی را در هــر مــدل پیشــنهاد کــرده و
مشــکالت را بــه بخشهــای کوچکتــری تقســیم میکنــد؛ بــه گون ـهای کــه حــل
آن بهراحتــی صــورت گیــرد و مدیــران ســازمان را بــه فکــر وادارد کــه بــه مرحلـهای
از رشد سازمان مطبوعشان بیشتر توجه کنند.
وقتــی شــرایط فعلــی شــرکت فهمیــده شــود ،میتــوان مدیــران شــرکت را بــرای
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تغییــرات ضــروری بــرای حــل مســائل در آینــده مجــاب کــرد .مــدل دیامونــد دقیقـاً
کاری میکند که شرایط فعلی را برای گذر از مرحلهی انتقالی مشخص کند.
مشکل مرحلهی آخر :آفرینش دوباره

ی مدلهــای بــاال مرحلــهی آخــر آن اســت .مراحــل
نقطــه ضعــف تمامــ 
شبکهســازی و تنــوع محصــول در مــدل دیامونــد شــبیه ششــمین مرحلـهی گرنیــر
اســت کــه  ۱۶ســال بعــد از اینکــه اولیــن بــار مــدل خــود را ارائــه کــرد ،بــه آن
افــزود .امــا مرحلـهی آخــر هــر دو مــدل بهنظــر ضعیــف و تعریــف نشــده میرســند.
مــدل چرچیــل مــا را بــا شــرکتی کــه بــه بلــوغ رســیده و اســتخوانبندی آن شــکل
گرفتــه رهــا میکنــد .آخریــن مرحل ـهی گرنیــر برخــاف ارائ ـهی مرحل ـهی جدیــد
هنوز عالمت سؤال بزرگی را به ذهن میآورد.
اگــر محققــان بــاور دارنــد میتــوان هــر آنچــه را کــه مراحــل توســعه در
گذشــته بــ ه وجــود آورده بهعنــوان مرحلــهی پایانــی تصــور کــرد (البتــه مراحــل
اولیـهی آنهــا شــبیه هــم نیســت) بنابرایــن شــرکت خــودش را در مســیر متفــاوت
و جداگانهای تصور خواهد کرد.
بعضــی محققــان بــاور دارنــد دس ـتوپنجه نــرم کــردن بــا مرحل ـهی آخــر یکــی
از ســختترین بخشهــای مســیر توســعه اســت .مــدل آدیــز ،همانطــور کــه گفتــه
شــد ،پیشــنهاد میکنــد شــرکت در مرحل ـهی «بهــار جوانــی» بمانــد تــا عــاوه بــر
رشــد بــه رونــد تغییــر شــکل مــداوم برخــاف آنچــه خــود پیشبینــی کــرده بــود
برســد .در مــدل دیگــری کــه مربــوط بــه اریــک فلمهلــوز 58و ایــوون رنــدل 59اســت
آنهــا مدیــران شــرکتها را در مرحل ـهی آخــر تشــویق میکننــد تــا در گســترش
سیســتم شــرکت ،مخصوصـاً برنــد و فرهنــگ ســازمانی ســرمایهگذاری کننــد .آنهــا
معتقدنــد انجــام ایــن کار نشــان میدهــد بــه یــک ســاختار توســعهی پایــدار پایبنــد
هســتند .یــا مــدل دیگــری ،از دانمــارک ،پیشــنهاد میکنــد توســعه را هماننــد چــرخ
تصــور کنیــم و مرحلــهی آخــر رشــد را رونــد آفرینــش مجــدد نامگــذاری کنیــم؛
مرحل ـهای کــه در آن یــک شــرکت موفــق ،بذرهــای فعالیتــی جدیــد را در آخریــن
58. eric flamholtz
59. Yvonne randle

 54ثبات افیون کسبوکارها

مرحلـهی توســعهی خــود میپاشــد .درحقیقــت ،آفرینــش دوبــاره در مــدل دیامونــد
در مرحلـهی تعمیــرات اساســی ،60در مــدل چرچیل حالــت  III-Gو در همـهی مراحل
انقــاب گرنیــر نشــان داده میشــود .همــهی ایــن مدلهــا بــه صــورت تلویحــی
نگرانــی خــود را دربــارهی از دســت دادن روحیـهی اولیـهی شــرکت نشــان میدهنــد
و تالش میکنند تا با آن فضا هنگام توسعهی دوباره ارتباط برقرار کنند.
توسعهی افقی

یکــی از کتابهایــی کــه بــه صــورت جــدی در زمین ـهی «آفرینــش دوبــاره» در
شــرکتهایی کــه حالــت پایــدار پیــدا کردهانــد «کیمیــای رشــد» 61اســت کــه
مهــرداد بقایــی ،62اســتیو کولــی 63و دیویــد وایــت 64ســه مشــاور مکینــزی 65نوشــته
شــدهاند.آنها بــه جــای صبحــت دربــارهی مراحــل مختلــف توســعه ،دربــارهی ســه
مرحلـهی «افقــی» توســعه بحــث میکننــد و معتقدنــد شــرکتهای موفــق بایــد در
هر سه مرحله فعال باشند.
مرحلـهی افقــی اول :هســتهی مرکــزی شــرکت در ایــن مرحلــه اســت .در ایــن
فضــا شــرکت بــا ســرعت زیــادی رشــد نخواهــد کــرد ،امــا بــدون گذرانــدن ایــن
ن جایــی اســت کــه فعالیــت شــرکت
مرحلــه شــرکتی وجــود نخواهــد داشــت .ای ـ 
اســتارت میخــورد و خــود را بــه بــازار هــدف معرفــی میکنــد .درحقیقــت ،در ایــن
مرحلــه بهجــای توســعهی تهاجمــی ،تنهــا بــرای بهدســت آوردن ســود راهانــدازی
خواهــد شــد کــه در آن بهــرهوری و کیفیــت نقــش حیاتــی دارنــد .در یــک شــرکت
حســابداری بــزرگ ،فعالیتهــای مرحلـهی افقــی اول شــامل حسابرســی و پیــروی از
مشاورههای مالیاتی خواهد بود.
مرحلـهی افقــی دوم :ایــن مرحلــه کمتــر قابــل پیشبینــی اســت؛ چــون فضــای
جدیــدی در فعالیتهــای شــرکت خواهــد بــود .گاهــی شــرکت ســود قابــل توجهــی
از فعالیــت در مرحل ـهی دوم بهدســت م ـیآورد و گاهــی ضررهــای زیــادی میبینــد.
60. overhauling
61. ALCHEMY of growth
62. Mehrdad baghai
63. STEve coley
64. david white
65. Mckinsey
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اطمینــان کمتــری نســبت بــه فعالیــت جدیــد وجــود دارد .در مرحل ـهی افقــی اول،
فعالیــت جدیــد بهخاطــر شــهرت ســازمان در بلندمــدت جــذاب بهنظــر میآیــد ،امــا
ایــن موضــوع نمیتوانــد در مرحلـهی دوم قابــل اعتمــاد بهنظــر برســد .در شــرکتهای
ً
احتمــال همــکاری در
حســابداری بــزرگ فعالیتهــای مربــوط بــه بخــش دوم
زمینهی مشاورههای مالی خواهد بود.
مرحلــهی افقــی ســوم :شــامل بخشهــای آزمایششــدهی فعالیــت جدیــد
اســت کــه در کوتاهتریــن زمــان میتوانــد ثروتــی را فراهــم کنــد .امــا معنایــش ایــن
نیســت کــه مرحل ـهی ســوم را نبایــد جــدی گرفــت .در حقیقــت ،بقایــی ،کــوالی و
وایــت در کتــاب خــود دربــارهی ایــن موضــوع بحــث میکننــد کــه بلــوغ یــک
فعالیــت در مســیر توســعه ،رونــق گرفتــن اســت نــه کوچــک شــدن و الزمـهی ایــن
رونــق گرفتــن ایــن اســت کــه هــر ســه مرحلــه باهــم فعــال بشــوند ،زیــرا وابســتگی
خاصــی بــه یکدیگــر دارنــد .مرحلـهی دوم و ســوم ،فضــای مرحلـهی اول را تــازه نگــه
میدارنــد و شــاید ایــن مراحــل دوبــاره بــه مرحل ـهی اول بازگردنــد .در شــرکتهای
بــزرگ حســابداری همیشــه ســرمایهگذاری در بخشهــای جدیــدی چــون مشــاوره
و خدمــات صــورت میگیــرد .بــرای مثــال بــا مشــاورههای مدیریتــی و برنامــهی
مالیاتــی میتــوان فعالیــت یــک شــرکت را بــه ســوددهی رســاند ،درحالــی کــه ســایر
شرکتها از همان ابتدا شکست میخورند.
بنابرایــن ،در یــک شــرکت موفــق هــر ســه مرحلــهی افقــی ثابــت نیســتند.
نویســندگان بــرای اثبــات ایــن موضــوع یــک شــرکت اســترالیایی بــه نــام
 village roadshowرا مثــال میزننــد .در ســال ،۱۹۸۰ایــن شــرکت تنهــا در زمینـهی
پخــش فیلــم در مناطــق کوچکــی از شــهر فعالیــت میکــرد( .مرحل ـهی افقــی اول)
و توســعهی فعالیتــش در راســتای پخــش فیلــم در سراســر کشــور ،ایــن شــرکت را در
مرحلـهی دوم افقــی قــرار داد .در ایــن زمــان ،شــرکت از قبــل بــا ایــدهی ســینماهای
چنــدکاره و فضاهــای تفریــح در مرحل ـهی ســوم افقــی قــرار گرفتــه بــود .در اواخــر
دهـهی  ،۸۰توزیــع فیلــم بــه مرحلـهی اول و ایجــاد ســینماهای چنــدکاره وفضاهــای
تفریحــی در کنــار آن بــه مرحلـهی دوم منتقــل شــده بودنــد .در حالــی کــه مرحلـهی
ســوم در زمینــهی توســعهی تلویزیــون کابلــی و تهیهکنندگــی فیلــم در آســیا
فعالیــت داشــت .اواســط دهــهی ،۹۰فضاهــای تفریحــی بــه مرحلــهی اول منتقــل
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شــد ،ســینماهای چنــدکاره در مرحلـهی دوم باقــی مانــد و فعالیتهــای جدیــد کــه
شــامل مراکــز تفریحــی و خردهفروشــی بــود بــه مرحلــهی ســوم افقــی منتقــل
شدند.
بــرای موفقیــت در هــر ســه مرحلــه بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه
مدیریــت هــر مرحلــه بــه صــورت مســتقل اســت و سیســتمها و انگیزههــای
مدیریتــی متفاوتــی دارد( .بــه فصــل  6مراجعــه کنیــد ).واقعـاً بعیــد بهنظــر میرســد
بتوانیــم از مرحلـهی اول بــه مرحلـهی ســوم گام بگذاریــم یــا برعکــس آن .درحقیقت،
در شــرکتهای بــزرگ حســابداری افــرادی پیــدا میشــوند کــه نحــوهی ارائـهی یــک
محصــول جدیــد را بــه بــازار بلــد باشــند و فکرهــای نویــی دربــارهی درخواسـتهای
مشــتریان عرضــه کننــد .امــا بــه طــور حتــم نمیتواننــد در نقــش حســابرس ظاهــر
ی مــوارد بــاال را از دســت خواهنــد داد .بعضــی از
شــوند؛ زیــرا در ایــن صــورت تمامـ 
ایــن مهارتهــا شــاید بــرای مرحلـهی اول مناســب بــه نظــر آیــد از ایــن مرحلــه بــه
بعــد روابــط بیــن مراحــل مهــم بــه نظــر میآیــد امــا در دنیــای مقــررات مالــی ،بایــد
بــا دقــت بیشــتری فکــر کــرد و جایــی کــه آنهــا فکــر نکننــد ،مقــرارت بهجایشــان
تصمیم خواهد گرفت.
بازنگری ابعاد توسعه

وقتــی تعریــف درســتی از توســع ه بهدســت آمــد و مدلــی بــرای رســیدن بــه
اهداف تعیین شد ،باید در زمینهی زمان و اندازهی رشد هم فکری کرد.
زمــان :رشــد شــرکت در ســرعتهای مختلفــی اتفــاق میافتــد .اگــر بخشهــای
مختلــف شــرکت مراحــل مختلفــی از توســعه را طــی کننــد ،بــه طــور حتــم ســرعت
یکســانی بــرای حرکــت ندارنــد .زمانــی کــه طــول میکشــد تــا شــرکت یــک
مرحلــهی توســعه را ســپری کنــد بــه انگیزههــا و مهارتهــای مدیــران ســازمان
بســتگی دارد .شــرکتهایی کــه بهســرعت رشــد میکننــد ،ایــن احتمــال وجــود
دارد کــه مراحــل اولیـهی توســعه را همزمــان پیــش ببرنــد یــا برخــی مدیــران تصــور
میکننــد انجــام برخــی مراحــل اولیــهی توســعه الزم و ضــروری نیســت .برخــی
فعالیتهــا هــم بــه خاطــر بــاال بــودن ســرعت رشــد تکنولــوژی ،ســرعت توســعهی
زیــادی دارنــد .البت ـ ه ایــن نــوع توســعه شکلوشــمایل خاصــی دارد کــه درفصــل 7
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راجع به آن توضیح داده شده است.
انــدازه :ســؤالی کــه غالبــاً در سیســتمهای توســعه پرســیده نمیشــود در
زمین ـهی انــدازهی توســعه اســت« .انــدازهی توســعه چــه معنایــی دارد؟» شــرکتها
در اندازههــای متفاوتــی رشــد پیــدا میکننــد و تعییــن انــدازهی درســت بســتگی
بــه مالکهــای اندازهگیــری بــرای رشــد دارد .برخــی مدیــران فــروش ،مخصوصــاً
آنهایــی کــه از ابتــدای فعالیــت ســازمان حضــور داشــته و توانســتهاند مشــتریان
خوبــی را بــرای شــرکت بیاورنــد ،میتواننــد خــود را بــا درآمــدی کــه بــرای شــرکت
آوردهانــد گــول بزننــد و آن را انــدازهی بــزرگ شــدن ســازمان محســوب کننــد.
ســهامداران خــارج از شــرکت نیــز بــه میــزان ســودی کــه از ســرمایهگذاری در
شــرکت بهدســت میآورنــد انــدازهی توســعه را در نظــر میگیرنــد .شــرکت بــدون
ســود باعــث خــارج شــدن ســرمایه از درون ســازمان میشــود .بــدون حضــور
ســرمایهگذاران نیــز خبــری از افزایــش ظرفیــت و توســعهی ســازمان نیســت .تعــداد
زیــادی از شــرکتها را میتــوان مثــال زد کــه ســود خــود را بــا کاهــش گــردش
مالیشــان افزایــش دادنــد ( .در فصــل  4دربــارهی فعالیتهــای مالــی صحبــت شــده
اســت ).بــرای مدیــران ارشــد ســازمان نگرانــی اصلــی دربــارهی انــدازهی توســعه بــه
انــدازهی چالشهــای مدیریتــی برمیگــردد .بــرای آنهــا رشــد و توســعه
پیچیدگیهــای فراوانــی را همــرا ِه خــود م ـیآورد .انــدازهی توســعه بــرای کارکنــان
شــرکت چــه میــزان خواهــد بــود؟ حتم ـاً ارتبــاط زیــادی بیــن تعــداد کارکنــان و
چالشهــای مدیریتـیای کــه بــا توســعه بهوجــود آمــده وجــود دارد .امــا تنــوع زیــاد
در محصــوالت ،تعــداد شــعب یــا پراکندگــی جغرافیایــی آن میتواننــد نشــاندهندهی
اندازهی توسعه در شرکتها باشند.
67
عمــار بهیــد 66پژوهشــگر دانشــکدهی قانــون و دیپلماســی فلچــر دانشــگاه
تافتــس 68مدلــی از توســعه را ارائــه میدهــد کــه در آن بهجــای توجــه بــه زمــان و
انــدازه ،بــه ریس ـکهای اطمینانناپذیــر توســعه و رابط ـهی آنهــا بــا ســود شــرکت
میپــردازد .همانطــور کــه در شــکل  1.6میبینیــد او ســه انــدازهی متفــاوت را
برای توسعه در نظر گرفته است.
66. amar bhide
67. fletcher
68. tufts
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شکل  - 1.6مدل بهیده
بیشترین میزان سود

تعهدات استارت آپها
ریسکهای
غیر قابل اطمینان

ابتکارات شرکت

طرحهای انتقالی
سرمایه گذاری
منبع:
Amar Bhide, The Origin and Evolution of New Business, New Oxford University Press, 2000

مدلهای توسعه :مشکل و ممارست در حل آن

در ســالهای اخیــر ،محیطهــای دانشــگاهی مقالههایــی در ر ّد ارائــهی مدلهــای
69
ً
(مثــا جاناتــان لویــس و بنیامیــن لیختنشــتاین
توســعهای منتشــر کردهانــد.
«کارشناســان نظریــهی رشــد مرحلــهای»و رابــرت فلپــس ،ریچــارد آدامــز و جــان
بســنت« 70مهنــدس چرخــهی زندگــی در مدلهــای توســعهی ســازمانی») لویــس و
لیختنشتین در مقالهی خود ب ه این موضوع اشاره میکنند که:
«مدلهــای توســعهای بــه بنبســت رســیدهاند و مــا بــه همکارانمــان
اصــرار داریــم کــه حتــا پیشبینــی یــا آزمایــش نتایــج یــک مرحلــه از توســعه
که بخواهد شرایط فعلی یک شرکت را توصیف کند ،توصیه نمیشود».

درک فضــای فعلــی آکادمیــک علیــه مدلهــای توســعه زیــاد ســخت نیســت .زیــرا
خــودم هــم بــه ضعفهــا و مغایرتهــای اساســی مدلهــای توســعهای فکــر کــردهام.
براســاس مشــاهدات خــودم ،تعــداد زیــادی مغایــرت و نبــود توافــق مدلهــای توســعه بــا
یکدیگــر باعــث میشــود تــا توجههــا را بهجــای مدلهــا بــه تغییراتــی کــه توســعه بــرای
69. jonathan levis - benyamin Lichtenstein
)70. Robert phelps - Richard adams - john bessent
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شــرکت مـیآورد ،بکشــاند .عــاوه بــر ایــن ،مطالعــات اخیــر ،کــه براســاس ادعاهــای تجربــی
مطــرح شــده ،مدلهایــی را بهوجــود آورده کــه شــرکتهای بــزرگ آنهــا را آزمایــش
کردهاند.
بااینهمــه مدیــران شــرکتها ،مدلهــای توســعه را بهعنــوان ابــزار کمکــی دربــارهی
چالشهایــی کــه توســعه بــا خــود بــه همــراه م ـیآورد ،مفیــد و قابــل بررســی میداننــد.
برخــی از آنهــا حرکــت توســعهای شرکتشــان را در منشــور برخــی مدلهــا پیــدا
کردهانــد و همیــن باعــث شــده تــا بــه حرکتهــای قبلــی خــود نگاهــی بیندازنــد و بهایــن
فکــر کننــد کــه آیــا رفتارهــای گذشــتهی آنهــا اهــداف مــدل توســعه را در بــر میگیــرد
یــا نــه .البتــه آنهــا نگرانــیای دربــارهی انســجام بیــن مــدل توســعه و شــرایط فعلــی
ل مدلهــای توســعه را بــرای
شرکتشــان ندارنــد؛ آنهــا بیشــتر عالقهمندنــد تــا راهحــ 
حــل مشــکالت فعلــی بــه کار گیرنــد کــه بــا آن روبـهرو هســتند .شناســایی موقعیــت فعلــی
شــرکت در یــک یــا چنــد مــدل ،باعــث میشــود ســؤالهایی دربــارهی اینکــه مســائل
توســعه را چگونــه میتــوان مدیریــت کــرد پیــش مــیآورد؛ حتــا اگــر ایــن تمرینهــا
راهحلهایی کارآمد در دایرهی تحقیقات دانشگاهی نباشند.
جــدا از ایــن ،مدلهــای توســعه ایــن نکتــه را بــه همــهی مدیــران شــرکتها
یــادآور میشــود کــه توســعه یعنــی تغییــر و کلمــات فن ـیای همچــون «تعمیــرات
اساســی»« ،71تحــول» 72و «بحــران» 73ایــن معنــا را بــه ذهــن م ـیآورد کــه تغییــر،
راحتــی را بــه دنبــال خــود نمـیآورد .عــاوه بــر ایــن ،بایــد بــه مدیرانــی کــه نگــران
مســائل مربــوط بــه امــروز و فردایشــان هســتند یــادآوری کــرد کــه اگــر موفقیتهای
ی بــرای نپذیرفتــن تغییــر در سیستمشــان اســت،
گذشتهشــان دلیــل محکمــ 
آشــنایی بــا ایــن مدلهــا و دانــش ضــروری اســت؛ چــرا کــه در حــال حاضــر
شــرکتهای در حــال توســعه بهعنــوان شــرکت موفــق شــناخته میشــود .اغلــب
آنهــا میگوینــد اگــر راهحلهــای مدیریــت تــا امــروز بــه نتیجــه رســیده ،چــرا بایــد
تــن بــه تغییــر چیزهایــی بدهیــم کــ ه ایــن موفقیــت را بشــکند؟ برنامهریــزی در
شــرکت صــورت میگیــرد تــا از اتفاقــات غیرمنتظــره در شــرایط فعلــی خــودداری
71. overhauling
72. revolution
73. crisis
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کنــد .دانلــد ســول 74اســتاد ارشــد دانشــکدهی مدیریــت  ،MITاشــاره میکنــد کــه
برخــی اکــراه دارنــد از حالــت ســکونی کــه در گذشــته داشــتند جــدا شــوند .آشــتی
دادن مغایرتهــای تغییــر و تغییراتــی کــه توســعه در ســال آینــده بــرای شــرکت بــه
همــراه مــیآورد تــا حــد زیــادی بــه قابلیتهــای فکــری مدیریــت بســتگی دارد؛
اینکــه بدانــد بایــد فکــر خــود را هــم تغییــر دهــد و بهدســت آمــدن ایــن موضــوع
واقعــاً ســخت اســت .تغییــر ســؤالهای زیــادی همــراه خــود مــیآورد کــ ه ایــن
ســؤالها نهتنهــا دربــارهی روشهــای مدیریتــی ،بلکــه دربــارهی ایــن اســت کــه آیــا
ایــن فــرد ،گزینــه مناســبی بــرای ایــن موقعیــت هســت یــا نیســت؟ منظــور وقتــی
اســت کــه تیــم مدیریتــی را گســترش میدهیــم و افــرادی را از ســمتهای مختلــف
بــه ســمتهای تــازه منصــوب میکنیــم .افزایــش منابــع انســانی در بخــش مدیریــت
و تغییــرات در آن ردهی ســازمانی نشــان میدهــد برخــی مدیــران فعلــی کــه مناســب
پروژههــای جدیــد نیســتند بایــد کنــار گذاشــته شــوند .ترســیم راه توســعه نشــان
میدهــد تغییــرات ناشــی از رشــد شــرکت ،چالشهــای جدیــدی را ایجــاد میکنــد
کــه مدیــران موفــق از پــس آن بــر خواهنــد آمــد .مدلهــای توســعه همچنیــن اهمیــت
مراحــل اولیــه رشــد را بهخوبــی نشــان میدهنــد .شــرکتها بــه طــور حتــم آســیبهای
زیــادی از نگذرانــدن مراحــل اولی ـهی توســعه خواهنــد خــورد .فرهنــگ ســازمانی و برنــد
پیشنیازهــای توســعه در مراحــل باالتــر میتوانــد در آینــده ســاخته شــود امــا بســیاری از
بهتریــن برندهــا و فرهنگهــای ســازمانی جــدا از شــخصیت کســانی کــه بنیانگــذار شــرکت
بودهانــد شــکل گرفتهانــد .ایــن امــر میتوانــد بــرای شــرکتهایی کــه بــه ســرعت رشــد
میکننــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .شــرکتهایی کــه بــه ســرعت رشــد میکننــد حتم ـاً
برخــی مــوارد توســعه را بهخوبــی انجــام دادهانــد ،امــا در توســعهی هیجانــی بــه بخشهایــی
از زیرســاختهای ضــروری توجــه نمیشــود؛ زیرســاختهایی کــه در آینــده میتوانــد
باعــث ایجــاد توســعهی پایــدار گــردد .در دنیــای رشــد در صنایــع تکنولــوژی باال ،شــرکتها
همراه با توسعهشان به بخشهای کوچکتری تقسیم میشوند.
بهرغــم تمــام ضعفهــا ،برخــینظریهپــردازان توســعه معتقدنــد مدلهــای توســعه
را بایــد جــدی گرفــت ،یــا دسـتکم مدلهایــی بــرای توســعه در نظــر گرفتــه شــود؛ حتــا
اگر شکل آکادمیک نداشته باشند.
74. Donald sull
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جدول  - 1/1چارچوب مدل دیاموند
مراحل آغازین

رشد کردن در بازار رسیدن به بلوغ و
ثبات اولیه

دیدگاههای
غالب در
کسب و کار

رویا پردازی

نگاه
مالک

ارائه کردن بخشی
آنچیزی که برای ایجاد ساختار
شروع فعالیت شرکتی ،توافق بین از سهام
نیاز دارم ،در سهامداران و غیره
دسترس خود
دارم؟

بازنگری دوباره

ایجاد یک چارچوب امکان خارج شدن ایجاد گروههای
سهامیمتنوع
حکومتی در شرکت MBO/MBI

نقدینگی ،به دنبال ایجاد یک نظم حرفه ایجاد تعادل بین
تولیدنقدینگی،
ریختن طرح
نکاه
ای ،مدیریت کنترل مدیر و مالک
برنده شدن در بازار ،ایجاد ثبات
مدیریت کسب و کار،
مجموعه،تمرکز
تحقیقاتبازار ،پذیرش شرکت از
دوباره بر روی
بودجه بندی طرف بازار
شرکت
در بازار
منابع
مالی

پیدا کردن یک مالکیت سهام ،کمک بدهیهای کوتاه
کننده مالی ،شفاف مدت ،ایجاد سهام
کمک کننده
جدید،
سازی در حساب
مالی و یا از
میان دوستان و بانکی،مدیریت
نقدینگی
آشنایان

شبکه سازی

ایجاد تنوع

ایجاد گروههای
سهامیمتنوع

ارتقا سطح برند،
ایجاد تصویر از
ارزش آن ،اتحاد
مدیریت شرکت،
مدیریتاستراتژی ،بینشرکتها،
توسعهجهانی
همکاری مشترک و
اتحاد بین شرکت ها محصول جدید

ساختارهایمالی،
بدهیهایبلند
مدت

ساختارهایمالی،
مدیریت ریسک
سرمایه

ریسک سرمایه،
بازارهای مالی

بازارهای مالی

توسعهاستراتژی
مالی

حفظ ثبات برای
پرداختهای
بازگشتحداکثر
محدود برای
برنامههایتوسعه بازگشت مالی
آینده

ارزش سهام،
برند سهام

-

هیجانات اولیه برای فعالیت بیش از
رسیدن به امنیت اندازه برای توسعه
کسب و کار

مدیریت حرفه ای

دادن انگیزه
براساستواناییها/
پاداش سهامی

توسعه حرفه ای

جنب و جوش
در شرکت برای
دریافت تجربه
جدید

توسعه
نگاه
فروش و ارتباطات،
بازاریابی هدایت کردن
ایده

ایجاد تقاضا در بازار ،بهترکردنکیفیت
توسعهکانالهای خدمات،بیشتر
کردنمشتریهای
توزیع
اصلی شرکت

ایجاد ارتباطات
پایدار با بخشی از
مشتریان ،تمرکز بر
روی فعالیت شرکت

تمرکز بر روی
توسعه برند

موقعیتشرکت،
مدیریت برند

مدیریت ارتباط
با مشتری،
توسعه برند

ایجادسیستم
سفارشی برای
مزایای رقابتی

مهندسی دوباره
برای دیدن نیازهای
کسب و کار

بازاریابیاینترنتی

استفاده از
دانش مدیریت
براساس
سیستم CRM

مدیریتتامین
چند گانه

چانه زنی قدرت،
تامین دوباره

تبدیل تامین کننده
به شریک تجاری

استراتژیزنجیره
عمودی ،اتحاد
همه تامین
کنندههاباهم

تمرکزی بر مصرف
جامعه

تمرکز بر روی
تقویت برند

تمرکز بر روی تقویت تاثیراتسیاسی
برند

چه چیزی به غیر تالش برای رسیدن بازگشتمناسب
نگاه
به هدفهای تعیین سرمایه
سرمایه پول ،شرکت
به همراه خود شده ،استفاده از
گذار
تجربیات
میآورد؟
نگاه

کارمندان

نگاه IT

برنامه ریزی
پایه ای برای
استخدام

نگاه
تامین
کننده

ایجاد قرارداد ،تک کاره ،تجربه گرا مذاکره برای ایجاد
یک رابطه بلند
ایجاد سهام/
مدت
هزینه
استانداردسازی

نگاه
جامعه
هدف

استخدامکارمندان توسعهخیریههای
عمومی،توسعه
محلی
همکاری با
شرکتهایمحلی

شخصی

استفاده از راه
حلهای ساده

سیستمقابل
اعتماد
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جدول  - 1/1چارچوب مدل دیاموند
دیدگاههای
غالب در
کسب و کار

رویا پردازی

موضوعات از بین بردن
مربوط
شکافهای
به دوره مربوط به
گذار
دانش ،ایجاد
تمرکز بر روی
کسب و کار،
چارچوب
شرکت ،امنیت
مالی  ،بدست
آوردن پیش
فرض ها ،منابع
انبار/تامین
کنندهها،ارتقا
کیفیتبرنامه
کسب و کار،
توسعه دانش
بازار ،آیا مالکین
اصلی سرمایه
گذار هستند یا
کارآفرین؟ آیا
آنهامیتوانند
خودشان
فعالیتشرکت
را انجام دهند؟

شبکه سازی

ایجاد تنوع

مراحل آغازین

رشد کردن در بازار رسیدن به بلوغ و
ثبات اولیه

بازنگری دوباره

سیستم اولیه برای
درآمد و هزینه،
برنامه ریزی اولیه
برای اجرای تعهدات
اولیه که به مشتری
داده شده است،
عدم توجه به
مصرف بیش از
اندازهنقدینگی
شرکت،شناسایی
نیازها و استخدام
اعضای جدید تیم
مدیریت ارشد
اجرایی ،مواجه شدن
با شرایط غیرقابل
پیش بینی با حداقل
تجربه و دانش ،درک
نکردن مشتری،
مواجه شدن با اولین
واکنشهایرقیبان

شرکت آنقدر قوی مدیریت جلو رفتن
نیست که در مقابل بدون مالکان ،آیا
تغییرات اصلی دوام مالکانمیتوانند
بیاورد،شناسایی همچناندرگیر
شرکت باشند؟ از
عدم تواناییها،
نیاز به معرفی یک دست رفتن روحیه
کارآفرینی ،از دست
مدیر حرفه ای،
عدم برنامه ریزی رفتن ارتباط با بازار،
احتمالی ،ایجاد خط عدم انعطاف پذیری
ارتباطی قوی ،تمرکز ساختارسازمانی،
بر روی بخشهای شاخصعملکرد
ابتداییسیستم ،نامناسب،انگیزهها
برای بخش اجرایی
وابستگیبیش
نیست و یا به
از اندازه بر روی
مالکان ،عدم توانایی درستی انگیزه داده
در تفسیر و آنالیز به نشده است
صورت موفق

شرکت میتواند شرکت به قدری بزرگ -
است که توانایی پاسخ
از موفقیتهای
دادن به تغییرات را
مالکانش دور
شود ،تاکید بیش ندارد ،اتحادیه اروپا/
شرایط اقتصادی/
از اندازه بر روی
تهدید مدیر ارشد موضوعهای صادرات،
مدیریتشعبههای
اجرایی در نابود
کردن روحیه رهبر خارج از کشور ،گردش
اولیه در شرکت ،مالی باال توسط
کارمندان حرفه ای،
تعهد بیش از
اندازه /عدم توانایی فشار برای شروع یک
در رساندن کاال ،فعالیت جدید ،توسعه
کمبودبورکراسی و گسترش برند
اداری ،فرهنگ
درون سازمانی
هنوز به بلوغ
نرسیده است (که
به توجه در آینده
نیاز دارد) ،مدیریت
برند

63 استراتژی توسعه

برای مطالعه بیشتر

1.Kotter, J., Leading Change, Harvard Business School Press, 1996.

2.Newman, J., “Leadership and Management”, Journal of Business Growth and
Profitability, 1997.
3.Greiner, L., “Evolution and Revolution as Organisations Grow”, Harvard Business
Review, 1972.
4.Churchill, N. and V. Lewis, Five Stages of Small Business Growth, Harvard Business
School Press, 1983.
5.Adizes, I., Managing Corporate Lifecycles, revised edition, Prentice Hall Press,
1999.
6.Flamholtz, G. and Y. Randle, Growing Pains: Transitioning from an Entrepreneurship
to a Professionally
Managed Firm, Jossey Bass, 2000.
7.Baghai, M., S. Coley and D. White, The Alchemy of Growth: Practical Insights for
Building the Enduring
Enterprise, Basic Books, 2000.
8.Levie, J. and B. Lichtenstein, “A Terminal Assessment of Stages Theory: Introducing
a Dynamic States
Approach to Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 2010.
9.Phelps, R., R. Adams and J. Bessant, “Life Cycles of Growing Organisations: A
Review with Implications for
Knowledge and Learning”, International Journal of Management Reviews, 2007.
10.Sull, D., The Upside of Turbulence: Seizing Opportunity in an Uncertain World,
Collins Business, 2009.

 64ثبات افیون کسبوکارها

فصل دوم

توانمندسازیهای
توسعه

 66ثبات افیون کسبوکارها

در دو فصــل آینــده دربــارهی اینکــه چــرا برخــی شــرکتها توســعه مییابنــد
و برخــی دیگــر ایــن امــکان را ندارنــد ،صحبــت خواهیــم کــرد .عــاوه بــر ایــن ،در
ـل کتــاب بــه عواملــی کــه باعــث ایجــاد انگیــزه و پــرورش شــرایط توســعه
ایــن فصـ ِ
میشــود اشــاره میکنیــم .بــه طــور کلــی انگیزههــای درونســازمانی باعــث ایجــاد
ً
اصــول افــرادی کــه شــرکت را راهانــدازی
مشــوقهایی بــرای توســعه میشــود.
ی در
کــرده و آن را در چرخـهی تولیــد ،بــازار یــا صنعــت قــرار دادهانــد ،نقــش مهمـ 
ایجــاد انگیــزه بــرای توســعه دارنــد .همچنیــن بهایــن موضــوع اشــاره خواهیــم کــرد
کــه شــرایط مختلــف اقتصــادی و بازرگانــی چــه تأثیــری روی توســعه خواهــد
داشت.
توسعه باید است یا شاید؟

آیــا توســعهی شــرکت یــک انتخــاب اســت؟ یــا شــرکت گزینـهای دیگــری غیر
از توسعه در اختیار دارد؟

بــرای شــرکتهای بــزرگ جــواب ایــن ســؤال کام ـ ً
ـهامداران
ا واضــح اســت .سـ
ْ
ســهام شــرکت را در بــازار بــه امیــد افزایــش ارزشــش خریــداری میکننــد .هــر روز،
بــا بــاز شــدن بازارهــا ،مدیــران اجرایــی ســرمایهگذاران قیمتهــای جدیــد ســهام
را دریافــت میکننــد .آنالیــز آنهــا براســاس موفقیتهــای شــرکت در اجــرای
برنامههایــش ،دســتاوردها ،اعتبارهــای اســتراتژیک در بــازار و موفقیــت مدیــران در
ـه «برنام ـهی توســعهای»
ایجــاد آن مــورد توجــه قــرار میگیــرد ،امــا مهمتــر از همـ 
شــرکت اســت کــه در قیمــت هــر ســهم تأثیــر دارد .قیمــت ســهام تحــت تأثیــر
عوامــل مختلفــی اســت کــه میتوانــد بــه بیــرون و داخــل شــرکت مربــوط باشــد.
امــا ارزش ســهام یــک شــرکت بازتابــی از برنام ـهی توســعه آن ،بــرای ایجــاد یــک
ســود پایــدار قابــل قبــول و همچنیــن ارزش داراییهــای منتقــول و غیرمنقــول
ی عــام کــه ســهام آنهــا در بــورس عرضــه
اســت .مدیــران شــرکتهای ســهام 
میشــود نمیتواننــد توهــم و تصوراتــی خیالــی بابــت افزایــش ارزش ســهام شــرکت
داشته باشند و گزینهای غیر از توسعهی شرکت ندارند.
امــا در شــرکتهای خصوصــی وضعیــت کمــی متفــاوت اســت .برخــی مدیــران
ممکــن اســت در مراحــل اولیـهی توســعهی شــرکت مخالــف ایــن باشــند که توســعه
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تنهــا راه پیشــبرد اهــداف شــرکت اســت و ایــن نــگاه را بــاور نکننــد کــه شــرکت یــا
توســعه مییابــد ،یــا از بیــن خواهــد رفــت .انتقــاد اساســی برنامــهی توســعهای
شــرکتهای خصوصــی ایــن اســت کــ ه ایــن شــرکتها ابتــدا بایــد بــه حالــت
پایــدار برســند .بــه عبــارت دیگــر ،دسـتکم تــراز تجــاری شــرکت در حالــت مثبــت
قــرار گیــرد .بــرای رســیدن بـ ه ایــن هــدف شــرکت بایــد یــک محصــول یــا ســرویس
یــا هــر دو آنهــا را بــه صــورت موفقیــت آمیــزی بــه بــازار معرفــی کنــد و مشــتریان
ثابتــی را بهدســت آورد .ایــن امــر تنهــا از طریــق گروهــی از کارکنــان شــرکت کــه
تحمل پذیرش شکستها را دارند امکانپذیر است.
بعضــی شــرکتهای جدیــد در زمینــهی توســعه کنجــکاو نیســتند .تجربــهی
اکثــر افــرادی کــه فعالیــت جدیــدی را راهانــدازی کردهانــد ایــن بــوده کــه موجودیت
آنهــا در ابتــدا کامـ ً
ا شــکننده اســت و یــک حرکــت اشــتباه کوچــک میتوانــد ّ
کل
ســاختمان را ویــران کنــد .در ایــن شــرایط ،مالــکان یــا مدیــران ســازمان غــر
زدنهــای معمــول خــود را فرامــوش میکننــد و بعــد از هــر شکســتی بــه دنبــال
محصــول جدیــد یــا شــرایط فــروش بهتــر بــرای مشــتریان یــا تقویــت سیســتم
مدیریتــی خــود میرونــد .وقتــی بــه جایگاهــی در بــازار میرســند بــاز هــم
احســاس امنیــت نمیکننــد؛ زیــرا ایجــاد فضــای کاری جدیــد تنهــا بــه منظــور
رســیدن بــه یــک جایــگاه خــاص در بــازار نیســت ،بلکــه در ادامــه دادن رونــد رشــد
و نمو شرکت قرار دارد تا جایگاه بهدستآمده تثبیت شود.
قبــل از اینصحبــت دربــارهی ادامــه دادن مســیر توســعه در شــرکتهای
کوچــک و خصوصــی ،بایــد بــه مهمتریــن نکتــه ،یعنــی «انگیزههــای شــخصی
مالــکان شــرکت» توجــه کنیــم .ایــن انگیزههــا حتــا از پتانســیلهایی کــه بــرای
ایــدهی اولی ـهی تشــکیل شــرکت در نظــر گرفتــه شــده ،مهمتــر اســت .همانطــور
کــه در فصــل قبــل اشــاره شــد ،در اولیــن نســخهی مــدل ویرجینیــا و چرچیــل
گزینــهی انتخابــی «موفقیــت عقبنشــینی» و «موفقیــت توســعه» پیــش پــای
مدیــران شــرکت گذاشــته شــده بــود؛ بــا پیشفــرض اینکــه شــرایط اقتصــادی
ثبــات کامــل داشــته و قبــل از رســیدن بـ ه ایــن مرحلــه تــراز تجــاری شــرکت مثبت
باشــد( .بــرای مطالعـهی بیشــتر فصــل اول را مطالعــه کنیــد ).افــرادی کــه گزینـهی
«موفقیــت عقــب نشــینی» را انتخــاب میکننــد یــک قــدم بــه عقــب برمیگردنــد.
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علــت اینکــه چنیــن تصمیمــی میگیرنــد ایــن اســت کــه یــا بــا مدیریــت روزانــه
خوشــحالند ،یــا بــه دنبــال ایــن هســتند کــه ســرمایهی بهدس ـتآمده از کار را در
فضــای دیگــری ســرمایهگذاری کننــد .اگــر گزین ـهی «موفقیــت ســرمایهگذاری» را
انتخــاب کننــد ،نمایندههــا و افــرادی کــه در ایــن شــرکت فعالیــت میکننــد بایــد
خود را آماده کنند تا برای توسعهی شرکت قربانی شوند.
البتهایــن را در نظــر داشــته باشــید کــه انتخــاب حالــت «موفقیــت عقــب
نشــینی» زمانــی درســت اســت کــه فعالیــت شــرکت بــه ثبــات رســیده باشــد ،در
غیــر ایــن صــورت ،مالــک شــرکت تنهــا مــدت کوتاهــی طعــم خوشــبختی را خواهــد
چشــید .واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای برخــی مالــکان ،انتخــاب ایــن گزینــه بــه
منظــور یــک عقبنشــینی کوتاهمــدت در مرحلــهی اول و دادن فرصــت کوتاهــی
بــرای آمادهســازی صــورت میگیــرد تــا شــرکت بتوانــد در مرحلـهی بعــدی توســعه
بــا قــدرت بیشــتری ظاهــر شــود ،یــا حتــا میتــوان حالــت دیگــری را تصــور کــرد.
در برخــی شــرکتها مســأل ه ایــن نیســت کــه شــرکت نیــازی بــه توســعه نــدارد،
بلکــه مالــک آن نمیخواهــد ،یــا نیــازی بــه توســعهی بیشــتر فعالیــت شــرکت
نــدارد .ایــن انتخــاب اغلــب از ســوی کســانی صــورت میگیــرد کــه معتقدنــد توســعه
بایــد آهســته باشــد و فکــر میکننــد تــا همیــن انــدازه هــم کافــی اســت و بایــد
قبــل از اینکــه داراییهــای بــاارزش خــود را از دســت بدهنــد ،در همیــن ســطح
باقــی بماننــد .بــه خاطــر همیــن چرچیــل در نســخهی بعــدی نظریــهی خــود
بهجــای توســعه و عقــب نشــینی ،گزینـهی ســوددهی /تثبیــت را در مرحلـهی ســوم
جایگزیــن کــرد؛ حالتــی کــه در مرحل ـهی چهــارم هــم بــا ســوددهی /رشــد ادامــه
پیــدا کــرد .بااینحــال در اکثــر اوقــات شــرکتی را موفــق میداننــد کــه میــزان
توســعهیافتگی و رشــد آن بیشــتر باشــد .البتــه بــاز هــم میگویــم کـ ه ایــن موضــوع
ً
کامل به انگیزهی کارآفرین یا مالک شرکت بستگی دارد.
روزهای خوب گذشته ،وقتی کوچک بودیم

معمــاری خــوب بــرای یــک توســعهی شــکوهمند ایــن اســت کــه از سلســه
برنامههایــی بــرای توســعه کمــک بگیریــم ،مخصوص ـاً روشهــای جایگزیــن کــردن
حســی کــه بیــن
توســعه بــا پیــدا کــردن شــریک تجــاری بــرای مالــکان شــرکتّ .
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شــرکای تجــاری وجــود دارد ایــن اســت کــه همهچیــز بهســرعت رشــد میکنــد
و شــاید برایشــان ســودده باشــد کــه شــرکت را بــه بخشهــای کوچکتــر تقســیم
کننــد یــا بــه مراحــل قبلــی توســعه برگردنــد .ایــن موضــوع چنــدان هــم غیرمعمــول
نیســت .برخــی شــرکای تجــاری حرفـهای صبــر میکننــد تــا راهکارهــای مدیریتــی
دورهای کــه شــرکت کوچــک بــود ،کامـ ً
ـا اجــرا شــود .امــا بایــد در نظــر داشــت ایــن
راهکارهــا بــرای وقتــی شــرکت بــزرگ میشــود کارایــی نــدارد .تفکــرات شــرکتی
کوچک برای روزهای خوب گذشته میخورد.
در دنیــای واقعــی ،برگشــت بــه اندازههــای قبلــی درونســازمانی باعــث
نمیشــود روزهــای خــوش اولیــه تکــرار شــود .وقتــی شــرکت جــوان اســت و
روزهــای اولیــه خــود را ســپری میکنــد ،تنهــا هــدف خــود را شناســاندن بــه بــازار
و مشــتریان هــدف قــرار میدهــد و هیجــان خاصــی بابــت پیشــرفتهایی کــه
صــورت میگیــرد در فضــای شــرکت وجــود دارد .طــراوت و تازگــی در روزهــای
اولیــه حــس میشــود .فضایــی کــه هــم کارکنــان شــرکت نتایــج کار خــود را
احســاس میکننــد و هــم شــرکت رشــد و توســعه پیــدا میکنــد .امــا کوچــک
شــدن دوبــارهی شــرکت ،تجربــه متفاوتــی را بــه همــراه مــیآورد .ایــن کوچــک
شــدن میتوانــد نتیج ـهی رکــود باشــد .بــار اول کوچــک بــودن شــرکت بهخاطــر
ً
کامــا طبیعــی اســت ،امــا اگــر دوبــاره
مســیر رشــدی کــه در آن قــرار داشــته
شــرکت تصمیــم بــه بازگشــت بــه مراحــل قبلــی بگیــرد ،طبع ـاً برخــی کارکنــان
شــرکت بایــد از مجموعــه خــارج شــوند و ممکــن اســت در میــان آنهــا کارکنانــی
باشــد کــه بهتریــن نتیجــه را در طــول ایــن ســالها ایجــاد کردهانــد .ایــن موضــوع
بــه روحیــه و انگیــزهی بقیــهی کارکنــان لطمــه وارد میکنــد .حتمــاً انــدازهی
جدیــد شــرکت خســتهکننده اســت و کارهــا روی روال میافتــد و انگیــزهای بــرای
پیشرفت میان کارکنان باقی نخواهد گذاشت.
زندگی با توسعهی ضروری

گاهــی بــرای کارکنــان شــرکت پذیرفتــن انتخــاب مســیر رشــد بابــت چیــزی
کــه شــرکت بایــد بــه آن برســد ســخت اســت .درحقیقــت ،راه جایگزینــی غیــر از
ایــن وجــود نــدارد و ایــن را «توســعهی ضــروری» مینامنــد .بــرای ســازمانهای
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دارای انگیــزه هیــچ جایگزینــی غیــر از توســعه وجــود نــدارد .همانطــور کــه در
سرتاســر ایــن کتــاب بحــث کردهایــم توســعه بــه انگیــزه نیــاز دارد و بــا خــود
تغییــر را م ـیآورد .همچنیــن بــه ســرمایهگذاری بــرای پشــتیبانی از تغییــرات و از
دســت دادن زمــان بــرای رفتــن بــه مراحــل بعــدی توســعه و صبــوری ســهامداران
بــرای افزایــش ارزش ســهام .هم ـهی ســرمایهگذاران اولیــن ســؤالی کــه از خــود و
مدیــران میپرســند ایــن اســت کــه آیــا ایــن روش توســعه ارزش ســرمایهگذاری
1
را دارد یا نه؟
شــرکتهای خدماتــی کوچــک بهراحتــی نمیتواننــد فروختــه شــوند،
مخصوصــاً وقتــی همــهی شــرکاء بــه زمــان بازنشســتگی میرســند .وقتــی یــک
شــریک بازنشســته میشــود ،بخشــی از شــرکت هــم بــا او از بیــن مــیرود.
شــرکتهای بــزرگ وضعیــت متفاوتــی دارنــد ،آنهــا بــا تجدیــد کــردن جایــگاه
شــریک بــه وســیلهی یــک کارمند خــوب وضعیــت را بــه حالــت ســابق برمیگردانند.
امــا در شــرکتهای کوچــک ایــن جایگزینــی اتفــاق نمیافتــد .برخــی تصمیمــات
میتواننــد بــا بــه مبــارزه طلبیــدن توســعهی ضــروری عمــر شــرکت را محــدود
کنــد .البتــه در برخــی کسـبوکارها تصمیماتــی کــه بــه توســعه نیــاز نــدارد قاعدتـاً
چنیــن نتایــج ترســناکی را بــه همــراه نخواهــد داشــت .امــا بههرحــال بســیار دشــوار
اســت از اســتانداردها ،اســتخدام و کارمنــدان خــوب شــرکت محافظــت کــرد و
مشــتریانی را راضــی نگــه داشــت؛ مشــتریانی کــه حاضرنــد در مقابــل عدم توســعهی
شرکت پول خوبی بابت خدمات پرداخت کنند.
بهجــای توســعه نــدادن یــا توســعهی آهســته گزینههــای بهتــری هــم هســت.
مدیــران نگرانیهایــی نســبت بــه تأثیرگــذاری منفــی توســعه دارنــد کــه میتوانــد
علــت اصلــی نگرانــی آنهــا بابــت انتخــاب نکــردن توســعه بــرای شــرکت باشــد.
 .1استثنائات توسعهی ضروری
یک شرکت حقوقی شاید یک استثناء در اثبات قاعدهی «توسعهی ضروری» باشد .این شرکتها معموالً به دست گروهی
از وکال که ً
قبل به صورت جداگانه کار میکردند تأسیس میشود .آنها در بخش خاصی از قانون به صورت حرفهای وارد
میشوند .آنها از آغاز فعالیت تصمیم میگیرند فردی را به جمع خود اضافه نکنند و شرکت همیشه نزدیک به  ۱۰شریک
دارد .اگر یکی از این شــرکاء تصمیم به جدایی بگیرد ،دیگران باید این موضوع بپذیرند .اما هدف شــرکت این است که
جایگزینی بهجای او قرار ندهد و در همان اندازهی قبلی باقی بماند .در شرکتی که کارمند آگاه باشد که چشماندازی بابت
پذیرفته شدن از سوی مدیریت ندارد ،حتماً انگیزههای درونی آنها از بین خواهد رفت .از دست دادن یک کارمند خود
جای تأسف دارد ،اما نباید احساس شود ک ه این موضوع باعث برطرف شدن مشکالت یک شرکت موفق میشود .آیا رونق
شرکت میتواند با جدایی شرکاء ادامه داشته باشد؟
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شــاید دانســتن مــوارد زیــر بتوانــد بــه آنهــا در انتخــاب مســیر توســعه احســاس
امنیــت بیشــتری دهــد :وقتــی انــدازهي شــرکت بــزرگ میشــود ،شــخصیت خــاص
و فرهنــگ بــاالی درونســازمانی میتوانــد ســازمان را از مشــکالت دور نگــه دارد
(به فصل  6رجوع کنید).
داشــتن زیرســاختهای مدیریتــی قــوی ،میتوانــد ســرعت توســعهی شــرکت
را ثابــت نگــه دارد و باعــث ایجــاد محدودیــت در اســتفاده از تکنیکهــای جدیــد
نخواهــد شــد؛ زیــرا همانطــور کــه گفتــه شــد تکنیکهــای مدیریتــی در ابتــدای
فعالیت و در زمان بزرگ شدن آن متفاوت است.
توجــه کافــی و گذاشــتن وقــت بــرای ارتباطــات داخلــی شــرکت البتــه در
شــرکتهای کوچــک کــه کارکنــان هــر روز یکدیگــر را میبیننــد ایــن موضــوع
جــای بحــث نــدارد امــا در شــرکتهای بزرگتــر ،ایــن موضــوع نیــاز بــه توجــه ویــژه
دارد .اســتفاده از بخشــی از قوانیــن مالــک کــه باعــث پشــتیبانی و بهتــر شــدن
دورنمای توسعهی شرکت میشود( .به فصل  6رجوع کنید).
مدیریــت کــردن نــکات منفــی توســعه باعــث میشــود حرکــت شــرکت بــه
مرحلهی بعد راحتتر صورت گیرد.
انگیزه و نگرش متفاوت

همانطــور کــه باالتــر بــه ضــرورت توســعه اشــاره شــد ،حضــور انگیــزه و
ی را ایفــا
روحی ـهی مالــکان و مدیــران ســازمانی بــرای تحقــق توســعه ،نقــش مهمـ 
میکنــد .ســرعت رشــد یــک ســازمان بــا انگیزههــای درونــی مدیــران آن تغییــر
میکنــد .عالئــم حیاتــی یــا زنــده بــودن همــهی برنامههــای توســعه را نشــانهای
کــه تفــاوت بیــن برنامـهی شــرکت بــا برنامـهی توســعه را نشــان میدهــد از طریــق
انگیزههــای مدیــران و مالــکان ســازمان میتــوان تشــخیص داد .عمــار بهیــده 2در
مقالــهای کــه در مجلــهی بیزنــس دانشــگاههــاروارد در ســال  ۱۹۹۶چــاپ شــد
نوشته بود:
«کارآفریــن موفــق ،بایــد بــه پرســیدن ســؤالهایی همچــون کجــا

میخواهیــم برویــم؟ یــا ایــن مســیر آنهــا را بــه کجــا خواهــد بــرد؟
2. amar bhide
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عادت داشته باشند».

او نوشــته بــود انتخــاب یــک اســتراتژی موفــق ،مســیر حرکــت را ً
کامل مشــخص
میکنــد و باعــث ایجــاد منافــع و رشــد مطمئــن در شــرکت میگــردد و شــرکت را
در بلندمــدت بــه صــورت پایــدار در مســیر توســعه قــرار میدهــد .بهیــده کارآفرینــان
را تشــویق بــه پرســیدن ســؤال در زمین ـهی توانایــی اجرایــی شــدن ایدههایشــان
میکنــد .از ســوی دیگــر مالــکان را هــم تشــویق میکنــد تــا بــه انتظاراتشــان
نســبت بــه فعالیتهــای شــرکت فکــر کننــد و از کارآفرینــان میخواهــد میــزان
ریسک پذیری فعالیتشان را در نظر بگیرند.
اگــر مالــک شــرکت بیــش از یــک نفــر باشــد یــا شــریکهای تجــاری متعــددی
در شــرکت باشــند ،هریــک بایــد ســؤالهای مختلفــی را از خــود بپرســند .در دنیــای
ایــدهآل مالکانــی کــه مدیریــت ســازمان خــود را برعهــده گرفتهانــد دوســت دارنــد
ســختتر از همــه کار کننــد ،زندگــی کاری خــود را بــر هــر چیــز مقــدم بداننــد و
شــرکت خــود را بــه قیمــت خوبــی بفروشــند و بــا شــریکان خــود در یــک روز
بازنشســته شــوند .امــا در دنیــای واقعــی هیچیــک از ایــن مــوارد شــبیه هــم نخواهــد
بــود؛ زیــرا هــر یــک از شــرکاء انگیزههــای درونــی و شــخصی خــود را از حضــور در
ـه ایــن شــرایط ،میتــوان بــا مذاکــره ،برنامهریــزی و صحبــت
شــرکت دارنــد .بــا همـ 
کــردن ،بــا توجــه بــه آرمانهــای شــخصی هریــک از مالــکان ،فعالیــت مشــترکی را
ن اســت کــه
ایجــاد کــرد و آرزوهــای متفــاوت آنهــا را بــه هــم پیونــد داد .مســأل ه ایـ 
همـهی شــرکاء بایــد در ایــن موضــوع شــفافیت کامــل داشــته باشــند؛ در غیــر ایــن
صــورت ،حیــات شــرکت در ســالهای بعــد دچــار مشــکل خواهــد شــد .نکتــهی
حیاتــی ایــن اســت کــه مالــکان بایــد بــه انگیزههــای شخصیشــان هماننــد
انگیزههــای کاریشــان دقــت کننــد و اگــر مالــکان بیــش از یــک نفــر باشــند ،حتمـاً
بایــد در ایــن زمینــه بــه صــورت شــفاف انتقــال اطالعــات داشــته باشــند .اولویتهای
افــراد تغییــر میکنــد و ایــن موضــوع حتم ـاً بایــد در برنامههــای شــرکت در نظــر
گرفته شود.
همانطــور کــه شــرکت توســعه پیــدا میکنــد ،مدیرانــی هــم کــه مالــک
ســازمان هســتند بایــد بــه انگیزههــای شــخصی و نگرانیهــای کارکنانشــان ارزش
دهنــد و آنهــا را حفــظ کننــد .تعــدادی از مالــکان و کارآفرینــان فکــر میکننــد

توانمندسازیهای توسعه 73

مدیــران جدیــد و نیروهــای تــازهوارد بــه ســازمان ،انگیزههــای یکســانی بــا مالــکان
یــا مدیــران اولیـهی شــرکت داشــته باشــند؛ در صورتــی کـ ه ایــن تصــوری اشــتباه
است( .فصل  6را مطالعه کنید).
انتظارات سرمایهگذاران از توسعه :ایجاد تنشهای بالقوه

مالکانــی کــه مدیریــت شــرکت را بــر عهــده دارنــد بایــد نســبت بــه انتظــارات
مالــی ســهامداران هــم توجــه داشــته باشــند .ســهامدارن متفــاوت ،انتظــارات مالــی
مختلفــی دارنــد .شــرکتهایی کــه بــا کمککنندههــای مالــی (ســرمایهگذاران
مســتقلی کــه پــول خــود را وســط میگذارنــد) پیــش میرونــد بایــد از انگیزههــای
درونــی ســرمایهگذاران مطلــع باشــند .ایــن افــراد معمــوالً بــا انگیزههــای مختلفــی
وارد شــرکت میشــوند و بــا ســرمایهی خــود ســعی دارنــد چیــزی را ایجــاد کننــد
کــه بــه آن اشــتیاق نشــان میدهنــد .برخــی از آنهــا نقــش منفعلــی دارنــد و تنهــا
بــه دنبــال ســود ســرمایهگذاری هســتند و برخــی دیگــر میخواهنــد تجربیــات
خــود را در اختیــار مدیــران ســازمان قــرار دهنــد و نقــش فعالتــری در پیشبــرد
اهــداف شــرکت داشــته باشــند .ایــن پشــتیبانیهای کاری معمــوالً در راه رضــای
خــدا نخواهــد بــود .ممکــن اســت ایــن ســرمایهگذاران دنبــال شــغلهای ردهبــاالی
ســازمانی باشــند یــا ســعی کننــد جــای مالــکان را در ســازمان بگیرنــد( .بــرای
مطالعهی بیشتر به فصل  5مراجعه کنید).
خریــداران ســهام و ســرمایهگذاران اولی ـهی شــرکت هــم برنام ـهی کاری خــود
را دارنــد و بایــد اهــداف و انگیــزهی آنهــا بــا مالــکان و کارآفرینــان شــرکت در یــک
راســتا باشــد .امــا بــا ایــن حــال فهمیــدن بطــن انگیزههــای ســرمایهگذاران شــرکت
خیلــی راحتتــر از کمککننــدهی مالــی بــه شــرکت اســت .برخــاف
کمککنندههــای مالــی ،ســرمایهگذاران فقــط پــول خــود را وســط نمیگذارنــد،
بلکه به دنبال ارزیابی روندهای انجام شده و انتظار شفافیت مالی را دارند.
ســرمایهگذاران شــرکت ،چــه حقیقــی و چــه حقوقــی ،بــه دنبــال بازگشــت پــول
بــه همــراه ســود مناســب پــس از طــی شــدن رونــد زمانــی خاصــی هســتند .مثـ ً
ا
زمانــی کــه ســرمایهگذاران اولیــه بــرای بازگشــت پــول در نظــر میگیرنــد کوتاهتــر
از زمــان کمککنندههــای مالــی و کارآفرینــان اســت .امــا جــز ایــن ،همــهی
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ســرمایهگذاران بــه دنبــال راهــی مطمئــن بــرای بهدســت آوردن پــول و ســود آن
هســتند .انگیــزهی آنهــا مالــی اســت و وارد شــرکت میشــوند تــا پــول بهدســت
بیاورند.
برخــی مواقــع ،ســرمایهگذاران در مراحــل اولیـهی توســعهی شــرکت ،بازگشــت
پــول بــه همــراه ســود را پیشبینــی میکننــد ،امــا شــاید شــرکت ،در مراحــل
باالتــر ،بــرای بازگشــت پــول نیــاز بــه ســرمایهی بیشــتری داشــته باشــد و در اثــر
شــریک شــدن در بخشــی از شــرکت ایــن ســرمایه تأمیــن میشــود .البتــه در برخــی
فعالیتهــا مثــل داروســازی یــا فعالیتهــای وابســته بــه آن رســیدن بــه
موفقیتهــای مالــی زمــان زیــادی ببــرد؛ زیــرا بــه تغییــر رفتارهــای بخشــی از
مصرفکنندههــا یــا مشــتریان یــا تغییــر قوانیــن مربــوط بــه دســتگاههای نظارتــی
وابسته است.
پیــدا کــردن انگیــزه و نگرانیهــای کارآفرینــان و مدیرانــی کــه مالــک مجموعــه
هــم هســتند ،ممکــن اســت بــرای ســرمایهگذاران حقیقــی یــا حقوقــی ســخت
باشــد؛ درحالــی کــه در بخــش مالــی ،انگیزههــای ســرمایهگذار و کارآفریــن ممکــن
اســت کام ـ ً
ا متفــاوت از هــم باشــد .ســرمایهگذاران مالــی ،مخصوص ـاً شــرکتهای
حقوقــی ،مدیرانــی مخصــوص ســهام دارنــد کــه ریســک مربــوط بــه ســهامهای
خریــداری شــده را بــرای شــرکت پاییــن میآورنــد .آنهــا تنهــا زمانــی دســت بــه
ســرمایهگذاری میزننــد کــه دالیــل منطقــی بــرای برگشــت پــول و ســود خــود
داشــته باشــند .البتــه قطع ـاً نمیتواننــد هم ـهی ســرمایهگذاریها را بــا ایــن دقــت
انجــام دهنــد .در حقیقــت ،تحقیقــات نشــان میدهــد اکثــر ســرمایهگذاران اولیـهی
هــر شــرکتی امیــدی بــه برگشــت ســرمایهی خــود ندارنــد .بــه خاطــر همیــن ایــن
نــوع ســرمایهگذاری ،جــزء ســرمایهگذاریهای بــا ریســک بــاال شــناخته میشــود.
مثـ ً
ا یــک ســرمایهگذار اولیــه نگــران اســت یکســوم پتانســیل ســرمایهاش از بیــن
بــرود و مابقــی آن بــه گونــهای برنگــردد کــه انتظــار دارد .امــا ســرمایهگذاران
معمــوالً دنبــال شــرکتهای بــزرگ هســتند تــا بتواننــد مدیرانــی را کــه مالــک هــم
هســتند تحــت فشــار قــرار دهنــد تــا آنهــا تصمیمهایــی را بگیرنــد کــه شــانس
بازگشــت ســرمایه در زمــان کوتــاه بــاال رود .ایــن فشــار حتــا ممکــن اســت شــرکت
را به ورطهی نابودی بکشاند.
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البتــه بــرای ســرمایهگذاران اولیــه همیشــه پولهــای دیگــری در بخشهــای
مختلــف ســرمایهگذاری کردهانــد کــه باعــث کاهــش ریســک ایــن نــوع
ســرمایهگذاریها میشــود .امــا مالــکان شــرکت بــه شــکل دیگــری بــه موضــوع
نــگاه میکننــد .میتــوان گفــت انگیــزهای کــه مالــکان بــرای موفقیــت شــرکت
دارنــد ،ســرمایهگذاران ندارنــد .مالکانــی کــه مدیــر شــرکت هســتند تنهــا یــک تــوپ
در ســبد خــود دارنــد؛ شــرکتی کــه تــازه راهانــدازی کردهانــد و مثــل ســرمایهگذاران
پــول خــود را در بخشهــای دیگــر بــه کار نینداختهانــد .پــس ایــن کامــ ً
ا
اجتنابناپذیــر اســت کــه انگیزههــای مالــک بــا ســرمایهگذاران اولیــه در یــک
راســتا نباشــد .وقتــی قــرارداد ســرمایهگذاری بســته میشــود ســرمایهگذار،
کارآفریــن و مشاورانشــان ،بــرای داشــتن انگیــزهی بیشــتر و فعالیــت پرحرارتتــر،
مدیــران شــرکت را تحــت فشــار قــرار میدهنــد و هدفهــای فــروش ویــژهای را
تعریــف میکننــد .وینــدو خوســا 3یکــی از ســرمایهگذاران اولیــهی شــرکتها در
یگوید:
هند م 
«اگــر تــوپ را بــه آســمان نشــانه گرفتــهای ،دســتآخر بــه درخــت
خواهــد خــورد .اگــر تــوپ را بــه درخــت نشــانه گرفت ـهای ،بــه زمیــن

خواهد رسید».

تنــش بیــن ســرمایهگذاران و مالــکان در مذاکــرات و برنامهریزیهــای مربــوط
بــه آینــده بــروز پیــدا میکنــد .معمـ ً
ـول بیشــترین تنــش زمانــی رخ میدهــد کــه
مالــکان ســازمان تــاش میکننــد بــه هدفهــای برنامهریزیشــده برســند و
ً
کامــا از نتایــج نرســیدن بهایــن اهــداف مطلــع هســتند .البتــه آنهــا میتواننــد
ی ایــن فشــارها را بــه مدیــران اجرایــی بیاورنــد و خــود تنــش کمتــری داشــته
تمامـ 
باشند.
در بیشــتر کس ـبوکارهای تــازه ،کمکهــای مالــی ســرمایهگذاران یــک عامــل
موفقیــت نیســت و تنهــا بخــش کوچکــی از شــرکتهای تــازه از ایــن کمکهــا
اســتفاده میکننــد .دایــان مالکهــی 4در ســال  ۲۰۱۳مقالـهای را در مجلـهی بیزنــس
دانشــگا ه هــاروارد منتشــر کــرد کــه براســاس آن ،کمتــر از یکدرصــد از شــرکتهای
3. Vinod khosla
4. diane mulcahy
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فعــال در ایــاالت متحــد امریــکا ســرمایهی خــود را از طریــق ســرمایهگذاران اولیــه
افزایــش دادهانــد .بعــد از اوج حضــور ســرمایهگذارها در اواخــر دهــهی ،۹۰
شــرکتهای ســرمایهگذاری از ســال  2001تــا  2011از  744بــه  526شــرکت
رســید و جمــع ســرمایهی آنهــا در ســال  2011بــه  19میلیــارد دالر کاهــش پیــدا
کــرد؛ درحالــی کــه در ســال  2001جمــع ســرمایهی آنهــا  39میلیــارد دالر بــود.
(ایــن آمــار براســاس انجمــن شــرکتهای ســرمایهگذاری منتشــر شــده اســت ).5در
کل ،ســرمایهگذارها معمــوالً دنبــال شــرکتی میگردنــد کــه پتانســیل باالیــی از
لحــاظ تیــم اجرایــی ،طرحهــای قابــل توجیــه و انجــام فعالیــت قابــل رشــد داشــته
و نتیجهی عملکرد شرکت شفاف و روشن باشد.
طبــق آمارهــای منتشــر شــده ،کمککنندههــای مالــی بیشــتر از ســرمایهگذاران
مــورد توجــه هســتند .اکثــر کسـبوکارهای تــازه مجبورنــد ســرمایهی اولیهشــان را
از دوســتان ،خانــواده یــا کســانی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط هســتند ،بهدســت بیاورنــد
یــا اگــر ظرفیــت پرداخــت بدهــی را داشــته باشــند از بانــک وام بگیرنــد .برخــی
کارآفرینــان ســراغ ســرمایهگذارها نمیرونــد زیــرا آنهــا ریســک راهانــدازی شــرکت
بــدون کمــک کســی را میپذیرنــد .درحالــی کــه کارآفرینانــی کــه از کمکهــای
ســرمایهگذاران اســتفاده میکننــد بــه دنبــال افزایــش انگیزههــا و ســایر برنامههــای
توســعه میگردنــد و بــرای اجــرای آن یکدیگــر را تشــویق میکننــد ،افــرادی کــه
تنهــا بــا فعالیتهــا و برنامههــای خودشــان میخواهنــد شــرکت را ســرپا نگــه
نهــا کامـ ً
ا از
دارنــد روی مســائل ضــروری دیگــری هــم تمرکــز خواهنــد کــرد« .آ 

آشــفتگی دور هســتند و بــه تنهــا چیــزی کــه فکــر میکننــد مشــتری اســت».

ایــن را امیلــی بارکــر 6در مقالــهای در مجلــهی  Inc.magazineدر ســال  2002بــه
یــک کارآفریــن نرمافــزار بــه نــام گــرگ جیانفورتــه 7گفتــه کــه بیــش از چنــد
شــرکت را دســتتنها و بــدون هیــچ ســرمایهای راهانــدازی کــرده .از دیــدگاه
ســختگیرانهی جیانفورتــه ،راهانــدازی کس ـبوکار بــدون هیــچ ســرمایه و کمکــی
باعــث میشــود کارآفریــن هــر کاری را انجــام دهــد تــا محصــول خــود را بفروشــد
و نقدینگــی را وارد شــرکت کنــد .هــدف از تأســیس یــک شــرکت ،ایجــاد محصــول
5. NVCA
6. Emily barker
7. greg gianforte
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جدیــدی اســت کــه مــردم بتواننــد آن را ســریعتر و ارزانتــر دریافــت کننــد .بارکــر
در مقالهی خود مینویسد:
«فکــر میکنــم اکثــر کارآفرینــان تصــور میکننــد بــرای ســاختن
شرکتشــان بــه آوردن ســرمایه نیــاز دارنــد ،در حالــی کــه آنهــا هنــوز
علت وجود شرکت را نمیدانند».

انگیزههــای متفــاوت کمککنندههــای مالــی بــا هــم قابــل جمــع نیســتند و
ســبکهای مختلــف آنهــا مراحــل متفاوتــی از توســعه را رقــم میزنــد .حتــا
جیانفورتــه هــم قبــول دارد بــا ورود ســرمایهگذار بــه چرخــهی حیــات شــرکت،
زمــان بیشــتری بــرای رســیدن بــه هدفهــای تعیینشــد ه ایجــاد میشــود .مث ـ ً
ا
بــرای یکــی از شــرکتهایی کــه راهانــدازی کــرده بــه دنبــال یــک ســرمایهگذار
میگــردد .البتــ ه درحالــی کــه وضعیــت شــرکت ثابــت شــده و میخواهــد بــرای
صــادرات محصولــش ســرمایهگذار پیــدا کنــد .جیانفورتــه دربــارهی وقتــی کــه پــول
در شرکت وجود نداشت میگوید:
«مــا برنامههــای یکســانی را نســبت بــه زمانــی کــه ســرمایهگذار

وجــود داشــت اجــرا میکردیــم ،امــا رونــد اجــرا شــدن برنامــه کندتــر

شده بود».

بــرای شــرکتهای ســهامیوضعیت متفــاوت خواهــد بــود .ســهامداران ســهم
خــود را از بــازار ســهام خریــد میکننــد و نمیتواننــد هماننــد ســرمایهگذاران
بخــش خصوصــی ،چــه حقیقــی و چــه حقوقــی انتظــار داشــته باشــند .آنهــا
دسترس ـیای هماننــد ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی ندارنــد و حــق دخالــت در
کارهــای مدیــران ارشــد را هــم ندارنــد؛ مگــر اینکــه بخــش عمــدهای از ســهام
شــرکت را خریــداری کــرده باشــند .مدیــران بــه بــازار ســهام پاس ـخگو هســتند و
ی عــام .امــا کشــش بیــن
بــازار ســهام هــم بــه خریــداران ســهام شــرکتهای ســهام 
انگیزههــای مدیــران و انگیزههــای ســهامداران در ایــن شــرکتها هماننــد
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی بــه صــورت دقیــق و شــفاف بــا یکدیگــر همتــراز
نیســت .در ایــن شــرکتها ،انگیزههــای مدیــران ارشــد بــرای توســعه تأثیــر
بیشــتری نســبت بــه انگیزههــای مالــکان ســازمان دارد؛ مخصوصـاً اگــر پاداشهایــی
بــرای توســعه در نظــر گرفتــه شــده باشــد.در ایــن حالــت میتــوان گفــت هــدف هــر
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دو گــروه چــه مدیــران و چــه ســرمایهگذاران در یــک راســتا قــرار میگیــرد و
توســعهی شــرکت و ایجــاد پــول و ســرمایه بیشــتر میشــود .یــک طــرف ارزش
سهامش افزایش مییابد و طرف دیگر پاداش فوقالعادهای دریافت میکند.
محصول و خدمات جدید

اگرچــه توســعهی شــرکت بــه جاهطلبیهــای ســهامداران برمیگــردد امــا
شــواهد نشــان میدهــد موفقیــت یــک شــرکت بســتگی بــه محصولــی دارد کــه بــه
بــازار ارائــه میدهــد و اینکــه مشــتری بخواهــد آن را خریــداری کنــد .بنابرایــن
موفقیــت یــک شــرکت بــه پاسـخگویی بــه نیازهــای مشــتری از طریــق محصــول و
خدمات بستگی دارد.
کشف نیازها ،شناسایی موقعیتها

تأمیــن درخواسـتهای مشــتری عبــارت اســت از قــدرت تشــخیص چیــزی کــه
مشــتری بهعنــوان نیــاز مطــرح میکنــد .کشــف اینکــه محصولــی کــه آنهــا
هنــوز نمیداننــد میخواهنــد .بــه عبــارت دیگــر ،برخــی مواقــع مشــتری محصولــی
را میخواهــد امــا هنــوز از جزئیــات آن اطالعــی نــدارد .آنتونــی الویــک 8مشــاور و
کارشــناس کارآفرینــی در مقال ـهی خــود در مجل ـهی بیزنــس دانشــگا ه هــاروارد در
ســال  2002بهایــن موضــوع اشــاره دارد کــه شــرکتها بایــد بازخوردهــای مشــتری
نســبت بــه محصــول یــا خدمــات ارائهشــده بــرای شناســایی ارزشهــای مــد نظــر
آنهــا را مــورد توجــه قــرار دهنــد ،نــه اینکه ســایق خــود را بــرای ارائـهی محصول
در نظــر بگیرنــد .شــعاری کــه شــرکت فــورد در ابتــدای فعالیتــش بــه کار میبــرد
ایــن بــود« :هــر آنچــه انجــام میدهیــم تأثیــر شماســت» .منظــور ایــن شــعار
ایــن اســت کــه طراحــی محصــوالت ایــن شــرکت براســاس بررســی دقیــق نیازهــای
مشــتری اســت .امــا برخــی فکــر میکننــد ایــن توجــه و تحلیــل نشــانهای از
کندذهنــی یــا عــدم خالقیــت طراحــان آن شــرکت اســت .ایــدهی آنهــا ایــن اســت
کــه مشــتری نیــاز دارد غافلگیــر شــود و اگــر از آنهــا بپرســید چــه چیــزی
میخواهنــد و همــان را بــه آنهــا بدهیــد ،جذابیتــی برایشــان نخواهــد داشــت.
8. Anthony ulwick
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مشــتریها بهتریــن افــراد بــرای چیــزی کــه میخواهنــد نیســتند و عــاوه بــر
ایــن ،ســلیقهها گوناگونــی زیــادی دارد .ایــن افــراد توصیــه میکننــد کــه نســبت
به ارائهی چیزی که به مشتریان داده میشود باید دقت بیشتری کرد.
وقتــی نیازهــای مشــتری شناســایی و تصویرســازی میشــود دیگــر آنچــه در
بــازار بابــت ارائــهی محصــول جدیــد اتفــاق میافتــد اهمیتــی پیــدا نمیکنــد.
تعــداد زیــادی از کارآفرینــان تصــور میکننــد مشــتریها نســبت بهایــدهی جدیــد
آنهــا اشــتیاق زیــادی نشــان خواهنــد داد ،در حالــی کــه بیــن یــک ایــدهی خــوب و
موقعیــت ایــدهآل بــرای موفقیــت یــک محصــول ،دنیایــی از تفــاوت وجــود دارد .جان
اســتینبک 9بــه زیبایــی ایــن ایــده را در تغییــرات بیــن آدام و ویــل در رمــان شــرق
بهشت 10گرفته و آن را بازگو میکند:
«مــن در خانــوادهای بــزرگ شــدهام کــه همــه مختــرع هســتند ».ویــل
میگویــد« :مــا هــم ایــدهای بــرای صبحانــه داشــتیم .ایــدهای کــه

میتوانســت جــای صبحانــه را بگیــرد .ایدههــای زیــادی داشــتیم و
ت آخــر فرامــوش کردیــم کــه از مغــازهی پــدر پــول در بیاوریــم...
دس ـ 
مــن تنهــا فــرد خانــواده بــودم کــه چندرغــاز درآمــد داشــت؛ غیــر از

مادرم که هیچ ایدهای نداشت».

مدیرانــی کــه بــه یــک توســعهی پایــدار فکــر میکننــد بایــد بــه تفاوتهایــی
کــه میــان ایــده و موقعیــت وجــود دارد توجــه کننــد .در زیــر ب ـ ه ایــن تفاوتهــا
اشاره شده:
ایــدهی خــوب زمــان و قیمــت نــدارد امــا یــک موقعیــت عالــی بــه وســیلهی
برنامــه اجرایــی ایجــاد و تعریــف میشــود .در یــک موقعیــت خــوب زمــان
تقســیمبندی شــده و بــا شــرایط حاضــر در آن انطبــاق داده میشــود و
نمیتــوان آن را بــدون قیمــت نامیــد؛ زیــرا موقعیــت خــوب ارزش دارد و ارزش
آن بــه زمــان و مــکان مناســب گــره خــورده اســت .البتــه در دنیــای واقعــی
زمــان و موقعیتهــا تغییــر میکننــد و ایــن امــر میتوانــد یــک موقعیــت
مناســب را بــه ورط ـهی نابــودی بکشــاند .ســخت میتــوان از قبــل ارزش یــک

ــ

9. John Steinbeck
10. east of eden
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موقعیــت را اندازهگیــری کــرد؛ زیــرا ارزش آن بــه زمــان و مکانــی کــه بســیار
ناپایــدار هســتند گــره خــورده اســت .اگــر یــک موقعیــت مناســب در زمانــی کــه
بــرای آن تعییــن شــده اجــرا نشــود ،ارزشــی ایجــاد نخواهــد کــرد .امــا ایــدهی
خــوب میتوانــد زودتــر از آنچــه بــازار انتظــار داشــته ایجــاد شــود .در رمــان
شــرق بهشــت ایــدهی آدام ایــن بــود کــه برگهــای کاهــو را فریــز کــرده و در
ی پــول خــود را
زمســتان آن را از کالیفرنیــا بــه نیویــورک منتقــل کنــد و تمامـ 
در ایــن راه خــرج کــرد .امــا مشــکل اینجــا بــود کــه بــه زمــان توجهــی نداشــت؛
زیــرا قبــل از جنــگ جهانــی اول ایــن ســرمایهگذاری را کــرده بــود و دوم
اینکــه مــردم نیویــورک عــادت بــه مصــرف کاهــو در زمســتان ندارنــد .کاهوهــا
بــا برگهــای پالســیده بــه نیویــورک رســید .امــروز دیگــر کســی بهایــدهی
احمقانـهی ادام فکــر نمیکنــد و او هــم تمامیســرمایهی خــود را از دســت داده.
یــک ایــده میتوانــد دیــر در بــازار ایجــاد شــود؛ مث ـ ً
ا وقتــی یــک شــرکت بــا
ایــدهی رقیــب کــه فرصتــی را در بــازار ایجــاد کــرده یــک موقعیــت قابــل دفــاع
در بــازار بــرای خــودش مهیــا ســازد .موفقیــت میتوانــد بــا سوءاســتفاده از
شــرایط و روال زمانــه اتفــاق افتــد هماننــد قــرار گرفتــن در بــازار جدیــد کــه
رقیبــان و فعــاالن ایــن بــازار انــدک هســتند امــا حتمـاً گذشــت زمــان تغییــرات
را بــه همــراه مـیآورد .زمــان مناســب یعنــی هــم شــرایط بــازار و هــم شــرایط
کارآفرین و هم افرادی که میخواهند پول دربیاورند مهیا باشد.

