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  1فصل 

 مقدمه

  ما در این کتاب به شرح اشتباهات و موفقیت هاي شرکت هاي متنوع می پردازیم

  آموزه هاي یادگیري

 تحلیل اشتباهات 

 :اشتباهات به دو دسته تقسیم می شوند 

اشتباهات ناشی از سهل انگاري و یا غفلت که به تبع تغییر شرایط محیطی ، اقدام الزم به عمل نمی آید و این از  .1

کند و محاسبه هزینه  نمی پیدا کار است و آثار این نوع اشتباه سریعاً در سازمان نمود ویژگی هاي مدیریت محافظه

 . هاي آن معموالً بسیار دشوار می باشد 

شی از اجراي غلط که منشاء عمده آنها تصمیمات بد و نسنجیده و یا اقدام به توسعه هاي ناهماهنگ اشتباهات نا .2

  .می باشد که محاسبه زیان ناشی از آن بسیار روشن می باشد 

 :سازمان می تواند با مدیریت هوشیارانه با اقدامات اصالحی ویا بازنگري به دستاوردهاي زیر نائل شود 

 ا اشتباهات جاري براي شناسایی سریعتشریح مسائل  و ی .1

 تعیین علل بروز مسائل .2

 اقداماهاي اصالحی جایگزین با توجه به امکانات و محدودیتها .3

 .اقدامهاي اصالحی اعمال می شوند  .4

  .اشتباه عرصه مناسب یادگیري است و موجب عدم تکرار در عملیات آتی می شود  .5

 تحلیل موفقیت ها  

باشند ولی فوریت آنها در مقایسه با تحلیل اشتباهات به مراتب کمتر  اشتباهات شایسته تحلیل میموفقیت ها هم مانند 

  .است 
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 : براي تحلیل موفقیتها باید به سئواالت زیر پاسخ داد 

به لحاظ شرایط پیرامونی ، به لحاظ بررسیهاي دقیق ، به لحاظ مهندسی ( چرا اقدامها و یا حرکتها منجر به موفقیت شد 

  ... )اي دالیل استراتژیک ، به لحاظ شرایط ویژه حاکم بر سازمان و  ویژه اصالح محصول ، به لحاظ پاره

  مخاطرات جنون ادغام:بخش اول

   2فصل

  گرایسلر_دایملر

شرکت آلمانی دایلمر سازنده مرسدس بنز  با شرکت گرایسلر با بازده ترین تولیدکنندة خودرو در آمریکا،  1998در سال 

  .شد ادغام

 .در عالم واقعیت بندرت امکان ادغام دو مساوي وجود دارد مگر اینکه طرفین نهاد ثالثی ایجاد نمایند

 ادغام نوشدارو نیست

  برخی از شرکت ها جهت رفع مشکل رشد و توسعه و یا براي نیل سریع به اهداف متعالی که به تنهایی قادر به

کنند و به صرف اینکه در زمینه اي داراي قدرت بوده و یا از انجام آن نیستند به سمت شراکت سوق پیدا می 

 .مزیت تکنولوژیکی و راهبردي برخوردارند به ادغام عالقه مند می شوند

 دلیل عمده شکست ادغام ها

 حذف کارکنان کلیدي، تضاد فرهنگها، عملکرد ضعیف در هماهنگ سازي و از دست دادن مشتري می باشد. 

ختالف فرهنگی مدنظرقرارگیرددر جریان شراکت باید ا    

 زیرا طرف خریدار به خود . گیرد این اختالف در درك ، در فهم و نحوه انجام کارها معموال مورد مالحظه قرار نمی

  .اجازه می دهد که بی اعتنا به غرور و باورهاي سازمان خریدار شونده، فرهنگ خود را تحمیل نماید
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 روش دیگر ادغام

  روش دیگري براي شراکت نیرو و منابع به غیر از ادغام تحت عنوان وحدت استراتژیک وجود دارد که سبب

 . تقویت بنیه هاي دو کمپانی می شود

  یریدخطر مرده خواري را جدي بگ

  مرده خواري زمانی به وجود می آید که یک محصول جدید مانع فروش محصول جاري می شود و معموال در

 .دصول جدید عارض می گردمقطع عرضه مح

   هنگام عرضه محصول جدید باید میزان تولید محصول قدیم کم شود از طرف دیگر محصول جدید بایستی

از عدم جذابیت محصول  2000گرایسلر در سال _مشکل دایلمر .جاذبه داشته و داراي کشش قیمت باالتر باشد

 .  جدید و حاشیۀ سود کم ناشی شد

  

  توضیحیتابلو  اطالعات 

   تخفیف

تخفیف معموال به . تخفیف عبارت است از وعده عودت بخشی از قیمت خرید به خریدار بطور مستقیم"

مصرف کننده داده می شود گرچه بعضی مواقع عالوه برخریدار به نمایندگی ها نیزدرجهت اعتالي فروش 

 .تخفیف منظورمی شود

. هدف از تخفیف افزایش  میزان فروش و عرضه به قیمت پایین بوده و با کاهش ساده قیمت تفاوت دارد 

و  باعث اعتالي فروش  در یک ئه م ارائتخفیف در ازاي فروش با هدف القاي فرآیند موقت در قبال امر دا

 .برهه خاص می شود

در بلند مدت متعاقب حذف آن به  تخفیف سبب افزایش فروش در کوتاه مدت می شود ولی ممکن است

  " .فروش لطمه بزند
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  اطالعات توضیحی تابلو

  افزایی هم

 هم.است مشهور 2+2=5 به مجرد،که جز دو مجموع از بزرگتر ترکیب یک ایجاد از است عبارت افزایی هم "

 زمینه در ادغام از قبل و بوده ده سود و ور بهره پویا، ادغام یک طرف دو هر که شود می ظاهر زمانی افزایی

 . باشند داشته فعالیت جداگانه

 انبوه هرگاه کرد، ساده بتوان را عملیات هرگاه شوند، حذف ها کاري دوباره شود می ظاهر چگونه افزایی هم 

 تدارك را بزرگتر مدیریتی و مالی منابع هرگاه کرد، تقویت بتوان را تخصصی کارهاي هرگاه داد، انجام را کاري

 خواستار که شرکت دو فیمابین افزایی هم است ممکن شرایط این تحت. داد توسعه را جدید بازار یا و دید

 موارد بعضی در و داشته نسبی جنبه افزایی هم مفهوم البته. آید بوجود هستند، بازار در قدرتمندانه حضور

 ساختار یا و شود زیاد شریک دو بین اصطکاك هرگاه مثال. شود منفی افزایی هم به منجر است ممکن

 افزایی باشد،هم حاکم کارکنان یاس و رنجش و ، ترس جو جدید مجموعه در یا و باشد نامتجانس سازمانی

 از بیشتر پول ادغام، انجام براي منطقی غیر دالیل یا و مفرط بینی خوش لحاظ به هرگاه. آید نمی بوجود

  ".دارد مصداق گرایسلر -دایلمر در که اي فاجعه همان مشابه کند می بروز فاجعه شود پرداخت واقعی ارزش

  تابلو  اطالعات توضیحی

 وحدت استراتژیک

وحدت استراتژیک به صورت . بعضی ها این نوع حرکت را قوي ترین روند جاري آمریکا در قرن خوانده اند "

هاي مختلف نظیر واگذاري تامین قطعات به  غیر، مشارکت در اطالعات، همکاري اینترنتی، بازاریابی مشترك 

ف، شرکت ثالث مستقل با شکل گرفته و در حالت افراطی به مشارکت حقوقی می انجامد که در آن دو طر

به عنوان نمونه کمپانی کوکاکوال در جریان این نوع وحدت، . عنوان و ساختار مناسب تشکیل می دهند

استیون هایر رئیس سابق شبکه سخن پراکنی ترنر را به خدمت گرفت و نامبرده در اولین حرکت خود، 

میلیارد  4س کمپانی گامسل ترکیب و فروش نوشابه هاي غیر کربناتی کوکا را با محصوالت غذائی نظیر چیب

  .دالري را تحت فعالیت جدید آغاز کرد

مارت،زیراکس،  –ك  ،IBMفقره وحدت استراتژیک بین کمپانی هاي معروف نظیر  10000حدود  2000در سال  

 .و سایر کمپانی هاي جدید شکل گرفته است AQLماکروسافت 
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ر غیاب نظارت سلسله مراتبی، ممکن است نهاد دچار نزاع و یکی از معایب این نوع وحدت این است که د 

 ".چالش هاي درونی شود

  

 3فصل 

 خرید تاسف بار - Snappleاسناپل

کرد شرکت  فعالیت  می... کمپانی کواکراوتز که در عرضه مواد خوراکی مثل سبزیجات، نوشیدنی ها، حبوبات و 1994در 

 . به بهاي گزافی خرید و براي این کار مجبور شد چندین بخش پول سازش را کنار گذارد نوشابه سازي را اسناپل

  توهم سازگاري 

   انتظار می رود .است تصمیم غلط در خرید، معموال نتیجه سوء محاسبه سازگاري عملیات در دو موضوع معامله

چندین بخش تولید با هم ادغام مثال . با خرید و یکی کردن عملیات، صرفه جویی در هزینه ها حاصل شود

 .گردد شوند و با آزاد شدن یک سري ماشین آالت، صرفه جویی حاصل می می

 سازگار .ها الزم است عملیات طرفین سازگار باشد کردن براي نیل به این اهداف و میسر بودن جمع و یا ترکیب

 . نبودن کانال هاي توزیع اسناپل و کواکر مشکالت زیادي  را ایجاد کرد

  شود؟  خارج تولید خط از باید ضعیف محصول یک کی

 بنابراین مدیردر تقابل با مشکل و . محصول ضعیف وقت زیادي از مدیریت ، نیروي فروش و تبلیغات را می گیرد

فرآیند تصمیم گیري نباید به چرخه اشتباه پلکانی که در آن یک مدیر ضمن قادر نبودن به ترك صحنه ، منابع 

  .کند که عمال کارایی ندارد، گرفتار شود ی میرا صرف اقدامات

  .در بررسی چرخه عمر محصول به ویژه مرحلۀ نزول احتیاط کنید

 چرخه عمر محصول در شرایط متحول و تغییر سلیقه مشتریان غیرقابل پیش بینی می باشد.  