ــ

مقایسـهي فرصــت بــا ایــده بســتگی بــه شــرایط بــازار ،مخصوصـ ًا نیازهــای

مشــتریان دارد .در اکثــر مواقــع بــازار دلیلــی نمیبینــد بــرای ایــدهی شــما
نیــازی ایجــاد کنــد ،هــر چنــد ایــن ایــده عالــی و بینقــص باشــد .اکثــر
کارآفرینــان حتــا بــرای شــروع کار ایــدهی جدیــدی ندارنــد بلکــه بــا توجــه بــه
نیــاز بــازار ،محصولــی را تولیــد میکننــد کــه تنهــا ایــن نیــاز را پاســخ دهــد.
البتــه شــرایط بــازار هــدف از لحــاظ کیفیــت و ارزشــمندی بــرای ســرمایهگذاری
مــد نظــر قــرار میگیــرد و اکثــر کارآفرینــان بــ ه ایــن موضــوع بــرای شــروع
کسبوکارشــان توجــه میکننــد .تنهــا بعــد از زمانــی کـ ه ایــن نیازهــا شناســایی
شــد ،بعضــی کارآفرینــان ســراغ دانشــگاهها یــا شــرکتهایی کــه کارشــان
طراحــی ســرویس یــا محصــول جدیــد اســت میرونــد تــا بتواننــد نیــاز بــازار را
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پاســخ دهنــد .بنابرایــن یــک فرصــت خــوب بســتگی زیــادی بــه نیازهــای
مشتری دارد.

ــ

درحقیقــت ،یــک ایــده تصــوری غیرواقعــی و پایـهی آن روی فکــر و خیــال

ــ

برخــاف ایــده ،یــک فرصــت بــه خــودی خــود ،منحصــر بــه فــرد نیســت.

اســت ،در حالــی کــه فرصــت را میتــوان در دنیــای واقعــی لمــس کــرد .پاســخ
ش رو نیازمنــد انجــام فعالیــت و تغییــر اســت در
دادن بــه فرصتهــای پیــ 
چنیــن صورتــی یــک ایــده میتوانــد تنهــا الهامبخــش باشــد .درک فاصلــه بیــن
فرصــت و ایــدهی خــوب بــرای مدیــران ارشــد شــرکت ،راه تــازهی توســعه را
برای آنها میگشاید.

یکــی شــدن ایــده و فرصــت زمانــی اتفــاق میافتــد کــه تیمهــای مســتقل
کاری بــا یکــی کــردن تجربههــا و کارشناســان خبــره ،از موقعیــت بهدسـتآمده
استفاده کرده و آن را در شرایط کاری سخت قرار دهند.

بخش اصلی داستان ،اجرا کردن است

یــک فعالیــت یــا شــرکت براســاس فرصتهــا شــکل میگیــرد و نهایدههــا و
همچنیــن توســعهی موفــق نیــز یــک موضــوع اجرایــی اســت نــه یــک موضــوع
ابداعــی .مخترعــان کســانی هســتند کــه بــه رؤیاهــا فکــر میکننــد امــا کارآفرینــان
افــرادی هســتند کــه رؤیاهــا را بــه واقعیــت تبدیــل میکننــد .ابــداع هــر چیــزی در
زمینـهی آفرینــش و تصویــر ســازی آن شــیئ یــا خدمــات اســت .اینهــا بــرای یــک
کارآفریــن قابــل اســتفاده اســت امــا آنهــا بیشــتر بــه دنبــال پیادهســازی آن ایــده
هســتند .مختــرع بــا یــک ایــده دسـتوپنجه نــرم میکنــد؛ در حالــی کــه کارآفریــن
ایده را به کار و فعالیت تبدیل میکند.
در تحقیقاتــی کــه بیــن ســالهای  1982تــا  1989در ایــاالت متحــد امریــکا
روی کارآفرینــان انجــام شــده بــود ،تنهــا  12درصــد آنهــا موفقیــت شــرکت خــود
را بــه انجــام یــک ایــدهی غیرمعمولــی و خــارج از عــرف نســبت میدهنــد .و مابقــی
موفقیــت خــود را مدیــون اجــرای بینظیــر یــک ایــدهی عــادی میداننــد .در
دنیــای تجــارت افــرادی هســتند کــه هــر دو اینهــا را بــا هــم اجــرا کردهانــد؛ مثـ ً
ا
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جیمز دیسون 11مخترع جاروبرقیهای بدون کیسه.
گاهــی ایدههــای احمقان ـ ه میتوانــد باعــث ایجــاد یــک شــرکت موفــق شــود و
تنهــا زمانــی ایــن اتفــاق میافتــد کهایدههــا از رؤیــا در آســمان بــه زمیــن بیایــد
و افــرادی واقعگــرا روی آن کار کننــد .برخــی ایدههــا زمانــی رشــد و توســعه
مییابنــد کــه آفریننــدهی آن از آن فاصلــه گیــرد .بهعنــوان مثــال هــوور 12چیــزی
در مــورد جاروبرقــی نمیدانســت .در آن زمــان ایدههــای مختلفــی از دو ســوی
اقیانــوس اطلــس بــرای کشــندهای کــه بتوانــد گردوخــاک و آشــغالها را جمــع
کنــد ارائــه شــده بــود و برندهــای تجــاری زیــادی در ایــن موضــوع فعالیــت
میکردنــد .در ســال  ،1901سســیل بــوت 13ایــدهی تجــاری اســتفاده از موتــور را
بــرای گرفتــن گــرد و خــاک اجــرا کــرد .ایــدهی خــود را بــا شــرکت
 British Vacuum Cleanerبــه بــازار معرفــی کــرد .در ابتــدا موتورهــای ایــن
تمیزکنندههــا بــا بخــار آب و بعــد بــا روغــن کار میکردنــد .هــوور در ابتــدای ایــن
کس ـبوکار بــود و میدانســت مشــکالتی وجــود دارد کــه محصــول فعلــی توانایــی
پاسـخگویی بــه آن را نــدارد و میدانســت ایــن صنعــت نیــاز بــه یــک انقــاب دارد؛
هماننــد صنعــت اتوموبیــل کــه موتورهــای ماشــین بــه ســرعت جایگزیــن اسـبها و
صهــای
گاریهــا شــدند .پســرعموی همســرش ،جیمــز مــوری ســپانگالر 14روی نق 
ی شــانههایی
جاروبرقیهــای موجــود در بــازار تحقیــق زیــادی کــرد و توانســت تمامـ 
را کــه یــک ماشــین جاروبرقــی نیــاز دارد طراحــی کنــد .از آنجــا کــه نمیتوانســت
ایــدهی خــود را در بــازار پیــاده کنــد و حمایتــی مالــی بابتــش نداشــت ،ایــدهی خــود
را بــه هــوور فروخــت و او از طریــق شــرکت خــودش در ســال  1908نســل جدیــد
ماشــینهای جاروبرقــی را بــه قیمــت  60دالر بــه بــازار عرضــه کــرد .خیلــی زود
مشــتریان جــذب ایــن ایــده شــدند و هــوور از ایــن طریــق پــول فراوانــی را بهدســت
آورد .موفقیــت او بهخاطــر ســاختار راکــد و بــدون ایــدهی جدیــد در ایــن صنعــت
بــود کــه او بهخوبــی از آن اطــاع داشــت و پــرورش و اجــرای عالــی یــک ایــده در
صنعتــی کــه از آن اطالعاتــی نداشــت .او نمیدانســت میتوانــد بــا اضافــه کــردن
11. james dyson
12. w.h.hoover
13. h.cecil booth
14. james murray spangler
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چند مدل شانه یک محصول باکیفیت به بازار عرضه کند.
بــرای اکثــر افــراد ،توســعه بــه معنــای شناســایی یــک ایــده یــا افــراد مخترعــی
اســت کــه بهتنهایــی نمیتواننــد وارد بحــث تجاریســازی محصــول شــوند .برخــی
ایدههــای مخترعــان یــا کارآفرینــان تنهــا زمانــی میتواننــد حیــات داشــته باشــند
کــه توســط تیمیکــه متخصــص تجاریســازی اســت و میدانــد آن را چهطــور
اجــرا کنــد پیــش بــرود .شــرکتها معمــوالً ایــدهی خــوب را کنــار تیــم اجرایــی
قــوی قــرار میدهنــد کهایــن ایــده تکمیلکننــدهی مهارتهــای آنهــا اســت و
در نهایــت باعــث توســعهی ســریعتر و بیشــتر شــرکت خواهــد شــد( .بــرای
مطالعهی بیشتر به فصل  6مراجعه فرمایید).
مدل BCG

بازارهایــی کــه درگیــر محصــوالت و خدمــات متفــاوت هســتند و شــرکتهایی
کــه مشــتاق توســعهاند بایــد بداننــد کــه رابطــهی بیــن یــک محصــول کامــل و
پتانســیلهای توســعه در بــازار هــدف ،بســتگی بــه محصولــی دارد کــه فروختــه
میشــود .یکــی از بهتریــن پایههــای بررســی چرخـهی زندگــی محصــول و خدمــات
جدول  -2.1ماتریکس BCG
مشکالت بچه
درآمد
هزین 
ه

سگ

درآم 
د
هزینه
نقدینگی

+
ــــــــــــــــــــ
نامشخص

درآمد
هزینه
نقدینگی

گاو شیرده
درآم 
د
هزینه

نقدینگی

سهم بازار

+++
--ــــــــــــــــــــ
نامشخص

++++
-ــــــــــــــــــــ
++

باال

رشد بازار

نقدینگی

+
--ــــــــــــــــــــ
--

ستاره

باال

پائین

منبعAfter Boston Consulting Group :

 84ثبات افیون کسبوکارها

در بــازار ،جــدول ابــداع شــده توســط گــروه  buston consultingاســت کــه معمــوالً

آن را به صورت مخفف  BCGصدا میزنند( .جدول )2.1
اســاس ایــن جــدول یــک ســری لغــات همچــون گاوشــیرده ،ســگ ،ســتاره و
مشــکالت بچــه اســت کــه تابهحــال در دایــرهی کلمههــای مدیریــت وجــود
نداشــته .تعــداد زیــادی از خدمــات و محصــوالت براســاس جــدول فــوق دســتهبندی
ً
مثــا
ی ایــن جدولهــا بدشــانس هســتند.
و تحلیــل میشــوند .برخــی از اســام 
مدیــران فکــر میکننــد آنهــا مســؤل توجــه بــه بخــش «ســتارهها» 15هســتند .امــا
همانطــور کــه در نمــودار  2.1میبینیــد بخــش ســتارهها مربــوط بــه محصوالتــی
میشــود کــه پتانســیل باالیــی بــرای توســعهی شــرکت و بهدســت آوردن ســهم
بیشــتری در بــازار دارنــد .امــا دقــت کنیــد ایــن فقــط یــک «پتانســیل بالقوه» اســت.
در بــازاری کــه بهســرعت رشــد میکنــد ســیگنالهای نامطمئنــی بــرای
ســرمایهگذاری وجــود دارد .معمــوال محصولــی کــه بــرای شــرکت نقدینگــی ایجــاد
میکنــد کــه در بــازار قدیمیتــر و ثابتتــر شــده اســت کــه در ایــن جــدول بــه
نــام «گاو شــیرده» 16معرفــی میشــود .در بــازار در حــال رشــد ،ســود هــر شــرکت
بســتگی بــه ســهمش از بــازار دارد؛ در ایــن بــازار ،ســو ِد بخــش «گاو شــیرده» از بــاال
بــردن ســهم بــازار و هزینههــای مربــوط بــه آن بابــت نگــه داشــتن ایــن ســهم در
بــازار ،بهدســت میآیــد .بخــش «ســتارهها» پتانســیل ایجــاد نقدینگــی را دارد امــا
بخشــی اســت کــه ریســک باالیــی را بــه مجموعــه تحمیــل میکنــد؛ در حالــی کــه
قســمت «گاو شــیرده» یــک بخــش کامـ ً
ا نقــدی اســت و ریســکی را بــه مجموعــه
تحمیــل نمیکنــد .امــا بــه هــر حــال بخــش ســتارهها مولــد ایجــاد درآمــد بیشــتر
اســت .بخــش «مشــکالت بچــه» 17نقــش پایینــی در ســهم بــازار شــرکت دارد امــا
پتانســیل آن بــاال اســت .ایــن بخــش منبــع هزینهکــرد ســازمان اســت امــا باعــث
برگشــت هزینههــا نخواهــد شــد .ســؤالی کــه پیــش میآیــد ایــن اســت کــه چــرا
ایــن بخــش وجــود دارد؟ یــا چــرا مدیــران ســازمان بایــد بهایــن بخــش توجــه
کننــد؟ مدیــران در ایــن بخــش بــا هزینــه کــردن ،بهایــن ســؤال جــواب میدهنــد
کــه آیــا ادامــه دادن ســرمایهگذاری در ایــن قســمت بــازار ،ایــن امیــد را بــرای آنهــا
15. stars
16. cash cow
17. children problem
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زنــده میکنــد کــه محصــول یــا خدمــات از «مشــکالت بچــه» بــه «ســتارهها» و در
نهایــت بــه «گاو شــیرده» برســد .ریســک موضــوع ایــن اســت کــه ممکــن اســت
ســرمایهگذاری بــه بخــش «س ـگها»18منتقل شــود .جایــی کــه در آن محصــوالت
بــا ســهم پاییــن و پتانســیل توســعهی انــدک قــرار میگیــرد؛ یعنــی ســرمایهگذاری
کــم باعــث برگشــت ســرمایه بــه همــان میــزان انــدک خواهــد شــد .درحقیقــت،
شرکت توجیهی برای انجام سرمایهگذاری روی آن ندارد.
جــدول BCGبــا ایــن کــه نقصهایــی دارد ،بســیار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
ایــن جــدول بــا تمرکــز بیــش از انــدازه روی بــازار ،ممکــن اســت برنامههــای
توســعهای شــرکت را در زمانــی کــه بــازار کوچــک شــده بــه خطــر بینــدازد؛ زیــرا
وقتــی بــازار ریــزش دارد فرصتهــای خوبــی بــرای توســعه شــرکت ایجــاد میشــود.
داشــتن ســهم از بــازار تنهــا موضــوع بحــث توســعه نیســت بلکــه انــدازه و ســاختار
ســازمان هــم نشــاندهنده موفــق بــودن آن در اجــرای اســتراتژیهای توســعه
اســت .شــرکتهای کوچکــی کــه ســهم مشــخصی از بــازار را دارنــد ،نمیتواننــد در
تقســیمبندی بــازار از لحــاظ ســهم شــرکتها ،نقــش فعــال و تاثیرگــذاری داشــته
ه ایــن بــه معنــای عــدم موفقیــت آنهــا نیســت .در کل ،جــدول BCG
باشــند .البت ـ 
میتوانــد نــگاه روشــنی بــه شــرکتهایی بدهــد کــه از قبــل بــزرگ بودهانــد؛ نــه
بــه خاطــر اینکــه سهمشــان را در بــازار مشــخص کنــد ،بلکــه بــه خاطــر ســهمیکه
محصــول یــا خدمــات آنهــا توانســته در طــول مــدت اجــرای اســتراتژیهای توســعه
از بــازار بهدســت آورد .بــا توجــه بــه ســایر جدولهــای بررســی ســهم بــازار،
اســتفاده از ایــن جــدول بــرای شــرکتهای کوچــک و جــوان چنــدان مفیــد بــه
نظــر نمیرســد؛ زیــرا شــرکتهای کوچــک نمیتواننــد ســهم قابــل توجهــی از
فــروش یــک محصــول بهدســت آورنــد .مســألهی مهمیکــه بــرای ایــن شــرکتها
وجــود دارد ایــن اســت کــه وقتــی بــه دنبــال رســیدن بــه ثبــات هســتند ،فکــر کردن
راجــع بــه ســهم فــروش محصــول یــا خدمــات در بــازار منطقــی نیســت .ســهم یــک
محصــول یــا خدمــات بــه ســهم تاثیرگــذاری مشــتریهای آن بخــش از بــازار
یگردد.
برم 
18. dogs
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جفــری مــور 19یکــی از کســانی اســت کــه در کتــاب خــودش بــه نــام
 crossing and chamدربــارهی محصــول جدیــد و راههایــی کــه بــرای ورود بــه بــازار
بــرای آن وجــود دارد صحبــت میکنــد.او در ایــن کتــاب اشــاره میکنــد کــه
رئیســش میخواهــد وارد بــازار محصــوالت بــا تکنولــوژی بــاال شــود امــا نظــر او ایــن
است که اول باید به نحوهی بازاریابی محصول یا خدمات جدید توجه شود.
مــور بــا اســتفاده از نظریــهی ا ِ ِورت راجــرز 20جامعهشــناس کــه در زمینــهی
کارهــای پای ـهای در جامعــه صحبــت میکنــد ،بــه دوگانگــی عمیــق بیــن اشــتیاق
نخبــگان بــرای یــک ایــده کــه او آن را «پذیــرش زودهنــگام» 21و البتــه رونــد اصلــی
بــازار اشــاره میکنــد( .شــکل  ) 2.2یــک شــرکت جدیــد کــه محصــول تــازهای را بــه
بــازار عرضــه کــرده در حالوهــوای پذیــرش زودهنــگام محصولــی قــرار میگیــرد ،در
حالــی کــه هنــوز پتانســیل و اعتمــاد بــازار بــه آن مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتــه .قطعـاً
هم ـهی تــاش شــرکت روی معرفــی ایــن محصــول قــرار میگیــرد .پذیــرش یــک
محصــول تــازه همیشــه نــوع خاصــی از بــازار هــدف را بــه خــود جــذب خواهــد کــرد
و عمومیــت آن کمتــر خواهــد بــود .پیشبینــی رونــد اصلــی بــازار در اغلــب مــوارد
مشــکل اســت .انگیزههــای شــرکت در ارائ ـهی محصــول جدیــد ایــن اســت کــه از
دوگانگــی بــازار نســبت بــه آن گــذر کنــد وگرنــ ه ایــن انگیــزش درونــی از بیــن
خواهــد رفــت .در حقیقــت بــازار بــه قیمــت و توانایــی محصــول و خدمــات جدیــد
نــگاه میکنــد نــه تازگــی و تکنولــوژی بهکاررفتــه در آن .همراســتا بــا تغییــر درک
مشــتری از کاال ،شــرایط رقابــت در بــازار هــم تغییــر خواهــد کــرد .رقیبهــای
بزرگتــر محصــول جدیــد را بــه قیمــت پایینتــری عرضــه میکننــد و عــاوه بــر
اینکه قابل اعتمادتر است کیفیت بیشتری خواهند داشت.
بهدست آوردن سهم بازار  :ایجاد تمرکز به جای ارائهی محصول مختلف

نکت ـهی حیاتــی در موفقیــت و توســعهی شــرکت ،شناســایی و ســرمایهگذاری
روی بخشهایــی اســت کــه باعــث ایجــاد برتــری ســازمان در بــازار میشــود .وقتــی
ایــن مزیــت توســط مدیــران ارشــد شناســایی شــود ،بــه طــور حتــم مشــتریها و
19. Geoffrey moore
20. Everett rogers
21. early adopter
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روابــط فعلــی و ســهم فعلــی از بــازار ،محلــی بــرای پیــدا کــردن فضایــی بــرای
توســعهی فرصــت جدیــد و گرفتــن ســهم جدیــد از بــازار نخواهــد بــود؛ بلکــه گــروه
فــروش بایــد بــرای پیــدا کــردن فرصتهــا از ناحیــهی امــن خــود خــارج شــود.
وقتــی فرصتهــای متفاوتــی بــرای توســعهی پیــش روی شــرکت قــرار میگیــرد،
شــرکت بایــد دقیقــاً نقطــهای را بــرای توســعه انتخــاب کنــد کــه در آن مزایــای
رقابتــی دارد و اینکــه آن نقطــه شــرکت را بــه کجــا میرســاند هــم اهمیــت
بســیاری دارد .حتــا یــک هــدف یــا داشــتن چنــد اســتراتژی باعــث ایجــاد توســعه
میشود و هر دو مزایایی خاص خود را دارند.
تــک اســتراتژی :در ایــن حالــت شــرکت خــود را در آن چیــزی کــه بهتریــن
اســت رشــد میدهــد و بهتریــن و کمریس ـکترین مســیر را بــرای توســعه انتخــاب
میکنــد و جایــگاه آن توســط تازهواردهــا در بــازار قابــل دســتاندازی نخواهــد
بــود .تمرکــز روی یــک اســتراتژی ،ریســک رقابــت در بــازار را پاییــن مـیآورد و آن
را بــه تکههــای ریزتــری تبدیــل میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،تمرکــز روی چیــزی
کــه در آن واقع ـاً عالــی هســتید بهتــر از ایــن اســت کــه چنــد کار متفــاوت انجــام
شکل -2.2عبور از آشفتگی
شکاف
درصدی از
مشتریها

تنبل ،شکاک

پایان اکثریت
محافظه کار

اکثریت اولیه
عملگرا

پذیرش
زودهنگام،
متفکرین

اختراعها ،عالقه
مندان به تکنولوژی

زمان
مشتریانی که راه حل و راحتی محصول را میخواهند

مشتریهایی که تکنولوژی و اجرای
خوب محصول را میخواهند
منبع:

Geoffery Moore, Crossing the Chasm, Harper Business, 1991
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بدهید که در هیچکدام بهترین نیستید.
چنــد اســتراتژی :در ایــن حالــت ،شــرکت چندیــن محصــول یــا ســرویس را بــه
ی کــه در بــازار دارد اضافــه میکنــد کــه تنهــا باعــث افزایــش تعــداد محصوالت
ســهم 
ی تخــم مرغهــا در
و انــدازهی شــرکت میشــود .عــاوه بــر ایــن ،گذاشــتن تمامــ 
یــک ســبد ریســک باالیــی دارد .افــرادی کــه ب ـ ه ایــن روش معتقدنــد میگوینــد
داشــتن چنــد محصــول یــا ســرویس در یــک بــازار مشــخص ،باعــث کاهــش ریســک
و افزایــش اســتقامت نســبت بــه شــرکتهایی میشــود کــه فقــط بــر یــک محصــول
تمرکز دارند.
مدافعــان وجــود تــک اســتراتژی بــرای توســعه اعتقــاد دارنــد قابلیــت اصلــی هــر
22
شــرکتی بایــد پایــه و اســاس توســعهی آن قــرار گیــرد ،امــا ســی .کــی .پراهــاد
وگــری هامــل 23در ســال  1990در مجلـهی بیزنــس دانشــگا ه هــاروارد بحــث ایجــاد
چنــد اســتراتژی را کــه باعــث بــه وجــود آمــدن محصول یــا خدمــات یا ســازمانهای
متفاوتی میشود مطرح کردند.
اولیــن نفــری کــ ه ایــدهی تــک اســتراتژی را بــه صــورت آکادمیــک در
دانشــگاههای ایــاالت متحــد مطــرح کــرد ،چیــس زوک 24بــود .او تحقیقــات خــود را
کــه بیــش از  10ســال طــول کشــید روی بیــش از  2هــزار تکنولــوژی ،خدمــات و
محصــوالت شــرکتها از صنایــع مختلــف انجــام داده بــود .او و همــکارش جیمــز
آلــن 25ایــن موضــوع را مطــرح میکردنــد کــه دلیــل اصلــی شکســت یــک اســتراتژی
توســعه ایــن اســت کــه تنوعــی نامناســب و بیموقــع نســبت بــه قابلیتهــای
اصلــی شــرکت ایجــاد میکننــد .زوک و آلــن ،ســه عامــل را باعــث موفقیــت
استراتژی توسعهی یک شرکت میدانند:
پتانســیلهای شــرکت را در همــهی زمینههــا فعــال کــرده و همــهی
ظرفیتهای موجود استفاده کنند.
موقعیتهایــی را کــه در نزدیکــی قابلیتهــای اصلــی شــرکت وجــود دارد،
برای رسیدن به موفقیتهای بهتر شناسایی کنند.

ــ
ــ

22. C.K.Parahalad
23. Gary hamel
24. chis zook
25. james allen
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بایــد بداننــد توانایــی اصلــی شــرکت ،پاس ـخگویی تالطمهــای بــازار و تغییــر
شرایط آن باید باشد.
البتــه زوک و آلــن بــه تناقصــات موجــود در برخــی اســتراتژیهای توســعه نیــز
پرداختهانــد :واقعیــت دارد کــه اگــر شــرکتها بــه انــدازهی کافــی بــه برنامههــای
توســعه توجــه نکننــد و فشــارهای غیــر ســازنده بــه بخشهــای مختلــف ســازمان
وارد شــود ،تمرکــز شــرکت از تواناییهــای اصلــیاش فاصلــه میگیــرد و از
ویژگیهای اصلی خود در بازار جدا میشود.
کارآفرینانــی کــه شــرکت موفقــی را راهانــدازی کردهانــد بــاور دارنــد کــه
میتواننــد روی آب هــم راه برونــد و حقههــای خــود را بــرای موفقیــت تکــرار
کننــد .بــه اصطــاح برخــی کارآفرینــان خیلــی خــوش شــانس پــول خــود را از یــک
شــرکت تازهتأســیس در میآورنــد و بــرای ادامـهی حرفـهی خــود آن را در فعالیتــی
کــه کمتــر موفقنــد خــرج میکننــد .در شــرکتهای بــزرگ کارآفریــن را کســی
میداننــد کــه روی محصــوالت جدیــد کار میکنــد .امــا تنهــا طــرز تفکــر یــک
کارآفریــن در شــرکت تازهتأســیس ،میتوانــد پاســخگوی موفقیتهــای اولیــهی
آن شرکت باشد .زوک و آلن میگویند:
«اجــرای بهتــر واحدهــا در کسـبوکار شــما بــه معنــای ایــن اســت کــه

آنها از همهی ظرفیت خود استفاده نمیکنند».

چــرا؟ چــون فعالیتهایــی کــه شــرکت در گذشــته بــه خوبــی انجــام داده،
مدیــران شــرکت را از لحــاظ ذهنــی قانــع میکنــد کــه توجــه کمتــری بهایــن
بخــش داشــته باشــند؛ زیــرا میداننــد ایــن قســمتها در روال ثابتــی افتادهانــد و
فعالیتهــای اجرایــی را بهتــر از بخشهــای جدیــد انجــام میدهنــد .اینکــه
شــرکت در یــک بخــش بســیار عالــی فعالیــت میکنــد ،مدیــران را مشــتاق
نمیکند که روی آن سرمایهگذاری کنند .با این حال ،زوک و آلن میگویند:
«داشــتن یــک هســتهی مرکــزی قــوی در شــرکت ایــن امــکان را
میدهــد کــه یــا در نزدیکــی ســود قــرار بگیــری یــا تمرکــزت را از

دست بدهی».

پیــدا شــدن قابلیــت جدیــد باعــث ایجــاد منابــع جدیــد در شــرکت میشــود و
بهانـهی خوبــی بــه مدیــران بــرای افزایــش هزینـهی شــرکت و توســعهی بخشهــای
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دیگــر شــرکت میدهــد .بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر در زمینــهی گســترش
هزینههــا روی قابلیتهــای اصلــی و انــدازه و چیــزی کــه بهدســت مــیآوری ،بــه
فصــل 7مراجعــه کنیــد .زوک و آلــن اعتــراف میکننــد اگرچــه پیــدا کردن هســتهی
اصلــی شــرکت اهمیــت باالیــی دارد ،امــا توســعه بســتگی زیــادی بــه حرکتهــای
بعــدی شــرکت دارد .زوک بعــد از جوهــرهی شــرکت عنــوان میکنــد کــه داشــتن
چنــد اســتراتژی بهتــر از نداشــتن هیــچ هدفــی اســت و همچنیــن بیــان میکنــد
کــه هــر چــه از عامــل موفقیــت فاصلــه بگیریــم ،ریســک توســعه نیــز افزایــش پیــدا
میکنــد .بعضــی نویســندههای دیگــر همچــون ایگــور آنســوف 26دربــار هی داشــتن
چنــد محصــول یــا اســتراتژی بــرای توســعه نظرهایــی را ارائــه دادهانــد کــه میتــوان
بــه شــکل  2.3اشــاره کــرد کــه بــه صــورت ماتریکــس دو بــه دو اســت .در ایــن
ماتریــس ویژگیهــای شــرکتهایی کــه میخواهنــد حداکثــر توســعه را داشــته
باشــند ،نشــان داده شــده.باکس  ،2دربــارهی محصــول جدیــد در بــازار فعلــی اســت
و باکــس  3دربــارهی بــازار جدیــد بــرای محصــول فعلــی صحبــت میکنــد .اســتفاده
از هــر کــدام از باکسهــا بــرای اســتراتژیهای توســعه ،ریســک باالیــی را بــه
شــرکت نســبت بــه محصــول فعلــی کــه در بــازار هــدف ســهم دارد تحمیــل میکند.
بــا ایــن حــال باکــس  4از هــر دو ایــن باکسهــا ریســک باالتــری دارد؛ دنبــال
محصــول جدیــد در بــازار جدیــد؛ جایــی کــه همــهی ریســکها باهــم ســر راه
شــرکت قــرار میگیرنــد .هرچنــد در طوالنــی مــدت باکــس  2و  3ریســک کمتــری
نســبت بــه باکــس یــک خواهنــد داشــت .زیــرا در باکــس  ،۱شــرکت هیــچ فعالیتــی
برای توسعه انجام نمیدهد و تنها نظارهگر محیط رقابتی در اطرافش است.
البتــه شــرکتهایی کــه قبــ ً
ا در بخشهــای مختلــف بــه موفقیتهایــی
رســیده باشــند میتواننــد بــا سوءاســتفاده از موفقیــت فعلیشــان ،در همــهی ایــن
 4باکــس آنســوف بــا محص ولهــای متفــاوت حضــور پیــدا کننــد و فعالیــت خــاص
خود را انجام دهند.
مالکیت نامحسوس :نقش مالکیت معنوی و برند

همانطــور کــه در گذشــته اشــاره شــد ،یــک شــرکت موفــق کــه توانســته
26. igor ansoff
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شکل  - 2.3ماتریکس دو به دو آنسوف
جدید

بازارها
3

1

کنار کشیدن از انجام دادن
فعالیتی برای نفوذ در بازار

تنوع در محصول
مربوط-نامربوط

2

توسعه محصول
خدمات

موجود
محصول  /خدمات

توسعه بازار

4

موجود

جدید
منبع:

Based on lgor Ansoff, "Strategies for Diversification". Harvard Business Review, 1957

موقعیــت خوبــی را بــا محصــول یــا خدمــات خــود در بــازار کســب کنــد و از ســهم
بــازار بقی ـهی رقیبانــش کــم کنــد ،بــه شــدت مــورد حمل ـهی رقیبــان قدرتمنــد
خــود قــرار خواهــد گرفــت .یکــی از راههــای مهمیکــه شــرکت بتوانــد از موفقیتــش
محافظــت کنــد و خــط مشـیای بــرای توســعهی بیشــتر داشــته باشــد ایــن اســت
که داراییهای نامحسوس شرکت را بهشدت مدیریت کند.
در برخــی صنایــع ،مالکیــت معنــوی حــق انحصــاری ،کپــی رایــت و نمــاد تجاری
نقطـهی کلیــدی آن فعالیــت اســت .مثـ ً
ا شــرکتهای بــزرگ در صنایــع داروســازی
میتواننــد بــا نشــان دادن تحقیقاتشــان و هزینههــای زیــادی کــه بــرای کشــف
مــواد دارویــی انجــام دادهانــد از لحــاظ قانونــی اجــازهی کپیبــرداری را بــه هیــچ
شــرکتی تــا یــک زمــان طوالنــی ندهنــد و نگذارنــد از ایــن طریــق ســود مــادی ایــن
هزینــه بــه جیــب ســرمایهگذار آن بــرود .مالکیــت معنــوی یکــی از عاملهــای
اصلی در شرکتهای با تکنولوژی باال است.
امــا خیلــی شــرکتها زمــان و انــرژی زیــادی را بــرای حفــظ حقــوق معنــوی
خــود صــرف میکننــد .حــق انحصــاری زمانــی ارزشــمند اســت کــه شــرکتی کــه
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مالــک آن اســت تمایــل داشــته باشــد بــرای نگــه داشــتن آن هزینــه کنــد .دفــاع از
حــق انحصــاری کار پرهزینـهای اســت؛ حتــا ممکــن اســت هزینههــای آن از کشــف
آن روش بیشــتر باشــد .همانطــور کــه میتــوان هــر روز در رســانهها شــنید اکثــر
شــرکتهای داروســازی یــا دارای تکنولــوژی بــاال زمــان و هزینـهی زیــادی را بــرای
دفــاع از خودشــان در مقابــل دادخواهیهایــی کــه از آنهــا بــرای تکنولوژیهــای
جدیــد میشــود صــرف میکننــد .ارزشــمند بــودن حــق انحصــاری اســتفاده از
یــک محصــول زمانــی بــه چشــم میآیــد کــه قابلیــت بازاریابــی بــرای آن وجــود
داشــته باشــد و از طــرف دیگــر ،در یــک زمــان مشــخص در انحصــار یــک برنــد قــرار
گیــرد .در برخــی صنایــع ممکــن اســت محصــوالت شــاخص یــا ممتــاز در حاشــیه
قــرار گیرنــد و شــاید بهعنــوان گزینــهی جایگزیــن یــک فرمــول یــا برنامــه یــا
مکانیســم معرفــی شــوند .ایــن مســأله باعــث میشــود صاحــب ایــن محصــوالت از
صــرف زمــان و هزینـهی بیشازانــدازه بــرای انحصــار مالکیــت معنــوی آن خــودداری
کند و منابع خود را روی بازاریابی و توسعهی محصوالت فعلی صرف کند.
اکثــر شــرکتها زمــان و هزین ـهای کــه بــرای بهدســت آوردن حــق انحصــاری
یــک محصــول صــرف میکننــد بهانــدازهی زمــان و هزین ـهی توســعهی بازاریابــی
اســت .آنهــا معتقدندایــن ســرمایهگذاری تنهــا بــرای بهدســت آوردن یــک حــق
مالکیــت نیســت بلکــه موقعیــت آنهــا را بهعنــوان یــک شــرکت پیشــگام در بــازار
تقویــت میکنــد و یــک قــدم از رقبایشــان جلوتــر نشــان میدهــد .در ایــن
شرکتها مدیریت حق مالکیت معنوی معنای مدیریت برند را دارد.
برنــد یکــی دیگــر از ســرمایههای نامحســوس شــرکت بــه حســاب میآیــد و
ی بــرای شــرکت در بــازار ایجــاد کنــد و
توســعهی آن میتوانــد جایــگاه محکمــ 
ریســک حرکتهــای بعــدی شــرکت را پاییــن بیــاورد .برنــد بــه معنــای اســم یــا
لوگــو شــرکت کــه بــه «اســم تجــاری»ای کــه توســط قانــون شــناخته میشــود
نیســت .برنــد یــک جوهــرهی توصیفنشــدنی یــا تعهــد بــه محصــول و ســرویس
اســت کــه دربرگیرنــدهی تعــداد زیــادی نشــانه و شــخصیت محصــول یــا حــوزهای
اســت کــه شــرکت در آن فعالیــت میکنــد ،یــا محصولــی کــه تولیــد میشــود.
داشــتن تعریــف مشــخص از برنــد کار آســانی نیســت و ممکــن اســت حتــا از کپــی
کــردن یــک محصــول یــا خدمــات ســختتر باشــد .در فصــل  6دربــار هی ســایر
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عوامــل نامحســوس فرهنــگ و ارزشهــا کــه روی مدیریــت توســعه شــرکت نقــش
دارند صحبت خواهیم کرد.
بازار و صنعت

وقتــی در حــال برنامهریــزی توســعه هســتیم دانســتن حرکــت صنعــت و بــازار
 28بســیار اهمیــت دارد .بــه عبــارت دیگــر ،فهمیــدن اینکــه صنعتــی کــه یــک
شــرکت در آن حضــور دارد چــه رقبایــی دارد ،یــا بــازاری کــه در آن فعالیــت دارد
چــه مشــتریهایی را شــامل میشــود ،در تعییــن نقشــهی راه شــرکت عنصــر
اصلی و حیاتی محسوب میشود.
27

چرخهی زندگی

صنعــت و بــازار هماننــد شــرکت و محصــول چرخــهی زندگــی دارنــد .یــک
صنعــت جدیــد بهدســت کارآفرینانــی حکمرانــی خواهــد شــد کــه فقــط بــه دنبــال
شــکل دادن شــرکت خــود نیســتند ،بلکــه میخواهنــد حاکــم آن صنعــت باشــند و
اســتانداردهای خــود را در آن تعییــن کننــد و همیشــه بهعنــوان اولینهــا در
صنعــت باقــی بماننــد مثـ ً
ا جاروبرقــی ســالها بــه نــام  hooverشــناخته میشــد و
هیچکــس نتوانــد جــای او را در بــازار بگیــرد .بــازار و صنایــع جــوان بهدســت
کارآفرینــان و شــرکتهای کوچــک شــکل میگیــرد و کمپانیهــای بــزرگ نقــش
کمتــری در ایــن زمینــه دارنــد .اساسـاً شــرکتهای کوچــک بیشــتر از کمپانیهــای
نامطمئــن بــازار اســتفاده کننــد و فرصتهــای
بــزرگ میتواننــد از موقعیتهــای
ِ
شــفاف و منابــع مشــخص ،بیشــتر در دســترس شــرکتهای بــزرگ و بازارهــای
جاافتاده است.
یکــی از بخشهــای جــذاب بازارهــای جدیــد قــرار گرفتــن در موقعیــت اولینهــا
اســت .اگــر بتوانیــد در نقطـهی شــروع یــک بــازار قــرار بگیریــد ،چهکســی میتوانــد
جلــو بــزرگ شــدن شــما را در صنعتــی بگیــرد کــه هــر روز در حــال توســعه اســت؟
در واقــع هیچکــس .شــرکتهایی شــبیه هــوور اســتثنائاتی را در ایــن قاعــده
 .27مجموعهای از تولیدکنندهها و تأمینکنندهها و تأمینکنندههای محصول و خدمات مشابه
 .28مجموعهای از مشتریهایی که به محصوالت یا سرویسهای ایجادشده عالقهمند هستند
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بهوجــود آوردنــد کــه الزامــاً اختــراع یــک محصــول باعــث بــزرگ شــدن یــک
شــرکت نمیشــود؛ بلکــه آنهــا بــا اضافــه کــردن چنــد ایــده بــه اختــراع صــورت
گرفتــه ،بــازار را بــه ســمت خــود جــذب کردنــد .بــه طــور معمــول ،فعالیتهــای
جدیــدی کــه در صنایــع ایجــاد میشــود توســط رقیبانشــان مــورد حملــه قــرار
میگیــرد .برخــی شــرکتهای کوچــک تصــور میکننــد رقیبــی ندارنــد ،امــا واقع ـاً
ایــن جملــه چــه معنایــی میدهــد؟ هنــوز رقیبــی آنهــا را شناســایی نکــرده؟ یــا
کســی بــه فکــر ســرمایهگذاری در ایــن بــازار نیفتــاده اســت؟ بایــد بــه آنهــا گفــت
بهتــر اســت قبــل از رســیدن رقیبــان جدیــد بــه بــازار ،بــه انــدازهی کافــی در معرفی
خودشــان بــه بــازار موفــق باشــند و فرصتهــای پیــش رویشــان را توســعه
ببخشــند .اگــر بخواهیــم واقعبینانــه بــه موضــوع نــگاه کنیــم اکثــر شــرکتهای
کوچــک یــا اســتارتآپهای جدیــد بــا توســعهی ســریع ،خــود را مجانــی بهعنــوان
واحــد تحقیــق و توســعهی شــرکتهای بــزرگ قــرار میدهنــد و توجــه آنهــا بــه
29
بازارهای جدید را به سمت خودشان جلب میکنند.
انداز هی موقعیتها

شــرکتهای کوچــک و بــزرگ در یــک صنعــت همزیســتی میکننــد و طبیعــت
ایــن رابطــه ،جــادهی رشــد و توســعه را مخصوصــاً بــرای شــرکتهای کوچــک
میســازد .اگــر زمــان خــوب باشــد و پــول فــراوان و وضعیــت اقتصــادی در حــال
 .29واحد تحقیق و توسعه :شرکتهای کوچک در نقش پهن کردن فرش برای کمپانیهای بزرگ ظاهر میشوند.
شرکت « »title researchبا استفاده سایت  www.findmypast.co.ukاطالعات خانوادگی و سلسلهی نسلها
ازجمله زمان تولد ،ازدواج و مرگ را به صورت آنالین ثبت میکند و با گرفتن هزینهی اندک ماهانه این اطالعات را در
اختیار مشتریانش قرار میدهد .این وبسایت در سال اول سود سرشاری را کسب کرد .برای ادامه دادن این سود ،این
سایت نیاز داشت اطالعات بیشتری را در اختیار مشتریان خود قرار دهد .وقتی  title researchتوانست خودش را در
بــازار انگلیس جا بیندازد ،ســایت دیگری به آدرس  www.ancestry.comراهندازی شــد کــه عالوه بر اطالعات
سرشــماری ،دادههای مربوط به تولد ،ازدواج و مرگ را به صورت رایگان دراختیار مشتریان قرار میداد .ناگهان ،سایت
 findmypast.co.ukجایگاه موفقیتآمیز خود را با شرایط بیثبات آینده تعویض کرد و در عرض دوسال شرکت title

 researchفروخته شد .این یک داستان غیرمعمول نیست و چنین اتفاقی در همهی صنایع میافتد .شرکتهای بزرگ
معموالً صنایع جدید را به مجموعههای کوچک واگذار میکنند و ترجیح میدهند تنها وقتی پتانسیلهای بازار به اثبات
برسد به آن وارد شوند .بنابراین شرکتهای کوچک بهندرت به شرکتهای بزرگ تبدیل میشوند.
از هم ه مهمتر ،همانطور که مثال شرکت  title researchنشان میدهد ،شرکتی که به دنبال توسعه میگردد باید
عالوه بر فهمیدن شرایط رقبای فعلی و مشتریان ،رقبای بعدی و مشتریان آینده را هم پیشبینی کند.
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رشــد ،مدیــران اجرایــی بابــت توســعهی شــرکت بــه خودشــان تبریــک میگوینــد و
شــرکتهای بــزرگ بــه دنبــال بهدســت آوردن تعهــدات جدیــد میرونــد .برعکــس،
در زمانهــای دیگــر ،در چرخــهی شــرکتهای بــزرگ ،آنهــا بــه دنبــال فــروش
بخشهایــی از شــرکت هســتند؛ چــون عملکــرد ضعیفــی دارنــد یــا ایــن بخشهــا
در اســتراتژی توســعهی جدیــد بــا ســاختار شــرکت همخوانــی نــدارد .در هــر دو
حالــت ،موقعیتهــای بالقــوهای بــرای کارآفرینــان وجــود دارد .وقتــی شــرکتهای
بــزرگ رقبــای همتــراز خــود را پیــدا میکننــد ،تمایلشــان پیــدا کــردن تیمهایــی
بــرای گســترش پتانســیلهای موجــود در بــازار اســت؛ هماننــد زمانــی کــه برنــد
کوکاکوال شرکت  innocent smoothiesرا برای توسعهی بازارش خرید.
یفروشید؟
یخرید یا م 
م 

در یــک تابســتان گــرم ســال  ،1999درحالــی کــه بــازار ســوخت در اوج قــدرت
خــود بــود و کارهــای اقتصــادی بــا هــزاران مشــکل روبــه رو شــده بودنــد ،شــرکت
فــورد چکــی بــه رقــم بیــش از یــک میلیــارد یــورو (معــادل  1.65میلیــارد دالر)
بــرای خریــد شــرکت  kwik-fitتولیدکننــدهی قطعــات اتومبیــل کشــید .رقمیکــه
 33درصــد بیــش از ارزش شــرکت بــود .شــرکت  Kwik-fitکــه آقــای ســر تــام فارمــر
 30تأســیس کــرده بــود8 ،درصــد ســهام باقیمانــدهی شــرکت را بــه رقــم 75
میلیــون یــورو (معــادل  124میلیــون دالر) فروخــت و فــورد بــا  92درصــد ســهام
ایــن شــرکت بــه ســهامدار اصلــی آن تبدیــل شــد .رئیــس هیــأت مدیــره و مدیــر
اجرایــی شــرکت فــورد ،آقــای ژاک ناصــر ،31آن زمــان در مصاحب ـهای بــا تلویزیــون
 BBCراجع بهاین خرید گفت:
«ایــن خریــد بــرای شــرکت فــورد یــک قــدم رو بــه جلــو در راســتای
تولیــد اتوموبیلهــای بهتــر و دادن خدمــات بیشــتر بــه مشــتریان ایــن

برند جهانی است».

کمتــر از ســه ســال بعــد ،شــرایط اقتصــادی بــه گونــهای پیــش رفــت کــه
ریســک توســعهی فعالیــت شــرکتها افزایــش یافتــه بــود .رئیــس جدیــد شــرکت
30. sir tom farmer
31. Jacques Nasser
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فــورد کــه میخواســت اســتراتژی جدیــدی را در شــرایط بحرانــی شــرکت اجــرا
کنــد ،تصمیــم گرفــت شــرکت kwik-fitرا بــه قیمــت  330میلیــون یــورو (معــادل
 545میلیــون دالر) یعنــی کمتــر از یــک ســوم قیمتــی کــه در ســال  1999خریــد
کــرده بــود بفروشــد .ســخنگوی شــرکت فــورد آن زمــان دربــارهی ایــن تصمیــم بــه
تلویزیون  BBCگفت:
«فروختــن  kwit-fitپیامدهــای مثبتــی بــرای شــرکت فــورد دارد.

همانطــور کــه در ابتــدای ســال جــاری گفتیــم ،امســال میخواهیــم

ســرمایههایی را کــه ارزشــی ندارنــد از خودمــان دور کنیــم و ایــن

معامله ما را به اهداف امسالمان نزدیک تر خواهد کرد».

آیــا شــرکت فــورد رقــم باالیــی بــرای شــرکت  kwit-fitپرداختــه بــود؟ آیــا در
ســال  2002بیــش از انــدازه شــرکت را ارزان نفروختــه بــود؟ شــاید اینهــا ســؤالهای
اشــتباهی بــرای پرســیدن باشــند .چــه چیــزی میتوانــد جذابتــر از ایــن باشــد
کــه یــک کارآفریــن بــا عملکــرد خوبــش بتوانــد شــرکت را بــه قیمت فــوق العــادهای
ی خصوصــیCVC Captial partner ،
در ســال  1999بفروشــد و یــک شــرکت ســهام 
بتوانــد زیــر قیمــت همــان شــرکت را در ســال  2002بخــرد؟ چرخهــای یــک
شــرکت بــزرگ بــا ســرعتهای متفاوتــی حرکــت میکننــد و اغلــب مســیرهای
متفاوتــی را نســبت بــه راههایــی کــه یــک کارآفریــن در ذهــن خــود میپرورانــد
برمــیدارد .کارآفرینــان بایــد مخصوصــاً ایــن را در اخبــار فعالیــت شــرکتهای
بــزرگ بــه خاطــر داشــته باشــند کــه معمــوالً ســروصدای شــرکتهای بــزرگ پــر از
عذاب و خستگی است.
32
مثــال دیگــری کــه میتــوان عنــوان کــرد مربــوط بــه آقــای لیــود دورفمــن
مؤســس شــرکت  Travelexاســت کــه یــک صرافــی بــزرگ محســوب میشــود.
اوایــل ژانویـهی ســال  2002کــه پــول شــرکتهای اروپایــی بــه واحــد یــورو تبدیــل
شــد خیلیهــا فکــر میکردنــد او بایــد لبــاس عــزا بــه تــن کنــد .امــا او بــه صــورت
متفاوتــی بهایــن قضیــه نــگاه کــرد :حضــور یــورو در بــازار باعــث شــد بســیاری از
بانکهــا و رقیبانــش از بــازار خــارج شــوند و شــرکت خــود را بــه  Travelexبفروشــند.
در بلندمــدت ،بــا افزایــش تجــارت جهانــی و صــادرات شــرکتها ،میــزان حجــم
32. lIYOD dorfman
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مبــادالت ارزی بــاال رفــت .شــرایط بــازار در کوتاهمــدت باعــث شــد جــای
در آن محکــم شــود و در بلندمــدت رشــد و توســعهی بینظیــری را بــرای ایــن
شرکت ایجاد کرد.
travelex

ارزیابی نیروهای تأثیرگذار در بازار

یکــی از روشهــای رایــج ارزیابــی بــازار ،بررســی پنــج نیــروی تأثیرگــذاری اســت
کــه مایــکل پورتــر 33در کتــاب  competitive strategyبــه آن اشــاره کــرده اســت.در
ایــن  5نیــرو ،ســامت فضــای رقابــت در یــک صنعــت مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد
و دانســتن ایــن مــوارد میتوانــد در تعییــن اســتراتژی شــرکت در یــک صنعــت
کمک شایانی کند 5 .نیروی تأثیرگذار عبارتند از:
تهدیــد مربــوط بــه تغییــر محصــول و گرایــش بیشــتر مشــتریان بــه محصــوالت
جدید.
تهدیــد مربــوط بــه تازهواردهــای در بــازار باتوجــه ب ـ ه اینکــه هــر روز موانــع
بیشتری برای تازهواردها گذاشته میشود.
قــدرت مشــتری توانایــی دیکتــه کــردن آنچــه میخواهنــد .اگــر بــرای محصــول
شــما مشــتریان اندکــی وجــود داشــته باشــد ،قاعدتــاً هــر مشــتری قــدرت
مخصوص به خود را دارد.
قــدرت تأمینکنندهــا توانایــی دیکتــه کــردن هــر آنچــه میخواهنــد .انحصــار
در تأمینکنندههــا باعــث میشــود قیمــت و شــرایط کیفــی محصــول بــه
شرکت تحمیل شود.
فضای رقابتی بین بازیکنان اصلی در بازار.
شــرکتها میتواننــد بــا ایــن روش گســتردگی نیروهــای تأثیرگــذار در یــک
ن نکت ـ ه را کــه ایــن نیروهــا موافــق و مخالــف
بــازار خــاص را ارزیابــی کننــد و ای ـ 
آنها هستند در برنامههایشان در نظر بگیرند.
اســتفاده از  5نیــروی تأثیرگــذار و بهدســت آوردن ایــن اطالعــات تنهــا ابتــدای
تحلیــل بــازار یــک صنعــت اســت .برنامــهی توســعهی شــرکتها نیــاز دارد تــا
حرکــت رقیبانــش را در بــازار بــه صــورت جداگانـهای ارزیابــی کنــد؛ اینکــه آنهــا
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33. micheal porter
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شکل  - 2.4الزمات پنج گانه پوتر
تهدیدات نیروهای تازه وارد
معیارهای اقتصادی
محصوالت متفاوت
نیازهای سرمایهای
توافقات حقوقی
هزینه جابه جایی

قدرت خریدار
تمایل به عقب انداختن
ادغام
حساسیتهای قیمتی
هزینه جابه جایی
تعداد و تمرکز

رقابت رقابتیها
تعداد و سایز
توسعه صنعت
تنوع
محصوالت مختلف
ظرفیت و موانع خروج

تهدیدات جایگزینها
تغییرات تکنولوژی
تغییرات بازار
تغییرات طبع مشتری
هزینه جابه جایی
توسعه تفاوتها

قدرت تامین کنندهها
تعداد و تمرکز
هزینه جابه جایی
حساسیتهای قیمتی
تمایل به عقب انداختن

منبع:

Micheal Porter, Competitive Advantage, 1985

چــه مزیتهایــی از اجــرای ایــن اســتراتژی بهدســت میآورنــد و گزینههــای
اجرایــی پیــش روی آنهــا چــه میتوانــد باشــد .البتــه تصمیمهــا در هــر ســازمانی
توســط مدیرانــی کــه مســئولیت دارنــد گرفتــه میشــود ،نــه صنعــت و ممکــن
اســت ایــن اســتراتژی مزیتهــای رقابتــی را بــرای شــرکت بــه همــراه بیــاورد و
باعــث رشــد یــک شــرکت در بــازار شــود؛ در حالــی کــه در گذشــته شــخصیت
منفــی داشــته اســت .مدیــران عالقهمنــد بــه توســعه بایــد از چگونگــی و روشهــای
تغییــر در یــک صنعــت اطــاع یابنــد؛ مخصوص ـاً اینکــه رقبایشــان چــه پاســخی
بــه برنامههــای توســعهای شــرکت میدهنــد .هرچــه شــخصیت شــرکتهایی کــه
در چندیــن صنعــت فعالیــت دارنــد تأثیــر بیشــتری روی آن صنعــت داشــته باشــد،
نقــش آنهــا بهعنــوان یــک بازیگــر بــزرگ پررنگتــر خواهــد شــد .درحقیقــت،
توســعهی شــرکت باعــث تغییــر در صنعــت خواهــد شــد؛ چــون شــرکتها
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آفریننــدهی بازارهــا و صنایــع هســتند 5 .راه ارزیابــی بــازار ایــن فرضیــه را کــه
صنایع ثبات بیشتری دارند زیر سؤال میبرد.
فهمیدن پیچیدگیها

گاهــی راحتتریــن کار ایــن اســت کــه فضــای یــک صنعــت یــا بــازار را ســاده
در نظــر بگیریــم؛ مخصوصـاً شــرکتهایی کــه در آن تأمینکننــده و مشــتری نقــش
برجســتهای دارنــد و رابطــه بــا آنهــا بســیار مهــم اســت .همچنیــن رقیبانــی وجــود
دارنــد کــه بــا چشــمهایی نگــران ،فعالیتهــای شــرکتهای رقیــب را نظارهگــر
هســتند و شــما را دشــمن خــود میداننــد .همانطــور کــه باالتــر پیشــنهاد شــد،
 5گزین ـهی ارزیابــی بــازار پورتــر میتوانــد مدیــران اجرایــی را بــه داشــتن نگاهــی
ســاده نســبت بــه محیــط و شــرایط رقبایشــان تشــویق کنــد .امــا بزرگتریــن
موقعیتهــا زمانــی پیــش میآیــد کــه طــوری فکــر کنیــد کــه بقیــه آنطــور نــگاه
یــا فکــر نمیکننــد .هــر کســی کــه  5راه ارزیابــی پوتــر را بــرای صنایــع خــودش
انجــام دهــد حتمـاً بــه نتایــج مشــابهی خواهــد رســید .شــرکتهایی کــه در زمینهی
توســعه جــدی هســتند بایــد بتواننــد بــه شــکل متفاوتــی بــه بــازار نــگاه کننــد و
خاص حتا سادهترین صنعت یا بازار را بفهمند.
باید پیچیدگیهای
ِ
در شــرکتهای واســطه ،همچــون بنگاههــای معامــات یــا آژانسهــای
اســتخدام ،مفهــوم مشــتری و تأمینکننــده مقــداری پیچیدهتــر میشــود .در
حقیقــت ،فروشــندهی خانــه در نقــش تأمینکننــده بــرای آژانسهــای امــاک قــرار
میگیــرد .امــا اینجــا تأمینکننــده بــه آژانــس امــاک پــول پرداخــت میکنــد و
آژانــس امــاک ،مشــتری فروشــنده نیســت؛ خریــدار هــم نیســت کــه فهرســت
آژانسهــای امــاک را جلــو خــود بگــذارد و دنبــال تأمینکننــده بگــردد .در
آژانسهــای اســتخدامی ،شــرکت براســاس ردهی شــغلی مــورد نیــازش بــه آژانــس
پــول پرداخــت میکنــد .امــا رابطـهی بیــن آژانــس و کســی کــه اســتخدام میشــود
شــبیه رابط ـهی بیــن شــرکت مشــتری اســت .در بازارهــای پیچیــده ،حتــا تعریــف
بازیگرهــای بــازار نیــز تغییــر میکنــد .رقبــا میتواننــد بــه همکارهــای مشــترک
مواقع مشتری.
تبدیل شوند و حتا در برخی
ْ
بعضــی کارشناســان ایــن حــوزه تــاش میکننــد تــا از چارچوبهایــی کــه
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بــرای لغــات در نظــر گرفتــه شــده ،بــرای توضیــح و شناســایی پیچیدگیهــای
خــاص بــازار یــا صنعــت فاصلــه بگیرنــد .حتــا ایــن قاعــده را در بازارهــای ســاده و
آســان هــم مدنظــر دارنــد .براســاس «تئــوری بــازی ریاضــی» کــه توســط دو
دانشــمند امریکایــی بــه نــام آدام برنــدن برگــر 34و بــاری نالبــوف 35طراحــی شــده،
36
آنهــا اذعــان میکننــد بــازار جایــی اســت کــه رقبــا در نقــش «تکمیلکننــده»
قــرار میگیرنــد و مشــتریها و تأمینکنندههــا فعالیــت اصلــی را در بــازار انجــام
میدهنــد« .تکمیلکنندههــا» کــه میتواننــد در نقــش مشــتری یــا تأمینکننــده
ظاهــر شــوند ،ایــن قابلیــت را دارنــد کــه حضــور شــرکتهای دیگــر را در بــازار
پررنگتــر کننــد بــدون اینکــه بهعنــوان مشــتری و یــا تأمینکننــده معرفــی
شــوند .اگــر تأمینکننــدهی شــما یکــی از تکمیلکنندههــای بــازار باشــد ،آنهــا
اشــتیاق بیشــتری بــه تأمیــن مــواد اولیــه شــرکت شــما و ســایر رقبــا دارد .برعکــس
آن ،وقتــی تأمینکننــده مــواد اولیــه شــما یکــی از رقبایتــان باشــد ،اشــتیاق
کمتــری بــرای تأمیــن شــما و همچنیــن بقیــه رقبــا در بــازار دارنــد .همچنیــن اگــر
مشــتری شــما در نقــش یــک تکمیلکننــده در بــازار ظاهــر شــود ،ارزش بیشــتری
بــرای محصــول شــما نســبت بــه بقی ـهی رقبــای شــما قائــل میشــوند .برعکــس،
وقتــی رقیــب شــما بهعنــوان مشــتری قــرار میگیــرد ارزش کمتــری بــرای
محصــول شــما نســبت بــه زمانــی کــه بقیـهی محصــوالت مشــابه در بــازار موجــود
اســت قائــل میشــوند .تنهــا زمانــی میتواننــد ارزش زیــادی بــرای محصــول شــما
قائل شوند که شرکت شما تنها تولیدکنندهی آن محصول باشد.
بــرای مثــال ،شــرکت مایکروســافت و اینتــل رابطـهای مکمــل دارنــد و میتواننــد
مزیتهــای متفاوتــی را نســبت بــه یکدیگــر پیــدا کننــد؛ درســت مثــل بخشهــای
مختلــف یــک کارخانــه ،مثــ ً
ا در صنایــع ماشینســازی ،کــه بــه واگــذاری
بخشهایــی از تولیــد عــادت کردهانــد و رابطــهای تکمیلکننــده را نــه بــا کارخانـهی
ماشینســازی بلکــه بــا یکدیگــر احســاس میکننــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه
دانســتن نــکات ریــز هــر بــازاری همچــون حرکتهــای بازیگــران آن و قانونهــای
جــاری در آن میتوانــد در آفرینــش موقعیتهــای جدیــد و رشــد ســریعتر شــرکت
34. adambrandenburger
35. barry nalebuff
36. complenentors
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کمک بسیاری بکند.
تحلیــل تکمیلکنندههــا و نقــش آنهــا در بــازار ،یــک الیـهی ظرافــت را بــه 5
اســترس بــازار پورتــر اضافــه میکنــد .درحقیقــت ،آدام تکمیلکنندههــا را
بهعنوان «ششمین عامل اجبار» در بازار معرفی میکند.
توسعهی افقی

دیــر یــا زود شــرکتهایی کــه انگیــزهی فراوانــی بــرای توســعه دارنــد ،بــه
دنبــال محصــول یــا مشــتری جدیــد میگردنــد کــه بتواننــد در ســطح بینالمللــی
هــم فعالیــت داشــته باشــند .شــرکتهایی کــه در اقتصادهــای کوچــک فعالیــت
میکننــد وسوســهی بیشــتری بــرای توســعهی صــادرات نســبت بــه اقتصادهــای
بــزرگ دارنــد .مثـ ً
ا در ایــاالت متحــد امریــکا اقتصــاد بــه انــدازهای بــزرگ اســت کــه
موفقیــت و بــزرگ شــدن در آن اقتصــاد میتوانــد بهعنــوان انگیــزهای بــرای توســعه
قــرار گیــرد ،در حالــی کــه در انگلســتان و ایرلنــد شــمالی ،توســعه در تجــارت
بینالملــل ،هدفهــای آنهــا را بــرای توســعه تشــکیل میدهــد و رضایــت
سازمانی آنها را باال میبرد.
در برخــی شــرکتها ،اولیــن صادراتشــان زمانــی اتفــاق میافتــد کــه یــک
مشــتری از کشــوری دیگــر بــرای آن کاال درخواســت داشــته باشــد .ایــن موضــوع
باعــث میشــود ریســک حضــور در بازارهــای بینالمللــی کاهــش پیــدا کنــد امــا
بــا ایــن حــال برای داشــتن یــک توســعهی توانمنــد و مقتــدر بایــد روی ریسـکهای
جدیــد مســلط و بــا ارزیابــی دقیــق وارد ایــن محیطهــا شــد .کنتــرل کــردن ایــن
ریس ـکها میتوانــد بــه در نظــر گرفتــن فاصل ـهی میــان کشــور مبــدأ و مقصــد و
فهمیــدن تفاوتهــای فرهنگــی ایــن دو صــورت گیــرد .توجــه بـ ه ایــن عوامــل بــرای
حضــور در بــازار داخلــی آن کشــور اهمیــت بســزایی دارد و نحــوهی حضــور در
صنعت و بازار آن کشور را تعیین میکند.
ایــن ریسـکها معمــوالً از ســوی شــرکتها نادیــده گرفتــه میشــود؛ مخصوصـاً
شــرکتهایی کــه در بــازار داخلــی تجربــهی موفقــی داشــتهاند تصــور میکننــد
همــان روشــی کــه در خانــه جــواب میدهــد در بازارهــای خارجــی هــم جوابگــو
اســت .مثــ ً
ا بــازار ایــاالت متحــد امریــکا ،یکــی از قبرســتانهای بــزرگ بــرای
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شــرکتهای مشــهور انگلیســی اســت کــه هیچچیــز دربــارهی حضــور بــازار امریــکا
نمیداننــد .اکثــر شــرکتهای غربــی فکــر میکننــد چینیهــا بــا آغوشــی بــاز از
آنهــا پذیرایــی خواهنــد کــرد و بــه آنهــا یــاد خواهنــد داد چهطــور در بــازار
بهایــن بزرگــی کار کننــد ،امــا در حقیقــت آنهــا خــود را در آغــوش
سوءاســتفادهکنندگانی همچــون شــریکهای تجــاری و رقبــای باهــوش و بیرحــم
پیــدا خواهنــد کــرد .برخــی از ایــن نــکات مهــم تجــارت خارجــی بــه شــرح زیــر
است.
تفاوتهــای بــازار داخلــی کشــور هــدف :رفتــار بازارهــا در ردههــای بــاال و
پاییــن آن در کشــورهای مختلــف بــا هــم متفاوت اســت .قوانین نانوشــته و نوشــتهی
آنهــا باهــم متفــاوت اســت .مثـ ً
ا یــک ســوپرمارکت بــزرگ میتوانــد بــا روشهــای
خاصــی بــازار خردهفروشــی انگلســتان را بهدســت آورد .امــا مطمئن ـاً ایــن روشهــا
در ســایر کشــورهای منطقــهی یــورو جــواب نخواهــد داد .قاعــدهای کــه تمامــی
صنایــع دربــارهی آن توافــق دارنــد ایــن اســت کــه یــک شــرکت بایــد متوجــه باشــد
کــه رفتــار و انتظــارات مشــتری در کشــورهای مختلــف بــا هــم متفــاوت اســت« .مــا
ســس مایونزهــای مختلفــی داریــم ».ایــن را انــدرو رولــف 37مدیــر اجرایــی فســت
فــود 38روی ســردر شــعبهی جدیدشــان در نیویــورک زده بــود؛ در حالــی کــه ســس
مایونــز در انگلســتان طرفــدار دارد نــه در امریــکا .ایــن شــرکت ســاندویچ جدیــدی را
بــه نــام « »Drierهمــراه ســس مایونــز متفــاوت در شــعبهی نیویــورک ارائــه کــرد امــا
این طرح مورد استقبال مشتریان نیویورکی قرار نگرفت.
تفــاوت صنایــع داخلــی :نــوع رقابتهــا در بــازار کشــورها باهــم متفــاوت
اســت .پایههــای صنایــع در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و در نتیجــه آن
مزیتهــای رقابتــی شــرکتها ،از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر فــرق میکنــد.
همچنیــن بایــد بــه زنجیــرهی تأمیــن توجــه ویــژهای شــود .آیــا میتوانیــم از
مزیتهــای زنجیــرهی تأمیــن کاال در کشــور هــدف بــه نفــع خودمــان یــا ارائ ـهی
محصوالتمــان اســتفاده کنیــم؟ یــا هزینههــای صــادرات کــه ملــزم بــه پرداخــت
آن هســتیم شــامل تأمیــن منابــع مــواد اولیــه و مونتــاژ محصــول ،تولیدکننــده و
37. Andrew rolfe
38. prêt a manger
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ارائهی خدمات از راه دور میشود؟ اینجا کنترل چه معنایی پیدا میکند؟
مدیریــت مــردم :ایــن موضوعــی اســت کــه از ســوی اکثــر افــراد دســتکم
گرفتــه میشــود .سیســتم کارمنــدی و قانونهــای حاکــم بــر آن همچــون اســتخدام،
مدیریــت اجرایــی ،آمــوزش ،قوانیــن ســامتی و امنیــت و همیــن طــور اخــراج
کارکنــان در میــان کشــورها متفــاوت اســت .بــرای کارکنــان خوشــایند نیســت کــه
قوانیــن مربــوط بــه نیــروی انســانی از دفتــر مرکــزی بــه شــعبهی آن شــرکت در
کشــور دیگــری تحمیــل شــود .البتــه فرهنگهــای متفــاوت هــر کشــور ،نگاههــای
متفاوتــی کــه روی صاحــب امتیــاز و کنتــرل سیســتم وجــود دارد ،یــا اخالقهــای
کاری کارکنــان و نــوع خدمــات بــه مشــتریان بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .نقطهی
بحرانــی در تجــارت خارجــی پیــدا کــردن نیروهایــی بــرای ســمتهای مدیریتــی
بــاال اســت .ســؤال مهمیکــه مطــرح میشــود ایــن اســت ک ـ ه آیــا بایــد مدیــری
محلــی اســتخدام کــرد یــا میتــوان یکــی از افــراد درون شــرکت را بــرای ایــن
موضــوع برگزیــد؟ هــر دو ایــن انتخابهــا مزیتهــا و هزینههایــی را بــه همــراه
دارد .مدیــران دفتــر مرکــزی شــرایط و آنچــه را شــرکت میخواهــد بهتــر درک
میکننــد .بــه جــای آن مدیــران محلــی بــازار و صنعــت آن منطقــه را بهخوبــی
میشناسند.
اســتفاده از اســتراتژی :اســتفاده از روشهــای متفــاوت بــرای هــر کشــور ،نیــاز
بــه فکــر و تعمــق جــدی دارد؛ زیــرا بایــد بهایــن موضــوع هــم توجــه کــرد کهایــن
ســاختارها روی حضــور و نحــوهی ارائــه خدمــات چــه تأثیــری خواهــد گذاشــت.
شــاید شــرکتها در برخــی کشــورها مجبــور شــوند بــرای حضــور در آنجــا شــریکی
تجاری داشته باشند.
شرایط اقتصادی

در شــرکتهایی کــه تــازه وارد مرحلــهی توســعه شــدهاند ابتــدا دربــارهی
شــرکت ،بــازار و صنایــع فکــر میکننــد و در مرحلــهی آخــر شــرایط عمومــی
اقتصــادی را در نظــر میگیرنــد .معمــوالً توســعهی شــرکت در شــرایط اقتصــادی
مناســب خیلــی راحتتــر اســت .پــول بــرای ســرمایهگذاری بهراحتــی بهدســت
میآیــد ،مشــتریها بــه صــورت ثابــت خریــد میکننــد و بــه دنبــال افزایــش
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ســفا رشهای خــود هســتند .برعکــس ،وقتــی بحــران اقتصــادی خــود را نمایــان
میکنــد ،برنامههــای درنظــر گرفتــه شــده در شــرکتهای بــزرگ تغییــر
میکننــد .بودجـهی ســال آینــده کاهــش و هزینههــای اضافــی از برنامـهی شــرکت
خــارج خواهــد شــد .اضافــه کــردن داراییهــای منقــول بــه آینــده موکــول میشــود،
اســتخدام جدیــدی صــورت نمیگیــرد و برخــی نیروهــا اخــراج میشــوند .چنیــن
حرکاتــی باعــث میشــوند شــرکت بــه کســادی شــرایط بــازار تســلط پیــدا کنــد و
آســیبهای خــود را از ایــن موقعیــت کاهــش دهــد .شــرکتهای کوچــک ،مخصوصـاً
آنهــا کــه در زنجیــرهی تأمیــن کاال در بــازار قــرار ندارنــد ،نتایج چنیــن تصمیمهایی
را بــا از بیــن رفتــن ســفارشها لمــس خواهنــد کــرد .شــرکتهای کوچــک ســهم
بســیار ناچیــزی از محصــول یــا ســرویس مــورد نظــر در بــازار نســبت به شــرکتهای
بــزرگ دارنــد و معمــوالً حســاب آنهــا بــا یــک یــا دو پــروژه پُــر یــا خالــی میشــود.
بــه عبــارت دیگــر ،یــک یــا دو درصــد کاهــش از طــرف شــرکتهای بــزرگ بــه
معنــای پاییــن آمــدن فــروش  30درصــدی شــرکتهای کوچــک خواهــد بــود .ایــن
امــر نشــان میدهــد کــه فاصلــهی میــان مــرگ و زندگــی آنهــا بســیار کوتــاه
اســت؛ مگــر اینکــه فعالیــت جدیــدی را شــروع کننــد .بهعنــوان مثــال شــرکتی
کــه در زمینـهی طراحــی و نصــب مبلمــان تخصص داشــت .در ســال پررونــق 2008
روی محیطهــای آکادمیــک ،کلیســاها و ســایر مؤسســاتی کــه فضاهــای تاریخــی و
ســاختمانهای ارزشــمند داشــتند تمرکــز کــرد و ســهم خــود را در ایــن بخــش از
بــازار ســاختمان ،بابــت خدمــات و محصــول بــاال بــرد و شــروع بــه فروختــن
ســهامهای ارزشــمند شــرکت بــرای آمــاده کــردن دفتــر مرکــزی کــرد .در پایــان
ســال  ،2008براســاس گــزارش بخــش حســابداری بیــش از  40درصــد فعالیتهــای
شــرکت مربــوط بــه مشــتریهای بــزرگ بــود .در ســال  ،2009بــا توجــه بــه رکــود
اقتصــادی ،کســبوکار شــرکت افــول پیــدا کــرد و برنامــهای را بــرای بخشهــای
زائد و کاهش هزینهها برای زنده ماندن انجام داد.
ی اقتصــاد بهنــدرت در
حرکــت برنام ـهی توســعهی شــرکتها و شــرایط عموم ـ 
یــک راســتا قــرار میگیرنــد .چرخــهی برنامــهی توســعه در شــرکتهای بــزرگ
بهکنــدی میچرخــد :ممکــن اســت یــک چرخــش در چرخهــای شــرکت بــزرگ
شــش مــاه طــول بکشــد و بــرای انجــام تغییــرات کوچــک دوبــاره بــه جلس ـههای
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برنامهریــزی و اســتراتژی اجرایــی نیــاز باشــد .تعج ـبآور نیســت کــه شــرکتهای
بــزرگ بهکنــدی بــه بحــران اقتصــادی دچــار میشــوند و بــا تأخیــر متوجــه
اتفاقــات جدیــد میشــوند .یــک شــرکت بــزرگ مخصوص ـاً آنهــا کــه بــه دنبــال
راههــای جدیــدی بــرای رقابــت در بــازار هســتند ،هماننــد ترســوها عمــل میکننــد
و بــه دنبــال فرصتــی بــرای قطــع کــردن بعضــی هزینههــا هســتند و اشــتیاق
کمتــری بــرای افتــادن در موقعیتهایــی نشــان میدهنــد کــه بحرانهــای
اقتصــادی ایجــاد میکنــد .امــا برعکــس ،شــرکتهای کوچــک بهشــدت از
بحرانهــای اقتصــادی آســیب میبیننــد و بهســرعت بــا تغییــر وضعیــت ســعی
میکننــد از آســیبهای بحــران اقتصــادی بــرای خــود موقعیتهــای بهتــری
ایجاد کنند.
زمان رونق؛ نشانهی هشدار

توســعه وقتــی ایجــاد میشــود کــه همهچیــز خــوب اســت .البت ـ ه ایــن رشــد
میتوانــد گمراهکننــده و ناپایــدار باشــد .مدیــران شــرکتها بایــد بــا مراقبــت از
نیفتــادن شــرکت در اشــتباههای توســعهای در زمــان رونــق اقتصــادی ،رشــدی
پایدار و قدرتمند را ایجاد کنند.
توســعهی ناپایــدار در ارزشهــای ســرمایهای :مخصوصــاً ،ســرمایهگذاری
بازارهــای اقتصــادی کــه در تصــور عمــوم بــا رونــق همــراه اســت؛ همچــون خانــه،
بازرگانــی ،ســهام و بــازار ســهام؛ قبــل از اینکــه زمیــن بهعنــوان یــک ســرمایهگذاری
در عمــوم شــناخته شــود ،یــا قبــل از آنکــه بــازار ســهام پیچیــده شــود ،ایــن بازارهــا
همچــون دانــه یــا گل نشــکفته بودنــد .پــس از فروپاشــی هــر بــازار ،یــک خــط ثابــت
بــرای ســرمایهگذاری روی ارزشهایــی کــه بیــن عمــوم رواج دارد بــاز میشــود.
مالــک شــرکتها بایــد بیــن ارزشهایــی کــه در جامعــه بهعنــوان ســرمایهگذاری
معرفــی میشــود و آنچــه واقعـاً فرصتــی بــرای ســرمایهگذاری اســت تفــاوت قائــل
شود.
39
ادعــای اینکــه حــاال وضعیــت فــرق دارد :گــوردن بــراون  ،نخســتوزیر
اســبق انگلیــس هرگــز نبایــد بــه خــودش اجــازه دهــد ادعایــی را کــه دربــارهی پایان
39. gorden brown

 106ثبات افیون کسبوکارها

دادن بــه دورهی رونــق و رکــود اقتصــادی داده بــود فرامــوش کنــد .او مدعــی شــده
بــود در ســالهای نخســتوزیریاش ثبــات اقتصــادی ایجــاد خواهــد کــرد .البتــه
بــراون در اینبــاره تنهــا نیســت ،هربــرت هــوور ،40ســیویکمین رئیسجمهــور
ایاالت متحد امریکا هم هنگام برگزاری جشن ملی در سال  1928گفت:
«امــروز مــا در امریــکا ،بیــش از هــر زمانــی بــه ریش ـهکن کــردن فقــر

نزدیــک هســتیم .اتفاقــی کــه تــا بــه حــال در ایــن ســرزمین نیفتــاده
اســت ....مــا هنــوز بــ ه ایــن هــدف نرســیدهایم .امــا بــا توجــه بــه
برنامهریــزیای کــه در هشــت ســال گذشــته انجــام دادهایــم ،بهایــن

هــدف نزدیــک شــدهایم .بــهزودی و بــا کمــک خداونــد ،در روزهــای
آینده شاهد ریشهکن شدن فقر از این سرزمین خواهیم بود».

بیشــتر رأیدهنــدگان بــا او موافــق بودنــد و او توانســت در آن ســال پیــروزی
بزرگــی را در انتخابــات بهدســت آورد ،امــا در ســال  ،1929وال اســتریت ســقوط
کرد و آغاز بزرگترین رکود قرن شد.
ریســک بــاالی ســرمایهگذاری بــا بدهــی :افزایــش ارزش ســرمایه در شــرایط
رونــق اقتصــادی از طریــق ســرمایهگذارها و شــرکتهایی کــه ریسـکهای اقتصــادی
احمقانــهای میکننــد افزایــش پیــدا میکنــد و بعــد بــرای ســرمایهگذاریهای
پرمخاطــره باهــم رقابــت میکننــد .بــا قــرض گرفتــن پــول در الیهالیــهی ایــن
اســتراتژی ،هیــزم ایــن آتــش بیشــتر میشــود .ارزش ســرمایه بــاال و پاییــن
میشــود .بدهــی همیشــه باقــی میمانــد و بــا گذاشــتن ســود روی بدهــی اوضــاع
بدتــر هــم میشــود؛ زیــرا وقتــی رونــق اقتصــادی کاهــش پیــدا میکنــد ،ارزش
سرمایه ممکن است پایینتر از آنچه تهیه شده قرار گیرد.