کواکر را متوجه اگر چرخه عمر محصول تولیدي اسناپل قبل از انجام خرید بررسی می شد، بدون شک مدیریت 

  .می ساخت که قادر به اصالح وضع و دستیابی به سود نیست
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  تابلو  اطالعات توضیحی

 چگونه می توان از تله پلکانی پرهیز کرد؟

ما کی باید متوقف شویم، اشتباه را بپذیریم و صحنه را با حرمت تمام ترك کنیم، فریادها، انتقادها و حیف و "

و توسط سهامداران، با شرمندگی اخراج نشویم؟ جان شرمن هورن براي پرهیز از میل هزینه ها را قبول کرده 

  .گرفتار شدن طوالنی در این وضعیت، رهنمودهاي زیر را توصیه می کند

  .براي هر کار ویژه قبال حدود را معیین و به آن پایبند باشید .1

  .دیگران ممکن است به تله پلکانی گرفتار باشند. خودتان تصمیم بگیرید .2

  .به دقت ادامه هر اقدام را بررسی و در صورت فقدان دلیل موجه آنرا رها کنید .3

  .هزینه هاي ادامه و صرفه جوئی ناشی از ادامه را بررسی کنید .4

  ".در مقابل وسوسه پلکانی به ویژه درجائیکه قبال تعهدي انجام یافته است،احتیاط کنید .۵

 تابلو  اطالعات توضیحی

 چرخه عمر محصول

هر . می شود  همانند انسان و یا حیوانات داراي مراحل رشد و بلوغ است که چرخه عمر نامیدههر محصول "

مرحله از چرخه عمر محصول توسط شرایط مختلف رقابت، یعنی فقدان رقابت تا رقابت فشرده تحت تاثیر 

. ود داردرشد، بلوغ و نزول وج  چهار مرحله مختلف مشخص یعنی عرضه، ،در چرخه محصول. قرار می گیرد

مربوط به یک محصول  1منحنی . سه چرخه  عمر براي سه محصول مختلف نمایش داده می شود 1در شکل 

مربوط به  2منحنی . استاندارد است که بعد از عرضه، مدتی رشد کرده و سپس به تاحال تزول رسیده است

رحله نزول جلوگیري شده و محصولی است که در مرحله نزول با انجام یک اقدام اصالحی مناسب از بروز م

مربوط به محصولی است که در معرض تغییر تکنولوژي و یا رقابت  3منحنی . فاز جدید رشد بوجود آمده است

  " .شدید واقع شده و به طور غیر طبیعی دچار تزول در بازار شده است
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  4فصل

  رهاکردن یک شعبۀ خارجی همانند رهاکردن یک پرنده: می تاگ

  اطالعات توضیحیتابلو  

 استفاده کرد؟ (Loss Leader)آیا باید از رویه فروش 

در این روش بعضی از .یکی از شیوه هاي رایج به منظور باال بردن میزان فروش استفاده از سرفروشی است "

کاالها به قیمت خیلی پایین و در بعضی از موارد کمتر از هزینه تمام شده براي جذب و جلب مشتري عرضه 

ه خرید کاال به قیمت ارزان، منطق بهره گیري از این روش این است که مشتري در هنگام مراجعه ب. می شود

در نتیجه سود حاصله از فروش کاالهاي عادي، زیان کاالي . کاالهاي دیگر به قیمت عادي را می خرد

پاره اي اعتقاد دارند که استفاده از این روش بی معنی است زیرا شرکت با نقض اصل . سرفروش را می پوشاند

 .واقعی یعنی کسب سود، فروش را   می خرد

در نتیجه شرکت به علت اکراه مشتریان به .انگلستان تصور نمی کرد که از این روش استفاده می کندهور  

می توان گفت ایده . خرید سایر کاالها، به ازاي هر فروش، متحمل زیان شده و میزان آن چندین برابر گردید



9 

 

ر کاالهاي دیگر و محدود کردن از همان ابتدا ناپخته بود زیرا از دو شرط اصلی آن یعنی توسعه فروش به سای

  ".میزان زیان غفلت شده بود

  تابلو  اطالعات توضیحی

 افسار شعبه خارجی را چگونه شل کرد؟

چنین . در سازمان هاي غیر متمرکز بخش قابل مالحظه اي از اختیارات مدیریت مالی تفویض می شود "

عبات خارجی نظیر شعبه انگلستان انجام می اقدامی را معموال شل کردن افسار می نامند و عمدتا در مورد ش

مدیران شرکت ها در ایاالت متحده کمتر با محیط هاي کشور خارجی آَشنا بوده و به همین لحاظ . پذیرد

 .اجازه می دهند که مدیران محلی با کمترین محدودیت امور شعبه را اداره نمایند

هوور، اختیارات تصمیم گیري توسط مدیران انگلیسی خیلی زیاد بود و کمپانی زمانی / در مورد می تاگ  

  .متوجه موضوع  گردید که انحراف از اهداف مورد انتظار و اغتشاش در عملکرد هوور انگلستان ظاهر گردید

  .عدم تمرکز گسترده داراي محاسن زیاد است

اظ آزاد شدن زمان و تمرکز دقت روي موضوعات مهم افزایش می اثر بخشی مدیریت عالی را به لح .1

 .دهد

  . به زیردستان اجازه می دهد که بتوانند صالحیت و خالقیت خود را نشان دهند .2

در یک محیط خارجی مدیران محلی بهتر از مدیران مرکز ظرفیت هاي کاري را درك می نمایند اما  .٣

ات جدي در محاسبات و میسر نبودن توقف به موقع عیب اساسی نظام غیر متمرکز به صورت اشتباه

به دلیل اینکه مدیرت عالی مسئول نهایی منجمله عملکرد زیر دستان است . آثار آن ظاهر می شود

  ".لذا در فرایند عدم تمرکز گسترده، مدیریت عالی با ریسک بزرگی مواجه است

 تابلو  اطالعات توضیحی

 مزیت _تحلیل هزینه 

هرگاه مزیت . مزیت، مقایسه هدفمند هزینه انجام یک کار و مزیت هاي ناشی از آن است _تحلیل هزینه  "

ساده ترین روش براي چنین . انجام یک کار از هزینه هاي آن تجاوز نماید، تصمیم به انجام آن گرفته می شود

 .تحلیل، تبدیل هزینه ها و مزیت ها به دالر و مقایسه آن با همدیگر است
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هاي  مزیت به طور گسترده توسط وزارت دفاع براي ارزیابی گزینه هاي مختلف انواع سیستم _تحلیل هزینه  

 . سالح به کار برده می شود

مزیت در رابطه با تحلیل داده ها و ستانده ها براي گزینه هاي مختلف  _اکثر تجارت ها مرهون تحلیل هزینه   

 . هستند

 حلیل با هزینه و مزیت هاي کمی انجام می پذیرد ولی در پاره اي از موارددر تجارت انجام این گونه ت 

 :وردي ها، داراي طیف وسیع و غیر کمی است لذا معیارهاي زیر باید مورد توجه واقع شود 

 هزینه هاي اجراي گزینه ها شامل سرمایه گذاري مستقیم و ابعاد منفی آن کدامند؟: هزینه 

 انی بازتاب هاي مثبت و مزیت ها ظاهر خواهد شد؟با چه سرعت زم: سرعت زمان 

 تا چه حد گزینه ها توسط افراد دست اندارکار پذیرفته می شود؟: قابلیت پذیرش 

  "از نظر سهامداران وجه اخالقی گزینه ها تا چه حد پذیرفتنی هستند؟ : جنبه اخالقی 

  در ادغام، بهاي گزاف نپردازید

 ول یک میلیارد دالر به شیکاگو پاسیفیت پرداخت و بعد معلوم شد که این می تاگ با هدف تنوع گرایی در محص

بایست دقیقا بررسی و در راستاي آن تحلیل هزینه مزیت بطور  ها می در این ماجرا موضوع ادغام. مبلغ گران است

  .پذیرفت دقیق انجام می

  .کنیددر شعبه هاي خارجی از شل کردن بیشتر افسار و فداکردن کنترل ها خوداري 

  گرچه در جریان تمرکز زدایی، تفویض اختیار به سطوح پایین در مقایسه با تمرکزگرایی داراي نتایج مثبت است

  . ولی در حالت افراطی می تواند به نتایج شوم ختم شود

  تفویض هاي بدون حساب سبب لوث شدن معیارها عمومی در تعیین اهداف شده و به رفتارهاي غیراخالقی

  .منجر می شود

  .گیري همواره بدترین سناریو را مد نظر قراردهید در تصمیم

  .در هنگام سرفروشی براي زیان حدي معین کنید 
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  مدیریت تغییر و بحران: بخش دوم

 5فصل 

 دانلپآل ، و سان بیمکاغذسازي اسکات، 

  

پتوي برقی و اجاق گاز کن،  هاي مخلوط بیم، سازندة دستگاه براي ایجاد تحول در شرکت سان 1996آل دانلپ در سال 

برابر فلسفۀ او در هر تحول باید تا عمق . کرد او شهرت خود در هنر تحول را در شرکت کاغذ اسکات کسب. شد استخدام

 .نبود بیم موفق کردن سان استخوان برید، اما او در متحول

 زیرا روحیه و انگیزة . تهاي بلندمدت اس مدت آن نسبت به زیان عیب سبک مدیریت قلع و قمع در دستاورد کوتاه

شود و سازمان به لحاظ  می نگري آنها تضعیف شده و فکر خالقیت و آینده مانده، اکثرا تخریب کارکنان باقی

 .شود هاي اساسی می گرفتاري در روزمرگی، فاقد تعهدهاي الزم در فعالیت

 ناپذیر  غییر اساسی اجتناببراي ایجاد تحول اساسی در یک بوروکراسی قوي که مهلک کارایی است، معموال ت

 .برد گونه راه به جایی نمی هاي اعتدال بوده و حرکت

 درصد  71شود و به همین لحاظ دانلپ توانست  می کاغذسازي اسکات جزء سازمانهاي بوروکراتیک محسوب

 .نماید کارکنان را حذف

 ایین نبوده و در تطبیق خود با یک شرکت با مدیران و کارکنان متورم، قادر به رقابت با رقبا با مزیت قیمت پ

  .محیط بسیار ضعیف است

 تابلو  اطالعات توضیحی

  چه زمانی تغییرات بنیادي اعمال شود؟

آنها استدالل . تر انجام پذیرد اي از مدیران جدید اعتقاد دارند که تغییرات اصلی باید هر چه سریع پاره"

این . پذیرد کنند که سازمان انتظار چنین تغییراتی را دارد و بهتر است هر گونه اصالحات مورد نیاز انجام می

ران عقیده دارند که باید به آرامی حرکت سایر مدی. هستند معروف” کش تفنگ ماشه“گونه مدیران معموال به 

ها  اما بعضی وقت. کرد آوري و با سبک و سنگین کردن مخالف و موافق اقدام کرده و اطالعات زیاد جمع
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گونه تاخیرها منجر به حالت سکون در سازمان شده و ضمن تثبیت ناهنجاري، وضع را براي تغییرات آتی  این

   .سازد تر می به مراتب مشکل

هرگاه سازمان ما بیمار باشد ما انتظار . ع حرکت سریع و یا کند بستگی به میزان سالمتی سازمان داردموضو

در صورتی که براي سازمانی . نماید داریم که مدیر جدید به تبع احساس نیاز مبرم، خیلی سریع و قاطع عمل

توقف عملیات و یا حرکت چکشی کند، نیاز به  که در وضعیت خوب ولی نه در مقیاس مورد انتظار ما، کارمی

  .وجود ندارد

هاي حیاتی  گیري االقدام اطالعات کافی براي تصمیم همواره براي من جاي تامل است که چگونه مدیران سریع

البته آمار عملکرد . آورند جهت اخراج و یا نگهداري افراد و توقف عملیات را در عرض چند روز به دست می

ها و چراهاي آنها در  اما فهمیدن علل مشکالت و یا موفقیت. شود رد بررسی واقعتواند قبل از اقدام مو می

دهندگان خواستار تحول سریع  گذاران و وام اعضاء هیئت مدیره، سرمایه. باشد زمان خیلی کوتاه آسان نمی

ها قابل  البته همۀ شرکت. بوده و حاضر به صبر چند ماهه براي اقدام در مورد اصالح سازمان بیمار نیستند

سال پنجمین  6در طول ) Bordon(مثال شرکت غذایی و شیمیایی بوردن . اصالح سریع و آسان نیستند

شاید شرکت بوردن شخصی مثل آلبرت دانلپ را با . تجدید ساختار را با کمترین اصالح تجربه کرده است

  ".مندي جهت خانه تکانی با هیئت مدیره هماهنگ نیاز داشت ذهن روشن و عالقه

  

 تابلو  اطالعات توضیحی

 تا چه عمق باید برید؟

سازمان هاي بوروکراتیک پر سابقه اعم از نهادهاي دولتی و یا تجاري، نماد هاي کم کار آمادي و اتالف  "

با طوالنی شدن قدمت آنها عالج مشکالت سخت . هستند که  در آنها، هزینه هاي عملیاتی واقعی تجاوز نماید

 . تر می شود

 نفر افراط نیست؟25900نفر از کل  11000در مورد کاغذ سازي اسکات آیا اخراج  

بهره وري  مورد نیاز، براي اظهار نظر نداریم ولی اگر این تعدیل بزرگ و /اگرچه ما دسترسی به سوابق هزینه  

ند، در آن اساسی به مثابه جراحی عالوه بر چربی ها به عمق ماهیچه و استخوان هاي بدنه اسکات نفوذ ک

 .صورت باید عملیات آتی شرکت به مخاطره بیفتد
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مورد دیگر این که آیا سازمان به کارگران وفادار و با سابقه خود مدیون است؟ و یا این که در جهت باال بردن  

 و حداکثر کردن سود ، آیا می توان آنها را به سهولت دفع کرد ؟

  "کنان صدیق و حتی باالتر از آن یعنی جامعه چیست؟خط تمایز بین کارایی و مسئولیت در قبال کار 

 تابلو  اطالعات توضیحی

  ”اره برقی“دانلپ  _محبوبیت ال

بدون شک خط مشی قلع و قمع براي دانلپ علیرغم ترغیب هاي پاره اي محافل دوستان زیاد بوجود  "

 :در ذیل اظهار نظر تعدادي است که بالفاصله بعد از اخراج او در رسانه ها مطرح کردند. نیاورد

نماینده .(ا چشیداو باالخره چیزي را که براي خیلی ها انجام داده بود ، خودش نیز دید و طعم شربت خود ر 

  )اتحادیه

  )شهردار( دارند وجود عاقل افراد شرکت در باالخره

 می دست از مدیریت توان کنید، می کنار بر را کار نیروي درصد 50 شما که موقعی. فروریخت پفکی خانه

  ")کارخانه سابق مدیر.(رود

  توضیحی اطالعات  تابلو

  بورکراتیک هاي سازمان

  :باشد می زیر ها ویژگی وداراي بوده سازمان گذشت و رشد طبیعی نتیجه بورکراتیک هاي سازمان "

  مشخص کارگري بخش -

  اختیارات مراتب سلسله -

   فنی صالحیت براساس ارتقا ضوابط -

   رسمی هاي رویه و ضوابط -

  فردي غیر کیري تصمیم رویکرد -
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 به صورت هر به ولی نماید، می عمل خوب موارد اکثر در مناسب ساختار با بورکراتیک سازمان یک گرچه 

 عمل کند ، شرایط با تطبیق و سازگاري براي معموال ضوابط، به اتکا سبب به و  شده دچار تحرکی کم عارضه

  .نماید می

 و خالقیت نتیجه در. کند می رسوخ گرایی تخصص کارکنان، مراتبی سلسله هاي الیه در ها سازمان دراین

 سازمان در. شود می ضعیف اکثرا عملیات، پایین هاي رده با باال مدیریت ارتباطات و رفته بین از ابتکار

 پایین قیمت سالح با که رقبایی با رقابت هرگونه عدیده، اداري هاي پست و مدیر وجود لحاظ به بوروکراتیک

 و گسترش به تولیدي واحد برخالف بوروکراتیک سازمان یک.شود می تر مشکل مراتب به شوند، می بازار وارد

  ".شود می داده نشان تطبیقی سازمان یک با آن تمایزهاي جدول در و داشته نیاز توسعه

  

  تطبیقی و بوروکراتیک هاي سازمان تمایز

  بوروکراتیک  موارد سازمانی

  

  تطبیقی

  

  متمرکز  سلسله مراتب و اختیارات

  

  غیرمتمرکز

  

  هاي کاري ضوابط و رویه

  

  زیاد

  

  اندك

  

  بخش کارگري

  

  واضح

  

  باز

  

  دامنۀ کنترل

  

  باریک

  

  عریض

  

  هماهنگی

  

  غیرفردي و رسمی

  

   فردي

 

  اعتدال همواره بهترین است

 هاي خود نیست، به تعدیل اساسی  حساب هزینه شرکتی که در لبۀ ورشکستگی بوده و قادر به پرداخت صورت

توانست  نبود، اعتدال بیشتري مینیازدارد، ولی در مورد شرکت اسکات که مشکالت آن در حد بسیار جدي 

 .شود کاربرده به
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 چنین برخورد اساسی . درنظرگرفت” کردن فرصت براي ساختن و نه پاره“آفرین را به منزلۀ  هاي تحول باید چالش

  .مدت را به همراه دارد براي شرکت دستاوردهاي بلندمدت در مقابل نتایج کوتاه

  

  آورد می وجود هاي، سالمتی رقابت را ب تکانی دوره خانه

 این . شوند بایست هرس هاي فاقد کارآیی در صورت فقدان توجیهات کافی، می محصوالت ضعیف و قسمت

  .گردند ها و یا تامین خدمات مورد نظر مشتریان می ها منجر به توسعۀ محصوالت دیگر و یا رشد قسمت بازنگري

  

 6فصل 

 تغییر مدیریت براي نقش نمونه –هرمن میلر 

اصلی مشکالت شرکت هرمن میلر، سازندة ملزومات اداري و تنزل موقعیت آن از حالت اعتدال به زوال به سبک منشا 

 .گردد مدیریت روشنفکرانه و مشارکتی آن در برخورد با کارکنان و محیط زیست برمی

 .دهد هر شرکت باید وضعیت خود را نسبت به نیروهاي رقابتی متحول و تطبیق

   به )ظهور کامپیوتر و نیاز به فضاي کوچک(براي مواجهه با تحوالت متغیر در بازار نکرد هرمن میلر تالشی ،

 .تغییرات عمیق توجه ننموده و به حفظ موقعیت قبلی خود بسنده کرد

 در شرایطی که بقاء شرکت در معرض خطر . شود دوستانه کمرنگ می در روزهاي ناکامی گرایشات نوع

درصدي که باید بروند  35من صد درصد کارکنان را به خاطر “رت دانلپ که گیرد، جملۀ معروف آلب قرارمی

 .کند معنی پیدامی” کنم فدانمی

 هاي   باشد، در این حالت براي کاهش هزینه اگر بخشی از یک قسمت سازمان در مقابل کل آن قرار گرفته

  .است متورم، تعدیل بزرگ در مقابل حرکت اعتدالی براي مدیریت الزامی
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  بلو  اطالعات توضیحیتا

 آیا بهترین است؟: مدیریت مشارکتی

 :پذیرد تواند به صورت یکی از دو حالت افراطی به شرح زیر انجام هدایت زیردستان می"

ترتیب زیردستان در  در هدایت مشارکتی، مدیر با افراد مسئول در مورد نحوة انجام بهتر کار مشورت و بدین

هدایت به اتکاء قدرت دستورات صریح و بدون هرگونه مشورت قبلی به در . کنند می گیري شرکت تصمیم

کند که نقطۀ  اي موارد در حالت افراطی شکل دستوري و امر و نهی پیدامی شود و در پاره زیردستان صادرمی

 .شود می داده در طیف زیر دامنۀ آنها نشان. مقابل دموکراتیک است

 استبدادي        )اتکاء قدرت(قدرتی                  مشارکتی             دموکراتیک        

 گیري ریزي و تصمیم درجۀ مشارکت زیردستان در برنامه                               

 حداقل                                                  حداکثر      

مدیریت دموکراتیک زیردستان حق به استثناء این که در . سبک مدیریت دموکراتیک شبیه مشارکتی است

در سبک . است نظر زیردستان را بپذیرد و یا نپذیرد در مدیریت مشارکتی، یک مدیر ممکن. راي دارند

ها شرکت  شود آنها صمیمانه در مشاورت مشارکتی محاسن زیادي وجوددارد زیرا اگر از زیردستان خواسته

در این سبک مدیر هیچ وقت حالت . شوند اقع میهاي مختلف مورد بررسی و کرده و تصمیمات از جنبه

بزرگترین عیب این سبک مدیریتی این است . دار است نداشته بیشتر نقش هماهنگ کننده را عهده” ارباب“

هرگاه کارکنان . بودن قابل بحث مشارکتی نیستند بر بوده و اکثر امور به لحاظ عمومی که مشورت امر زمان

باشند، یا فاقد منافع و صالحیت باشند این سبک مدیریتی داراي مزیت  ندیده هاي الزم جدید بوده و آموزش

 .نخواهدبود

المقدور مخصوصا زمانی که موضوع مربوط به کارکنان باشد، استفاده  بهترین مدیران از سبک مشارکت حتی

یا تمام گروه را نمایند ولی خودشان زمان و یا مورد و یا ضرورت شرکت یک و یا دو نفر از زیردستان و  می

 ".نمایند انتخاب می
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 7 فصل

  فاجعه یک ضعیف اداره - پریر

 ذهنیت ارتباط قیمت با کیفیت در مشتري وجوددارد. 

 افکار عمومی دقت .  صنایعی که با سالمتی و ایمنی انسان ارتباط دارند، همواره در معرض خطر هستند

 .زیادي در این زمینه دارند

 هاي آب معدنی در بازار بعد از خبر آلودگی بطريآوري  تبعات تصمیم جمع: 

 هرگاه . شود زیانبار است خروج از بازار به مدت چند ماه به ویژه براي محصولی که به صورت عادت مصرف می

وجودآید، برگرداندن این عادت به ویژه در  کنندگان به عادت مصرفی جدید بین مشتریان و حتی توزیع

ترك صحنه توسط پیشگام بازار به معنی دعوت از رقبا براي تصاحب . مکن استشرایط رقابتی تقریبا غیرم

  .آن است

 برد نیرنگ و سلب مسئولیت تقدس محصول را از بین می. 

 مشتریان پریر متوجه . شوند تر می کند و رقبا زبده کننده تغییرمی هر تقدس ابدي نیست زیرا اولویت مصرف

کننده  حصول صحیح نبوده و تمام تبلیغات روي این مورد گمراهشدند که ادعاي کمپانی در مورد خلوص م

  .در نتیجه کسب مجدد بازار براي پریر غیرممکن شد. است بوده

 الوقوع براي سناریوهاي مختلف خصوصا  هر شرکت در شرایط عادي بهتر است که برنامۀ اقتضایی و محتمل

شده را به عمل  ریزي ام از آنها اقدامات از قبل برنامهبراي بروز بدترین شرایط را تهیه و در هنگام بروز هر کد

 .آورد

 وجودآمده برخورد ضعیفی داشت پریر در مدیریت بحران به.  