وقتــی شــاخصهای معقــول شــرکت را حمایــت نمیکننــد امــا

شــاخصهای غیرمعقــول ایــن کار انجــام میدهنــد :وقتــی بهدســت آوردن پــول
راحــت و بیدردســر باشــد ،برنامههــای توســعهای شــرکت بــه صــورت فزاینــدهای
رو بــه غیرواقعــی شــدن مـیرود .در زمــان رونــق اقتصــادی ،معمــوالً شــرایط کنترلی
کــه بــرای محافظــت از اجــرای برنامــه قــرار داده بودنــد کنــار گذاشــته میشــود .در
ســال  2008کــه رونــق اقتصــادی خوبــی وجــود داشــت و حتــا قبــل از آن ،تعــداد
40. Herbert Hoover
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زیــادی از برنامههــای توســعهی شــرکتها ،براســاس فرضیــات بیهــوده پایهگــذاری
شــده بــود .خیلــی پروژههــا در ابتــدای کار برگشــت خوردنــد و هیچگونــه
نقدینگــیای بــرای شــرکت بــه همــراه نیاورنــد .در ایــن زمــان صحبــت از یــک
الگــوی جدیــد برنامهریــزی شــد کــه در آن بهجــای هــدف گذاشــتن ســود و
نقدینگــی ،بــه گرفتــن ســهم بیشــتر از بــازار و ارزیابیهــای ذهنـیای کــه دربــارهی
مزیتهــای تکنولــوژی ،یــا انــدازهی مشــتریها زده میشــد ،توجــه کردنــد.
همانطــور کــه در فصــل  4مشــخص میشــود ،همهچیــز توســعهی پایــدار بــه
کیفیــت نقدینگــی برمیگــردد .بــه عبــارت دیگــر ،برخــی اوقــات شــاخصهای
غیرمعقــول میتواننــد حرکــت توســعهای شــرکت را ادامــه دهنــد و شــاخصهای
معقول پاسخگوی نیازهای برنامه نخواهند بود.
گمــاردن بــه بــاور نــگاه مثبــت :نظــر افــرادی کــه میگوینــد هــر بــاال رفتنــی
یــک پاییــن آمدنــی خواهــد داشــت بهراحتــی رد میشــود؛ هماننــد نظــر کســانی
کــه خــود را بــرای پایــان اجتنابناپذیــر رونــق اقتصــادی آمــاده میکننــد و تــاش
دارنــد تــا شــرایط جدیــد را یــک «اصــاح» بنامنــد .آنهــا بــاور دارنــد کــه رکــود
بهآهســتگی خواهــد آمــد و قابــل مدیریــت کــردن خواهــد بــود .حتــا وقتــی تعــداد
افــرادی کــه درگیــر رکــود میشــوند زیــاد شــود ،بــاز هــم یــک گرایــش خــودرأی
نســبت بــه بــاور رکــود وجــود دارد .افــراد معتقدنــد رونــق اقتصــادی بهراحتــی
پایــان نمییابــد؛ زیــرا اکثــر آنهــا نمیتواننــد جایگزینــی بــرای آن پیــدا کننــد.
نتیجــ ه اینکــه رکــود یــک شــگفتی تنــد و زننــده اســت و بزرگتــر از رونــق
اقتصادی خواهد بود.
توســعه نقــاط ضعــف را میپوشــاند :وقتــی همهچیــز روبــهراه اســت
کاســتیهای مدلهــای توســعه و اســتراتژیهای مربــوط بــه آن کامــ ً
ا پوشــیده
اســت و تنهــا وقتــی مرحلـهی بحــران میرســد معضــات توســعه نمایــان خواهــد
شــد .توســعه در زمــان موقعیــت و زمــان مناســب ،کاســتیهای اجرایــی و
اســتراتژیاش را میپوشــاند .تــوان تشــخیص آنهــا بســیار ســخت اســت .تنهــا در
زمــان و موقعیتهــای بحرانــی میتــوان بــه مناســب بــودن مدلهــای توســعه
پی برد.
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کارآفرینی در شرایط سخت ایجاد میشود

شــاید ایــن ایــده تعجـبآور باشــد کــه شــرایط خــوب اقتصــادی بــرای توســعه
مناســب نیســت .بهتریــن زمــان بــرای توســعه در شــرایط اقتصــادی بــد ایجــاد
میشــود .درحقیقــت ،رکــود اقتصــادی هماننــد گهــوارهای بــرای کارآفرینــان اســت.
تعــداد زیــادی از کارآفرینــان بــا تولدشــان رشــد نکردهانــد ،بلکــه آنهــا بهخاطــر
اجبــار و شــرایط بــد محیطــی ایجــاد شــدهاند .تعــداد زیــادی از شــرکتهای
کوچــک زمانــی ایجــاد شــدهاند کــه مالــکان آنهــا از سیســتم کارمنــدی کــه
طوالنیمــدت بــوده ،خــارج شــدهاند .پرداختهــای بیــش از انــدازه بــرای ایجــاد
فرصتهــای کاری در شــرکتهای جدیــد شــبیه شــیرین کــردن قــرص اســت و
مثالهــای زیــادی راجــع بهایــن موضــوع وجــود دارد .بیشــتر ایــن کارآفرینــان
41
نمیتواننــد تصمیمهــای درســتی دربــارهی شرکتشــان بگیرنــد .دن اســتانگل
در مقالــهای بــرای مؤسســهی  Kauffmanدر ســال  2009دربــارهی ایــن موضــع
یگوید:
م 
«انجــام کارهــای خــوب باعــث خــارج شــدن از رکــود اقتصــادی

میشــود .صدهــا هــزار نمونــهی مســتقل وجــود دارد کــه بــرای آزاد
شــدن از دردهــای اقتصــادی صبــر نمیکننــد آنهــا بــرای خودشــان و
دیگران شغلهای جدیدی ایجاد میکنند».

و افــرادی کــه شــغل خــود را در رکــود اقتصــادی از دســت میدهنــد بایــد بــه
نکتهی دکالن دونالن 42کارگردان و نویسنده تئاتر گوش دهند:
«کارت را جدی بگیر ،اما شغلت را سرهمبندی کن».

هــر قــدر رکــود اقتصــادی بیشــتر باشــد ،فرصتهــای کارآفرینــی بیشــتری
ایجــاد میشــود و لیســت بیشــتری از شــرکتها بهوجــود میآیــد .درحقیقــت،
براســاس گــزارش مؤسسـهي  ،KAUFFMANبیــش از نیمـیاز  500نفــر پــولدار دنیــا
و سریعترین رشد شرکتها ،در بحرانهای اقتصادی ایجاد شدهاند:.
«هــر ســال شــرایط جدیــد اقتصــادی ،شــغلهای جدیــد و اختراعــات
بیشــتری ایجــاد میشــود .ایــن شــرکتها را هیچکــس نمیشناســد

41. Dan stangle
42. Declan donnellan
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یــا شــاید روزی در بــازار بــورس ســهام بتــوان آنهــا را پیــدا کــرد .امــا

آنها به صورت مستقل آیندهی اقتصادیشان را پیش میبرند».

الکســاندر فیلــد 43در مجلــه امریکــن اکونومیــک 44در ســال  2003نوشــت کــه در
دهــهی  1930بیشــترین میــزان «تکنولوژیهــای پیشــرو» در قــرن  20کشــف و
اســتفاده شــده بــود .شــرکت  fedexدر ســال  1973در اوج بحرانهــای اقتصــادی
فعالیــت خــود را شــروع کــرد .نــام اصلـیاش  ،federal expressبــا حیلهگــری تمــام
از اســم  Federal Resrveبرداشــته شــده بــود و مالــک آن فردریــک و .اســمیت 45بــه
ی امریــکا بــود کــه موفــق نشــد .بااینحــال
دنبــال قــرار داد بــا پســت عمومــ 
کمپانــیای کــه در روز اول تنهــا  186بســته را بــه  25شــهر فرســتاد ،در ســال
 ،2008بیــش از  7.5میلیــون بســته را در سراســر جهــان بــه صــورت روزانــه جابهجــا
میکنــد .جنــرال الکتریــک 46در ســال  1876توســط تومــاس ادیســون پایهگــذاری
شــد؛ کســی کــه انــرژی الکتریســیته را کشــف کــرد و ایــن اتفــاق در دوران رکــود
اقتصــادی مربوط به ســالهای  1873افتاد .شــرکت Hewlett-packard Development
در گاراژ  Palo Altoســال  1939شــروع بــه فعالیــت کــرد .وقتــی بزرگتریــن بحــران
اقتصادی امریکا وجود داشت و سرمایهی اولیه آنها تنها  538دالر بود.
شــرکتهایی کــه در زمــان بحرانهــای اقتصــادی پایهگــذاری میشــوند ،بــا
بهبــود وضــع اقتصــادی عملکــرد بهتــری دارنــد .مطالع ـهای کــه دانشــگاه کمبریــج
48
بــرای تولیدکننــدگان در ســال  2009توســط الکــس دورفیــاک 47والیزابت گرانســی
انجــام شــد نشــان داد صنایــع بــا تکنولــوژی بــاال اگر در شــرایط ســخت فعالیتشــان
را شــروع کننــد موفقیــت بهتــری دارنــد .درحقیقــت ،طبــق گفتــهی دانشــگاه
کمبریــج ،شــرکتهای بــا تکنولــوژی بــاال کــه در بحــران اقتصــادی ده ـهی 1990
شــروع بــه فعالیــت کردنــد حضــور پایدارتــر و موفقتــری نســبت بــه بقیــهی
شرکتها دارند که در شرایط خوب اقتصادی شروع به فعالیت کردند.
کارآفرینــان همیشــه بهگونــهی عجیبــی در شــرایط ســخت اقتصــادی رشــد
43. Alexsander field
44. American economic
45. Fredrick w.smith
46. ge
47. Alex Dorfiak
48. Elisabeth Garnsey
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میکننــد .ویلیــام ســالمن 49پروفســور دانشــگاه اقتصــا د هــاروارد ،کارآفرینــی را
اینگونــه تعریــف میکنــد« :تعقیــب بیرحمانــهی موقعیــت بــدون احتــرام
گذاشــتن بــه منابــع ملمــوس جــاری در بــازار ».و «و ادامــه دادن توســعهی منابــع
غیر مملوس در پیگیری موقعیت» .به عبارت دیگر:
ی را کــه دیگــران بــرای راه
«مــن پولــی نــدارم ،درحقیقــت لوازمــ 

انداختــن یــک شــرکت دارنــد نــدارم امــا مصمــم هســتم تحــت هــر

شرایطی این کار را انجام دهم».

طبــق ایــن تعریــف ،بــه نظــر میآیــد کــه مشــکالت ،چــه شــخصی باشــد و چــه
شــرایط بــازار آن را تحمیــل کنــد ،یکــی از پیششــرطهای کارآفرینــی اســت.
همانطــور کــه ویکتــور کیــام 50بهعنــوان ســرمایهگذار و کارآفریــن امریکایــی
یگوید:
م 
«کارآفریــن کســی اســت کــه تفــاوت بیــن مشــکل و موقعیــت را

میفهمد و میتواند هر دو اینها را به مزیت تبدیل کند».
رشد در زمان رکود

حتم ـاً موقعیتهایــی هســتند کــه شــبیه ســایر فرصتهــا باعــث توســعهی
شــرکت در شــرایط بــد میشــوند .در زمــان رکــود ،مــردم همچنــان مــواد غذایــی
میخرنــد .ســادهلوحانه اســت اگــر فــرض کنیــم تقاضــا بــرای غذاهــای لوکــس
کاهــش مییابــد ،زیــرا قــدرت خریــد افــراد ثروتمنــد در دوران رکــود اقتصــادی
تغییــری نخواهــد کــرد؛ در حالــی کــه در زمــان رکــود اقتصــادی تصمیــم مــردم
ایــن اســت کــه روی الگــوی قبلــی مصرفشــان قــرار نگیرنــد .برخــی گوشـههای
بــازار بــرای محصــوالت فوقالعــاده منحصربهفــرد بــه طــور منصفانــهای نشــان
دهنــدهی رکــود هســتند .مثــ ً
ا در ســال  ،2008وقتــی اکثــر شــرکتهای
اتوموبیلســازی هــر ســال گزارشــی از کاهــش فــروش خــود میدادنــد ،شــرکت
رولزرویــس اعــام کــرد عــاوه بــر اهــداف ســال جــاری ،در حــال مقدمهچینــی
برای افزایش فروش در سالهای آینده است.
49. William Sahlman
50. Victor Kiam
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مدیــران شــرکتهایی کــه در زمــان رکــود اقتصــادی دنبــال فرصتهــا
میگردنــد بایــد بــه شــرایط بــازار بــا دقــت بیشــتری نــگاه کننــد .مشــتریها
درآمــد ثابتــی دارنــد مثــ ً
ا مســتمریبگیران تمایــل کمتــری بــه تغییــر
عادتهایشــان دارنــد و میــزان درآمدشــان از پساندازشــان ،بــا بــاال و پاییــن
شــدن تــورم و ســودهای بانکــی تغییــر میکنــد .بــرای اکثــر پــدر و مادرهــا،
شعار «بچهها اول» بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کاربرد دارد.
خیلــی کــم پیــش میآیــد کــه مشــتریها بــه صــورت غیرمنطقــی در بــازار
دســت بــه خریــد بزننــد .ســرمقالهنویس مجلــهی تایمــز در ســال 2008
مینویسد:
«تمایــل بــه کار خــاف در دوران رکــود اقتصــادی بهشــدت افزایــش

پیــدا میکنــد .تحقیقــات مریــل لینــچ 51نشــان میدهــد ســهام

شــرکتهای الــکل ،ســیگار و قمارخانــه در طــول شــش دورهی رکــود
اقتصــادی از ســال  1970بــه طــور میانگیــن 11 ،درصــد برخــاف 1.5

درصــد افــت بــازار ســهام امریــکا رشــد داشــته .باورش ســخت اســت
ـش بــازار درآمــد باالتــری را در دوران رکــود نشــان
امــا ایــن بخـ ِ
میدهد».

مــردم ســایر کاالهــای لوکــس را فرامــوش نمیکننــد ،Haagen-Dazs .یکــی از
بستنیســازهای معــروف ایــاالت متحــد امریــکا ،شــاهد افزایــش درآمــد خــود در
ده ـهی  1990بــود .حتــا در ایــن دوران مــردم بــه تعطیــات میرفتنــد و تصــور
میکردنــد اینگونــه بــه خانــوادهی خــود نزدیکتــر خواهنــد بــود .خبرنامههــای
یــک شــرکت خدمــات مســافرتی در انگلیــس گــزارش میدهــد کــه در ســال
 ،2009شــاهد  15درصــد افزایــش رزور هتــل و تورهــای گردشــگری بودهانــد.
س ـهماههی آخــر  2008صنــف شــیرینی و شــکالت انگلیــس 8درصــد افزایــش
فــروش داشــته Match.com .کــه در زمینــهی همســریابی فعالیــت دارد گــزارش
کــرده کــه در ســال  2009افزایــش  35درصــدی را در تعــداد اعضــای ســایت
داشــته .حتــا میــزان فــروش بلیــت تئاتــر ،ســینما و  DVDو موســیقی شــاهد
افزایــش فــروش در ســال  2009بــوده .در حالــی کــه در ایــاالت متحــد امریــکا ،در
51. Merrill Lynch
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ســال  ،2010فــروش بلیتهــای ســینما  5درصــد کاهــش پیــدا کــرد .ایــن مربوط
بــه زمانــی بــود کــه اقتصــاد از رکــود بیــرون آمــده بــود و دوران نقاهــت خــود را
میگذرانــد .از ســوی دیگــر ،فــروش کتابهــای موفقیــت در دوران رکــود
افزایــش پیــدا میکنــد .فــروش مؤسس ـههای خیریــه  5درصــد در ســال 2008
بیشــتر از ســال  2007بــوده .جــان کولیــک 52و کاتریــن جوکــز 53دو نفــر از اعضای
هیــأت علمــی دانشــکدهی اقتصــاد دانشــگا ه هــاروارد ،نــگاه عمیقتــری بــه رفتــار
مشــتریها در زمــان تغییــر شــرایط انداختنــد .آنهــا در مقال ـهی خــود کــه در
ســال  ،2009در مجلـهی اقتصــاد دانشــگاههــاروارد و مجلــه اقتصــادی تایمــز بــه
چــاپ رســید واژگان جدیــدی را اســتفاده کردنــد کــه درحقیقــت نشــاندهندهی
رفتارهــای متفاوتــی بــود کــه مشــتریها در شــرایط رکــود اقتصــادی نشــان
میدهند:
54
مخالفــان « :مشــتریان ترســیدهای هســتند کــه خریدهــای غیرضــروری خــود را
حذف و خریدهای روزانه خود را اصالح میکنند».
کوتاهمدتهــا« :55جوانترهــا یــا مصرفکنندههــای شــهری کــه
پساندازهــای اندکــی دارنــد ،مقــداری از پولشــان را در بحــران مالــی از دســت
میدهنــد ».آنهــا رفتــار مصــرف خــود را مقــداری تغییــر میدهنــد تــا وقتــی
بحــران اقتصــادی بــه اوج خــود برســد ،و آنوقــت در ایــن حالــت یکشــبه تغییــر
رفتار میدهند.
بلندمدتهــا« :56مشــتریهایی کــه مســتمری بازنشســتگیها آنهــا کاهــش
پیــدا کــرده؛ مثــل افتــادن بمــب در یــک جــاده اســت ».الگــوی مصــرف خــود را
بهتدریــج تغییــر میدهنــد و امیــدوار بــه بهترشــدن اوضــاع هســتند .نگراننــد امــا
وحشتزده نیستند.
ســادهکنندهها« :57مشــتریهای زرنــگ قبــل از رســیدن بــه بنبســت بــه
نقدینگیشــان توجــه میکننــد ».معمــوالً آنهــا مثــل قبــل هزینــه میکننــد
John Qulech .52

53. Katherine Jocz
54. naysayers
55. Short terms
56. long terms
57. simplifiers
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امــا شــاید تصمیــم بگیرنــد ماشــین جدیــدی را کــه تــوان مالــیاش را دارنــد
نخرند؛ چون تمایلی به فخرفروشی ندارند.
توهمبرانگیــزان :58افــرادی کــه بیشازانــدازه مثبتگــرا هســتند و اشــتهای
آنهــا بــرای مصــرف بــدون تغییــر باقــی میمانــد و تنهــا از کارت اعتبــاری
خودشان برای خرید استفاده میکنند.
وقتــی نقدینگــی کاهــش پیــدا میکنــد انتظــار مـیرود ارزش پــول در بخــش
اقتصــاد باال رود .در دههی  ،1930شــرکتهای GE,Kellogg and procter& Gamble
کــه اســتراتژی افزایــش ارزش پــول در امریــکا اتخــاذ شــد شــاهد بودیــم کهایــن
شــرکتها بــه مشتریانشــان بیشــتر از پولــی کــه دریافــت میکردنــد کاال ارائــه
میکردنــد .در ســال  2008و  ،2009ارزانفروشهایــی همچــون Lidiو  Aldiدر
صنعــت خردهفروشــی از ایــن روش سوءاســتفاده کردنــد و چیــزی نگذشــت کــه
باعــث ایجــاد رویکــرد جدیــدی در صنعــت خردهفروشــی انگلیــس شــدند .درســال
 ،2015فروشــگاه  Aldiاز  Waitroseپیشــی گرفــت و بهعنــوان ششــمین توزیــع
کننــده برتــر در صنعــت خردهفروشــی انگلیــس از لحــاظ ســهم در بــازار شــناخته
شــد .بــا هرکــدام از راههــا و بخشهایــی کــه مشــتری انتخــاب میکنــد ،ایــن
نکتــه را بایــد یــادآوری کــرد کــه مشــتریها در مراحــل بحرانــی واکنشهــای
یکســانی از خــود بــروز نخواهنــد داد .بــرای کارآفرینانــی کــه بــه دنبــال پیــدا
کــردن رفتــار مشــتری در بحرانهــای اقتصــادی هســتند ،همیشــه موقعیتهــای
اقتصادی سودمند برای بهرهبرداری وجود دارد.
حرفهایــی کــه باالتــر دربــارهی مشــتری و رفتارهایــش گفتــه شــد ،در
زمین ـهی فعالیــت بیــن شــرکتها هــم صــدق میکنــد .انتظــار از برخــی کاالهــا
و خدمــات در شــرایط بحرانــی افزایــش فــروش اســت .وقتــی مشــتری دچــار
کمبــود نقدینگــی اســت تنهــا نزولخورهــا و وامدهندههــا پیشــرفت زیــادی
میکننــد و اکثــر شــرکتها بــرای اینکــه کمبــود نقدینگــی خــود را جبــران
کننــد دســت بــه کــم کــردن هزینههــا و طبعــاً افزایــش درصــد ســود خــود
میکننــد .واگــذاری کارهــا یکــی از راههــای مناســب بــرای پاییــن آوردن هزینـهی
یمداری است.
مشتر 
58. Permabulls
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سایر فاکتورهای خارجی

آمــار و تغییــرات اجتماعــی :تغییــرات ســنی در جمعیــت جامعــهی هــدف
میتوانــد پیامدهــای بزرگــی بــرای ســازمانها (چــه کوچــک و چــه بــزرگ) داشــته
باشــد .فرقــی نمیکنــد ایــن شــرکتها تأمینکننــد ه یــا تولیدکننــده یــا
ارائهدهنــدهی خدمــات باشــند .ایــن امــر حتــا میتوانــد در ســاختار ســازمانی و
کارمندهــای شــرکت تأثیــر بگــذارد .افزایــش ســطح ســواد یــا تحصیــات دانشــگاهی
نشــاندهندهی بهتــر شــدن منابــع انســانی اســت کــه حتم ـاً برنام ـهی توســعهی
شــرکتها را بهبــود خواهــد بخشــید .دانشــگاههای غــرب از دانشــجوهای آســیایی
پــر اســت ،امــا دانشــگاههای چیــن یــا هنــد دچــار عقبافتادگــی کامــل شــدهاند.
درهمیــن زمــان ،شــرکتهای بــا تکنولــوژی بــاال در انگلســتان از پاییــن بــودن
کیفیــت کارمنــدان شــکایت دارنــد .ایــن شــکایت حتــا در زمــان رکــود اقتصــادی
هــم وجــود داشــت .همیــن نارضایتــی از ســوی کارفرماهــای امریــکا نیــز صــورت
میگیــرد؛ مخصوصـاً وقتــی آنهــا بــه دنبــال افزایــش نیــرو بودنــد فکــر میکردنــد
تحقیقــات بیشــتر بــه کارفرماهــا پیشــنهادهای بهتــری میدهــد؛ در حالــی کــه
کارمندهــای امریکایــی رضایتــی از کار نداشــتند .ایــن هــم یکــی از تغییــرات بــزرگ
اجتماعــی در غــرب اســت .افزایــش ســطح تحصیــات از نشــانههای بــاال رفتــن
ســطح توقــع افــراد در جامعــه اســت .حتــا تغییــر الگــوی مهاجــرت میتوانــد فرصــت
بیشــتری را در اختیــار شــرکتهای در حــال توســعه دهــد؛ همانطــور کــه فرصتهای
بیشــتری را در اختیــار مهاجرانــی قــرار میدهــد کــه از روی فقــر از اروپــای شــرقی
به انگلیس آمده بودند.
مزیتهــای تکنولــوژی :ایــن عامــل نشــانههای ضمنــی بــرای توســعه اســت.
چرخـهی زندگــی  IBMنشــان داد کــه چگونــه ســازمانها بــا بهوجــود آمــدن نتایــج
تغییــر تکنولــوژی عــوض میشــوند و توســعه پیــدا میکننــد .مــدل  IBMدر
حقیقــت نتیجــهی چیــزی را کــه دنبــال میکنیــد بهوضــوح نشــان میدهــد؛
هماننــد افزایــش حضــور کامپیوتــر و پذیرفتــه شــدن آن در محیطهــای کاری و
بازرگانــی .امــا ســایر ســازمانها ،مخصوصــاً مایکروســافت ،فاصلــهی خــود را بــا
ایجــاد کامپیوترهــای رومیــزی کــم کردنــد و بعــد از ســختافزار ،بــه نرمافــزار
بهعنــوان یکــی از منابــع ارزشــمند دنیــای  ITروی آوردنــد .وقتــی هســتهی اصلــی
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 IBMاجــرا شــود ،شــرکتها درســت مثــل فــروش کامیپوترهــای شــخصی بــرای
فعالیتهــای تجــاری ،بــه فکــر توســعهی خدمــات جانبــی و سرویســی ایــن سیســتم
عامل میافتند.
تغییــرات تکنولــوژی در یــک صنعــت ،پیامدهایــی بــرای ســایر صنایــع خواهــد
داشــت .تغییــرات مــوازی از هــم تکنولــوژی باعــث ایجــاد یــک همگرایــی بیــن
صنایــع مختلــف میشــود .پیشــرفت تکنولــوژی باعــث تأثیرگــذاری در توســعه از
طریــق راههــای مختلــف میشــود .فاصلــهای هزارانســال ه بیــن رؤیــا و حقیقــت
وجــود دارد .بــا ایــن حــال تکنولــوژی باعــث ایجــاد فعالیتهــای بســیاری در اقتصــاد
جهانــی در ســالهای منتهــی بــه قــرن  2000شــد .توســعهی اینترنــت و تجــارت
الکترونیکــی فرصتهــای توســعهی بیشــماری را بــرای شــرکتهای جدیــد و
ی ایجــاد کــرد .از ســوی دیگــر البتــه صــدای ناقــوس مــرگ برخــی از
حتــا قدیم ـ 
شرکتها را بلند کرد.
تغییــرات سیاســی :ایــن عامــل هــم در تغییــرات فضــای اقتصــادی بســیار مهــم
اســت .بیشــتر شــکوفاییهای بینظیــر و گســتردهی کشــور برزیــل در ســالهای
اخیــر ،تنهــا بــه خاطــر ثباتــی بــوده کــه در فضــای سیاســی ایــن کشــور صــورت
گرفته(.البتــهایــن ثبــات چنــد ســالی هســت کــه از بیــن رفتــه ).پیشــرفت کشــور
چیــن قطع ـاً نتیج ـهی تغییــر نگاههــای نخبــگان سیاســی آن و ثبــات اقتصــادیای
کــه بعــد از آن شــکل گرفتــه بــوده .ایــن تغییــرات در غــرب بــه صــورت بنیــادی
صــورت نمیگیــرد امــا نمیتــوان تأثیراتــش را نادیــده گرفــت .سیاســتمداران
میتواننــد فضــای مثبتــی را بــرای کارآفرینــان و بانکدارانــی کــه در اقتصــاد حضــور
دارنــد ایجــاد کننــد .بــرای مثــال ،مقــررات دولــت بــرای اســتخدام کارکنــان در
شــرکتهای بــزرگ میتوانــد انگیــزهای باشــد کــه شــرکتها تمایــل داشــته
باشــند کوچــک باقــی بماننــد .محدودیتهــای برنامهریــزی شــاید ایــن تصــور را
بهوجــود آورد کــه مرکــز شــهر هماننــد صــد ســال پیــش اســت و آنهــا میتواننــد
از توسعهی شرکتها جلوگیری کنند.
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در فصلهــای گذشــته بــه هــر مانعــی کــه جلــو تســهیل و حرکــت توســعهی
یــک شــرکت را میگرفــت بهعنــوان موانــع بالقــوهی توســعه پرداختــه شــد؛ و حتــا
اگــر شــرکت در حــال توســعه باشــد ،ایــن موانــع میتوانــد بهعنــوان محدودکننــدهی
توســعه ظاهــر شــود .وقتــی اوضــاع خــوب باشــد ،موانــع توســعه و مشــکالت
درونســازمانی پنهــان میشــوند؛ امــا در زمــان ســختی موانــع قبلــی کام ـ ً
ا ظاهــر
میشــوند و تأثیــر ویرانگــری خواهنــد داشــت .وقتــی توســعه بــه صــورت فرمــول
بیــرون شــرکت
ارائــه میشــود ،مدیــران موظفنــد موانــع توســعه را چــه درون و
ِ
پیدا کرده و برای آن راهحلی بیندیشند.
موانع داخلی

«اکثــر شــرکتها از ســوءهاضمه یــا گرســنگی میمیرنــد ».دیویــد پــاکارد 1در
مجلــهی  HP Wayبحثــی را مطــرح میکنــد کــه بــر اســاس آن مســائل داخلــی
بهعنــوان مهمتریــن مانــع دســتوپا گیــر توســعهی شــرکت معرفــی شــده؛ در
حالــی کــه اکثــر افــراد تصــور میکننــد عــدم توانایــی در ایجــاد کسـبوکار جدیــد
ی از شــرکتهای جدیــد بــا وجــود
بزرگتریــن مانــع بــرای رشــد اســت .تعــداد کمـ 
کارآفرینانــی موفق،بــا بزرگتریــن موانــع توســعه روبــهرو میشــوند .البتهایــن
موضــوع از اهمیــت فــروش جدیــد در توســعهی شــرکت نمیکاهــد .شــما زمانــی
صالحیــت داشــتن عنــوان «کارآفریــن» را داریــد کــه در مراحــل اولی ـهی شــرکت
بهعنــوان یــک فروشــنده خــوب و ماهــر ظاهــر شــوید .کارآفرینــان بایــد آنقــدر بــه
تواناییهــای خــود اعتمــاد داشــته باشــند کــه بتواننــد قدمهــای اولیـهی شــرکت را
بهراحتــی بردارنــد .بــا توجــه بــه مطالــب بــاال ،یــک کارآفریــن تصمیــم میگیــرد بــه
جــای توجــه بــه لــوازم و وســایل توســعه ،تمرکــزش را روی فــروش بگــذارد .توســعه
براســاس فــروش بیشــتر میتوانــد ظاهــر بیرونــی شــرکت را موفــق و ســالم نشــان
دهــد؛ در حالــی کــه در درون آن ،تنهــا مدیــران و کارکنــان از ضعفهــای ســازمان
بهخاطــر توســعه آگاه هســتند .قبــل از آنکــه بــه فــروش بیشــتر خــود افتخــار کنیــد
بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــید کــه گــردش مالــی ارزشــی نــدارد ،ســود در
خوشفکــری اســت .امــا بــه هــر حــال نقدینگــی در هــر فعالیتــی یــک واقعیــت
1. David Packard
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است؛ مخصوصاً برای شرکتهایی که به صورت منظم در حال رشد هستند.
انــواع مختلفــی از موانــع توســعه در داخــل شــرکت وجــود دارد کــه بــرای درمان
ع رد شــد .همانطــور کــه
«ســوءهاضمه» و ســوءعملکرد شــرکت بایــد از ایــن موان ـ 
در فصلهــای گذشــته بــه صــورت ضمنــی گفتیــم ،موانــع داخل ـیای کــه میتــوان
برای شرکت در نظر داشت عبارتند از:
موانع شخصی که به مالکان و نقش هر کدام از آنها مربوط میشود.
موانــع مدیریــت انســانی کــه بــه ســاختار مدیــران ارشــد و تیــم مدیــران میانــی؛
دستمزدهای پرداختی مستقل هر کدام از آنها مربوط میشود.
موانــع ســاختاری کــه بــه گســتردگی کنتــرل ،خطــوط گزارشدهــی و
کانالهای ارتباطی مربوط میشود.
موانــع پنهــان همچــون بــه انتهــا رســیدن تأثیرگــذاری مالــک شــرکت و
جایگزیــن شــدن آن بــا شــخصیت شــرکت همچــون فرهنــگ ،برنــد و ارزشهای
سازمانی که توسعهی شرکت به همراه میآورد.
همانطــور کــه از موانــع بــاال قابــل درک اســت ،اکثــر آنهــا بــه مدیریــت
وابســته اســت .درحقیقــت ،بزرگتریــن درســی کهایــن فصــل میخواهــد بــه شــما
بدهــد ایــن اســت کــه مهمتریــن مانــع توســعهیشــرکت بــه مدیریــت برمیگــردد؛
مخصوصاً به ظرفیت و قابلیتهای آن.

ــ
ــ
ــ
ــ

وقتی مالکان تغییر را میپذیرند

اگــر بپذیریــم کــه بــرای توســعه نیــاز بــه تغییــر داریــم ،بایــد بپذیریــم کــه
قوانیــن افــرادی هــم کــه بهعنــوان مؤســس شــناخته میشــوند بایــد تغییــر کنــد.
همانطــور کــه آنهــا خــود را مالــک حســاب میکننــد و هدایــت فعالیتهــای
اولیــهی را بهعهــده دارنــد و شکلوشــمایل خــود را بــه شــرکت میدهنــد.
ن بیشــتر از هــر چیــز دیگــری بــرای توســعهی
مؤسســان شــرکت بایــد بداننــد قوانیـ 
شرکت باید تغییر کند و تغییر آن کام ً
ال ضروری است.
مدیــران اجرایــی و کارآفرینــان نظــرات زیــادی راجــع بــه تفــاوت بیــن
نقشهایشــان در شــرکت دارنــد .نــداو شــوال 2یکــی از کارآفرینانــی جــوان در
2. Nadav Shoval

 120ثبات افیون کسبوکارها

یگوید:
مصاحبهی با مجله  Entrepreneur Magazineم 

«یــک کارآفریــن میتوانــد توانایــی دیــد تونلــی را داشــته باشــد.
آنهــا تمــام حــواس خــود را بــرای یافتــن فرصتهــای جدیــدی

میکننــد کــه جلــوی رویشــان قــرار دارد و آن را نقطــهی موفقیــت

خودشــان میداننــد .امــا بــرای ادامــه داشــتن ایــن وضعیــت ،مدیــران

اجرایــی بایــد بتواننــد هــم موقعیتهــای جدیــد رشــد و توســعه را

شناســایی کننــد و هــم موانعــی را کــه بــر ســر راهشــان قــرار دارد
شناسایی کنند و راهحل بدهند».

در ســال  ،2013اســتیو توبــاک در مجلــهی  ،Inc.Magazineبهعنــوان مدیــر
اجرایــی ارشــد و هدایتکننــدهی کمپانیهــای بــا تکنولــوژی بــاال ،پنــج تلــهی
مشــترک را کــه کارآفرینــان بــرای مدیــران اجرایــی ایجــاد میکننــد شناســایی
کرده:
3

«آنهــا خیلــی روی راه و روش خودشــان ســرمایهگذاری کردهانــد»؛
«آنهــا مشــتاق بــه گرفتــن تصمیمهــای ســخت نیســتند»؛ «آنهــا

منتظــر مدیــران نمیماننــد»؛ «آنهــا بازاریابــی نمیکننــد»؛ و
«معموالً مشتاق نیستند عقب بنشینند».

جانهــام ،4شــریک شــرکت  VSP Capitalدر سانفرانسیســکو ،در مقالـهای در
مجلــهی بیزنــس دانشــگا ه هــاروارد ،در ســال  ،2002بحــث میکنــد کــه
کیفیــت وجــودی یــک کارآفریــن موفــق بــه ضعیــف بــودن مدیــر اجرایــی
برمیگــردد .بــه تنهایــی فکــر کــردن و تمرکــز روی هــدف در روزهــای اول
شــرکت میتوانــد مدیــر اجرایــی را بــه ســمت داشــتن نــگاه تونلــی بکشــاند و
از اضافــه کــردن نیــروی جدیــد بــه تیــم مدیریتــی کــه بخواهــد فکرهــای
تــازهای را بــه همــراه خــود بیــاورد ،جلوگیــری کنــد .وفــاداری بــه افــرادی کــه
شــرکت را ایجــاد کردهانــد میتوانــد یــک دِیــن بــرای شــرکت ایجــاد کنــد؛ آن
هــم وقتــی ظرفیتهایــش توســعه پیــدا میکننــد .تعصــب و وظیفــه شناســی
دو عاملــی هســتند کــه کارآفرینهــا را از مخترعــان و رؤیاپــردازان جــدا
3. steve toBAK
4. John hamm
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میکنــد .همیــن دو عامــل باعــث ایجــاد وســواسهای فکــری روی جزئیــات
میشــود و کارآفریــن را در پذیــرش تیــم مدیریــت حرفــهایای کــه بــرای
پیادهســازی برنامههــای شــرکت آمادگــی دارد دچــار تردیــد کنــد؛ زیــرا
هیچکــس را همچــون خــودش نســبت بــه شــرکت متعصــب و وظیفهشــناس
نمیبینــد .البتــه ممکــن اســت شــخصیت فــردی کســی کــه شــرکت را ایجــاد
کــرده نتوانــد بوروکراســیهای ضــروریای را کــه در شــرکتهای بزرگتــر
وجود دارد بپذیرد یا حتا آن را اجرا کند.
افــرادی کــه شــرکتی را تأســیس میکننــد بایــد بداننــد کــه چــرا شــرکت
را را ه انداختهانــد و افزایــش انگیزههــای شــخصی آنهــا بــرای توســعهی
شــرکت یــک الــزام اســت .افــرادی کــه از کسـبوکارهای بــزرگ فــرار میکننــد
تــا خــود را در راهانــدازی شــرکت کشــف کننــد ،اگــر موفــق شــوند دوبــاره
کسبوکار کوچکی را راهاندازی خواهند کرد و شرکت قبلی را میفروشند.
اگــر مؤسســان شــرکتها نخواهنــد یــا نتواننــد تغییــر کننــد ،دیــر یــا زود
ایــن ســؤال را از خودشــان خواهنــد پرســید کــه آیــا وقــت آن نرســیده کــه
5
فرمــان هدایــت را بــه شــخص دیگــری بســپارند .جــی .کــی  .گالبریــت
بهعنــوان یــک اقتصــاددان مشــهور بیــن «توافــق بیــن افــراد از لحــاظ ســن،
انــدازه یــا ســادگی در اجــرا کــه بیــن هــم دارنــد بــا افــرادی کــه کنتــرل
ظرفیتهــای شــرکت را در اختیــار دارنــد و تکنولــوژی شــرکت از فکــر آنهــا
پدیــد میآیــد» تمایــز قائــل میشــود .خیلــی کــم پیــش میآیــد کــه
کارآفرینــان خــود را در مرحلـهی نهایــی شــرکت ببیننــد .درحقیقــت ،گالبریــت
در کتاب خود با عنوان  New Industrial Stateمیگوید:
«درحقیقــت ،بهتریــن کارآفرینــان بایــد بــا گاو آپیــس (کــه مصریان

باســتان بهعنــوان تجســم خــدای ازیریــس پرستشــش میکردنــد)
مقایســه شــوند .او نتیجــهی فعالیتهایــش را بــه قیمــت انقــراض

خودش بهدست میآورد».

نــوام واســرمن 6یکــی از پروفســورهای دانشــکدهی تجارت دانشــگاههــاروارد،
5. J.K.Galbraith
6. Noam Wasserman
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براســاس تحقیقــی کــه در میــان  212اســتارتآپ امریکایــی در اواخــر دهـهی
 1990و اوایــل ده ـهی  2000انجــام داده بــود ،نشــان داد کــه تــا  50درصــد
مؤسســان شــرکتها بعــد از ســه ســال هنــوز بهعنــوان مدیرعامــل مشــغول
بــه فعالیــت بودنــد .در ســال چهــارم ،ایــن تعــداد بــه  40درصــد کاهــش پیــدا
میکــرد و تنهــا  25درصــد از آنهــا اجــازه میدادنــد کــه سهامشــان را بــه
ی در بــازار عرضــه شــود .واســرمن کـ ه ایــن تحقیــق را در ســال
صــورت عمومـ 
 2008منتشر کرد ،بهعنوان یک هشدار در بخشی از آن نوشت:
«یکــی دیگــر از عواملــی کــه باعــث ایجــاد انگیــزه در کارآفریــن

بــرای ثروتمنــد شــدن میشــود ایــن اســت کــه :ایجــاد و آفرینــش

محصــول جدیــد و رهبــری یــک ســازمان وجــود دارد .امــا نتیجـهی
آن کامـ ً
ا شــگفتآور اســت کــه موفقیتهــای خــود را بــه مخاطــره
میانــدازد .کارآفرینــان همیشــه بــا یــک گزینــه در هــر مرحلــه

بیــن ایجــاد پــول و مدیریــت کــردن ماجراجوییهــای خــود مواجــه
میشــوند .افــرادی کــه متوجــه اهمیــت یکــی از ایــن دو نمیشــوند

در انتها نه به پول میرسند و نه قدرتی خواهند داشت».

وقتــی شــرکتی شــروع میکنــد کــه شــخصیت جداگان ـهای از مؤسســانش
داشــته باشــد و در مســیر خــودش گام بــردارد ،تــازه در حــال بهوجــود آمــدن
«یــک شــرکت» اســت نــه «شــرکت آدمــی بخصــوص» .ایــن مرحلــه بــرای
بیشــتر شــرکتها مرحلــهی بســیار ســختی اســت .وقتــی یــک شــرکت بــه
مؤسســانش بســیار وابســته باشــد ،پتانســیلهای توســعهاش متوقــف میشــود؛
صرفنظــر از اینکــه آیــا مالــکان نســبت بــ ه ایجــاد تغییــر آگاه باشــند؛
ظرفیتهــا و قابلیتهــای مالــکان ،هرقــدر هــم کــه باهــوش و زرنــگ باشــند،
نامحــدود و بیانتهــا نیســت .ایــن شــرکتها معمــوالً در فــروش محصــول هــم
دچــار مشــکل میشــوند ،چــون وقتــی مؤسســان از شــرکت دور میشــوند،
بخــش عمــدهای از فــروش شــرکت هــم بــا آنهــا مــیرود .جــدا کــردن
مؤسســان از شــرکت جــزء ضروریــات و الزامــات بخشــی از اســتراتژیهای
توسعه است ،اما میتواند سخت و با ریسک باال همراه باشد.
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گرفتن بهترین نتیجه بدون حضور مؤسسان

جولیــان متکالــف 7و ســینکلر بیچــام 8بعد از تأســیس ســاندویچی
یــک مدیــر اجرایــی قدرتمنــد بــه نــام انــدرو رولــف 9را بــه اســتخدام خــود در آوردند
تــا برنامههــای توســعه را در کشــورهای دیگــر پیــاده کنــد .اولیــن واکنــش متکالــف
بــه وضعیــت جدیــد ،گرفتــن ســه مــاه مرخصــی کامــل بــود و ایــن کار را بهخاطــر
درآمــد بــاالی شــرکت نکــرد ،ایــن کار را کــرد تــا بــه مدیــر اجرایــی جدیــد فرصــت
و فضای کار کردن بدهد.
بخــش جالــب ماجــرا زمانــی اســت کــه مؤسســان بــه صــورت فــرد در ســایه
قــرار میگیرنــد تــا ثابــت کننــد اســتراتژیهای جدیــد ناموفــق اســت .رولــف در
ســال  2003ساندویچفروشــی را بعــد از دوســال موفقیــت زیــاد بــه خاطــر
تفاوتهــای بنیــادی بــا مؤسســان شــرکت دربــارهی اســتراتژیهای آینــده در
بخشهــای ضعیــف شــرکت تــرک کــرد .متکالــف خــودش را در نقــش یــک «مدیــر
خــاق» قــرار داد؛ نقشــی کــه نمیتــوان آن را در هیــچ کتــاب راهنمایــی پیــدا کــرد.
امــا متکالــف قصــدی بــرای فعــال کــردن شــرکت نداشــت؛ او مدیــر مســتقل دیگری
بــه نــام کالیــو ســچلی 10را اســتخدام کــرد .بــازی بیــن مالــک و مدیــر اجرایــی
دوباره شروع شد .تنها تفاوت این بود که اسم مدیر اجرایی تغییر کرد.
اســتیو جابــز 11از جملــه افــرادی اســت کــه (وی در ســال  1984آن را پایــه
گــذاری و بعــد از آن اخــراج شــد) در ســال  1997بــه ســمت مدیــر اجرایــی شــرکت
APPLEبــر میگــردد .برخــاف متکالــف کــه فــرد دیگــری را بهعنــوان مدیــر اجرایــی
انتخــاب کــرد ،اســتیو خــود بــه تنهایــی ایــن ســمت را در اختیــار گرفــت و از آن بــه
بعــد ،بخــت و اقبــال بــه شــرکت اپــل روی آورد .جالــب اینجــا اســت کــه حتــا
وقتــی او در ســال  2009شــش مــاه مرخصــی درمــان گرفــت ،نگــران آینــدهی
شــرکت اپــل بــود .هــر چنــد ایــن شــرکت جــزء یکــی از بزرگتریــن و بهتریــن
شــرکتهای دنیــا محســوب میشــود ،امــا اگــر رابطـهی جابــز بــا اپــل کنترلشــده
جلــو میرفــت هیچوقــت نگرانــی راجــع بــه آینــدهی شــرکت وجــود نداشــت.
Pert a Manger

7. Julian Metcalfe
8. Sinclair Beecham
9. Andrew Rolfe
10. Clive schlee
11. Steve Jobs
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کارشناســان معتقدنــد وســواسهای او در طراحــی و جدیتــش در ادارهی جــزء بــه
جــزء بخشهایــی از شــرکت باعــث شــده بــود تــا ســمت مدیریــت اجرایــی اپــل
برایــش کوچــک باشــد .دوســال بعــد از اینکــه جابــز فــوت کــرد ،ارزش ســهام
شــرکت اپــل  25درصــد افــت پیــدا کــرد« .دوســال بعــد از فــوت جابــز ،آیــا اپــل
شــرکت متفاوتــی شــده اســت؟» ایــن تیتــر خیلــی از روزنامههــا بعــد از افــت ســهام
شرکت اپل بود.
مردم و مدیریت کردن آنها

موانــع توســعهای کــه مربــوط بــه مؤسســان شــرکت اســت دربــارهی اســتخدام
ت تیمهــای مدیریتــی سیســتم
نیــروی تازهنفــس یــا افزایــش ظرفیــت و قابلیــ 
اســت« .اگــر میخواهــی کاری در شــرکت بشــود خــودت انجامــش بــده ».ایــن
جملــه یکــی از تمایــات اصلــی مالــکان بســیاری از ســازمانها اســت .استداللشــان
ایــن اســت کــه پیــدا کــردن کارمنــد خــوب بســیار ســخت اســت .درحقیقــت آنهــا
یــک مقاومــت پنهانــی نســبت بــه واگــذاری مســؤلیت دارنــد .شــما میتوانیــد در
بســیاری از چارتهــای ســازمانی شــرکتهای بــزرگ و متوســط ایــن موضــوع را
ی اعضــای هیــأت مدیــره بــه صورت مســتقیم
پیــدا کنیــد و خواهیــد دیــد کــه تمامـ 
بــه مؤسســان خودشــان گــزارش میدهنــد؛ مخصوصـاً اگــر مالــکان ایــن شــرکتها
جــوان باشــند .اولیــن اقــدام جــدی بــرای توســعه و گذشــتن از ایــن مرحل ـ ه ایــن
اســت کــه خطــوط گزارشدهــی بــه مؤسســان قطــع و بــه یــک تیــم حرفـهای کــه
میتوانــد از ایــن گزارشهــا اســتفاده کنــد ،وصــل شــود و مؤسســان را بــه ســایر
مسائل دیگر ارجاع دهند.
مؤسســان ســازمان ،حتــا اگــر فــرض کنیــم کــه هیچکــس نمیتوانــد کارهــا را
آنطــور کــه آنهــا میکننــد ،بــه ســرانجام برســاند ،بایــد بپذیرنــد انجــام کارهــا
توســط خودشــان چیــزی جــز یــک راهحــل موقتــی بــرای مســائل کوتاهمــدت
نیســت .آنهــا بایــد بپذیرنــد مســائل زائــد را از کنارشــان حــذف و افــرادی را
اســتخدام کننــد تــا بتواننــد کارهــا را بهتــر از خودشــان انجــام دهــد .ایــن بهتریــن
تصمیــم و انتخابــی اســت کــه میتواننــد بــرای توســعهی شــرکت و مدیریــت آن
بگیرنــد .متأســفانه حتــا آنهــا کــه بــا فکــر واگــذاری اختیــارات موافــق هســتند،
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فکــر اشــتباهی کــه در ســر میپرواننــد و آن ایــن اســت کــه «چهکســی بیشــتر از
مــن ایــن شــرکت را دوســت دارد؟» ایــن جوهــره فکــر اصلــی کارآفرینــان اســت و
بــا ایــن حــال ترجیــح میدهنــد بــا اســتخدام مشــاور ،تیــم مدیــران ارشــد خــود را
کامــل کننــد .تیــم مدیریتــی بــرای ثبــات در آینــده و بازســازی شــرکت خــارج از
تفاوتهــای شــخصیتی ،اختالفــات ســاختاری و مشــکالت شخصیشــان قــدم بــر
میدارنــد و تصــور نمیکننــد کــه بــا خوشآمدگویــی مؤسســان روبــهرو خواهنــد
شــد و آینــدهای آســوده در انتظارشــان اســت .بــه عبــارت دیگــر ،اســتخدام تیــم
حرفــهای بــرای ســاختن فــردا اســت نــه اجــرای دســتورالعملهای مربــوط بــه
گذشــته .تیــم اجرایــی موفــق از آدمهــای مختلفــی تشــکیل شــده و افــراد تیــم نباید
شبیه هم باشند.
اضافــه شــدن افــراد جدیــد حتمـاً فکــری نــو را بــرای شــرکت بــه همراه مـیآورد
کــه قطعــاً نبایــد شــبیه راهحلهــای مؤسســان شــرکت باشــد .درحقیقــت ایــن
افــراد نیــاز دارنــد مدیریــت خــود را بــه شــکل متفاوتــی اعمــال کننــد و انگیــزهی
انجــام آن را هــم داشــته باشــند .اگــر چنیــن نشــانههایی در ایــن تیــم وجــود
نداشــته باشــد ،تبدیــل بــه یکــی از موانــع بــزرگ بــرای توســعه تبدیــل میشــود کــه
در آینــدهای نزدیــک باعــث ایجــاد موانــع و مشــکالت دیگــر خواهــد شــد .همانطــور
هنــام Wisdom of Teams
 13در کتابشــان ب 
کــه جــان کاتزنبــاخ 12و داگالس اســمیت 1
اشــاره میکننــد عملکــرد گروهــی از مــردم بــدون داشــتن نشــانههایی از مدیریــت
چیــزی بــه شــرکت یــا هــر فعالیــت دیگــری اضافــه نخواهــد کــرد .درحقیقــت
مدیریــت حرفــهای ،بــه همــراه تیــم اجرایــی تأثیرگــذار باعــث افزایــش ظرفیــت
شــرکت ،نــه تنهــا در مبــارزه بــا مســائل جــاری میشــود بلکــه بــه آینــدهای
عظیمتــر هــم توجــه خواهــد کــرد .بــرای بهدســت آوردن اطالعــات بیشــتر
دربارهی مدیریت تیم به فصل  6مراجعه کنید.
اضافــه کــردن افــراد جدیــد بــه تیــم موجــود ،ایــن مفهــوم را بــرای مدیــران
میآورنــد کــه برخــی از آنهــا بایــد بخشــی از وظایــف خــود را بــه تازهواردهــا
بدهنــد .ایــن بــرای تیــم فعلــی شــرکت ســخت اســت؛ همینطــور بــرای فــرد
12. jon katzenbach
13. Douglas Smith
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جدیــد .مدیــران اجرایــی ،افــراد جدیــدی را بــرای ارتقــا و رشــد شــرکت اضافــه
میکننــد .امــا بــا شــک درونســازمانی مواجــه میشــوند کــه آنهــا را یــک مرحلــه
بــه عقــب برمیگردانــد .تیــم اجرایــی موجــود قطع ـاً بهخاطــر هدفهایــی کــه در
فــروش بهوســیلهی مالــکان یــا فعالیــت خودشــان دارنــد بــا افــراد جدیــدی صحبــت
خواهند کرد و به شکلی رجز خوانی میکنند.
همانطــور کــه سیســتم انتظــار متفاوتــی از مدیــران فعلــی نســبت بــه مدیــران
جدیــد دارد ،آنهــا نیــز احســاس متفاوتــی نســبت بــه درآمــد یــا پــاداش خــود
خواهنــد داشــت .آنهــا انتظــار داشــتن یــک درآمــد آبرومنــد را دارنــد .نســل اول
مدیــران و کارکنــان بابــت ســاختن یــک شــرکت و داشــتن هیجــان اولیــهی آن
احســاس بهتــری دارنــد و حتم ـاً مدیــری کــه تجرب ـهی ســاختن شــرکت را دارد و
توانســته شــرکتی بــزرگ را مدیریــت کنــد انتظــار داشــتن درآمــد بیشــتری نســبت
بــه مدیــران فعلــی دارد .ایــن تنــش را در همــهی شــرکتها بهخاطــر تفــاوت
نسلهای مدیریتی میشود دید.
رجزخوانــی و داشــتن ادعــا نســبت بــه عملکــرد گذشــته تنهــا عامــل ایجــاد
تنــش نیســت .بــرای مثــال ،وقتــی ســازمان آنقــدر بــزرگ میشــود کــه بــرای
اســتخدام نیروهایــش نیــاز بــه یــک مدیــر منابــع انســانی پیــدا میکنــد کــه قــرار
اســت بــه پــاداش و ســود مدیــران نظــارت کنــد و مدیــران و معــاون مــورد نیــاز
سیســتم را طبــق بودج ـهی تعریفشــده اســتخدام کنــد .همزمــان ســایر مدیــران
ســازمان هــم کــه ســاختار مدیریتــی خــود را ایجــاد کردهانــد شــروع بــه خالــی
کــردن مســائل مدیریتــی مربــوط بــه کارکنانشــان ،بــر ســر تیــم مدیریــت منابــع
یکنند.
انسانی م 
شــرکتهایی کــه بهایــن موضــوع برمیخورنــد از مهــارت مدیرعامــل شــرکت
در تقســیمبندی وظایــف ســود میبرنــد .آنهــا افــراد توانمنــد را در بخــش مدیریــت
منابــع انســانی اســتخدام میکننــد و کار مدیــران فــروش تنهــا محافظــت از بخــش
فــروش شــرکت اســت .ســاختارهای ســازمانی ساختهشــده موظفنــد بــه احتیاجــات
کارکنــان و مدیــران پاســخ دهنــد تــا مدیــران ســازمان بهانــهای در ایــن مــورد
نداشــته باشــند و ایــن کار قطعـاً در ارائـهی خدمــات بــه مشــتریها هــم تأثیرگــذار
خواهــد بــود .بااینهمــه ایــن ســاختارها در آینــده بــه یــک مانــع بــرای توســعهی
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شــرکت تبدیــل خواهنــد شــد .ایــن مانــع باعــث میشــود ســاختارهای جدیــد از
ســوی مدیــر اصلــی ســازمان طراحــی شــود کـ ه اینبــار بــه ارتبــاط میــان مدیــران
و مشــتری توجــه خواهــد کــرد .در ایــن حالــت بخــش منابــع انســانی ،فــروش،
بازاریابــی و اجرایــی تعطیــل نمیشــود چــون ســازمان آنقــدر بــزرگ شــده کــه
بــدون ایــن بخشهــا نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد امــا نقشهــای هــر بخــش را
مشــاوران داخلــی دوبــاره تعریــف میکننــد .در ایــن زمــان از یــک برنامــه و سیســتم
کلــی کــه مدیریــت آنهــا را تعبیــه کــرده پیــروی خواهنــد کــرد و خــود را از انجــام
کارهایی که باعث ایجاد استهالک میشود دور میکنند.
موانعــی کــه مدیریــت منابــع انســانی در ســازمانهای بــزرگ پیــش رو دارنــد
بــه شــکل دیگــری در شــرکتهای کوچــک هــم هســت .درحقیقــت ،در شــرکتهای
مشــتاق بــرای توســعه بســیار مهــم اســت کــه نیروهــا شایســتهی بخشــی باشــند که
در آن فعالیــت میکننــد( .فصــل  6را بخوانیــد) امــا مهمتــر ایــن اســت کــه بــه یــاد
داشــته باشــیم توســعه یعنــی تغییــر و تغییــر یعنــی عــوض شــدن افــراد نقــش یــا
بخــش
رفتــار آنهــا ـ .تغییــر در هــر ســازمانی میتوانــد مشــکل باشــد و هــر
ِ
شــرکت بــه شــکل مســتقلی بایــد تغییــر کنــد .هــر فــرد بــا دیگــری تفــاوت دارد.
اجــرای برنامههــا بــا تصــورات و تجربیــات مختلــف افــراد میتوانــد نتایــج متفاوتــی
را بــه همــراه داشــته باشــد .هــر شــخصی کــه درمقابــل تغییــر مقاومــت نشــان دهــد
جابهجا خواهد شد؛ حتی اگر مدیرعامل باشد.
ساختار سازمانی

ســاختارهای ســازمانی هــم میتواننــد یکــی از موانــع توســعهی شــرکت بــه
حســاب آینــد و درواقــع ،راهحــل بســیاری از موانــع توســعهی شــرکت در ســاختار آن
قرار دارد.
یــک شــرکت جدیــد ،نیــاز چندانــی بــه ســاختار نــدارد .هــر چنــد ،یــک
شــرکت تــا وقتــی ســاختار پیــدا نکنــد نمیتوانــد ارزیابــی درســتی از فعالیتهای
خــود و میــزان ســودآوری اش داشــته باشــد .ســاختارهای متفاوتــی بــرای
فعالیتهــای مختلــف در ســطوح متفــاوت توســعه طراحــی شــده و انتخــاب
ســاختار میتوانــد روش توســعهی شــرکت را تعییــن کنــد .بــه صــورت کلــی دو
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نوع ساختار وجود دارد:

ــ
ــ

ســاختار شــرکتی کــه در آن رابطــهای بیــن گزارشهــای مختلــف واحدهــا
بخش ،واحدهای فرعی و سایر بخشهای موجود در شرکت وجود دارد.
ســاختار مدیریتــی کــه در آن خطــوط گزارشهــا مســتقل هســتند؛ مخصوصـاً
در ترکیــب هیأتهــای اجرایــی و اعضــای کمیتههــای مربــوط بــه آن ،مدیــران
و هر یک از اعضای هیأت مدیره.
بخشهــای مختلــف شــرکت میتواننــد جداگان ـ ه ایجــاد شــوند کــه هــر کــدام
از آنهــا قانونهــای خــاص خــود را دارنــد و تنهــا زیرمجموعـهی شــرکت هلدینــگ
مــادر هســتند؛ زیــرا گرداننــدگان شــرکت ترجیــح میدهنــد الیههــای بیشــتری
بــه مدیریــت اضافــه نکننــد و ایــن موضــوع باعــث پیچیدگــی بیشــتر «ســاختار
شــرکتی» میشــود کــه در آن شــرکت تنهــا توســط یــک روش اداره میشــود.
البتــه اینجــا یــک تضــاد وجــود دارد :اگــر در شــرکت هــر بخــش شــامل نظمهــای
متفاوتــی باشــد ،ممکــن اســت اختالفهــای جزئــیای کــه میــان نظمهــای
مختلــف وجــود دارد شناســایی نشــود .برعکــس ،اگــر بــرای هــر بخــش بــه صــورت
جداگانــه مدیــر و سیســتم اداری مســتقلی در نظــر گرفتــه شــود ،ایــن خطــر وجــود
دارد کــه هــر بخــش در منابــع تکــراری ســرمایهگذاری کنــد یــا بدتــر از آن باعــث
آسیب دیدن بخشهای دیگر شرکت شود.
امــکان نــدارد ایــن تنشهــا یــا تضادهــا درون سیســتم حــذف شــود ،امــا
میتــوان بــا مدیریــت آنهــا ،تاثیرگذاریشــان را کاهــش داد .واحــد تحقیــق و
توســعه و بخشــی از شــرکت کــه روی کســبوکارهای جدیــد ســرمایهگذاری
میکنــد ،قطعــاً از اینکــه جــدا شــود و نظــم جداگانــهای داشــته باشــد ســود
خواهــد بــرد و احتمــال رســیدن بــه هدفهــای تعییــن شــده افزایــش مییابــد.
داشــتن ایــن ســاختار میتوانــد بــه جــذب ســرمایهگذار خارجــی یــا شــریک
تجــاری بـ ه ایــن بخشهــا (منظــور واحــد تحقیــق و توســعه اســت) کمــک کنــد .در
حالــی کــه اگــر تنهــا یــک ســاختار را مــد نظر قــرار دهیــم ،امــکان ورود ســرمایهگذار
بیرونــی بــه شــرکت وجــود نــدارد .البتــه خطــوط گزارشدهــی در سیســتم بایــد
بیــن بخشهــای مختلــف جریــان داشــته باشــند تــا هــر بخــش برنامههــای خــود
را بــا سیســتم توســعهی شــرکت و باتوجــه بــه مســائل پیــش رو تطبیــق دهــد.
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(بــرای مطالع ـهی بیشــتر بــه فصــل اول مراجعــه کنیــد ).ایجــاد سیســتم مالکیــت
ســهام شــرکت و پــاداش میتوانــد بخشهــای نابرابــر یــک شــرکت را در زمین ـهی
مثــال درآمــدی کنــار یکدیگــر قــرار دهــد .وقتــی شــرکت  Title Researchبخــش
سلســلهی آنالیــن را راهانــدازی کــرد ،آن را در بخــش و ســاختار جداگان ـهای زیــر
نظــر مدیــران وقــت شــرکت قــرار داد و گزارشهــای پیشــرفت کار را بــه هیــأت
ی کارکنــان
مدیــره کــه مســائل مالــی را تحــت کنتــرل داشــتند ارائــه دادنــد .تمامـ 
شــرکت ایــن فرصــت را داشــتند کــه در بخــش جدیــد فعالیــت کننــد و ایــن
اطمینــان بــه آنهــا داده شــده بــود کــه بخــش جدیــد قــرار نیســت منابــع و
توجههای زیادی را به خود جلب کند.
«ادارهی شــرکت» واژهای اســت کــه بــه ســاختار شــرکت در رابطــه با ســهامداران
برمیگــردد؛ مخصوصــاً مدیــران و مالــکان .اداره کــردن یعنــی چــه اتفاقــی بــرای
ســاختار مدیریــت میافتــد اگــر قوانیــن روی سیســتم ســازمانی قــرار بگیــرد.
قوانیــن بیشــتر در شــرکتهای بــزرگ یــا بــا تکنولــوژی بــاال مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد تــا شــرکتهای کوچــک .بــا ایــن حــال ایــن قوانیــن نتایــج مشــابهی را
در زمین ـهی رابط ـهی مالــکان و مدیــران در شــرکتهای کوچــک ایجــاد میکننــد.
بنابرایــن اداره کــردن شــرکت میتوانــد باعــث افزایــش انگیــزهی تغییــر ســاختار در
راستای توسعه شود.
اصلیتریــن بخــش یــک ســاختار بــرای ادارهی شــرکت ،هیــأت مدیــرهی آن
اســت .اعضــای ایــن هیــأت توســط ســهامداران و مدیــران اصلــی شــرکت انتخــاب
ی در شــرکت دارنــد .در شــرکتهای کوچــک ،مالکانــی کــه
میشــود کــه ســهم 
مدیریــت مجموعــه را بهعهــده میگیرنــد شــرکت را براســاس قوانیــن خــود اداره
میکننــد .یکــی از تغییراتــی کــه توســعه همــراه خــود مــیآورد ایــن اســت کــه
تفاوتهایــی را بیــن بخشهــای مختلــف شــرکتهای کوچــک ایجــاد میکنــد.
بهتریــن فاصلــه بیــن مالــک و مدیــر شــرکت را یــک ســرمایهگذار مالــی ایجــاد
میکنــد کــه بــه هیــأت مدیــرهی رســمیای کــه بتوانــد مســؤلیت مدیریــت و
فعالیتهای شرکت را بهعهده بگیرد بیشتر نیاز دارد.
کشــورهای مختلــف و قانونهایشــان روی شــکلگیری ســاختار شــرکت
تأثیرگــذار اســت .در ایــاالت متحــد امریــکا و انگلیــس ،تمرکــز کارشناســان در
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شــرکتهای بــزرگ بــرای ایجــاد هیــأت مدیــرهی واحــدی اســت کــه بخشهــای
اجرایــی (مثــل مدیــر ارشــد اجرایــی ســازمان) و بخشهــای غیــر اجرایــی را در
برگیــرد .در ایــاالت متحــد امریــکا ،ریاســت هیــأت مدیــره هــم قــدرت اجرایــی دارد
و هــم تــوان مدیریــت کــردن هیــأت مدیــره را .در انگلیــس ،در شــرکتهای بــزرگ،
وظایــف رئیــس هیــأت مدیــره و مدیــر ارشــد اجرایــی از هــم جــدا اســت و حیطـهی
قــدرت آنهــا در شــرکت و هیــأت مدیــره کامـ ً
ا تعریــف شــده و جــدا از هــم اســت.
جداســازی نقشهــای رئیــس هیــأت مدیــره و مدیــر ارشــد اجرایــی در شــرکتهای
بــزرگ انگلیســی یکــی از اصلیتریــن بخشهــای ســاختار هــر شــرکتی اســت و
ی در
همــه بایــد از آن پیــروی کننــد ،یــا توضیــح دهنــد چــرا چنیــن سیســتم 
ســاختار اداریشــان وجــود نــدارد .امــا هیچوقــت شــاهد چنیــن تقاضایــی در امریــکا
نخواهید بود.
شــرکتهای بــزرگ در آلمــان مجبورنــد بیــن مســؤل واحدهــا و مدیــران
هیــأت مدیــر ه جداســازی کننــد .برخــاف انگلیــس کــه هیــأت مدیــرهی واحــدی
وجــود دارد ،در آلمــان شــرکتها هیأتهــای مدیریتــی متفاوتــی را دارنــد کــه
تحــت نظــارت مدیریــت شــرکت هماننــد یــک هلدینــگ عمــل میکننــد و ایــن
هیأتهــای اجرایــی چرخهــای حرکتدهنــدهی ســاختار شــرکت هســتند.
بنابراین ساختار مدیریت و شرکت میتوانند باهم در ارتباط باشند.
شــرکتهای خانوادگــی معمــوالً بــا ایــن دوگانگــی ســاختار در زمــان توســعه
مواجــه خواهنــد شــد .یکــی از راههــای غیــر قابــل امتنــاع در شــرکتهای خانوادگی،
اســتخدام یــک مدیــر حرف ـهای غریبــه و واگــذاری مســؤلیتها بــه دوش او اســت.
کــم پیــش میآیــد در ایــن حالــت بیــن اعضــای خانــواده و مدیــر جدیــد
ی ایجــاد نشــود؛ مگــر اینکــه بتواننــد کنــار هــم شــرکت را
درگیریهــای کالمــ 
کنتــرل کننــد .تنــش بیــن مدیــر اجرایــی و مالــکان شــرکت همیشــه وجــود دارد اما
وقتــی یــک طــرف آن خانوادگــی باشــد ،ایــن تنشهــا پیچیدهتــر میشــود .بعضــی
شــرکتهای بــزرگ خانوادگــی ،بــا ایجــاد دو هیــأت مدیــره و دو ســاختار ،ایــن
موضــوع را حــل میکننــد .آنهــا هیــأت مدیــرهای را کــه شــامل اعضــای خانــواده
اســت بــه صــورت هلدینــگ بــرای مدیریــت کــردن زیرمجموعههــا تشــکیل
میدهنــد و هیــأت مدیــرهی مکمــل را کــه وظیف ـهاش کارهــای اجرایــی اســت بــه
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مدیــر ارشــد اجرایــی واگــذار میکننــد .اینکــه کــدام تصمیــم بــه نظــر هیــأت
خانوادگــی نیــاز دارد ،در اساســنامهی شــرکت بــه صــورت شــفاف ذکــر شــده و بــرای
اجــرای تصمیــم ،آن را بــه هیــأت اجرایــی میســپارند و هیــأت خانوادگــی هــم تــا
رسیدن به نتیجه درگیر آن خواهد بود.
زمین شطرنجی ،رشتهای یا سلسلهمراتب؟

ســاختار شــرکت تنهــا بخــش اداره کــردن ســازمان نیســت .در یــک شــرکت
ســاختارهای تصمیمگیــری دیگــری هــم وجــود دارد کــه باعــث رشــد و توســعه
خواهند شد .قطعاً هر ساختار فایده و هزینههایی به همراه دارد.

ساختار متمرکز

ایــن حالــت از ســاختار اداری ،الیههــای مدیریتــی را اضافهتــر میکنــد و
درنتیجــه توانایــی کنتــرل روی منابــع مصرفــی شــرکت بهشــدت افزایــش مییابــد.
ایــن سیســتمها بیشــتر مواقــع متمرکــز هســتند و در آن زنجیــرهی دریافــت فرمــان
ی قــدرت ســازمان
بــرای تیمهــای اجرایــی شــفاف اســت و تیــم مدیــران ارشــد تمامـ 
را بــه صــورت متمرکــز در اختیــار دارنــد .هرچنــد ســازمانهای متمرکــز چنــدان
هــم توانایــی رشــد و توســعه را ندارنــد و تنهــا در صورتــی توســعه در آنهــا اتفــاق
میافتــد کــه شکلوشمایلشــان از چیــزی کــه مالــکان ســازمان ایجــاد کردنــد
متفــاوت شــود .ردههــای پایینتــر ســازمان یــا بــه عبارتــی انتهــای زنجیــرهی
فرمــان ،خــود را از هســتهی مرکــزی قــدرت شــرکت بســیار دور میبیننــد .ایــن
نــوع از نظــم ،حرکــت ســازمان را بســیار کنــد میکنــد و توانایــی پاســخگویی
نســبت بــه تغییــرات بــازار یــا شــرایط اقتصــادی محیــط را بهشــدت کاهــش
میدهــد ک ـ ه ایــن موضــوع میتوانــد بــای جــان شــرکت شــود .مشــتری ممکــن
اســت بــا بخشــی از ســازمان روبــهرو شــود کــه اجــازهی پاســخگویی بیشــتر بــه
نیازهایــش را نداشــته باشــد .ایــن معطلــی و عــدم خدمترســانی حرف ـهای باعــث
میشــود آنهــا از دریافــت پاســخ از ســازمان دلزده شــوند .ایــن موضــوع شــاید در
مــورد کســبوکارهای ثابتــی کــه در آنهــا مشــتریان درخواســتهای ســادهای
دارنــد ،موضــوع چنــدان مهمیبــه نظــر نیایــد ،امــا در بســیاری صنایــع ،رضایــت
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مشــتری بــه ســادگی بهدســت نخواهــد آمــد .شــرکتهایی هســتند کــه در
اندازههــای کوچــک قــرار دارنــد و مشــتری در آنهــا بیشــترین رضایــت و ارزش را
زمانــی بهدســت مــیآورد کــه معاملــهی خــود را بــا مدیرعامــل انجــام دهــد .در
شــرکتهای بــزرگ هــم مشــتری اهمیــت و ارزش خــود را در سازشــی کــه از طــرف
مقابــل میبینــد بهدســت مــیآورد .در ایــن بیــن مدیــران میانــی برایشــان
ســخت اســت کــه اختیــارات محــدودی کــه بــه آنهــا واگــذار شــده کاری بکننــد؛
زیــرا در نقطـهی انتهــای ارتبــاط بــا مشــتری قــرار دارنــد و بایــد در لحظــه تصمیــم
گیرنــد .اگــر خیلــی خوششــانس باشــد یــا رابطــهی خوبــی بــا مالــکان شــرکت
داشــته باشــند ،بــرای تصمیمگیــری خــارج از حیطهشــان میتواننــد بــا یــک تلفــن
مســأله را حــل کننــد و بوروکراســی موجــود را از پیــش پــای خــود بردارنــد .یکــی
دیگــر از معایــب ایــن ســاختار زمانــی پیــدا میشــود کــه مدیــر اصلــی شــرکت
حضــور نداشــته باشــد؛ مخصوص ـاً اگــر روندهــای اداری مرتــب نشــده باشــد و کل
شرکت بهخاطر همین موضوع نتواند کارهای روزانهی خود را پیش ببرد.
ساختار غیر متمرکز

شــرکتهای در حــال توســعه بــا تقویــت رونــد مدیریــت غیرمتمرکــز و تســهیل
ســاختار مدیریــت و ســازمان مســائل موجــود در سیســتم مدیریتــی غیــر متمرکــز را
از بیــن ببرنــد .یــک شــرکت ممکــن اســت از لحــاظ نــوع محصــول یــا محــل
جغرافیایــی آن بــه بخشهــای کوچــک تــری تقســیم شــده باشــد .بــه عبارتــی یــک
ســازمان را بــه بخشهــای کوچکتــر بشــکنیم و ایــن تیکههــای خــرد همــان
واحدهــای غیرمتمرکــز را تشــکیل میدهنــد .در ایــن حالــت ،هــر واحــدی
صالحیــت تصمیمگیــری دربــارهی مســائلی را دارد کــه قبــ ً
ا تصمیمگیــری
دربــارهی آنهــا بهعهــدهی تیــم مدیــر ارشــد ســازمان بــوده .ایــن ســازمانها بــه
صــورت افقــی رشــد پیــدا میکننــد؛ درســت عکــس سیســتم سلســلهمراتبی کــه
رشــدش عمــودی اســت .ایــن ســاختار بســیار انعطافپذیــر بــوده و راحتتــر
میتوانــد نیازهــای مشــتری را پاســخ دهــد؛ زیــرا مرکــز تصمیمگیــری بــه مشــتری
نزدیکتــر اســت .همچنیــن ایــن ســاختار رقابــت بیــن بخشهــای مختلــف
درونســازمانی را تشــدید میکنــد کــه نتیجـهی آن افزایــش ســطح کیفــی خدمــات
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یــا محصــوالت شــرکت خواهــد بــود .امــا ایــن رقابــت میتوانــد در مراحــل بعــدی
توســعهی شــرکت تخریبکننــده باشــد .هــر بخــش وظایفــی دارد و اهــداف
تعریفشــده بــرای آن بــه هدفهــای کلــی ســازمان ارجحیــت پیــدا میکنــد .ایــن
مشــکل را میتــوان در مدیرانــی کــه انگیــزهی باالیــی بــرای رســیدن بــه هدفهــای
شــخصی خــود چــه مالــی و چــه ردهی ســازمانی دارنــد ،بهخوبــی مشــاهده کــرد.
در این نوع مدیران هدفهای سازمان در مرحلهی بعدی آنها قرار میگیرد.
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در ســاختار غیرمتمرکــز ،هــر بخــش بــرای خــود
یــک سیســتم مدیریتــی قــرار دهــد .بــه عبارتــی هــر بخــش بــه صــورت جداگانــه
یــک شــرکتی همــراه هیــأت مدیــره و بخــش اجرایــی خــود را داشــته باشــد .در ایــن
حالــت نحــوهی مدیریــت بخشهــا بهشــدت پیچیــده میشــود و ممکــن اســت
جریــان ارســال اطالعــات بــه مدیــر ارشــد ســازمان دچــار اشــکال شــود و از ســوی
دیگــر هزینههــای مدیریــت ســازمان بهشــدت افزایــش یابــد .درحقیقــت ،زمانــی را
تصــور کنیــد کــه مدیــر ارشــد اجرایــی جدیــدی کــه تــازه پــا بــه ســازمان گذاشــته
تمایــل دارد بخشهایــی را کــه هزین ـهی اضافــه دارنــد از سیســتم حــذف کنــد یــا
برخــی فعالیتهــا را بــه دفتــر مرکــزی برگردانــد .شناســایی و برگردانــدن آنهــا کار
ســخت و بســیار پیچیــدهای اســت .یــا شــاید ســازمان بخواهــد یــک ســری از
بخشهــای زیرمجموعــه را بفروشــد و ســرمایهی خــود را در بخشهــای مفیدتــری
ســرمایهگذاری کنــد .در ایــن حالــت تشــخیص اینکــه کدامیــک از بخشهــا را
ن فــروش چــه تبعاتــی بــرای شــرکت خواهــد داشــت،
بــه فــروش برســاند و ایــ 
دشــوار و بــا ریســک باالیــی همــراه خواهــد بــود .شــرکتی کــه بــا واگــذاری اختیارات
بــه بخشهــا ســاخته میشــود شــبیه سیســتم عنکبوتــی نیســت و یکــی از
مهمتریــن نتایــج ایــن ســاختار ،انعطافپذیــری فوقالعــاده و تقســیم آن بــه
بخشهــای کوچــک خواهــد بــود .ایــن بزرگتریــن تفــاوت بیــن ســاختار
سلسلهمراتبی با غیرمتمرکز است.
سایر ساختارها

یــک ســری چیدمــان ســازمانی هــم مابیــن ســاختار ســنتی متمرکــز و
غیرمتمرکــز وجــود دارد کــه در شــکل  3.1نشــان داده شــده اســت؛ ســاختاری
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شکل - 3.1ساختار ماتریکسی
سرپرست بخشهای مختلف شرکت
تسهیل کننده

بازاریابی

سیستم شبکه

منابع انسانی

مدیرعامل

B

مدیرهای منطقهای

A

C
بخشهای گزارش دهی در شرکت

منبع :نویسنده

مابین نظام سلسله مراتبی و سیستم غیرمتمرکز.
بهعنــوان مثــال مدیــر ارشــد مالــی در ســاختاری شــبیه ماتریــس بــاال موظــف
اســت گــزارش خــود را بــه دو بخــش ارائــه دهــد :یکــی مدیــران ارشــد اجرایــی و دوم
بخــش مالـیای کــه در دفتــر مرکــزی مســتقر اســت؛ یــا بخشهــای اجرایــی شــرکت
بایــد بــه هیــأت اجرایــی گــزارش دهــد .ایــن ســاختار میتوانــد بهســرعت پیچیدهتــر
شــود و مدیــران خــود را در میــان آن گرفتــار ببیننــد .اگــر بخواهیــم خوشبینانــه نــگاه
کنیــم ،ایــن ســاختار باعــث میشــود اطالعــات در ســطح و آشــکار باشــد :اطالعــات
بیــن مرکــز و بخشهــا؛ همچنیــن بیــن افــرادی کــه مســؤل پیادهســازی اســتراتژیهای
شــرکت بــرای تحقــق توســعه هســتند و افــرادی کــه مســؤل پیادهســازی تصمیمهــا
بــه صــورت روزانــه هســتند ،دائــم در حــال ردوبــدل کــردن ایــن چیزهــا هســتند .ایــن
ســاختار همچنیــن بــه مدیــران بــرای ایجــاد اختیــارات شــخصی در شــرکت کمــک
میکنند.
برخــی شــرکتها ،حتــا بــا داشــتن سیســتم ارتباطــی از طریــق شــبکهی کابلــی
بیــن بخشهــا ،ســاختارهای رادیکالتــری دارنــد :همانطــور کــه میدانیــد ایــن
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شــبکهها بخشهــای مختلــف را بــه یکدیگــر متصــل میکنــد و افــراد هــر ســازمان
پیــش رو گزارشهایــی را بــه یکدیگــر ارائــه میکننــد .بــرای
بســته بــه پــروژهی
ِ
مثــال A ،ممکــن اســت بــه  Bگــزارش دهــد درحالــی کــه  Bهمزمــان میتوانــد یکــی
ی باشــد کــه شــامل گــزارش  Aمیشــود .ایــن ســاختار بــا افزایــش
از اعضــای تیمــ 
تعــداد نفــرات درونســازمانی ســیال بــودن خــود را حفــظ میکنــد و پذیــرش شــرایط
موجــود در آن بهراحتــی صــورت میگیــرد .ایــن روزهــا مــرز تفــاوت بیــن نــوع پرســنل
و فعالیتهــای مختلــف تعریــف خــود را از دســت داده؛ همانطــور کــه مــرز میــان کار
و شــغل کارمنــدی و شــغل آزاد از میــان برداشــته شــده اســت .حتــا مرز میان مشــتری
و ارائهدهنــده خدمــات کمرنــگ شــده و بــه پــروژهی دیگــری میــان نماینــدهی
مشــتری و تأمینکننــده تبدیــل شــده اســت .خریدارهــا بهدقــت همهچیــز را
محاســبه میکننــد تــا زنجیــرهی تأمیــن مــواد اولیــه و هزینــه داشــتن حســاب بــاز را
بپذیرنــد و اســتراتژی مالــیای حاکــم گــردد کــه بــه نفعشــان اســت .صنایــع هــم
میپذیرنــد کــه بــه تولیــد و زنجیــرهی تأمیــن لحظهبهلحظــهی کاال متکــی باشــند.
ســازمانها بــه مرحلــهای میرســند کــه بایــد ببیننــد میخواهنــد چــه دســتاوردی
از ســاختار سازمانیشــان بهدســت آورنــد ،مدیریــت بــاال بــه پاییــن داشــته باشــند یــا
سازمان را در راستای افق به صورت بخشبخش توسعه دهند.
ساختار :نظم و آزادی

 Nyproیکــی از فعالتریــن شــرکتها در زمینــهی ریختهگــری مــواد پالســتیکی
اســت کــه تالشهــای زیــادی را بــرای اســتقرار مدیریــت انعطافپذیــر و ســاختار
شــرکتی کــه مانــع توســعه نشــود ،کــرده .دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در امریــکا بــود
و بــا داشــتن ســاالنه بیــش یــک میلیــارد دالر گــردش مالــی ،در ســال  2013تصمیــم
گرفتنــد شــرکت را بــه مؤسســهی  ،Jabilکــه یــک شــرکت خدماتدهــی در ســطح
بینالمللــی بــود ،بفروشــند Nypro.شــرکت بســیار بزرگــی محســوب میشــد و بیــش
از  2000هــزار نفــر در آن کار میکردنــد .طبــق ســاختار شــرکت آنهــا در شــعبههای
محلیشــان مدیرهایــی از همــان مناطــق انتخــاب کــرده بودنــد و شــعبههای محلــی
شــرکت را هیأتــی از کارمنــدان ارشــد اداره میکردنــد .روحیــهی همــکاری بیــن
بخشهــای مختلــف شــرکت وجــود داشــت .آنهــا تصمیــم گرفتنــد بــرای تقویــت
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ی هــر منطقــه پاداشــی را بــرای تیــم در نظــر بگیرنــد .در ایــن
روحیـهی همــکاری تیمـ 
روش ،کل پــاداش بــه تیــم تعلــق میگرفــت نــه بــه فــرد و کلیـهی تیمهــا شــروع بــه
شناسایی مشتریهای مستعد و مشتاق به همکاری با شرکت کردند.
در همیــن زمــان ،رگههایــی از پیچیدگــی در  Nyproظاهــر شــد .تیمهــای اجرایــی
و شــرکت بــه رقابــت باهــم پرداختنــد .کمکــم بــه خاطــر همیــن پیچیدگیهــا قــدرت
تشــخیص فوقالعــادهی شــرکت بابــت پیــدا کــردن روشهــای جدیــد از میــان رفــت.
وســواسهای مربــوط بــه خدمــات مشــتری تنهــا یــک نقــش پیــدا میکننــد؛ اینکــه
باعــث برتــری شــخصی میشــود نــه برتــری شــرکت .همیشــه ایــدهی خــوب راه خــود
را در شــرکت بــاز میکنــد .امــا در مثــال بــاال باتوجــه بــه نظــرات و کنتــرل ارائ ـهی
خدمــات بــه مشــتری و بهخاطــر اینکــه هــر تیــم بتوانــد جایــگاه بهتریــن را در
شــرکت پیــدا کنــد ،ایــده بهدرســتی اجــرا نمیشــد .در نهایــت مدیــران ارشــد اجرایــی
خــود را بهعنــوان مســؤالن تیــم میدیدنــد نــه مســؤل بخشهــای مختلــف شــرکتی
کــه مربــوط بــه یــک ســازمان واحــد اســت .درحقیقــت ،فرهنــگ ســازمانی در شــرکت
 Nyproنشــاندهندهی همــکاری و رقابتــی بــود کــه بیــن ســاختار ســازمانی و تیــم
مدیریتی وجود داشت.
خــب پــس چــرا ایــن شــرکت بــه  Jabilفروختــه شــد؟ بــه ایــن دلیــل کــه قــرار
دادن انگیزههــای غیرمعقــول و ایجــاد ســاختار ســازمانی نامناســب باعــث میشــود
شــرکت از جایــگاه قــدرت بــه پاییــن کشــیده شــود؛ بهخاطــر اینکــه بهجــای
پاســخگویی بــه تغییــرات بــازار و ایدهپــردازی دربــارهی آن ،کارمنــدان شــرکت بــه
فکــر افزایــش ظرفیتهــای ســرمایهگذاری در بخــش خــود بودنــد تــا ســود بیشــتری
کسب کنند.
در شــرکتهای خانوادگــی درخواســتهای مربــوط بــه موضوعــات خانوادگــی،
الیـهی دیگــری بــه ســاختار ســازمان کــه از قبــل هــم پیچیــده بــوده ،اضافــه میکنــد.
یــک مدیــر خــوب در شــرکتهای خانوادگــی ،تمــام انــرژی خــود را میگــذارد کــه
بتوانــد موضوعــات خانوادگــی و شــرکت را شناســایی و از هــم جــدا کنــد و میدانــد
نتایــج موضوعــات خانوادگــی هیــأت مدیــره ،باعــث تقویــت شــرکت خواهــد شــد یــا
ســبب از بیــن رفتــن بخشــی از شــرکت میشــود .ایــن نــوع شــرکتها اغلــب اوقــات
ی مثــل مســائل کاری میپردازنــد و یــک
بــه صــورت منظــم بــه موضوعــات خانوادگ ـ 
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کمیتـهی خانوادگــی هــم دارنــد کــه در اساســنامهی آن مســائل مربــوط بــه اســتخدام
و مهمتــر از همـ ه تدویــن برنامـهی انتقــال از یــک نســل بــه نســل دیگــر نوشــته شــده
است.
در اکثــر شــرکتهای خانوادگــی ریشــهی اکثــر مشــکالت ماننــد بقیــهی
ِ
مدیریــت تفــاوت بیــن کنتــرل کــردن
شــرکتهای در حــال توســعه اســت؛ درک و
ســازمان و حــس مالکیــت مؤسســان .تنظیــم و ایجــاد ســاختار میتوانــد یکــی از
مهمترین راهحلها برای این مشکل باشد.
اکراه در تغییر

اکــراه یــا بدتــر از آن ناتوانــی در تغییــر یکــی از مســائل قابــل توجــه در موانــع
توسعه است که در فصل دوم به بخشی از این موضوع اشاره شد.
یــک شــرکت در حــال توســعه بایــد آینــده را پیشبینــی کنــد و بــرای چالشهــای
پیــش رویــش در مرحلـهی بعــدی توســعه آمــاده شــود .ایــن موضــوع نیازمنــد تغییــر
مســائلی اســت کــه تــا بــه حــال تغییــر نکردهانــد .هــر چــه شــرکت ســریعتر رشــد
کنــد ،ســرعت تغییــرات هــم بــاال مــیرود .امــا در صورتــی کــه شــرکت وضعیــت
ســکون را انتخــاب کنــد در آینــدهای نهچنــدان دور دچــار بنبس ـتهای حلناشــدنی
خواهــد شــد .یکــی از دالیــل اکــراه بــه تغییــر ،نــگاه اشــتباه مدیــران بــه موفقیتهــای
گذشــته اســت .ماکیاولــی 14در کتــاب شــهریار  15کــه در ســال  ،1523پنــج ســال بعــد
از مرگش منتشر شد دربارهی تغییر اینگونه میگوید:
«بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه چیــزی ســختتر از داشــتن

مســؤلیت نیســت .اداره کــردن و عــدم اطمینــان از موفقیــت ،درجــهی

کمتــری از ســختی را نســبت بــه معرفــی یــک محصــول جدیــد بهعهــده
دارد .بــرای اینکــه مخترعــان دشــمن افــرادی هســتند کــه تحــت شــرایط

قدیــم کار خــود را بــه خوبــی انجــام میدهنــد و یــا میــل نــدارد از کســی
کــه تحــت شــرایط جدیــد کار خــود را بــه خوبــی انجــام میدهــد دفــاع
کند».

14. Machiavelli
15. The Prince
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او جمــات زیــادی را دربــارهی تغییــر در مدیریــت در کتــاب خــود نوشــته امــا
برخی از آنها را که مربوط به موضوع بحث ما میشود میآوریم:
وقتــی فرصــت کوتــاه اســت و یــک بحــران در پیــش رو داریــد یــک بــاال و پاییــن
حســابی بهتریــن را ه ایــن اســت کــه بــا قــدرت و بــه صــورت مســتقیم بــه آن
نزدیک شوید .اما نباید انتظار داشته باشید که به شما خوش بگذرد.
وقتــی فشــار کمتــر اســت یــا شــرکت کار خــود را بهخوبــی انجــام میدهــد ،نــگاه
از پاییــن بــه بــاال داشــته باشــید و بهتریــن راه انتخــاب راهکارهــای مشــارکتی
است.
بــرای شــرکتی کــه انگیزههــای الزم را بــرای رشــد دارد ،داشــتن برنامههــای
ی بــرای تغییــر ،بهتریــن راهحــل اســت .درســت مثــل ورزش تایچــی کــه
دائم ـ 
ی بــدن را هــر قــدر هــم کــه
حرکتهــای آســانی در آن وجــود نــدارد ،امــا نرم ـ 
سن باالتر برود حفظ میکند.
شــرکتهای در حــال رشــد ،بــه شــرکتهایی گفتــه میشــود کــه کار خــود را
بــه بهتریــن شــکل انجــام میدهنــد .تغییــر در آنهــا اگــر از پاییــن بــه بــاال یــا بــا
مشــارکت بخشهــای درونســازمانی صــورت گیــرد ،حســی شــبیه موفقیــت را بــه
همــراه مـیآورد .درحقیقــت وقتــی اعضــای شــرکت ،تحــت تأثیــر تغییــرات جدیــد
لوهــوای مؤسســان شــرکت در روزهــای اولیــه را
قــرار گیرنــد احساســی شــبیه حا 
خواهنــد داشــت .قطعــاً ایــن شــرایط زمانــی بهوجــود خواهنــد آمــد کــه تغییــر
تحمیلــی نباشــد .بــه همیــن نحــو ،شــرکتی کــه انگیزههــای فراوانــی بــرای توســعه
ی در آن موضــوع پیــدا کنــد و بهایــن نقطــه
دارد بایــد راهــی را بــرای تغییــرات دائمـ 
برســد کــه موفقیــت در ســال گذشــته بهعنــوان یــک گاو مقــدس در ســال آینــده
ادامــه پیــدا نخواهــد کــرد .در مقال ـهای کــه در ســال  2010فریــک ورمیولــن 16و
فانیــش فورمــن 17از دانشــکدهی تجــارت دانشــگاه لنــدن و رانجــی گوالتــی 18از
دانشــکدهی تجــارت دانشــگاه هــاروارد نوشــته بودنــد ،بهایــن موضــوع اشــاره شــده
بــود کــه ســامت اجــرای برنامــهی توســعهی شــرکت ممکــن اســت بهخاطــر

ــ
ــ

ــ

16. Freek Vermeulen
17. Phanish Puranam
18. Ranjay Gulati
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آنچــه آنهــا « مشــارکت چربیهــا» 19میخواننــد آســیبپذیر باشــد .ایــن
ســازمانها بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه در چندیــن مــورد دســت بــه اصــاح و
تغییــر بزننــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت تغییــر بهعنــوان یــک حرکــت معمــول و
متــداول در شــرکت تصــور خواهــد شــد .ســازمانهای در حــال توســعه ،اگــر تغییــر
را بهعنــوان یکــی از موضوعــات رشــد خــود نبیننــد ،ســرانجام بــا یــک بحــران
جــدی روبـهرو میشــوند .تنهــا راه برونرفــت از آن انتخــاب برنامـهی تغییــر از بــاال
بــه پاییــن خواهــد بــود کــه بســیار دردنــاک اســت و هزینههــای گزافــی را بــه
سازمان تحمیل خواهد کرد.
موانع توسعهی خارجی

بهســادگی میتــوان شکســت در توســعه را بهخاطــر موانــع خارج ـیای ســرزنش
کــرد کــه خیلــی از آنهــا بــه موانــع درونــی ســازمان برمیگردنــد؛ موانعــی کــه بــه
افــراد مربــوط میشــوند .در حــال حاضــر شــرکتهای خصوصــی و ســرمایهگذاران
روی تیــم مدیریتــی ســرمایهگذاری میکننــد تــا خــود شــرکت .پــس اگــر شــرکت
بــه دنبــال بهدســت آوردن پــول اســت بایــد نســبت بــه قدرتمنــد بــودن تیــم
مدیریتــش مطمئــن باشــد .مثالهــای زیــادی دربــارهی موانــع توســعه وجــود دارد کــه
منشــأ آن کمبــود نقدینگــی یــا مســائل مالــی نیســت ،بلکــه بــه قابلیتهــا و رفتــار
افــرادی برمیگــردد کــه در شــرکت کار میکنند.رفتارهــای اشــتباهی همچــون اکــراه
در گرفتــن بدهــی یــا نبــود عدالــت رفتــاری در مالکانــی کــه مدیــر ســازمان هــم
هســتند .برعکــس ،موانــع خارجــی توســعه میتوانــد بــه صــورت یــک فرصــت بــرای
پیگیری توسعه در آینده ظاهر شود.
بــا ایــن حــال ،موانــع خارجــی بــرای توســعه وجــود دارد کــه تحــت تأثیــر حــوزهی
مدیریــت ســازمان قــرار دارد .برخــی صنایــع ،مؤسســات یــا قانونگذارانــی دارنــد کــه
بــه صــورت یــک مانــع بــرای توســعهی ســازمان ظاهــر میشــوند و ســازمان بــرای
فــروش در برخــی بازارهــا متوجــه میشــود شــماری از عوامــل خارجــی فعالیتهــای
آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .عوامل بیرونی به این شرح هستند:
19. corporate Cholesterol
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فعالیتهای شخصی

بازارهایــی کــه بــه صــورت «دستســاز در خانــه» یــا «فعالیتهــای شــخصی»
هســتند ،چالشهــای مخصوصبهخــود را بــرای توســعه پیــش رو دارنــد .شــرکتهایی
در ایــن بازارهــا موفــق هســتند کــه فروششــان را از یــک یــا دو نفــر از اعضــای
شــرکت ببیننــد .در فصــل هفتــم ایــن کتــاب دربــارهی اینکــه چهگونــه شــخصیت
فــردی جایگزیــن فرهنــگ شــرکت همچــون برنــد خواهــد شــد صحبــت خواهیــم کرد.
کــم پیــش میآیــد کــه شــرکتها تــاش کننــد رونــد تولیــد انبــوه خــود را بــه
صــورت مکانیــزه انجــام دهنــد و آن را جایگزیــن رونــد حضــور کارگــر یــا نیــروی
انســانی کننــد .در انگلیــس پختــن دســتی چیپــس ســیبزمینی ،بهعنــوان یــک
محصــول دستســاز شــناخته میشــود ،در حالــی کــه در ســایر کشــورها چپپــس
ســیبزمینی را بهعنــوان یــک محصــول ماشــینی در نظــر میگیرنــد .شــرکتها
حداکثــر تــاش خــود را میکننــد تــا رونــد تولیــد محصوالتشــان را از فردیــت
کارکنانشــان جــدا کننــد .در ایــن حالــت ممکــن اســت ایجــاد تنــوع یــا راهکار جدیــد
در محصــول بــه دســت فراموشــی ســپرده شــود .البتــه یکــی از اتفاقاتــی کــه بــرای
شــرکتهای در حــال توســعه میافتــد ایــن اســت کــه کیفیــت محصــول و
خدماتشان ناخودآگاه تغییر میکند.
ســایر فعالیتهــا بــه دنبــال ترازویــی بــرای ارزیابــی عملکــرد خــود میگردنــد تــا
مطمئــن شــوند واحدهــای اصلــی شــرکت در یــک انــدازه قــرار دارنــد و بــه دنبــال
راهــی بــرای توســعه میگردنــد کــه واحدهــای شــرکت خــود را افزایــش دهنــد .مثـ ً
ا
ی محصــوالت ،در خــود
ســاندویجی  pret a Mangerسیســتمی را پیــاده کــرده کــه تمامـ 
ی محصــوالت
شــعبه تولیــد شــوند .هــر شــعبهای یــک آشــپزخانه دارد و قیمــت تمامـ 
در هم ـهی شــعبهها یکســان اســت .ایــن شــرایط باعــث میشــود شــرایط نگــه داری
ســاندویچها بــه گونـهای باشــد کــه طعــم تازگــی آن حفــظ و همچنیــن بــه نیازهــای
مشــتریان در اســرع وقــت پاســخ داده شــود .امــا اکثــر رقبــای ایــن شــرکت ،بــا اجــرای
ی محصــوالت را در دفتــر مرکــزی تولیــد و هــر روز میــان
برنامــه توســعهای ،تمامــ 
شــعبهها پخــش میکننــد .بنابرایــن آنهــا ترازویــی بــرای وضعیــت اقتصــادی خــود
بهدســت میآورنــد امــا کیفیــت تولیــد خانگــی بــا متمرکــز کــردن تولیــد فــدا
میشود.

موانع توسعه 141

محدودیتهای استراتژیک

مایــکل پورتــر 20نویســندهی مشــهور و نظریهپــرداز در زمینــهی اســتراتژی در
مقالـهای در مجلـهی بیزنــس دانشــگا ه هــاروارد دربــارهی تأثیــر تنــش بیــن موقعیــت
استراتژیک و انگیزه برای داشتن توسعه میگوید:
«در اغلــب مــوارد ،تالشهــا بــرای توســعه باعــث محــو شــدن انحصارهــا،

ایجــاد ســازش ،کاهــش تنشهــا و ســرانجام کاهــش مزایــای رقابتــی
میشــود .درحقیقــت ،توســعهی ضــروری بــرای موقعیتهــای اســتراتژیک

خطرناک است».

برخــی پیشــنهادهای قــوی اســتراتژیک میتواننــد محدودیتهایــی را بــرای
توســع ه ایجــاد کنــد .پورتــر 21اســتدالل میکنــد کــه برتریهــای رقابتــی از تفــاوت در
موقعیتهــای اســتراتژیک نشــات میگیــرد .بــرای او ،ایــن تفــاوت تنهــا در نــوع
محصــول یــا خدمــات تعریــف نمیشــود؛ بلکــه بــه معنــای عمیقتــر آن ،یعنــی
نحــوهی عملکــرد سیســتم ،نــوع تصمیمهــای تأثیرگــذاری کــه بــر نحــوهی اجــرای
سیســتم در ســاختار و حرکتهــای در ســایهی بــازار برمیگــردد .برنامههــای توســعه
ریســک تمایزهــای موجــود را کاهــش میدهنــد .پورتــر ،مدیرانــی را کــه بــه دنبــال
توســعه میگردنــد تشــویق میکنــد تــا نــگاه عمیقتــری  22بــه جایــگاه اســتراتژی
شــرکت بیندازنــد نــه اینکــه بــه صــورت میانــی 23یــا عرضــی 24بهایــن موضــوع نــگاه
کنند:
«یــک شــرکت میتوانــد ســریعتر توســعه یابــد و حتــا ســودآورتر و بــا
نفــوذ بهتــر در نیازهــا و تفاوتهــای بــازار ،تمایــزی بیــن خــود و دیگــران
ایجــاد کنــد .بهجــای اینکــه آنهــا در عرص ـهی توســعه خــود را نادیــده

بگیرند آن هم در زمانی که دچار کمبود انحصار است».

نگرانیهــای پورتــر دربــارهی موانــع توســعه میتوانــد ارزش برندهــا را تحــت تأثیــر
قــرار دهــد .البتــه برندهایــی کــه بــا حجــم محــدود تولیــد ارزش بیشــتری پیــدا
20. Micheal Porter
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میکننــد از ایــن قاعــده مســتثنا هســتند؛ مثــ ً
ا شــرکت اتومبیلســازی فــراری
تصمیــم میگیــرد  444اتوموبیــل از مــدل  550 Barchettaتولیــد کنــد( .البتــه در
نهایــت  448اتوموبیــل تولیــد شــد) بزرگتریــن علــت ایــن تصمیــم خرافههــای
ژاپنــی دربــارهی اعــداد خــاص بــوده .تولیــد ماشــین بــه حجــم بــاال بــرای برندهــای
مشــهور ریســک از بیــن رفتنشــان را افزایــش میدهــد و قــرار نیســت ســودآوری
بیشــتری داشــته باشــد؛ زیــرا در تیــراژ بــاال قیمــت اتوموبیــل پاییــن میآیــد.
درحقیقــت ،فــراری بهســختی کار میکنــد تــا محصــول منحصربهفــردی را بســازد،
حتــا منحصربهفردتــر از مــدل قبلــی .در ســال  2009اعــام کــرد تنهــا  5اتوموبیــل از
مــدل  550GTZتولیــد میکنــد کــه پایــهی طراحــی آن روی  Barchettaاســت و
همزمــان بــا مــدل  Zapatoعرضــه خواهــد کــرد .هم ـهی  5مــدل بــه بیــش از یــک
ی اعــام
میلیــون پونــد (معــادل  1.6میلیــون دالر) قبــل از اینکــه بــه صــورت رســم 
شــود ،فروختــه شــد .بــرای شــرکت فــراری ،تعــداد کمتــر یعنــی درآمــد بیشــتر:
مهمتریــن نشــانه و معیــار اندازهگیــری توســعه بــرای ایــن شــرکت ،درک افزایــش
پرســتیژ و موقعیــت برنــد در بــازار اســت .برنــد فــراری هیچوقــت شــبیه ســایر
شــرکتهای بــزرگ نخواهــد بــود و ربطــی بــه مدلهــای توســعهای کــه در ایــن
کتاب دربارهی آن صحبت شد پیدا نمیکند.
انــدازهی پرســتیژ یــک بــازار ،روی موانــع توســعه تأثیرگــذار اســت .شــرکتهای
کوچــک تصــور میکننــد کــه بــا محصــوالت متنــوع میتواننــد قســمتهای متفاوتــی
را در شــرکت بــاز کــرده و مســیری بــرای توســع ه ایجــاد کننــد .امــا پیگیــری آنهــا
ممکــن اســت بــه موقعیــت اســتراتژیک یــک برنــد در بــازار لطمــه بزنــد .برعکــس،
بازیگــران بــزرگ یــک صنعــت تصــور میکننــد بــا اســتفاده از موقعیتهــای خــوب،
کوچــک و دارای پرســتیژ میتواننــد بــا اضافــه کــردن منبــع ،ســرمایه و محبوبیتشــان،
محصــول باشــکوه دیگــری را ایجــاد کننــد .هــر دو ایــن شــرکتها ریسـکهایی را کــه
باعــث تخریــب شــود ایجــاد میکننــد و بــه نظــر میرســد اســتراتژی آنهــا بیشــتر
بــه شکســت برســد تــا موفقیــت .مثـ ً
ا شــرکت فــورد 26تجربههــای طوالنــی و متفاوتــی
دربــارهی خریــدن تولیدکنندههــای ماشــین و بعــد پشــیمان شــدن از آن دارد کــه
25

Ferrari .25

26. Ford
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میتــوان بــه آســتون مارتیــن 27و جگــوار 28اشــاره کــرد .در دهــهی  1960شــرکت
فــورد بــه فکــر ایــن افتــاد تــا کمپانــی فــراری را بهدســت آورد ،تنهــا بــه خاطــر
اینکــ ه ایــن تولیدکننــدهی ایتالیایــی را از بــازار خــارج کنــد؛ (نتیجــهی آن تولیــد
مــدل  GT40اســپرت بــود و تنهــا میخواســت بــه برنــد فــراری در مســابقات ضربــه
بزنــد و در ایــن مــورد موفــق هــم بــود .ایــن مــدل ماشــین فــورد توانســت در بازیهــای
 Le Mansچهــار ســال متوالــی قهرمــان شــود .امــا نتوانســت جایــگاه ثابتــی را بــرای
برنــد فــورد در میــان تولیدکننــدگان ماشــینهای اســپرت ایجــاد کنــد ).امــا برعکــس
آن فولکسواگــن 29کــه مالــک برنــد  Bentlyو  Buggatiاســت تصمیــم گرفــت بهجــای
از بین بردن اسم این دو برند ،جایگاهی تاریخی برای آنها در صنعت بسازد.
مشــکالت توســعه را کــه وابســته بــه ارزشهــای یــک برنــد اســت نمیتــوان بــا
یــک شــرکت کوچــک متوقــف کــرد .مث ـ ً
ا برنــد مرســدس بنــز 30همیشــه بزرگتــر از
برنــد فــراری بــوده امــا او توانســته یــک برنــد ارزشــمند را بــه خاطــر کیفیــت و اعتمــاد
مشــتریانش ایجــاد کنــد .در ســال  1998شــرکت دایمــر بنــز 31همــراه شــرکت
کرایســلر 32توافــق کردنــد بــرای توســعهی بیشــتر بــا هــم ادغــام شــوند .امــا ایــن یــک
اســتراتژی اشــتباه محســوب میشــد .شــرکت کرایســلر بــرای اینکه بــه اســتانداردهای
اروپایــی نزدیــک شــود بایــد هزینههایــی در زمینــهی ســرمایهگذاری و مدیریــت
مـیداد ،زیــرا ممکــن بــود حیثیــت برنــد بنــز را کــه اعتبــاری محســوب میشــود بــه
خطــر بینــدازد .حتــا قبــل از اینکــه مشــتریها دربــارهی کیفیــت محصــول جدیــد
بنــز بعــد از ایــن ادغــام ســؤالی بپرســند ،بــازار بــر گرفتــاریای کــه ممکــن اســت برنــد
کرایســلر بــرای برنــد بنــز ایجــاد کنــد نظــارت خواهــد کــرد .مدیرعامــل شــرکت دایمــر
بنــز در کنفرانــس ســاالنهی  2008پذیرفــت ک ـ ه ایــن معاملــه ممکــن بــود بــه برنــد
بنــز آســیب بزنــد .دقیقـاً یکســال بعــد از آن شــرکت کرایســلر را یــک دالر فروختنــد:
«واقعیــت ایــن بــود کــه مــا نمیتوانســتیم یکپارچگــی جهانــیای بیــن خودمــان
ایجــاد کنیــم؛ زیــرا نــگاه مشــخصی نســبت بــه برنــد مــا وجــود داشــت و مشــتریان مــا
27. Aston Martin
28. Jaguar
29. Volkswagan
30. Mercedes – Benz
31. Daimler-Benz
32. Chrysler
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ارجحیتــی نســبت بــه مــا و ســایر برندهــای دیگــر قائــل بودنــد و عوامــل بســیار دیگری
هــم بــرای موفقیــت بــه همــراه داشــتیم کــه آنهــا نداشــتند همــهی اینهــا کلیتــی
را تشــکیل میدادنــد کــه جــدا از هــم یــا بیربــط نبودنــد .فکــر میکنــم منصفانــه
اســت اگــر بگوییــم کــه بــه صــورت غیــر عــادی تکنولــوژی روز دنیــا را از مرســدس بنــز
بــه کرایســلر منتقــل کردیــم .ارزش برنــد مــا خیلــی بیشــتر از برندهــای امریکایــی
اســت کــه آنهــا بخواهنــد از لحــاظ قیمتــی بــا مــا رقابــت کننــد ...تحلیــل آخــری کــه
میتوانــم از ایــن اتفــاق داشــته باشــم ایــن اســت کــه مــا درس بزرگــی را دربــارهی
محدودیتهای جهانیسازی یاد گرفتیم».
آنها درس مهمی هم دربارهی توسعه یاد گرفتند.
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در ایــن فصــل دربــارهی روشهــای اندازهگیــری توســعه صحبــت خواهیــم کــرد.
اکثــر مدیــران دوســت دارنــد توســعهی باثبــات و محکــم را بهدســت آورنــد کــه
فهمیــدن روشهــای اندازهگیــری توســعه میتوانــد بــه آنهــا کمــک زیــادی کنــد.
امــا آنهــا اول بایــد ب ـ ه ایــن ســؤال جــواب بدهنــد کــه چــرا بــه دنبــال توســعه
هســتند؟ شــرکتها بعدهایــی مختلــف و توانایــی رشــد و توســعه از طریــق
روشهــای مختلــف و راههــای گوناگــون را دارنــد .وقتــی خطــوط اصلــی توســعه کــه
ی نــدارد کــه
عوامــل مختلفــی را در دل خــود جــای داده ،ترســیم میشــود ،لزوم ـ 
ی این عوامل به صورت موازی و همزمان حرکت کنند.
تمام 
شــرکتهایی کــه در مراحــل مختلفــی از تحــول قــرار دارنــد ،بــه طــور حتــم
تجربههــای متفاوتــی را در زمینـهی توســعه خواهنــد داشــت و چشـمانداز آینــدهی
آنهــا نیــز متغیــر خواهــد بــود .شــرکتهای کوچــک ،همیشــه چندیــن وجــه
توســعه را در طــول یکســال پیگیــری میکننــد امــا داشــتن ســهم پاییــن از
بــازار ،آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .کمپانیهــای بــزرگ یــا متوســط اگــر
ی برســند ســر از پــا نخواهنــد شــناخت ،امــا ممکــن اســت ســایر
بــه رشــد دو رقمـ 
شــرکتهای بــزرگ رعایــت سلســلهمراتب و روابــط بیــن بخشهــا اهمیــت
بیشتری نسبت بهرشد دو رقمی داشته باشد.
درآمد ،گردش مالی و فروش

در امریــکا از آیتمهــای «درآمــد» و «فــروش ناخالــص» اســتفاده میشــود ،در
حالیکــه در انگلیــس اســتفاده از کلم ـهی «گــردش مالــی یــا نقدینگــی» بیشــتر
رواج دارد .درآمــد یــک شــرکت در اولیــن ردیفهــای صــورت ســود و زیــان اعــام
میشــود و بــه «خــط باالیــی» 1مشــهور اســت .بنابرایــن شــرکتی کــه در صورتهــای
مالــیاش رشــد درآمــد را نشــان میدهــد ،در حقیقــت توســعهی شــرکت را در
معــرض نمایــش قــرار میدهــد .ارقــام درآمــدی در صورتهــای مالــی میتوانــد
ثابتکننــدهی یــک رشــد پایــدار در شــرکت باشــد .البتــه اگــر آنهــا بتواننــد رشــد
پایــداری را در درآمــد نشــان دهد.جــی .کــی  .گالبریــت 2درآمــد حاصــل از توســعه
1. The Top line
2. J.k.Galbraith
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را «شــرط الزم و ضــروری رشــد» 3عنــوان میکنــد .جریــان نقدینگــی عامــل دومـ 
ی
اســت کــه بیشــتر از نــرخ فــروش بــه آن توجــه میشــود .گــردش نقدینگــی
همچنیــن بــه میــزان فعالیــت بخشهــای مختلــف شــرکت اشــاره دارد و همچنیــن
ســرعت موتــور شــرکت را بهوضــوح نشــان میدهــد .جــدا از ایــن دســتهبندیها،
درآمد/فروش/گــردش مالــی کــه در حســابهای مالــی شــرکت نشــان داده قیمــت و
حجــم محصــول اســت .بــا ایــن حســاب ،میتــوان بــرای افزایــش درآمــد قیمــت
محصــول را بــاال بــرد بــدون اینکــه تغییــری در حجــم کاال صــورت گرفتــه باشــد یــا
حتــا ممکــن اســت در برخــی مــوارد حجــم کاال کاهــش یافتــه باشــد .عــاوه بــر
ایــن ،افزایــش درآمــد بــه چندیــن آیتــم و پیشفــرض بســتگی دارد کــه اصلیتریــن
آن نــرخ تــورم موجــود در اقتصــاد اســت .در تــورم ،بســیاری مدیــران اجرایــی بــا
ذهنیــت اشتباهشــان قیمــت را بــاال میبرنــد؛ در حالــی کــه تــورم باعــث کاهــش
قیمــت واقعــی کاال میشــود .مدیرانــی کــه افزایــش قیمــت میدهنــد بایــد آن را
در برنامههای توسعهای خود در نظر بگیرند.
درآمــد ،همــراه بــا ســایر وســایل اندازهگیــری کــه در ایــن فصــل دربــارهاش
صحبــت خواهــد شــد ،باعــث تغییــر در سیاسـتهای مالــی و حســابداری ،مخصوصـاً
حســابهای مربــوط بــه مدیریــت ســازمان میشــود کــه انجــام ایــن تغییــر بیشــتر
یــک هنــر اســت تــا علــم .حســابداران و قانونگــذاران و تحلیلگــران اســناد مالــی
همیشــه دربــارهی «شــناخت درآمــد» و منابــع آن در صورتهــای مالــی دغدغــه
دارنــد .بــرای مثــال وقتــی فــروش در سیســتم ثبــت میشــود :چــه زمانــی بایــد
ســفارش داده شــود؟ یــا زمــان پرداخــت وامهــای بانکــی چــه زمانــی میرســد؟ یــا
زمــان رســیدن محصــول مشــخص اســت؟ یــا چــه زمانــی بایــد پولهــای
پرداختنشده را تسویه کرد؟
وقتــی صورتهــای مالــی بــرای انتشــار آمــاده میشــود بایــد نســخهای از آن
طبــق قوانیــن حســابداری تنظیــم شــود تــا پاســخ تمامیســؤالهای بــاال در آن باشــد.
امــا ایــن موضــوع اجتنابناپذیــر اســت کــه تنظیــم صورتهــای مالــی براســاس
قوانیــن ،ممکــن اســت نتوانــد شــرایط خــاص معاملـهای را کــه در دنیــای واقعــی رخ
داده توضیــح دهــد .البتـ ه ایــن موضــوع بــرای تیمهــای فــروش غیرمعمــول نیســت
3. sine qua non of growth
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و آنهــا بــرای بســتن یــک معاملــه معمــوالً بــه راههــای مطمئــن بــرای بازگشــت
پــول فکــر میکننــد نــه اینکــه دغدغــهی نشــان دادن معامــات در صورتهــای
قانونــی شــرکت را داشــته باشــند .معمــوالً همــهی شــرکتها در سراســر دنیــا
صورتهــای مالــی داخلــیای بــرای مدیرعامــل دارنــد کــه میتواننــد بهوســیلهی
آن شــرکت را هدایــت کننــد و از ایــن طریــق ســعی میکننــد بــرای شــرایط خاصــی
کــه ممکــن اســت در بــازار حاکــم شــود انعطافهــای الزم را داشــته باشــند.
سیاســتهایی کــه در گــزارش بــه مدیریــت انتخــاب میشــود متفــاوت از
صورتهــای قانونــی شــرکت خواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر چیــزی کــه ممکــن
اســت صورتهــای مالــی قانونــی شــرکت نشــان دهــد کامــ ً
ا از صورتهــای
واقعیای که برای مدیریت آماده میشود متفاوت است.
بــا ایــن حــال نســخههای قانونــی مالــی ،قضاوتهایــی را دربــارهی وضعیــت
مالــی شــرکت ایجــاد میکنــد .ایــن قضاوتهــا در سیاس ـتهای مالــی شــرکت بــه
صــورت مــدون وجــود دارد و در صورتهــای مالــی شــرکت خودنمایــی میکنــد.
معمــوالً افــرادی کــه میخواهنــد بــه داســتان توســعهی شــرکتها پــی ببرنــد
صورتهــای مالــی آنهــا را بهدقــت مطالعــه میکننــد .البتــه اگــر شــرکت در
صورتهــای مال ـیاش از قاعــدهی کلــی خــارج شــود یــا واقعیتهــا را نشــان ندهــد
ممکــن اســت شــرایط پیچیــدهای را پیــش پــای خــودش ببینــد کــه بســیار خطرناک
خواهــد بــود .مثـ ً
ا وقتــی موریســون 4مســؤلیت شــرکت  Safewayرا در ســال 2004
پذیرفــت ،تصمیــم گرفــت فــروش نیمســال اول را کــه قبــ ً
ا از طــرف حســابداری
منتشــر شــده بــود در سیاس ـتهای جدیــد حســابداری بابــت شناســایی درآمدهــا
مــورد مطالعــه قــرار دهــد .طبــق ایــن بررســی مشــخص شــد  2.5درصــد کاهــش
فــروش در حالــت نقطهبهنقطــه داشــتهاند .شــرکت  Tescoهــم کــه دربــارهی
شناســایی منابــع درآمــدیاش در ســال  2014بــه مشــکل برخــورده اعتــراف کــرد در
صو رتهــای مالـیاش کــه ســود  250میلیــون پونــدی را در نیمـهی ســال بهعنــوان
سود نشان داده بود ،کام ً
ال اغراق کرده و این رقم محقق نشده است.
در نظــر گرفتــن سیاســتهای مالــی یکســان بــرای هــر ســال ،صورتهــای
ی را ایجــاد خواهــد کــرد ،در حالــی کــه تغییــر سیاســت میتوانــد در
مالــی منظم ـ 
4. Morrisons
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نشــان دادن ارقــام مالــی در بلندمــدت تأثیر بگــذارد .اگــر محافظهکاری در شناســایی
منابــع درآمــد را در صورتهــای مالــی تغییــر دهیــم ،بــه طــور حتــم شــاهد گــزارش
افزایش درآمد خواهیم بود.
درآمــد /گــردش مالــی /فــروش ،معیــاری بــرای اندازهگیــری اینکــه محصــول
یــا خدمــات بــه چــه میــزان فروختــه شــده و چــه ســطح قیمتــی داشــته اســت،
محســوب میشــود .هــر ســهی اینهــا توانایــی تیــم اجرایــی را در فــروش و تبدیــل
آن بــه ســود و بعــد نقدینگــی نشــان میدهــد .شــرکتهایی کــه در تــاش بــرای
افزایــش درآمــد باشــند امــا بــه ســود و نقدینگــیاش توجــه نکننــد ،توســعه
برایشــان در نقــش مخــرب ثبــات شــرکت ظاهــر میشــود و آینــدهی آنهــا را
نامطمئــن میکنــد .درآمــد غــرور میآفرینــد و ســود خــوش فکــری اســت امــا
نقدینگی واقعیت است.
سهم بازار

در شــرکتهای بــزرگ میــزان موفقیــت آنهــا در بهدســت آوردن ســهم بــازار
مهمتریــن معیــار انــدازه گیــری توســعه محســوب میشــود و اینکــه تــا چــه حــد
در رقابــت بــا رقبایشــان در بــازار موفــق بودنــد .حکمفرمایــی شــرکتهای بــزرگ
بــه سهمشــان از بــازار بســتگی دارد .بــرای شــرکتهای کوچــک یــا صنایعــی کــه
بــه صــورت تکهتکــه کنــار هــم قــرار گرفتهانــد و هیــچ شــرکتی در آن صنعــت
نقــش حکمفرمــا را نــدارد ،مقیــاس هدفمنــد و مشــخصی بــرای ســهم بــازار وجــود
نــدارد .در صنایــع در حــال رشــد ،میــزان درآمــد در صورتهــای مالــی میتوانــد
ســادهترین راه بــرای تشــخیص ســهم بــازار باشــد .امــا در دنیــای واقعــی ایــن
صنایــع بهشــدت مــورد حملــهی تازهواردهــا قــرار خواهنــد گرفــت .برخــی
شــرکتهای ایــن بخــش میتواننــد در صورتهــای مالــی خــود افزایــش درآمــد را
نشــان دهنــد؛ در حالــی کــه ســهم بــازار آنهــا کاهــش پیــدا کــرده اســت .برعکــس،
در صنایــع کوچکتــر ،شــرکتها ممکــن اســت خــود را در رقابــت متجاوزکاران ـهای
بــا مجموعههــای کوچکتــر ببیننــد و فشــار زیــادی را بــا قیمــت فــروش و حجــم
کاال بــه ســایر شــرکتها بیاورنــد .هــر چنــد ایــن شــرکتها شــاید عجلــه زیــادی
بــرای خــارج شــدن داشــته باشــند و تــاش میکننــد بــا دادن تخفیــف ســهم
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بیشــتری را در بــازار بهدســت آورنــد؛ مثــل شــرکت  Travelexکــه در فصــل دوم
دربارهاش صحبت شد.
سود  /درآمد :ناخالص و خالص

هیــچ شــرکتی نمیتوانــد در درازمــدت زنــده بمانــد مگــر اینکــه ســود یــا
درآمــد خــود را تضمیــن کنــد .وقتــی یــک موقعیــت جدیــد مــورد بررســی قــرار
میگیــرد ،کارآفرینــان بهحــق دربــارهی بــازار و انــدازهی صنعــت ،توانایــی پیــدا
کــردن یــک تیــم حرفـهای بــرای پیادهســازی و ســاختن درآمــد بــاال نگرانــی دارنــد.
نمــودار درآمــد کسبشــده میتوانــد تناســب بیــن ایــده و راهانــدازی یــک
کس ـبوکار واقعــی را نشــان دهــد .بــا ایــن حــال توجــه زیــاد بــه درآمــد میتوانــد
خطرنــاک باشــد؛ زیــرا عواملــی همچــون ســود از جمــع کل درآمــد شــرکت و
رابطـهی آن بــا میــزان درآمــد ،هزینههــای مالــی ،حقــوق کارکنــان ،مخــارج کلــی و
مــواد اولیــه بایــد در نظــر گرفتــهشــود .فروشــنده ،فــروش را میفهمــد ،امــا یــک
مدیــر موفــق اگــر میخواهــد شــرکتی آینــدهدار را ایجــاد کنــد بایــد مفهــوم ســود را
درک کنــد .بــه نظــر میرســد اینکــه ســود مهــم اســت کام ـ ً
ا بــر همــه آشــکار
باشــد ،امــا ســادهانگارانه اســت وقتــی از بــاال نــگاه میکنیــد یــا وقتــی میخواهیــد
پتانســیلهای یــک فعالیــت را بررســی کنیــد ،مخصوصــاً در شــرکتهای بــا
تکنولوژیهــای پیشــرفته و مخصوصــاً در بازارهــای کفآلــودی کــه حبابهــا
آهســته در حــال افزایشــند .در مــارس ســال  2015شــرکت  Tech Tourمتوجــه شــد
در مقایســه بــا شــرکتهای مشــابه وضعیــت بهتــری دارد و جــزء  50شــرکت برتــر
اتحادیــهی اروپــا شــده کــه رشــد ســریعی داشــتهاند .ضوابــط بررســی شــرکتها
بــرای قرارگیــری در ایــن لیســت بــه گون ـهای بــود کــه شــامل  50درصــد افزایــش
فــروش 100 ،میلیــون دالر بهــا شــرکت ،و حداقــل  10میلیــون دالر درآمــد و حداقل
 20میلیــون دالر ســرمایهی اندوختــه داشــته باشــد .امــا هیــچ صحبتــی راجــع بــه
سود و درآمد و نسبت آنها نمیشود.
اگــر فــرض را برایــن بگذاریــم کــه تمــام شــرکتهای حاضــر ســود میآفریننــد
یــا حداقــل توانایــی ایجــاد ســود را دارنــد بایــد بهایــن توجــه کنیــم کــه ســود نقــش
ی بحــث میکننــد کــه
ی در اندازهگیــری موفقیــت یــک شــرکت دارد .برخــ 
مهمــ 
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ســود مهمتــر از اندازهگیــری میــزان درآمــد اســت و توســعهی ســود هــم مهمتــر
از توســعهی درآمــد اســت .توســعه در ســود شــرکت شــاید تصمیماتــی را بــرای
شــرایط شــرکت بــه همــراه داشــته باشــد کــه میــزان درآمــد را کاهــش دهــد.
معمــوالً شــرکتهایی کــه بــه دنبــال کاســتن هزینههایشــان از طریــق تعدیــل
نیــرو میگردنــد ،میخواهنــد از ســود کمتــر یــا فعالیتهــای بــدون ســود دور
شــوند .ســازمان اینگونــه شــرکتها شــاید کوچکتــر از گذشــتهاش شــود امــا
میــزان ســود شــرکت افزایــش مییابــد و ایــن یکــی از بهتریــن نشــانهها بــرای ایــن
است که شرکت هنوز در حال توسعه است.
انواع سود

انواع مختلفی از سود وجود دارد:

سود ناخالص

ســود ناخالــص و حاشــیهی ناخالــص را شــامل میشــود کــه نشــاندهندهی
ســامت موتورهــای یــک کسـبوکار اســت و از فعالیــت شــرکت پشــتیبانی میکنــد.
شــرکتها در صنایــع مختلــف ســود ناخالــص متفاوتــی دارنــد .بــه خاطــر همیــن
ســود ناخالــص میتوانــد بهتریــن گزینــه بــرای اندازهگیــری محصــول یــا خدمــات
شــرکت در برابــر پروژههــای شــرکتهای مشــابه در صنایــع مشــابه باشــد .فروختــن
محصولهــای مختلــف توســط یــک شــرکت ،ســودهای مختلفــی را میرســاند.
مدیــران باهــوش بــه دنبــال ایــن هســتند کــه محصوالتــی بــا حاشــیهی ســود بــاال
در ســهم بازارشــان داشــته باشــند؛ زیــرا هــدف اصلــی آنهــا ســود باالســت .برخــی
اوقــات حاشــیهی بــاال یــا پاییــن یــک محصــول یــا خدمــات ،ســود یــک شــرکت را
تکمیــل میکننــد .مثــ ً
ا شــرکت  Gilletteســود بیشــتری روی لــوازم یدکــی
دســتگاههای اصــاح صــورت خــود دارد تــا روی فــروش خــود دســتگاه ،امــا
همانطــور کــه میدانیــد ایــن خطــای بزرگــی اســت اگــر شــرکت تنهــا روی لــوازم
یدکــی دســتگاههای خــود بهجــای فــروش آن تمرکــز کنــد .درســت همانطــور
کــه شــرکتهای تولیدکننــدهی پرینتــر ،خــود دســتگاه را بســیار ارزان میفروشــند؛
5

6

 .5گردش مالی منهای هزینهی فروش این هزینهها قابل استناد برای هر فروش هستند.
 .6سود ناخالص درصدی از فروش
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زیــرا ســود اصلــی آنهــا روی کارتریجهــای دســتگاه قــرار دارد .شــرکتهای
خدماتــی ،کــه هزینــهی کمتــری روی مــواد اولیــه دارنــد ،بــه طــور ذاتــی ســود
بیشــتری نســبت بــه شــرکتهای تولیــدی دارنــد و نمونههــای زیــادی دربــارهی
شــرکتهایی هســت کــه بــرای بهدســت آوردن یــک موقعیــت مناســب در بــازار
محصــول خــود را زیــر قیمــت میفروشــند تــا بتواننــد قراردادهایــی را کــه در آینــده
دربارهی خدمات آن وجود دارد بهدست بیاورند.
ســود ناخالــص ،ســود بعــد از کســر هزینههایــی اســت کــه مســتقیماً بــه فــروش
وابســته اســت و در ایــن هزینههــا ،هزینههــای مربــوط بــه دفتــر و بخــش اداری
شــرکت در نظــر گرفتــه نمیشــود .از آنهــا در اســناد مالــی بهعنــوان هزینــهی
ســربار یــاد میشــود .ســود ناخالــص نشــاندهندهی میــزان ســود یــک شــرکت در
رشــتهی مربــوط بــه خــودش اســت و میتوانــد بهعنــوان عامــل محــرک
ســرمایهگذاران بــرای خریــد شــرکت قــرار گیــرد .تصمیمگیــری دربــارهی کاهــش
هزینههــای مربــوط بــه دفتــر و بخــش اجرایــی شــرکت از ســود ناخالــص ،یکــی از
موضوعهای جدی مورد بحث است.
سود خالص

ســود خالــص یعنــی ســود حاصلــه بعــد از کســر همــهی هزینههــا ،حتــا
هزینههــای دفتــری هــم از ایــن درآمــد کســر میشــود .ســود خالــص توانایــی یــک
شــرکت را در تولیــد رونــد بازگشــت پــول نشــان میدهــد .ســود خالــص را معمــوالً
قبــل از کســر کــردن مالیــات ،ســود ســهامداران و هزین ـهی اســتهالک 8محاســبه
میکننــد .درحقیقــت بهایــن موضــوع توجــه میکننــد کــ ه ایــن فعالیــت یــا
شــرکت تــا چــه میــزان میتوانــد نقدینگــی تولیــد میکنــد .همانطــور کــه
میدانیــد مالیــات روی ســود شــرکت محاســبه میشــود نــه هزینههــای آن کــه
شــامل تولیــد محصــول یــا خدمــات میگــردد .همینطــور اســت ســود ســهام کــه
بــه مشــارکت ســهامداران اختصــاص مییابــد نــه هزینههــای مربــوط بــه نگهــداری
وســایل تولیــد در کارخانــه .اســتهالک ســرمایه هــم بابــت نگــه داشــتن ارزش
7

 .7منظور حاشیهی سود خالص از درآمد بهدست آمده
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داراییهــای اســتفاده شــده در نظــر گرفتــه میشــود نــه بهجــای نقدینگــی در
شرکت.
مدیرانــی کــه بــه ســود هــم مثــل گــردش نقدینگــی و ســهم بــازار توجــه
میکننــد بهشــدت از اهمیــت قیمتگــذاری آگاهــی دارنــد؛ حتــا شــاید بیشــتر از
همــهی اینهــا .فروشــندهها ممکــن اســت اشــتیاق داشــته باشــند بــرای برنــده
شــدن در رقابــت فــروش در بــازار زیــر قیمــت محصــول را بفروشــند .بنابرایــن تعیین
قیمــت درســت و حسابشــده اولیــن نقطــهی بحرانــی هــر شــرکتی در ابتــدای
فعالیتــش اســت .و از همــه مهمتــر اینکــه بهســختی میتــوان مشــتری را نســبت
بــه افزایــش قیمــت در آینــده متقاعــد کــرد( .البته در شــرایطی کــه اوضــاع اقتصادی
کامــ ً
ا ثابــت باشــد ).یکــی از راههــای افزایــش حجــم فــروش ،کاهــش قیمتهــا
ی بــه ســوی ســقوط خواهــد بــود و
اســت .امــا کاهــش قیمتهــا راه مســتقیم 
سیســتم اجرایــی شــرکت را از جهــات مختلــف تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .مث ـاً
شــرکتی کــه بــرای خــود  10درصــد حاشــیهی ســود در نظــر گرفتــه بــرای ارتقــای
حجــم فروشــش بــا کاهــش قیمتهــا ،حاشــیهی ســود خــود را بــه  5درصــد
میرســاند .بــا انجــام ایــن کار ،بهجــای اینکــه  10دالر از هــر  100دالر فــروش
بهدســت بیــاورد 5 ،دالر از هــر  95دالر فــروش خــود عایــدی خواهــد داشــت؛ البتــه
در صورتــی کــه حجــم فــروش را بــه صــورت یکســان در نظــر بگیریــم .درحقیقــت،
هــر  5درصــد کاهــش در حاشــیهی ســود باعــث کاهــش  50درصــدی در حاشــیهی
ســود شــرکت خواهــد شــد .در ایــن حالــت بایــد حجــم فــروش دوبرابــر گــردد تــا
ایــن  5درصــد ارزشــمندی کــه از حاشــیه ســود کســر شــده جبــران شــود .برعکــس،
افزایــش قیمــت یــا حداقــل اینکــه شــرایط قیمتــی خــود را بــا نــرخ تــورم یکســان
نگــه دارنــد ســادهترین ،ارزانتریــن و ســریعترین راه بــرای افزایــش حاشــیه ســود
شرکت خواهد بود.
ســختگیری در کنتــرل هزینههــا یکــی دیگــر از راههــای افزایــش ســود اســت
کــه در بلندمــدت تأثیرگــذار خواهــد بــود و ریســک کمتــری را نســبت بــه افزایــش
قیمــت خواهــد داشــت حداقلــش ایــن اســت کــه بــا ایــن حرکــت شــدت تأثیرگذاری
ایــن موضــوع را روی مشــتریان کاهــش میدهــد مگــر اینکــه کاهــش هزینههــا
باعــث کاهــش محصــول یــا خدمــات گــردد .معمــوالً مدیرانــی کــه تــازه بــه یــک
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ســازمان وارد میشــوند هزینههــای حاشــیهای شــرکت را بهدقــت بررســی
یکننــد Southwest Airline .یکــی از اولیــن شــرکتهای هوایــی اســت کــه
م 
سیســتم پروازهــای ارزان قیمــت را راهانــدازی کــرد .آنهــا تنهــا یــک نــوع هواپیمــا
را خریدنــد تــا هزینههــای نگهــداری و آمــوزش را پاییــن بیاورنــد .همچنیــن تمامـی
پروازهــای خــود را کوتــاه در نظرگرفتنــد تــا هزینههــای میــان وعــدهای آنهــا
کاهــش پیــدا کنــد .پروازهــای خــود را اکثــرا ً در فرودگاههــای کوچــک انجــام
میدادنــد تــا هزینههــای پــروازی و خدماتــی خــود را بهشــدت کاهــش دهنــد.
آنهــا روی بخشــی از بــازار متمرکــز شــده بودنــد کــه بتواننــد ســود بیشــتری
بهدست آورند نه اینکه تنها به فکر جایگاه و استایل برند خود باشند.
امــا هزینههــای مدیریــت میتوانــد یــک شــگفتی بــزرگ باشــد .در برخــی
صنایــع ،مخصوص ـاً رشــتههایی کــه بــا تکنولــوژی روز در ارتبــاط هســتند ،بیشــتر
هزینههــای آنهــا مربــوط بــه کارکنانشــان میشــود .پاییــن نگــه داشــتن حقــوق
کارکنــان باعــث میشــود آنهــا بــه فکــر تــرک محیــط کار خــود بیفتنــد کهایــن
موضــوع هزینههــای اســتخدام و یادگیــری را بــه مجموعــه اضافــه خواهــد کــرد.
چانهزنیهــای ســخت بــا تأمینکننــده هــم ممکــن اســت باعــث ســاختن دشــمن
در صنعتــی شــود کــه شــرکت نمیتوانــد بــدون آن کاری را انجــام دهــد ،مخصوصـاً
وقتــی رقیــب جدیــد وارد بــازار شــود و آنهــا بــه دنبــال مشــتریهای جدیــد
بگردنــد .در اغلــب مــوارد ،کاهــش هزینههــا در کوتاهمــدت میتوانــد باعــث
غیرقابل پیشبینی شدن شرایط در بلندمدت شود.
تعیین سود

بــه نظــر میرســد تعییــن ســود بســیار ذهنیتــر از تعییــن درآمــد باشــد؛
چــون ســود بــه صورتهــای مالــی قانونــی شــرکت و سیاس ـتهای بــازار ،انتخــاب
روشهــای مدیریتــی و هزینههــای شــرکت وابســته اســت .بخواهیــم یــا نــه،
ســرمایههای هزین ـهای کــه بــه جــای هزین ـهی درآمــد بــه آن ســرمایه میگوینــد
میتوانــد تأثیــر قابــل توجهــی بــر گــزارش ســود شــرکت داشــته باشــد .بهعنــوان
مثــال اگــر شــرکت ملکــی را خریــداری کنــد و آن را در صورتهــای مالــیاش
بهعنــوان ســرمایهگذاری ذکــر میکنــد .همانطــور کــه میدانیــد آیتــم

اندازهگیری و توصیف توسعه 155

ســرمایهگذاری در صــورت ســود و زیــان ذکــر میشــود و طبعـاً هزینـهی نگهــداری
آن ســود شــرکت را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در مثالهــای دیگــر ،انتخــاب
سرمایهگذاری میتواند موضوع قضاوت شرکت قرار گیرد.
سود و ارزش

وقتــی  Title researchتصمیــم گرفــت شــجرهنامهی افــراد را کــه شــامل تولــد،
ازدواج و مــرگ میشــد در ســایت  www.findmypast.comقــرار دهــد ،بالــغ بــر
یــک میلیــون پونــد معــادل  1.6میلیــون دالر هزینــه کــرد .مدیــران شــرکت بعــد
از صحبــت بــا بخــش حســابداری تصمیــم گرفتنــد ایــن هزینــه را در بخــش
ســرمایهگذاری عنــوان کننــد؛ زیــرا آنهــا نســبت بهایــن بخــش جدیــد و نتایــج
آن اطمینانــی نداشــتند .ایــن موضــوع ســود (همچنیــن مالیــات) شــرکت را در
صورتهــای مالــی ســال آینــده پاییــن آورد .امــا وقتــی میخواســتند ایــن
شــرکت را بفروشــند ،مدیــران شــرکت موظــف بودنــد خریــدار را نســبت بــه ارزش
ایــن ســرمایهگذاری کــه ســود شــرکت را بــه شــدت کاهــش داده بــود توجیــه
کننــد؛ زیــرا طبــق صورتهــای مالــی بابــت ایــن ویژگــی جدیــد نتوانســته بودنــد
درآمدی را به شرکت برسانند.
تمرکــز بیــش از انــدازه روی کســب درآمــد ممکــن اســت منجــر بهدســت
آمــدن الگــوی ناپایــداری از توســعه شــود یــا تمرکــز زیــادی روی بهدســت آوردن
ســود ،خســارتهای زیــادی را بــه چشــم اندازهــای بلندمــدت یــک شــرکت وارد
میکنــد .در کوتاهمــدت ،بــا کاهــش هزینههــا ســود افزایــش مییابــد ،امــا در
بلندمــدت باعــث توقــف شــرکت در توســعه خواهــد شــد .درحقیقــت ،برخــی
کارشناســان معتقدنــد بــه حداکثــر رســاندن توســعه بــه همــراه ســود دو موضــوع
متناقــص همدیگــر اســت .در کوتاهمــدت ،برخــی شــرکتها ایــن امــکان را دارنــد
تــا ســود خــود را بــا کاهــش ســرعت رشــد شــرکت بــاال ببرنــد .در حــال حاضــر
هیــچ جــواب درســتی بابــت ایــن ســؤال کــه چهطــور میتــوان تنشهــای
میــان توســعه و ســود را کنتــرل کــرد وجــود نــدارد و بــه وجــود آمــدن ایــن
تنشهــا باعــث ایجــاد درگیریهــای متفاوتــی بیــن مفاهیــم داخــل و خــارج
شــرکت میشــود .موفقیــت در پایــان دادن بــه تنــش در ســازمان ،یــک هنــر
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است نه علم.
وقتــی میــزان ســود را بهعنــوان معیــاری بــرای توســعه شــرکت در نظــر
میگیریــم ،بایــد بــه مفهــوم «نقطـهی سربهســر» 9هــم توجــه کنیــم .زمانــی
یــک شــرکت بــه وضعیــت «نقط ـهی سربهســر» خواهــد رســید کــه تمام ـی
هزینههــای ثابــت خــود را پوشــش دهــد و یــک حالــت هــم «بخشــی
شــدن» 10ایجــاد کنــد .شــاید بتوانیــم ایــن وضعیــت را بــا فرمــول در زیــر
نشــان دهیــم .درحقیقــت در ایــن حالــت هزینـهیثابــت از حاشــیهی ناخالص
جدا میشود.
بــرای مثــال ،هزینههــای ثابــت یــک شــرکت در یــک ســال  100هــزار دالر
و حاشــیهی ناخالــص آن  25درصــد اســت .بــرای بهدســت آوردن نقطــهی
سربهســر ایــن شــرکت ،بایــد  100هــزار را تقســیم بــر  0.25.درصــد کنیــم کــه
بــه رقــم  400هــزار دالر میرســیم .بــه عبــارت دیگــر ،وقتــی فــروش بتوانــد بــه
رقــم  400هــزار دالر در ســال برســد ،شــرکت هزینههــای ثابــت خــود را پوشــش
میدهد و در نقطهی سربهسر خود قرار دارد.
مفهــوم «نقطـهی سربهســر» در توســعهی یــک شــرکت بســیار اهمیــت دارد.
رســیدن بهایــن نقطــه در برنامـهی توســعهی شــرکت ،لحظـهای حیاتــی اســت و
رابطــهی محکمــی بــا ســرمایهگذاری ســهامداران در شــرکت دارد .اینجــا
میتوانیــم بفهمیــم حاشــیهی مناســب بــرای ســود و قیمــت گرفتــن چــه تأثیری
میتوانــد روی حیــات شــرکت داشــته باشــد .بــرای داشــتن حاشــیهی مناســب
و مطمئــن ،ســریعترین را ه ایــن اســت کــه بخــش فــروش شــرکت بتوانــد بـ ه این
نقطــه برســد و قطع ـاً ســاده تریــن راه بــرای ســود بخش ـیهای آینــده خواهــد
بــود .بخشهــای مختلــف یــک شــرکت (کــه میتوانــد موقعیــت جغرافیایــی،
الگــوی ســازمانی یــا محصــول باشــد) میتوانــد شــخصیتهای مختلــف و
ســودهای متفاوتــی را برســاند .پــس درک موقعیتهــای متفــاوت ایــن بخشهــا
ی داشته باشد.
میتواند در تعیین میزان سود آنها تأثیر مهم 

9. Break-even
10. contribution
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کارکنان و ظرفیت داراییها

کارکنــان شــرکت بــه افــرادی گفتــه میشــود کــه در لیســت حقــوق هــر مــاه
شــرکت قــرار دارنــد و معیــاری بــرای ســنجش توســعهی شــرکت از لحــاظ ابعــاد
هســتند .برخــی شــرکتها تمایــل دارنــد ظرفیــت داراییهــا و ســرمایههای شــان را
هماننــد تعــداد کارمنــدان ،ابعــاد کارخانــه یــا زمینهایــی کــه در اختیــار دارنــد
بهعنــوان معیــار و ســنجش توســعه در نظــر بگیرنــد .در سیســتمهای دولتــی
معمــوالً تعــداد کارکنــان را شــاخص حجــم ســازمان قــرار میدهنــد .بــه طــور
معمــول ،شــرکتهای بــزرگ افــراد بیشــتری را اســتخدام میکننــد و چالشهــای
مدیریتــی آنهــا دربــارهی منابــع انســانی بیشــتر از ســازمانهایی اســت کــه افــراد
استخدامشــدهی کمتــری دارنــد .در برخــی صنایــع تعــداد کارکنــان شــرکت ،یکــی
از معیارهای اندازهگیری ابعاد سازمان محسوب میشود.
ارزیابــی ظرفیــت داراییهــا و سودبخشــی از آن ،بــا بازگشــت بخشــی از ســرمایه
در ارتبــاط اســت .بهعنــوان مثــال ،ســود خالــص را میتــوان بــا بــرآورد کــردن
هزینههــای ثابــت ســرمایه و ســود حاصلــه بهدســت آورد .اصــوالً تعــداد کارکنــان
یــک ســازمان در صــورت ســود و زیــان مشــخص نمیشــود ،امــا میتــوان ســود
ســاالنهای را کــه هــر کارمنــد بــه شــرکت اضافــه میکنــد اندازهگیــری کــرد و حتــا
امــکان اندازهگیــری ســوددهی نیروهــای انســانی بــه صــورت جداگانــه هــم وجــود
دارد .یکــی از نشــانههای زودهنــگام تغییــر ثــروت یــک شــرکت (تغییــر بــه ســمت
شــرایط نامســاعد یــا از بیــن رفتــن ســرمایه) ایــن اســت کــه مدیــران شــرکت
نخواهنــد بــرای اندازهگیــری اینکــه هــر کارمنــد چنــد دالر بــه شــرکت اضافــه
ی انجام دهند و مقایسهای راجع ب ه این موضوع نداشته باشند.
میکند اقدام 
معیارهایــی کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد ،بــرای انــدازه گیــری در شــرکت
کاربــرد دارد امــا ایــدهآل نیســتند .وقتــی اوضــاع خــوب اســت ،شــرکتها شــروع بــه
اســتخدام افــراد جدیــد بــرای طرحهــای توســعهای خــود میکننــد ،امــا وقتــی
شــرایط مســاعد نیســت ،ســازمانها بــرای از دســت نــدادن موقعیــت خــود در بــازار
و توقــف برنامههــای توســعهای خــود دســت بــه تعدیــل نیــرو میزننــد .بــه خاطــر
همیــن منحنــی درآمــد شــرکت و تعــداد کارکنــان بــه صــورت مــوازی هــم حرکــت
نخواهــد کــرد .عــاوه بــر ایــن ،صنایــع مختلــف بــه نیروهــای انســانی متفاوتــی نیــاز
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دارنــد .مث ـ ً
ا یــک شــرکت خــاص میتوانــد بــا حــق تقــدم خریــد میلیونهــا دالر
ســهام و داشــتن تعــداد زیــادی کارمنــد ســود هنگفتــی را بهدســت آورد و از طــرف
دیگــر فعالیتهایــی وجــود دارد کــه هــر چــه تعــداد کارمندهــا بیشــتر باشــد ســود
شرکت کمتر میشود.
دســتمزد یــا بــه عبارتــی درآمــد یــک ســازمان ،تحــت تأثیــر قیمــت فــروش و
تعــداد کارکنــان آن قــرار دارد .شــاید تعــداد کارکنــان بتوانــد شــاخص روشــنی از
توســعه و رشــد یــک شــرکت باشــد امــا از ســوی دیگــر ،هزینههــای هــر یــک از
کارکنــان هــم میتوانــد بهعنــوان شــاخص توســعه در نظــر گرفتــه شــود.
همانطــور کــه در جــای دیگــر بحــث شــد ،یکــی از مهمتریــن محدودیتهــای
توســعه ،نحــوهی مدیریــت صحیــح قابلیتهــا و ظرفیتهــای شــرکت اســت و
بیشــترین روشــی کــه معمــوالً شــرکتها بــرای انــدازه گیــری موفقیــت تیــم
اجرایــی خــود در نظــر میگیرنــد میــزان بازگشــت منابــع حیاتیشــان (یــا
ســرمایهها) اســت .حــال ایــن بحــث مطــرح میشــود کــه بهجــای تمرکــز بــر
روی بازگشــت ســهام یــا سرمایهگذاریشــان ،چــرا معیــار اندازهگیــری آنهــا
بازگشــت سیاســتهای مدیریتــی نباشــد؟ ایــن را رابــرت ســیمون 11پروفســور
دانشــکدهی تجــارت دانشــگاه هــاروارد مطــرح میکنــد و اینکــه در کجاهــا
مدیریــت میتوانــد ارزش بیشــتری را اضافــه کنــد ،امــا معیــار اندازهگیــری نیــاز
بــه کیفیــت دارد تــا کمیــت و بــه همیــن دلیــل محاســبهی آن مشــکالت اجرایــی
زیادی به همراه دارد.
راندمــان مالــی کارمنــدان ،یــا نــرخ ســودی کــه هــر کارمنــد در پایــان ســال
بــرای شــرکت بهجــا میگــذارد (معمــوالً از راه تقســیم تعــداد کارمندهایــی کــه
شــرکت را تــرک کردهانــد و کارمندهایــی کــه بــه اســتخدام شــرکت درآمدهانــد
مشــخص میشــود کــه آن را بــه صــورت درصــد نشــان میدهنــد ).یکــی از
معیارهــای اندازهگیــری در شــرکتهایی کــه تعــداد کارکنانشــان در توســعهی
آنهــا تأثیرگــذار اســت ،محســوب میشــود .بــا ایــن حــال بــرای شــرکتهای در
حــال توســعه شایســته نیســت کــه بــه هــر بهانـهای تعــداد نیروهایشــان را افزایــش
دهند .بهترین روش برای آنها حفظ نیروهای موجود است.
11. Robert Simons
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همــهی ایــن معیارهایــی کــه باالتــر بــرای اندازهگیــری درآمــد ،ســود ،ســرمایه
و کارکنــان عنــوان شــد بــه منظــور نشــان دادن داخــل و بیــرون شــرکت بــه
ســرمایهگذاران ،ســهامداران و مدیــران اســت .امــا بــرای کســانی کــه بــاور دارنــد
ایــن شــرکت قــرار اســت بــرای ســهامداران و مالــکان آنهــا بازگشــت ســرمایه بــه
همــراه داشــته باشــد ،مهمتریــن معیــار بــرای اندازهگیــری ،چشــماندازی اســت
کــه مالــکان بــرای فعالیــت و کس ـبوکار شــرکت در نظــر گرفتهانــد .از دیــدگاه
ســهامداران ،توســعه بــه معنــای افزایــش ارزش ســهام اســت .ارزش ســهام از طریق
ی کــه بــه
محاســبهی ســرمایههای بنیــادی شــرکت در کنــار ســود ســهام 
ســهامداران بــه صــورت نقــد ارائــه میشــود تعییــن میشــود .پایههــای یــک
کس ـبوکار براســاس ارزش ســهام تعییــن میشــود کــه در آن تحلیــل موقعیــت
فعلی و پیشبینی آیندهی سود ،درآمد و کارکنان شرکت قرار دارد.
بــرآورد ارزش ســهام و بازگشــت ســهام نشــانهی نظــم شــرکت بــه حســاب
میآیــد .وقتــی از نــگاه ســهامداران ،بازگشــت ســرمایه را ارزیابــی کنیــم ،بایــد
گزینههــای جایگزیــن هــم در نظــر داشــته باشــیم .بــه عبــارت دیگــر ،درآمــد یــک
شــرکت بــزرگ رشــدیافته ،بایــد باتوجــه بــه توســعهای کــه در همــهی بازارهــا
وجــود دارد ســنجیده شــود بنابرایــن بازگشــت ســود ســهامداران بایــد باتوجــه بــه
ســرمایهگذاریای کــه کردهانــد و داشــتهای کــه بهدســت میآورنــد مقایســه
شــود .زیــرا میتوانســتهاند همــان پــول را در صنعــت دیگــری ســرمایهگذاری و
ســود بیشــتری کســب کننــد .آنهــا بــرای انتخــاب ایــن صنعــت و شــرکت بایــد
ی از ســهامداران
دالیلــی منطقــی بــرای خــود داشــته باشــند .تعــداد خیلــی کم ـ 
پیشبینــیای میکننــد کــه بیشــتر از آنچــه حقشــان اســت از ســود ســهام
دریافــت خواهنــد کــرد .آنهــا بیشــتر تمایــل دارنــد در شــرکتهای بــزرگ
ســرمایهگذاری کننــد تــا شــرکتهای کوچکتــر؛ بــه خاطــر اینکــه امنیــت
ســرمایهگذاری در شــرکتهای بــزرگ بیشــتر اســت .البتــه از ایــن نکتــه نبایــد
غافــل شــد کــه بــازار ســهام همیشــه ریســک باالیــی دارد .روشهــای ارزیابــی
کســبوکار ،در اغلــب اوقــات بــه ریســک اصلــی شــرکت و پیشبینیهــای
انجامشــده دربــارهی نقدینگــی کــه قــرار اســت بــه ســهامداران در انتهــای ســال
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ارائه شود ،توجه خواهند کرد.
قیمــت هــر ســهم در بــازار ،معیــار روشــنی دربــاره ارزش هــر شــرکت و بازتابــی
از پیشبینیهایــی کــه بــازار روی بازگشــت ســرمایه و ســود ســهام قــرار میدهــد
اســت .البتــه ناگفتــه نمانــد کــه در بــازار ســهام ،ارزش اســمی هــر ســهم ،مفهــوم
غیــر قابــل اعتمــادی نســبت بــه قیمتــی اســت کــه بــرای آن ســهام پیشــنهاد
ی عــام تمایــل دارد کنتــرل شــرکت را از
میشــود .معمــوالً یــک شــرکت ســهام 
عهــدهی ســهامداران خــارج کنــد یــا یــک شــرکت ســهامیعام دیگــر را خریــداری
کند و در آن پیشنهادهای خوبی را برای واگذاری سهام به سهامداران بدهد.
شرکتهای خصوصی

تعییــن ارزش ســهام در شــرکتهای خصوصــی بســیار پیچیــده اســت؛ زیــرا
بــازاری بــرای فــروش ســهام ایــن شــرکتها وجــود نــدارد .ارزیابــی ارزش آنهــا
پیچیــده اســت و معمــوالً پایینتــر از ارزش واقعــی ارزیابــی میشــود .درحقیقــت
هیــچ نــوع مکانیســم واقع ـیای بــرای ارزیابــی ارزش ســهام آنهــا وجــود نــدارد.
البتــه مشــاورانی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه در قبــال دریافــت هزینــهای
مناســب ،ارزش واقعــی شــرکتهای خصوصــی را پیــدا میکننــد .اســتفاده از ایــن
ارزیابیهــا زیــاد اتفــاق میافتــد؛ مخصوصــاً وقتــی کارمندهــا در شــرکت ســهم
دارنــد و برنامـهی ارائــه ســهام بهجــای پــول نقــد بــه کارکنــان در شــرکت جــاری
شده است.
پیــش از اینکــه بــه ارزش گــذاری شــرکتهای خصوصــی بپردازیــم بایــد
مشــخص شــود چهکســی و چــرا میخواهــد ایــن ارزیابــی را انجــام دهــد .اگــر
یــک شــرکت در موقعیــت ورشکســتگی قــرار داشــته و حضــور آن در بــازار منتفــی
شــده باشــد هــر ارزیابـیای کــه صــورت گیــرد بابــت تعییــن ســرمایههایی اســت
کــه بــه تفکیــک میتــوان آنهــا را بــه فــروش رســاند و ممکــن اســت بخــش
زیــادی از ســرمایهی شــرکت بهعنــوان ضمانــت دریافــت وام ،در گــرو بانــک یــا
اشــخاص حقیقــی باشــد و تنهــا بخــش کوچکــی از آن در اختیــار ســهامداران قــرار
داده خواهــد شــد .امــا وقتــی یــک شــرکت ارزشــمند تشــخیص داده شــود ،رونــد
ارزیابــی و ارزشگــذاری ســهام متفــاوت خواهــد بــود؛ زیــرا قــرار اســت براســاس
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ایــن ارزشهــای شناساییشــده نقدینگــی وارد شــرکت شــود .قیمتگــذار
میتوانــد ایــن ارزیابــی را بــه نســبت قیمت/درآمــد یــا  P/Eنشــان دهــد .از ایــن
فرمــول معمــوالً بــرای ارزیابــی قیمتــی کــه بــرای یــک شــرکت پرداختــه شــده و
ســودی کــه از آن بهدســت میآیــد اســتفاده میشــود .همچنیــن در مقایســهی
میــزان درآمــد و ســود شــرکتها در صنایــع مختلــف و مقایســهی آنهــا بــا
یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بــه عبــارت دیگــر ،بــه ســهامدار کمــک
میکنــد تــا میــزان درآمــد صنایــع مختلــف را در زمــان مشــخص مقایســه و
براســاس آن نســبت بــه ســرمایهگذاری اقــدام کنــد .از ســوی دیگــر ،از ایــن
فرمــول بــرای محاســبهی ارزش شــرکت خریداریشــده اســتفاده میشــود.
درحقیقــت ،ســرمایهگذار میــزان نقدینگـیای را کــه در شــرکت آورده بــا بهــرهای
کــه از بــازار یــا بانــک میتوانــد دریافــت کنــد مقایســه خواهــد کــرد .بنابرایــن
آنهــا بایــد بــه ارزیابیهایــی کــه دربــارهی نقدینگ ـیای کــه توســط شــرکت در
آینــده بــه صــورت مســتقیم ایجــاد خواهــد شــد بپردازنــد و از نــرخ بهــره بــرای
نشــان دادن ریســک سرمایهگذاریشــان اســتفاده کننــد( .هــر چــه کســبوکار
ریســک باالتــری داشــته باشــد ،نــرخ بهــرهی آن باالتــر خواهــد بــود و طبعـاً ارزش
ســهام آن پاییــن میآیــد یــا نقدینگــی زیــادی بــرای رضایــت ســرمایهگذاران نیــاز
اســت ).بــا ایــن حــال هــر گونــه محاســبهای دربــارهی شــرکتهای خصوصــی بــه
عوامــل درونــی زیــادی بســتگی دارد .ایــن ارزشــیابیها بــه تغییــر نــرخ بهره بســیار
حســاس هســتند؛ زیــرا ایــن تغییــرات آینــدهی شــرکت و صنعــت را تعییــن
میکننــد و بعــد از آن میتــوان بــه برنام ـهی شــرکت دربــارهی نقدینگ ـیای کــه
در آینــده کســب میکنــد اعتمــاد کــرد .مثـ ً
ا وقتــی یــک شــرکت موفــق آنالیــن
خــود را در معــرض فــروش قــرار میدهــد تعــداد زیــادی پیشــنهاد دریافــت
میکنــد کــه باالتریــن پیشــنهاد دوبرابــر پایینتریــن آن اســت؛ حتــا اگــر فــرض
بگیریــم آنهــا از یــک روش بــرای ارزیابــی اســتفاده کــرده باشــند .فارغالتحصیــان
رشــتههای  MBAبــه طــور قاطــع میگوینــد «طبــق آنچــه در دانشــگاه دربــارهی
ارزیابی شرکتها آموختهاند ،بیشترین پیشنهاد را خواهند داد».
در نهایــت ،ارزش ســهام یــک شــرکت خصوصــی بــا قیمتــی کــه خریــدار و
فروشــنده بــه توافــق میرســند تعییــن میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،وقتــی
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شــرکت فروختــه شــود ،هــر دو گــروه ســهامدار ،یعنــی هــم جدیــد و قدیــم ،بهایــن
نقطه میرسند ک ه این فعالیت چه میزان ارزشمند است.
سرمایهگذاران و مشارکت آنها