 تابلو  اطالعات توضیحی 

 آیا کیفیت با قیمت بهتر سنجش می شود؟

تی امروزه ما به لحاظ فنی و یا پیچیدگی هاي محصول، مشخصا قادر به سنجش کیفیت در شرایط رقاب "

لذا چه منابعی در اختیار داریم؟ ما ممکن است به تجربه قبلی خود در کاربرد محصول اتکا کنیم، یا . نیستیم
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از دوستان و آشنایان سوال کنیم، تحت تاثیرتبلیغات فروشندگانی واقع شویم که در گفتارشان تردید است 

 .یا اینکه گزارش و یا  بروشور محصول را مطالعه کنیم

تجربه ثابت کرده است که این منابع، مخدوش بوده و به روز نمی باشد لذا اکثریت، کیفیت را در مرحله اول  

این ذهنیت شاید در ارتباط کیفیت با قیمت در . قیمت باال نشانگر کیفیت خوب است. با قیمت می سنجند

همانطور که  در آب بطري پریر . مواردي معتبر باشد، ولی احتمال دارد که قرین صحت در عموم موارد نباشد

 ".مشاهده کردیم پرداخت چندین صد برابر به آّب بطري شده،کیفیت بهتر از آب لوله کشی نداشت

  تابلو  اطالعات توضیحی

 آیا ادعاها در مورد آب بطري چرند است؟

ر، کنگره با صنایع آب بطري تحت شدیدترین حمالت قرار گرفت عالوه بر فراخوان آب پری 1991در آوریل "

کنگره . پوشش رسانه اي گسترده، اداره نظارت بر مواد غذایی را به قصور غیر موجه در صنایع آب متهم کرد

ضمنا مصرف . بر این باور بود که آّب بطري علیرغم دارا بودن قیمت فاحش از آب لوله کشی ناسالم تر است

درصد آب این بطري ها  25پرداخت می کنند ولی برابر ارزش آب  لوله کشی پول  1200تا  300کنندگان حدود 

کمپانی تامین کننده آب را  22در این رابطه دولت فدرال متعاقبآ لیست . از آب لوله کشی تامین می شود

تهیه کرد که ملزم به جمع آوري بطري خود بودند ولی خبر جمع آوري آنها تحت الشعاع ماجراي پریر  واقع و 

  ".ار نگرفتمورد توجه و دقت عموم قر

  

 8 فصل

  جانسون و جانسون هراسناك تیلنول :بحران مدیریت در شاهکار

  

 کمپانی تیلنول سودآور بسیار هاي کپسول از ناشی هاي آلودگی و بار مرگ فاجعۀ مدیریت، بحران براي مصداق بزرگترین

 هاي هزینه به توجه بدون مشتري به نسبت شناسی مسئولیت بارز مصداق قبال کمپانی این. است) J&J( جانسون -  جانسون

 .بود آن
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   بحران

 بود سیانور به آلوده که تیلنون کپسول کنندگان مصرف از تعدادي مرگ.    

  هاي مدیریتی نکته

 به نسبت عمومی اعتماد دادن ازدست کابوس با همواره شود، جراحت یا و مرگ به منجر ان محصول که شرکت هر 

 .است رو روبه محصول

 مدیران بار، فاجعه ماجراي در J&J بودند مواجه کمپانی محبوبیت قیمت به آن حفظ یا و محصول ترك تصمیم با .

 .بود صحیح حرکت محصول، ترك عدم تصمیم

 هر شرکت با مدیریت خوب بحران .شود محاسبه قانونی پیگرد خطر باید باشد، مطرح ایمنی موضوع که موقعی

 .ها گذرکند تواند از بدترین دشواري می

 هاي  اي از رویدادهاي احتمالی مثل برنامه ولی پاره. بینی کرد توان تصور یا پیش ها را نمی امکان بروز تمام بحران

هاي  بینی کرد و برنامه توان پیش اقتضایی بدترین سناریوي ممکن است، مثال از بین رفتن مدیران کلیدي را می

  .نمود احتیاطی الزم را تدوین

  مدیریت مدبرانۀ بحران

 توان  ها را می دامنۀ بحران. هاي متین پشت سر گذاشت هاي مدیریتی را با حرکت جانسون و جانسون یکی از بحران

 .هاي اقتضایی به حداقل رساند هاي الزم و کسب آمادگی براي تغییر و تهیۀ برنامه بینی و احتیاط با پیش

  ها در صورت بروز بحران، باید از  شرکت. شودبحران ممکن است سبب بروز تغییر در سازمان و روش انجام کارها

  .روي میزان خسارت وارده را به حداقل برسانند افراط گرایی پرهیزکرده و در زمان بروز حادثه با میانه

  تابلو  اطالعات توضیحی

  جانسون در رابطه با آن -مسئولیت اجتماعی و آرمان جانسون 

کنیم که  توانیم مسئولیت اجتماعی را احساس مسئولیت یک شرکت در قبال نیازهاي اجتماعی تعریف ما می"

هاي  را در رابطه با مسئولیت J&Jمتن زیر آرمان . فراتر از کسب سود بیشتر و حفظ منافع سهامداران است

  .دهد می شود، نشان می ها بیش از پیش پذیرفته  اجتماعی که توسط شرکت
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  جانسون -ن جانسون آرما

کنند مسئولیت  می ما در قبال دکترها، پرستاران، مادران و تمام کسانی که از محصوالت و یا خدمات ما استفاده

ما باید به طور مداوم تالش نماییم که . داریم، ما براي تامین نیاز آنها هر کاري با کیفیت را انجام خواهیم داد

سفارش مشتریان را باید سریعا و به طور دقیق . سطح مناسب کاهش دهیمها را براي حفظ قیمت در  هزینه

  .باشند کنندگان ما باید فرصت کسب سود منصفانه را داشته سازندگان و توزیع. تامین نماییم

شخصیت هر کدام . کنند، مسئول هستیم ها در هر جاي دنیا با ما کارمی ما در قبال کارکنان خود، آقایان و خانم

آنها . باید پذیرفته شده و باید به آنها احترام گذاشته و در جهت درك مزیت آنها اهتمام داشته باشیم از آنها

محل کار آنها . باید در شغل خود احساس ایمنی کرده و هنگام بازخریدشدن وجه قابل مالحظه دریافت دارند

باید زمینه و فرصت .احساس آزادي نمایندتمیز، مرتب و ایمن بود و کارکنان باید در ارایۀ پیشنهاد و یا انتقاد 

هاي آن نیز  ما باید مدیریت شایسته را ایجادکرده و اقدام. مساوي براي رشد کارکنان شایسته وجودداشته باشد

 .باید در جهت اعتالء اخالق باشد

اید شهروند ما ب. کنیم و همچنین جامعۀ جهانی، مسئول هستیم اي که در آن زندگی و کار می ما در قبال جامعه

هاي اجتماعی،  ما باید ارزش. خوبی بوده و از کار خوب، مساعدت و پرداخت مالیات مناسب، پشتیبانی نماییم

 .ما باید از ضوابط مناسب محیط زیست و منابع طبیعی حمایت کنیم. سالمتی بیشتر و آموزش  را تشویق کنیم

هاي جدید را به کار ببریم،  ما باید ایده. آور باشدهر تجارت باید سود. مسئولیت نهایی متوجه سهامداران است

هاي توسعۀ ابداعی ترغیب شود، تجهیزات جدید خریداري و محصول جدید  تحقیقات باید انجام شود، برنامه

موقعی که ما تحت این ضوابط کارکنیم . ذخایر الزم براي مواجهه با موقعیتهاي نامناسب منظورگردد. عرضه شود

 . گشت مناسب سرمایه را احساس خواهند کردسهامداران ما بر

شما در مورد آن چه نظري . است” حرف“مسئولیت اجتماعی چیزي فراتر از . تمام این عبارات کال حرف است

   "دارید؟
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  بازگشت هاي بزرگ: بخش سوم

 9فصل 

 از خاکستر:هواپیمایی کنتینانتال

  

 .به کارکنان القاکنید که مورد توجه مدیریت هستند

 گرایانه گوردون  عامل اصلی در دگرگونی و تحول هواپیمایی کنتینانتال از وخامت دوران لورنزو، به مدیریت مردم

گردد که در مدتی کوتاه دگرگونی و تحول را با راهکاري ساده، خط مشی درهاي باز و تشویق  تبون برمی

 .ارتباطات کارکنان میسرکرد

 خطر رقابت بر مبناي قیمت پایین

  زیرا کاهش قیمت در رقابت . دهد ها را در معرض خطر قرارمی صرفا بر مبناي قیمت نازل، بنیان شرکترقابت

هاي دیگر نظیر خدمات بهتر، کیفیت محصول، وجهۀ عمومی و یا حسن  ولی رقابت در عرصه. بسیار آسان است

 .نمود توان مشتریان زیادي را جلب شهرت، بسیار سخت بوده و با این فاکتورها می

 .استراتژي نامتجانس و ناهمگون در معرض آسیب هستند

 است در  شده ممکن روح روي استراتژي و اهداف تعیین ریزي خشک و اجراي ضعیف و تاکید بی لورنزو با برنامه

گذاري و تعیین  گونه هدف وجودآورد، ولی این ظاهر امر نوعی ثبات سازمانی و یا نظم در کارکنان و یا مشتریان به

   .شود شود تا جو مثبت سازمانی و آمادگی براي انعطاف سریع حاصل ژي باید مورد بازنگري واقعاسترات

  تابلو  اطالعات توضیحی

  Yو تئوري  Xتئوري مدیریت 

سنتی با بهاء کم به  –کروگر در کتاب معروف خود در رابطه با نیروي انسانی دو تئوري متمایز  دو کالس مک"

تمایز این دو تئوري به شرح . متکی به روابط انسانی را مطرح نموده است Yو تئوري مدیریت  Xزیرمجموعه 

  :ذیل است
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 :کارکنان Xاز دیدگاه تئوري 

 .کار را دوست ندارند - 

 .ماجراجویی ندارند - 

 .احساس مسئولیت ندارند  - 

 .کنند در هنگام تغییر مقاومت می - 

 .اداره شونددهند  به عوض اداره کردن ترجیح می  - 

 :کارکنان Yاز دیدگاه تئوري 

 .مایل به کار هستند - 

 .مایل به پذیرش مسئولیت هستند - 

 .قادر به هدایت هستند - 

 .قادر به خود کنترل هستند - 

  .قادر به خالقیت و ابتکار هستند - 

را به  Yتئوري  کدام یک بهتر است؟ با علم به موفقیت بتون در اعتال انگیزش کارکنان در سازمان هر فردي

بینی کرد هر گاه بین کارکنان زمینه مشارکت آزاد را فراهم  مک کروگر پیش. دهد عنوان شق بهتر ترجیح می

 .وري آنها باالتر خواهد رفت کنید، مسئولیت پذیري و بهره

وجوددارد، اگر چنین باشد تحتچه شرایطی؟ رویکرد جدید کنتینانتال  Xآیا امروزه زمینه براي مدیریت تئوري 