وقتــی مالــکان شــرکت ســهام خــود را میفروشــند ،درحقیقــت حــق مشــارکت
در شــرکت را واگــذار میکننــد و بعــد از آن تاثیرگذاریشــان در تصمیمهــای
شــرکت بهشــدت افــت میکنــد .ایــن یکــی از نتایــج وارد کــردن ســهامداران بــه
شــرکت اســت و آنهــا بــا مشــارکت مالــکان شــرکت را اداره خواهنــد کــرد .مــدل
شــراکتی لباســی اســت کــه بــه تــن صنایــع بیشــتر میآیــد چــرا کــه در آنهــا
معمــوالً افــراد نــه ســرمایه حضــور دارنــد و همــکاری آنهــا بــا مالــکان بــرای
پیشــبرد اهــداف شــرکت اهمیــت زیــاد دارد .در شــرکتهای خدماتــی ،جــدا از
تحوالتــی کــه دانــش مدیریتــی ایجــاد میکنــد ،همــهی ســرمایهی شــرکت در
ایدهها و فکر شرکاء قرار دارد.
هــر یــک از شــرکا میتواننــد از معیارهــای سنجشــی کــه در شــرکت قــرار داده
شــده ،سوءاســتفاده کننــد و هرطــور کــه میخواهنــد از آن اســتفاده کننــد .آنهــا
تنهــا وقتــی کنــار افــرادی کــه تکمیلکننــدهی تواناییهــای آنهــا باشــند،
تأثیرگــذار هســتند و شــخصاً بــا گروهــی از کارکنــان شــرکت ارتبــاط خواهنــد
داشــت .تعــداد زیــادی از شــرکتها ،اسمشــان را از شــریکهای اولی ـهای کــه آن
را راهانــدازی کردهانــد گرفتهانــد .یکــی از پیامدهــای ایــن تصمیــم ســوتفاهمهایی
هســت کــه ممکــن اســت در آیندهایجــاد شــود .مخصوصـاً بیــن شــرکای جدیــد و
یــا شــرکتهای دانــش بنیانــی کــه میخواهنــد فعالیــت خــود را در قالــب یــک
شــرکت حقوقــی بیاورنــد .ایــن حالــت ،تصــوری را بــرای شــرکا ایجــاد میکننــد
کــه آنهــا تنهــا یــک بــرگ ســهم از شــرکت دارنــد و شــخصیت و هویــت شــرکت
از آنهــا جــدا اســت( .تنهــا مشــارکتهای بــزرگ در قالــب «شــرکت» قــرار
میگیــرد و شــرکتهای محــدودی هســتند کــه شــرکاء در مرکــز شــرکت و
فعالیتهای تجاری شرکت حضور مستقیم دارند).
ایــن موضــوع زمانــی اولویــت پیــدا میکنــد کــه شــرکاء اصلــی شــرکت اســم و
هویــت آنهــا در اســم تجــاری شــرکت حضــور دارد تصمیــم بگیرنــد وارد فــاز
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بازنشســتگی شــوند .برخــی از آنهــا تمایــل دارنــد ســهام خــود را بــه ســهامداران
کوچکتــر بفروشــند و آنهــا نیــز معمــوالً سپاســگزار ســهامداران اصلــی شــرکت
هســتند؛ چــرا کــه از ایــن طریــق میتواننــد ســهام بیشــتری از شــرکت را بهدســت
آورنــد .معمــوالً شــرکاء اصلــی پــس از مدتــی بــه دنبــال اســتفاده از نتیجــهی
شــرکت و اســتراحت هســتند یــا بــه عبارتــی کیــک حاصلــه از شــرکت را بــا لــذت
میــل کننــد .امــا اگــر حضــور آنهــا در شــرکت بــه گون ـهای باشــد کــه بهعنــوان
یــک مهــرهی اصلــی بــه حســاب آینــد ،خــروج آنهــا لطمــات ســنگینی را بــه
شــرکت وارد میکنــد و آن بخــش شــرکت بــا رفتــن آنهــا دچــار مشــکل خواهــد
شــد .آنهــا نمیتواننــد هــر دو را داشــته باشــند؛ بــه عبــارت دیگــر ،هــم شــرکت را
تــرک کننــد و هــم نقــش تأثیرگذارشــان در شــرکت باقــی بمانــد .در حقیقــت ،اگــر
بماننــد ،ارزش وجودشــان در شــرکت باقــی میمانــد و بــه طــور حتــم داشــتهی
بیشــتری را بهدســت میآورنــد .امــا اگــر تصمیــم بــه رفتــن بگیرنــد ،تنهــا از
بازنشســتگی خــود لــذت میبرنــد و نــه داشــتهی مالــی جدیــدی خواهنــد داشــت
و نــه پاداشــی بابــت ارزشهایــی کــه در کنــار شــرکت قــرار دارد دریافــت خواهنــد
کــرد؛ چــون دیگــر حضــوری در شــرکت نخواهنــد داشــت .درواقعیــت ،جــدا از نــوع
شــخصیت حقیقــی یــا حقوقــی افــراد در شــرکت ،آنهــا بــرای بهدســت آوردن
ارزش یــا اضافــه کــردن شــخصیتی در شــرکت نیســتند .آنهــا بــه دنبــال پــول و
کســب درآمــد بیشــتر کنــار هــم جمــع شــدهاند .مهتریــن ســرمایهی اقتصــادی
کــه افــراد در شــرکتها بــه آن نیــاز دارنــد ســرمایهی در گــردش اســت .ســرمایهی
در گــردش ربطــی بــه داراییهــای مالــی نــدارد و داراییهــای مالــی مــازاد تنهــا
مانعــی خواهــد بــود کــه بازگشــت پــول را در شــرکت ســخت میکنــد و خــواب
سرمایهگذاری هم افزایش میدهد.
در رشــتهی حســابداری صنعتــی ،مدلهــای شــراکت و رابطــهی بیــن
شــریکها ،شــرکت و ســهامداران مالــی و کاری توضیــح داده میشــود .حســابداری
یــک صنعــت ســودآور اســت و ســرمایهگذارها ســالها بــه دور آنهــا میچرخنــد
تــا راهــی بــرای گرفتــن بخشــی از کار پیــدا کنند یــا حتــا بهتــر از آن ،فعالیتهایی
را بــه آنهــا معرفــی کننــد کــه بــدون نگرانــی راجــع بــه مالــک و مدیــران ســود
خوبــی بــه آنهــا برســاند .درحقیقــت ،شــرکایی کــه پــول ایجــاد میکننــد و بــه
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دنبــال پیشــنهادهای ســرمایهگذاری مناســب میگردنــد ( تنهــا افــرادی را بــه
مجموعــه اضافــه میکننــد کــه بتواننــد کارمندهــای خــوب اســتخدام کننــد).
مطمئناً باعث افزایش پیشبرد فعالیتهای شرکت خواهند شد.
در ســالهای نــه چنــدان دور ،ســرمایهگذارها تنهــا بهعنــوان چرخهــای
حرکتــی شــرکتها ظاهــر میشــدند .فکــر آنهــا یــک منطــق قابــل دفــاع
داشــت؛ ایجــاد چرخهــای یــک شــرکت؛ قــرار دادن آن در بــازار بــورس و خریــد
شــرکتهای کوچــک دیگــر بــا پــول بهدســت آمــده .شــرکتهای کوچــک بــا
محدودیــت ســرمایه مواجــه هســتند .ایــن شــرکتها بــا عضویــت در یــک
مجموعــهی بزرگتــر ،بــه منابــع و ســرمایههایی دسترســی پیــدا میکننــد کــه
قب ـ ً
ا بــرای آنهــا دس ـتنیافتنی بــود .عــاوه بــر ایــن ،ســرمایههایی کــه بهایــن
شــکل بــه کار گرفتــه میشــوند یعنــی در شــرکتهای کوچکتــر و خصوصــی
ســرمایهگذاری میشــود بهســختی بــه پــول نقــد تبدیــل میشــود و شــما
زمانــی میتوانیــد بــه ســرمایهی اولیــه خودتــان برســید کــه بخواهیــد بازنشســته
شــوید و بایــد کســی را پیــدا کنیــد کــه مشــتاق خریــد ســرمایهی شــما باشــد ،کــه
بــه احتمــال زیــاد از اعضــای هیــأت مدیــرهی فعلــی خواهــد بــود و کــم پیــش
میآیــد افــرادی خــارج از شــرکت بــرای نشســتن در صندلــی شــما داوطلــب
شــوند .اگــر نزدیــک زمــان بازنشســتگی خــود هســتید بــا گزینههــای محــدود
جایگزینــی و فــروش ســهامتان روبــهرو خواهیــد شــد و شــاید وسوســه بشــوید
ی با پول نقد تعویض کنید.
سهام خود را در بازار غیر رسم 
بــرای بســیاری از ســهامداران ،دنیــای واقعــی بــا آنچــه در رؤیــا میپروراننــد
متفــاوت اســت .برخــی شــرکا ،مدیــران بخشهــا و ســایر کارمنــدان شــرکتهای
ی بـ ه ایــن درک رســیدهاند کــه تفاوتــی بــا مالــکان اصلــی شــرکت ندارنــد.
ســهام 
بعضــی از آنهــا بهجــای دریافــت ســود ،ســهام شــرکت را قبــول و بهنوعــی خــود
را در فعالیتهــای شــرکت درگیــر میکننــد .حتــا آنهــا کــه برگــهی واقعــی
ســهام را در اختیــار دارنــد برخــی اوقــات بایــد شــاهد کاهــش ارزش ســهام
بهخاطــر عــدم رضایــت ســرمایهگذاران جدیــد باشــند .ایــن مــدل البتــه مشــکالت
دیگــری هــم دارد .معمــوالً در سیســتم شــراکتی ،فــردی کــه تصمیــم اصلــی را
میگیــرد در آســتانهی بازنشســتگی و خــارج شــدن از شــرکت قــرار دارد .امــا
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شــرکاء دیگــر کــه آینــدهی شــرکت بــه آنهــا وابســته اســت جوانتــر هســتند و
موفقیــت خــود را بــا آینــدهی شــرکت گــره زدهانــد .برخــی کارگــزاران ســهام افــراد
بازنشســته را میخرنــد و باعــث ایجــاد تحــول در سیاســتگذاریها و
تصمیمگیریهای این شرکتها میشوند.
برخــی اوقــات بازنشســته شــدن ســهامداران بــزرگ و کنــار رفتــن آنهــا از
هیــأت مدیــرهی شــرکتهای خصوصــی ،یکــی از مشــکالت عمــدهی ســهامداران
جــزء شــناخته میشــود .امــا ایــن مشــکل وقتــی شــرکت میخواهــد بــرای خــط
تولیــد نیــرو اســتخدام کنــد بزرگتــر میشــود .اضافــه کــردن نیــرو وقتــی
ارزشــمند خواهــد بــود کــه برنامههــای توســعهای شــرکت بهدســت کارمنــدان
ارشــد و مدیــران بخشهــا بهخوبــی اجــرا شــده باشــد؛ زیــرا آن کارکنــان هنــگام
اســتخدام از خــود میپرســند چــرا بایــد بــه جایــی رفــت کــه در آینــده درآمــد آن
کاهــش مییابــد؟ همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،در علــم مدیریــت ،شــرکاء
تنهــا بــرای درآمــد کنــار هــم قــرار میگیرنــد نــه بــرای افزایــش ارزش یــا
پیشــرفت برنامههــا .البتــه یکــی از دالیــل دیگــری کــه ســهامداران
قدیمیشــرکتهای خصوصــی آنهــا کــه در تصمیمگیــری نقــش عمــدهای
دارنــد تصمیــم بــه فــروش سهامشــان بــه کارگزاریهــا میکننــد میتوانــد
درآمــد پاییــن شــرکت نســبت بــه آنچــه انتظــار دارنــد باشــد .بــرای ســهامداران
فــروش ســهام بــه داللهــا ،یکــی از راههــای خــروج اســت .بــرای واســطهها ،ایــن
مــدل جــذب شــرکت باعــث عــدم ارتبــاط مؤثــر بــا مالــک میشــود و آنهــا
بهراحتــی نمیتواننــد بــه انگیزههــای مالــک اصلــی پــی ببرنــد و در پایــان بــا
کارمندانی خسته از جابهجایی ذینفعان مالی روبهرو خواهند شد.
مســألهی واقعــی ایــن اســت کــه ارزش یــک کسـبوکار حرفـهای در موفقیــت
اســت و بــا کســبوکار ســهامداران تفــاوت زیــادی دارد .میتوانیــم ایــن را در
شــرکتهای خدماتــی حرفــهای ببینیــم کــه هیــچ حســابی روی حســن نیــت
سهامدارانشــان بــاز نمیکننــد؛ آن هــم وقتــی معیارشــان ارزش ســهام اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،شــرط حضــور شــریک در یــک کسـبوکار ،ارزش ســهام اســت کــه
از طریــق ســرمایهای کــه بــه شــرکت وارد میکنــد و ســهمی کــه شــریک از ســود
دریافــت میکنــد مشــخص میشــود .ســهام یــک شــریک خودبهخــود ارزش
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نــدارد .وقتــی یــک شــرکت ارزش افــزودهای را بهدســت مــیآورد ،آن ارزش بــه
دارایــی ســهام آن شــرکت اضافــه میشــود .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری
شــرکتها ایــن ارزش اضافــه را بــه سهامشــان اضافــه نمیکننــد ،زیــرا از خطــرات
اضافهپرداخت نگران هستند.
سهامداران خارجی

از نــگاه یــک ســهامدار خارجــی کــه مالکیتــی روی مجموعــه نــدارد ،یــک
تفــاوت اساســی دربــارهی ارزش ســرمایهگذاری در ســهام شــرکت ،بــا ارزش آن
ی وجــود نــدارد هــر دو شــبیه هــم باشــند .ارزش ســهام
وجــود دارد .الزامــ 
ی عــام در بــازار تحــت تأثیــر گــردش مالــی ،چش ـمانداز بــازار
شــرکتهای ســهام 
و ســودآوری شــرکت ،بــاال و پاییــن میشــود .در ایــن حالــت ســهامداران تصــور
میکننــد بــه صــورت تکنیکــی بخشــی از ســهام شــرکت را در اختیــار دارنــد و بــه
گونـهای رفتــار میکننــد کــه انــگار بخشــی از ســرمایهی شــرکت را ایجــاد کــرده
و آن را بــه شــرکت دادهانــد تــا بــا ســود مناســب بــه ســهامداران برگردانــد.
ســهامداران بــا ایــن حسوحالشــان بیشــتر شــبیه طلبــکاران رفتــار میکننــد
تا دارندگان سهام شرکت.
در ســالهای اخیــر ،مخصوصـاً از زمــان رکــود اقتصــادی ســال  ،2008شــرکتها
تصمیــم گرفتنــد بهجــای اینکــه حــق تقــدم پرداخــت ســود را بــه ســهامداران
اختصــاص دهنــد ،ســود شــرکت را بیــن طیــف وســیعی از ذینفعــان مالی شــرکت
تقســیم کننــد .ایــن رفتــار معنــاداری اســت .توجــه بیــش از انــدازه بــرای پرداخــت
ســود ســهام داران کــه بــه ضــرر ســایر ذینفعــان تمــام میشــود ،در بلندمــدت بــه
ســود شــرکت نخواهــد بــود .وقتــی ســود مدیــران شــرکت ،همتــراز بــا ســایر
ســهامداران ،از طریــق حقــوق صاحبــان ســهام ،بــرای مدیریــت در نظــر گرفتــه
شــود ،شــرکتها بــه صــورت متناقصــی دســتاوردهای کوتاهمدتــی را بــا گرفتــن
اولویــت از ثبــات ،در بلندمــدت بهدســت میآورنــد .برخــی کارشناســان میگوینــد
اگــر میخواهیــد مدیــران در راســتای ســود ســهامداران حرکتــی انجــام دهنــد،
سهم مدیران را جدا کنید.
از ســوی دیگــر ،بــرای رســیدن بــه اهــداف گــروه گســتردهتری از ذینفعــان
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بهلحــاظ نظــری زیبــا اســت امــا در واقعیــت رســیدن ب ـ ه ایــن موقعیــت و حتــا
اندازهگیــری آن هــم واقعــاً مشــکل اســت .یکــی از دالیلــی کــه مدیــران عامــل
ی عــام بــه افزایــش ارزش ســهام ســهامداران بهجــای
شــرکتهای ســهام 
ارزشهــای مربــوط بــه ذینفعــان بیشــتر توجــه میکننــد ایــن اســت کــه
اندازهگیــری ارزش ســهام بســیار ســاده و راحــت اســت .حتــا نظریهپــردازان هــم
نمیتواننــد دربــارهی اینکــه بایــد نگــران کــدام گــروه ذینفعــان بــود بــه توافــق
برســند .بایــد اجــازه دهیــم ابزارهــای اندازهگیــری توســعه خــود تعییــن کننــد کــه
به چه میزان به آنها برمیگرداند.
دامنه و عمق

معمــوالً ریس ـکهای جدیــد یــک شــرکت از طریــق ارائ ـهی خدمــات جدیــد
بــه یــک مشــتری شــروع میشــود .یکــی از وظایــف مهــم تیمهــای اجرایــی
شــرکتهای جدیــد بــرای ســاختن یــک کســبوکار ثابــت ،جســتوجو بــرای
بــاال بــردن تعــداد محصــول یــا خدمــات و افزایــش تعــداد مشــتریان ســازمان
اســت .دامنــه و عمــق یــک کســبوکار ،یکــی از نشــانههای مهــم در موفقیــت
برنامههای توسعه است.
در اغلــب اوقــات ایــن نــگاه میتوانــد برعکــس عمــل کنــد .مدیــران عامــل
همیشــه از قانــون  80:20صحبــت میکننــد کــه طبــق آن 80درصــد ســود و
درآمــد شــرکت از  20درصــد مشــتریان یــا محصــوالت بهدســت میآیــد.
بنابرایــن ،موفقیــت در توســعه تنهــا از طریــق بهدســت آوردن یــک کســبوکار
جدیــد ایجــاد نمیشــود ،بلکــه توانایــی بهدســت آوردن کس ـبوکار درســت هــم
بســیار تاثیرگــذار اســت و ایــن فعالیــت بایــد بتوانــد عمــق و دامنــهی وســیعی
داشته باشد.
سایر اندازهگیریها

معیارهــای دیگــری هــم بــرای اندازهگیــری توســعه وجــود دارد کــه بــه بازتــاب
غیرمعمــول عملکــرد شــرکت در هویــت یــک صنعــت برمیگــردد .شــرکتهای
نفتــی شــاید بــه حجــم بشــکههای نفتــی یــا پمــپ بنزینهایــی کــه بــاز
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میشــوند عالقهمنــد باشــند ،یــا شــرکتهای ناشــر و پخشکننــدهی موســیقی
تعــداد نســخههای فــروش یــا حــق امتیازهایــی را کــه بهدســت میآورنــد
نشــانهی رشــد خــود ببیننــد .برخــی شــرکتها هــم نشــانهی توســعه خــود را
بهدست آوردن گواهیهای کیفیت میدانند.
برخــی ســازمانها روی روشهــای غیــر معمــول بــرای بهدســت آوردن
موفقیــت ســرمایهگذاری میکننــد Shakinda .یــک شــرکت چندملیتــی دربــارهی
خدمــات مالــی اســت کــه دفتــر مرکــزیاش در ســوئد قــرار دارد و شــهرت زیــادی
12
در را ه اندازهگیــری ســرمایههای فکــری یــک ســازمان «بــر پای ـهی شایســتگی»
و «روش عملکــرد» 13دارد .شــرکت  The Kingdom Of Bhutanقبـ ً
ا ادعــا کــرده بــود
میتوانــد میــزان رضایــت درونســازمانی را انــدازه گیــری کنــد .خیلــی شــرکتهای
بــزرگ بــه میــزان رضایــت کارمنــدان و همــکاریای کــه انجــام میدهنــد توجــه
ً
اصــول بــازده قابــل ســنجش از نظرســنجی کارمنــدان مشــخص
دارنــد کــه
یگردد.
م 
بهطــور کلــی هم ـهی ســازمانها مشــتاق ایــن هســتند کــه نشــان دهنــد تــا
بــه امــروز چــه کارهایــی را انجــام دادهانــد و دوســت دارنــد معیــاری را بــرای
سنجش آنچه تا به امروز انجام دادهاند پیدا کنند.
مشکالت ارزیابی و تفسیر توسعه

در شــرکتهایی کــه عمــر طوالنــی ندارنــد ،اندازهگیــری هم ـهی ابعــاد تیــم
اجرایــی ،از جملــه توســعه در آنهــا ،یکــی از چالشهــای مهــم و بــزرگ اســت.
وقتــی اطالعــات مربــوط بــه مدیریــت آمــاده میشــود ،بهســرعت نشــان میدهــد
چــه میــزان از رشــد مالــی مربــوط بــه ســوابق تاریخــی و سیاسـتها و عملیاتهای
اجرایــی اســت .شــرکتهای جدیــد تاریخچــهای ندارنــد .بنابرایــن بهســختی
میتــوان دربــارهی گرایشهــای شــرکتهای جــوان کــه آیــا میتواننــد یــک
کس ـبوکار مناســب و باثبــات را ایجــاد کننــد یــا نــه اطالعاتــی داشــته باشــیم.
معمــوالً در شــرکتهای تــازه تغییــرات بهســرعت اتفــاق میافتنــد و نــوع ایــن
 .12بینش یک کارمند حرفهای را تعریف میکند و شامل تجربه و یادگیریهای سازمانی میشود.
 .13در آن روشهای بهدست آوردن مشتری ،نحوهی انجام دادن و توسعهی کسبوکار و موارد لجستیک را اداره میکنند
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تغییــرات اساســیتر از شــرکتهایی اســت کــه بــه ثبــات رســیدهاند .فرضیــات
مربــوط بــه سیاس ـتهای مالــی ایــن شــرکت همچــون یــک قــرار معمولــی بیــن
دو نفــر میمانــد کــه میتوانــد بهراحتــی تغییــر کنــد .خواهناخــواه کســر هزینــه
یــا ســرمایهگذاری یکــی از موضوعهــای سیاســتهای مالــی و قضــاوت اســت.
دســتهای قانونهــای کلــی بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت صورتهــای مالــی
قانونــی شــرکت ،مخصوص ـاً در ایــاالت متحــد امریــکا وجــود دارد ،امــا وضعیــت
شــرکتهای جدیــد فــرق میکنــد .آنهــا بایــد نحــوهی عملیــات مدیریــت
مالیشــان را بــا توجــه بــه زمینــهای کــه در آن فعالیــت میکننــد مشــخص
کنند.
در شــرکتهایی کــه مالــکان آن هنــوز بهعنــوان مدیرعامــل مجموعــه فعالیــت
میکننــد ،بــدون در نظــر گرفتــن انــدازهی آنهــا ،خــط بیــن مدیرعامــل و ســوده
بــودن شــرکت و جداســازی و ارزیابــی تیــم اجرایــی شــرکت مشــکل اســت .خــواه
ایــن شــرکت خصوصــی بــرای خــود ســودی محاســبه کنــد ،یــا بــدون ســود و
زیــان ســالی مالــی را بــه اتمــام برســاند .اغلــب اوقــات ایــن موضــوع مســألهای
اصلــی بــرای مدیــران و ادارهی مالیــات اســت .در ایــن شــرکتها هزینـهی شــرکت
بهعهــدهی مالــکان اســت ،امــا شــرکتهای بــزرگ بهایــن شــکل اداره نمیشــوند.
البتــ ه ایــن بــه معنــای عملکــرد غیرقانونــی شــرکتهای کوچــک نیســت .زیــرا
وقتــی شــرکت متعلــق بــه شــخص شــما باشــد حتمـاً چیــزی را کــه درســت اســت
بــرای ســازمان انجــام خواهیــد داد .در شــرکتهای جــوان ،معمــوالً سیاس ـتهای
مالــیای کــه در بخــش حســابداری ثبــت شــده ،بهوســیلهی ســایر بخشهــا
تحریــف میشــود .در اغلــب اوقــات مؤسســان ســازمانها بــرای خــود در روزهــای
اول ،ســود و درآمــدی در نظــر نمیگیرنــد .در هــر صــورت ،هزینههــای انجــام
یــک کســبوکار معمــوالً طبــق آنچــه در پروندههــای مالــی ثبــت شــده جلــو
نمـیرود و ممکــن اســت اتفاقــات بــه گونـهای جلــو بــرود کــه بــا پیشبینیهــای
صورتگرفته در تناقص باشد.
وقتــی یــک کسـبوکار در حــال توســعه اســت ،ســادهانگارانه بــه نظــر میرســد
اگــر معیارهــای اندازهگیــری توســعه را تنهــا بــه یــک وســیله اندازهگیــری و آن را
بــه همــان وســیله محــدود کنیــم .اغلــب اوقــات شــرکتها توجــه زیــادی بــه
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معیارهــای راهانــدازی یــک سیســتم ناکارآمــد میکننــد .کریــس زوک 14یکــی از
محققــان امریکایــی مینویســد شــرکتهایی کــه درآمــد آنهــا افزایــش مییابــد
ولــی تغییــر در ســود آنهــا صــورت نمیگیــرد در بلندمــدت ارزشــی بــرای شــرکت
ایجــاد نمیکننــد .هرچنــد شــرکتهایی کــه افزایــش ســود دارنــد ولــی گــردش
مالیشــان پاییــن اســت ،الگــوی توســعهی نامتعادلــی را پیگیــری میکننــد.
ی مــوارد اشــاره نمیکنــد .معمــوالً یــک شــرکت در حــال
البتــه زوک بــه تمامــ 
توســعه بایــد نگــران ظرفیتهــای مدیریتــی اش و زیرســاختهای ســازمان باشــد و
ســرمایهی شــرکت را در وضعیتــی نگــه دارد کــه بتوانــد از توســعهی پایــدار حمایت
کنــد .مدیرانــی کــه بــه دنبــال ایجــاد یــک توســعهی پایــدار هســتند باید چشــمان
خود را روی شاخصهای توسعه نگه دارند.
یکــی از عــوارض انــدازه گیریهــا ایــن اســت کــه برخــی فعالیتهــای شــرکت
را راحتتــر از بقیـهی مــوارد میتــوان انــدازه گیــری کــرد و البتــه هیــچ نتیجـهای
نمیتوان دربارهی مدیریت و اهمیت آنها گرفت .انیشتین 15میگوید:
«هــر چیــزی را کــه قابــل شــمارش باشــد نمیتــوان حســاب کــرد و
هر چیزی را که حساب میشود نمیتوان به نتیجه رساند».

هــر فعالیتــی کــه نیــروی انســانی در مرکــز آن قــرار داشــته باشــد نمیتــوان
راهــی بــرای ارزیابــی آن محاســبه کــرد .ارقــام بــزرگ در درآمــد و ســود ،یــک دیــد
کلی از وضعیت حاضر میدهند اما مسألهی ما روی جزئیات است.
عوارض تغییر

یــک عامــل مهــم دیگــر تغییــر اســت .در مــورد شــرکتهایی کــه درگیــر
توســعه هســتند ،اضافــه شــدن محصــول یــا خدمــات میتوانــد تأثیــر مهمــی روی
تیــم اجرایــی و طبیعــت ارقــام گزارششــدهی شــرکت داشــته باشــد .یــک شــرکت
تولیدکننــده کــه خدمــت و محصــول جدیــدی را بــه مشــتری معرفــی میکنــد
حرکتهایــی را در مــدل کسـبوکار خــود خواهــد دیــد و ارقــام جدیــدی از ســود
و درآمــد شــرکت در صورتهــای مالــی ثبــت میشــود کــه بایــد بهدقــت
14. Chris Zook
15. Einstein
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ی کــه تغییــرات بــرای سیاسـتهای مالــی دارد ایــن اســت
تحلیلــش کــرد .مفهومـ 
کهایــن سیاسـتها بایــد بــا انعــکاس تغییــرات مــدل کسـبوکار شــرکت مطابقــت
داشــته باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،هرنــوع محصــول جدیــد کــه از طــرف شــرکت بــه
بــازار عرضــه میشــود ،تغییراتــی را در صورتهــای مالــی خواهــد داشــت کــه
این تغییرات باید با مدل کسبوکار شرکت همخوانی داشته باشد.
بنابرایــن اندازهگیــری توســعه از لحــاظ تغییراتــی کــه در اســتراتژی و
سیاسـتهای مالــی شــرکت میدهــد مشــکل اســت ،یــا تأثیــرات راهانــدازی یــک
خــط جدیــد کــه روی شــرکت تأثیــر فراوانــی خواهــد داشــت .بــرای مثــال،
سیاســت اجرایــی شــرکتهای بــزرگ قبــل از بحــران مالــی ســال  2008روی
تقویــت ســود شــرکت قــرار داشــت .در آوریــل  ،2008شــرکت پورشــه 16بــا توجــه
بــه کاهــش  27درصــدی در فــروش ،ســود ایــن شــرکت نســبت بــه ســال گذشــته
افزایــش را نشــان مـیداد .ایــن موضــوع بــه سیاسـتهای مالــی پورشــه و اجــرای
بهموقع این سیاستها برمیگردد.
عــاوه برایــن ،گرچــه مدیــران تمایــل دارنــد یــک توســعهی باثبــات و بــه
صــورت خطــی داشــته باشــند و بــرای آن برنامهریــزی میکننــد امــا در واقعیــت
ایــن اتفــاق بهنــدرت میافتــد و در اغلــب مــوارد توســعه ،شــرکت را بــا حالتهــای
مختلــف و نوســانهای زیــادی بهوجــود م ـیآورد و تنهــا کار مدیــران ایــن اســت
ک ـ ه ایــن تغییــرات را بتواننــد در جهــت توســعه هدایــت کننــد .وقتــی شــرکت
بــرای مرحلــهی بعــدی توســعه ســرمایهگذاری میکنــد ،شــاید روی حاشــیهی
ســود شــرکت فشــار بیــاورد تــا ایــن ســرمایه دوبــاره بــه شــرکت بازگــردد.
هزینههــای ثابــت و متغیــر شــرکت را آنطــور کــه حســابداران تمایــل دارنــد هیــچ
گاه نمیتــوان از هــم جــدا کــرد .هزینههــای ثابــت را میتــوان کاهــش یــا
افزایــش داد؛ کــه معمــوالً در مراحــل باالتــر توســع ه ایــن اتفــاق میافتــد .برعکــس،
بــرای هزینههــای متغیــر کاری نمیتــوان کــرد .حســابداران بهراحتــی ارقــام
خریــد را در صورتهــای مالــی شــرکت در بخــش موجــودی یــا فهرســت کاال
نشــان میدهنــد ،امــا در واقعیــت یــک کس ـبوکار هرچیــزی وجــود دارد غیــر از
هموار بودن.
16. Porsche
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دســتهای نتایــج از ادغامهــا و بهدســت آوردنهــا ایجــاد میشــود .انــدازه
گیــری توســعهی طبیعــی یــک ســازمان مشــکالت زیــادی دارد؛ حــال اگــر دو
ســازمان را بخواهیــم باهــم ترکیــب کنیــم قطعــاً انحرافاتــی در اندازهگیریهــا
ایجــاد خواهــد شــد .خطــوط ظاهــری اطالعــات حســاب دو ســازمان متفــاوت،
بهنــدرت منعکسکننــدهی فعالیتهــای یکســان خواهــد بــود .ادغــام دو ســازمان
باعــث ترکیــب هزینههــا میشــود .از ســوی دیگــر ،توســعهی صــادرات بــه همــراه
خــود پیچیدگیهایــی دربــارهی نوســانات نــرخ ارز ،رژیمهــای مالیاتــی متفــاوت،
راههــای مختلــف انجــام یــک کســبوکار ازجملــه نحــوهی پرداخــت و حقــوق
کارکنــان و روشهــای متفــاوت حســابداری را بــه همــراه مـیآورد .یکــی از تأثیرات
مســتقیم آن اندازهگیــری توســعه از یــک مرحلــه بــه مرحلـهی بعــدی اســت کــه
بسیار مشکل و سخت خواهد بود.
فضا و ظرفیت

یکــی دیگــر از عوامــل مهــم در توســعهی کس ـبوکار ،فضــا بــرای انجــام آن
اســت .شــرکتها میتواننــد بــا ســرعتهای اشــتباهی برنام ـهی توســعه را پیــش
ببرنــد .شــرکتهایی کــه بهآهســتگی رشــد میکننــد ممکــن اســت فرصتهــای
رقابتــی را در بــازار از دســت بدهنــد .ســرعت زیــاد توســعه هــم میتوانــد شــرکت
را بــا خطــر از دســت دادن ابعــاد مختلــف شــرکت روبـهرو کنــد .توســعهی ســریع
شــرکت تویوتــا تــا ســال  2009باعــث شــد تــا آنهــا بــرای  8.5میلیــون اتوموبیــل
کــه بهخاطــر مســائل امنیتــیای کــه چــک نشــده بــود ،فراخــوان دهنــد.
مدیرعامــل شــرکت ،آکیــو تویــودا 17بــا اشــاره بـ ه ایــن مســأله ،اعتــراف کــرد کــه
«شــاید شــکل توســعهی مــا خیلــی ســریع بــوده ».او گفــت بهعنــوان یــک
اتوموبیلســاز پیشــتاز ،دچــار آشــفتگی در تشــخیص اولویتهــا شــدهاند .آن
ســال ،شــهرت برنــد تویوتــا براثــر یــک اشــتباه اصلــی در سیســتم پــدال و ترمــز آن
در مدلهــای مختلــف اتوموبیلهایــش ضربــهی ســنگینی خــورد .یکــی از
ضربههایــی کــه رشــد بســیار ســریع بــه شــرکت وارد میکنــد ایــن اســت کــه
ریســک از دســت دادن اعتمــاد بــه نفــس کارکنــان افزایــش مییابــد .پیــش بــردن
17. Akio Toyoda
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یــک کسـبوکار بــا ســرعت زیــاد هماننــد رانندگــی بــا یــک قطــار خــارج از کنترل
میمانــد و میتوانــد هــر فرصتــی را بــه یــک آســیب ختــم کنــد .ایــن شــرکتها
معمــوالً روی منابــع نقدینگــی خــود فشــار میآورنــد (بــرای مطالعــهی بیشــتر
فصــل  5را بخوانیــد ).کــ ه ایــن منابــع یــا از عملیــات داخلــی شــرکت تأمیــن
خواهــد شــد یــا کمککنندههــای مالــی خــارج از شــرکت .در ایــن حالــت شــرکت
قطعــاً ورشکســته خواهــد شــد؛ البتــه نــه بهخاطــر ایجــاد عــدم ایجــاد ســود
مناسب در محصول ،بلکه بهخاطر به اتمام رسیدن نقدینگی.
چــه نــوع توســعهای مــورد قبــول اســت؟ ســه نــوع آزمــون بــرای ایــن ارزیابــی
وجود دارد:
توســعهای از لحــاظ مالــی مــورد قبــول اســت کــه مدیــران شــرکت منابــع
مالی توسعه را مشخص کرده باشند( .فصل ششم را بخوانید).
توســعهای از لحــاظ اســتراتژی مــورد قبــول اســت کــه باعــث ایجــاد امنیــت در
شرکت شده و موقعیت سازمان را در صنعت و بازار ارتقا دهد.
توســعهای از لحــاظ اجرایــی مــورد قبــول اســت کــه مدیــران ارشــد بداننــد
قرار است چگونه آن را کنترل و پشتیبانی کنند.
همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد اولیــن آزمــون مربــوط ظرفیتهــای مالــی
شــرکت اســت .دومیــن آزمــون بــه درک محیــط بازرگانــی شــرکت مربــوط
میشــود و آخریــن آن دربــارهی درک واقعیــت کســبوکار از ســوی مدیریــت
18
خواهد بود.
همانطــور کــه باالتــر اشــاره شــد ســومین آزمــون مربــوط بــه ظرفیتهــای
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 .18درک استراتژی خود؛ سوپرمارکت  Sock Shopیکی از خردهفروشیهای انگلیس در دههی  80میالدی بود که
جورابهای بافتنی را که در یک منطقهی فقیر نشین ،در یک زیرزمین تولید میشدند ،در ایستگاههای مترو میفروخت.
در ابتدای فعالیت ،این فروشگاه بهسرعت رشد پیدا کرد و از زیرزمینهای محلههای لندن بهایستگاههای مترو نیویورک
رسید و بعد از آن پا به خیابانهای گرانقیمت گذاشت .اینجا بود که مشکالت زیادی بر سر را ه این فروشگا ه ایجاد شد.
تجارت زیرزمینی در لندن ریسک کمتری نسبت به نیویورک دارد و در خیابانهای گرانقیمت با وجود اجارههای باال و
رقبای سرسخت ،این فروشگاه نیاز داشت استراتژیهای خود را تغییر دهد؛ چون مشتریهای این فروشگاه تغییر کرده
ی نبودند که باعجله در ایستگاه مترو جنسی را
بودند و آنها توجه بیشــتری به قیمت داشتند و آن مشتریهای قدیم 
بردارند و به قیمتش توجه نکنند .حاال رقیبانی کنار فروشــگاه بودند که جنسی با کیفیت بهتر را به قیمت پایینتری
میفروختند .برای رهایی از این مشــکل در سال  1990یک مدیر حرفهای استخدام کردند ،اما درک اشتباه مالک این
کسبوکار از فضای محصولش ،باعث شد که چارهای جز فروشش نباشد و در سال  1996یکبار اعالم ورشکستگی کرد
و در سال  2006هم دوباره ورشکست شد.
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مدیریــت بــود .رابــرت ســیمون 19در مقالــهای کــه در ســال  1999در مجلــهی
بیزنــس دانشــگا ه هــاروارد منتشــر شــد ،اشــاره میکنــد کــه ارزیابــی چارچــوب
ریســک موجــود در یــک کس ـبوکار در حــال توســعه ،بــه پیچیدگیهــای ذاتــی
فضــای فعالیــت آن برمیگــردد .بــرای اندازهگیــری ریســک یــک کســبوکار
ســیمون بــا انجــام نظرســنجی میــان صدهــا شــرکت مختلــف مدیــران شــرکتهای
مختلــف را بــرای دســتهبندی و ارزیابــی توســعه شرکتهایشــان در دســتههای
مشخص شده دعوت کرد ( .شکل )4.1
سؤالهایی که شرکت باید بپرسد در زیر آمده است:
توســعه :تــا چــه انــداز ه بایــد بــه مدیــران و کارکنــان یــک شــرکت فشــار وارد
کــرد؟ ســرعت توســعهی شــرکت بایــد بــه چــه میــزان باشــد؟ مدیــران و کارکنــان
بــرای موقعیتهــای مختلــف توســعه بــه چــه تجرب ـهای نیــاز دارنــد؟ امتیازهــای
ایــن بخــش نشــان میدهــد شــرکت در حــال توســعه اســت و اگــر ایــن امتیازهــا
از حــدی باالتــر باشــد ،نشــاندهندهی ســرعت تغییــرات بیــش از ظرفیــت و
قابلیتهای مدیران مجموعه برای کنترل آن باشد.
فرهنــگ :ایــن بخــش چارچــوب نرمافــزاری اداره کــردن ســازمان را مــورد
بررســی قــرار میدهــد .نقــش کارکنــان بــرای گرفتــن ریســکهای بالقــوه
ســازمان چیســت؟ چــه مقاومتهــای اجرایـیای بــرای رســیدن اخبــار بــد وجــود
دارد؟ («بــرای مــن مشــکالت را نیــاور ،بــرای مــن راهحــل بیــاور )».رقابتهــای
داخلــی یــک مجموعــه بایــد بــه چــه شــکل باشــد؟ امتیازهــای بــاال بهایــن بخــش
نشــاندهندهی اســتقالل و شــخصیت ســازمان اســت و میــزان عالق ـهی آنهــا را
بــرای رســیدن بــه اهــداف تعیینشــده نشــان میدهــد .پذیــرش ریســکهای
بــاال هــم بــرای ســازمان خــوب اســت .آنهــا تمایــل کمتــری دارنــد تــا مشــکالت
را برای حل شدن به مدیریت سازمان بکشانند.
اطالعــات مدیریــت :ایــن بخــش پیچیدگیهایــی را کــه همــراه بــا توســعه
میآیــد پوشــش میدهــد .مهندســی یــک کســبوکار چهطــور میتوانــد
گــردش مالــی ایجــاد کنــد یــا چگونــه اجــزاء را باهــم درگیــر خواهــد کــرد؟ در
اکثــر حالتهــا احتمــال کمیوجــود دارد کــه مدیــران مجموعــه از همــهی
19. Robert Simon
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منبع:

Robert Simons, "Howw Risky Is Your Company?", Harvard Business Review, May 1999

بخشهــای یــک شــرکت اطــاع داشــته باشــند .چــه روشهایــی را میتــوان
بــرای اندازهگیــری همــهی فعالیتهــای یــک کســبوکار انتخــاب کــرد یــا
فاصلههــای اساســی یــک ســازمان را از بیــن بــرد؟ چــه تصمیمهایــی را میتــوان
بــه صــورت غیرمتمرکــز گرفــت؟ از چــه وســایلی بــرای کنتــرل مدیرانــی کــه
اختیــارات را بــه صــورت نمایندگــی دریافــت کردهانــد میتــوان اســتفاده کــرد،
یــا مدیرعامــل شــرکت چهطــور میتوانــد آشــفتگیای کــه در ســازمان بــا
کنارهگیری مدیران میانی ایجاد میشود کنترل کند؟
ســه ردیــف شــکل  4.1و هــر آیتــم در آن بــه هــم پیوســته اســت .امتیازهــای
بــاال بــه همـهی بخشهــا نشــاندهندهی رشــد ســریع ســازمان اســت کــه باعــث
پیچیدگــی و از کنتــرل خــارج شــدن سیســتم خواهــد شــد .ســیمون مــدل خــود
را در ســال  1999پیشــنهاد میکنــد امــا درسهــای او چنــدان مــورد توجــه قــرار
نگرفت.
برای مطالعه بیشتر

1. Simons, R., “How Risky Is Your Company?”, Harvard Business Review, May 1999.
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مهمتریــن مانــع توســعه در شــرکتها بــه قابلیتهــا و ظرفیتهــای تیــم
مدیریــت برمیگــردد .بــا ایــن حــال بــدون تأمیــن منابــع مالــی ضــروری ،توســعهی
شــرکت غیرممکــن خواهــد بــود .قابلیــت مهــم تیــم مدیریتــی ایــن اســت کــه بتواند
راهی برای افزایش توانایی مالی برای پشتیبانی از مسیر توسعه پیدا کند.
تولید و مدیریت نقدینگی

مهمتریــن منبــع مالــی یــک کس ـبوکار بــه خــارج از شــرکت برمیگــردد کــه
میتوانــد بــه صــورت بدهــی یــا ســهام عرضــه شــود .امــا وقتــی شــرکت تــازهای
راهانــدازی شــده باشــد ،منابــع مالــی آن داخلــی خواهــد بــود .هم ـهی شــرکتها
بایــد شــبیه ماشــین تولیــد پــول باشــند .البتـ ه ایــن درســت اســت کــه در مراحــل
اولی ـهی شــرکت ،مصــرف نقدینگــی از طــرف مؤسســان خواهــد بــود و آنهــا بــه
دنبــال راهــی بــرای ثبــات شــرکت میگردنــد و حتــا بعــد از آن هــم مدیــران
شــرکت بایــد آن ســرمایه را فرامــوش کننــد؛ زیــرا در آن زمــان مصــرف نقدینگــی
کسـبوکار بیشــتر از نقدینگـیای اســت کــه تولیــد میکنــد ،امــا بــرای یــک بــازهی
زمانــی طوالنــی سیســتم اجرایــی شــرکت بایــد بــه گونــهای جلــو رود کــه
فرصتهــای فــروش تبدیــل بــه نقدینگــی در شــرکت شــود .همانطــور کــه
نقدینگــی بــه شــرکت اضافــه میشــود ،شــرکت بــه دنبــال تاثیرگــذاری و توســعهی
بیشــتر میگــردد .پیشــبرد ایــن موضــوع بــه یــک مدیــر ماهــر نیــاز دارد کــه
اطمینــان الزم را بــرای ایجــاد نقدینگــی کارآمــد ایجــاد و ترازنامههــای شــرکت را
بــه گونــهای تنظیــم کنــد کــه بهخاطــر بدهــکاران تجــاری یــا ســهامداران یــا
بخشــی از کاال پاییــن کشــیده شــود؛ زیــرا همــهی اینهــا بایــد بــرای شــرکت
تبدیل به پول نقد شود.
مدیرانــی کــه در مدیریــت نقدینگــی مهــارت دارنــد میداننــد چــه میــزان از
گــردش مالــی را بایــد در چــه بخشهایــی و در چــه مــدت زمانــی درگیــر کننــد و
مهــارت زیــادی هــم در شفافســازی موانــع غیرضــروری در شــرکت دارنــد .اگــر
ماهیــت یــک کسـبوکار بــه انبــار و کاالهــای موجــود در آن تعریــف میشــود ،ایــن
بــه معنــای طوالنیتــر بــودن تبدیــل مــواد اولیــه یــا خریدهــای صــورت گرفتــه بــه
نقدینگــی خواهــد بــود .در برخــی کســبوکارها ،هماننــد فروشــگاههای کتــاب،
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حرکــت انبــار بهکنــدی صــورت میگیــرد .در بقیـهی صنایــع ،هماننــد ســوپرمارکت،
حرکــت انبــار بســیار ســریعتر خواهــد بــود .برخــی کســبوکارها مخصوصــاً
شــرکتهای خدماتــی ،نیــازی بــه خوابانــدن نقدینگــی در انبــار ندارنــد ،در عــوض
نقدینگــی را بــرای انجــام پروسـههای خدماتــی بــه کار میگیرنــد .اگــر مشــتریهای
شــرکت در یــک صنعــت بــه گونـهای باشــند کــه بــه صــورت معمــول بهــای کاال را
پرداخــت میکننــد (هماننــد خیلــی از خردهفروشــان) در ایــن حالــت در
حســابهای شــرکت مشــکلی بابــت پرداختیهــا و بدهکاریهــای تجــاری وجــود
نخواهــد داشــت .امــا اگــر شــرکت (هماننــد شــرکتهایی کــه بهعنــوان واســطه و
تأمینکننــده هســتند) درآمــدش بــه پرداختیهــای مشــتری بســتگی داشــته
باشــد همهچیــز بــه شــرایطی کــه بیــن تأمینکننــده و مشــتری دیکتــه شــده
بســتگی خواهــد داشــت و مدتــی زمــان الزم اســت تــا نقدینگــی بــه شــرکت
بازگردد.
شــرکتهایی کــه پرداختیهــای خــود را بــه صــورت نقــد بــه تأمینکنندههــا
میپردازنــد درگیــر ضررهــای مربــوط بــه پرداختیهــای شــرایطی نخواهنــد شــد.
مــدت زمــان پرداختــی بــا تأمینکنندههــا قابــل مذاکــره اســت .البتــه هرچ ـ ه ایــن
زمــان طوالنیتــر باشــد نقدینگــی در شــرکت بیشــتر گــردش خواهــد داشــت و
هرچـ ه ایــن زمــان کمتــر باشــد ،شــرکت بایــد روی منابــع خــارج از شــرکت بــرای
نقدینگــی حســاب بــاز کنــد .زمــان ورود و خــروج پــول از شــرکت هرگــز نمیتوانــد
تمام ـاً تحــت صالحدیــد مدیریــت باشــد امــا تیــم مدیریتــی کــه بهایــن موضــوع
توجــه نکنــد پرداختیهــای خــود را بــه ســایر شــرکتها دیرتــر از موعــد انجــام
خواهــد داد .معمــوالً شــرکتهای بزرگتــر میتواننــد شــرایط خــود را بــه
شــرکتهای کوچــک دیکتــه کننــد .مثــ ً
ا وقتــی رکــود اقتصــادی ســرباز کــرد،
شــرکتهای بــزرگ شــرایط پرداختــی خــود را از دوهفتــه بــه یــک مــاه رســاندند.
بیشــتر شــرکتها مخصوصـاً آنهــا کــه جایــگاه ویــژهای در صنعــت دارنــد ،قلــدری
بیشــتری نســبت بــه تأمینکنندههایشــان نشــان میدهنــد و آنهــا را بهشــدت
تحــت فشــار قــرار میدهنــد؛ در حالــی در ارتبــاط بــا مشتریانشــان ایــن فضــا
وجود ندارد یا میزان آن خیلی کمتر است.
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زورگویی بهوسیلهی مشتریها

در پاییــز ســال  ،2008شــرکت  ،Tescoبزرگتریــن خردهفروشــی در انگلیــس ،بــه
تأمینکننــدهی مــواد غیرغذایــی اطــاع داد کــه شــرایط پرداخــت آنهــا را از یــک
مــاه بــه دو مــاه تغییــر خواهــد داد و ایــن موضــوع را از اول دســامبر اجــرا میکنــد.
آنهــا در اطالعی ـهی خودشــان گفتــه بودنــد« :ایــن حرکتــی در راســتای همتــراز
کــردن پرداختیهــا بــه تأمینکنندههــای غیــر مــواد غذایــی اســت کــه اخیــرا ً
منطقــه بــه منطقــه و براســاس نــوع محصــول تغییــر کــرده .ایــن را بــه همــهی
تأمینکنندههــای خــود اطــاع دادهایــم و امیدواریــم ایــن تغییــر تــا پایــان ســال
به همین شکل باقی بماند».
اکثــر تأمینکنندههــا مشــتاق بــه ادام ـهی همــکاری بــا شــرکت  Tescoبودنــد
و توجهــی بــه اضافـهی زمــان پرداختــی خــود نکردنــد .تنهــا نتیجــهی ایــن تغییــر
شــرایط پرداخــت ،بهتــر شــدن ظرفیتهــای کاری شــرکت  Tescoو کاهــش
نقدینگــی تأمینکنندههــا بــود Tesco .تنهــا شــرکتی نبــود کــه ایــن تصمیــم را
نکننــدهی
گرفــت ،Frank Garson II .رییــس شــرکت  ،Loveableب هعنــوان تأمی 
والمارت ،1در مصاحبهی خود در سال  2003با شرکت  Fastگفته بود:
«آنهــا قــدرت خریــد فــوق العــادهای دارنــد؛ حتــا بیــش از آنچــه روی

بلیتشــان نوشــتهنــد .اگــر آنهــا از قیمــت تــو راضــی نباشــد،

خودشــان دســت بــه تأمیــن جنــس خواهنــد زد یــا بــه دنبــال فــرد
دیگری میگردند که شرایطشان را قبول کند».

احتمــال اشــتباه در مدیریــت نقدینگــی در شــرکتهای کوچــک بیشــتر از
شــرکتهای بــزرگ اســت .البتــ ه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه زیرســاختهای
مدیریــت نقدینگــی در شــرکتهای بــزرگ شــبیه شــرکتهای کوچــک باشــد و ایــن
میتوانــد یــک عالمــت خطــر بــرای شــرکت بــزرگ باشــد .مث ـ ً
ا شــرکت Travelex
بــرای تکمیــل داشــتههای خــود ،شــرکت  Thomas Cook Global Financial Servicesرا
بــه مبلــغ  400میلیــون پونــد (معــادل 640میلیــون دالر) در مــارس  2001خریــد.
آنهــا معتقــد بودنــد بــا ایــن خریــد میتواننــد  130میلیــون پونــد (معــادل 208
میلیــون دالر) جدیــد بــا کاهــش ســرمایهگذاری دیگــر اضافــه کننــد .در حقیقــت ایــن
1. Walmart
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 130میلیــون پونــد بــه صــورت یــک دارایــی ب ـیارزش در ترازنام ـهی شــرکت قــرار
گرفتــه بــود .همچنیــن بــار مالــی بزرگــی بهخاطــر وامیکــه شــرکت  Travelexبابــت
خرید شرکت دریافت کرده بود ،روی دوش بخش حسابداری میگذاشت.
مدیریــت نقدینگــی ارتبــاط نزدیکــی بــا مدیریت حاشــیهی ســود دارد .مســألهای
کــه بــاز هــم ارتبــاط نزدیکــی بــا کنتــرل هزینههــا دارد .در مراحــل اولیـهی شــرکت
کــه نقدینگــی بهنــدرت در آن یافــت میشــود ،کنتــرل هزینههــا بســیار حیاتــی
اســت .بیشــتر اســتارتآپها کار خــود را بــا پــول انــدک یــا بــدون هیــچ وجــه
نقــدی شــروع میکننــد .بــه کســبوکارهای تــازه معمــوالً توصیــه میشــود کار
خــود را بــا وام یــا پرداخــت قســط شــروع نکننــد؛ هرگــز بــه ســمت پرداخــت
اجارهبهــای خــود از طریــق کارتهــای اعتبــاری نرونــد .هرگــز چیــزی را کــه بـهدرد
نمیخــورد اجــاره نکنــن و هرگــز از دریافــت هــر نــوع پولــی کــه بــه ســمت آنهــا
میآید سرباز نزنند و فقط باید تشکر کنند.
اثرگــذاری مدیریــت هزینههــا بــه نــگاه بیرحمانــه روی جزئیــات مربــوط
میشــود .توانایــی در تمایــز بیــن نقــاط بحرانــی و نقــاط مفیــد در مدیریــت هزینههــا
اهمیــت دارد .شــرکتهایی کــه بهســرعت تحــت فشــار رشــد پیــدا میکننــد
ثبــات بیشــتری نســبت بــه شــرکتهایی دارنــد کــه بــه دنبــال حفــظ حاشــیهی
ســود خــود هســتند .یــک شــرکت در حــال توســعه بایــد مراقــت قیمتهایــش
باشــد .کاهــش قیمــت ممکــن اســت باعــث افزایــش توســعه شــود ،امــا باعــث فشــار
بیشــتر روی ســود هــم میشــود و حاشــیهی ســود شــرکت را پاییــن مــیآورد.
شــرکتهای بــزرگ و افــرادی کــه ســرعت کمــی در توســعه دارنــد بهراحتــی
میتواننــد بــه بخشهــای مربــوط بــه تخفیــف وارد شــوند .تأمینکنندههــای کاال
یــا مــواد اولیــه ممکــن اســت قیمتهــای پایینــی را بــه شــما پیشــنهاد بدهنــد کــه
بــه موفقیــت شــما کمــک کنــد .موفقیــت در اینجــا حرکــت بــه ســمت موقعیــت
بهتــر بــا انجــام هزینههــای فرضــی اســت .شــرکتهای بزرگــی کــه میخواهنــد
وضعیــت نقدینگــی بهتــری داشــته باشــند ،بایــد بــه شــدت روی کنتــرل هزینههــای
خــود کار و زمــان گــردش نقدینگــی در شــرکت را هــم تنظیــم کننــد .خواهناخــواه
ی عــام دغدغــهی
پرداخــت ســود ســهام و میــزان آن بــرای شــرکتهای ســهام 
بزرگتری نسبت به شرکتهای خصوصی است.
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گاهــی اوقــات حاشــیهی ســود و مدیریــت نقدینگــی در مســیرهای متفاوتــی
متوقــف میشــوند .پیشــنهاد تخفیــف در ازای پرداخــت نقــدی بــه مشــتری
میتوانــد گــردش نقدینگــی را بــه شــکل قابــل توجهــی در شــرکت افزایــش دهــد.
امــا ایــن پیشــنهاد ،حاشــیهی ســود شــرکت را کاهــش میدهــد و هم ـهی کنتــرل
هزینههــای صورتگرفتــه بــه هزینــه در شــرکت ختــم میشــود .در اغلــب اوقــات،
مخصوصــاً شــرکتهای بــزرگ ،از تأمینکنندههــای خــود تخفیفهــای
فوقالعــادهای بــا شــرایط پرداخــت بلندمــدت پیشــنهاد میگیرنــد کــه در ایــن
حالــت تأمینکننــده از هــر دوطــرف ضــرر میکنــد .امــا برعکــس آن میتوانــد
حقیقــت خریــد بــا تخفیــف باشــد .شــرکتها میتواننــد بــا پرداخــت نقــدی بــه
تأمینکنندههایشــان تخفیــف بیشــتری را دریافــت کننــد کــه حاشــیهی ســود
آنهــا را افزایــش خواهــد داد .امــا باعــث میشــود منابــع نقدینگــی شــرکت بــا
ســرعت از گردونــهی ســازمان خــارج شــود و فشــار زیــادی را بــه بخشهــای
مختلف وارد کند.
مدیریت سرمایهگذاری در توسعه

توســعه فرآینــد هزینهبــری اســت .در بلندمــدت تنهــا راهایجــاد یــک کسـبوکار
باثبــات اســت امــا در کوتاهمــدت هزینهبــر خواهــد بــود .یــک شــرکت در حــال
توســعه بایــد روی بخشهــای مختلــف خــود ســرمایهگذاری مجــدد انجــام دهــد و
قطعـاً بــه ســرمایهی در گــردش بیشــتری نیــاز خواهــد داشــت( .مجموعـهی منابعــی
کــه در ترازنامــه بهعنــوان چرخـهی نقدینگــی درگیــر اســت) .یــک تولیدکننــده بــه
ســرمایهگذاری مجــدد در مــواد اولیــه نیــاز دارد کــه در تــراز ســود و زیــان ذکــر
میشــود .شــاید شــرایط پرداختــی بلندمــدت بــه مشــتریانش پیشــنهاد دهــد
بدهــکاران تجــاری بهجــای آن در ترازنامــه قــرار خواهنــد گرفــت .فشــار زیــادی کــه
بــه ســرمایهی شــرکت در گــردش از انبــار و بدهــکاران ایجــاد میشــود میتوانــد
بــا شــرایط بهتــری کــه از تأمینکنندههــا میگیرنــد ایــن فشــار را بردارنــد .امــا
برخــی شــرکتها شــرایطی کــه از تأمینکنندههــا میگیرنــد تأثیــرات کمتــری
نســبت بــه پرداختیهــای مشــتری دارد .زمانــی یــک شــرکت میتوانــد ســرمایهی
در گــردش خــود را افزایــش دهــد کــه فــروش و ســود آن بــه نقدینگــی تبدیــل
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شــود .افزایــش ظرفیــت ســرمایهی در گــردش بهعنــوان هزینــهی نقدینگــی در
کسبوکار شناخته میشود.
تعــداد زیــادی از شــرکتهای درحــال توســعه ،مخصوصـاً معاملـهی شــرکتهای
تأمینکننــده بــا مشــتریان قابــل اعتمــاد ،از ســرمایههای مالــیای کــه دارنــد
هماننــد قــرض گرفتــن از بدهــکاران و گاهــی از فهرســت کاال در انبــار اســتفاده
میکننــد .قــرض گرفتــن در برابــر ســرمایهی در گــردش ،باعــث تأثیرگــذاری روی
فرمهــای امــور مالــی در یــک شــرکت در حــال توســعه میشــود؛ همانطــور کــه
ظرفیتهــای قــرض گرفتــن تحــت تأثیــر توســعهی شــرکت قــرار میگیــرد .امــا
معمــوالً قــرض گرفتــن برابــر ســرمایهی در گــردش بســیار پرهزینــه اســت .عــاوه
بــر ایــن ،هم ـهی شــرکتها ظرفیتــی بــرای قــرض گرفتــن بــرای زمانــی کــه تیــم
اجرایــی شــرکت در تولیــد نقدینگــی ناتــوان اســت دارنــد کــه البتــه خطــر کاله بــه
کاله کردن یا ایجاد ظرفیت کاذب در شرکت را به همراه دارد.
دســتهای از کارشناســان بــه رابطـهی ریاضــی بیــن نیازهــای مالــی ،ســوددهی و
توســعه فکــر میکننــد؛ مثــل نیــل چرچیــل 2و جــان مولیــن 3کــه در ســال 2001
مقالــهای را بــا ایــن عنــوان در مجلــهی بیزنــس دانشــگا ه هــاروارد بــه چــاپ
رســاندهاند .آنهــا معتقدنــد از لحــاظ نظــری میتــوان راههــای ورود و خــارج شــدن
نقدینگــی در ســازمان را کــه باعــث افزایــش ظرفیتهــای توســعه میشــود محاســبه
کــرد .اصــول ضــروریای کــه از لحــاظ آنهــا بایــد توســط مدیــران شــرکتهای در
حال توسعه در نظر گرفته شود به شرح زیر است:
شــرکتهایی کــه درگیــر ایجــاد نقدینگــی از طریــق لیســت بدهــکاران یــا
فهرســت اضافــی کاال میشــوند فشــارهای غیــر ضــروری را بــه نقدینگــی وارد
یکنند.
م 
شــرکتهایی کــه پــول تأمینکننــدهی خودشــان را پیــش از موعــد پرداخــت
میکنند خود را تحت فشارهای غیر ضروری نقدینگی قرار میدهند.
افزایــش حاشــیهی ســود شــرکت ،بهتریــن راه افزایــش ظرفیــت تولیــد نقدینگی
در شرکت است.

ــ
ــ
ــ

2. Neil Churchil
3. John Mullins
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ــ

توسعهی سریع یک شرکت ،فشار بیشتری را روی منابع نقدینگی وارد میکند.

توسعهی بسیار سریع

شــرکتهایی کــه بــا ســرعت زیــاد توســعه مییابنــد حجــم معامــات
تجاریشــان بیــش از ظرفیــت بــازار و سازمانشــان اســت .هماننــد ســایر مشــکالتی
کــه توســعه بــه همــراه خــود مــیآورد ،تجــارت بیــش از ظرفیــت هــم یکــی از
محصــوالت موفقیــت خواهــد بــود .در ســادهترین حالــت ،شــرکتی کــه دچــار تجارت
بیــش از ظرفیــت میشــود فعالیتهــای بیــش از انــدازهای بــا نقدینگــی در
دسترســش انجــام میدهــد .مــواد اولیــهی زیــادی را میخــرد ،محصــول یــا
کارمنــدان بیشــتری بــرای تأمیــن نیازهــای مشــتریان خــود جــذب میکنــد؛ در
حالــی کــه مشــتریان هنــوز پرداختــی بابــت محصــول یــا خدماتــی کــه ســفارش
ـول خــود را
دادهانــد پرداخــت نکردهانــد .کس ـبوکارهایی کــه ســرمایههای غیرمنقـ ِ
اینگونــه افزایــش میدهــد ،هماننــد جمــع شــدن کلســترول در بــدن اســت .بــه
طــور کلــی ،شــرکتی کــه بــا تجــارت بیــش از ظرفیــت روب ـهرو میشــود ســه راه
بیشتر ندارد:
ایجــاد نقدینگــی بیشــتر و ســریعتر از کسـبوکار؛ البتــه احتمــال آن بســیار
بعیــد اســت؛ زیــرا شــرکتی کــه در ایــن وضعیــت قــرار میگیــرد حداکثــر
نقدینگی را ایجاد کرده است.

ــ

ــ

کاهــش ســرعت توســعه کــه بــه نظــر میرســد رســیدن بــه آن ســخت

اســت؛ زیــرا بــرای ایــن کار بایــد مســیر شــرکت را عــوض کــرد کــه باعــث
افزایــش ریســک ناامیــدی در منابــع آینــده شــرکت و ناراحتــی مشــتریها و
انگیزههــای کارکنــان میشــود .یکــی از اســتراتژیهای مناســب میتوانــد
افزایــش قیمــت محصــول یــا خدمــات باشــد .ایــن راه باعــث افزایــش تولیــد
نقدینگــی شــده و ممکــن اســت اشــتیاق مشــتریان بابــت خریــد بهخاطــر
افزایــش قیمتهــا کاهــش پیــدا میکنــد ک ـ ه ایــن موضــوع در پاییــن آمــدن
سرعت توسعه تأثیرگذار است.
ایجــاد ســهم جدیــد؛ دنبــال یــک منبــع مالــی خارجــی مثــل ســهام میگــردد
که باعث ایجاد ظرفیت بدهکاری در شرکت میشود.

ــ
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مدیــران موفــق بایــد مواظــب ســرعت رشــد باشــند کــه باعــث تجــارت بیــش از
ظرفیــت میشــود .نظــارت بــر ایــن موضــوع میتوانــد از طریــق ایجــاد تعــادل در
میــزان نقدینگــی از طریــق شــرایط پرداخت ـیای کــه بــرای تأمینکنندههــا وجــود
دارد یــا اضافهبرداشــتهایی کــه از حســاب شــرکت معمــوالً صــورت میگیــرد،
کنتــرل شــود .وقتــی نســبت فعلــی (نســبت ســرمایه /بدهیهــای جــاری) کمتــر از
یــک باشــد ،بایــد ســؤالهایی دربــارهی توانایــی شــرکت دربــارهی پرداختهــای
کوتاهمــدت طلبــکاران پرســیده شــود؛ بــه عبــارت دیگــر ،بایــد بــه ســؤالهایی
دربارهی توانایی شرکت برای ادامهی فعالیت فکر کرد.
منابع خارجی تأمین مالی

زمانــی بایــد بــه دنبــال تأمیــن مالــی خــارج از شــرکت باشــیم کــه منابــع داخلی
شــرکت بــرای تولیــد نقدینگــی ناکارآمــد باشــد .ایــن اتفــاق معمــوالً زمانــی میافتــد
کــه شــرکت هنــوز جــوان و نــو پــا اســت .خیلــی کــم پیــش میآیــد که شــرکتهای
جدیــد بــه تعهــدات ســرمایه نیــاز داشــته باشــند یــا مســتقیماً نقدینگــی تولیــد
کننــد .البتهایــن کمکهــای مالــی میتوانــد از ســوی دولــت و ارگانهــای
رســمیصورت گیــرد؛ مثــ ً
ا برخــی ســازمانهای دولتــی کــه بــه فرصــت
ســرمایهگذاری ایجــاد شــده بــا تکنولــوژیای کــه توســط دانشــگاههای محلــی
ایجــاد شــده وام بدهنــد .در ایــن حالــت ،شــرکت میتوانــد بــه یــک مشــاور محلــی
بابــت پشــتیبانی از طــرح رجــوع کنــد تــا بــه صــورت ارزانتــر و در فضــای
منعطفتــری بــه همــراه تواناییهــای حرف ـهای و قــدرت فکــر نیروهــای دانشــگاه،
طرحهای مربوط با آن ایده را توسعه دهند.
منابــع مالــی داخلــی شــرکت زمانــی میتوانــد ادامــهدار باشــد کــه جــدا از
انــدازهی شــرکت ،روی تغییــرات اســتراتژی اصلــی شــرکت ســوار شــود یــا
دســتاوردهای قابــل توجهــی داشــته باشــد .همانطــور کــه باالتــر ذکــر شــد شــرکت
زمانــی بــه دنبــال منابــع خارجــی میگــردد کــه فعالیتهــای آن بــرای بهدســت
آوردن نقدینگــی بــا شکســت مواجــه شــده باشــد .ایــن شــرایط میتوانــد در حالــت
مشــکالت اقتصــادی یــا وقتــی شــرکت در ظرفیــت بیــش از انــدازه قــرار گرفتــه
ایجاد شود.
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بدهیهای مالی

بدهــی مالــی قــرض کــردن پــول بــه معنــای افزایــش نقدینگــی شــرکت بــدون
از دســت دادن ســرمایه یــا ســهام شــرکت اســت .ایــن بدهیهــا یکــی از راههــای
فــرار مالیاتــی در صورتهــای مالــی اســت .شــرکت وقتــی بــه انــدازهای ســود ایجــاد
کــرده کــه ممکــن اســت روی آن مالیــات تعلــق بگیــرد ،میتوانــد بــا بدهــکار کــردن
خــود میــزان ایــن ســود را کمتــر نشــان دهــد و بــه جــای پرداخــت مالیــات ،ســود
بدهــی را پرداخــت کنــد کــه درصــد کمتــری دارد و همــهی اینهــا دالیلــی اســت
کــه بدهــی را ارزان بدانیــم .بهلحــاظ نظــری ،بدهــی مالــی مزایــای زیــادی دارد؛ امــا
در عمــل بهراحتــی نمیتــوان بــه آن مزایــا دســت پیــدا کــرد .مث ـ ً
ا در یــک نــگاه
بدبینانــه بانکهــا خوشــحال میشــوند کــه وقتــی پــول نیــاز نداریــد بــه شــما قــرض
بدهنــد و وقتــی واقعـاً بــه آن نیــاز داریــد واقعـاً خوشــحال خواهنــد شــد چیــزی را
که قب ً
ال به شما دادهاند پس بگیرند.
وقتــی یــک کســبوکار بــه دنبــال قــرض کــردن میافتــد ،مخصوصــاً وقتــی
شــرایط ســخت اســت ،در آن شــرایط وضعیــت بانــک را درک میکننــد و بهخاطــر
همیــن سوءبرداشــتهایی را کــه از فعالیــت بانــک دارنــد در ذهنشــان رفــع
میکننــد .بانکهــا پــول را قــرض میدهنــد تــا ســود دریافــت کننــد .آنهــا
ی کــه شــرکتی کــه بــه آن وام دادهنــد ورشکســت میشــود ،پــول
معمــوالً زمانــ 
زیــادی را از دســت میدهنــد و ترجیحشــان ایــن اســت کــه ســود خــود را
بهراحتــی و بهموقــع دریافــت کننــد .وقتــی شــرکت فعالیــت خــود را بــه صــورت
چشــمگیری بهدرســتی انجــام میدهــد ،بانــک مقــداری ســودآوری خواهــدد اشــت.
امــا وقتــی شــرکت ورشکســت میشــود بانــک بایــد بــه تعــداد زیــادی از مشــتریانش
وام دهــد تــا ضررهــای مربــوط بــه آن ورشکســتگی را جبــران کنــد .یــا خود شــرکت
راههایــی را بــرای جبــران خســارت بانــک پیــدا کنــد .مث ـ ً
ا در ســالهای  2008و
 2009کــه بانکهــا اوضــاع اســفناکی داشــتند ،ســرمایهی بدهــی بانــک بهســختی
بــاال میرفــت و بــازار بــه حالــت رکــود ،محافظهکارانــه و آگاه بــه ریســک قــرار
داشت و به شرایط موجود حساس بود.
انواع مختلفی از بدهی مالی وجود دارد:
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حواله کردن ،بیش از تأمین اعتبار

ایــن روش بدهــی (کــه برخــی جاهــا بــه «هفتتیــر» معــروف اســت) هــم بــرای
بانــک و هــم بــرای وامگیرنــده ریســک باالیــی دارد .در ایــن روش ،شــرکت
وامیدریافــت کــرده و هیــچ محلــی بــرای تأمیــن اعتبــار و بازگردانــدن آن در نظــر
نگرفتــه .در هــر کس ـبوکاری ،کوچــک یــا بــزرگ ،ایــن روش تنهــا بــرای جبــران
کمبــود نقدینگــی در کوتــاه مــدت اســتفاده میشــود تــا تــوان شــرکت را در مقابــل
نوســانات چرخــش ســرمایه در گــردش را بــاال ببــرد .البتــه هــر زمــان میتــوان از آن
اســتفاده کــرد امــا بــا ایــن حــال بــرای شــرکت یــک اســتراتژی پر ریســک محســوب
میشــود و ممکــن اســت شــرکتهایی کــه برنامــهی مالــی بلندمــدت دارنــد
خطرنــاک بــه نظــر آیــد .از دیــدگاه بانــک ،ایــن نــوع وام دادن امنیــت باالیــی نــدارد
و باعــث افزایــش ریســک میشــود .حتــا اگــر شــرکت ســود مربــوط بــه بدهــی را
پرداخــت کنــد ،درصــد ســود ایــن نــوع بدهیهــا معمــوالً باالتــر از حــد معمــول
قرار دارد .در یک ساختار بلندمدت توسع ه این نوع فعالیت جایی ندارد.
وام در برابر دارایی

وقتــی ســاختار یــک مجموعــه روی بدهــی و وام قــرار دارد ،متداولتریــن راهــی
کــه بانــک بــرای محافظــت از ســرمایهاش در نظــر میگیــرد ایــن اســت کــه
داراییهــای شــرکت را در رهــن قــرار دهــد .در ایــن حالــت اگــر شــرایط شــرکت
مناســب نبــود ،بانــک حداقــل میتوانــد نســبت بــه داراییهــای شــرکت ادعاهایــی
را مطــرح کنــد و بازپرداخــت بدهــی قرضگیرنــده را بــه همــراه ســودش تضمیــن
کنــد .اگــر دارایــی یــک شــرکت ارزش باالیــی داشــته باشــد ،بــرای گرفتــن وام راه
ی در برابــر بدهــکاران
آســانی را پیــش روی خــود دارد .ایــن روزهــا افزایــش نقدینگـ 
تجــاری قــرار میگیــرد و همانطــور کــه شــرکت توســعه پیــدا میکنــد ،لیســت
بدهیهــا هــم بیشــتر میشــود و ایــن روش کام ـ ً
ا بیــن شــرکتها بــه یــک روال
تبدیــل شــده اســت .هرچنــد ،ســرمایهگذاران تنهــا زمانــی پــول قــرض میدهنــد
کــه از بازگشــت پــول خــود مطمئــن باشــند .اصـ ً
ـول کمککنندههــای مالــی بعیــد
بــه نظــر میرســد پــول خــود را بــه شــرکتهای نوپــا اختصــاص دهنــد ،آنهــا
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تمایــل دارنــد بــا پــول خــود بخشــی از شــرکت بهثباترســیده را خریــداری کننــد
یا در مقابلش سهام باکیفیت را بهدست آورند.
دســتهای از افــراد هســتند کــه بــا تنزیــل فاکتورهــا یــا بدهیهــا ،بــه شــرکت
پــول قــرض میدهنــد (البتــه بدهیهــای قابــل وصــول)؛ کــه البتــه بهایــن
حقالعم ـلکار هــم میگوینــد .در ایــن حالــت شــرکت لیســت بدهیهــای خــود را
بــه حقالعمــلکار میدهــد و او مســؤلیت پرداخــت کلیــهی بدهیهــا را قبــول
میکند .حقالعملکاری معموالً گرانتر از تنزیل فاکتور است.
وام برای سرمایهی در گردش

یــک شــرکت باثبــات کــه رکودهــای خوبــی در فــروش کاال دارد ممکــن اســت از
ایــن سیســتم بــرای ایجــاد نقدینگــی در داخــل ســازمان اســتفاده کنــد .در ایــن
حالــت بانــک داراییهــای شــرکت را بــرای محافظــت و اطمینــان از بازپرداخــت
ی نقدینگ ـیای
پــول قــرار نمیدهــد و آنهــا بــه شــرکت اعتمــاد میکننــد و تمام ـ 
را کــه ســازمان بــرای تولیــد یــا ارائــه خدمــات نیــاز دارد در اختیارشــان قــرار
میدهــد .بانــک براســاس میــزان ســودی کــه شــرکت از تولیــد آن کاال بهوســیلهی
پولــی کــه از بانــک دریافــت کــرده و ارزش شــرکت و همچنیــن تفــاوت نــرخ ســود
معمولــی بانــک بــا ســودی کــه از کاال میتوانــد بگیــرد ،درصــدی را بــرای خــودش
تعییــن میکنــد .در حالتــی کــه نقــض عهــد صــورت گیــرد بانــک حــق دارد وام
خــود را بــه همــراه ســود ،از شــرکت درخواســت کنــد .بانکهــا معمــوالً زمانــی
تمایــل دارنــد کــه کنتــرل نقدینگــی شــرکتها را بهعهــده بگیرنــد کــه سیســتم
روی بازپرداخــت وام قــرار داشــته باشــد .مشــتاقان ایــن سیســتم معتقدنــد بهجــای
گــرو گرفتــن ســرمایهی شــرکت روی توانایــی شــرکت در بازپرداخــت بدهــی تمرکــز
میشــود .تمرکــز بــر ارزیابــی آینــدهی نقدینگــی شــرکت بهجــای ســرمایه میتوانــد
ظرفیــت بدهــی شــرکت را افزایــش دهــد .و همچنیــن تعــداد شــرکتهایی را کــه
میتواننــد از ایــن سیســتم اســتفاده کننــد افزایــش خواهــد داد .ایــن نــوع از
وامدهنــدگان بیشــتر تمایــل دارنــد تــا بــه شــرکتهایی کــه بــه صــورت دورهای کار
نمیکننــد وام دهنــد .اگرچــه تعریــف ایــن شــرکتها از دوره و مرحلــهای کــه در
آن قــرار دارنــد ممکــن اســت متفــاوت باشــد .وقتــی همهچیــز خــوب اســت وام
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دهندههــا تمایــل بیشــتری بــه دادن وام بــرای تأمیــن جریــان نقدینگــی دارنــد ،امــا
وقتــی همهچیــز بههمریختــه اســت ،بانــک پــول را براســاس گــزارهی کس ـبوکار
شــرکت وام میدهــد؛ در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت آن را بــرای بودجــهی
ِ
بــزرگ
بانــک نامناســب تشــخیص دهــد .بــه طــور معمــول شــرکتهای
بهثباترســیده فضــای بیشــتری بــرای دریافــت اینگونــه وامهــا در مقابــل
شرکتهای جوان و کوچک دارند.
اوراق قرضهی شرکتها و سهام دولتی

شــرکتهای بــزرگ معمــوالً راههــای دیگــری بــرای دریافــت وام دارنــد .اوراق
قرضــهی شــرکت یــا حوالههــای دولتــی یکــی از روشهــای مربــوط بــه وامهــای
بلندمــدت اســت کــه سررســید معیــن و ارزش بازخریــد هــم دارد ( .معمــوالً نــرخ
ســود ایــن حوالههــا ثابــت اســت ).اوراق قرضــهی شــرکتها شــبیه همــان اوراق
دولــت اســت کــه بــرای پرداخــت بدهــی یــا جــذب ســرمایهی پروژههــای بــزرگ
منتشــر میکنــد .امــا اینجــا موضــوع مــورد بحــث شــرکت اســت نــه کشــور.
ی عــام ،ایــن اوراق مربــوط بــه شــرکت در
درســت مثــل ســهام شــرکتهای ســهام 
بــازار خریــد و فــروش میشــود .درک بــازار از ریســک بدهــی ،بازتابــی از قیمــت
اوراق قرضه در بازار است و روی نرخ بهره هم تأثیرگذار خواهد بود.
بــازار اوراق قرضــه تنظیــم شــده و افزایــش پــول در ایــن بــازار بســیار هزینهبــر
اســت و مدیــران آن را نمیپســندند .مســأل ه ایــن اســت کــه از منظــر شــرکتها ایــن
ی وارد
روش بــرای افزایــش پــول ضررهــای زیــادی را بهوســیلهی بــازار ســهام عمومـ 
میکنــد و هیچکــدام از مزیتهــای ایــن بــازار را همــراه خــود نــدارد .امــا ایــن
روش میتوانــد بــدون حضــور بانــک بــرای شــرکتهای بــزرگ پــول ایجــاد کنــد.
ایــن امــر ممکــن اســت نــرخ بهــره را بــرای شــرکتها کاهــش دهــد .همچنیــن
ی کــه بانــک پرداخــت آن را تقبــل
قطع ـاً زمــان بازپرداختهــای ایــن اوراق از وام ـ 
میکنــد کمتــر اســت .همچنیــن ایــن اوراق میتوانــد شــرایطی داشــته باشــد کــه
بــه برگـهی ســهام شــرکت تبدیــل شــود کهایــن شــرایط در قــرارداد ذکــر شــده .این
قابلیــت تبدیــل ،معمــوالً باعــث ارزان شــدن بدهــی میشــود .اوراقــی کــه نــرخ
بهرهی باالیی دارند معموالً ریسک باالتری را تحمل میکنند.
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تضمین بازپرداخت

حتــا اگــر شــرکتها دارایـیای داشــته باشــند کــه بازپرداخــت بدهــی را تضمیــن
کننــد ،بــاز هــم آنهــا بایــد نســبت بــه پرداخــت وام و بهــره آن چارهاندیشــی بکنند.
شــرکتها معمــوالً نمیتواننــد بــه نــرخ بهــره اعتمــاد داشــته باشــند و اخیــرا ً ایــن
نــرخ اطــراف صفــر قــرار گرفتــه اســت .کارآفرینــان و شــرکتهای جــوان یــا
شــرکتهایی کــه ظرفیــت دریافــت وام دارنــد( .یعنــی ســرمایهای دارنــد کــه آن را
در رهــن قــرار دهنــد ).ذاتــاً بهعنــوان گزینههایــی بــا ریســک بــاال معرفــی
میشــوند .بــه طــور معمــول نــرخ بهــرهای کــه بــه کمککنندههــای مالــی
پرداخــت میکننــد بازتابــی از ریســک ســرمایهگذاری آنهــا اســت .در بحرانهــای
اعتبــاری ،بانکهــا تمایــل کمتــری از خــود بــرای قــرار گرفتــن در نقــش پشــتیبان
نشــان میدهنــد و بیشــتر بــه تــراز نگــه داشــتن صــورت ســود و زیــان خــود توجــه
میکننــد نــه ایــن کــه بخواهنــد دســت بــه اعطــای وام بــه کســبوکار جدیــد
بزنند.
دارنــدگان شــرکتهای کوچــک در اغلــب اوقــات داراییهــای شــخصی خــود را
بــرای تضمیــن پرداخــت وام در اختیــار بانــک قــرار میدهنــد؛ هرچنــد
محدودیتهایــی دربــارهی توانایــی شــرکت بــرای بازپرداخــت وجــود دارد.
تضمینهــای شــخصی بســیار پیچیدهانــد و بــرای محافظــت از بهــرهی بانــک در
نظــر گرفتــه میشــوند .معمــوالً ایــن افــراد توجــه کافــی بــه حفــظ موقعیــت خــود
قبــل از امضــای اســناد رهــن ندارنــد .مالــکان شــرکتها بایــد در ارائــهی
ضمانتهــای شــخصی تــا جایــی کــه امــکان دارد مقاومــت کننــد و اگــر گزین ـهی
دیگــری وجــود نداشــت قبــل از امضــای اســناد رهــن ،حتمـاً با یــک مشــاور حرفهای
مشــورت کننــد .هــر جــا کــه امــکان داشــته باشــد مالــکان بایــد بــار تضمیــن را بــا
گرفتــن ضامنهــای مشــترک از خودشــان جــدا و قلمــرو ضمانــت را بــا حداکثــر
مبلــغ پرداختــی محــدود کننــد .وقتــی بــه تضمیــن نیــاز نباشــد یعنــی ســند بــه
خاطــر بازپرداخــت از رهــن آزاد شــده بایــد فــورا ً آن را بــه صــورت قانونــی از معامالت
خــارج کــرد؛ در غیــر ایــن صــورت میتــوان از آن بــرای آینــده یــا بخشهــای
مختلف شرکت استفاده کرد.
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شــرکتهای انگلیســی میتواننــد از برنامههــای تضمینــی همچــون
 Enterprise Finance Guarantee Schemeکــه دولــت در سیســتم اقتصــاد قــرار داده
اســتفاده کننــد .در ایــاالت متحــد هــم ســازمان Small Business Administration
این نقش را در اقتصاد بازی میکند.
امور مالی صاحبان سهام