بینی پاداش  براي تحقق این امر با پیش. ها، مسافر بیشتري جذب شود این است که به جاي کاهش هزینه

شود پروازها به موقع انجام شود، حمل و نقل چمدان ها  مناسب براي کارکنان طبق معیارهاي مشخص تالش می

  ".و خدمات بهتري ارایه گردد منظم شده
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 10فصل 

 باالخره:هارلی دیویدسون

  

  . ها همیشگی نیست دشواري

 است به شرط دارابودن حداقل  یک شرکت بزرگ که نیروي درونی خود را براي رقابت از دست داده است، ممکن

 .راه برگردد پذیري از نیمۀ  توان جهت تحول

 یک تحول به چه چیزي نیاز دارد؟

  تواند وضعیت را در  باشد که می رهبري نیازدارد که داراي بینایی کافی بوده و این اعتماد به نفس را داشتهبه

ندارد، بلکه نیازمند تغییر در امور اساسی از قبیل  این تغییرات، احتماال نوآوري الزم. جهت اصالح تغییردهد

 .مشتري استرسانی به  هاي خدمات اصالح کنترل کیفی، تغییر و بهبود رویه

 .هاي محوري را به هر قیمت حفظ نمایید فعالیت

 است به لحاظ قرارگرفتن در یک منطقۀ خاص و یا تولید محصوالت معین بوده و یا ناشی از  هاي بارز ممکن مزیت

شده، بلکه باید  تحت هر شرایطی نباید میدان فعالیت محوري ترك. رسانی متمایز باشد هاي کار و یا خدمات روش

 .تقویت گردد

 کردن کنترل کیفی از دست داد اما سریعا براي اصالح تولید و رفع  هارلی دیویدسون بازار خود را با تضعیف

هاي متفرقه براي هرگونه توسعه، خط محوري فعالیت  مشکالت انگیزشی کارکنان اقدام و به جاي پیگیري شاخه

   .کرد اصلی را دنبال

  تابلو  اطالعات توضیحی

  کیفی هاي گروه

هاي کیفی براي مقابله با افت کیفیت محصوالت ژاپن با شرکت کارگران و  بعد از جنگ دوم جهانی، گروه"

ها با تشکیل جلسات منظم معموال هفتگی، مشکالت  این گروه. کاري به وجود آمد  مدیران در قالب کمیته
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این راز . کردند حل قابل قبول پیدامی راه وري و کیفیت را مورد بحث قرارداده و هاي باالبردن بهره تولید، روش

 .و رمز کیفیت باالي محصوالت و خدمات ژاپنی است

نفر عضو  8یا  7گروه کیفی متشکل از  2147داراي  1982پرسنل در سال  1600به عنوان مثال شرکت مزدا با 

ورد مسایل تولید، داوطلب بود که با استفاده از وقت خودشان، مرتبا تشکیل جلسه داده و ضمن بحث در م

وري و کیفیت در ادارة شرکت، ایفاء نقش  نمودند، و بدین ترتیب ضمن باالبردن بهره راه حل اساسی را پیدامی

 .کردند می

شود، توسط دو مشاور پرسنلی  ها به کار برده می هاي دیگر که توسط ژاپنی این ایده همانند سایر ایده

را در محیط کار خود به کار برد و اکنون صنایع آمریکا متوجه کشف ها  شد و ژاپن این ایده آمریکایی تدوین

هاي کاري را مطلوب اهداف  هاي کیفی و یا تیم بعضی از کارخانجات ایدة تشکیل گروه. شوند مجدد آنها می

  .هاي کارگري شمردند خود یافتند و بهترین شیوة پرهیز از مشکالت ناشی از اتحادیه

کنند که از آنها نه به  بعضی از کارگران ادعامی. وههاي کیفی همواره کاربري ندارندعلیرغم ادعاهاي مثبت، گر

هاي کیفی را  نمایند، و تعدادي نیز محاسن مترتب از گروه عنوان ابزار کاربردي بلکه صرفا صوري استفاده می

همین لحاظ فقط به . دهند هاي مدیریت در این زمینه، مورد تردید قرارمی گذاري در قبال میزان سرمایه

هاي کیفی با استفاده از زمان خودشان  هاي آمریکایی ایدة مشارکت کارکنان و تشکیل گروه اي از شرکت پاره

   ".را پذیرفتند

  تابلوي اطالعات توضیحی

  )Visionary(رهبریت بینا 

داراي حس روشن شود، که  باشد و به خصوصیات فردي اطالق می بینایی عنصر الزم براي رهبریت موثر می"

بدون شک یک رهبر بینا در یک محیط پویا، سرمایۀ باارزش . باشد هاي مورد نیاز می از وضعیت آتی و اقدام

گوید  شرمورن می. کند که با استفاده صحیح از رقبا جلو افتد چنین رهبري به شرکت کمک می. شود تلقی می

ع به منظور ترغیب آنها در جهت اهداف خود ارتباط که یک رهبر بینا ابتدا با ذهن باز با تمام افراد ذینف

 :باشد کند و داراي پنج ویژگی به شرح زیر می ایجادمی

 .کند می ها را ترغیب به عنوان پیشرو، هرگونه نوآوري در افراد و ایده: چالش پذیر .1

 .کند با صمیمیت حس مشارکت سایرین را دوچندان می: صمیمی .2
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 .کند می تیم به دیگران در رابطه با انجام کار مساعدت به عنوان عضو: مساعدت به دیگران .3

 .نماید به عنوان یک اسوه عمل می: نمونه اسوه .4

ها و  نهادن به عملکردها، باعث ایجاد انگیزه در محل کار شده و بر قلب با ارج: ها ارج نهادن به موفقیت .5

  " .کند مغزها نفوذمی

 

  تابلو  اطالعات توضیحی

  کار باشیم؟ مهاجم یا محافظهریزي  آیا در برنامه

ریزي و  هاي آتی حائز نقش زیاد بوده و نقطۀ شروع هرگونه برنامه بینی و تخمین فروش براي دوره پیش"

بین  سازد که آیا خوش وضعیت حساس در رابطه با ریسک زیاد این سوال را مطرح می. بندي است بودجه

 کار؟ باشیم یا محافظه

شود که یک شرکت تقاضا را کم  می رشد سبب کارانه در یک بازار روبه فظهریزي محا از یک طرف برنامه

برآورده کرده و به همین لحاظ قادر به تامین منابع الزم و پتانسیل نشده و یا توان افزایش ظرفیت تولید و 

به باشد و بدین ترتیب سهم بازار خود را با دست خود  پاسخگویی کارکنان فروش به افزایش تقاضا نداشته

 .رقبایی تحویل دهد که قادرند با توسعۀ ظرفیت پاسخگوي تقاضاي بازار باشند

شود که آیا این تقاضا ناشی از  رو می  از طرف دیگر یک شرکت با باال فرض کردن تقاضا، با این دشواري روبه

، و به محض در چنین شرایط، یک شرکت بیش از اندازة منطقی رشد یافته. مدت است و یا دائمی جریان کوتاه

  .افتد برطرف شدن تقاضاي کاذب ارکان آن به مخاطره می

هاي کنترل کیفی خوب جا افتاد، و یا  کارانۀ هارلی دیویدسون احتماال با توجه به محدودیت تصمیم محافظه

احتماال مدیریت هارلی مطمئن بود که مشتریان او وفادار بوده و با تحمل صبر به دیگران مراجعه نخواهند 

  ".کرد
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 11فصل 

  غول بهبودیافته:ام. بی. آي

 

 شود تواند متحول یک سازمان ضرورتا نباید گرفتار دایمی در وضعیت نامساعد باشد، بلکه هر سازمان نامساعد می. 

گردید که این شرکت نتواند خود را با محیط  دیدیم که ابتدا بوروکراسی زیاد باعث IBMدر موردکاوي   

 .برد با شرکاء خود را بازسازي کرد-دهد، ولی بعدا با اتخاذ استراتژي منطقی وحدت استراتژیک و قاعدة برد تطبیق

 شود تواند متحول مساعد مییک سازمان ضرورتا نباید گرفتار دایمی در وضعیت نامساعد باشد، بلکه هر سازمان نا. 

گردید که این شرکت نتواند خود را با محیط  دیدیم که ابتدا بوروکراسی زیاد باعث IBMدر موردکاوي   

 .برد با شرکاء خود را بازسازي کرد-دهد، ولی بعدا با اتخاذ استراتژي منطقی وحدت استراتژیک و قاعدة برد تطبیق

 گرایی ناب/ میانگزینی “هاي  ضرورت ”)Lean & Mean( 

آوري باال، بسیار متحول و نامطمئن است، در نتیجه یک شرکت بزرگ باید در حد  بازار به ویژه در صنایع با فن  

ها و تفکرهاي سنتی  مشی هاي مدیریت و تعداد خط هاي کوچک داراي انعطاف و پاسخگویی باشد و از کثرت الیه شرکت

  .پرهیزنماید

  )گرایی کوچک(نگزینی شرایط و عوامل در انتخاب میا

گیري را به سطوح پایین  ساختار شرکت باید ساده بوده و ضمن تاکید بر عدم تمرکز، اختیارات تصمیم .1

مزایاي این . ها ضمن سادگی باید داراي آرایش افقی با سطوح محدود مدیریتی باشد ساختار شرکت. نماید تفویض

 :نوع ساختار عبارت است از

 شدن هزینۀ باالسري کم 

 هاي مربوط به آنها اهش تعداد مدیران و کارکنان و هزینهک 

 تسهیل ارتباطات به علت دسترسی آسان افراد به همدیگر 

 نشدن دستورات تحریف 

 باالرفتن روحیۀ افراد به دلیل دسترسی آنها به مدیریت عالی 
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است به خاطر  افراد ممکنهاي بزرگ تالقی منافع  در شرکت. کند می هاي جدید را ترغیب ساختارهاي ساده، ایده .2

 .گیري شود ها موضع شود که در مقابل ابتکارات و خالقیت خطرافتاده و سبب ها به ها و یا نوآوري ایده

شود که کارکنان کلیدي و  می ریزي تا حد ممکن و تا سطوح پایین ساختار سبب توسعۀ مشارکت در برنامه .3

چنین جو مشارکتی، نوآوري، پویایی و روحیۀ افراد را . یندگیري ایفاي نقش نما مدیران میانی در فرایند تصمیم

 .برد هاي کوچک است، باالمی هاي سازمان هاي بزرگ وجوددارد و جزء شاخص که کمتر در سازمان

 هاي مدیریتی ساده و رعایت اصل قناعت انتخاب روش .4

ت آنها در وضعیت فعلی و آتی ها و کارکنان و تحلیل میزان تاثیرا اي محصوالت، فعالیت ارزیابی منظم و دوره .5

  سازمان

  

  Cسه 

 تفکر معموال داشتند، خود تسلط تحت را بازار سال چندین مدت به و بوده صنعتی ممتاز موقعیت داراي که هایی شرکت

 کننده تعیین آفت زیر شرح به C حرف سه. سازد می پذیر لطمه نوآور و تیز رقباي مقابل در را آنها که کنند، پیدامی خاصی

 :است ها شرکت گونه این  موفقیت تداوم براي

 

- Complacency            حاضر وضعیت به رضایت 

- Conservatism            کاري محافظه 

- Conceit                       خودبینی 

3C یا خدمات مشتریان، رضایت جلب تجاري، عرصۀ در شکوفایی و رشد براي نوآوري و پویایی براي انگیزه هرگونه 

  .کند می ضایع را کیفیت کنترل
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  تابلو  اطالعات توضیحی

 شود؟ چه زمانی تغییرات بنیادي اعمال می

 آیا باید از درون ارتقا دهیم؟

” تولید مثل درونی“شده و در غالب موارد به  محسوب IBMهاي طوالنی  تعهد زیاد به ارتقا از درون از ویژگی"

کنند، که به دلیل اشیاق به وضع موجود،  هایی از این نوع خط مشی تبعیت می معموال شرکت. معروف است

 .آمادگی الزم براي تغییر و یا تحول را ندارند

کنند که هر  اشی از آن اشاره میموافقان، در قبال مخالفان ارتقاي از درون، به انگیزه و وفاداري خیلی زیاد ن

به هر حال اقدام عکس، یعنی آوردن مدیر عالی از . دانند که شانس مدیر شدن را دارند کدام از کارکنان می

هاي اجرایی میانی را تخریب کرده و حس وفاداري آنها را از بین  بیرون سازمان روحیۀ کارکنان مدیریت

نتصاب اغلب مدیریت هاي اجرایی از کارکنان درون سازمان به حد وسط ترجیحی عبارت است از ا. برد می

 ".هاي قوي از بیرون سازمان منظور باالبردن انگیزه و عملکرد آنها، در همان حال آوردن تجربه

  

  تابلو  اطالعات توضیحی

  مقاومت در برابر تغییر

روش انجام کار را که از نظر اختیارات،  هر تغییر،. ها یک اکراه طبیعی در برابر تغییرات دارند افراد و سازمان"

نماید، تغییر سبب بروز دشواري در کار افراد شده و  مسئولیت و ارتباطات شناخته شده بود، عوض می

 .دهد ارتباطات کاري آنها را با دیگران، شکل دیگري می

ود را واجد صالحیت کردند، ممکن است تنزل رتبه پیدا کرده و کسانی که خ هایی که قبال مهم جلوه می رده

 .هاي غیرمرتبط گمارده شوند کردند، به شغل زیاد در سمت خاص تصور می

در غیر این . تواند با یک ارتباط خوب و توجیه کارکنان و تشریح تغییرات مهار شود مقاومت در برابر تغییر می

هاي  ریزي در برنامه هرگاه مدیران و کارمندان. شود ها در سازمان جاري می صورت انواع شایعات و ترس

شوند  مربوط به ایجاد تغییرات، شرکت نمایند ضمن پذیرش هرگونه تغییر و تسهیل در انجام آن، متوجه می
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ضمنا اگر تغییرات بتدریج انجام شود، امر انتقال به . که وضعیت آنها به تبع تغییر به مخاطره نخواهد افتاد

  .توانند خود را با این تغییرات وفق دهند تر میشده، کارکنان نیز به تر انجام وضع جدید روان

در تحلیل نهایی، نباید تغییرات مورد نیاز و ضروري را، به لحاظ بازتاب منفی آن در سازمان به تاخیر انداخت، 

اگر تغییر ضرورت داشته باشد، باید آن را انجام داد و افراد و یا سازمان نیز خود را با آن ولو این . و یا لغو کرد

بدترین تغییر براي یک فرد، اخراج اوست و در زمانی که معلوم . که به زمان نیاز داشته باشد، تطبیق دهند

 " .شود وري کارکنان تواما تخریب می نیست اخراج بعدي کی اتفاق خواهد افتاد روحیۀ بهره

  تابلو  اطالعات توضیحی

  نوآوري از طریق کارآفرینی

هاي رفتاري خاص در یک سازمان  به عنوان یک واژه، براي تشریح انگیزه )Intrapreneurship(کارآفرینی "

هاي کوچک به صورت پویایی، خالقیت، محاسبۀ  روحیۀ کارآفرینی معموال در شرکت. شود بزرگ اطالق می

قواره سازمان، این  ریسک، اقدام سریع و رعایت کیفیت از اهمیت زیاد برخوردار است و با بزرگ شدن بی

 .شود محرك تالش براي توسعه است، کمرنگ می روحیه که

شود  هاي کوچک کار در یک ساختار بزرگ اطالق می به ایجاد گروه و یا تیم) Skunkworks(هاي کاري  گروه

هاي  یابند به صورت یک مجموعۀ فعال خارج از محدودیت می هاي معین اجازه که در آن افراد به صورت گروه

به عنوان مثال کمپانی فورد موتورز در راستاي نوسازي سواري موستانگ جمع  .هاي بزرگ کارنمایند سازمان

این تیم در جریان طراحی . نفر را با بودجۀ معینی تشکیل داد 400متشکل از ” تیم موستانگ“خاصی به نام 

 . مجدد سواري، کلیۀ ضوابط خشک و حاکم بر توسعۀ محصول را کنار گذارد

درصد زودتر،و  25میلیون دالر یعنی از نظر زمانی  700سال با  3ول در نتیجه سواري موستانگ در ط

  .هاي اخیر، به مرحلۀ تولیدرسید روال جاري سال% 30هاي کمتر از  هزینه

شد که جدا  داده اجازه) Apple(مند کمپانی سازندة کامپیوتر اپل  با روش مشابه به گروهی از کارمندان عالقه

آنها بدون دخالت عوامل . نمایند ه تشریفات اداري، یک محصول جدید عرضهاز خط تولید و خارج از هرگون

دادن هویت مستقل در ساختمان محل کار خود،  خارج، ضوابط کار بین خود را تنظیم و براي نشان

 .شدن کامپیوتر بسیار فعال ماکینتاش شد نتیجۀ این حرکت، عرضه. کردند هاي بازي و سرگرمی نصب دستگاه
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در مقابل طرح تجزیۀ آن به  IBMهاي مستقل کاري در درون  کارآفرینی و ایجاد مجموعهآیا برخورد 

 " بینید؟ می” تیم کاري“واحدهاي کوچک، جایگزین مناسب بود؟ آیا شما اشکالی در 

 

  هاي  درصد زودتر،و هزینه 25میلیون دالر یعنی از نظر زمانی  700سال با  3در نتیجه سواري موستانگ در طول

  .هاي اخیر، به مرحلۀ تولیدرسید روال جاري سال% 30از کمتر 

 مند کمپانی سازندة کامپیوتر اپل  با روش مشابه به گروهی از کارمندان عالقه)Apple (شد که جدا از  داده اجازه

آنها بدون دخالت عوامل خارج، . نمایند خط تولید و خارج از هرگونه تشریفات اداري، یک محصول جدید عرضه

هاي بازي و  دادن هویت مستقل در ساختمان محل کار خود، دستگاه کار بین خود را تنظیم و براي نشان ضوابط

 .شدن کامپیوتر بسیار فعال ماکینتاش شد نتیجۀ این حرکت، عرضه. کردند سرگرمی نصب

 هاي مستقل کاري در درون  آیا برخورد کارآفرینی و ایجاد مجموعهIBM  واحدهاي در مقابل طرح تجزیۀ آن به

  بینید؟ می” تیم کاري“کوچک، جایگزین مناسب بود؟ آیا شما اشکالی در 

  

  و موفقیت ها خبط برنامه ریزي: بخش چهارم

 12فصل 

  آمیز کردن فرمت موفقیت سمبل:یورو دیسنی

 

 گذاري به روش سرشیرگیري خردمندانه برخوردکنید با استراتژي قیمت. 

زیرا یورو دیسنی از حالت . است” سرشیرگیري“گذاري به روش  قیمتیورو دیسنی مصداق کالسیک استراتژي   

ها  بایستی مردم بدون توجه به قیمت برابر الزامات منحنی تقاضاي غیراالستیک می. انحصاري بدون رقیب برخوردار بود

 .هاي باال تالقی کرد اما روحیۀ قناعت اروپاییان در شرایط رکود اقتصادي با قیمت. آورند هجوم می

 است زودگذر باشند هاي بزرگ ممکن موفقیت. 
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هاي  قدیمی  هاي جدید و اتکا به جایگاه و موفقیت هاي بصیرت براي ایده همانند مورد یورو دیسنی بستن چشم  

  .سازد هرگونه توسعه در محیط متحول را مشکل و توام با ریسک می

 پذیر هستند هاي استثنایی شدیدا آسیب وضعیت. 

بینی ما بر مبناي  شدن اوضاع اقتصادي، هرگونه پیش ایی خیلی شکننده بوده و با عوضهاي استثن وضعیت  

 .شود وضعیت استثنایی دچار مخاطره می

هاي یورو دیسنی و اتکا به وام و تلقی آن به عنوان دارایی نظیر هتل به  بینی کمپانی دیسنی در رابطه با پیش  

  .منظور فروش به سایر سهامداران مقصر است

  بلو  اطالعات توضیحیتا

  لندز توکیو هاي دیسنی موفقیت

در سال ) Urazasu(هکتار در حومۀ شرقی  201لندز توکیو در زمینی به مساحت  پارك تفریحی دیسنی"

هاي این طرح را احداث و مطابق با رهنمودهاي  مقرر گردید که گروهی از مالکان، ساختمان. شد افتتاح 1983

میلیون دالر را وام گرفته و کمپانی  650مالکان بخش اعظم اعتبار مورد نیاز به مبلغ . نمایند دیسنی اداره

درصد فروش غذا و نوشابه و خدمات  5عوارض بلیط و % 10گذاري نکرد و به دریافت  گونه سرمایه دیسنی هیچ

 .بسنده کرد

 1990م مواجه شد و تا سال گرچه در اوایل افتتاح تعداد بازدیدکننده کم بود ولی بعدا پارك با هجوم مرد

کردند که معادل یک چهارم بازدیدکنندگانی بود که از  هاي آن عبورمی میلیون نفر از درب 16ساالنه 

 نمودند  دیسنی کالیفرنیا بازدید می والت

به منظور تداعی یک . شد میلیون دالر سود بالغ 150میلیون دالر با  988میزان فروش به  1990در سال مالی 

هاي تفریحی  نشده و کلیۀ بازیگران محل گونه غذاي ژاپنی عرضه ت واقعی آمریکایی در پارك، هیچذهنی

 . آمریکایی بودند

کرد و گفت که  حتی مدیریت ژاپنی پارك از بابت وجود یک رستوران ژاپنی در درون پارك عذرخواهی

داگ و یا همبرگر  ه با غذاهاي هاتآیند، و متاسفان هاي مسن زیادي، از نقاط دور ژاپن به اینجا می ژاپنی

 .آمریکایی آشنا نیستند
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بردند و  لندز توکیو پی مدیران دیسنی به زودي به اشتباه بزرگ خود در عدم شرکت در مالکیت دیسنی

 ".شوند نخواستند که چنین اشتباهی را مجددا در اروپا مرتکب

  تابلو  اطالعات توضیحی

  گذاري به قصد نفوذ قیمتقیمت گذاري به روش سرشیرگیري و 

است براي مدت زمان موقت از مزیت انحصاري  هر شرکت با محصول و یا خدمات جدید ممکن"

البته یورو (در چنین وضعیتی . باشد برخوردارشده، و به علت نبود رقیب، اختیار قیمت را در دست داشته