ســایر منابــع تأمیــن مالــی جــدا از شــکل و انــدازهی کس ـبوکار ،بــه صاحبــان
ســهام برمیگــردد .ایــن افــراد مالــک بخشــی از شــرکت هســتند .هــر ســهم ایــن
ی کــه توســط شــرکت در آینــده
حــق را بــه مالــک آن میدهــد کــه از ســود ســهام 
تقســیم میشــود بهــره ببــرد ،یــا کل ســرمایهی خــود را هنــگام فــروش شــرکت
دریافــت کنــد .انــواع مختلفــی از ســهام وجــود دارد و فــرق جزئــیای در آنهــا
وجود دارد که رایجترین آنها به شرح زیر است:
ی اســت کــه حــق دریافــت ســود را دارد؛ البتــه
ســهام عــادی :یــک نــوع ســهام 
بعــد از اینکــه ســهامداران بــا اولویــت و ســهامداران بدهــکار پــول خــود را
دریافت کردند .این سهامداران حق رأی در جلسات شرکت را دارند.
ســهام ترجیحــی :دارندههــای ایــن ســهامها یــک اولویــت و حــق تقدمــی
نســبت بــه ســایر ســهامداران دارنــد .معمــوالً ایــن افــراد در پرداخــت ســود
ســهام نســبت بــه ســایر ســهامداران عــادی حــق تقــدم دارنــد؛ بخصــوص کــه به
صورت عادی حق رأی ندارند.
ســهام عــادی ترجیحــی :دارنــدگان ایــن ســهام نســبت بــه ســهامداران عــادی
و ســهامداران ترجیحــی حــق بیشــتری دارنــد .حــق رأی دارنــد و نســبت بــه
پرداخــت ســود هــم اولویــت بــا آنهــا اســت .مؤسس ـهها معمــوالً در زمین ـهی
ســهامهای ترجیحــی ســرمایهگذاری میکننــد تــا بتواننــد ســود خــود را
زودتر و بیشتر دریافت کنند.
ســهام تجمیعــی :در ایــن نــوع از ســهام ،ســود حاصلــه از ســهام در زمــان
ی ســود جمــع میشــود و بعــدا ً
تقســیم ،بــه صاحــب ســهم نمیرســد و تمام ـ 
پرداخت خواهد شد.
ی کــه میتوانــد بــه شــکلهای مختلــف
ســهام قابــل تبدیــل :یعنــی ســهام 
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ســهم تبدیــل شــود .معمــوالً وقتــی ســرمایهگذاری صورتگرفتــه ضعیــف
باشــد و ســرمایهگذاران از عملکــرد شــرکت راضــی نباشــند ،صاحبــان ســهام
ترجیجــی ترجیــح میدهنــد شــکل ســهم خــود را بــه عــادی تبدیــل کننــد.
بنابرایــن ســهامداران باقیمانــدهی ترجیحــی ،کنتــرل شــرکت را بهدســت
میگیرنــد .مؤسســههای ســرمایهگذاری معمــوالً روی بدهیهایــی کــه قابــل
تبدیــل بــه ســهام هســتند ســرمایهگذاری میکننــد تــا شــرایط مطمئنــی را
نسبت به بازپرداخت به همراه سود بانکی در اختیار داشته باشند.
ســهم شــرکتی :ایــن نــوع از ســهام ،حــق شــرکت را در هــر ســود ســهام یــا
تقســیم بیــن دارنــدگان ســهامهای عــادی نشــان میدهــد .در بقیــهی
حالتها ،سهامداران ترجیحی حق تنظیم سود سهام را دارند.
ترکیــب هــر کــدام از ســهامها کــه در بــاال ذکــر شــد :ســرمای هگذاران
حرفــهای و ســازمانهای کارگــزار معمــوالً نوعــی از ســاختار ســهام را بــرای
خــود بهوجــود میآورنــد کــه بیشــترین و مطمئنتریــن ســود را بــرای آنهــا
فراهــم مـیآورد .معمــوالً ســهامهای تجمیعــی بــه ســهامهای عــادی ارجحیــت
دارد و مؤسســات ســرمایهگذاری بــرای شــرکتهای جــوان اغلــب تمایــل دارنــد
که بهعنوان سهامداران عادی شناخته شوند.
انــواع مختلــف ســهامدارانی کــه به شــکلهای مختلف در شــرکت ســرمایهگذاری
کننــد ،تنهــا هــدف مشــترک آنهــا ،نــرخ ســودی اســت کــه از ســهام خــود دریافــت
میکننــد .مؤسســان شــرکت معمــوالً شــکل ســهام عــادی را انتخــاب میکننــد .بــا
ایــن حــال برخــی اوقــات ســرمایهگذاران خارجــی درخواســت ســهام مؤسســان را
دارنــد تــا انگیــزهی الزم را بــرای مانــدن در شــرکت داشــته باشــند .در انگلیــس،
اکثــر ســرمایهگذاران مســتقل در شــرکتهای خصوصــی ترجیــح میدهنــد
بهعنــوان ســهامداران عــادی شــناخته شــوند؛ زیــرا در ایــن حالــت میتواننــد از
معافیــت مالیاتـیای کــه مؤسسـهی  Enterprise Investment Schemeگذاشــته بهــره
ببرنــد .و یکــی از علتهــای اجــرای ایــن معافیــت ،تشــویق ســرمایهگذاران بــه
حضــور در شــرکتهای کوچــک اســت .مؤسســات حقوقــی ســرمایهگذاری ،ایــن
حــق معافیــت مالیاتــی را ندارنــد و بــه خاطــر همیــن ترجیــح میدهنــد نــوع
دیگــری از ســهام را کــه باعــت محافظــت از ســرمایه و کنتــرل بیشــتر میشــود
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انتخاب کنند.
دوستان و خانواده :اولین سرمایهگذاران

باوجــود توصیههایــی کــه در دوران کارآفرینــی شــده ،بهتریــن منبــع مالــی
بــرای شــروع کار ،پــول دیگــران یــا  OPMاســت .اولیــن ســهام یــک کسـبوکار تــازه
مؤسســان آن هســتند .کارآفرینــان نیــاز دارنــد خــود را از کارهــای روزانــه جــدا
ببیننــد تــا بتواننــد روی ایــدهی جدیدشــان تمرکــز داشــته باشــند تــا بهعنــوان
اولیــن شــرکت در آن زمینــه معرفــی شــوند .انــدرو پالمــر 4مؤســس
شــرکت  New Covent Garden Soupیــک اســتثنا اســت .او از کار خــوب بــا درآمــد
عالــی بیــرون زد تــا روی ایــدهی خــود دربــارهی ســوپهای جدیــد کار کنــد .خیلــی
از کارآفرینــان زمانــی شــروع بــه فعالیــت کردهانــد کــه قدرتــی نداشــتهاند .حتــا
بعضــی از آنهــا همهچیــز خــود را از دســت میدهنــد .بــه طــور قابــل مالحظـهای،
افــراد مســتقل بــا اســتفاده از دانــش  MBAاز شــغل فعلــی خــود جــدا میشــوند و بــا
فرمولــه کــردن یــک کس ـبوکار جدیــد را شــروع میکننــد .حتــا اگــر کارآفریــن
ســرمایهگذاری مالــی نکــرده باشــد .درحقیقــت آنهــا روی یــک ظرفیــت
ســرمایهگذاری میکننــد .ظرفیــت بازرگانــی و فکــری ،زمــان و تخصــص .بازگشــت
ایــن ســرمایهگذاری ،داشــتن یــک کسـبوکار اســت کــه خــود در آن ســهم دارنــد
یا شرکایی دارند.
وقتــی مؤسســان شــرکت خســته میشــوند و کارهــا آنچنــان کــه بایــد جلــو
نمـیرود بــه گزینههایــی همچــون خانــواده ،دوســت یــا ســبکمغزهایی کــه قــدرت
ریســک باالیــی بــرای ســرمایهگذاری روی کســبوکارهای جدیــد دارنــد روی
5
میآورنــد .مثــ ً
کگلیــن
ا یکــی از ســرمایهگذاران اولیــهی  Body Shopیــان م 
بــود .او در آن زمــان یــک گاراژ داشــت و تنهــا  4هــزار پونــد ( معــادل  6600دالر)
در ایــن کار ســرمایهگذاری کــرد و  22درصــ ِد ســهام ایــن شــرکت را خریــد .در
ســال  2006کــه شــرکت  L'Orealمیخواســت  Body Shopرا بخــرد معــادل 120
میلیــون پونــد ( معــادل  198میلــون دالر ) بــه یــان بهعنــوان یکــی از ســهامداران
4. Andrew Palmer
5. Ian McGlinn
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اصلــی داد .دوســتان و خانــواده بازتــاب ســرمایهی خــود را شــکل گرفتــن یــک
کسـبوکار جدیــد میداننــد .اینجــا احســاس بــر منطــق برتــری دارد و شــخصیت
افــراد مهمتــر از ســود بازرگانــی اســت .غریــزه جــای تحلیلهــای اقتصــادی را
میگیــرد .در ســرمایهگذاری در اســتارتآپها بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــند
کــه ممکــن اســت برخــی از آنهــا بــا شکســت مواجــه شــوند .طبــق آمــاری کــه
مؤسســهی  American Small Business Administrationمنتشــر کــرده  30درصــد
کســبوکارهای تــازه بــه مشــکل برمیخورنــد .نــرخ شکســت در کســبوکارهایی
کــه روی یــک محصــول جدیــد کار میکننــد یــا بــه دنبــال توســعه در یــک بــازار
جدید میگردند بسیار باال است.
ککنندههای مالی
کم 

اولیــن بــازوی کمکــی ســرمایهگذاری بیشــتر ســبک یــک فــرد مســتقل شــبیه
کمککنندههــای مالــی کســبوکار را دارد تــا مؤسســههای حقوقــیای کــه
میخواهنــد ســرمایهگذاری کننــد .کمککنندههــای مالــی معمــوالً افــراد موفقــی
در کس ـبوکار هســتند کــه از حالــت کارآفریــن بــه ســرمایهگذار تبدیــل شــدهاند.
آنهــا اغلــب اوقــات از معافیتهــای مالیاتــیای کــه بــرای افزایــش ســرمایه هســت
بــا توجــه بــه ســرمایهگذاری در شــرکتهای کوچــک بهــره میبرنــد .البتهایــن
قانــون در ایــاالت متحــد امریــکا جــاری اســت .در انگلیــس کمککنندههــای مالــی
در صورتــی کــه بــه صــورت مســتقل ،ســهام عــادی شــرکتهای کوچــک (کــه
محــل آن در انگلیــس اســت) مشــارکت داشــته باشــند ،میتواننــد از برنامههــای
مؤسس ـهی  Enterprise Investmentاســتفاده کننــد و از افزایــش درآمــد و ســرمایه
بــدون پرداخــت مالیــات بهــره ببرنــد .آنهــا همچــون اعضــای یــک ســندیکا عمــل
میکننــد .معیارهــای انتخــاب کمککنندههــای مالــی تحــت تأثیــر تجربههــای
شخصیشــان قــرار دارد .بنابرایــن آنهــا گزینههایــی را بــرای ســرمایهگذاری
انتخــاب میکننــد کــه بــه محــل زندگــی و فعالیتــی کــه از آن ســر در میآورنــد
مرتبــط باشــد .مالــکان کســبوکارهای نوپــا بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه
کمککنندههــای مالــی پیشــنهادهای زیــادی دارنــد و میتواننــد بــا حضورشــان
تجربههــای متفاوتــی را ایجــاد کننــد و راهنماییهــا و تماسهــای خاصــی را بــه
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کمــک افــراد برقــرار کننــد .وقتــی شــرکت میخواهــد کمکهــای مالــی خارجــی
را بپذیــرد ،مدیــران ارشــد ســازمان بایــد بهایــن فکــر کننــد کــه آیــا میخواهنــد
همــان نــوع کمکــی را کــه آنهــا میخواهنــد بــا خــود بیاورنــد بپذیرنــد یــا تنهــا
بخشــی از کمکهــای ایــن افــراد را میپذیرنــد .کمککنندههــا بــه دنبــال
کس ـبوکاری میگردنــد کــه فرصــت ســرمایهگذاری داشــته باشــد .یــک شــرکت
ممکــن اســت نیــاز مالــی داشــته باشــد امــا شــاید جــای خالـیای بــرای فــرد اضافــه
نداشته باشد.
در ســرمایهگذاری از طریــق ســهام یــک تناقــض وجــود دارد؛ حضــور در
شــرکتهای نوپــا بــرای مؤسســههای ســرمایهگذاری دردسرســاز اســت؛ زیــرا
مالــکان ایــن شــرکتها در مراحــل ابتدایــی شــرکت ســرمایهی بســیار اندکــی
میخواهنــد .افــراد شــخصی بیشــتر تمایــل بــه ســرمایهگذاری دارنــد تــا
شــرکتهای مالــی .بــا ایــن حــال پیــدا کــردن کمککنندههــای مالــی شــخصیای
کــه بخواهنــد نیازهــای مالــی کســبوکارهای کوچــک را برطــرف کننــد ،بســیار
مشــکل اســت .ایــن بخــش بازتابــی از تفــاوت شــخصیت ســهامداران مالــی بــا
بدهــکاران ســرمایهای هســتند .بهلحــاظ نظــری ،بدهــکاران مالــی سرراســت
هســتند .شــرکت میتوانــد تضمینــی ارائــه دهــد؟ آیــا کســبوکار میتوانــد
بازپرداخــت را بــه همــراه ســودش تأمیــن کنــد؟ اگــر جــواب هــر دو ایــن ســؤالها
مثبــت اســت ،کمککنندههــای مالــی را بهراحتــی میتــوان پیــدا کــرد .صاحبــان
ســهام بــا امنیــت راحــت نیســتند؛ آنهــا بــه دنبــال جایــی میگردنــد کــه پیشــنهاد
قابــل قبولــی را جلویشــان بگذرانــد و کیفیــت ایــن فرصــت بــه چشــم آنهــا بیایــد
و از توانایــی شــرکت بــرای بازپرداخــت ســرمایهگذاری و توانایــی تولیــد پــول
مطمئــن باشــند؛ هرچنــد میــزان امنیــت پاییــن باشــد .ارزیابــی ایــن نــوع کیفیــت
مشــکل اســت و رونــد ارزیابــی قطعـاً زمانبــر و هزینهبــردار اســت .اینهــا کارهایــی
اســت کــه ســرمایهگذار بایــد حتمــاً انجــام دهــد .بــه همیــن علــت شــرکتها و
مؤسســههای ســرمایهگذاری ترجیــح میدهنــد بهجــای اینکــه در زمینــهی
شــرکتهای کوچکــی تحقیــق کننــد کــه رونــد ارزیابــی آن نامشــخص و پیچیــده
اســت ،از ســود شــرکتهای بــزرگ بهــره ببرنــد .رونــد تحقیــق ســرمایهگذاران
شــخصی ارزانتــر در میآیــد .بنابرایــن شــرکتهای نوپــا بــه دام خانــواده ،دوســتان
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و سرمایهگذاران شخصیای میافتند که از سرمایهگذاری میترسند.
سرمایهگذاری و سهام خصوصی

کــدام مؤسســه بــه ســهام شــرکتهای درحــال توســعه عالقــه نشــان میدهــد؟
ســرمایهگذاری و ســهام خصوصــی در اصــل یکــی هســتند .هــر دو اینهــا
بهوســیلهی تیــم مدیریــت ایجــاد شــدهاند کــه بــه دنبــال کنــار هــم گذاشــتن
شــریکهای ســرمایهگذاری و بازگشــت ریســکی کــه شــرکتهای کوچــک یــا
درحــال توســعه میتواننــد ایجــاد کننــد .هــر دو آنهــا تــاش دارنــد ســرمایه را
افزایــش دهنــد .آنهــا بــرای طــول عمــر بیشــتر سرمایهشــان روی شــرکت
ســرمایهگذاری میکننــد .درپایــان ایــن چرخــهی زندگــی هــر دو بــا رضایــت
سرمایهشــان را خــارج میکننــد و تقســیمات مربــوط بــه هــر ســهم را انجــام
میدهنــد و درصــدی را هــم بــرای خودشــان بابــت کارهــای مدیریت ـیای کــه در
طــول عمــر ســرمایه انجــام دادهانــد نگــه میدارنــد .مؤسس ـهها یــا افــرادی را کــه
روی مراحــل اولیــهی شــرکت ســرمایهگذاری میکننــد ،بهعنــوان ســرمایهگذاران
بــا ریســک بــاال میشناســند و معمــوالً ســهم آنهــا در اقلیــت قــرار دارد .وقتــی
ســرمایهگذاری باعــث ایجــاد یــک شــرکت باثبــات و توســعهیافته شــد ،یــا از ایــن
ســرمایه بــرای قــرار گرفتــن در بــازار ســهام اســتفاده کردنــد ،مؤسســههای
ســرمایهگذاری معمــوالً ســعی میکننــد ســهام خــود را بیشــتر کننــد و اکثــر
سهام شرکت را بهدست آورند.
کارآفرینــان در اغلــب اوقــات بــا ســرمایهگذاران ریســکی همــراه میشــوند ،امــا
در واقعیــت ایــن ســرمایهگذاران تنهــا بخــش کوچکــی از ســهم مالــیای را کــه
کســبوکار تــازه نیــاز دارد تأمیــن میکننــد؛ چــون آنهــا بــه دنبــال کیفیــت
خاصــی از فعالیــت شــرکت هســتند تــا بتواننــد ســرمایهی بیشــتری وارد کننــد؛
چشــمانداز توســعهی ســریع ،تیــم اجرایــی باتجربــه ،تناســب بــا میــزان انتظــار
ســرمایهگذار ،مســیر خــروج شــفاف و بازگشــت بهموقــع و بهانــدازه بــه نســبت
هزینــهای کــه بــرای ســرمایهگذاری شــده از جملــه کیفیتهــای مــد نظــر ایــن
نوع از سرمایهگذاران است .اکثر کارآفرینان در این شاخصها رد میشوند.
آخریــن شــاخص شــاید از همـهی آنهــا مهمتــر باشــد .آنهــا بــه فعالیتهایــی
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عالقــه نشــان میدهنــد کــه بازگشــت سرمایهشــان بیشــتر از حــد پیشبینیشــده
باشــد و اشــتیاق آنهــا بــرای ایــن بازگشــت ســرمایه بــا اهــداف مؤسســان شــرکت
در تضــاد قــرار میگیــرد .بــرای همــهی کارآفرینــان بزرگتریــن ریسکشــان
مربــوط بــه فرصتهــای کاریشــان میشــود .امــا ســرمایهگذارها بــه دنبــال
محافظــت از ســرمایه و جایگاهــی هســتند کــه بــا ســرمایهی آنها ســاخته میشــود.
در زمــان ســختی ،ســرمایهگذاران توســط کارآفرینــان بــرای ادامــه مســیر مجبــور
میشــوند و بــا توجــه بــه پشــتیبانیهایی کــه از شــرکت نوپــا توســط مؤسسـههای
ســرمایهگذاری خصوصــی صــورت گرفتــه ،آینــدهی شــرکت کوچکتــر میشــود و
اگــر بتواننــد ســرمایهای پیــدا کننــد ،دقــت بیشــتری در اختصــاص دادن آن بــه
بخشهای مختلف خواهند کرد.
اگــر چــه در ایــن نــوع ســرمایهگذاریها ،راهــی را بــرای بازگشــت سرمایهشــان
پیــدا میکننــد و بهشــدت روی باقیمانــده فضــا بــرای بازگشــت سرمایهشــان
تــاش میکننــد؛ مثــل ایجــاد بدهــی یــا ســاختار ســهام .امــا مؤسســهای کــه
نمیتوانــد از معافیتهــای مالیاتــی مربــوط بــه ســرمایهگذاری در شــرکتهای
کوچــک اســتفاده کنــد ترجیــح میدهــد ســهام ترجیحــی خریــداری کنــد کــه
مزیتهــای بیشــتری نســبت بــه ســهامهای معمولــی مخصوص ـاً در زمــان تقســیم
ســود و نقدینگــیای کــه از فــروش حاصــل میشــود ،اســتفاده کنــد .آنهــا از
سیســتم تبدیــل هــم اســتفاده میکننــد؛ مثــل بدهیهایــی کــه میتواننــد بــه
ســهام شــرکت تبدیــل شــوند و از ایــن طریــق میتوانــد کنتــرل شــرکت را مخصوصاً
زمانــی کــه شــرایط رو بــه وخامــت مـیرود بهدســت آورنــد .در اغلــب مواقــع ،آنهــا
درخواســت گرفتــن نمایندگــی هیــأت مدیــره را میکننــد تــا از داخــل اتــاق هیــأت
مدیــره حواسشــان بــه سرمایههایشــان باشــد .آنهــا قطعــاً انتظــار دارنــد از
سرمایهشــان در برابــر مــواردی کــه ارزش پاییــن دارنــد محافظــت کننــد یــا
درجریــان توافقــات گوناگونــی کــه بــه تصمیمهــای مدیریــت نیــاز دارنــد باشــند.
بســیار هــم مشــتاق هســتند کــه در اساســنامهی شــرکت مــوارد مربوط بــه همکاری
و توافقــات بــا ســهامداران ذکــر شــود .معمــوالً نقدینگــیای کــه وارد میکننــد
مرحلــه بــه مرحلــه خواهــد بــود و بســتگی زیــادی بــه رســیدن بــه اهــداف
تعیینشــده دارد .شــاید آنهــا بــه حقــوق ســهام مؤسســان بهعنــوان پایههــای
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اصلــی شــرکت فشــار بیاورنــد؛ زیــرا در ایــن حالــت آنهــا هــم مشــتاق خواهنــد بــود
که شرکت به جایگاه بهتری برسد.
تلخی حضور سرمایهگذار خارجی

حتــا اگــر مؤسســان شــرکت بخــش بزرگــی از ســهام شــرکت را در اختیــار
داشــته باشــند ،بــاز هــم در آینــدهی نهچنــدان دور ،بــه خاطــر تأثیــرات قابــل توجــه
توســعه در کسبوکارشــان ،مجبــور میشــوند بــه ورود ســرمایهگذاران خارجــی
بــه شــرکت خوشآمــد بگوینــد .تناقــص بیــن اهــداف ســرمایهگذار و مؤسســان
همیشــه وجــود دارد .در برخــی تجربههــا ایــن تناقــص میتــوان ناخوشــایند هــم
باشــد .انــدرو پالمــر کــه شــرکت  New Covent Garden Soupرا راهانــدازی کــرده بــه
مجلهی فایننشیال تایمز 6گفت:
«هــر کارآفرینــی کــه ســهام خصوصــی خــود را افزایــش میدهــد

حداقــل بایــد  100هــزار پونــد از ســهام را بهعنــوان پشــتیبان خــود
نگــه دارد .در غیــر ایــن صــورت بــهزودی خواهــد مــرد .آنهــا

متخصصانــی بــرای مذاکــره دارنــد و بخشهــای کوچکــی را کــه
گرفتهانــد توســعه میدهنــد .بهخاطــر رفتارشــان خواهنــد گفــت

-تنها برای محافظت از سرمایهگذاران -اما شما باور نکنید».

پالمــر یــک تجربــهي تلــخ داشــت :بعــد از اینکــه بــه گونــهای موفقیتآمیــز
ایــدهی جدیــد خــود را بهوســیلهی مدیــران و چالشهــای ســازمانی کــه بهخاطــر
توســعه داشــت اجــرا کــرد .ســرمایهگذارانی پیــدا شــدند کــه نقدینگــی را وارد
شــرکت کردنــد .بعــد از مدتــی آنهــا تغییــر موضــع میدهنــد و بــار دیگــر بــه
پالمــر فرصــت میدهنــد همهچیــز را دوبــاره بچینــد ،امــا اینبــار مجبــور میشــود
جایــگاه مدیــر اجرایــی را واگــذار کنــد و در مرحلــه بعــد از هیــأت مدیــره بیــرون
نشست.
توســعه تشــنهی پــول اســت و مؤسســان شــرکت بایــد بــرای بازگشــت پــول
شــرایطی را کــه نیــاز دارد شناســایی و فــاش کننــد .ایــن شــرط ممکــن اســت بــه
حــق ســرمایهگذار در تقســیم ســود برگــردد .ســود ســهام معمــوالً تنهــا در
6. Financial Times
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شــرکتهای بــزرگ پرداخــت میشــود .بســیاری از شــرکتهای کوچــک
نمیتواننــد ســود ســهام را پرداخــت کننــد .حتــا بــرای حفاظــت از نقدینگـیای کــه
ســرمایهگذار آورده ،آن را در بخشهــای مختلــف اســتفاده میکننــد .واقعــی تریــن
موعــد پرداخــت بهایــن ســهامداران زمانــی اســت کــه میخواهنــد از شــرکت
خــارج شــوند؛ کــه میتوانــد بــه صــورت فــروش هم ـهی ســهام یــا بخشــی از آن
باشــد .اگــر آنهــا خوششــانس باشــند ،ســرمایهگذاران میتواننــد بیــش از آنچــه
بانــک بهعنــوان ســود پرداخــت میکننــد بــا فــروش ســهام بهدســت بیاورنــد .امــا
ریســک ایــن نــوع ســرمایهگذاریها خیلــی بــاال اســت؛ مگــر اینکــه ســرمایهگذاران
ســوار بــر اســب شــانس خــود باشــند و جایــزهی ایــن خوششانســی را بهدســت
آورنــد .بانــک پــول قــرض میدهــد زیــرا نشــانههایی از شــانس خــوب را میبینــد.
اما در یک کسبوکار تازه ،این نشانهها بهندرت دیده میشود.
برخــی کارآفرینــان از اینکــه بخواهنــد مؤسســات ســرمایهگذاری را بــه صــورت
ســهام وارد شــرکت کننــد تــرس دارنــد .آنهــا نگــران چشـماندازی هســتند کــه در
آن ســرمایهگذاران کمکــم جــای کارآفریــن را در شــرکت پــر کننــد و او را از
شــرکت خــارج کننــد و همچنیــن هماهنگــیای بیــن انگیــزهی مؤسســان و
ســرمایهگذاران وجــود نداشــته باشــد .مهمتــر از همــهی اینهــا ،آنهــا سهامشــان
را بــه ســرمایهگذار خارجــی میدهنــد کــه معنایــش ایــن اســت کــه یــک غریبــه
میتوانــد بیشــتر و کمتــر توســعه دهــد ،یــا درگیــر ایــن شــود کــه شــرکت بــه
کــدام ســمت بــرود و چگونــه حرکــت کنــد .خیلــی از کارآفرینــان در برابر وسوسـهي
گرفتــن بودجــه از جایــی مقاومــت میکننــد .برخــی کارشناســان معتقدنــد
راهانــدازی یــک کسـبوکار تــازه ،بــدون دریافــت کمــک در مراحــل اولیــه میتوانــد
یــک شــرکت ســالم را پــرورش دهــد کــه روی ســاختن و ایجــاد کــردن تمرکــز
خواهــد کــرد و حاشــی ه ســود مناســبی را بــرای خــود در نظــر خواهــد گرفــت.
مؤسســان شــرکت بایــد نــگاه ســخت و غیرمنطقــی نســبت بــه ســرمایهگذاران
داشــته باشــند؛ مثــل نگاهــی کــه بــه گــردش نقدینگــی در شــرکت دارنــد .امــا
مالــکان و مدیرانــی کــه بــ ه ایــن نتیجــه میرســند کــه وجــود مؤسســات
ســرمایهگذاری بــه صــورت ســهام در شــرکت ضــروری اســت بایــد بــه چیــزی
بیشــتر از پــول فکــر کــرده باشــند .آیــا میتوانــم بــا آنهــا کار کنــم؟ آیــا آنهــا را
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همچــون ســایر افــراد ســازمان دوســت دارم؟ آیــا آنهــا میتواننــد کار تــو را درک
کننــد؟ آیــا آنهــا انعطافپذیــر هســتند؟ آیــا آنهــا چیــزی بیشــتر از پــول بــه
شــرکت اضافــه میکننــد؟ اگــر بــ ه ایــن ســؤالها پاســخ روشــن و شــفافی داده
نشــده ،مؤسســان شــرکت نبایــد بــه دنبــال ســرمایهگذار برونــد و حتــا اگــر جــواب
ایــن ســؤالها را کامــل داشــته باشــند ،بــاز هــم بایــد در اطــراف خــود بــه دنبــال
گزینــهی جایگزیــن برونــد نــه ایــن کــه بخواهنــد ســرمایهگذاری را وارد شــرکت
کننــد .ایــن پولهــای جدیــد میتوانــد در پتانســیلهای بالقــوهی ســازمان بــرای
توســعه تفاوتــی ایجــاد کنــد یــا ممکــن اســت تأثیــر نداشــته باشــد و حتــا ممکــن
اســت شــرکت را زیــر خــط توســعه ببــرد .همیشــه دلیلــی بــرای ورود ســرمایهگذار
خارجــی هســت کــه میتوانــد ایــدهی جدیــد ،تجربــه و ورود مشــتری بــه شــرکت
باشــد .همیشــه داشــتن بخشــی از کیــک ،جذابیــت بیشــتری نســبت بــه داشــتن کل
کیک دارد .هیچ وقت کل کیک را تنها نگذارید.
خروج از شرکت

براســاس پیشــنهادهای بــاال یکــی از نتایــج اجتنابناپذیــر ســهام ســرمایهگذاران
بخــش خصوصــی ،چــه حقیقــی باشــد و چــه حقوقــی ،ایــن اســت کــه معمــوالً
آنهــا روی واژهای کــه ســرمایهداران از آن بهعنــوان «خــروج» یــاد میکننــد،
تمرکــز خواهنــد کــرد .برگشــت ســرمایهی ســرمایهگذاران در مراحــل اولیــهی
شــرکت از محــل ســود ســهام نخواهــد بــود؛ زیــرا مؤسســان شــرکت نیــاز دارنــد تــا
تمــام پــول نقــدی را کــه در شــرکت وجــود دارد بــرای توســعه شــرکت اســتفاده
کننــد .بازگشــت ســرمایه در اغلــب اوقــات زمانــی خواهــد بــود کــه شــرکت بــه
فــروش برســد .ایــن یــک موضــوع مشــترک در تجــارت اســت :بــه عبــارت دیگــر،
شــرکتی کــه بــه یــک شــرکت دیگــر فروختــه میشــود .ایــن عمــل بهعنــوان یــک
حرکــت اســتراتژیک در بــازار شــناخته میشــود کــه میتوانــد بــه دلیــل حــذف
رقیــب باشــد یــا شــرکت بزرگــی کــه بــه دنبــال موقعیتــی در بــازار اســت،
شــرکتهای نوپایــی را کــه شــرایط مناســبی در بــازار دارنــد و آینــدهی آنها روشــن
اســت خریــداری میکننــد ،یــا یکــی از ســرمایهگذاران اصلــی شــرکت تصمیــم بــه
خــروج از شــرکت گرفتــه و از شــرکاء کســی توانایــی خریــد ســهم او را نــدارد.
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البتهایــن امــر در مراحــل اولیـهی شــرکت بهنــدرت اتفــاق میافتــد .ســرمایهگذاران
مالــی در مراحــل اولیــهی شــرکت میخواهنــد نتیجــهی ســرمایهی خــود را در
شرکت ببینند .آنها دنبال پر کردن جیب سایر سرمایهگذاران نیستند.
ســرمایهگذاران همیشــه بــه دنبــال راهــی بــرای خــارج شــدن میگردنــد.
شــاید تعجــب برانگیــز باشــد امــا مالــکان هــم بهایــن خــروج نیــاز دارنــد .ایــن بــه
معنــای تغییــر تفکــر در تیــم مالــکان شــرکت اســت .هیچیــک از مؤسســان بــه
دنبــال خــارج شــدن از شــرکت ،آن هــم کسـبوکاری کـ ه ایجــاد کردهانــد ،نیســتند.
ایــن موضــوع شــبیه برگــزاری مراســم خاکســپاری بــرای غســل تعمیــد اســت .امــا
ســرمایهگذاران ،مالــکان را تحــت فشــار قــرار میدهنــد تــا راهــی بــرای خروجشــان
مهیــا کننــد .معمــوالً مالــکان شــرایطی را در قــرارداد میچیننــد کــه خــروج
ســرمایهگذاران را بــه تعویــق بیندازنــد و خــارج شــدن آنهــا را مشــروط بــه
سوددهی شرکت میکنند.
راه خــروج مســألهای اســت کــه بــه هــر حــال هــر کارآفرینــی بــه آن فکــر
میکنــد .توســعه یعنــی تغییــر .رشــد و توســعهی شــرکت براســاس قابلیتهــا و
ظرفیتهــای اصلــی مالــکان ســازمان اتفــاق میافتــد .ایــن فکــر خوبــی اســت کــه
مؤسســان شــرکت دائــم بــه خــروج از ســازمان در آینــده فکــر کننــد .کارآفرینانــی
ـوش بیشــتر نگــران زمانــی هســتند کــه شــرکت خــود را میفروشــند نهایــن
بــا هـ ِ
کــه چــه کســی آن را میخــرد .افــرادی کــه بــه خــروج از شــرکت فکــر نمیکننــد
مثــل کســانی هســتند کــه بهعنــوان مهمــان اضافــه بیــش از انــدازه در یــک مهمانــی
ماندهانــد .بنابرایــن اگــر خــروج مالــک زودتــر از موعــد اتفــاق بیفتــد خیلــی بهتــر از
این است که دیرتر خارج شود.
ایــن امــر میتوانــد زمانــی اتفــاق بیفتــد کــه مالــک بیشــتر از ســرمایهگذار بــه
دنبــال توســعهی هــر چــه زودتــر شــرکت اســت .انــدی فلیپــس 7مؤســس هتلهــای
زنجیــرهای  ،Activeبعــد از  5ســال کار ســخت بــرای ایجــاد یــک کسـبوکار موفــق
گفــت کــه او و تیــم اش بســیار خســته شــدهاند .متقاعــد کــردن هیــأت مدیــره
بــرای فــروش مجموعــه بســیار ســخت بــود؛ و ســرمایهگذارها میداننــد کــه
پولشــان در یــک مجموعــه موفــق توســعه یافتــه ســرمایهگذاری شــده اســت .چــرا
7. Andy Phillipps

 202ثبات افیون کسبوکارها

االن شــرکت را میفروشــید در حالــی یــه چنــد ســال دیگــه میتونیــم بــه قیمــت
باالتــری بفروشــیم؟ امــا وی تصمیــم داشــت از شــرکت وقتــی همــه چیــز رو بــه راه
است خارج شود و طعم لذت دستاوردهایی که داشته را بچشد.
یکی دیگر از راههای خروج این است که شرکت وارد بازار سهام شود.
ی عام شدن
شرکت سهام 

وقتــی ســهام شــرکت بــرای عمــوم مــردم در بــازار قانونــی ســهام بــاز میشــود،
مثــل  London Stock Exchangeیــا  ،The New York Stock Exchangeکمپانــی
ی بــرای
ی عــام شــناخته میشــود .شــرکت ســهام 
بهعنــوان یــک شــرکت ســهام 
8
اولینبار با عرضهی اولیهی عمومی سهمش در بازار روبهرو میشود.
کارآفرینــان همیشــه ابهاماتــی راجــع بــه وارد شــدن در بــازار بــورس دارنــد .در
ســال  ،2010مــارک زاکربــرگ 9مؤســس شــرکت  ،Facebookراجــع بهایــن موضــوع
که بسیاری از کارآفرینان با آن آشنا هستند میگوید:
«مــا فعــا برنامــهای بــرای رفتــن بــه بــازار بــورس و ارائــهی ســهام
ی را نداریــم .بهعنــوان یــک شــرکت،
شــرکت بــه صــورت عمومــ 

احســاس میکنــم نــوع ورود مــا بهایــن بــازار بــا ســایر شــرکتها
تفــاوت خواهــد داشــت .بــرای بســیاری از شــرکتها ،شــرکت ســهامی

عــام شــدن ،یعنــی پایــان هدفهــا و همــهی تالشهــا .آنهــا تصــور
میکننــد همــهی زحمتهــا را کشــیدهاند تــا بهایــن مرحلــه برســند.

بــرای مــا رســیدن بـ ه ایــن مرحلــه یــک هــدف نیســت و تنهــا زمانــی

ایــن کار را انجــام میدهیــم کــه بــرای مــا معنــا داشــته باشــد .مــا

ســرمایهگذار را وارد شــرکت کردیــم و بابــت ورودشــان غرامــت هــم
پرداخــت کردیــم .چــون مــن مســؤلیتی روی دوش خــودم احســاس
میکــردم کــه آنهــا حســی نســبت بــا ایــن مســؤلیت نداشــتند .تنهــا

چیــزی کــه آنهــا از مــن میخواســتند ایــن بــود کــه شــرایطی را

ایجــاد کنــم کـ ه ایــن ســهم بــه پــول نقــد تبدیــل شــود .ایــن موضــوع

8. IPO
9. Mark Zuckerberg
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در کوتاهمــدت اتفــاق نمیافتــد و مــا را از اهدافمــان دور میکــرد.
هــدف اولیـهی مــا اطمینــان از توســعهی فیسبــوک بــا تمــام ظرفیتــش

اســت .تمایــل دارم فکــر کنــم کــه در حــال حاضــر ،بــودن بــه شــکل
یــک شــرکت خصوصــی بــرای مــا بهتــر از تبدیــل شــدن بــه شــرکت

ی عــام اســت .بــه خاطــر اینکــه مــا میخواهیــم ریســکهای
ســهام 

جدیــد و خطرناکــی را بابــت ارائــهی برخــی محصــوالت جدیدمــان

بگیریــم ...تجرب ـهی مدیریــت شــرکت در ارائ ـهی یــک ســری خدمــات
بحثبرانگیــز نشــان میدهــد کــ ه ایــن اتفــاق ممکــن اســت ریســک

شــرکت را افزایــش دهــد .حــاال شــما تصــور کنیــد اگــر در ایــن حالــت

ی عــام باشــیم ،میتوانیــد تصــور کنیــد
بــه شــکل یــک شــرکت ســهام 
کــه ارائــهی خدمــات جدیــد چهقــدر پیچیدهتــر خواهــد شــد.

ایدههــای زیــادی وجــود دارد و ترجیــح میدهــم شــرکت بــه آنهــا

فکر کند نه اینکه بخواهد وارد بازار بورس شود».

زاکربــرگ میگویــد وقتــی در ســال  2012وارد بــازار بــورس شــد همهچیــز در
شــرکت تغییــر پیــدا کــرد .مالــکان شــرکت در ایــن وضعیــت نقــش فرعــی پیــدا
میکننــد و ایــن تجربــه بــرای آنهــا همچــون جراحتــی بــر روانشــان میمانــد.
آنیتــا رودیــک 10مؤســس  Body Shopدر کتابــش بــا عنــوان  Busines as Unusualکــه
در ســال  2001بــه چــاپ رســید بــا اشــاره بهایــن موضــوع میگویــد« :آیــا شــناور
بــودن فایــدهای دارد؟ آنهــا بــه مــا پــول میدهنــد تــا برنامههــای توســعهی
کارخانــه را اجــرا کنیــم ...آیــا ایــن موضــوع بــرای مــا کارآیــی دارد؟ فکــر نمیکنــم.
بــه نظــر مــن  Body Shopبعــد از وارد شــدن بــه بــازار بــورس ،بخــش بزرگــی از روح
خــود را از دســت داده ...و از نظــر مــن Body Shop ،االن درســت مثــل یــک تابــوت
ناکارآمد شده است».
رودیــک توضیــح میدهــد کــه در دو فرصــت میخواســت شــرکت را بــه بخــش
خصوصــی بازگردانــد تــا بتوانــد فعالیــت شــرکت را از نگاههــای دقیــق ســرمایهگذار
دور نگــه دارد .ریچــارد برانســون 11مؤســس شــرکت  ،Virginکــه شــرکتش را وارد
10. Anita Roddick
11. Richard Branson
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بــازار بــورس کــرده بــود در ســال  1998تمامیســهم شــرکت را دوبــاره خریــداری
کرد و از بازار خارج شد .او میگوید:
«مثــل یــک کارآفریــن بــودن و قــرار گرفتــن بهعنــوان مدیرعامــل

ی عام باهم ترکیب نمیشوند».
شرکت سهام 

کارآفرینــان در ایــاالت متحــد دربــارهی ورود بــه بــازار ســهام ،نــگاه مشــخصی
ندارند و اکثر آنها بر سر دو راهی گیر کردهاند.
حــاال میخواهیــم دربــارهی مثالــی صحبــت کنیــم کــه مالــک شــرکت بــا
واگــذاری شــرکت بــه ســرمایهگذاران جدیــد نتوانســت کنــار بیایــد و وقتــی شــرکت
در بــازار بــورس بــود ،حضــور مالــک بهعنــوان ســایهای بــر ســر ســرمایهگذاران و
مدیــران اجرایــی شــرکت حضــور داشــت .اســتلیوس حاجی-النــوو 12کــه هنــوز بــا
مجموعـهی  easyJetکــه خــودش ســاخته بــود ،درگیــری داشــت در ســال  2002از
سمت مدیرعاملی اش استعفا کرد .او به مجلهی فایننشیال تایمز 13گفت:
«راه انداختــن یــک شــرکت در مقایســه بــا ریاســت یــک شــرکت

ســهامی عــام بــه تواناییهــای متفاوتــی نیــاز دارد و قــدرت مــن در
اولــی بیشــتر اســت .ایــن موضــوع بــرای کســانی کــه بــه صــورت
کارآفریــن ایدههــای خــود را بــه مــدت طوالنــی میآفریننــد ،یــک

خطر است؛ چون فراموش میکنند شرکت نیاز به تغییر دارد».

البتــه احتمـ ً
ـال حاجی-النــوو حرفهــای خــود را در جمــع مدیــران کــه در ســال
 2008صحبــت کــرده بــود از یــاد بــرده؛ آن زمــان گفتــه بــود کــه اســتراتژی توســعه
شــرکت بایــد بــه گونــهای باشــد کــه گذشــتهی خــود را مهــار کنــد .امــا رفتــار
متفاوتتــری از خــود نشــان داد وی زمانــی کــه  25درصــد ســهام شــرکت را داشــت
اختیــار انتصــاب  2مدیــر غیراجرایــی رابرعهــده گرفــت و حتــا زمانــی کــه 10
درصــد ســهام شــرکت معلــق بــه او بــود ،بازهــم در ســمت مدیرعامــل شــرکت نقــش
فعالی داشت.
منبــع قــدرت غیرعــادیاش برمیگــردد بــه شــرایط رابطههایــش در دورهای
ی عــام بــود .اگــر بخواهیــم عادالنــه نــگاه کنیــم ،اســناد
کــه شــرکت در حالــت ســهام 
12. Stelios Haji-Iannou's
13. Financial Times
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معاملــه نشــان مـیداد شــرکت بایــد مدیریــت خــودش را داشــته باشــد و بتوانــد بــه
صــورت مســتقل دربــارهی ســود ســهامداران تصمیــم گیــری کنــد و کنترلشــان را
در دســت داشــته باشــد .امــا همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،هیــأت مدیــره
شــرکت نقــش متفاوتــی را بــازی کــرد .در نوامبــر  2008حاجی-النــوو بــه مجلـهی
ســاندی تایمــز 14گفــت« :مــن فقــط کاری را میکنــم کــه حــق دارم و میخواهــم
بــرای محافظــت از ســرمایهام در شــرکت اتحــاد وجــود داشــته باشــد ».مدیرعامــل
 easyJetدر اپریــل  2009بــه روزنام ـهی گاردیــن گفــت نقشــش در حــال کمرنــگ
شــدن اســت« :مــن از دســت ایــن موقعیــت کــه بایــد هیــأت مدیــره را بــا خــودم
بکشــم خســته شــدهام .مــا در حــال حاضــر در بحــران اقتصــادی بــه ســر میبریــم
و بعضــی از شــخصیت حقیقــی و حقوقــی قــوی در هیــأت مدیــره حضــور دارنــد کــه
بهسختی میتوان آنها را برای فعالیت هل داد».
حاجــی  -النــوو ایــن موقعیــت را «ســرو کلــه زدن میدانــد نــه نــزاع» .در
ژوئیـهی  2009کــه صنعــت هوایــی دچــار بحــران شــد بــه شــکل مســخره آمیــزی
حاجــی  -النــوو برنــدهی ایــن مناظــره شــد؛ چــون شــرکت  easyJetبرنامـهی خــود
ی ایــن پیــروزی را بُــرد کارآفرینــان در مقابــل
را بازگشــت بــه گذشــته قــرار داد .بعضـ 
یدانند.
سرمای هداران م 
در اکتبــر  ،2010او از حــق خــود بــرای انتصــاب هیــأت مدیــره گذشــت و اجــازه
داد شــرکت از همــان نــام  easyJEtاســتفاده کنــد .قــرارداد جدیــدی را امضــا کــرد
کــه براساســش آنهــا بتواننــد بــه رقابــت تجــاری بــا ســایر شــرکتها وارد شــوند و
در زمینـهی بیمــه ،کرایـهی ماشــین و هتــل فعالیــت کننــد و کمکــم بــه هلدینــگ
 easyJetتبدیــل شــوند .ایــن معاملــه در حقیقیــت بــه شــرکت اجــازه مـیداد کــه از
شــرکتهای دیگــر هواپیمــا اجــاره کنــد ،در حالــی کــه در گذشــته بــه موافقــت
گــروه  easyJetنیــاز داشــت .عــاوه بــر ایــن او را از راهنــدازی شــرکت رقیــب بــه
ی درونســازمانی
مــدت  5ســال منــع و ملــزم بــه رعایــت پروتــکل ارتباطــات عمومـ 
میکــرد .در مقابــل ،او  0.25درصــد از گــردش مالــی ســاالنه شــرکت را بــه مــدت
 50ســال دریافــت میکــرد کــه در ســال اول  3.9میلیــون پونــد ( 6.25میلیــون
دالر)و در ســال دوم  4.9میلیــون پوند(معــادل  7.9میلیــون دالر) دریافــت کــرد.
14. Sundy Times
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کارولیــن مـککال 15مدیرعامــل جدیــد شــرکت گفــت« :ایــن توافــق بــه مــا آزادی
بیشــتری میدهــد و بهوضــوح شــرایط مــا را روشــن میکنــد ».بــا ایــن حــال،
مجلـهی ســاندی تایمــز در ژانویـهی ســال  2013از اســتعفاء رئیــس هیــأت مدیرهی
 easyJetخبــر میدهــد .ایــن بــار ســر مایــکل ریــک 16صحبــت از ســه ســال جنــگ
با حاجی-النوو میگفت.
همانطــور کــه باالتــر دیدیــد ،بســیاری از مؤسســان شــرکتها تجرب ـهی رونــد
انتقــال را دردنــاک میداننــد .درحقیقــت ،وارد شــدن بــه بــازار بــورس یــک تغییــر
حیاتــی در تاریــخ فعالیــت شــرکت خواهــد بــود؛ همینطــور جداســازی مالــکان از
مدیریــت شــرکت .مالکانــی کــه در نقــش مدیــر مجموعــه ظاهــر میشــوند چــه
فکرهایــی دربــارهی بــازار بــورس دارنــد؟ در ادامــه فکرهــای مثبــت و منف ـیای را
که دربارهی ورود به بازار سهام به ذهن مالک میرسد بررسی میکنیم:
مثبت

ــ

ی بــرای توســعه و افزایــش
رفتــن بــه بــازار بــورس ،بــه شــرکت ابزارهــای مهمـ 
ســطح همــکاری میدهــد .بهجــای اینکــه شــرکت پــول نقــد بابــت ســود
سهام بدهد ،میتواند سهم بیشتری از شرکت را پیشنهاد کند.
ســهام و موقعیتهــای مختلــف میتوانــد بــرای کارکنــان و مدیریــت مجموعــه
انگیــز ه ایجــاد کنــد .اگــر یــک بــازار آمــاده بــرای ســهام وجــود داشــته باشــد،
ســهامداران شــخصی میتواننــد ســرمایهی خــود را بــه پــول نقــد تبدیــل کننــد
و هــر موقــع بخواهنــد ایــن موضــوع محقــق خواهــد شــد .در ایــن حالــت
کارکنــان و مدیریــت مجموعــه راحتــی بیشــتری دارنــد؛ در حالــی کــه در
شرکتهای خصوصی آنها باید منتظر بمانند که شرکت فروخته شود.
ی عــام و مســؤالن آن احتــرام بیشــتری بــه رســانهها،
شــرکتهای ســهام 
کارکنــان فعــال ،مشــتری و طلبــکاران نســبت بــه شــرکتهای خصوصــی
یگذارند.
م 

ــ
ــ

15. Carolyn McCall
16. Sir Michael Rake

رشد مالی 207

منفی

ــ

شــرکتهایی کــه بــه موفقیــت در بــازار رســیدهاند بایــد بــه اعتمــاد بــازار در
جهــت ایجــاد یــک رشــد پایــدار و طوالنــی مــدت پاســخ مثبــت دهنــد .بــازار و
مفســران آن دوســت ندارنــد از فعالیتهــا و تصمیمهــای شــرکت شــگفتزده
شــوند .معمــوالً شــرکتها زمانــی میتوانــد از ثبــات خــود مطمئــن باشــد کــه
بــه ســطحی از بلــوغ رســیده باشــند .امــا در بــازار ســهام معمــوالً شــرکتها
برنامههــای بلندمــدت خــود را فرامــوش و بــه تنهــا چیــزی کــه توجــه میکننــد،
نشان است.
سود سرمای هگذارا 
بــازار ســرمایهگذاری بهخاطــر کوتاهمــدت بودنــش بدنــام اســت .شــرکتهای
خصوصــی بایــد پاســخگوی چرخــهی گزارشهــای مالــیای باشــند کــه
بهوســیلهی قوانیــن بــازار و شــرکت دیکتــه میشــود .در حالــی کــه شــرکت
ی عــام ،عــاوه بــر گزارشهــای ســاالنه ،گزارشهــای موقــت و فصلــی
ســهام 
خواهنــد داشــت کــ ه ایــن موضــوع بــرای مالکانــی کــه در نقــش مدیرعامــل
ظاهــر میشــوند و بــه نگاههــای بلندمــدت خــو گرفتهانــد آزاردهنــده اســت.
آنهــا از ابتــدا بــا تمایــات کوتاهمــدت در بــازار و شــرکت مبــارزه میکردنــد.
ایــن دربــارهی موضــوع شــرکت  Virginهــم صــادق بــود .ریچــارد برانســون بعــد
از مــدت کوتاهــی شــرکت را از بــازار ســهام خــارج کــرد .برانســون راجــع بــه
علــت ایــن تصمیمــش گفــت برنامههــای بلندمــدت شــرکت در حالــت ســهامی
عام در معرض خطر قرار داشت.
ی زمانبــر و هزینههــای زیــادی
قــرار گرفتــن در بــازار بــورس و شــرکت ســهام 
را بــه ســازمان تحمیــل میکنــد و ممکــن اســت در مدیریــت روزانـهی شــرکت
اختالل ایجاد کند.
نگهداری شرکت در بازار بورس هزینههای زیادی دارد.
آنهــا بررســی موشــکافانهای راجــع بــه بخشهــا و عملکــرد مدیــران خواهنــد
ی اســت .برخــی
انداخــت و اجــرای یــک ســری قوانیــن طاقتفرســا در آن الزامـ 
ی عــام میبیننــد و عظمــت
بــه صــورت اغواکننــد ه شــکوهی را در شــرکت ســهام 
خاصــی را بــه بخشهــای مختلــف شــرکت اعطــا میکننــد؛ در حالــی کــه
هیــچ تغییــری در نقــش آنهــا ایجــاد نشــده .دلیلــی کــه باعــث شــد تــا بــراون
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شــرکت  Virginرا از بــازار خــارج کنــد ایــن بــود کــه متوجــه شــد آینــدهی
شرکتش کام ً
ال مبهم است.
ی عــام آینــدهاش تحــت کنتــرل خــودش نیســت و میتوانــد
یــک شــرکت ســهام 
ً
مســؤلیت آن را دشــمن بهعهــده بگیــرد؛ مخصوصـا وقتــی ارائـهی ســهام آن در
بازار با شکست مواجه شود.
ی ایــن فرصــت را بــرای مالــکان جدیــد ایجــاد میکنــد تــا
شــرکتهای ســهام 
تنها برای زنده کردن سرمایهگذاری خود فعالیت کنند.
شــناور ســازی یــا وارد شــدن بــه بــازار بــورس وقتــی شــرایط اقتصــادی مناســب
اســت ،بهراحتــی انجامپذیــر اســت .امــا بــرای شــرایط بحرانــی بــه هیــچ وجــه
توصیــه نمیشــود .مثـ ً
ا در ســال  ،2009بــازار جهانــی بــورس بــرای تازهواردهــا
تقریبـاً خامــوش شــد .شــرکت  Lastmiute.comفعالیتهــا و حرکتهایــی را کــه
بــرای ورود بــه بــازار بــورس کــرده بــود از دســت داد .خیلــی از شــرکتهای
قــوی هــم فرصتهــای پیــش رویشــان را از دســت دادنــد و بســیاری از آنهــا
زمــان زیــادی از مدیریــت و هزینههایــی را کــه بــرای آمــاده ســازی شــرکت
ی انجــام داده بودنــد بــه بعــد موکــول یــا ً
کل از ایــن موضــوع صرفنظــر
ســهام 
کردند.
ی موضــوع تکانهــای لحظــهای بــازار میشــوند .قیمــت
شــرکتهای ســهام 
ســهام بــه خاطــر هــر اتفاقــی بــاال و پاییــن مـیرود .مشــاوران شــرکت همیشــه
بــه دنبــال پیشــنهادهایی هســتند کــه سهامشــان را در بــازار بتوانــد در ســطح
خاصــی نگــه دارنــد تــا بــه ســهامداران تــازه وارد ســود اندکــی بــه خاطــر ارزش
ایجــاد شــده بدهنــد .امــا آینــدهی یــک ســهم ،مخصوص ـاً ســهامهای جدیــد را
بهســختی میتــوان پیشبینــی کــرد .و بســیار تحــت تأثیــر توانایــی مشــاوران
و مدیــران قــرار دارد .متأســفانه بســیاری از نگاههــای مثبــت بــه داشــتن ســهام،
به درک بازار از فعالیت آن سهام بستگی دارد.

ــ

ــ
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ورود به بازار بورس

بازارهــای مختلــف بــا صالحیتهــای متفــاوت ،روش و قانونهــای مختلفــی
بــرای عرض ـهی اولی ـهی ســهام دارنــد .ایــن موضــوع زمانبــر اســت .حداقــل شــش
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مــاه طــول میکشــد و شــاید آمادهســازی شــرکت بــه یــک ســال هــم برســد.
شــرکت نیــاز دارد از لحــاظ قانونــی مرتــب شــود .اگــر آنهــا میخواهنــد موفــق
شــوند بایــد بــه قســمتهای ســازمان قبــل از ورود نــگاه دقیقتــری بیندازنــد.
مخصوصــاً هیــأت مدیــره ،تیــم مدیریــت و نحــوهی ســازماندهی بایــد براســاس
هدفهــای تعیینشــده تنظیــم شــوند .حداقــل ایــن کــه برخــی از فعالیتهــای
کلیــدی مســتقل بایــد حــذف یــا جایگزیــن شــود و نیروهــای جدیــدی هــم بــرای
بخشهــای غیراجرایــی اســتخدام گــردد .هماننــد مدیریــت برنــد یــا خدمــات
پشــتیبانی .حتــا سیســتم حســابداری داخلــی شــرکت بایــد به گونـهای تنظیم شــود
کــه توانایــی پاســخگویی بــه نیازهــای جدیــد از ســمت بــازار بــورس را داشــته
باشــد .بــرای اینکــه شــرکتهای خصوصــی قوانیــن محیطــی کمتــری دارنــد و
ی داخــل قفســه نیســت .مدیــران
بدنــهي اصلــی آنهــا مثــل شــرکتهای ســهام 
اصلــی و بخشهــا بایــد در پذیــرش اســتانداردهای جدیــد شــرکت از لحــاظ
عملکــردی باشــند .بعضــی از آنهــا بســیار ســختند .آمادهســازی یــک شــرکت در
صورتــی کــه دوســاله باشــد بهراحتــی صــورت میگیــرد ،امــا نبایــد بیــش از ایــن
نبر شود.
زما 
همانطــور کــه مرتبســازی خانــه قاعــده دارد ،آمادهســازی بــرای عرضــهی
اولیـهی ســهام نیــاز بــه اســتخدام چنــد مشــاور در شــرکت دارد .آنهــا بــه شــرکت
در رســیدن بــه بــازار بــورس کمــک زیــادی خواهنــد کــرد .بــه یــک کارگــزار بــزرگ
هــم بــرای عرضـهی اولیـهی ســهام نیــاز دارنــد .ایــن مشــاوران در زمینـهی سیســتم
گزارشدهــی حســابداری ،قوانیــن و مشــاورههای مالیاتــی فعالیــت میکننــد.
وکالء و حســابدارانی کــه شــرکت را در ســالهای اولیــهاش بابــت ســرمایهگذاران،
ســهام خصوصــی و ســایر مــوارد راهنمایــی کردنــد ،مهــارت و تجربـهی کافــی بــرای
ی ایــن
مشــورت در زمینــهی ورود شــرکت بــه بــازار ســهام ندارنــد؛ البتــه تمامــ 
جابهجایی مشاورهها ،برای شرکت ارزان تمام نخواهد شد.
البتــه راههــای متفاوتــی هســت بــرای اینکــه شــرکت ســهام خــود را بــه عمــوم
عرضــه کنــد .اگــر مراحــل معرفــی شــرکت بــه بــازار ســاده و ارزان تمــام شــود ،پــول
جدیــدی بــه شــرکت وارد نخواهــد شــد .جایــی کــه ســهام شــرکت بــه چنــد
مؤسســهی منتخــب پیشــنهاد میشــود ،شــرکت میتوانــد ســود خوبــی بهدســت
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آورد .از ســوی دیگــر اگــر پیشــنهادهای فــروش ســهام از ســوی مؤسســه و افــراد
حقیقی ارائه شود ،شرکتهای مشاوره میتوانند بهترین راه را پیدا کنند.
جــدا از اینکــه چــه روشهایــی بــرای ارائـهی ســهام انتخــاب میشــود ،شــرکت
و مشــاورانش بایــد دفترچـهای از اطالعــات مربــوط بــه شــرکت را آمــاده کننــد .ایــن
ی اطالعاتــی اســت کــه ســرمایهگذارها براســاس قوانیــن بــازار
دفترچــه شــامل تمامـ 
میتواننــد از شــرکت داشــته باشــند؛ اطالعاتــی همچــون توضیــح وضعیــت اجمالــی
شــرکت ،منطقــهای کــه فعالیــت میکنــد و اهدافــی کــه بــرای آینــده در نظــر
گرفتــه و غیــره را شــامل میشــود .دورهی زمانـیای کــه بخــش حســابداری بتوانــد
گزارشهــای مربــوط بــه حســابهای شــرکت را در بیــاورد حداقــل  24هفتــه
اســت .زمــان گذرانــدن همــهی ایــن مراحــل بــه روشــی کــه بــرای ورود بــه بــازار
ی ایــن مراحــل بــه سختکوشــی و
ســهام انتخــاب کردهایــم بســتگی دارد .تمامــ 
فــاش کــردن روندهــای درونــی شــرکت وابســته اســت .البتــه نیــازی بــه توضیــح
رفتــار ســرمایهگذاران در طــول عمــر شــرکت نیســت .ایــن فــاش کردنهــا شــامل
آیندهنگــری ســازمان و پیشبینــی فعالیتهــای شــرکت در بخشهــای مختلــف
بازار است.
ی ایــن مــوارد آمــاده شــود ،همـهی بخشهــای شــرکت بــه صــورت
وقتــی تمامـ 
ی در بــورس ســهام قــرار خواهنــد گرفــت و در ایــن لحظــه راههایــی کــه
رســم 
شــرکت بایــد در بــورس ســهام بــرای پیشــبرد فعالیتهــای تجــاری خــود انجــام
دهــد ،مشــخص میشــود .واقعـاً ســاده اســت اگــر فرامــوش کنیــم وارد بــازار بــورس
شــدن ،تــازه یــک مرحلـهی جدیــد بــرای شــرکت اســت نــه پایــان همهچیــز .وکالء
ی مراحــل جدیــد را هدایــت میکننــد و وظایــف مربــوط بــه تأییــد
شــرکت تمام ـ 
اســناد و ادعاهایــی کــه مطــرح میشــود بهعهــدهی آنهــا اســت .در ایــن رونــد
ارزیابــی دقیقــی از داراییهــای شــرکت صــورت میگیــرد .ایــن مرحلــه شــاید بــه
مشــاوران بیشــتر و افــرادی کــه بابــت تحقیــق و قیمتگــذاری تخصــص دارنــد نیــاز
داشــته باشــد .تأییــد اطالعــات ارائهشــده بــه کاوشهایــی راجــع بــه داراییهــای
شخصی و حرفهای شرکت برمیگردد.
یکــی از بخشهــای مهــم ایــن رونــد ،قیمتگــذاری ســهام شــرکت اســت.
ضامنهــا و داللهــا بــه دنبــال تعییــن یــک قیمــت واقعــی هســتند کــه بــازار را
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نســبت بــه آن مشــتاق کننــد .اینجــا همــان جایــی اســت کــه شــرکت دوســت دارد
تــا آنجــا کــه امــکان دارد پــول بیشــتری بهدســت آورد .خیلــی از شــرکتها بابــت
قیمتــی کــه بــازار برایشــان تعییــن میکنــد خودشــان را بیمــه میکننــد .یکــی
از دالیــل خــوب بــرای تــرک ایــن بــازار (درصورتــی کــه امــکان پذیــر باشــد) ایــن
اســت کــه شــرایط بــازار هرشــب ممکــن اســت تغییــر کنــد .درحقیقــت ،قیمــت
آخریــن مســألهای اســت کــه در آینــده نگــری شــرکت آورده میشــود .در بدتریــن
حالــت ممکــن ،اگــر شــرکت بــرای ورودش بــه بــازار بــورس بــه شــرایط رکــود
ی هزینههایــی را کــه کــرده از نقدینگــی
اقتصــادی بخــورد ،مجبــور اســت تمامــ 
شــرکت پرداخــت کنــد؛ بــدون اینکــه ســرمایهای از طریــق بــازار بــورس وارد
شرکت شود.

برای مطالعه بیشتر
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افــراد یــا بــه عبــارت دیگــر انســانها ،مهمتریــن منبــع هــر کســبوکاری
هســتند .مشــکل اینجــا اســت کــه انســانها میتواننــد احساســی غیرقابــل
پیشبینــی و مهارناشــدنی داشــته باشــند .عــاوه بــر ایــن ،افــراد درســت و کارکشــته
را بهســختی میتــوان بــه اســتخدام درآورد و افــراد اشــتباه را بهســختی میتــوان
اخــراج کــرد .بــا ایــن حــال کسـبوکاری کــه بــه نیــروی انســانیاش توجــه میکنــد
و آنهــا را بــه صــورت هوشــمندانهای مدیریــت میکنــد ،رشــد راحــت و قابــل
اتکایی را در سازمانش شاهد خواهد بود.
استخدام

بــه شــرکتی در حــال توســعه میگوینــد کــه در اکثــر اوقــات در حــال اســتخدام
نیــروی جدیــد باشــد .ایــن اســتخدامها میتوانــد بهخاطــر مرحلــهی بعــدی
توســعه باشــد کــه قــرار اســت صــورت بگیــرد ،یــا مربــوط بــه نیازهــای فعلــی
ســازمان .البتــه بایــد مراقــب باشــیم کــه وقتــی نســل جدیــدی از مدیــران را
میخواهیــم اســتخدام کنیــم قولهــای بیــش از انــدازه ندهیــم چــون باعــث ایجــاد
حس ناامیدی خواهد شد.
معمــوالً ائتــاف بیــن نیروهای تــازه ،در یــک ســازمان غیرممکن اســت مخصوصاً
زمانــی کــه آنهــا جــای افــرادی آمدهانــد کــه از ســازمان اخــراج شــدهاند یــا
خودشــان تصمیــم بــه اســتعفا گرفتهانــد یــا فعالیتشــان مربــوط بــه تنظیــم
قانــون بیــن کارمندهــای فعلــی ســازمان اســت .در اغلــب مواقــع ،افــراد تــازهوارد
بهعنــوان یــک کاتالیــزور بــرای تغییراتــی کــه از توســعه انتظــار مــیرود عمــل
میکننــد .کارمندهــای موجــود نســبت بــه هــر تغییــری کــه در شــرکت صــورت
میگیرد ،شک خواهند داشت ( .فصل  3را بخوانید).
ی روی هزینههــای شــرکت
اســتخدام نیــرو از بیــرون شــرکت ،اثــرات تورمــ 
خواهــد داشــت؛ مگــر اینکــه آنهــا خــود را در بــازار کار بهخاطــر دالیلــی وارد
کننــد .یــک کارمنــد بایــد دالیــل قانعکننــدهای بــرای رهایــی از کارفرمــای فعلیاش
داشــته باشــد .برخــی از آنهــا تمایــل دارنــد در یــک فرصــت بلندمــدت کــه امنیــت
بیشــتری دارد برونــد ،امــا بــرای برخــی دیگــر افزایــش درآمــد میتوانــد عامــل
دیگــری بــرای ایــن تغییــر باشــد .و ایــن میتوانــد عامــل مشــکالت جدیــدی در
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ســازمان باشــد وقتــی کارمنــدان فعلــی متوجــه شــوند کــه نیروهــای جدیــد چهقــدر
حقوق دریافت میکنند.
اســتخدام نیــرو یــک علــم و هنــر اســت و بــه هــر دو اینهــا نیــاز دارد .عــاوه بــر
ایــن تعهــد جــدی تیــم مدیریتــی ،از لحــاظ فکــری و تاثیرگــذاری ،ضــروری اســت.
حتــا اگــر بــرای اســتخدام ،شــرکتهای تأمینکننــدهی نیــروی انســانی وارد شــود.
بــرای اکثــر شــرکتها قبــول هزینههــای مربــوط بــه اســتخدام ســخت اســت.
درواقــع ،بــرای ردهی ســازمانی پاییــن تنهــا هزین ـهای کــه ســازمان بایــد در نظــر
بگیــرد تبلیغــات اینترنتــی در ســایتهای کاریابــی اســت .بــرای ردههــای ســازمانی
باالتــر ،مشــاوران میتواننــد نقــش مهمیداشــته باشــند .یــک مشــاور خــوب بــرای
اســتخدامهای حیاتــی معیارهایــی بــرای اندازهگیــری تعییــن میکنــد .آنهــا
میتواننــد ســاختارهایی را تهیــه کننــد تــا از آن طریــق شــرکت بتوانــد بهتریــن
نامــزد را از بیــن متقاضیــان تشــخیص دهــد .آنهــا بــا بــه حداقــل رســاندن نشــانهها
و طراحــی گزینههایــی کــه بتوانــد قضــاوت درســتی را از شــخصیت فــرد داشــته
باشــد ،دســت بــه اســتخدام مدیــران ارشــد میزننــد .مشــاوران معمــوالً نقطههــای
ارتباطـیای را کــه میتوانــد نامــزد آن ســمت شــغلی بــا آنچــه شــرکت میخواهــد
مشــخص میکننــد .معمــوالً نامزدهــای خــوب بااحتیــاط نســبت بــه درخواســت
اســتخدام بــه صــورت مســتقیم وارد میشــوند .آنهــا بیشــتر مشــتاقند کــه بــا
واســطههایی کــه در ایــن زمینــه کار میکننــد وارد گفتوگــو بشــوند زیــرا در ایــن
حالــت میتواننــد بــه محرمانــه نگــه داشــتن موضــوع صحبتهــا اطمینــان پیــدا
کننــد .شــرکتهایی کــه بــرای ســمتهای مدیریــت بــدون مشــاوره دســت بــه
اســتخدام میزننــد ریســک خــود را دربــارهی انتخــاب گزینههایــی کــه پتانســیل
واقعی برای آن سمت ندارند افزایش میدهند.
انتخاب بهترینها

توســعه ،تغییراتــی را در شــرکت ایجــاد میکنــد کــه طبع ـاً عــاوه بــر تغییــر
بیرونــی ،افــرادی هــم درون ســازمان تغییــر کننــد .سیســتم ســازمانی شــرکت ،بایــد
هدفهــای شــخصی و کاری را در متــن برنامــهی کاری کارکنانــش همتــراز بــا
برنامههــای شــرکت تعریــف کنــد .دســتاوردهای شــخصی بایــد در مقابــل ایــن
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هدفهــا و فعالیتهــای توصیهشــده ارزیابــی شــود .ایــن دســتاوردها بعــدا ً بایــد
ثبــت شــود تــا در زمــان تجدیــد نظــر در هدفهــای ســازمانی مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .بــه عبــارت دیگــر ،یــک شــرکت در حــال توســعه بــه ارزیابــی تاثیرگــذاری
کارمندانش نیاز دارد.
مدیریت عملکرد و ارزیابی

ایــن روزهــا شــرکتهای بــزرگ بــه خاطــر داشــتن سیســتم ارزیابــی
کارمندانشــان بســیار راحــت هســتند .همــهی شــرکتهای کوچــک درگیــر
ی هســتند کــه در بدتریــن حالــت اصـ ً
ـا نمیتــوان روی آن
ارزیابیهــای غیــر رســم 
حســاب کــرد .تکیـهی بیــش از انــدازه بــرای پرداختــن دوبــاره و انتقــال اخبــار بــد
یــا خــوب ،ارتباطــات را خــراب میکنــد .در شــرکتهای کوچــک هــر کســی کــه
یــک اشــتباه انجــام میدهــد ،ارزش خــود را بهعنــوان کارمنــد از دســت میدهــد.
بــه عبارتــی ارزیابــی مســابقههایی همچــون اســتعدادیابی ،جایگزیــن صالحیــت و
قابلیتهــای کارمنــدان در ســازمان میشــود .بــا ایــن حــال کوچکتریــن
شــرکتها هــم از ارزیابــی کارکنانشــان ســود میبرنــد .آنهــا سیســتمهای
ارزیابــی پیچیــدهای ندارنــد .ایــن ارزیابیهــا بــه فضایــی نیــاز دارد کــه در آن
صحبتهــای جــدی راجــع بــه تواناییهــای گذشــته و فعلــی افــراد شــود و
همچنیــن فرصــت گفتوگــو دربــارهی افــراد آینــدهای کــه در برنامههــای پیــش
روی شــرکت بایــد اضافــه شــود ،ایجــاد گــردد .توافــق روی برنام ـهی کار و برخــی
فرمهــای مربــوط بــه انجــام کار ،مــا را بــه تصمیمگیــری دربــارهی نیروهــا
میرساند.
همانطــور کــه ســازمان بزرگتــر میشــود گزینههــای مــد نظــر در فــرم
ارزیابــی ســازمان هــم متنوعتــر میشــوند .برخــی از فرمهــای بازخــورد یــا نظــرات
بخشهــای مختلــف ســازمان دربــارهی نحــوهی عملکــرد افــراد میتوانــد مفیــد
باشــد .برخــی ســازمانها ایــن ارزیابــی را پیچیــده میکننــد .آنهــا ارزیابــی خــود
را بــر اســاس کامپیوتــر و بــه صــورت  360درجــه انجــام میدهنــد امتیازهــای
مســتقل بــرای هــر کــدام از پرســشنامههای تأییــد صالحیــت قائــل میشــوند و
مقــدار زیــادی گــزارش بــرای ســازمان و هــر فــرد تهیــه میشــود .ایــن سیســتم
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میتوانــد هزینــه زیــادی داشــته باشــد و اکثــر آنهــا غیــر قابــل انعطــاف بــوده و بــا
تغییــرات اجتنابناپذیــر درونســازمانی بابــت توســعه تطبیــق داده نشــده اســت .در
آخــر ،و مهــم تــر از همــهی اینهــا ،ایــن نظرســنجیها بــه میــزان زیــادی وابســته
بــه صداقــت شــرکتکنندگان بســتگی دارد .اگــر آنهــا نظــر بیارزشــی بدهنــد،
نتیجه هم بیارزش خواهد بود.
یکــی از راهحلهایــی کــه باعــث میشــود توســعهی شــرکت بیشــتر از گذشــته
شــود ،ایــن اســت کــه تغییــر در کسـبوکار بــه گونـهای باشــد کــه وضعیــت موجــود
را حفــظ و انعطــاف آن را بیشــتر کنــد .یکــی دیگــر از پیچیدگیهــای ارزیابــی
شــرکت توســط کامپیوتــر ،اجــرای سیســتم «ســه تــا بــاال ،ســه تــا پاییــن» اســت .در
ایــن روش ســه نقطـهی قــوت و ســه نیــاز اساســی بــرای توســعهی هــر فرد مشــخص
میشــود .ایــن اطالعــات توســط افــرادی کــه در طــول ارزیابــی بــه صــورت فعــال
حضور داشتهاند جمعآوری میشود.
حــل کــردن چالشهــای اجرایــی و داشــتن انگیــزه بــرای مدیــران در
شــرکتهای بــزرگ ،از جملــهی مــواردی اســت کــه بهســختی میتــوان آن را
ارزیابــی کــرد .افزایــش قــدرت سیســتم اجرایــی مدیــران در این شــرکتها ،براســاس
روش «تعــادل کارت اعتبــاری» اســت کــه توســط دو نفــر از دانشــگاهیان ایــاالت
متحــد امریــکا بــه نــام رابــرت کاپــان 1و دیویــد نورتــون 2در ســال  1990ابــداع
شــد .در ایــن روش اســتراتژیهای غیــر مالــی ،اســتراتژیهای مالــی ســنتی
سیســتم را انــدازه میگیــرد .ایــن اتفــاق زمانــی میافتــد کــه شــرکت برنامههایــی
بــرای ارزیابــی موفقیــت اهــداف اســتراتژیک شــرکت ریختــه .در ایــن چارچــوب،
ابتــدا اهــداف و اندازههــای هــر بخــش تعییــن و بعــد از آن اهــداف شــخصی هــر فــرد
کــه بــه تحقــق اســتراتژیهای شــرکت کمــک کــرده تطبیــق داده میشــود.
بنابرایــن اســتراتژی شــرکت بــه فعالیتهــای هــر فــرد در سیســتم تقســیم
میشود .کاپالن و نورتن چارچوب خود را اینگونه توضیح میدهند:
«روش کارتهــای اعتبــاری ،سیســتم اندازهگیریهــای مالــی قدیمــی

را نگــه مــیدارد .ایــن اســناد دربــارهی اتفاقــات گذشــته صحبــت
1. Robert Kaplan
2. David Norton
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میکنــد؛ داســتان مناســبی بــرای شــرکتهای حاضــر در صنعــت کــه

نشــاندهندهی ســرمایهگذاری بلندمــدت موفــق آنهــا روی قابلیتهــا

و روابــط بــا مشــتریان اســت .ایــن انــدازه گیــری کافــی نیســت ،امــا
راهنمــا و ارزیابــی خوبــی از ســفر شــرکت تــا بــه امــروز را نشــان

میدهــد کــه بــا آن میتــوان ارزشهــای مربــوط بــه آینــده و

ســرمایهگذاری روی مشــتریها ،تأمینکنندههــا ،کارمنــدان ،روندهــا،
تکنولوژی و مخترعان را تعیین کرد».

درک ایــن موضــوع کــ ه ایــن مکانیســم در شــرکتهای بزرگــی کــه میخواهنــد
روی تأثیر همهی کارکنان در موفقیت سازمان تحقیق کنند ،بسیار مشهود است.
برخــی کارشناســان مســتقل ایــن ارزیابــی را بــرای کارکنانــی کــه ســمتهایی
پایینــی دارنــد مناســب میبیننــد .ایــن نظریــه درســت نیســت؛ اعضــای هیــأت
مدیــره هــم مثــل بخشهــای پاییندســت شــرکت از فعالیــت شــرکت ســود
میبرنــد .طبــق قانــون بــورس انگلیــس ،هیــأت مدیــرهی شــرکتها بایــد گــزارش
ســاالنهای را بابــت عملکردشــان ،نحــوهی مدیریــت و نتایــج کمیتههــای
زیردستشان ارائه دهند.
آموزش و توسعه

همانطــور کــه سیســتم مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد ،بخــش آمــوزش
شــرکت هــم بایــد فعالیــت خــود را داشــته باشــد .سیســتم آموزشــی هــر شــرکتی
یکــی از بخشهــای بســیار مهــم آن اســت .بــرای مالکانــی کــه تصــور میکننــد
آمــوزش هزینههــای باالیــی دارنــد بایــد بــه هزینههــای بالقــوه (میتــوان بــه
شکســت در برنامــه کــه شــرکت را از لحــاظ زمانــی از ســایر رقبــا عقــب میانــدازد)
اشــاره کــرد کــه بــا هزینههــای آمــوزش قابــل قیــاس نیســت .در یــک شــرکت در
حــال توســعه ،آمــوزش نقــش مهمــیدارد؛ زیــرا تغییــر نیروهــا کاملکننــدهی
توســعه خواهــد بــود .هــر فــردی کــه نقشــی در ایــن تغییــرات شــرکت دارد بایــد
تواناییهایــش را بــرای روب ـهرو شــدن بــا چالشهــای جدیــد ارتقــا دهــد .مدیــران
ارشــد ســازمان کــه بــرای افزایــش ســرعت توســعه اســتخدام شــدند بایــد درک
کننــد کــه نقــش جدیــد آنهــا روزی کــه ســمتی را در ســازمان قبــول میکننــد بــا
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روزی که شرکت شروع به فعالیت میکند فرق میکند.
حتــا مدیــران ارشــد شــرکتهای بــزرگ هــم بــه یادگیــری و بهدســت آوردن
تواناییهــای جدیــد نیــاز دارنــد .یکــی از مــواردی کــه در ارزیابــی هیــأت مدیــره
بایــد بــه آن دقــت کــرد ،موافقــت آنهــا بــا آمــوزش هــر بخــش و توســعهای کــه بــه
آن نیاز دارند است.
آمــوزش و توســعه نمیتواننــد بهتنهایــی جلــو رونــد .مدیــران ارشــد یــک
شــرکت درحــال توســعه بایــد قبــل از توجــه بــه نیازهــای شــرکت بــرای توســعه،
قابلیتهــای کارکنــان را بــرای ورود بهایــن پروســه در نظــر بگیرنــد .کارمنــدان
جدیــد ،چالشهــای جدیــد را بهعهــده میگیرنــد امــا کارمنــدان قدیمیتــر فقــط
نیــاز بــه حرکــت دارنــد .بازهــم میگویــم ،هــر آنچــه بــرای کارمنــدان پاییندســت
ســازمان صــادق اســت بــرای مدیــران ارشــد هــم صــدق میکنــد .یکــی از تجربیــات
اجرایــی نشــان میدهــد وقتــی گــردش مالــی از  7میلیــون پونــد بــه  17میلیــون و
بعــد بــه  70میلیــون پونــد رســید ،مســول بخــش مالــی شــرکت بایــد تغییــر کنــد.
شــاید ایــن ارقــام اشــتباه باشــند امــا احســاس نســبت بهایــن تصمیــم اشــتباه
نیســت .خیلــی افــراد ،ظرفیــت حــل مشــکل در ایــن ارقــام را ندارنــد .امــا ممکــن
اســت اشــتیاق الزم را داشــته باشــند .خیلــی مدیــران میخواهنــد تنهــا در
شــرکتهای کوچــک یــا در مراحــل اولیــهی شــرکت فعالیــت کننــد .یکــی از
هزینههــای موفقیــت ایــن اســت کــه شــاید افــرادی کــه آن را ایجــاد کردهانــد
نخواهنــد بخشــی از آن باشــند .یکــی دیگــر از عواملــی کــه درگیریهــای شــرکت
در ارتبــاط بــا توســعه فرامــوش میشــود ،ســن تیــم مدیریتــی اســت .افــراد همــراه
توســعه پیرتــر میشــوند و بنابرایــن طبیعــی اســت اولویتهــا ،آرزوهــا و انتظــارات
آنهــا تغییــر میکنــد .بازنشســتگی موضــوع مهمــی اســت و بایــد از برنامههــای
شــخصی فــرد جــدا از شــرکت اطــاع داشــته باشــیم .چیــزی مهمتــر از ایــن نداریــم
کــه تغییــر اولویتهــای شــخصی مدیــران بــا برنامههــای توســعهای شــرکت
تطبیق داده میشود.
پرورش و ثبات یا ایجاد بحران

شــرکتهای در حــال توســعه ،معمــوالً بیــن دو اســتراتژی متفــاوت دربــارهی
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منابــع انســانی گیــر میکننــد کــه برنامههــای آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
یکــی از ایــن اســتراتژیها «بــاال یــا خــارج» نــام دارد .در ایــن روش ،کارکنــان بــرای
یافتــن و کســب ارتقــاء شــغلی طــی یــک بــازهی زمانــی مشــخص و بــه صــورت
منظــم انتظــار میکشــند .شکســت در ایــن روش بــه معنــای پایــان کارحضــور آن
نیــرو در ســازمان اســت .در ایــن ســازمانها ،ردههــای مدیریتــی بــاال اشــتیاق زیــادی
را بــه کارمنــدان پاییندســتی ایجــاد میکنــد و گرفتــن ایــن مســؤلیتها یــک
ی ک ـ ه ایــن اســتراتژی را میپذیــرد بــه شــکل
جایــزه محســوب میشــود .سیســتم 
غیر قابل اجتنابی یک فرهنگ رقابتی تنشزا را در شرکت ایجاد میکند.
شــرکتهای بــزرگ خدماتــی وکال ،مشــاوران مدیــران و بانکهــا از ایــن سیســتم
اســتفاده میکننــد و بهنظــر بیفایــده میآیــد؛ در روش «بــاال یــا خــارج»،
کارمنــدان شــرکت اگــر نتواننــد در مســابقهی ارتقــاء شــغلی برنــده شــوند ترجیــح
میدهنــد از ســازمان خــارج شــوند .چهطــور میتوانیــم ایــن اســتراتژی را بــا
فشــارهای توســعه تطبیــق دهیــم؟ همانطــور کــه گفتــه شــد یکــی از موانــع
توســعه بــه قابلیتهــا و ظرفیتهــا و همچنیــن تواناییهــا اســتعدادهای نیــروی
انســانی موجــود در ســازمان برمیگشــت .حــال اگــر شــرکت تصمیــم بگیــرد یــک
کارمنــد را ارتقــاء دهــد ،طبیعتــاً نیــروی دیگــر از سیســتم خــارج و تواناییهــای
شــرکت محــدود میشــود .در ایــن حالــت شــرکت تنهــا بــه بخشــی از اســتعدادها
دسترســی دارد و توانایــی فــردی را کــه خــارج شــده از دســت میدهــد .خــود ایــن
موضوع میتواند مانعی برای توسعه شود.
ی ظرفیتهــا و حتــا اســتعدادهای
در روش دیگــر ،شــرکت در اســتفاده از تمام ـ 
جدیــد مشــکلی نخواهــد داشــت .ایــن ســازمانها معتقدنــد ایــن اســتراتژی بــه
شفافســازی و تعییــن تأثیرگــذاری مدیــران کمــک میکنــد و در آن همـهی افــراد
ارزشــمند حضــور دارنــد .واحــد منابــع انســانی در شــرکتهای مشــاورهی
بینالمللی میگویند:
«مــا اینجــا نیــازی بــه پرداخــت پورســانت نداریــم ،اگــر شــما بــه
انــدازهی کافــی توانایــی داریــد کــه بــرای مــا کار کنیــد ،مــا هــم بــه

شــما پــول خوبــی میدهیــم؛ اگــر بــه انــدازهی کافــی خــوب نیســتید،
درآمــد شــما پاییــن نمیآیــد ،بلکــه شــما بــرای مــا تحــت هیــچ
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شرایطی کار نخواهید کرد».