  :گذاري به کار برد تواند در قیمت مییکی از دو روش استراتژیک را ) دیسنی در این وضعیت قرار داشت

  قیمت گذاري به روش سرشیرگیري

نماید و زمانی کاربرد  ها نسبتا باال است، و حاشیۀ سود زیاد ایجاد می گذاري در این استراتژي، سطح قیمت

این استراتژي داراي محدودیت بوده و منحنی تقاضا در آن . دارد که محصول ویا خدمات، حالت خاص دارد

هرگاه محصول و یا خدمات قابل کپی . کند باشد و میزان فروش نسبت به قیمت تغییرنمی یراالستیک میغ

  .آورند باشد به لحاظ وجود حاشیۀ سود زیاد، بالفاصله رقباي دیگر به آن روي می

  

  استراتژي نفوذ

است که میزان فروش با  استراتژي نفوذ با قیمت پایین داراي منحنی تقاضاي االستیک بوده و این بدین معنی

این استراتژي سازگار با اقتصاد معیاري، رقبا را از واردشدن به عرصۀ رقابت . یابد کاهش قیمت، افزایش می

هنري فورد با تشخیص مفاهیم جدید در . فورد است Tگذاري خودروهاي مدل  مثال بارز، قیمت. دارد بازمی

ها  آورد و سطح تولید آن را به میلیون رسی عموم پاییناقتصاد قیمت خودروهاي تولیدي خود را براي دست

 .دستگاه رساند

یورودیسنی دقیقا خود را در وضعیت انحصاري دید و به درستی براساس منحنی تقاضاي االستیک با انبوه 

اما چیزي را که در این میان به حساب . شد که بدون توجه چندان به قیمت، به سمت پارك آمدند مردم مواجه

جویی، اقامت خود را کوتاه کرده و غذا و نوشابه را با  هاي اروپاییان بود که براي صرفه وردند، زیرکینیا

 " .کردند می جویانه استفاده آوردند و از وسایل موجود در پارك در حد محدود و صرفه خودشان می
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  تابلو  اطالعات توضیحی

  نقطۀ سر به سر

هاي  گیري در مورد ادامه و یا عدم یک فعالیت جدید و یا استراتژي تصمیمتحلیل نقطۀ سر به سر براي "

 .تجاري جایگزین، امري حیاتی است

اجازه . شود می ادامۀ فعالیت زیر نقطۀ سر به سر، با زیان همراه بوده و باالتر از نقطۀ سر به سر سود حاصل

را بررسی ) درصد 11حدود (ها با بهرة باال  انکمیلیارد دالر وام دریافتی از ب 6/1دهید موضوع یورو دیسنی با 

 .نموده و شرایط وام کمتر و تامین سرمایه را از طریق سهم را مشخص نماییم

و میانگین % 10میلیون دالر و میانگین نرخ بهره وام  240هاي ثابت  کنیم سایر هزینه می در این مثال فرض

  .دالر است 32حاشیۀ سود ناشی از هر بازدیدکننده 

میلیارد دالر وام را  5/0یعنی  Bمیلیارد دالر وام و  6/1یعنی  Aاین مفروضات دو سناریو یعنی 

 .گیریم درنظرمی

میلیارد  6/1بود، لذا با  میلیون بازدیدکننده را در سال اول منظورکرده 11به لحاظ این که یورو دیسنی تعداد 

سر قرارداشت و به دلیل افت بازدیدکننده  نقطۀ سربه میلیون دالر هزینۀ بهرة ساالنه، زیر 160دالر بدهی و 

 .ها بود هاي باالسري ملزم به باالبردن قیمت براي پوشش هزینه

بینی کرد، ولی آنچه  ها را پیش توان اکثر هزینه گیري براي ادامه و یا توقف یک فعالیت به راحتی می در تصمیم

اي اقدامات براي تغییر نقطۀ  انجام پاره. فروش است /در این میان دقیقا قابل تعیین نیست میزان درآمد 

با . شد مالحظه) B(هاي باالسري است که در سناریو  یکی از آنها کاهش هزینه. پذیر است سر امکان سربه

آورد ولی در این روش احتمال خطر کاهش فروش  سر را پایین توان نقطۀ سربه گذاري باال نیز می قیمت

  .وجوددارد

ضمنا براي . برد سر را پایین و یا باال می گهی و تبلیغات فروش تاثیرگذار بوده و نقطۀ سربههاي آ هزینه

 .هاي عملیاتی را کاهش داد اي از هزینه توان پاره سر می آوردن نقطۀ سربه پایین

هاي  هاي زیاد تاثیر سوء در آینده هر کار تجاري دارد و ممکن است هزینه داشت که کارمزد و بهره باید توجه

 " .سر مقدور نباشد چنان باالببرد که نیل به نقطۀ سربه باالسري را آن
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 13فصل 

 ریزي کالسیک کوکاکوال سوء محاسبۀ برنامه

  

 قایق را نجنبان

 کند که  می عقل سلیم حکم. اي که هنوز از تقاضاي باال برخوردار باشد، خیلی ریسک دارد بازي با محصول عمده

کند، نباید با مضمون  می موقعی که همه چیز به صورت روان حرکت. شود انجامتغییر در زمان بروز مشکل 

 )جایگزینی طعم کوکاکوال. (استراتژي موفق بازي کرد

  

  

  .کند تواند اساس تصمیم را تنظیم ریزي و تحقیق، نمی برنامه

 احتمال ریزي و تحقیق دقیق، اتخاذ تصمیم درست و یا بهترین را تضمین نکرده، بلکه معدل  برنامه

 .برد هاي خوب را تا حدودي باال می گیري تصمیم

 بزرگترین خطاي آزمون . گیري است در مورد کوکاکوال عامل اصلی اشتباه مطالعات بازار و بازتاب آن در تصمیم

 .شوند نشد که با انتخاب یکی از کوکاها با طعم مختلف، از دسترسی به بقیه محروم می این بود که به افراد گفته

 .هاي عمومی در تصمیماتی که احیانا داراي منافع باشند، باید مدنظر قراربگیرد ت رسانهقدر

 کردند ها را با بزرگنمایی کردن اعتراضات تحریک هاي طبیعی انسان ها، غریزه در ماجراي کوکاي جدید، رسانه.   

  تابلو  اطالعات توضیحی

  )The Semantec Differential(دیفرانسیل معنایی  –گیري نظرات  اندازه

. گیري دیفرانسیل معنایی است و تصمیم) ایماژ(ها  هاي ذهنیت مهمترین ابزار در تحقیقات نظري، بررسی"

این وسیله و یا ابزار اساسا براي سنجش یک مفهوم عمدتا در عرصۀ سیاسی، شخصی، کار هنري و بازاریابی 
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شود، و شامل یک طیف با هفت گزینه مجزا،  می ابداعمحصول جدید و یا معرفی کمپانی از زوایاي مختلف 

 :به طور مثال. متوالی و مرتبط با هم از یک معیار معین در دو حد متضاد به شرح ذیل است

 خوب - - - -  - - - - -  - - - - - - -بد                              

ز احساس افراد در رابطه با یک موضوع معینی اي ا ها از سمت چپ به راست درجه ها و یا گزینه هر کدام از تکه

این ابزار بعدا به منظور افزایش دقت سنجش با افزودن عبارات . دهد می از حداکثر خوب تا بد را نشان

در مثال زیر براي سنجش ایماژ از معرفی یک آبجوي نوع جدید عبارات توصیفی را . توصیفی تکمیل گردید

 :کرد ردیف توان به شرح زیر صورت دوقطبی می

 مخصوص -  - -  - - - - - -- - - - - -  - -عادي                      

 طعم آمریکایی - - -  - - - - - - - -  - -طعم خارجی                      

  واقعا نیروبخش است - - - - - -  - - - - -نیروبخش نیست                      

فقره و یا بیشتر بالغ شود ولی تعداد و  50تواند زیاد بوده و به  اي دوقطبی فوق می گزینه 7تعداد موارد 

در دیفرانسیل معنایی . همچنین محتواي آنها بایستی نسبت به موضوع مطالعه مناسب انتخاب گردد

ت و یا فروشگاه در قبال رقبا افراد در رابطه با محصول، مدل، شرک) ایماژ(ها براي مقایسۀ ذهنیت  بندي درجه

شود تا جایگاه وضعیت متغیر  می گیري بر روي چارت ترسیم هاي افراد بعد از معدل پاسخ. شود می کاربرده به

در نمودار زیر مقایسۀ محصول آبجو در چهار مورد با سه رقیب . شود مورد مطالعه در مقایسه با رقبا مشخص

A ،B و ،C مورد باشد 20تواند بیش از  د میشده ولی تعداد موار انجام. 

ذلک بازتاب و  مع. برتر نسبت به دو محصول دیگر است) ایماژ(داراي موقعیت  Aدر این مقایسه آبجو نوع 

 .وجودآورد هاي خود به اثرات منفی قیمت باید این هشدار را به شرکت جهت بازنگري در قیمت

است محصول فعلی با توجه به  است و در این باب ممکنداراي بار منفی از نظر قابلیت اعتماد  Cآبجو نوع 

نظرات مشتریان قابل دوام نباشد و یا الاقل این داللت را داشته باشد که از منظر قابل اعتماد بودن، نسبت به 

 .دو نوع دیگر در حد پایین قراردارد

گونه تمایز اعم از خوب و یا بد را  ها هیچ زیرا نتیجۀ پاسخ. باشد Bترین موقعیت براي محصول  شاید ضعیف

در غیر . هاي جدید براي بقا در میدان رقابت ضروري است دهد و براي تثبیت وضع آن اجراي اقدام نمی نشان

   .این صورت باید براي کسب مزیت نسبی، قیمت آن کاهش یابد
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 قابل اعتماد  ----------------------- غیرقابل اعتماد    

 قیمت مناسب  ----------------------- قیمت غیرمناسب 

  مدرن  ----------------------- قدیمی              

 خاص  ----------------------- معمولی             

هاي جاري که  ها در زمینه استفاده از این شیوه براي تحلیل وضعیت بسیار ساده بوده و جهت تشخیص فرصت

این شیوة تحلیل همان طوري که . ز توسط رقبا پرنشده است، وسیله و یا ابزار بسیار مفیدي استهنو

. تواند به کار برده شود کوکاکوال براي تعیین نقاط قوت در ارزیابی برخورد مردم با محصول خود کرد، می

مثال با . اهمیت است ریزي مناسب حائز  هاي این روش براي ارزیابی اثربخشی تغییرات برنامه بندي درجه

هاي تبلیغاتی در مقاطع قبل و بعد از  توان میزان تاثیرات آگهی هاي متفاوت می بندي کاربردن این درجه به

 " .آگهی را سنجید و نسبت به تغییر آن در صورت نیاز اقدام کرد

  تابلو  اطالعات توضیحی

  )الوقوع محتمل(هاي اقتضایی  طرح

از منابع قابل تخصیص، نیروي کار و . بندي است ریزي شامل تخصیص منابع از طریق بودجه برنامه"

شده و یا میزان پولی  یعنی تعداد افرادي که باید به یک قسمت از عملیات اختصاص داده. آالت است ماشین