در ایــن روش ،شــرکت نیــرو را بیــش از انــدازه بــاز میگــذارد تــا پــرورش یابــد و
جایــگاه مناســب خــود را در سیســتم پیــدا کنــد .در اســتراتژی «بــاال یــا خــارج»
قــرار گرفتــن در ســطح میانــی ســازمان یعنــی یــا بایــد بــه ســمت باالتــر تــاش کرد
یــا از آن خــارج شــد .امــا در اســتراتژی دوم ،ردههــای میانــی ســازمان توســط
افــرادی کــه حرکــت آهســتهتری در ســازمان دارنــد یــا اصـ ً
ا حرکتــی ندارنــد اداره
میشــود .در ایــن حالــت بهســادگی میتــوان کمبــود تواناییهــای کارمنــدان
ارشــد یــک شــرکت در حــال توســعه را بــا ســایر کارکنــان تطبیــق داد .ایــن روش
فشــارهای زیــادی را روی سیســتم مدیریــت شــرکت مـیآورد؛ زیــرا آنهــا بایــد وقت
و زمــان زیــادی را بــرای تربیــت نیــرو و هدایــت آنهــا بگذارنــد و در جهــت پــرورش
پتانســیل آنهــا حداکثــر تــاش را بکننــد .قــرار دادن پــاداش در ایــن سیســتم باعث
پیچیدهتر شدنش میشود.
جــدا از اینکــه شــرکت کــدام سیســتم را برمیگزینــد ،کارمنــدان شــرکت
بایــد بداننــد بهعنــوان نمایندههــای ســازمان در دنیــای خــارج هســتند.
ســازمانهایی کــه اســتراتژی «بــاال یــا خــارج» را انتخــاب میکننــد تأثیــرات
برنامــهی فــارغ التحصیلــی را میتواننــد بــا کاهــش ظرفیتهایشــان در شــرکت
مشــاهده کننــد .شــرکت  Mckinseyیکــی از ایــن نمونههــا اســت .برخــی کارمندهــای
ایــن شــرکت مشــتاق کار کــردن بودنــد ،امــا مابقــی بــه دنبــال فضــای کاری جدیــد
میگشــتند .در حالــی کــه شــاکلهی اصلــی ایــن شــرکت توســط کارمندانــی
قدرتمنــد و معتبــر تشــکیل شــده بــود کــه هــر شــرکتی آرزوی داشــتن آنهــا را
میکــرد .شــرکتهای بــزرگ معمــوالً روی پیچیدگــی برنامههــای مدیریتــی بــرای
فــارغ التحصیلــی یــا همــان اســتراتژی «بــاال یــا خــارج» کار میکننــد ،امــا
شــرکتهای کوچــک نمیتواننــد ایــن کار را بکننــد ،آنهــا زمــان ،انــرژی و پــول را
سرمایهگذاری میکنند تا مطمئن باشند کارمندان بهراحتی خارج نشوند.
پاداش

پــاداش کارمنــدان یکــی از موضوعــات پیچیــدهی هــر شــرکتی اســت .در
شــرکتهای در حــال توســعه یــا آنهــا کــه برنامـهای بــرای توســعه دارنــد ،تعییــن
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سیســتم پــاداش میتوانــد پیچیدهتــر هــم بشــود .در ایــن شــرکتها ،نقدینگــی
بســیار تحــت فشــار اســت ،بنابرایــن توانایــی شــرکت بــرای پرداختیهــای بیشــتر
پاییــن میآیــد .حتــا شــرکتهای کوچــک منابــع کمتــری نســبت بــه شــرکتهای
بــزرگ دارنــد .بــا ایــن حــال اگــر شــرکتها بــه توســعهی باکیفیــت و داشــتن
نیروهــای باتجربــه بــرای پیشــبرد اهدافشــان میاندیشــند بایــد نیازهــای آنهــا را
تأمین و حفظ کنند .دوباره میگویم ،توسعه ارزان بهدست نمیآید.
جــای تعجــب نیســت کــه شــرکتهای جــوان و آنهــا کــه بــرای توســعه و
رشــد تــاش میکننــد برخــی فعالیتهــای اجرایــی و پاداشهــای معــوق خــود را
بــا مکانیســم جایــزه ترکیــب میکننــد .اگــر شــرکت االن نمیتوانــد پــول پرداخــت
کنــد حداقــل میتوانــد بــه کارمندانــش تعهــد دهــد تــا در صورتــی کــه بــه اهــداف
شــرکت در یــک بــازهی زمانــی مشــخصی برســند ،فــرد مســؤل آن بخــش
جایزههایــی را دریافــت خواهــد کــرد .راههــای مختلفــی بــرای ایجــاد انگیــزه بیــن
کارکنــان وجــود دارد امــا نگرانیهایــی هــم نســبت بــه اســتفاده از ایــن راههــا
وجود دارد که در زیر به آن اشاره میشود:
تعییــن پورســانت خــوب بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــرکت .تعییــن
هــدف بــرای یــک شــرکت در حــال توســعه مشــکل خواهــد بــود( .بــرای
مطالعهی بیشتر به فصل  4مراجعه کنید)
کارمنــدان دربــارهی رعایــت عدالــت در برنام ـهی پرداختــی پورســانتها بایــد
اعتمــاد پیــدا کننــد .مســألهی ایــن موضــوع زمانــی مشــخص میشــود کــه
بخواهیــد مســؤلیتهای هــر کارمنــد را بــه جزئیــات مشــخص کنیــد و نــوع و
میــزان پورســانتی هــم کــه قــرار اســت در انتهــای کار بــه آنهــا تعلــق بگیــرد
معیــن شــود .مدیــران معمــوالً بــا کمــک کارمندانشــان نســبت بــه تعییــن
پورســانتهای هــر فــردی اقــدام میکننــد .برعکــس ،مدیرانــی کــه بهصــورت
تبعیضآمیــز و بــا حداقــل پورســانت ســعی در مدیریــت ایــن موضــوع دارنــد بــا
کارمندانــی مواجــه خواهنــد شــد کــه اعتمــادی بــه آنهــا ندارنــد و دائــم در
حــال فکــر کــردن بـ ه ایــن موضــوع هســتند کــه پورســانتی کــه قــرار اســت بــه
آنهــا تعلــق گیــرد بــه افــراد دیگــری میرســد .رســیدن بهایــن افــکار باعــث
تغییر رفتار و تأثیرگذاری در برنامههای توسعهای شرکت میگردد.
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نمیتــوان همــهی موضوعهــای اجرایــی شــرکت و تیــم را تحــت ســلطهی
برنام ـهی پورســانتی شــرکت قــرار داد .معمــوالً مصالح ـهای بیــن فعالیتهایــی
کــه میخواهیــم تحــت ســیطرهی پورســانت قــرار داشــته باشــد و برنامههــای
پورســانتی شــرکت برقــرار اســت .ایــن برنامــه بایــد کامــ ً
ا ســاده باشــد تــا
کارمنــدان شــرکت از آن ســر در بیاورنــد .اگــر برنامــهی پــاداش در حــدی
پیچیــده باشــد کــه کارکنــان متوجــه فعالیتــی نشــوند کــه بایــد انجــام دهنــد تــا
پــاداش بــه آنهــا تعلــق گیــرد ،ممکــن اســت باعــث ناکارآمــدی برنامــهی
پورســانت بــرای تشــویق بیشــتر کارکنــان بــرای دســت یافتــن بــه اهداف بیشــتر
شــرکت شــود و نتیجــهی آن شکســت برنامــهی توســعهای شــرکت اســت.
شــرکتهایی کــه بیشــتر از ســه حالــت بــرای ارائــهی پورســانت در نظــر
نمیگیرنــد بیــن پورســانت و فعالیتهــای اجرایــی شــرکت شــفافیت بهوجــود
میآورنــد .البتــه خیلــی کــم پیــش میآیــد کــه فعالیــت اجرایــی یــک کارمنــد
باعــث موفقیــت شــرکت در دو یــا ســه موضــوع شــود .اســتفاده از ایــن سیســتم
باعــث تحریــف رفتــار کارکنــان در انجــام وظایفشــان خواهــد شــد .بهخاطــر
اینکــه آنهــا بــرای بهدســت آوردن پورســانت بیشــتر تــاش میکننــد و
ســعی خواهنــد کــرد تالشهــای خــود را بــه گونــهای نشــان دهنــد کــه در
چنــد جهــت روی شــرکت تأثیرگــذار بــوده و انحرافاتــی را در ارزیابــی عملکــرد
کارکنان ایجاد خواهند کرد.
کارکنــان باهوشتــر از برنام ـهای پورســانتی هســتند کــه بــرای آنهــا طراحــی
شــده اســت و مهــم نیســت شــرکت چهقــدر برنامــهی پورســانتی را پیچیــده
کنــد .پورســانتها بــرای کوتاهمــدت بایــد در نظــر گرفتــه شــوند .اگــر بــرای
بلندمــدت برنامهریــزی کننــد ،کارکنــان متوجــه نقــاط ضعــف و ضعیــف بــودن
برنام ـهی پورســانتها خواهنــد شــد و تأثیــرات منفــی ایــن برنامــه بــر اثــرات
مثبت آن غالب میشود.
همـهی کارکنــان بــه برنامـهی پورســانتهای شــرکت واکنــش یکســانی نشــان
نمیدهنــد .ایــن مســأله ممکــن اســت بــرای مدیــران شــرکت یــک شــگفتی
باشــد .بــه خاطــر همیــن مدیــران ســعی میکننــد پورســانتها را بــه
دســتاوردهایی کــه در آینــده اتفــاق میافتــد مرتبــط کننــد .امــا برخــی کارکنان
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ترجیــح میدهنــد حقوقشــان تضمینــی باشــد نــه اینکــه چش ـماندازی بابــت
ایــن موضــوع داشــته باشــند .یکــی از موضوعــات مدیریــت منابــع انســانی ایــن
اســت کــه برخــی کارکنــان تصــور میکننــد برنامــهی پورســانتها طراحــی
شده که پرداختی به افراد صورت نگیرد.
پورســانت بهتریــن جایــزه بــرای اجــرای برنامههــای کوتاهمــدت اســت .اگــر
رفتارهــای کارکنــان نتایــج بلندمدتــی داشــته باشــد میتــوان اســاس جایــزه را
روی سهم شرکت قرار داد که باعث انگیزش بیشتری خواهد شد.

ایجاد انگیزههای سهامی

ی از شــرکت ،یکــی از
ایجــاد انگیزههــای ســهامی ،مخصوصــاً اعطــای ســهم 
راههــای ایــده آل بــرای شــرکتهای در حــال توســعه اســت .در ایــن روش آنهــا
پرداخــت پــول نقــد را بــه تعویــق میاندازنــد و میتواننــد راحتتــر برنامههــای
بلندمــدت توســعه را اجــرا کننــد .همچنیــن کارکنــان را بــا هســتهی اصلــی شــرکت
پیونــد میزننــد .اگــر آنهــا تصمیــم بگیرنــد زودتــر از موعــد از شــرکت خــارج
شــوند ،بــه طــور حتــم حــق خــود را بــرای کســب ســود طبــق برنامـهی ریختهشــده
از دســت میدهنــد .در دنیــای واقعــی ،منابــع نقدینگــی شــرکت از خــارج شــرکت
تأمیــن میشــود و هــر چــه تــاش کارکنــان و نیــروی انســانی بیشــتر باشــد
نقدینگــی بیشــتری وارد شــرکت خواهــد شــد و زمانــی کــه کارمنــدان خودشــان را
در شــرکت شــریک بداننــد ،قطعـاً تــاش بیشــتری خواهنــد کــرد .ایــن روش باعــث
بهوجــود آمــدن حــس مالکیــت بیــن کارکنــان شــرکت خواهــد شــد .بــا ایــن حــال
این روش اشکاالتی دارد که در زیر به آن اشاره شده:
ایجــاد سیســتم ســهامهای انگیزشــی میتوانــد پیچیــده و هزینهبــر باشــد.
مخصوصـاً هزینههــای مربــوط بــه گرفتــن مشــاوره و زمانــی کــه تیــم مدیریتــی
بــرای آن صــرف میکنــد و بــه طــور قطــع نمیتــوان از ایــن هزینههــا صــرف
نظــر کــرد؛ چــرا کــه شــرکتهایی کــه میخواهنــد ایــن برنامــه را پیــاده کننــد
نبایــد از ســایر هزینههــای اجــرای ایــن برنامــه بگذرنــد .یــک مشــاور حرف ـهای
میتوانــد اطمینــان الزم را در اســناد نقلوانتقــال ســهام بــرای حالتهــای
احتمالــی در آینــده ایجــاد کنــد .توافــق ســهامداران و تغییــر شــرایط کارمنــدان
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از جملــهی مــواردی اســت کــه بایــد تحــت نظــر مشــاوران حرفــهای انجــام
شــود .اگــر اشــتباهی در ایــن موضــوع صــورت بگیــرد ،هزینههــای آن بیشــتر از
هزینههــای گرفتــن مشــاور خواهــد بــود و شــاید باعــث نــزاع و ازهمپاشــیدن
شرکت شود.
در برخــی کشــورها قــدرت ســهام حقیقــی یعنــی دارنــدهی آن شــرکت نباشــد
مخصوصــاً در شــرکتهای کوچــک ،باعــث تغییراتــی در حســابهای مالیاتــی
شــرکت میشــود کــه نتیجـهی آن ســودمند خواهــد بــود .در حقیقــت ،مالیــات
بــرای فــرد و شــرکت یــک مســألهی جــدا اســت .بــرای هــر نــوع تغییــری در
حســابهای شــرکت ،حتمـاً بایــد مســائل مالیاتــی در نظــر گرفتــه شــود .اینجــا
مالیــات شــبیه گاری اســت نــه اســب .برنامههــای مالیاتــی میتوانــد بــه
گونــهای باشــد کــه اشــتیاق مدیــران را بــرای تمرکــز روی اســتراتژیهای
دســتوری ســازمان بــردارد و مجبورشــان کنــد فقــط بــه راههــای صرفهجویــی
مالیاتــی فکــر کننــد .هــر چنــد ایــدهی ارائ ـهی ســهام شــرکتهای خصوصــی
بــه کارکنــان مناســب بــه نظــر میآیــد امــا وقتــی اجــرا میشــود ممکــن اســت
ی تبدیــل شــود کــه بــه علتهــای پیشبینــی نشــده شــرکت از
بــه قــرص ســم 
یکند.
فنظر م 
ادامهی آن صر 
در کس ـبوکارهای نــو یکــی از موضوعهــای مهــم ایــن اســت کــه چــه میــزان
ســهم بــه چــه کســی داده میشــود .برخــی مالــکان حرفهــای بیهــودهای
میزننــد و ســهام شــرکت را بــه مســاوی بیــن مالــکان تقســیم میکننــد .در
تئــوری  4شــریکی کــه هــر کــدام  25درصــد از ســهام شــرکت را در اختیــار
دارنــد عادالنــه بــه نظــر میرســد امــا نتیجــهی ایــن تصمیــم ایــن اســت کــه
وقتــی ســازمان بهخاطــر مشــاجرهی ایــن چهــار نفــر بــه بنبســت برســد،
دوســتان قدیمیتــر کنــار هــم قــرار میگیرنــد و بــدون منطــق از هــم دفــاع
خواهنــد کــرد .بــه عــاوه ،تخصیــص ارزش مســاوی بــه عقیــدهی هر فــرد ،باعث
تقســیم مســاوی هرکســی میشــود .وقتــی تیــم میخواهــد ارزیابــی خــود را
بــرای تقســیمبندی انجــام دهــد بایــد براســاس ســرمایهی آورده شــد ه ایــن
تقســیمبندی صــورت گیــرد .ســرمایه میتوانــد بــه صــورت مالــی یــا بــه شــکل
فکری باشد.

ــ
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هیــچ یــک از گزینههایــی کــه ســهام پیــش پــای کارکنــان میگــذارد تــا وقتــی
نتــوان آن را نقــد کــرد ،هیــچ ارزشــی نــدارد .بــرای شــرکتهای بــزرگ در بــازار
ســهام حضــور دارنــد ،ایــن موضــوع عمـ ً
ـا از بحــث خــارج اســت .امــا اکثــر شــرکتها
ایــن موقعیــت را ندارنــد .بــرای شــرکتهای خصوصــی ایــن بــازار آمــاده وجــود
نــدارد ،بنابرایــن زمانــی ایــن برنامــه بــرای آنهــا کارایــی دارد کــه راه خــروج و
گرفتــن پــول نقــد بــه صــورت شــفاف مشــخص شــده باشــد .راههــای خــروج
کالســیک ،یکــی میتوانــد ارائ ـهی ســهام در بــازار آن صنعــت باشــد یــا اینکــه آن
را در بازارهــای دیگــر بــه فــروش رســاند .در نبــود راههــای خــروج ،ایجــاد گزینـهی
ارائهی سهام ،انگیزهای بین کارکنان ایجاد نخواهد کرد.
ی عــام ،زمانــی کــه بــازار اوضــاع خوبــی دارد بســیار مشــتاق
اعضــای شــرکت ســهام 
گرفتــن ســهم در ازای پورســانت بــه شــکل نقــدی هســتند .زمانــی کــه بــازار
وضعیــت خوبــی نداشــته باشــد ،صاحبــان ســهم دلیــل قانعکننــدهای بــرای داشــتن
روحیـهی ضعیــف دارنــد .اوضــاع زمانــی بدتــر میشــود کــه قیمــت ســهام از ارزش
واقعی آن پایینتر بیاید.
پیشــنهاد ارائــهی ســهام بهجــای پورســانت نقــدی ،معمــوالً از طــرف مدیــران و
کارآفرینــان اولیـهی شــرکت کــه آن را راهانــدازی کــرده ،ارائــه و مــورد قبــول واقــع
میشــود؛ زیــرا آنهــا میخواهنــد ســهمی از شــرکتی داشــته باشــند کــه آن را
ایجــاد کردنــد .امــا نســل بعــدی مدیــران عالقــهای بــه داشــتن ســهم نشــان
ی مطــرح
نمیدهنــد .حتــا ایــن موضــوع در برخــی مصاحبههــای اســتخدام 
میشود اما باز هم این بیمیلی را میتوان در چهرهی آنها مشاهده کرد.
مالــکان شــرکت بایــد بــا دقــت قبــل از ارائـهی ســهام بــه تبعــات آن فکــر کننــد و
اعضــای تیــم خــود را در نظــر بگیرنــد و بایــد مطمئــن باشــند یــک وعــدهی توخالــی
نیســت؛ زیــرا بعــد از اینکــ ه ایــن موضــوع را مطــرح کردنــد دورهی آزمایشــی
اجرای این ایده به پایان میرسد و همه منتظر اتفاقات جدید هستند.

ــ
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ایجاد یک تیم واقعی

یکــی از مهمتریــن وجــوه مدیریــت در یــک کســبوکار در حــال توســعه ،خــواه
جدیــد و کوچــک باشــد یــا بــزرگ و جــدا افتــاده ،بســتگی زیــادی بــه فعالیتهــای تیــم
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دارد« .بــدون شــرکت ،کاری وجــود نخواهــد داشــت ،بــدون مــن (کارمنــد) شــرکتی

وجــود نخواهــد داشــت ».تحقیقــات نشــان میدهــد شــرکتهایی کــه بــا یــک تیــم
اجرایــی وارد بــازار شــدهاند ســریعتر و بــا آینــدهی مطمئنتــری رشــد و توســعه پیــدا
کردهانــد و ســرعت رشــد شــرکتهایی کــه بــه صــورت انفــرادی حضــور داشــتهاند
پایین بوده است.
تیمهایــی کــه در کســبوکارهای تــازه مشــغول فعالیــت میشــوند جدیتــر
از دوســتان گروهــی هســتند کــه تصمیــم بــه راهانــدازی شــرکت دارنــد .آنهــا نیــاز
دارنــد از موفقیــت شــرکت مطمئــن باشــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت ،تاســیس
شــرکت باعــث از بیــن رفتــن رابطـهی دوســتی آنهــا خواهــد شــد .در اغلــب اوقــات
نتیج ـهی ایجــاد یــک کس ـبوکار موفــق ،ایجــاد دوســتیهای پایــدار بیــن مدیــران
اولیـهی آن اســت .تحقیقــات نشــان میدهــد رابطـهی دوســتی در یــک کسـبوکار،
باعث ایجاد فضای دوستانه در محیط کار میشود.
4
3
جــان کاتزنبــاچ و داگالس اســمیت در کتابشــان با عنــوان The Wisdom of Teams
بهایــن موضــوع اشــاره میکننــد کــه در شــرکتهای بــزرگ و کوچــک ،ایجــاد یــک
تیــم خــوب اتفاقــی صــورت نمیگیــرد .بــدون ســرمایهگذاری روی ســاختار و مدیریــت
تیــم ،آنهــا بــه هیــچ نتیجـهای نخواهنــد رســید .ایــن ســرمایهگذاریها باعــث میشــود
نتایــج تیــم از مجمــوع تواناییهــا و تقســیمبندی فــردی باالتــر رود .خــارج از
ســرمایههای فکــریای کــه در تیــم مدیریتــی وجــود دارد ،پیــروی از برنامههــا،
دســتاورد باارزشــی را از طــرف تیمهــای اجرایـیای کــه مســؤل ایجــاد رشــد هســتند ،بــه
همــراه نخواهــد آورد .بــه عبــارت دیگــر ،روابــط عمیــق باعــث میشــود ایدهپــردازی و
حرکت به سمت جلو با انعطاف و سریعتر صورت گیرد.
رهبر

نقــش رهبــر یــک تیــم بایــد مشــخص و تعریــف شــده باشــد .در شــرکتهای
جــوان ،مخصوص ـاً شــرکتهایی کــه توســط گروهــی از دوســتان راهانــدازی شــده،
نقــش رهبــر ســازمان بهخوبــی مشــخص نشــده اســت .رهبــر در یــک ســازمان جــا
3. Jon katzenbach
4. Douglas Smith
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افتــاده همــان مدیــر عامل اســت کــه کسـبوکار را بــا اســتفاده از تیمهــای مدیریتی
هدایــت میکنــد .در شــرکتهای بــزرگ ایــن نقــش بیــن مدیــر اجرایــی و هیــأت
مدیــره تقســیم میشــود؛ یــک بخــش مربــوط بــه مســؤلیتهای هیــأت مدیــره
میشــود و بخــش دیگــر مربــوط بــه مدیریــت اجرایــی کــه برنامههــای شــرکت را
یکند.
اجرا م 
اجزای تشکیلدهندهی یک تیم قوی

یــک تیــم قــوی شــامل قــدرت و قابلیتهــای متفاوتــی اســت کــه افــراد
حاضــر در آن دارنــد .افــرادی کــه معمــوالً تمایــل دارنــد پــای همدیگــر را لگــد
کننــد .دانــش منابــع انســانی ســاختار تیــم ،عنــوان و نقشهــای مختلفــی را
بــرای یــک تیــم تعریــف میکنــد و همچنیــن شــخصیتهای متفاوتــی را کــه
میتواننــد در موفقیــت یــک کس ـبوکار اثرگــذار باشــند تعریــف و شناســایی
میکنــد .مردیــت بلبیــن 5یکــی از کارشناســان حــوزهی تیــم و نیروهــای
درون آن نظریـهی خــود را دربــارهی ایــن موضــوع را در جــدول  6.1توضیــح
میدهد:
سرزمین رشد (ایجاد راه حل برای مشکالت)
مشتاق برای تحقیق (مشتاق برای فرصتهای مطالعاتی)
هماهنگ کننده (رئیس)
حرکــت رو بــه جلــو (رســیدن بــه موفقیــت تحــت فشــار و تمرکــز روی توجــه
تیم به اهداف)
ارزیابــی آنچــه انجــام شــده اســت (مــرور فعالیتهــا و ارزیابــی گزینههــای
پیش رو)
پیادهسازی (تبدیل ایده به عمل)
تکمیلکننده (پیدا کردن خطاها و حذف آن)
ی (کســی کــه از پرداختــن بــه اختالفهــا خــودداری میکنــد و
همــکاری تیم ـ 
آنچه را تعیین شده انجام میدهد).
یکنندهی بحثهای فنی)
متخصص (پشتیبان 
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5. Meredith Belbin
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جدول  - 6/1نقشهای یک فعالیت گروهی در مدل بلبین
انواع نقشهای تیم

وظایف و مشارکت آنها

ضعفهای قابل قبول

محققین

برونگرایی ،همیشه مشتاق ،کشف امکانات
ارتباطی جدید ،توسعه ارتباطات

خوش بینی بیش از اندازه ،از
دست دادن انگیزهها پس از
گذشتن انگیزههای اولیه

هماهنگ کننده ها

به شدت فضای رشد کردن دارند ،راز دار ،یک در اغلب اوقات میتوان واگذاری
رییس خوب اهداف را مشخص میکند ،باعث ارتقا کارها را به دیگران از سوی آنها
افراد تصمیم گیرنده میشوند ،در دادن نمایندگی مشاهده کرد و خودشان به
صورت مستقیم درگیر نمیکنند.
تخصص دارند

اعضای یک تیم

همانند یک شرکت تعاونی کار میکنند ،معتدل
هستند ،حساس و باهوش ،مانع اصطحکاک
میشود

عدم تصمیم گیری در شرایط
بحرانی

ایده پردازان

ایجاد کننده ،تصور گرا ،غیرمتعصب ،حل کننده
سخت ترین مشکالت

نادیده گرفتن جزئیات ،گرفتاری
بیش از اندازه برای برقراری
ارتباط موثر

تیم اجرایی

ممکن است احساسات بقیه
چالش پذیر ،منعطف ،امکان رشد در فضای تحت اعضای گروه را نسبت به
خودشان برانگیخته کند
فشار ،دارای توانایی کامل برای حل مشکالت

نظارت کننده ها

هوشیار ،افراد استراتژیک  ،دانا ،دیدن همه
گزینه ها ،انجام قضاوتهای دقیق

عدم توانایی در الهام بخشیدن
به سیستم در شرایط بحرانی

تیم پیاده سازی

منظم ،قابل اعتماد ،محافظه کار ،تاثیرگذار،
توانایی تبدیل ایده به اجرا

در برخی مواقع غیر قابل انعطاف،
کند بودن نسبت به موقعیتهای
جدیدی که ایجاد میشود

تیم به نتیجه رساندن

سخت گیر ،وظیفه شناس ،نگران پیدا نکردن
اشتباهات ویا نادیده گرفتن زمان

متمایل به مخالفتهای بیجا برای
ارائه نمایندگی

متخصص

نگاه خود را فقط از نقطه نظر فنی
با اراده ،هر کاری را از خودش شروع میکند،
دانش و توانایی اش را درباره هر نوع پشتیبانی بیان میکند و قدرت دیدن سایر
زاویههای مسائل را ندارد
استفاده میکند

هیــچ یــک از ایــن بخشهــا دور میــز هیــأت مدیــره حضــور ندارنــد امــا در اغلــب
مــوارد ،یــک تیــم کارهــای متفاوتــی را انجــام میدهــد وطبع ـاً آدمهــای مختلفــی
هــم بــرای انجــام آنهــا نیــاز دارد .جــدول  6.1جزئیــات بیشــتری را از تئــوری بلبین
مشخص کرده است.
در اکثــر شــرکتها نقــش تیمهــا بــا موافقــت مدیــر تعییــن میشــود و یکــی
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از بهتریــن راههــا بــرای تضمیــن پیشــرفت ایــن اســت کــه مدیــر خــود یکــی از
نقشهایــی را کــه در جــدول نشــان داده شــده بهعهــده بگیــرد .مدیــر بخــش مالــی
تنهــا فــردی اســت کــه احتمــال دارد بهایــن پیشــنهاد پاســخ منفــی بدهــد .امــا
مدیرعامــل ســازمان بایــد هم ـهی افــراد تیــم مدیریــت ارشــد ،چــه اجرایــی و چــه
غیر اجرایی را ،وارد چالشهای مربوط به سازمان کند.
هدف روشن و رویکرد منظم

تاثیرگــذاری تیــم زمانــی بیشــتر میشــود کــه هدفهــای آن کام ـ ً
ا شــفاف و
روشــن باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،تیــم موظــف اســت برنام ـهی بلندمدتــی داشــته
ی برنامــه بــه صــورت
باشــد کــه در آن هدفهــای کوتاهمدتــی تعییــن شــود و تمامـ 
جزءبهجــزء بودجهبنــدی گــردد و بــا بودجــهی برنامــهی بلندمــدت مطابقــت
داشته باشد( .برای مطالعهی بیشتر فصل  8را بخوانید).
ی جلســاتی را کــه شــرکت میکنــد بایگانــی کــرده و
یــک مدیــر منظــم تمام ـ 
همــهی توافقــات را بــا امضــای طرفیــن بــه اجــرا در مــیآورد و آنهــا را حتمــاً
پیگیــری میکنــد .خالصــه اینکــه جلســات برگزارشــده بایــد نظــم و قانــون
داشــته باشــد .یــک مدیرعامــل حرفــهای تــاش میکنــد همــهی نقطهنظــرات و
دیدگاههــای مربــوط بــه یــک مســئله را بشــنود و بعــد از آن مشــکل حلنشــده را
شناســایی و راهحــل میدهــد .هــر فــردی در تیــم ،بایــد پاســخگوی عملکــردش
باشــد و مســؤلیت فعالیتهایــش را بپذیــرد .در ایــن حالــت نتیجـهی اشــتباه بــرای
تیم ،اتفاق نمیافتد.
تنهــا نبایــد جایــگاه و نقــش یــک رهبــر را تعریــف و شناســایی کــرد .هم ـهی
اعضــای تیمیکــه مســؤل توســعهی شــرکت هســتند بایــد از حــد اختیــارات خــود
آگاه باشــند و سهمشــان در پیشــبرد اهــداف شــرکت مشــخص شــود .شناســایی ایــن
وظایــف بــه تنــوع آن بســتگی دارد .بــه طــور معمــول شــرکتهایی کــه کارمنــدان
زیــادی دارنــد راحتتــر میتواننــد وظایــف خــود را تعریــف کننــد .داشــتن
مســؤلیتهای مختلــف بــرای اعضــای هیــأت مدیــره امکانپذیــر اســت .بــرای
مثــال در یــک شــرکت خانوادگــی ،یــک عضــو هیــأت مدیــره میتوانــد عــاوه بــر
داشــتن مســؤلیت هدایــت بخــش مالــی ،مدیریــت اجرایــی شــرکت را در دســت
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بگیــرد و در جلســات هیــأت مدیــره هــم حضــور داشــته باشــد .ایــن افــراد در
شــرکتهای کوچــک جایــگاه قدرتمنــدی دارنــد .شــاید تعجببرانگیــز باشــد امــا
ســاختارهایی شــبی ه ایــن کــه معمــوالً در آن یــک نفــر مســؤلیتهای زیــادی دارد
انعطــاف بیشــتری نســبت بــه ســاختارهایی دارنــد کــه نقــش افــراد در آن بــه صورت
دقیــق تعریــف شــده اســت .ایــن کامـ ً
ا درســت اســت ،امــا بــه یــاد داشــته باشــید
عــدم تعریــف درســت از یــک جایــگاه ،پاســخگو بــودن سیســتم را بــه تأخیــر
میانــدازد؛ مخصوص ـاً وقتــی تیــم تحــت فشــار قــرار دارد و توانایــی جمــع کــردن
پولهایــی را نــدارد کــه در اطــراف شــرکت وجــود دارنــد .همچنیــن بابــت تقســیم
ســهم و مشــخص شــدن ســود هــر نفــر باتوجــه بــه مســولیتهایی کــه دارد ممکــن
است مشکالتی را ایجاد کند.
نظــم و ترتیــب تنهــا دربــارهی محتــوای جلســههای فــردی نیســت ،حتــا
شــرکتهای کوچــک هــم از ارائــهی تقویــم کاری ســود میبرنــد؛ زیــرا بــه تیــم
مدیریتــی یــا اعضــای هیــأت مدیــر ه ایــن امــکان را میدهــد تــا دربــارهي موضوعــات
مختلــف بحــث و تبــادل نظــر صــورت گیــرد .ایــن برنامــه میتواند شــامل اســتراتژی
و برنامههــای شــرکت ،بودجــه ،پرداختیهــا ،مدیریــت ســهام و اداره کــردن آن
ی عــام ،هیــأت مدیــره براســاس قوانینــی کــه بــازار
باشــد .در شــرکتهای ســهام 
بــورس تعییــن کــرده ،تحــت شــرایط خاصــی اداره میشــود .امــا شــرکتهای
کوچک به نظم و ترتیب نیاز دارند.
مگیری
تصمی 

ســادهترین تصمیمهــا زمانــی گرفتــه میشــوند کــه همــهی افــراد موافــق
ی زوایــای آن
انجــام آن باشــند .بــرای تصمیمگیــری واقع ـاً مهــم اســت کــه تمام ـ 
بررســی شــود .وقتــی در یــک بحــث ســالم ،یکــی از اعضــای گــروه بــا نتیجــه مخالف
باشــد ،میتــوان بهراحتــی عقیــدهی آن فــرد را نســبت بــه نتیجــه تغییــر داد.
اینجــا مدیرعامــل تاثیرگــذاری بیشــتری نســبت بــه ســایر اعضــای تیــم دارد .البتــه
ســهامداران بــا قــدرت رأی خــود میتواننــد تصمیمهــای گرفتهشــده را تحــت
ی کــه در آن بــه تصمیمهایــی کــه هــر فــرد در
فشــار قــرار دهنــد .امــا مکانیســم 
ســازمان میگیــرد اعتمــاد میکنــد نمیتوانــد از همــهی تواناییهــای تیــم
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اســتفاده کنــد؛ زیــرا بــرای حــل مشــکالت زمــان کمتــری بــرای فکــر کــردن
گذاشــته میشــود و هــر فــرد براســاس دیــد خــود بــه جنــگ بــا مشــکالت پیــش
رو مــیرود .اگــر از جلســهی برگــزار شــده نتــوان نتیجــهای گرفــت ،ســایر
مکانیسـمهای جایگزیــن بــرای تصمیمگیــری بایــد ایجــاد شــود و نتایــج حاصــل از
ایــن مکانیســم بایــد مــورد قبــول همــه باشــد .در تیمیکــه نقشهــا و مســؤلیتها
مشــخص و تعیینشــده اســت ،اگــر دربــارهی موضوعــی نتواننــد بــه نتیجــه مشــخص
برســند بایــد مســؤلیت آن تصمیــم را بــه شــخص بــا توجــه بــه منطقــهای کــه
شــرکت فعالیــت میکنــد ،تفویــض کــرده و بقیـهی تیــم بایــد آن تصمیــم فــردی را
حتــا اگــر اشــتباه باشــد قبــول کننــد .یکــی از راههــای عبــور بــرای شــرکتهای در
حــال توســعه تخصیــص مســؤلیتها بــه صــورت نمایندگــی بــه هــر فــردی اســت.
پیادهســازی ایــن تغییــر مشــکل اســت و شــاید هزینههــای زیــادی را بــه ســازمان
ی تغییــر میکنــد.
وارد کنــد؛ مخصوص ـاً جاهایــی کــه شرایطشــان بــا هــر تصمیم ـ 
امــا بــدون واگــذاری مســؤلیت تصمیمگیــری ،تیــم اجرایــی نســبت بــه مشــکالت
پیش رو کام ً
ال از موضع ضعف برخورد خواهد کرد.
انداز هگیری موفقیت

تعریــف روشهــای انــدازه گیــری موفقیــت میتوانــد بــه تیــم اجرایــی در
پیشبــرد اهدافــش کمــک کنــد .مشــخصات ایــن تعریــف میتوانــد شــامل نشــان
دادن نحــوهی اجرایــی سیســتم کــه همـهی بخشهــای شــرکت را دربــر گرفتــه یــا
نــه ( بــه فصــل  4مراجعــه کنیــد) یــا تعییــن اهــداف اصلــی تیــم اجرایــی خواهــد
بــود .ایــن تعریــف باعــث ایجــاد تمرکــز تیــم مدیریتــی روی نشــانههای بحرانــی
میشــوند کــه در سیســتم اجرایــی شــرکت وجــود دارد .بــرای تیمهــای اجرایــی
کــه وظیف ـهی پیادهســازی برنامههــای توســعهای را دارنــد ،برنام ـهی توســعه بایــد
شــامل یــک چارچــوب اصلــی بــرای ارزیابــی مراحــل در حیــن حرکــت بــه توســعه
باشد.
نقاط قوت و آسیبپذیریهای نامشهود

ســاختن شــرکتی کــه بتوانــد ماهیــت متمایــزی نســبت بــه مالــکان آن داشــته

مردم و توسعه 233

باشــد مشــکل اســت .ایجــاد ایــن سیســتم در شــرکت ،بــه ترکیبــی از فرهنــگ
درونســازمانی و برقــراری ارزشهــا نیــاز دارد .میتــوان بــا بــزرگ کــردن ظاهــر
خارجــی شــرکت هویــت متفاوتــی نســبت بــه مالــک ایجــاد کــرد .یکــی از بهتریــن
راههــا ،ایجــاد برنــد و بــزرگ کــردن آن در برابــر هویــت مؤسســان آن اســت .مث ـ ً
ا
بــن کوهــن 6و جــری گرینفیلــد 7برنــد بستنیفروشــی خودشــان را کــه بــه نــام
 Ben and Jerry'sراهانــدازی کــرده بودنــد در ســال  2000بــه شــرکت Unilever
فروختنــد .بعــد از ایــن جابهجایــی بعضــی از تغییــر فرهنــگ ســازمانی متعجــب
شــدند .مخصوصـاً لغــو مشــارکت آنهــا در کمپینهــای محیطــی و زیسـتمحیطی.
 Unileverدربــارهی عــدم حضــورش در کمپیــن بیانیـهای داد و ســعی کــرد ایــن کار
را با دالیلی توجیه کند.
ایــن نمونــه و خیلــی از نمونههــای دیگــر بــه مــا نشــان دادنــد کــه فرهنــگ
ســازمانی ،ارزشهــا و برنــدی کــه از شــخصیت مالــکان آن نشــأت گرفتــه ،چهقــدر
میتوانــد دربــارهی جایــگاه بــازار یــک فعالیــت تأثیرگــذار باشــد .وقتــی یــک شــرکت
بــزرگ یــا فروختــه میشــود ،بهســختی میتــوان ایــن نشــانهها را حفــظ کــرد .در
برخــی مراحــل توســعه ،شــرکت کامـ ً
ا آن تصویــری را کــه مالک از شــرکت ســاخته
بــود خــراب میکنــد .مدیــران ســازمانی تــاش میکننــد ایــن نشــانهها را بــا
شناســایی درســت ،دوبــاره بــه شــرکت برگرداننــد .آنهــا نمیتواننــد بــه روشهــا و
روندهــای منطقــی مدیریــت اعتمــاد کننــد و نیــاز دارنــد روی نشــانههای غیــر
منطقــی ســرمایهگذاری کننــد؛ مثــ ً
ا ارتباطــات غیررســمیکه در کنــار
چارچوبهــای تعیینشــدهی ارتباطــات شــرکت شــکل میگیــرد ،یــا اینکــه در
محیط دفتر هر فرد کجا مینشیند.
بــرای خیلــی شــرکتها نکتــه کلیــدی فرهنــگ سازمانیشــان بــه ســاختار
شرکتشــان برمیگــردد .انــدازهی هــر واحــد یــک ســازمان و میــزان اختیاراتــی
کــه بــه آنهــا داده میشــود بخشــی از فرهنــگ درونســازمانی اســت .کارآفرینــان
اغلــب اوقــات بهعنــوان کیفیتــی از ســازمان کــه تمایــل دارنــد ادامــهدار باشــد
شــناخته میشــوند .ایــن اشــتیاق بــا بزرگتــر شــدن ســازمان همچنــان باقــی
6. Ben Cohen
7. Jerry Greenfield
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اســت .در شــرکتهای بــزرگ کارآفرینــان را بهعنــوان کارآفریــن ســازمانی
میشناســند کــه تعریــف آن بــا کارآفریــن شــرکتهای کوچــک فــرق میکنــد .بــه
عــاوه بــا توجــه بــه راهحلهــای ســاختاری ،شــرکتهای بــزرگ تمایــل دارنــد
راههــای کارآفریــن اولیــه را کشــف کننــد تــا بتواننــد جســارت الزم را بــرای
ســرمایهگذاری در کســبوکار تــازه یــا شــریک شــدن بــا ســازمانهای دیگــر
بهدســت آورنــد و شــرکتی را تأســیس کننــد کــه در آن محصــول جدیــد یــا خــط
کاری جدیــدی ایجــاد شــود کــه بهعنــوان نردبانــی بــرای توســعههای آینــدهی
شــرکت از آن اســتفاده کننــد و شــاید بهایــن نتیجــه برســند کــه هلدینــگ را بــه
شــرکتهای کوچکتــری تقســیم کننــد؛ زیــرا بخشهایــی از شــرکت آنقــدر
ارزشــمند اســت کــه میتوانــد ســهامداران جداگانــهای داشــته باشــد نــه اینکــه
بخواهد در یک شرکت واحد قرار گیرد.
ی مهــم هســتند.
ی بــه انــدازهی ســاختارهای رســم 
ســاختارهای غیررســم 
شــرکت روزی بــه جایــی خواهــد رســید کــه درآن هم ـهی ابعــاد شــرکت در یــک
ی قــرار خواهــد گرفــت (بــه فصــل  3مراجعــه کنیــد) امــا آنهــا
ســاختار رســم 
ســاختارهای غیررســمیای خواهنــد داشــت کــه کانالهــای ارتباطــی و خطهــای
ی جــا داد .مدیــران
تأثیرگــذاری دارد و نمیتــوان آن را در ســاختارهای رســم 
باهــوش تالشــی بــرای گذاشــتن ایــن کانالهــا در ســاختار شــرکت نخواهنــد کــرد
زیــرا آنهــا راههــای خروجــی شــرکت هســتند و میتواننــد در کنتــرل شــرکت بــه
مدیرعامــل کمــک زیــادی کنــد .تحقیقــات نشــان میدهــد در ســاختارهای
ی مدیرعامــل شــرکت
غیررســمی ،تأثیــر کلمــات بیــن افــراد از ایمیلهــای رســم 
10
بیشــتر اســت .ســوزان کارمپتــون ،8جــان هــاج 9و جیترنــدا میشــرا در مقالـهای در
مجلــهی پابلیــک پرســونال منیجمنــت 11کــه در ســال  1998بــه چــاپ رســید
بهایــن موضــوع اشــاره میکننــد کــه پیچیدگیهــای ارتباطــیای کــه در
ی اســتفاده میشــود میتوانــد بهتریــن کانــال ارتباطــی
شــبکههای غیــر رســم 
برای ارسال پیام باشد.
8. Suzanne Crampton
9. John Hodge
10. Jiterndra Mishra
11. Public Personnal Management

مردم و توسعه 235

بیــن فرهنــگ و ارزشهــای ســازمانی هــر شــرکتی ارتباطهایــی وجــود دارد.
وقتــی در یــک شــرکت میخواهنــد فرهنــگ ســازمانی را تعریــف کننــد از
کارکنانشــان بــرای شناســایی ارزشهــای ســازمان و انجــام مقایســه و پیــدا کــردن
تضادهایــش بــا ارزشــهای شــخصی هــر فــرد کمــک میگیرنــد .انجــام ایــن عمــل
فاصل ـهی بیــن دو ارزش و همچنیــن تطابــق آنهــا را (البتــه اگــر نیــاز باشــد) در
زمین ـهی برنامههــای آموزشــی ،برنامههــای ســاختن برنــد و ســایر مــوارد را ایجــاد
میکنــد .اجــرای ایــن برنامههــا باعــث افزایــش قــدرت ارزشهــا میــان کارکنــان
میشــود و میتوانــد روی همــهی جنبههــای رفتارهــای بیرونــی ســازمان
تأثیرگذار باشد.
فرهنــگ تولیــدی ســازمانها کــه از باورهــا و شــخصیت افــراد نشــأت گرفتــه
میتواند تحت فشار که شرکت بسیار به آن نیاز دارد شکننده باشد.
ســازمانها در شــرایط ســخت میتواننــد منابــع قــدرت خــود را شناســایی
کننــد .البت ـ ه ایــن منابــع خــود میتوانــد بخشــی از مشــکل هــم باشــد .فرهنــگ
ســازمانی را بهســختی میتــوان تغییــر داد؛ البتــه نــه بــه خاطــر اینکــه حــرف
زدن دربــارهی آن ســخت اســت .شکســت در تغییــر فرهنــگ ســازمانی میتوانــد بــه
علت زیاد بودن تغییرات ابتدایی بابت تغییر همهچیز باشد.
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در ایــن فصــل دربــارهی تفــاوت انــواع توســعه شــامل توســعهی طبیعــی و
توســعهای کــه از طریــق همــکاری بــا ســازمانهای دیگــر ایجــاد میشــود ،صحبــت
خواهیــم کــرد .همچنیــن راجــع بــه نتایجــی کــه توســعه همــراه خــود م ـیآورد و
فشــارهایی کــه در مراحــل مختلــف توســعه وارد میشــود ،همینطــور بــه توســعه
در خارج از کشور اشاره میکنیم.
رشد بیش از ظرفیت

توســعه یعنــی چــه اتفاقاتــی میافتــد کــه شــیب نمــودار حرکــت شــرکت بــه
ســمت بــاال حرکــت میکنــد .اینجــا میخواهیــم راجــع بــه دامنــهی شــیب
صحبــت کنیــم .شــرکتی کــه بهآهســتگی رشــد میکنــد بــا ســازمانی کــه ســرعت
توســعهی آن بــاال اســت تجربـهی متفاوتــی دارد .وقتــی نمــودار توســعهي شــرکت،
ی و کیفــی تجربــهی
بــه صــورت تصاعــدی بــاال مــیرود ،ســازمان از لحــاظ کمــ 
کام ً
ال متفاوتی را نسبت به سایر مراحل توسعه خواهد داشت.
همانطــور کــه مطلــع هســتید صنعــت و بــازار بــه خاطــر توســعهی ســریع
شــرکتهای فعــال در آنهــا ،دچــار تحوالتــی خواهنــد شــد .مثــ ً
ا بهرهبــرداری
بازرگانــی از شــبکهی اینترنــت باعــث شــده برخــی بازارهــا در ایــن شــبک ه ایجــاد
شــود و همانطــور کــه میتوانیــد مشــاهده کنیــد ســرعت رشــد ایــن بخشهــا
بهشــدت بــاال اســت .یــا میتــوان بــه تغییــرات سیاســی چیــن در حــوزهی اقتصــاد
اشــاره کــرد کــه باعــث توســعهی ســریع اقتصــاد ایــن کشــور شــد .اینهــا
نمونههای اندکی از تأثیرات توسعه روی بازار و حتا اقتصاد کشورها است.
مدیــران ایــن نــوع شــرکتها بایــد کارهــای زیــادی غیــر از نگــه داشــتن کاله
خــود بــه خاطــر ســرعت بــاالی توســعه انجــام دهنــد .آنهــا نیــاز دارنــد تــا بــه
نتایجــی کهایــن تجربــه از توســعه بــرای داخــل و خــارج از شــرکت مـیآورد توجــه
خــارج شــرکت باعــث میشــود ضعفهــای
کننــد .توســعهی بیــش از انــدازه در
ِ
داخلــی سیســتم پوشــیده شــود .توســعهی بیــش از ظرفیــت باعــث افزایــش درآمــد
خواهــد شــد .امــا در عــوض مدیــران اجرایــی بایــد هزینههــای ایجــاد شــده بابــت
ایــن نــوع توســعه را بپردازنــد .همانطــور کــه ذکــر شــد ،شــرکتهایی کــه
بهســرعت رشــد میکننــد نمیتواننــد از لحــاظ مالــی توســعهی خــود را پوشــش
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دهنــد و دچــار مشــکل عــدم گــردش نقدینگــی میشــوند .شــرکتهایی کــه بــه
رشــد ســریع خــود در مقابــل بقیــهی رقبایشــان فخــر میفروشــند بایــد بــه
ســیگنالهایی کــه بابــت تجــارت بیــش از انــدازه و کمبــود نقدینگــی پیــش میآیــد
توجــه کننــد .اصـ ً
ا ایــن موضــوع اهمیتــی نــدارد کــه درآمــد شــرکت با چه ســرعتی
افزایــش مییابــد و طبعــاً ســود دریافتــی مدیــران بیشــتر میشــود ،مهــم ایــن
اســت کـ ه ایــن منابــع بــه چــه شــکلی قــرار اســت توســعهی شــرکت را پشــتیبانی
کنند.
توســعهی ســریع باعــث میشــود شــرکت در مراحــل اولیــه موفقیتهــای
بینظیــری را تجربــه کنــد .درحقیقــت ،وقتــی شــرکت در مراحــل اولیــه چنیــن
تجربــهای دارد ،احســاس میکنــد ایــن رونــد همیشــه بایــد ادامــه پیــدا کنــد.
کیفیــت ایــن نــوع توســعه در شــرکتهای کوچــک باعــث رشــد ســریع میشــود و
در شــرکتهای بــزرگ باعــث ایجــاد ثبــات در توســعه میگــردد .ایــن شــرکتها
شــاید فرامــوش کننــد کــه بایــد همــراه توســعهای کــه دارنــد بــزرگ شــوند .ایــن
سرســری گذرانــدن و عــدم توجــه بــه چیــدن پایههــای یــک شــرکت تــا وقتــی
ضعفهــای سیســتم در توســعهی ســریع پوشــانده میشــود مســألهای ایجــاد
نخواهــد کــرد ،امــا در آینــدهی نزدیــک باعــث ایجــاد وفقــه در کار و عقــب افتــادن
سیستم خواهد شد.
توسعهی سریع و نمایندگی

در ســال  2013شــرکت  ،Fuhuدر بــازار تبلــت ایــاالت متحــد امریــکا ،ســه ســال
متوالــی افزایــش  158درصــدی درامــد را تجربــه کــرد .در ســال 2014
مجل ـهی  Inc.Magazineیکــی از مشــکالت توســعه را فرســودگی شــغلی کارکنــان و
مدیــران مجموعــه اعــام کــرد؛ مالکانــی کــه هنــوز در ســمت تصمیمگیریهــای
اصلــی مدیریــت قــرار دارنــد ،نمیتواننــد بوروکراســیهای مدیریتــی را اعمــال
کننــد؛ مخصوصــاً شــیوهی «ســیلوهای تثبیــت» 1را کــه باعــث جلوگیــری از
رشـدهای ســریع خواهــد شــد منظــور از ایــن ســیلوهای تثبیــت همــان بوروکراســی
اداری و نظــارت روی واحدهــای اجرایــی اســت در شــرکتهایی بــا تکنولــوژی بــاال
1. entrenched silos
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مثــل  Fuhuبایــد قبــول کننــد ســاختار سازمانیشــان را بــرای رشــد بیــش از
ظرفیــت آمــاده کننــد .زیردســت دو گــروه از مدیــران اجرایــی  27مدیــر میانــی قــرار
داشــت کــه آنهــا را «شــریک تجــاری» صــدا میزدنــد و کمتــر از  10درصــد
کارمنــدان شــرکت را دراختیــار داشــتند و مالــک  18درصــد ســهام شــرکت بودنــد.
کارمندانــی کــه خــود را شــریک شــرکت میکننــد بــه ایــن بــاور دارنــد کــه «مــا
همچــون اعضــای یــک خانــواده هســتیم کــه تصمیــم گرفتیــم خــود را قربانــی
شــرکت کنیــم ».از یــک ســو ،ایــن افــراد در نقــش بیســیم بودنــد کــه بــه راحتــی
میتوانســتند بــا هیــأت مدیــره ارتبــاط برقــرار کننــد و از ســوی دیگــر ،تحــت
نظــارت دو مدیــر ارشــد اجرایــی بودنــد کــه اقدامــات آنهــا بــا کارمندانشــان را
تحت نظر داشتند.
اســتراتژی ایــن شــرکتها بایــد بــه گونــهای باشــد کــه مدیــران بــه دنبــال
غیرمتمرکــز کــردن ســرعت رشــد در شــرکت شــوند .آنهــا روی مــواردی کــه
ضــروری نیســت ســرمایهگذاری میکننــد و سیســتم بوروکراســی پرهزینــهای را
ایجــاد خواهنــد کــرد ،بــه خاطــر همیــن قبــل از اینکــه زمانــش برســند بــا یــک
سیســتم فرســوده مواجــه خواهنــد شــد .امتیازهــای ایــن نــوع رشــد (کــه در ادامـهی
فصــل بــه آن خواهیــم پرداخــت) ابزارهایــی بــرای کمــک بــه کنتــرل سیســتم بــه ما
میدهــد .ســرمایهگذاری در روشهــای ارتباطــات داخلــی هــم یــک نقطــهی
بحرانــی اســت کــه رشــد ســریع شــرکت را تســریع میبخشــد .وقتــی کارکنــان
بــرای نگــه داشــتن رضایــت مشــتری بیــش از انــدازه خدمــات ارائــه میدهنــد،
آنهــا مجبــور میشــوند ارتباطــات بیشــتری باهــم داشــته باشــند و طبعــاً ایــن
ارتباطــات بیشــتر باعــث از بیــن رفتــن بوروکراســی اداری میشــود و توســعهی
بیــش از ظرفیــت در شــرکت اتفــاق میافتد.اکثــر شــرکتها در ایــن زمــان بــه
ارائــهی محصــول یــا خدمــات باکیفیــت متفــاوت بــرای افزایــش ســود اقــدام
میکنند که هزینهی آن کاهش سرعت توسعه است.
رشد طبیعی

تمــام مباحثــی کــه تــا بـ ه اینجــا در ایــن کتــاب مطــرح شــد بــه فــرض وجــود
یــک رشــد طبیعــی خطــی اســت .رشــد طبیعــی در شــرکت تولیــد میشــود و روی
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مالکیت ،ادغام یا همکاری با دو یا چند سازمان تکیه نمیکند.
اکثــر ســازمانهای فعــال معتقدنــد رشــد طبیعــی از طریــق رشــد غیرطبیعــی
بهنــدرت اتفــاق میافتــد .درحقیقــت ،شــرکتهای بــزرگ بــدون داشــتن تاریخچــه
نمیتواننــد ماهیــت خارجــی و وجــودی داشــته باشــند .امــا بــا ایــن حــال بــه
صــورت غیــر منتظــرهای درمیــان شــرکتهای بــزرگ مــواردی پیــدا میشــود کــه
ادغــام یــا خریــد شــرکتهای کوچــک کمتــری نســبت بــه بقیــه دارنــد و آنهــا
روی ایجــاد فرصتهــا و ســاختن منابــع بهجــای بهدســت آوردن آن بــه شــکل
آمــاده ،ســخت کار میکننــد .شــرکت اپــل یکــی از نمونههــای ایــن وضعیــت
ی در  11ســال اول فعالیتشــان نداشــتند .در
اســت .آنهــا هیــچ نــوع ادغامــ 
ســالهای اخیــر همهچیــز تغییــر کــرده اســت 69 :مــورد خریــد شــرکتهای
کوچــک در فاصلـهی زمانــی  1988تــا  2015بــرای خــود ایجــاد کــرده کــه نصــف
آن بعــد از ســال  2011بــوده اســت .اکثــر آنهــا شــرکتهای کوچکــی بودنــد کــه
بــرای پروژههــای موجــود ،آنهــا را بــا مجموعــه خــودش ادغــام کــرده تــا بتوانــد
کمکی برای استراتژیهای طبیعیاش باشند.
شــرکتهایی کــه بــه رشــد طبیعــی خــود متکــی هســتند بایــد اطمینــان الزم
را بــرای توانایــی توســعهي درآمــد خــود داشــته باشــند .البتــه درآمــد شــرکت را
نمیتــوان بــه حــال خــود رهــا کــرد و بــه یــک مدیــر فعــال و باانگیــزه نیــاز دارد.
برخی موارد ارزشمند در زیر اشاره شده است:
ســهم بــازار :موفقیــت شــرکتی کــه در یــک بــازار جدیــد قــدم گذاشــته و
میخواهــد محصــول تــازهای را ارائــه دهــد ،بــه توســعهي بــازار و توانایــی شــرکت
در رســیدن بــه موفقیــت و نگــه داشــتن ســهم بــازار بســتگی دارد .اگــر بــازار جدیــد
ی بــازار
بهســرعت رشــد کنــد ،رقبــای جدیــد بــه مشــتریهای شــرکتهای قدیم ـ 
حملــه میکننــد تــا از زحمتهایــی کــه اولیــن شــرکت بــرای بهدســت آوردن
مشــتریها کشــیده اســتفاده کننــد و شــاید بتواننــد بــه منابــع بزرگتــر و بهتــر از
شــرکتهای اولیـهی صنعــت دســت پیــدا کننــد .شــرکتهایی کــه وارد بــازار تــازه
و نــو میشــوند بایــد بــه خودشــان بابــت نداشــتن رقیــب تبریــک بگوینــد .البتــه
شــرکتی کــه رقیــب نداشــته باشــد یــا شــرکتی کــه در شناســایی رقیبانــی کــه دارد
نــاکام بمانــد و از آنهــا اطــاع نداشــته باشــد ،ارزش رقابــت کــردن نــدارد .ممکــن
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اســت یــک شــرکت بتوانــد پــول خوبــی را بــه خاطــر قــرار گرفتــن در گوش ـهای از
بــازار بهدســت آورد چــون میترســد بــا رقیبــان روبـهرو شــود امــا آنهــا تاوقتــی از
اتــاق گوشـهگیر خــود بیــرون نیاینــد ،رشــد و توســعه پیــدا نخواهنــد کــرد .برعکس،
یــک تــازه وارد در یــک بــازار بهثباترســیده ،تنهــا میتوانــد در فرصتهــای
رشــدی کــه در اختیــار دارد ســرمایهگذاری کنــد تــا ســهم بــازاری را از شــرکتهای
بهثباترسیده بهدست آورد.
گســترش جغرافیایــی :شــرکتهای در حــال توســعه در اغلــب اوقــات بــه
توســعهی جغرافیایــی فکــر میکننــد .در برخــی کشــورها ،شــرکتها مجبورنــد
دربــارهی ایــن موضــوع زودتــر از موعــد تصمیمگیــری کننــد .مثـ ً
ا شــرکتهایی کــه
در بــازار ایــاالت متحــد امریــکا فعالیــت دارنــد بــه خاطــر بــزرگ بــودن بــازار داخلی،
توســعهی راحتتــری دارنــد و بهراحتــی میتواننــد از منابــع بهدســت آمــده در
جهــت گســترش فعالیتهایشــان در خــارج از کشــور ســرمایهگذاری کننــد؛ زیــرا
بــازار داخلــی منابــع مــورد نیازشــان را در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد .برعکــس،
شــرکتهای فعــال در اکرایــن بــه خاطــر کوچــک بــودن بــازار داخلیشــان بایــد
هر چه زودتر به فکر صادرات باشند.
شــرکتهایی هــم هســتند کــه در وســط ایــن دوحالــت قــرار میگیرنــد.
کارآفرینــان فرانســوی در اکثــر اوقــات نســبت بــه مســائل توســعه در خارج از کشــور
مســأله دارنــد؛ زیــرا بــازار داخلــی آنطــور کــه بــه نظــر میآیــد بــزرگ نیســت و بــه
صــورت ذاتــی محدودیتهایــی دارنــد کــه بــرای مثــال میتــوان بــه زبــان فرانســوی
اشاره کرد که خیلی کشورهای دنیا ب ه این زبان صحبت نمیکنند.
ی کــه میخواهیــم کار صــادرات را انجــام دهیــم بهتریــن حالــت ایــن
زمانــ 
ی آن منطقــه اقــدام کنیــم .شــرکت
اســت کــه بــه صــورت شــراکتی بــا فعــاالن بومـ 
 Pert a Mangerتصمیــم گرفــت در بــازار کشــور ژاپــن بــه صــورت مشــترک بــا
مکدونالــد همــکاری کنــد .اگــر چهایــن یــک تجربــهی ناموفــق بــود و Pert
نتوانســت فکــر تــازهای بــدون اندیشــه و تجربـهی مکدونالــد داشــته باشــد .توســعه
در برخــی مناطــق بــدون داشــتن شــریک تجــاری محلــی امکانپذیــر نیســت و حتــا
اگــر رقبــا اجــازه دهنــد توصیــه میکنیــم کــه حتمـاً یــک شــریک تجــاری مناســب
پیــدا کنیــد .بــا توجــه بــه انتظــارات متفــاوت مشــتری ،هــر کشــوری سیاسـتهای
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مختلفــی را نیــاز دارد .مثــ ً
ا در کشــور انگلیــس ،خردهفروشــیهای خــارج شــهر
گرانتــر از داخــل شــهر لنــدن هســتند( .حتــا اگــر تجربــه نداشــته باشــید شــاید
خیــال کنیــد کــه برعکــس آن درســت اســت :اینکــه بــه طــور معمــول داخــل
شــهر لنــدن بایــد گرانتــر باشــد ).بــه خاطــر اینکــه شــهرهای خــارج از لنــدن
تأمینکنندههــای ضعیفتــری دارنــد و خردهفروشهــا بهشــدت بــه دنبــال
آنهــا میگردنــد .حتــا شــرکتهای تأمینکننــده هــم وضعیــت متفاوتــی از یــک
کشــور بــه کشــور دیگــر دارنــد .شــرکتهای محلــی بیشــتر تمایــل دارنــد اعتمــاد
کننــد و بــا شــرکتهای محلــی دیگــر راحتتــر کار میکننــد تــا یــک شــرکت
خارجــی .امــا ایــن موضــوع در همــهی مــوارد صــادق نیســت؛ مثــ ً
ا شــرکتهای
جنــوب شــرق آســیا ترجیــح میدهنــد از شــرکتهای انگلیســی و امریکایــی بــرای
مشــاوره کمــک بگیرنــد و اعتمــادی بــه شــرکتهای محلــی ندارنــد .نــ ه اینکــه
آنهــا نتواننــد پاس ـخگوی نیازهایشــان باشــند بلکــه بــه خاطــر اینکــه اعتمــادی
به رازدار بودن این شرکتهای مشاور ندارند.
دنبــال کــردن مشــتری :یکــی از کمتریــن ریسـکهای رشــد طبیعــی ســازمان
پیگیــری مشــتریها اســت .مشــتریها معمــوالً بــا محصــول یــا خدمــات شــرکتی
کــه بتوانــد پاســخگوی نیازهــای آنهــا در کشــورهای دیگــر یــا در بخشهــای
دیگــر صنعــت باشــد ،رضایــت خواهنــد داشــت .دنبــال کــردن مشــتریهای فعلــی
در بازارهــای دیگــر ،یکــی از راههــای تأثیرگــذار بــرای ارتبــاط بــا بازارهــای جدیــد
اســت .یــک تصمیــم میتوانــد باعــث خطــر از بیــن رفتــن رابطــه خــوب با مشــتریان
یا تحریک غیرضروری مشتریان شود.
شــرکتهایی کــه روش رشــد طبیعــی را دنبــال میکننــد ،بهشــدت بــه
تواناییهــای خــود بــرای تولیــد ایــده ،بــازار ،کســبوکار جدیــد ،کارمندهــای
مناســب و ســایر منابــع داخلــی شــرکت ایمــان دارنــد .درحقیقــت آنهــا ریســک
کهنــه شــدن را میپذیرنــد و بــرای داشــتن انگیــزه بــرای توســعه ،بــه دنبــال پیــدا
کــردن راهــی بــرای تکثیــر نیروهــای محــرک و تزریــق ایدههــای جدیــد میگردنــد
تــا بتواننــد اســتراتژی مناســب را پیادهســازی کننــد .ایــن شــرکتها بــه مــوارد
زیر نیاز خواهند داشت:
رونــد برنامههــای شــرکت بــه گونــهای تنظیــم شــده کــه تفکــر موجــود در
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شرکت ادامه پیدا کند.
هــدف شــرکت ایجــاد تغییــر در بــازار و صنعــت اســت و کارمنــدان جدیــد بعــد
از رســیدن بــ ه ایــن درک کــه بــه تغییــر بیــرون از شــرکت نیــاز هســت
پرسشهای دقیق خیلی کوتاهی میپرسند.
برنامــهي درک نیازهــای مشــتری براســاس نظــرات مشــتری تنظیــم خواهــد
شد.
جمـعآوری اطالعــات بـ ه تنهایــی کافــی نیســت .مدیــران بایــد ایــن توانایــی را
داشــته باشــند کــه اطالعــات بهدســتآمده را تفســیر کننــد و اســتراتژیهای
شــرکت را براســاس دادههــای جدیــد مطابقــت دهنــد .البتــه تعییــن اســتراتژی در
مراحــل اولیــه بــه خاطــر نداشــتن ایــن اطالعــات ســختتر خواهــد بــود .یکــی از
راههایــی کــه شــرکتهای بــزرگ بــرای بــهروز نگــه داشــتن تیــم مدیریتیشــان
انجــام میدهنــد ایــن اســت کــه آنهــا را بــه صــورت چرخشــی در بخشهــای
مختلــف شــرکت قــرار میدهنــد کــه در جریانهــای مختلــف شــرکت و نقشهــای
متفــاوت آن قــرار بگیرنــد .ایــن جابهجایــی حتــا ممکــن اســت از لحــاظ جغرافیایــی
هــم صــورت گیــرد .شــرکتهایی کــ ه ایــن اســتراتژی را پیــاده نمیکننــد بایــد
راجــع بــه هزینههــای اســتخدام نیــروی جدیــد فکــر کننــد و یــا اســتراتژی «بــاال
یا خارج» را در سیستم برای کارمندان فعلی خود پیاده سازی کنند.

ــ
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رشد غیر طبیعی بهوسیلهی مالکیت شرکتهای دیگر

توســعه بهوســیلهی خریــد شــرکتهای رقیــب یــا اضافــه کــردن بخشهــای
فیزیکــی بیشــتر بــه شــرکت اغلــب باعــث گمراهــی و گــم شــدن در مســیر توســعه
میگــردد .در ایــن حالــت تنهــا نقدینگــی یــک ســازمان را بــه ســرمایه ی دیگــری
تبدیــل میکنیــم .حتــا وقتــی ســهامهای جدیــد شــرکت منتشــر میشــود ،اگــر
قیمتهــای آن عادالنــه باشــد یعنــی  2بــه اضاف ـهی  2نتیج ـهاش  4بشــود بازهــم
دریافــت ایــن مالکیــت زمــان و انــرژی مدیریــت را در کوتاهمــدت خواهــد گرفــت و
حتــا قبــل از اینکــه معاملــه پابرجــا شــود یــا بعــد از آن بــرای راهانــدازی شــرکت
حداقــل اینکــه نتیجــهی خالــص ایــن تصمیــم  2بــه اضافــهی  2کمتــر از 4
میشــود .توســعه از طریــق خریــد ســهام یــا شــرکت زمانــی ســودده خواهــد بــود
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کــه نتیجــهی منطقــی ایــن اتفــاق باالتــر از  4شــود .ایــن مالکیــت میتوانــد در
ارزش ســهام شــرکت کــه از قبــل تعییــن شــده تأثیــرات منفــی بگــذارد .خیلــی از
مالــکان شــرکت از اینکــه ســرمایههای جدیــدی کــه میتوانــد در قالــب بدهــی
یــا توزیــع ســهام جدیــد بیــن ســهامداران وارد شــرکت شــود ،ســر از پا نمیشناســند.
بــه یــاد داشــته باشــید افزایــش ســرمایه هیــچ تضمینــی بــرای توســعه نمیدهــد.
درحقیقــت ،تحقیقــات نشــان میدهــد تنهــا  50درصــد ایــن نــوع مالکیتهــا یــا
ادغام شدن دو سازمان طبق اهداف پیشبینیشده جلو رفته است.
دیویــد هاردینــگ 2و ســم روویــت 3شــریکهای شــرکت  Bain & coمعتقدنــد
توســعه از طریــق ایــن نــوع مالکیتهــا میتوانــد مســیر اشــتباهی را بــرای شــرکت
باز کند:
«اهــداف اولیــهی هــر ادغــام یــا بهدســت آوردن مالکیتــی ،توســعهي

ســریع نیســت ،اگــر چــه ممکــن اســت در نتیجــهاش ایــن نــوع مالکیت
اتفاق بیفتد».

هاردیــن و روویــت ،مدیــران مجموعههایــی کــه میخواهنــد بــا شــرکتی ادغــام
شــوند یــا مالکیــت شــرکتی را بهدســت آورنــد ،توصیــه میکننــد کــه قبــل از
انجــام ایــن عمــل ب ـ ه ایــن موضــوع فکــر کننــد کــه هــر کــدام از شــرکتها چــه
مزایــای رقابتــی میتوانــد داشــته باشــد .ادغــام مناســب زمانــی صــورت میگیــرد
کــه شــرکت اضافهشــده بتوانــد نقــاط قــوت شــرکت را تقویــت کنــد یــا تواناییهایــی
را بــه شــرکت اضافــه کنــد .بــرای مثــال زمانــی کــه شــرایط صنعــت یــا رشــتهی
مــورد نظــر تغییــر میکنــد و شــرکت در حالــت دفاعــی قــرار میگیــرد ،بســیاری از
ایــن ادغامهــا شکســت میخــورد زیــرا آنهــا اساســاً مدلهــای ضعیــف شــرکتی
را منتقــل کردهانــد یــا بــه دنبــال توســعه بــرای تحقــق دلیلهــای شــخصی
رفتهانــد یــا نتیجــهی ایــن ادغــام بهخاطــر غــرور مالــکان بــوده نــه اســتراتژی
مربوط به شرکت.
بــه چــه روشــی میتــوان ایــن ادغــام را انجــام داد کــه داشــتهی بیشــتری بــه
شرکت وارد شود؟
2. David Harding
3. Sam Rovit
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تهای کمارزشگذاریشده
شرک 

بیشــترین فرصتهــای بهدســت آوردن مالکیــت شــرکتهای دیگــر زمانــی
اســت کــه قیمتهــای پایینــی بــرای آنهــا تعییــن شــده .ایــن شــرایط تنهــا
میتوانــد توســط فروشــند ه ایجــاد شــود و او قطعــاً دالیــل متفاوتــی بــرای ایــن
تصمیــم بــه فــروش دارد .فــروش اجبــاری ،بــه هــر دلیلــی کــه باشــد ،باعــث
میشــود قیمــت پایینــی بــرای شــرکت تعییــن گــردد ،و بــرای خریــدار موقعیــت
خوبــی را ایجــاد میکنــد .شــرکت  Tomas Cook Global Financial Servicesدر ســال
 2000بــه دلیــل اینکــه ســهامدار عمــدهی آن  Preussagبزرگتریــن شــرکت
مســافرتی انگلیــس را خریــده بــود  Thomson Thomasبــه فــروش گذاشــته شــد.
 Preussagمتوجــه شــد اگــر بخواهــد پیگیــر شــرکت جدیــدش باشــد ،ســایر رقبــا
در بــازار قبلــی ،او را بــرای فــروش شــرکت Thomas Cook Global Financial Services
تحــت فشــار خواهنــد گذاشــت .از ســوی دیگــر ،ســهامدار بــزرگ دیگــر شــرکت
 westdeutche Landesbankهــم بهخاطــر همــکاری بــا  Preussagمجبــور بــه فــروش
شــد .بنابرایــن بــرای اینکــه ســریعتر بــه پــول برســند شــرکت را زیــر قیمــت
کارشناســی بــرای فــروش گذاشــتند و در انتهــا شــرکت  Travelexآن را خریــداری
کــرد :همانطــور کــه شــرکت  Ladbrokesدر ژوئــن  2015مجبــور شــد 1300
فروشــگاه خــود را بــرای ادغــام بــا شــرکت  Gala Coralبــه ارزش  3.5میلیــون پونــد
بــه فــروش برســاند .بــدون شــک برخــی شــرکتها بهخاطــر عــدم توانایــی و
ضرردهــی مالــی بــه فــروش گذاشــته میشــوند کــه گزینــهی خوبــی بــرای
سرمایهگذاری هستند.
ســهامداران هــم شــاید بهخاطــر عــدم عالقــهی نســل بعــدی شــرکتهای
خانوادگــی بــرای حضــور ســهامدار خارجــی یــا توانایــی و قابلیــت راهانــدازی
کس ـبوکار خــود مجبــور بــه فــروش ســهام شــوند .شــرکتهایی کــه بهوســیلهی
ســهامهای خصوصــی راهانــدازی شــدند شــاید بــه همــان ســهامداران فروختــه
شــوند؛ مخصوصــاً ذینفعــان مالــی کــه منتظــر فرصتــی بــرای بهدســت آوردن
شــرکت هســتند .خــواه ناخــواه آنهــا تحــت فشــار ســرمایهگذاران خارجــی قــرار
دارنــد .کارآفرینــان موفــق ،دیــر یــا زود ،بهایــن نتیجــه میرســند کــه شــرکتی کــه
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آنهــا ایجــادش کردهانــد بــه ظرفیــت و تواناییهایــی نیــاز دارد کــه ندارنــد یــا
عالق ـهای بــه آن نشــان نمیدهنــد .همانطــور کــه در صفحــات قبــل گفتــه شــد،
تغییــر هزینـهی توســعهی موفقیــت آمیــز شــرکت اســت .بنابرایــن ســؤال مؤسســان
ایــن نیســت کــه میخواهنــد از شــرکت خــارج شــوند یــا نــه ،بلکــه آنهــا دربــارهی
زمان خروج از شرکت صحبت خواهند کرد.
حتــا ممکــن اســت ســهامداران بــرای زودتــر رســیدن بــه پولشــان شــرکت را
بــرای فــروش تحــت فشــار قــرار دهنــد .ایــن هــم میتوانــد نتیج ـهی انجــام یــک
معاملــه باشــد .گروهــی از مالــکان جدیــد کــه دســتاوردهای جدیــد را از لحــاظ مالــی
پشــتیبانی میکننــد شــاید بخواهنــد هزینــهی ایــن ادغــام را از فــروش بخشهایــی
از شــرکت بهدســت آورنــد .اگــر فعالیــت یــک شــرکت رو بــه وخامــت بــرود شــاید
مالــکان شــرکت تصمیــم بــه فــروش آن بگیرنــد زیــرا ســهامداران توانایــی
ســرمایهگذاری مجــدد بــرای تغییــر اوضــاع شــرکت را ندارنــد .چنیــن فــروش
فرومایـهای فرصــت خوبــی را بــرای خریــدار ایجــاد میکنــد .همــهی اینهــا شــرایطی
را مهیا میکند تا خریدار فرصت خوبی را برای خرید بهدست آورد.
همانطــور کــه در مثالهــای بــاال نشــان داده شــد ،وقتــی میخواهیــم
شــرکتی را خریــداری کنیــم اولیــن موضــوع بالقــوهای کــه بایــد راجــع بــه آن فکــر
کرد این است که چرا فروشنده مشتاق به فروش شرکت است.
البتــه شــرکت میتوانــد بــه ارزش واقعــی و حتــا بیشــتر فروختــه شــود چــون
ممکــن اســت اســتراتژی ســود آور آن خریــدار را وسوســه کنــد .هــدف ایــن معاملــه،
گرفتــن ارزش بیشــتر از شــرکت خریــداری شــده اســت تــا نگـهداری از آن .خریدارها
معمــوالً بــرای شــرکتهای بــا پتانســیل بــاال قیمتهــای خوبــی را ارائــه میدهنــد؛
مخصوص ـاً شــرکتهایی کــه دانــش و تجرب ـهی خوبــی در بــازار و صنعــت مربوطــه
دارنــد .البتـ ه مــواردی کـ ه اینجــا مطــرح شــد در قالــب نظــری اســت و در دنیــای
واقعــی ممکــن اســت شــرایط متفــاوت باشــد .در اغلــب اوقــات ایجــاد یــک موقعیــت
خوب بهخاطر خرید یک شرکت باعث میشود خریدار پول خوبی بدهد.
تزریق ایده و استعدادهای جدید

منافــع خریــد شــرکتهای دیگــر از تفــاوت بیــن آنهــا و هدفهایــی کــه
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دارنــد نشــأت میگیــرد .همانطــور کــه در فصــل  2اشــاره شــد ،الری گراینــر
وقتــی میخواســت دربــارهی مرحلــهی آخــر مــدل خــود دربــارهی آینــدهی
ســازمانها طرحریــزی کنــد ســراغ «راهحلهــای برونســازمانی» رفــت .معمــوالً
ایــن نــوع مالکیتهــای جدیــد ،بــرای آوردن ایــده و اســتعدادهای جدیــد بــه داخــل
ســازمان صــورت میگیــرد .شــما در یــک کمپیــن استخدامیشــاید بــه تعــداد
انگشــتان دســت بتوانیــد مدیــر اســتخدام کنیــد امــا در خریــد یــک ســازمان شــما
صدهــا و شــاید هــزاران نفــر را در اختیــار خواهیــد داشــت کــه راههــای جدیــد را
بــرای انجــام کســبوکار ،سیســتمهای داخلــی ،برنــد ،الگوهــا و تحقیقــات و
ظرفیتهــای توســعهای خواهنــد داشــت .ارائــهی چنیــن ظرفیتهــای فکــری
باالیــی اثــر تحولآفرینــی روی شــرکت فروختهشــده خواهــد داشــت .البتــه فــرض
ن اســت کــه آن شــرکت یکپارچــه باشــد و تفــاوت بیــن مالکیتهــای جدیــد
بــر ایـ 
باعــث افزایــش مزیتهــای شــرکت شــود .ایــن نــوع خریدوفروشهــا میتوانــد
یــک راه میانبــر بــرای ورود بــه بــازار جدیــد ،مشــتری جدیــد یــا منطقــهی
جغرافیایــی جدیــد باشــد .ایــن روش توســعه بــه انبوهــی از نقطههــای بحرانــی
ختــم میشــود کــه بایــد هــر چــه ســریعتر اقداماتــی جهــت ثبــات ،امنیت و نــوآوری
بــرای بزرگتــر شــدن در آن مجموعــه صــورت گیــرد .در غیــر ایــن صــورت ایــن
نقل و انتقال با شکست مواجه خواهد شد.
آنتونــی میچــل 4و ســیمون هیــل 5در ســال  2004تحقیقــی را در دانشــگاه
 Ashridge Managementانجــام دادنــد کــه در آن تفــاوت بیــن موفقیــت و عــدم
موفقیــت ایــن نــوع ادغامهــا در بخــش ارتباطــات بازاریابــی مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت .شــکل  7.1نشــان میدهــد بیشــترین نشــانهی تفــاوت دربــارهی
موفقیــت یــا عــدم موفقیــت دربــارهی ادغــام یــا انتقــال مالکیــت ،بــه درک تغییــر
تواناییهــای اجرایــی بعــد از جابهجایــی مالکیــت برمیگــردد .در ایــن اســتراتژی
توســعه ،تفــاوت اســتخدامها و جایــگاه افــراد تأثیــر زیــادی در موفقیــت دارد و قطعـاً
اختالفــات بیــن دو ســازمان در ایــن زمینــه باعــث میشــود ادغــام دو شــرکت
ی ب ـ ه ایــن
وضعیــت پیچیــدهای را ایجــاد کنــد .بســیاری از شــرکتها توجــه کم ـ 
4. Anthony Mitchell
5. Simon Hill
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موضــوع دارنــد .دنبــال کــردن یــک معاملــه همیشــه هیجــان بیشــتری نســبت بــه
مدیریــت کــردن آن دارد .از ادغــام دو شــرکت بهعنــوان «بهــار شــگفتیها» هــم
یــاد میکننــد؛ زیــرا بــا وجــود قصــد و نیــت خــوب ،خریــدار نــگاه میکنــد کــه
چــه چیــزی پــس از پایــان معاملــه بهدســت آورده .یــک ادغــام موفــق زمانــی
بهدســت میآیــد کــه در زمین ـهی ســازماندهی ،سیاس ـتهای کاری ،نــوع فعالیــت
شــرکت ،کارمنــدان و رابطــه بــا مشــتریان فکــر شــود؛ زیــرا همــهی ایــن مســائل در
مناطــق مختلــف بــه شــکلهای گوناگونــی ارائــه میشــود .عــاوه بــر همــهی اینهــا،
بــه مدیریــت ظریفــی در ارتبــاط بــا حضــور آدمهــا نیــاز دارد .هــر یــک از اعضــای
جدول  - 7.1هدایت فرآیند :بهترین و بدترین معامله
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تیــم جدیــد و تیــم فعلــی شــرکت نســبت بــه هــم شــک دارنــد .ایجــاد اعتمــاد بیــن
دو تیــم بــه زمــان نیــاز دارد .معمــوالً ایــن نــوع شــک و شــبهه تلفاتــی را بــه همــراه
خواهد داشت.
برخــی شــرکتهایی کــه مالــک سیســتم جدیــد میشــوند تمایلــی بــه
درگیرکــردن خــود در مســائل مدیریتــی شــرکت جدیــد ندارنــد و ترجیــح میدهنــد
همیشــه در ســایه باشــند؛ زیــرا نمیخواهنــد زیــاد درگیــر ایــن مســائل بشــوند و این
درگیــری آنهــا را از هدفــی کــه بابــت ایــن خریــد داشــتهاند دور میکنــد .ایــن نــوع
تفکــر ،اغلــب زمانــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه یــک شــرکت بــزرگ،
شــرکت کوچکتــری را خریــداری کــرده باشــد .آنهــا نگــران ایــن هســتند کــه بــا
ورود بــه حــوزهی مدیریــت آن ســازمان « فرهنــگ کارآفرینــی» را کــه در ابتــدا در
شــرکت وجــود داشــته ازبیــن ببرنــد .اینکــه در ســایه باشــیم یــا مدیریــت را در
اختیــار بگیریــم بــه فــرق بیــن ســیاه و ســفید اشــاره دارد کــه بازتابــی از دنیــای
واقعــی نخواهــد بــود .در واقعیــت وقتــی یــک شــرکت ،شــرکت دیگــری را خریــداری
میکنــد ،بخشــی از سیســتم مدیریتــی خریــدار بــه شــرکت ذینفــع منتقــل
میشــود ،در غیــر ایــن صــورت دلیلــی بــرای انجــام ایــن معاملــه و ســرمایهگذاری
ی ممکــن اســت نســبت بــه
وجــود نداشــت .ســهامداران شــرکتهای ســهام 
ســرمایهگذاری در ایــن نــوع شــرکتها مخالــف باشــند زیــرا آنهــا معتقدنــد
درصــورت خریــد ،بایــد سیســتم مدیریتــی مــا روی شــرکت حاکــم باشــد ،نــه
اینکــه آنهــا بــرای مــا تعییــن تکلیــف کننــد و مــا تنهــا بــه دنبــال اســتفاده از
منابــع آن شــرکت نیســتیم .در هم ـهی شــرکتها مدیــران مجموعــه شــکایتهایی
دارنــد و ایــن موضــوع در شــرکتهای بهفروشرفتــه هــم وجــود دارد .در مــوارد
نــادر ،مدیــران قبلــی در ســمت خــود باقــی میماننــد و بایــد بــه مالــکان جدیــد
پاســخگو باشــند؛ مخصوصــاً اگــر مدیــر ســهامدار آن شــرکت باشــد ،بــه طــور
طبیعــی از گردون ـهی شــرکت خــارج میشــود مگــر اینکــه نقدینگــی منطقــی در
اختیــار داشــته باشــد یــا انگیزههــای آنهــا بــرای مدیریــت روزانــه شــرکت بــا
تغییر مالک همچنان باقی باشد.
در برخــی موقعیتهــا روی «کســب درآمــد خارجشــده» توافــق میکننــد .بــه
ی توجههــا را روی هدفهــای محققنشــده میگذارنــد یــا دربــارهی
عبارتــی تمام ـ 
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روشهــای عملیاتــی در معاملــه مذاکــره میکننــد .بهلحــاظ نظــری ایــن توافقــات
بــه خریــداران امــکان میدهــد تــا برخــی ریســکهای ایــن معاملــه را کاهــش
دهنــد .هرچنــد توجــه بــه «کســب درآمدهــای خارجشــده» خــود دچــار تضــاد
بالقــوه اســت؛ مخصوصـاً وقتــی مدیریــت ســابق هنــوز درگیــر سیســتم جدید باشــد.
بــرای مالــک جدیــد نشســتن و هدایــت شــرکت جدیــدش ســخت خواهــد بــود اگــر
مالــک قدیــم (اگــر هنــوز درگیــر مدیریــت باشــد) در رونــد سیســتمهای ارائــه شــده
توســط خریــدار دخالــت کنــد و بــه آنهــا اجــازه ندهــد بــه اهدافــی کــه تعییــن
کردهاند برسند.
حضور مدیران در هستهی اصلی شرکت

ایــن روش کــه بــا مخفــف  (MBO) Management buy outنــوع خاصــی از ادغــام
اســت کــه در آن برنامههــای توســعهی شــرکت را پیریــزی میکننــد .در ایــن
حالــت ســهامداران ،شــرکت را بــه مدیــران فعلــی شــرکت میفروشــند .معمــوالً ایــن
نــوع معامــات بــه حجــم زیــادی از نقدینگــی نیــاز دارد ،بــرای ایــن منظــور
ســهامداران ،مدیــران را در ریســک ســرمایهگذاری شــریک میکننــد( .بــه فصــل5
مراجعــه کنیــد ).پتانســیل توســعهی ســریع بــه پتانســیلی گفتــه میشــود کــه
شــرکت در آن بهســرعت رشــد میکنــد و راههــای خــروج بــرای ســرمایهگذاران
مالــی در یــک چارچــوب زمانــی مشــخص تعریــف شــده .در ایــن حالــت یــک ســری
از تنشهــا را بــا مدیــران ســهیم میشــوند؛ مخصوص ـاً فشــارهای بیــن ســهامداران
و مدیــران .ایــن سیســتم یــا باعــث ایجــاد چشــمانداز فــوق العــادهای از شــرکت
میشــود یــا اصـ ً
ا نبایــد اتفــاق بیفتــد .در ایــن نــوع خریــد ،کنتــرل شــرکت بــه تیم
اجرایــی بــا اشــتهایی زیــاد بــرای توســعه منتقــل میشــود و تنهــا بــرای دلخوشــی و
کســب رضایــت ســرمایهگذاران کار نخواهنــد کــرد .چــون در ایــن حالــت ،ســود
مدیــران بــه توســعهی شــرکت بســتگی دارد .مدیرانــی کــه درگیــر ایــن سیســتم
هستند همیشه نمیتوانند چیزی را که برعهدهشان است تشخیص دهند.
اضافــه شــدن تیــم مدیریتــی جدیــد مثــل منابــع ســرمایهی جدیــد میتوانــد
وارد ایــن شــرکتها شــود؛ شــرکتهایی کــه ترکیبــی از مدیــران جدیــد و فعلــی
یک ســازمان را خریداری میکنند با مخفف )BIMBO (Buy-in management buy-out
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شــناخته میشــوند .ســرمایهگذارها و مشــاوران بــا انــواع مختلفــی از
میتوانند ظاهر شوند که فرقهای جزئی با هم دیگر دارند.
ی از شــرکتهایی کــه بــه صــورت  MBOکار میکننــد ،موفــق
تنهــا تعــداد کم ـ 
خواهنــد شــد (یــا مخففهــای مختلــف آن) و از ایــن روش در بســیاری از شــرایط
نمیتــوان اســتفاده کــرد .شــرکتها معمــوالً بــه دالیــل منطقــی بــا برقــراری ایــن
سیســتم در بخــش یــا کل شــرکت مخالفــت میکننــد .مدیرانــی کــه بــه خریــدن
شــرکت فکــر میکننــد تضــاد قابــل توجهــی بــا ســهامداران ایجــاد خواهنــد کــرد؛
زیــرا ممکــن اســت بــه گونـهای عمــل کننــد کــه بــا ســود ســهام ســهامداران فعلــی
در تضــاد باشــد .بــرای مثــال ،شــاید آنهــا فعالیــت شــرکت را بــرای دریافــت ســود
از قیمــت پاییــن خریــد کاهــش دهنــد در حالــی کــه آن زمــان فرصــت مناســبی
بــرای خریــد باشــد .عــاوه بــر ایــن ،انتقــال  ،MBOهماننــد ســایر نقــل و انتقــاالت
زمــان و تاثیــرات زیــادی خواهــد داشــت و ســهامداران فعلــی را بهایــن فکــر
میاندازنــد کــه خودشــان مســتقیماً هدایــت شــرکت را بهعهــده بگیرنــد .بنابرایــن،
در این سیستم مدیران باید کام ً
ال با احتیاط رفتار کنند.
MBO

رشد غیر طبیعی بهوسیلهی ادغام

ادغــام زمانــی رخ میدهــد کــه دو شــرکت در یکدیگــر حــل میشــوند .بــه
صــورت قانونــی ،ادغــام یــک حالــت ســوم را بیــن دو شــرکت ایجــاد میکنــد؛ انتقــال
ســرمایههای دو شــرکت بــه یکدیگــر و ایجــاد یــک شــخصیت جدیــد بــرای هــر دو
آنهــا .امــا در واقعیــت ،حتــا اگــر ادغــام همانطــور کــه پیشبینــی شــده جلــو
بــرود ،ایــن انتقــال بــه معنــای آن اســت کــه یــک شــرکت بــه ســهامداران فروشــنده
پــول میدهنــد تــا سرمایهشــان را در اختیــار آنهــا قــرار دهــد .در اکثــر اوقــات ایــن
ادغــام شــدنها باعــث ایجــاد آشــفتگی در هــر دو سیســتم میشــود؛ مخصوصــاً
وقتــی معامــات جــاری شــرکت فروختهشــده همچنــان پابرجــا باشــد و یکــی از
ســهامداران درگیــر ایــن معامــات باشــد .درحقیقــت ،در بدبینانهتریــن حالتهــا
همیشــه یکــی از طرفهــای ادغــام نســبت بــه طــرف دیگــر برتــری دارد .ادغــام یــک
حــس واقعــی اســت و در ایــن رونــد قــرار اســت دو شــرکت باهــم ترکیــب شــود و
نوآوریهایی داشته باشند که بهتنهایی قادر به انجام آن نبودهاند.
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شــرکتهای بــزرگ ،چنــد ملیتــی یــا ســهامداران بــزرگ معمــوالً بــه رونــد
ادغــام توجــه ویــژهای دارنــد .ســازمانهای مســتقل یــا گروههــای کوچــک مســتقل،
برایشــان ســخت اســت کــه تــن بــه ادغــام دهنــد .بــا وجــود اینکــه هــدف و
نیــت شــفاف و ســالم اســت امــا تطبیــق دادن قــدرت اســتقالل یــک شــرکت بــا
مجموعــهی مزیتهایــی کــه میتوانــد یــک ادغــام بــه همــراه آورد ســخت و
مشــکل اســت .شــرکت  Corusاز ادغــام دو شــرکت  Hoogoventو  Dutchدر بــازار
آهــن انگلیــس در ســال  1999ایجــاد شــد و هــدف آن بهدســت آوردن ســهم
بزرگــی از بــازار بینالمللــی آهــنآالت بــود .امــا ایــن اتفــاق هیــچگاه نیفتــاد .در
ســال  2003حجــم ارزش ســهام ایــن شــرکت بــه  230میلیــون دالر رســید در
حالــی کــه در زمــان ادغــام ایــن ارزش نزدیــک  6میلیــارد دالر بــود .دالیــل مختلفــی
بابــت ایــن اتفــاق وجــود داشــت کــه میتــوان بــه فرهنــگ متفــاوت درون ســازمانی
دو شــرکت یــا نبــود توجــه بــه مدیریــت منابــع انســانی ائتــاف صــورت گرفتــه
ی بیــن
اشــاره کــرد .کوچکســازی و کــم کــردن هزینههــا باعــث ایجــاد ناآرامــ 
کارگــران خواهــد شــد .مســألهای کــه یــک مانــع بــزرگ در جهــت موفقیــت ادغــام
میشــود .در نهایــت شــرکت  Corusبــه یــک شــرکت هنــدی در ســال 2007
فروخته شد.
دو شــرکت  AOLو  Time Warnerکــه در ژانویــه ســال  2000ادغــام شــدند کــه
درآن زمــان حجــم ســهام هــر دو  182میلیــارد دالر بــود کــه یکــی از بزرگتریــن و
ناموفقتریــن ادغامهــای صــورت گرفتــه بــه شــمار میآیــد .ایــن ادغــام بهایــن
شــکل بــود کــه شــرکت  AOLســهام و بدهیهــای  Time Warnerرا خریــداری کــرد.
اســتراتژی هــر دو شــرکت ادغــام شــدن بــود و قاعدتـاً قــدرت دو هیــأت مدیــره بایــد
بــرای توســعهی شــرکت بــه کار گرفتــه شــود .درحقیقــت دنیــای قدیــم و جدیــد
رســانهای بــا هــم دیگــر ترکیــب شــده بودنــد .بــا وجــود ایــن ،ایــن ادغــام قبــل از
اینکــه بــه صــورت قانونــی اعــام شــود شکســت خــورده بــود؛ زیــرا حبــاب ایــن
ادغــام شکســته شــد و ارزش ســهام شــرکت  AOLقبــل از اعــام رســمیکاهش پیــدا
کــرد .تشــدید مشــکالت اقتصــادی از تفــاوت فرهنگــی و نگرشــی هــر دو بخــش
ناشــی میشــد .در ســال  ،2010ایــن دو شــرکت تصمیــم بــه جداســازی گرفتنــد و
در این زمان ارزش سهامشان تنها یکهفتم ارزش مربوط به سال  2000بود.
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در ســال  2012مجلــهی  Forbesاز ایــن معاملــه بهعنــوان بدتریــن ادغــام در
تاریــخ یــاد کــرد و گفــت« :تنهــا راهــی کــه  AOLو  Time Warnerمیتوانســتند
ســرمایههای خــود را تخریــب کننــد ،ادغــام شــدن بــود؛ دقیقـاً همــان اتفاقــی کــه
بــرای  M&Aافتــاد ».شــرکت  Searsو  Kmart'sبــرای اولیــن گــزارش ادغــام شدنشــان
6
در ســال  2005نزدیــک  84درصــد کاهــش درآمــد نشــان دادنــد .ادی لمپــارت
مدیرعامــل  Searsو طــراح ایــن معاملــه ،بــه اشــتباه ســمت مدیرعامــل را در ســال
 2007بهدســت آورد .امــا در زمانــی کهایــن ادغــام صــورت گرفــت بــه نظــر راهحــل
مناســبی بــه نظــر میرســید .خیلیهــا نســبت بــه اهــداف مایکروســافت بــرای
خریــد شــرکت نوکیــا در ســال  2014شــک داشــتند .هنــوز بــه یــک ســال نرســیده
بــود کــه مایکروســافت ســرمایه اش را از داراییهــای شــرکت کســر کــرد و تعــداد
زیادی از  25هزار کارمند خود را از دست داد.
سایر شکلهای رشد غیرطبیعی

ادغــام شــدن تنهــا راه همــکاری دو شــرکت نیســت ،بلکــه راههــای دیگــری
برای رشد غیر طبیعی وجود دارد.

سرمایهگذاری اقلیت

ســرمایهگذاری کــم یــک شــرکت در شــرکت دیگــری میتوانــد بخشــی از
توافــق بــرای ایجــاد انگیــزه بــرای توســعهی هــر دو طــرف باشــد .در ســال ،2001
شــرکت مــک دونالــد 33 ،درصــد ســهام شــرکت  Pert a Mangerرا خریــداری کــرد.
هــر دو ایــن شــرکتهای در زمینــه غذاهــای فســت فــود فعالیــت داشــتند.
مکدونالــد بــه نیــت کشــف راههــای جدیــد خــارج از هســته اصلــی شــرکت خــود
دســت بــ ه ایــن اقــدام زد .آنهــا در چنــد شــرکت صنعــت فســتفود همــکاری
کردنــد .از نــگاه  Pertایــن معاملــه میتوانســت همراهیهــای اســتراتژیک و مالــی و
تاکتیکــی را بــرای برنامههــای توســعهای جهانــی را بیــاورد و فضــای حضــور در بــازار
کشــور ژاپــن را فراهــم کنــد .امــا بــا جلــو رفتــن اوضــاع ،شــرکت  Pertمتوجــه
قضاوتهــای نادرســتش شــد .زیــرا توســعه در بازارهــای جهانــی خیلــی ســختتر
6. Eddie Lampert
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از پیشبینیهایشــان بــود و ســاختارهای برنامــهی حضــور در ژاپــن بســیار
هزینهبــر بــود .توجــه ناکافــی بــه هســتهی مرکــزی شــرکت در انگلیــس باعــث شــد
پــول زیــادی را از دســت بدهنــد .مدیــر جدیــد شــرکت  Pertتصمیــم گرفــت بــرای
ازدســت نرفتــن موقعیــت شــرکت ،از بــازار توکیــو خــارج شــود و هزینههــا را در
نیویــورک و هنگکنــگ کاهــش دهــد و روی مرتبســازی هســتهی مرکــزی
شــرکت تمرکــز کنــد .ســهام مکدونالــد در شــرکت  Pertدر ســال  2008توســط
یــک شــرکت خصوصــی ،بــه مبلــغ  345میلیــون پونــد (معــادل  552میلیــون دالر)
فروختــه شــد .در آن زمــان شــرکت بــه وضعیــت قبلــی خــود در بــازار انگلیــس
دست پیدا کرده بود و چشمانداز خوبی در بازار ایاالت متحد امریکا داشت.
سرمایهگذاری مشترک

شــرکتهایی کــه بــه همــکاری یــا اســتفاده از توانایــی هــم نیــاز دارنــد،
ضرورتــی بــه خریــد یــا تبــادل ســهام یکدیگــر ندارنــد .آنهــا میتوانــد برخــی
شــکلهای مختلفــی ســرمایهگذاری مشــترک را ایجــاد کننــد کــه در آن هــر دو،
بــا حفــظ ساختارهایشــان ،یــک ســازمان واحــدی را ایجــاد کننــد کــه بتوانــد
ی باشــد و هــم
آنهــا را بــه اهدافشــان برســاند .ایــن سیســتم میتوانــد هــم رســم 
ی بیــن دو شــرکت صــورت گیــرد .در یــک ســری
اینکــه بــه صــورت غیررســم 
مــوارد نگرانیهــای قانونــی وجــود دارد کــه هــر دو شــرکت بایــد بــه آن توجــه
داشــته باشــند ،در ســایر مــوارد ایــن نــوع ســرمایهگذاریها بــه منظــور عــدم
رقابــت در یــک بــازار مشــترک یــا تبانــی صــورت میگیــرد .در ایــن حالــت ریســک
ســرمایهگذاری تــا حــدودی پاییــن میآیــد و طــی مذاکراتــی مشــخص میگــردد
ـش شــرکت نیــاز دارد کــه بــه صــورت قانونــی و طــی قــراردادی ایــن
کــه کــدام بخـ ِ
توافــق صــورت بگیــرد کــه معمــوالً راجــع بــه تقســیم ســود و هزینههایــی کــه
شامل اجرای این توافق است میشود.
ایــن نــوع از ســرمایهگذاری هماننــد چرخهایــی بــرای انجــام یــک پــروژهی
خــاص عمــل میکنــد کــه نتیجــهی آن اســتقالل هــر کــدام از ســرمایهگذاران
اســت و معمــوالً بــرای یــک مــدت زمانــی مشــخص صــورت میگیــرد .برعکــس
خریــد یــا ادغــام دو شــرکت ،هیــچ قصــد و انگیــزهای بــرای مداخلــه کــردن بــه
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قســمتهایی از مدیریــت یــا اســتراتژی شــرکت وجــود نــدارد .و تنهــا رابطــهی
تعریفشــده بیــن دو یــا چنــد ســرمایهگذار اســت کــه در قــرارداد چارچــوب آن
مشــخص شــده .هرکــدام از شــرکا بــرای خــود اهدافــی از ایــن ســرمایهگذاری دارنــد
کــه شــاید بــا یکدیگــر مطــرح نکننــد .در حقیقــت ،کل ارزشهایــی را کــه از
ســرمایهگذاری مشــترک نشــأت میگیــرد نادیــده میگیرنــد .بــرای مثــال شــاید
شــرکا بــه هدفهــای مالـیای کــه تعییــن کــرده بودنــد نرســند ،امــا ممکــن اســت
ســودهای دیگــری را ایجــاد کننــد کــه از جملــه تجربــهای اســت کــه مدیریــت
میتوانــد از ایــن راه بهدســت آورد؛ همینطــور اســت توانایــی شــرکا بــرای
ســرمایههای فکــری و آشــنایی بــا بــازار جدیــد بــا کمتریــن هزینــهی مــادی و
معنوی .درحقیقت ،آنها از نتایج فاجعهبار ادغام جلوگیری میکنند.
اتحاد استراتژیک

ســرمایهگذاری مشــترک معمــوالً بــرای یــک پــروژهی خــاص و تنهــا بــا یــک
شــرکت صــورت میگیــرد ،امــا در اتحــاد اســتراتژیک یــک برنامــهی بلندمــدت
اســت کــه بــه یــک توافــق کلــی بیــن شــرکتهای فعــال در یــک بــازار بــرای کمــک
بــه یکدیگــر بــرای بهدســت آوردن ارزشهــای جدیــد اســت .در ایــن حالــت
ریســکهای معمــول بابــت همــکاری بــا یــک شــرکت و دربــارهی یــک موضــوع
خــاص وجــود نــدارد .روزابــت مــوس کانتــر 7پروفســور دانشــکدهی تجــارت دانشــگاه
هاروارد ،اتحاد استراتژیک را به ازداوج مدرن تشبیه کرده و میگوید:
«کسـبوکار جــدا ،دســتهچک مســتقل و برخــی اوقــات حتــا اسـمهای

متفــاوت .امــا آنهــا نیــاز دارنــد دربــارهی مســائلی کــه بابــت مســائل

خانه و فرزندانشان همپوشانی دارد کنار یکدیگر کار کنند».

ایــن روش بـ ه ایجــاد قراردادهــای جداگانــه و محتــوای خاصــی نیــاز نــدارد .فــرم
و چارچــوب آن کام ـ ً
ا روی کالم و حــرف اســت .در حقیقــت ایــن اتحــاد دربــارهی
رابطــه اســت نــه دربــاره توافقــات قانونــی .ایــن اســتراتژی در صــورت وجــود منافــع
مشــترک بیــن شــرکا میتوانــد موفقیتآمیــز باشــد( .یعنــی از اتحــاد بیــن رقبــای
پتانســیلدار جلوگیــری نمیکننــد ).و بــه یکدیگــر احتــرام میگذارنــد .در حالــی
7. Rosabeth Moss Kanter
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کــه در ســرمایهگذاری مشــترک ،هــر یــک از شــرکا بایــد دالیــل منطقــی بــرای
حضــور درآن فعالیــت مشــترک داشــته باشــند و ســود منطقــی از آن بهدســت
آورنــد و ســایر بخشهــای شــرکت از هــم جــدا خواهــد بــود و هیــچ توافقــی در آن
صورت نخواهد گرفت.
ادعای متقابل :امتیاز و صدور مجوز

ادعــای متقابــل یــا دفــاع زمانــی صــورت میگیــرد ک ـ ه ایــدهی کس ـبوکار یــا
سیســتم شــرکت توســط یــک شــرکت دیگــر در مــکان یــا صنعــت متفاوتــی
کپیبــرداری میشــود .ادعــای متقابــل نوعــی اســتراتژی اســت کــه بــه دنبــال
رشــد طبیعــی شــرکت صــورت میگیــرد .ایــن موضــوع میتوانــد در حالــت
ســرمایهگذاری مشــترک و ســرمایهگذاری در ســایر شــرکتها بــه صــورت
توافقنامــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .ایــن ادعــا معمــوالً از ســوی کســانی کــه وارد
یــک بــازار جدیــد میشــوند پیگیــری میشــود .اکثــر کارآفرینــان ایــدهی یــک
شرکت دیگر را بااجازه یا بدون اجازهی صاحب آن استفاده میکنند.
امتیاز

امتیــاز مجــوزی محســوب میشــود کــه در طــول توســعهی شــرکت بابــت
فعالیتهایــی انجــام دادهانــد در نظــر گرفتــه میشــود .یــک شــرکت میتوانــد زیــر
نظــر یــک امتیــاز فعالیتهایــش را گســترش دهــد کــه روی فــروش ســایر رقبــا
تأثیــر میگــذارد .در صنعــت فســتفود تعــداد زیــادی امتیــاز وجــود دارد کــه
مکدونالــد بهتریــن گزینــه بــرای مثــال زدن اســت .کســانی کــه میخواهنــد از
اســم ،لوگــو و نشــان تجــاری شــرکت اســتفاده کننــد بایــد حــق امتیــاز آن را بــه
مکدونالــد پرداخــت کننــد .در ایــن روش صاحــب امتیــاز دربــاره اســتفاده از
سیســتم کســبوکار و پشــتیبانی ،آموزشهــای الزم را بــه درخواســتکننده
میدهــد و توافقنامــهای بیــن هــر دو از بابــت رعایــت حقوحقــوق صــورت
یگیرد.
م 
ارائـهی امتیــاز شــرکت یکــی از راههــای گســترش و کســب درآمــد بــرای مالــک
مجموعــه بــدون انجــام فــداکاری یــا تــاش اســت و اکثــر شــرکتهای کوچــک
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بســته میشــود .بــرای خیلــی از مدیرانــی کــه مالــک مجموعــه هــم هســتند
اســتفاده از ایــن روش ریســکهای مربــوط بــه کارآفرینــی را بهشــدت کاهــش
میدهــد و رشــد ســریع و دسترســی بــه نقدینگــی را بــه همــراه مــیآورد .در
الگوهــای توســعه بایــد ایــن نــوع ارائـهی امتیــاز بــرای شــرکتها بــرای بهرهبــرداری
از زحماتشــان قــرار داده شــود .شــرکتی کــه از امتیــاز اســتفاده میکنــد توســعه
نخواهــد یافــت امــا کســی کــه امتیــاز را میدهــد نمــودار توســعهاش بهشــدت بــاال
م ـیرود .البتــه افــرادی کــه از امتیــاز اســتفاده میکننــد بایــد از موانــع توســعهای
پیــش رو دارنــد آگاه شــوند .توســعهی هــر کــدام از آنهــا بــه محدودیتهــای
جغرافیاییشــان برمیگــردد .تنهــا راه توســعه آنهــا ایــن اســت کــه بهعنــوان یــک
توزیعکننــدهی اصلــی قــرار بگیرنــد کــه شــبکهای از مصــرف کننــدگان را زیــر نظــر
داشته باشند.
البتــه همــهی افــرادی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت میکننــد از نتیجــهی آن
رضایــت ندارنــد؛ زیــرا شــرکتی کــه امتیــاز خــود را واگــذار میکنــد و آن را در
اختیــار شــرکت دیگــری قــرار میدهــد ،بایــد تــاش زیــادی کنــد تــا موقعیــت
برنــدش از جملــه کیفیــت و فرهنــگ ســازمانی تغییــر پیــدا نکنــد .در حقیقــت
سرپرســتی شــرکت بــا دادن آن بــه یــک شــرکت دیگــر تغییــر میکنــد و بایــد بــا
نظــم و ترتیــب گیرنــدهی امتیــاز همخوانــی داشــته باشــد Pert a Manger .در
ســالهای اول تــاش کــرد وارد ایــن عرصــه شــود امــا بعــد از راهانــدازی چنــد
مغــازه بهتدریــج از خیــر واگــذاری امتیازشــان و کســب درآمــد از ایــن موضــوع
گذشــتند .بــرای شــرکت  Starbucksایــن موضــوع دو جنبــه داشــت .در برخــی
مناطــق مثــل خاورمیانــه ،بــازار بــه گونــهای رفتــار میکنــد کــه بایــد افــرادی
بهعنــوان دارنــدهی امتیــاز از ســوی شــرکت مــادر بتواننــد خدمــات را دریافــت کننــد
امــا در ایــاالت متحــد امریــکا جایــی کــه شــرکت فعالیــت خــود را شــروع کــرد
همـهی خدمــات از ســوی شــرکت اصلــی ارائــه میشــود .هــاوارد شــولتز  8وقتــی در
ســال  2009بــه مدیرعاملــی شــرکت  Starbucksبرگشــت وقتــی توســعه شــرکت
متوقــف شــده بــود در مصاحبـهی کوتاهــی بــا مجلـهی بیزنــس دانشــگا ه هــاروارد به
مشــکالتی کــه یــک مدیرعامــل موفــق ممکــن اســت در اعطــای امتیــاز شــرکتش
8. Howard Schyktz
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مواجــه شــود اشــاره میکنــد« :شــما بایــد دلیــل محکمیبــرای انجــام ایــن کار
داشــته باشــید .مــا فشــارهای زیــادی را در بازگشــت دراماتیــک تغییــر اســتراتژی و
مــدل شــرکت را در ســهماههی اول تحمــل کردیــم .بــازار بــه شــما میگویــد
 Starbucksبایــد بــه همــان حالــت ســابق کــه همــهی مغازههــا تحــت مدیریــت
شــرکت اصلــی بــود برگــردد .انجــام ایــن موضــوع جنگــی را برســر نقدینگــی راه
خواهــد انداخــت و بــه طــور قابــل توجهــی بازگشــت ســرمایه را افزایــش میدهــد.
ایــن یــک بحــث خــوب اقتصــادی اســت؛ دربــارهی ارزش ســهام در بــازار هم هســت.
امــا باعــث گسســت در فرهنــگ ســازمان خواهــد شــد .و شــما نمیتوانیــد بــا ایجــاد
تفــاوت در نقش ـهی راه از ایــن موضــوع فــرار کنیــد ،شــما بایــد یــک فــرد معتبــر،
باصداقــت را پیــدا کنیــد و بایــد از تــه قلبتــان بــاور داشــته باشــید کـ ه ایــن روش
نتیجه میدهد و شما را به موفقیت میرساند».
بــا ایــن حــال تعــدادی از شــرکتها بــا اســتفاده از ایــن روش بــه موفقیتهــای
خوبــی رســیدهاند .بــه مکدونالــد قبــ ً
ا اشــاره کردیــم Body Shop's .در مراحــل
اولیـهی توســعهاش بهایــن روش روی آورد و آنهــا بــه لحــاظ ســازماندهی و پاســخ
بــه درخواســتهایی کــه ارائــه میشــد توانســتند بهخوبــی پاســخ بدهنــد و
خریدارانــی قــوی را ایجــاد کردنــد کــه میتوانســتند نمایندههایــی را بــه
زیرمجموعهشان اضافه کنند و یک منبع مالی مطمئن برای شرکت شوند.
زمــان در واگــذاری امتیــاز نقــش کلیــدی دارد .امتیازدهنــده زمانــی میتوانــد
بــه متقاضیــان امتیــاز شــرکت پاســخ مثبــت بدهــد کــه برنامـهی کاری آنهــا بــرای
یــک زمــان مشــخص باشــد و معلــوم شــود بــه چــه شــکل میخواهنــد طــرح خــود
را پیــاده کننــد .آنهــا شــاید فعالیــت خــود را بهایــن شــکل توجیــه کننــد کــه
ی آن را
ریس ـکهای مربــوط ب ـ ه ایجــاد شــعبه جدیــد را کاهــش میدهنــد و تمام ـ 
بهعهــده میگیرنــد و تمامیشــرایط اصلــی شــرکت را رعایــت خواهنــد کــرد.
آنهــا همچنیــن در مذاکــرات روی حفــظ ارزشهــای شــرکت ،بیشــتر از بهدســت
آوردن امتیــاز تأکیــد خواهنــد کــرد .امــا مالــک امتیــاز در کشــمکش ایــن واگــذاری
قــرار دارد و وسوســهی توســعهای شــرکت بــرای راهانــدازی شــعبهای جدیــد در
منطقــهای کــه تــا بــه حــال حضــور نداشــتهاند ،درگیــرش میکنــد .قطعــاً ایــن
انتخــاب مســیری را بــرای توســع ه ایجــاد خواهــد کــرد کــه باعــث افزایــش ظرفیتها
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و قابلیتهــای جــاری مدیریــت خواهــد شــد .البتــه آنهــا نگرانــی دیگــری راجــع
به کپیبرداری هم دارند.
صدور مجوز

صــدور مجــوز در مقیــاس کوچکتــری از واگــذاری امتیــاز دارد .واگــذاری
امتیــاز ،مجــوزی اســت کــه چندیــن بُعــد شــرکت را همچــون برنــد ،محصــول و
قیمــت را در برمیگیــرد .مجــوز معمــوالً تنهــا اجــازهی اســتفاده از یــک یــا چنــد
مــورد را میدهــد .دارنــدهی آن تنهــا حــق اســتفاده از همــان بخــش شــرکت را دارد
مثــل الگــو ،یــا عالمــت تجــاری .ایــن روش یکــی از راههــای تســهیل پاس ـخگویی
به نیازهای شرکت است.
توسعهی طبیعی و غیرطبیعی

هــر دو اینهــا بــه صــورت اســتراتژیهای ناســازگار باهــم شــناخته میشــوند
و مثــل مهرههــای ســیاه و ســفید هســتند .شــرکتها در مراحــل اولیــهی
حضورشــان بــه طــور اجتنابناپذیــر روی رشــد طبیعیشــان تمرکــز میکننــد ،امــا
وقتــی بــه مراحــل باثباتتــری برســند نتیجــه میگیرنــد کــه بــا گرفتــن یــک
شــریک تجــاری یــا اضافــه کــردن ســرمایه میتواننــد بــه رشــد ســریعتری دســت
پیدا کنند.
شــرکتها نســبت بــه امتحــان انــواع مختلــف توســعه بیمیــل هســتند .الرنــس
10
کاپــرون 9یکــی از پرفســورهای مؤسســهی  INSEADدر فرانســه و ویــل میچــل
اســتاد دانشــگاه تورنتــو کانــادا در تحقیقــات  10ســالهی خــود دربــارهی شــرکتهای
مخابراتــی بهایــن نتیجــه رســیدند کــه تنهــا یکســوم آنهــا گزین ـهی توســعه را
ی منابعــی را کــه در
فعــال کردهانــد .برخــی شــرکتها ترجیــح میدهنــد تمامــ 
اختیــار دارنــد توســعه دهنــد ،بقیــه ممکــن اســت ســراغ گرفتــن مجــوز یــا
ســرمایهگذاری مشــترک برونــد یــا بــا شــرکت دیگــری ادغــام شــوند .کاپــرون و
میچل در این مطالعهی خود با اشاره بهاین موضوع میگویند:
9. Laurence Capron
10. Will Mitchell
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« ...ایــن موضــوع بــه طــور قطــع اثبــات شــده کــه شــرکتها هم ـهی
روشهــای بهدســت آوردن منابــع را اســتفاده میکننــد .بــه طــور
مشــخص 46 ،درصــد شــرکتها از طریــق اتحــاد ایــن منابــع را
بهدســت میآورنــد و  12درصــد از طریــق منابــع داخلــی شــان توســعه
را ایجاد خواهند کرد».

انگیزههــای شــرکت بــرای توســعه و انتخــاب مســیر آن بایــد مــورد توجــه قــرار
گیــرد .اگــر شــرکتها روی گزینههــای پیــش رویشــان تمرکــز نکننــد بــه خاطــر
ی توســعه گیــر میکننــد :درک نمیکننــد چیــزی
نداشــتن تجربــه در تلـهی قدیمـ 
کــه آخریــن بــار رخ داده در مرحلـهی بعــدی کاربــرد نــدارد .توســعه دربــارهی تغییــر
است.
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هیچیــک از بحثهایــی کــه تــا بــه حــال در یــک کتــاب انجــام شــده تأثیرگــذار
نخواهنــد بــود مگــر اینکــه مدیــران و مســؤالن بخشهــا تصمیــم بــه اجــرای آن بگیرنــد.
در یــک شــرکت موفــق ،بهتریــن راه بــرای شــروع فعالیــت ریختــن طرحــی بــرای
کسـبوکار اســت .مــا در ایــن فصــل تصمیــم داریــم دربــارهی تأثیراتــی کــه توســعه روی
طرح کسبوکار دارد صحبت کنیم.
حسابداری (برای هدایت توسعه و شناسایی موانع آن)

شــرکتها بایــد راههــای توســعه و موانــع آن را شناســایی کننــد و مطمئــن باشــند
هــر دو آنهــا در طــرح کسـبوکار گنجانــده شــود .طــرح کسـبوکار یعنــی شــرکت االن
در چــه موقعیتــی قــرار دارد و برنام ـهی آن بــرای آینــده بــه چــه شــکل خواهــد بــود.
ســادهترین راه بــرای شــناخت راههــا و موانــع توســعه اســتفاده از سیســتم آنالیــز SWOT
اســت (قــدرت ،ضعــف ،فرصــت و تهدیــد) 1قــدرت و فرصــت هــر دو راههــای توســعه را
نشــان میدهنــد .قــدرت بــه معنــای ظرفیتهــای داخلــی یــک شــرکت اســت کــه
باعــث ایجــاد توســعه میگــردد؛ البتــه اگــر بــه خوبــی ایــن ظرفیتهــا مدیریــت شــوند.
فرصــت بــه معنــای کیفیــت پیشــنهادهای بازرگانــی خــارج (منظــور خــارج از شــرکت)
بــرای توســعه اســت کــه نیــاز بــه بهرهبــرداری از طــرف شــرکت دارد .مدیــران میتواننــد
از هــر دو اینهــا در برنامـهی توســعه خــود اســتفاده کننــد ،یــا روی یکــی از آنهــا بیشــتر
از دیگــری تمرکــز کننــد .فرصــت و قــدرت یــک شــرکت ،موقعیــت جدیــدی بــرای
شــرکت دیگــر نخواهــد بــود .برعکــس ،ضعــف و تهدیدهــا ،انــواع موانعــی را کــه بــر ســر
راه توســعه قــرار دارد معرفــی میکنــد .ضعــف بــه شــخصیت داخلــی شــرکت و تهدیــد
به شخصیت بیرونی و محیطی شرکت برمیگردد.
فرصتهــا و تهدیدهــا ،هــر دو مربــوط بــه شــخصیت بیرونــی شــرکت اســت کــه
میتــوان از طریــق ایدههــای ذهنــی ،معیارهــای رقبــا و نظــارت بــر نظرهــای مشــتریان
پــی بــرد( .بــه فصــل  2مراجعــه کنیــد LEPEST ).مخفــف کلمــات قانــون ،اقتصــاد،
سیاســت ،شــرایط محیطــی ،جامعهشناســی و تکنولــوژی 2اســت کــه روی شــرایط
محیطــی بــازار تأثیــر میگــذارد .اینهــا میتوانــد فرصتهــا یــا تهدیدهــای پیــش روی
1. strengths, weakness, opportunities and threats
2. legal, economic, political, environmental, sociological and technological
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شــرکتها را شناســایی یــا مدیــران را نســبت بــه ســرمایهگذاری روی قابلیتهایــش
تشویق کند.
قدرتهــا و ضعفهــا ،هــر دو مربــوط بــه بخشهــای داخلــی سیســتم شــرکت
اســت کــه بیشــتر تحــت کنتــرل مدیــران قــرار دارد .درحالــی کــه تهدیدهــا و فرصتهــا
بازتابــی از انتخابهــای مدیــران اســت کــه بــه قابلیتهــای آنهــا بســتگی دارد.
میتــوان لیســتی از ضعفهــا و قدرتهــای یــک ســازمان بــا بررســی صادقانــه قابلیتهــای
داخلــی شــرکت جمــع کــرد کــه بــه تحلیــل و معیارهــای انتخابــی رقبــا پــی ببریــم.
اســتفاده از مدلهــای توســعه کــه در فصــل اول بــه آن اشــاره شــد بــه تحلیــل شــرکت
در پیــدا کــردن ضعفهــای پنهانــی مخصوصــاً آنهایــی کــه در اثــر تغییراتــی کــه در
شــرکت بهخاطــر توســعه و تحــوالت اخیــر شــرکت اتفــاق افتــاده خــودش را بــه شــدت
نشان میدهد.
خیلــی مدیــران شــرکتها بــا سیســتم تحلیــل  SWOTآشــنایی دارنــد .امــا تعــداد
ی بعــد از انجــام تحلیــل بــه مرحلـهی بعــد میرونــد و ایــن ســؤال را میپرســند کــه
کمـ 
«خب که چی؟»
یکــی از راههــای تحلیــل ،قــرار دادن اطالعــات بهدســت آمــده راجــع بــه ضعــف،
نقــاط قــوت داخلــی و بیرونــی شــرکت ،فرصتهــا و تهدیــد در برابــر یکدیگــر و برقــراری
ارتبــاط بیــن آنهــا اســت ( شــکل  8.1را مشــاهده ببینیــد ).همانطــور کــه در شــکل
میبینیــد هــر کــدام از نقــاط قــوت بــا فرصتهــای پیــش رو ارتبــاط دارد  .اگــر نقــاط
قــوت شــرکت کمــک کنــد از فرصتهــا اســتفاده کنیــم ،از عالمــت تیــک در جــدول
اســتفاده میکنیــم و اگــر ایــن نقــاط قــوت تأثیــری در اســتفاده از فرصتهــا بــرای مــا
ایجــاد نکنــد آن را بــا عالمــت نشــان میدهیــم .اگــر نقــاط قــوت باعــث شــود راهــی
بــرای اصــاح تهدیدهــا پیــدا شــود عالمــت را اســتفاده میکنیــم .خیلــی کــم پیــش
میآیــد مدیــران نقــاط قــوت ســازمان را شناســایی نکننــد و آنهــا را فقــط در وقتــی
ضعفهــای سیســتم رو میشــود ،درک کننــد .مخصوص ـاً وقتــی فرصــت خاصــی بــرای
شــرکت ایجــاد شــود .در ایــن حالــت باکــس فرصتهــا عالمــت زده میشــود .وقتــی
هــم نقــاط قــوت نتواننــد ضعفهــای سیســتم را اصــاح کننــد ،در باکــس قــدرت عالمــت
را میگذاریم و اگر باعث بدتر شدن اوضاع شوند عالمت را استفاده میکنیم.
ایــن تمریــن دربــارهی ضعفهــا اســت .وجــود برخــی ضعفهــا باعــث میشــود
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ســازمان نتوانــد از موقعیــت و فرصتهایــش اســتفاده کنــد .در ایــن حالــت عالمــت را
در باکــس ضعفهــا اســتفاده میکنیــم .همچنیــن وقتــی ضعــف سیســتم باعــث ایجــاد
تهدیــد شــود ایــن عالمــت کاربــرد دارد .امــا اگــر ضعــف درونــی هیــچ ارتباطــی بــا
تهدیدهــا و فرصتهــای سیســتم نداشــته باشــد از عالمــت اســتفاده میکنیــم .خیلــی
کــم پیــش میآیــد از محتــوای یــک ضعــف وقتــی بــا فرصــت یــا تهدیــد در شــرکت
روب ـهرو هســتیم بــه قــدرت برســیم .معمــوالً بخــش مربــوط بــه قــدرت بایــد هــای
ی داشته باشد و همهی ضعفها به و عالمت ختم شود.
زیاد و های کم 
عالمــت اهمیــت قــدرت یــا ضعفهــا ،فرصتهــا یــا تهدیدهــا بــرای مقابلــه بــا
ســازمان را نشــان میدهــد .بــرای خیلــی مدیــران راحتتریــن گزینهایــن اســت کــه
نقــاط قــوت ســازمان را بــه رخ بکشــند و ســرمایهها را در جهــت نقــاط قوتــی کــه
ارتباطــی بــه شــرایط حاضــر شــرکت نــدارد ،هــدر دهنــد .شــرکتهایی کــه در بــازار در
شکل  -  8.1ماتریکس نقاط ضعف و قدرت شرکت
تهدید
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نقــش مخــرب ظاهــر میشــوند ،در ســرمایهگذاری بــرای تغییــر بــازار شکســت میخورنــد.
ردیــف پایینــی جــدول میــزان اهمیــت فرصتهــا و تهدیدهــا را بــه نســبت ســهمیکه
ضعف و قدرت سیستم دارد نشان میدهد.
نقطهی مثبت :از بین بردن منفیها

اســتفاده از تحلیــل  SWOTدر دومیــن مرحلــه از رونــد تحلیــل ســازمان ،بــه شناســایی
راههــای توســعه و موانــع آن کمــک شــایانی میکنــد .بهعنــوان جایگزیــن ایــن تحلیــل
ی هدفهــای اســتراتژیک را روی یــک فرصــت یــا تهدیــد بــه خصــوص
میتــوان تمام ـ 
متمرکــز کنــد .ایــن روش از یــک تکنیــک توســعه در علــوم اجتماعــی گرفتــه شــده کــه
آن را «تجزیه و تحلیل میدانی» مینامند.
تیم مدیریتی باید دست به سه کار بزند:
تعریــف یــک هــدف مشــخص بــرای ســازمان کــه بــه کجــا میخواهــد برســد .البتــه
بــه یــک تحلیــل قــوی نیــاز داریــم تــا ببینیــم در حــال حاضــر شــرکت در چــه
جایگاهــی قــرار دارد و حــد و انــدازهای کــه ســازمان از هــدف تعییــن شــده فاصلــه
دارد مشخص شود.
شناســایی آنچــه ســازمان را از رســیدن بــه هــدف تعییــن شــده بازمـیدارد و اینکــه
ویژگــی مثبتــی دارد یــا نــه .ایــن کار میتوانــد توســط مدیــران میانــی یــا کارمنــدان
صــورت بگیــرد زیــرا در اغلــب اوقــات آنهــا از ایــن موانــع بهخوبــی آگاه هســتند و

ــ
ــ

شکل  - 8.2تجزیه و تحلیل نیروهای میدانی

نیروهای پیشران

االن کجا هستیم؟

کجا میخواهیم برویم؟

نیروهای محدودکننده

منبع :نویسنده
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شرایط سازمان را بهتر از مدیران ارشد درک میکنند.
شناســایی فعالیتهایــی کــه راههــای توســعه را پــرورش میدهــد؛ حتــا اگــر موانــع
توســعه برداشــته نشــده باشــد .در ایــن راه هــم بایــد کار را بــه کارمنــدان ومدیــران
میانــی واگــذار کــرد .اگــر آنهــا اجــازه داشــته باشــند تــا در شناســایی ایــن فعالیتها
حضور پیدا کنند قطعاً اشتیاق بیشتری برای پیادهسازی آن خواهند داشت.
در نهایــت شناســایی و پیادهســازی ایــن فعالیتهــا تنهــا راه تاثیرگــذاری روی یــک
ســازمان اســت .صحبــت دربــارهی هدفهــا و اتاقهــای فکــر بــه شناســایی نقــات ضعــف
و قــدرت ،راههــا و موانــع توســعه میشــود و بــه مدیــران ســازمان بهانـهی خوبــی را بــرای
بحــث میدهــد .امــا در دنیــای واقعــی تنهــا فعالیتــی میتوانــد ایــن تاثیــر را داشــته باشــد
کــه بتوانــد تفاوتــی ایجــاد کنــد .شناســایی ایــن فضاهــا در پیادهســازی برنامههــای
توسعه و طرح کسبوکار کمک کند و سازمان را به جلو حرکت دهد.

ــ

محتوای اصلی برنامههای توسعه

ژنرال آیزنهاور در خاطرات خود مینویسد:

«همیشــه متوجــه شــدهام کــه بــرای آمــاده شــدن بــرای جنــگ برنامههــا
کاربردی ندارند ،اما برنامهریزی کام ً
ال ضروری است».

ایــن موضــوع در مــورد همـهی طرحهــای کسـبوکار تــا بــه امــروز ثابــت شــده کــه
آنچــه اتفــاق میافتــد بــا برنامــه مطابقــت نــدارد .بــا ایــن حــال برنامهریــزی هنــوز
بــرای شناســایی و تمرکــز روی مراحــل توســعه و موانــع آن کمــک میکنــد و از پراکندگی
تمرکز تیم مدیریت روی مسائل غیر ضروری جلوگیری خواهد کرد.
برنامههــای کســبوکار بــه چنــد دلیــل و بــه درخواســت ســهامداران داخلــی و
خارجــی نوشــته میشــود .در شــرکتهای بــزرگ برنامهریزیهــا بــه صــورت چرخ ـهای
برنامههــای بلنــد مــدت دارنــد کــه هــر کــدام از آنهــا برنامــهی ســاالنه ،بودجــه و
مکانیســم اجــرای آن و گروهــی کــه بایــد آن را انجــام دهــد ،مشــخص شــده اســت.
اســتارتآپها معمــوالً طــرح کســبوکار را بــرای ســرمایهگذاران مینویســند .جــدا از
انــواع طــرح کسـبوکار ،همـهی آنهــا یکســری نقــاط مشــترک دارنــد کــه در جــدول
 8.1آورده شده است.
یــک برنامـهی توســعه اگــر همـهی آیتمهــای جــدول  8.1را نداشــته باشــد ،حداقــل
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 90درصــد آن را براســاس آنچــه در فصــل  2و  3گفتــه شــد دارد .مدیرانــی کــه بــرای
توسعه برنامهریزی میکنند باید موارد زیر را به یاد داشته باشند:
تمرکــز :برنام ـهی توســعه شــامل شناســایی مراحــل توســعه و موانــع آن نمیشــود،
دربارهی اینکه روی کدامیک از آنها باید تمرکز کرد صحبت میکند.
تغییــرات در محیطهــای رقابتــی ایجــاد میشــود :اکثــر تحلیلگــران فعالیــت
شــرکت روی رقبــای فعلــی تمرکــز دارنــد نــه آنچــه در آینــده اتفــاق میافتــد .فضــای
رقابتــی کــه باعــث رشــد شــرکت شــود ،دائــم در حــال تغییــر اســت .موفقیــت باعــث
ایجــاد رقبــای جدیــد میشــود و بایــد بــرای پیشبینــی رفتارهــای آنهــا و نحــوهی
پاسخگویی به آن برنامهریزی کرد.
انگیزههــای مالــک و مدیــران ارشــد شــرکت :برنامــه بــرای توســعه بایــد بــه
افــرادی کــه در آن درگیــر هســتند بپــردازد .آرزوهــای ایــن افــراد تغییــر میکنــد و هــر
کــدا ِم آنهــا بــه طــور معمــول انگیزههــای یکســانی ندارنــد .معمــوالً برنامههــای توســعه
روی انگیزههــا و قابلیتهــای افــراد تمرکــز دارد و اینکــه چگونــه میتوانــد تفــاوت
بین اینها را با یکدیگر وفق دهد.
تنگناهــای مدیریــت :برنام ـهی توســعه بایــد ب ـ ه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه بــا
برداشــتن موانــع توســعه چــه ظرفیتهــا و قابلیتهایــی بــه تیــم مدیریــت اضافــه
میشود.
تغییــرات سیســتمی :توســعه دربــارهی تغییــر اســت و رونــد برنامـهی توســعه بایــد
بــه گونــهای باشــد کــه تغییراتــی را کــه همــراه توســعه در ســازمان ایجــاد میشــود
پیشبینــی کنــد .مدیــران بایــد بــه داشــتن برنامههــای یکســان مشــکوک باشــند و بــا
وســواس کامــل تنهــا یکــی از مدلهایــی را کــه در فصــل اول توضیــح داده شــد انتخــاب
کنند.
نقدینگــی مــورد نیــاز توســعه :توســعه بــه نقدینگــی نیــاز دارد؛ درحــدی کــه
ممکــن اســت مدیــران را بابــت ارائــهی همــهی پولهــای نقــد دچــار شــک کنــد.
برنامهریــزی بــرای پیشبینــی مــوارد غیرمنتظــره صــورت میگیــرد و اولویتهــای
مصرف نقدینگی در آن مشخص شده است (به فصل  6مراجعه کنید).
یــک چارچــوب مشــخص بــرای نظــارت و ارزیابــی فراینــد توســعه ( بــه فصــل 4
مراجعه کنید).
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جدول  – 8.1محتوای طرح کسب و کار
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.1خالصه فعالیت اجرایی
خالصه آنچیزی که مشتری نیاز دارد و چطور میتوان به آن رسید
پیامدهای مالی اجرای برنامه
تعیین میزان نیازهای مالی
 .2کسب و کار و فرصتهای درون آن
نیازهایی که برای مشتری باید تامین شود
توضیحات محصول و نحوه استفاده از آن
چطور فعالیت یک شرکت میتواند مشتری را وادار به پرداخت پول نقد کند
پروسه تولید
منابع تامین مواد اولیه و حضور آنها در بلند مدت
نیازهای فکری
موانع اختصاصی برای ورود به بازار
گارانتی و ضمانتها
میزان وابستگی به شخص ثالث
ساختار سازمانی
آنالیز SWOT
 .3صنعت ،بازار و رقبا
انجام آنالیز PESTLE
بررسی ساختار صنعت :پیدا کردن پنج نیروی تاثیرگذار
بررسی رقبای فعلی و بالقوه آینده
معیارهای تصمیم گیری مشتری
تعیین هدف در بازار (نشان تفاوت با سایر رقبا)
استراتژی ورود به بازار
اندازه و توسعه بازار و بخشهای زیر مجموعه آن
تعیین سیاستهای قیمت گذاری
انتخاب محدوده فعالیت
کانالهای توزیع
پاسخهای احتمالی رقبا
پروژه افزایش سهم بازار
پیش بینی فروش
 .4فروش
متد فروش فعلی
مطرح کردن متد فروش برای آینده
کانالهای فروش
منابع فروش
 .5مدیریت و کارمندان
تیم مدیریت
سایر منابع انسانی اصلی
تعیین نقش مدیریت نسبت به شرایط فعلی و برنامه کارمندها و ساختار کلی کسب و کار
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برنامه استخدامی
تعیین پاداش و رابطه آن با نحوه اجرای سیستم
برنامه آموزش و توسعه
 .6ادغام و بدست آوردن ،گرفتن شریک تجاری ،واگذاری
داشتن استداللهای منطقی برای بدست آوردن و یا ادغام در سازمان دیگری
شفافیت در مشخصات هدف تعیین شده
برنامه برای تحقیق
 .7فعالیتها
برنامــه اصلــی فعالیــت ،نشــان دادن مســولیتها ،هزینههــا ،ضــرب االجــل ،وابســتگیها،
تقدمها
تعیین نقطه عطف
خروجیهای سال اول به جزئیات بیان شود
 .8اطالعات مالی و پیش بینی آن
خالصه ای از برنامههای مالی  :میزان بازگشت سرمایه و غیره
خالصه ای از پیش بینیها :سود و هزینه  ،نقدینگی
ارزیابی پایه و اساس پیش بینیهای مالی
نشان دادن فعالیتهای اجرایی اصلی
انجام آنالیزهای قابل دسترس
کاهش خطر
 .9نیازهای مالی
سهامداران فعلی ،وامهای گرفته شده
تعیین نیازهای مالی و زمان رسیدن به آن ،از جمله لیزینگهای گرفته شده
نحوه استفاده از درآمد
مواجه شدن با پیشنهادات فروش شرکت
پیش بینی حاشیه سود مناسب
تعیین راههای خروج برای سرمایه گذار
تعیین پیوستها
پیوستها
بیوگرافی
کشیدن نقشههای فنی
الگوها ،حق مالکیت معنوی و غیره
روشهای حسابرسی
گزارشهای مشاوران
منتشرکردن اطالعات محصول ،بازار و غیره
اسم و جزئیات مشاور
سفارشات در دست تولید
جزئیات روش تحقیق در بازار
چارت سازمانی
منابع اطالعاتی
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در قــرن  19و اکثــر قــرن  ،20شــرکتها بــزرگ و بزرگتــر شــدند .قــرن 21
بــا افزایــش بیــش از انــدازه جهانــی شــدن شــروع شــد کــه در آن جهانــی قدرتمندتر
و تحــت تأثیــر شــرکتهای اقتصــادی شــکل گرفتــه بــود .مهــرداد بقایــی ،اســتیو
کولــی و دیویــد وایــت 1در کتابشــان  The Alchemy of Growthدربــار هی ایــن
موضوع مینویسند:
«توســعه یــک حرف ـهی شــرافتمندانه اســت کــه بــرای جامعــه شــغل

ایجــاد میکنــد و از طــرف دیگــر ثــروت بیشــتر را بــه ســهامداران

اعطــا میکنــد .میتوانــد یــک شــرکت معمولــی را بــه یــک محــرک

محیطــی تبدیــل کنــد کــه در آن کارمنــدان شــرکت ،اهــداف خــود را در

فعالیتشــان پیــدا میکننــد ...قــدرت دگرگــون کننــدهی توســعه،
ی است».
همانند کیمیاگری قدیم 

ی در
هرچنــد از وقتــی بحــران اقتصــادی ســال  2008شــروع شــد ،افــکار عمومـ 
برابــر تأثیرگــذاری بیــش از انــدازهی بزرگتریــن شــرکتها تنهــا بهخاطــر انــدازه
شــان ســخت شــده اســت .حتــا شــرایط مطلــوب یــا بهشــت جهانــی شــدن هــم زیــر
ســؤال رفتــه .بنابرایــن ســؤال دربــارهی انــدازهي شــرکت ســؤالی دربــارهی مــد
نیســت .همانطــور کــه در فصــل  3صحبــت کردیــم ،انــدازهی بهینــه یــک ســری
شــرکتها در صنایــع مختلــف ،کوچکتــر از ســایر شــرکتها اســت .انــدازهی
مطلــوب یــک شــرکت ،بــه انــدازهی مناســب ســازمان و تأثیــرات توســعه بســتگی
ی همچــون انــدازهی ســازمانها
دارد .در ایــن فصــل دربــارهی برخــی مســائل عمومـ 
و توسعه و نحوهی پیادهسازی صحبت خواهیم کرد.
بزرگتر بودن بهتر است

بــه طــور معمــول ،شــرکتهای بــزرگ مزیتهــای بیشــتری نســبت بــه
شرکتهای کوچک دارند.

معیارهای اقتصادی

شــرکتهای بــزرگ معمــوالً کارآمــدی بیشــتری در اســتفاده از ســرمایه و منابــع
1. MehrdadBaghai,Steve Coley, David White
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خــود دارنــد .آنهــا بهتــر میتواننــد از هزینههــای ثابــت خــود اســتفاده کننــد؛
فــروش و خروجــی شــرکت بــه صــورت منظــم توزیــع شــده اســت .اســتفاده از منابع
داخلــی شــرکت بــا برنام ـهی کارآمدتــری صــورت میگیــرد .میتواننــد بــا خریــد
مــواد اولیــه و خدمــات وســیع ،موقعیــت اقتصــادی بهتــری را نســبت بــه رقبــا
بهدســت آورنــد .اســتطاعت مالــی داشــتن نیــروی کار حرفــهای را دارنــد؛ واحــد
منابــع انســانی بهتــر میتوانــد قوانیــن مربــوط بــه محیــط اداری را اجــرا کنــد.
بخــش بازاریابــی فضــای بیشــتری بــرای معرفــی بهتــر برنــد خواهــد داشــت .واحــد
رایانــه میتوانــد سیســتمهای ارتباطــی شــرکت را در موقعیــت مناســبی قــرار
دهــد .امــا معیارهــای اقتصــادی بــی پایــان اســت .در ایــن ســازمانها ،انــدازه شــان
بــه حــدی خواهــد رســید کــه هزینــهی مدیریــت و نگهــداری آن ســنگینتر از
نگهــداری مقیاسهــای تعییــن شــده بــرای ســازمان خواهــد بــود .ایــن نقطــهای
است که شاهد تطبیق سازمان با معیارهای اندازهگیری خواهیم بود.
رونالــد کــوز 2برنــدهی جایــزهی نوبــل اقتصــاد در مقالیــه خــود بــه نــام
 The Nature of the Firmکــه در ســال  1937منتشــر شــد دربــارهی نقــش و انــدازهی
ســازمانها و همچنیــن هزینــه و ســود آنهــا توضیــح میدهــد .او در ایــن نظریـهاش
هزین ـهی معاملــه 3و هزین ـهی ســازمان 4را مــورد مقایســه قــرار میدهــد .واقعیــت
ایــن اســت کــه شــرکتها تمایــل دارنــد هزینههــای ســازمان از هزینههــای
معاملــه کــه علــت وجــودی ســازمان اســت کمتــر باشــد .امــا کــوز ب ـ ه ایــن فکــر
میکــرد کــه انــدازهی بهینــهی یــک ســازمان را پیــدا کنــد .براســاس نظریــهی
هزینههــای معامالتــی ،یــک شــرکت در صورتــی بــه بزرگتــر شــدن تمایــل پیــدا
یکند که:
م 
هزینــهی مدیریــت کــردن شــرکت کاهــش پیــدا کنــد و انــدازهی شــرکت
بهآهستگی بیشتر میشود.
کارآفرینــان کمتــر تمایــل بــه اشــتباه کــردن دارنــد و پاییــن آوردن میــزان ایــن
اشتباهات را در بزرگتر کردن اندازهی شرکت میدانند.
معیارهــای اقتصــادیای وجــود دارد کــه بــه هزینــهی تأمینکننــده و منابــع

ــ
ــ
ــ

 .3هزینهی انجام معامله در یک بازار آزاد
 .4هزینهی مربوط به اجرای وظیفههای مشابه در سازمان

2. Ronald Coase
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توجه دارد.
دو هزین ـهی اول بــا توجــه بــه تقســیمبندی جغرافیایــی محصــوالت و خدمــات
شــرکت افزایــش مییابــد و طبعـاً تعــداد آنهــا را نیــز بــاال میبــرد .نظریـهی کــوز
توضیــح میدهــد چــرا شــرکتها تمایــل دارنــد در مناطــق مختلفــی فعالیــت
کننــد یــا چــرا روی نــوع خاصــی از شــرکت تمرکــز میکننــد .و همچنیــن توضیــح
میدهــد چــرا برخــی ســازمانها مدیریــت خــود را بــه گون ـهای تنظیــم میکننــد
کــه بــه یــک ســازمان بــزرگ تبدیــل شــوند .قطع ـاً هزینههــای ســازمانی آنهــا از
هزینهی معامالتیشان کمتر خواهد بود.
قدرت در بازار

یــک ســازمان بــزرگ قطعـاً ســهم بــازار بیشــتری دارد و دوســت دارد شــرایط او
بــه بــازار حاکــم باشــد؛ مخصوص ـاً راجــع بــه بحــث قیمــت .معمــوالً شــرکتهای
کوچکتــر شــرایط قیمتــی را کــه از ســوی آنهــا تعییــن میشــود میپذیرنــد
مگر اینکه بتوانند زیر قیمت بفروشند که احتمال خیلی کمیدارد.
اعتبار

شــرکتهای بــزرگ معمــوالً اعتبــار بیشــتری نســبت بــه رقبــای کوچکتــر
خــود دارنــد .بــرای مثــال ،شــرکتهای کوچــک مخصوص ـاً وقتــی میخواهنــد در
مناقصــات دولتــی شــرکت کننــد همیشــه از فضــای غیرعــادیای کــه علیــه آنهــا
وجــود دارد شــکایت میکننــد .انبوهــی از کاغذبــازی در ادارات دولتــی انجــام
میشــود کــه همــهی آنهــا بــه نفــع شــرکتهای بــزرگ تمــام میشــود و ایــن
یکــی از معیــاری اقتصــادی اســت .هماننــد ســندرم  IBMکــه مدتــی بــر ادارات حاکم
بــود «هیچکــس بــا خریــد لــوازم  IBMاخــراج نخواهــد شــد ».حتــا اگــر
تولیدکننــدهی کوچکتــر آشــکارا شــرایط بهتــری داشــته باشــد یــا محصــول آن بــه
اهــداف شــرکت یــا ســازمان نزدیکتــر باشــد .درحقیقــت ،خریــد از یــک شــرکت
بــزرگ و ثابتشــده ،ریســک کمتــری بــرای مدیریــت نســبت بــه شــرکتهای
گمنام دارد.
از لحــاظ مــوارد دیگــری همچــون دریافــت اعتبــار از تأمینکننــده ،جــذب
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کارمندان باانگیزه و قدرتمند هم شرکتهای بزرگ جایگاه بهتری دارند.
تکنولوژی و اندازهی شرکت

براســاس نظریــهی کــوز ،ســازمانهایی همچــون  General Motorsیــا
 General Electricبهشــدت از لحــاظ انــدازه بــزرگ میشــوند زیــرا آنهــا بیشــتر
تحــت تأثیــر مدیریــت و پیادهســازی معامــات داخلیشــان در برابــر بــازار خارجــی
هســتند .برخــی کارشناســان معتقدنــد توســعهی مــدرن مخصوص ـاً در ارتبــاط بــا
اینترنــت ایــن نظریــه را دچــار اشــکال کــرده .الری دونــز 5و چنــکا مــوی 6در
کتابشــان  Unleashing Technologyبهایــن موضــوع اشــاره کردهانــد ک ـ ه اینترنــت
بــه صــورت دراماتیکــی هزینـهی معاملــه کــردن را مخصوصـاً دربــارهی اطالعــات و
پرداخــت کاهــش داده .شــرکتهای بــزرگ برتــری نســبی کمتــری نســبت بــه
گذشــته خــود دارنــد و شــرکتهای کوچــک ضررهــای کمتــری از حضــور آنهــا
میبیننــد .درواقــع ،دونــز و مــوی تغییــر نفــوذ شــرکتهای بــزرگ را کــه بــه
صــورت تاریخــی روی ســرزمینهای تجــارت تســلط داشــتند نســبت بــه
شــرکتهای کوچــک پیشبینــی میکننــد« .قانــون تســلط شــرکتها» کــه
توســط نقــش قبلــی آنهــا اشــغال شــده بــود بهوســیلهی «قانــون بازگشــت تســلط»
به تصرف در خواهد آمد.
ی بهلحــاظ نظــری
هیــچ کــس بــا نظریــهی مــوی و دون موافــق نبــود .برخــ 
معتقدنــد اینترنــت باعــث کاهــش هزینــهی معامالتــی و هزینــهی ســازمانی
(همانطــور کــه کــوز تعریــف کــرده) شــده و بــا وجــود اینترنــت ،دیگــر ضرورتــی
بــرای تأثیرگــذاری ســازمانهای بــزرگ نیســت .در واقعیــت ،اینترنــت مخصوصــاً
دربــارهی تکنولوژیهــای مــدرن باعــث بهتــر شــدن جایــگاه شــرکتهای کوچــک
شــده .بــا توجــه بــه صحبتهــای بــاال ،شــرکتهای کوچــک میتواننــد بــا
سوءاســتفاده از اینترنــت بهســرعت در بــازار تأثیرگــذار باشــند و بــرای خــود جایــگاه
ویــژهای بســازند؛ در حالــی کــه در گذشــته ایــن موضــوع بهراحتــی امکانپذیــر
نبــود .در ایــن حالــت بهســختی میتــوان انــدازهی یــک ســازمان را پشــت یــک
5. Larry Downes
6. Chunka Mui
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وبســایت خــوب تشــخیص داد و بــه نوعــی شــرکتهای کوچــک بــا اســتفاده از
اینترنــت ،مشــکل اعتبــاری خــود را ،کــه بــه طــور تاریخــی بــا آن مبــارزه میکردنــد،
کاهــش دادنــد .در عصــر اینترنــت شــرکتهای کوچــک میتواننــد بــا هزینــهی
پایینــی بــه اطالعــات تــازهای دســت پیــدا کننــد کــه در گذشــته شــرکتهای
بــزرگ از طریــق ســرمایهگذاری روی شبکههایشــان امــکان دسترســی بــه آن را
داشتند.
شــبکهی جهانــی اینترنــت باعــث میشــود ماهیــت شــرکتها انعطــاف بیشــتری
بــه خــود بگیــرد و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر آســانتر شــود .تکنولــوژی اینترنــت
علیــه قدرتهــای مطلــق هــر بــازاری توطئهچینــی میکنــد و شــرکتهای
بزرگــی کــه ضعیــف و غیرقابــل انعطــاف بــه نظــر میرســیدند در معــرض تهدیــد
ســازمانهایی قــرار میگیرنــد کــه قبــ ً
ا هیــچ نــوع تهدیــدی از ســوی آنهــا
نمیتوانست باعث آزار و اذیتشان شود.
توســعهی خیر هکننــدهی شــرکتهایی همچــون Apple, Google and facebook
نشــان میدهــد تکنولــوژی میتوانــد فضایــی را فراهــم کنــد تــا رشــد و توســعهی
شــرکتها در یــک بــازهی زمانــی مشــخص ،بســیار بــزرگ شــوند؛ بزرگتــر از هــر
شــرکتی در دنیــا .شــاید ســرعت تغییــر تکنولــوژی تأثیــر بیشــتری روی انــدازهی
ســازمانها در زمینــهی توســعه دارد .فیسبــوک در ســال  2004را هانــدازی شــد.
در حالــی کــه همیــن شــرکت در ســال  2015بیــش از  1.4میلیــارد نفــر عضــو
داشــت و ارزش آن بــاالی  200میلیــارد دالر اســت .البتهایــن صحبــت هــم درســت
اســت کــه تکنولــوژی در بعضــی صنایــع باعــث کاهــش ســرعت آن ســازمان
میشــود .مثــ ً
ا دانشــنامهی بریتانیــا یکــی از مثالهایــی اســت کــه بــا افزایــش
حضــور اینترنــت ،ماهیــت وجــودی آن توســط تکنولــوژی مــورد تهدیــد قــرار گرفت.
تعداد بیشتری از این نمونهها وجود دارد.
کوچک بودن زیبا است

تغییــرات تکنولــوژی تنهــا موضوعــی اســت کــه مباحــث و ســؤالها را راجــع بــه
انــدازهی مطلــوب یــک ســازمان ادامــه میدهــد .دانشــمند بریتانیایــی ای  .ف.
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شــوماخر 7کتابــی را بهعنــوان «کوچــک بــودن زیبــا اســت» را در ســال 1937بــه
ی بهخاطــر بحرانهــای نفتــی
چــاپ رســاند؛ وقتــی دنیــا در وضعیــت وخیمــ 
داشــت.از زمانــی کـ ه ایــن کتــاب منتشــر شــده بهعنــوان یــک وصیتنامـ ه دربــارهی
اینکــه حامیــان شــرایط مختلــف اقتصــادی چــه پاســخی بــه بحرانهــای اقتصــادی
مختلــف میدهنــد ،شــناخته شــده .شــوماخر معتقــد اســت تمرکــز روی خروجــی و
تکنولــوژی غیــر انســانی اســت و اولویــت بایــد روی معنــا و بزرگــی فعالیتهــای
اقتصــادی باشــد و اســتفاده (یــا سوءاســتفاده) از منابــع طبیعــی در جهــت بهــرهوری
و رفــع تشــنگی از ســود باشــد .نتیجهگیــری او نمیتوانــد ایــن مفهــوم ســاده را رد
کنــد کــه کوچــک بــودن خــوب اســت و بــزرگ بــودن بــد اســت .شــخصیت فکــر او
بهایــن جملــه ختــم میشــود «کوچــک بــودن در بزرگــی» .بــه عبارتــی شــرکت
برنامههــای خــود را جلــو میبــرد و بــه ســمت توســعه حرکــت میکنــد تــا در
عیــن حفــظ فرهنــگ کوچــک مانــدن ،بــزرگ شــود و بــه دنبــال ســاختارهای
ســازمانی میگــردد کــه در بهوجــود آوردن فرهنــگ ســازمانی عــدم تمرکــز بتوانــد
کمــک کنــد .شــوماخر جــزء اولیــن متفکرانــی بــود کــه نگرانــی خــود را دربــارهی
ارتبــاط تولیــد ناخالــص ملــی بــا موفقیــت اقتصــادی بیــان کــرد و معتقــد بــود بهتــر
اســت حداکثــر موفقیــت را در حداقــل مصــرف بهدســت آورد .مدعــی حرکتهــای
مربوط به خوشبختی ناخالص ملی هم شد ( .به فصل  4مراجعه کنید).
شــوماخر نظریـهی خــود را در بحبوحـهي بحرانهــای نفتــی دهـهی  70توســعه
داد .امــا بحرانهــای اقتصــادی بهعنــوان یــک عــادت حامیشــرکتهای کوچــک
اســت .برعکــس آن ،شــرکتهای بــزرگ بایــد جوابگــوی بحرانهــای بهوجــود
آمــده باشــند .بانکهــای بــزرگ ،کمپانیهــای بــزرگ تولیــد ماشــین و ســایر
شــرکتهای بــزرگ در نتیجــهی بحــران اقتصــادی ســال  2008دچــار وضعیــت
وخیمیشــدند .در حالــی کــه شــرکتهای کوجــک اوضــاع متفاوتــی داشــتند،
اقتصاددانهــا و قانونگــذاران تــاش بیهــودهای بــرای پیــدا کــردن راهــی میکردنــد
تــا از بهوجــود آمــدن چنیــن بحرانــی جلوگیــری کننــد .شــرکتهای بــزرگ و
ســاختار ســازمانی آنهــا در ایــن بحرانهــا در خــط مقــدم قــرار دارنــد .یــک
چشــمانداز جدیــد ایــن اســت کــه نســل بعــدی مدیــران را بــا پیادهســازی
7. E.F.Schumacher
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برنامههــای توســعه تربیــت کنیــم .در فوریـهی  ،2009گــری هامــل 8اســتاد دانشــگاه
مقالـهای را در مجلـهی بیزنــس دانشــگاه هــاروارد منتشــر کــرد کــه در آن برنامههای
تحقیقــی را بــرای کارشناســان شــرکتها و چالشهــای جدیــدی را بــرای مدیــران
طراحــی کــرده بــود .در برخــی چالشهایــی کــه بــه آنهــا اشــاره کــرده بــود
شــوماخر قهرمــان معرفــی شــده بــود «آسیبشناســی سلســلهمراتب رســمی
شــرکت»« ،کاهــش تــرس و افزایــش اعتمــاد»« ،تعریــف دوبــارهی رهبــر بــودن در
ســازمان»« ،توســعهی جامــع اندازهگیــری فعالیتهــای اجرایــی» .ســایر
نشــانهگیریهایی کــه بــه مراحــل توســعهی ســنتی و انــدازهی آنهــا مربــوط
میشــود« :بایــد اطمینــان داشــته باشــیم کــه فعالیتهــای مدیریــت در راســتای
هدفهــای باالتــری قــرار دارد .اکثــر شــرکتها بــرای باالبــردن ارزش سهامشــان
حداکثــر تــاش را میکننــد؛ هدفــی کــه قابــل احتــرام نیســت .هــدف تحلیلگــران
احساســی بــه حداکثــر رســاندن ثــروت بــا کمبــود قــدرت تمــام انــرژی انســانی
خواهــد بــود .ای دفــاع غیرقابــل قبولــی اســت وقتــی مــردم دربــارهی مشــروعیت
قــدرت شــرکتهای بــزرگ ســؤال میپرســند و بــه انــدازهی کافــی متقاعــد کننــده
ی دوبــاره شــود .بــه خاطــر همیــن دالیــل،
و ویــژه نیســت کــه باعــث خوشــنام 
اهداف مدیریتهای فرد باید در موفقیت اجتماعی و اهداف عادالنه باشد».
آدام اســمیت 9در اولیــن کتــاب خــود بــه نــام ثــروت ملــل ،بــه مقــدس بــودن
اقتصــاد بــازار آزاد اشــاره میکنــد امــا در کتــاب دیگــرش بــه نــام نظریــهی
احساســات اخالقــی 10ایــن نظریــه را مطــرح میکنــد کــه دوراندیشــی یعنــی تمــام
حسـنهایی کــه بــه شــخصیت فــرد کمــک خواهــد کــرد؛ مثــل «انســانیت ،عدالــت،
ی جامعــه» کــه بهعنــوان کیفیــت رابطــه بیــن انســانها
ســخاوت و روح عمومــ 
معرفــی میشــود .او توســعه را بــه ایــن صــورت میبینــد کـ ه ایــن مــوارد هــم درون
آن دیــده شــوند .تعریــف توســعه بــا حضــور اینترنــت و شــکل آن تغییــر کــرده و
نظریههــای جدیــدی درایــن زمینــه آمــده کــه میتوانــد تحولــی در زمینــهي
حضور شرکتهای خصوصی در اقتصاد باشد.
8. Gary Hamel
9. Adam Smith
10. The Theory of Moral Sentiments
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