تخصیص . شود می فتهریزي درنظرگر آالت مورد نیاز جهت نیل به اهداف برنامه است که براي تامین ماشین

 . پذیرد محیطی انجام گونه منابع باید براساس مفروضات درون و برون این

یابد،  هاي یک پروژة بزرگ نظیر کوکاي جدید، تدوین و منابع براي اجراي آن تخصیص می موقعی که برنامه

توان گفت که  یدر صورت بروز هرگونه مشکل م. موفقیت این برنامه عمدتا به دقت مفروضات بستگی دارد

ها و  بینانه و یا بدبینانه منظورشده و در این صورت محتواي برنامه بعضی از مفروضات به صورت خوش

 .تخصیص منابع باید تجدیدگردد

بنابراین ممکن است انواع . شوند هاي اقتضایی بیشتر در ارایۀ محصول و یا پروژة جدید تهیه می طرح

براي پذیرش محصول تا سطح معین  Aمثال طرح . ختلف تهیه شودهاي م هاي اقتضایی براي وضعیت طرح

 . شود بینی می براي زمانی که وضعیت بهتر از انتظارات پیش Bشده و طرح  تهیه
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هایی  هرگاه چنین طرح. بینی شود که وضعیت بیش از حد خراب است ممکن است براي حالتی پیش Cطرح 

تواند بعد از اخذ نتیجه با تخصیص مجدد منابع و یا قطع آن انتظار  قبال آماده شود، یک شرکت به راحتی می

 .واقعی خود را عملی سازد

العمل در برابر طرد محصول  ت بهتري جهت عکستوانست در موقعی هاي اقتضایی کوکاکوال می با چنین طرح

توانست چندین طرح مختلف براي سطح پذیرش متفاوت منجمله بدترین سناریوي  مثال می. جدید قراربگیرد

البته در این مورد خاص تصمیم در یک . ممکن یعنی عدم پذیرش محصول و تحریک عمومی، تهیه نماید

هاي جایگزین قابل  هاي دیگر ممکن است اقدام داد ولی در حالتشرایط بحرانی اتخاذگردید و نتیجۀ خوبی 

 " .جبران نبوده و تصمیمات متخذه سریع در حالت بحرانی مقدور نباشد

  

 14فصل 

  تردد موفقیت در انتخاب جاده کم:وانگارد

 

 بزرگترین صندوق هاي عمومی آن را به  در مورد وانگارد، تبلیغ کالمی همراه با مطالب تاییدآمیز و رایگان رسانه

رسانی مناسب جهت ایجاد تقاضا،  ولی زمان براي تاثیرگذاري تبلیغ کالمی حتی با اطالع. کرد خرید سهام تبدیل

 .عامل منفی است

 ها همواره براي کسب مزیت در رابطه با محصول یا شیوة کار خود نسبت به رقبا به عنوان اصل بدیهی در  شرکت

ها و ارایۀ خدمات با کیفیت عالی به مشتریان خود را  وانگارد با کاهش هزینه .تجارت ملزم به تبلیغات هستند

  .نسبت به رقبا متمایز کرد

  نقش قیمت

دارند که کاال را ارزان بخرند،  رغم این که مشتریان دوست علی. مقولۀ قیمت داراي وجه دوگانه در ارتباط با کیفیت است

 .حاضرند باالترین قیمت را بپردازند شود، مشتریان می ولی زمانی که کیفیت مطرح

 وست، وانگارد هواپیماي ساوس: هاي موفق با استراتژي قیمت پایین و کیفیت خوب شرکت 

 هواپیماي کنتیننتال: شرکت ناموفق با استراتژي قیمت پایین و کیفیت نامناسب 
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 ودند که مدیران انتظارداشتنداروپاییان مقتصدتر از آن ب. قیمت باال در یورو دیسنی به نفع کمپانی تمام نشد. 

  

  تابلو  اطالعات توضیحی

  کیفیت - ذهنیت قیمت 

شده با قیمت باالتر بهتر از آب بیشتر معمولی یا آب بطري  کردیم که پندار آب بطري در موردکاوي پریر مطالعه"

کاالهاي مصرفی نیز چنین پندار در مورد عطر، آبجو، شراب و اکثر . ارزان است، طبق معمول قرین صحت نبود

مفهومی است که منجر به قضاوت به کیفیت بر اساس ” گیرید به اندازة پولتان جنس می“ذهنیت . مصداق دارد

شود که از  می این ذهنیت موجب. تر باشد، از نظر کیفیت باالتر است یعنی هر کاال که گران: شود قیمت می

بعضی . وب حاشیه سود باالتر از کاالي ارزان منظورشوداستفاده شده و براي کاالهاي مرغ کنندگان سوء مصرف

 .کنیم از مواقع نیز ما به دلیل فاکتور پرستیژ به سمت کاالي بسیار گران سوق پیدامی

باشد، بلکه عکس آن  این موضوع درمورد مدیریت پول، فاقد معنی بوده و نرخ باال، به معنی کیفیت بهتر نمی

باشد زیرا برخالف مثال خودروي جدید، ما در مورد  کمتر مطرح میصادق بوده و فاکتور پرستیژ نیز 

آیا یک صندوق با هزینۀ سربار باال، عملکرد بهتر از صندوق ارزان . شویم گذاري خود کمتر دچار اغوا می سرمایه

 رغم داشتن هاي سیال همان طوري که قبال مشاهده کردیم علی زیرا صندوق. نظیر وانگارد دارد؟ به هیچ وجه

نرخ هزینۀ معمولی  2/14جدول . رسند هزینۀ سربار باال، در صنعت خرید سهام بندرت به حد میانگین بازار می

هاي سه تا پنج برابر، خدماتی بهتر از وانگارد  ها با هزینه آیا سایر صندوق. دهد وانگارد سایر رقبا را نشان می

هاي متعدد با سود  هاي عملکردي آنها را حتی در معامله تهاي باال، بخشی از مزی کنند؟ خیر، زیرا هزینه می ارایه

  " .برد ندرتا بهتر از بین می

  تابلو  اطالعات توضیحی

  رسانی رایگان پتانسیل تبلیغ کالمی و اطالع

زیرا مختص شرکت ضعیف است که داراي امکانات کافی . اند کارشناسان به تبلیغ کالمی تقریبا کم بهاء داده"

چنین شرکتی مجبور است در برابر سایر . نماید داده از طریق دهان اعالم است چیزي را که انجامنیست و مجبور 

شود که  هاي برخوردار از مدیریت و منابع بهتر، سر تسلیم فرودآورد و زمانی به موفقیت نسبی نایل می شرکت

 .اي ارایه نماید چندین سال نامشخص مقاومت کرده و محصول و یا خدمات ویژه
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ها نیز قادر به  برد و شرکت تر را می لیغ کالمی در مقایسه با تبلیغات رسمی جهت تاثیرگذاري زمان طوالنیتب

یعنی در . انتظار چندین ساله جهت جاانداختن یک باور نیستند لذا بهترین راهبرد، داشتن هر دو نوع تبلیغ است

  .شود می تقویتشده و بعدا با تبلیغ کال بدو و شروع کار، تبلیغات سالم انجام

نکرد ولی با صرف وقت زیاد حتی  شده را عمل کردیم، بوگل وانگارد این راهبرد پذیرفته همان طور که مشاهده

بعد از گذشت  1994شود در سال  می نشان داده 1/14طوري که در جدول  دهه، موفقیت بزرگ کسب نمود، همان

این میزان بد نیست، ولی به مراتب کمتر از . دالر رسیدمیلیارد  8اندیکس به  500هاي صندوق  سال دارایی 16

آیا انجام تبلیغات . است هاي اخیر شتاب گرفته اندیکس در سال 500رشد صندوق . صندوق ماگالن فیدلیتی است

او را از بین برده و تبدیل به   بوگل اعتقادداشت که انجام تبلیغات ویژگی. توانست این دوره را کوتاه کند زیاد می

رسانی مناسب توام با تبلیغ کالمی مشتریان راضی،  او همچنین اصرار داشت که اطالع. کرد هاي دیگر می ندوقص

ضمنا مدت زیادي طول کشید که کارشناسان مزیت طرح . سازد ضرورت صرف هزینه براي تبلیغات را منتفی می

 .هاي فروش را بپذیرند م با هزینهمدیریت انفعالی وانگارد در قبال مدیریت فعال و خرید و فروش زیاد توا

رسانی  هاي زیاد به تبلیغات آنچنانی، تاثیر تبلیغ کالمی و اطالع بنابراین، موفقیت وانگارد بدون صرف هزینه

  "کاري زیاد نیست؟ ولی آیا این کار مخصوصا در سالهاي اول کار محافظه. سازد مناسب و رایگان را روشن می

  

  راهبري اجرا: بخش پنجم 

 15فصل 

  دهه قبل) S&L(نهادهاي فناوري باال یادآور آشفتگی پس انداز و وام  -آنها کی یادخواهندگرفت؟

  

  .قناعت بر اسراف پیروز است

 محابا یک دام است خرج بی. ها در قیاس با قناعت نسبی آشکار است آثار اسراف و فقدان محدودیت در هزینه .

هاي  آید که دروازه وجودمی دودیتی احساس نگردد این وسوسه بهموقعی که همه چیز بر وفق مراد باشد و مح

 .هاي گزاف در سطح شرکت و کارکنان بازشود هزینه
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 هاي تجمالتی براي ایجاد یک تصویر مناسب از موقعیت ممتاز شرکت و کسب  است انجام هزینه ها ممکن بعضی

ها، این  فقدان محدودیت و یا کنترل در انجام هزینهبدانند، ولی در صورت  هاي تجاري را الزم جایگاه باال در عرصه

  .گردد نگرش با اصل اثربخشی مدیریت سازگار نبوده و نباید بر سهامداران تحمیل

  کاري افراطی، توام با خطرات محافظه

 هاي ولو کوچک، و یا  هاي بالقوه، عدم پذیرش ریسک نظر از فرصت صرف. شود شرایط محیطی دائما متحول می

  .پذیري مورد نیاز در وضعیت و عرصۀ تجاري، قابل دوام نیست الحعدم اص

  درجۀ پاسخگویی به تغییرات محیطی

غیرمنعطف            تطبیقی             ابتکاري   

  غیرمتغیر

 کاري شدید و در  اي از این طیف کونتنیوم را اختیارنماید که در یک انتهاي آن محافظه تواند نقطه هر شرکتی می

 .هاي جدید و مستمر قراردارد مقابل آن، توسعۀ ایده

  سازگاري“شود در صورتی که واژة تطبیقی  می بیشتر به ایجاد تغییرات و اصالحات بنیادي اطالق” ابتکاري“واژة ”

 .است” ابتکاري“با شرایط متغیربوده، داراي بار معنایی کمتر از 

 باشد انداز و وام می ت پسدالیل شکست فناوري باال مشابه تجربۀ دهۀ قبل صنع. 

 مواظب طمع، اسراف، توقعات نامعقول و افراط و تفریط باشید: آموزة یادگیري.  

  

   تابلو  اطالعات توضیحی

  ماموریت چه باید باشد؟

در . ”اکنون ما باید در چه زمینه کسب و کار کنیم؟“ماموریت سازمانی عبارت است از تصمیم الزم در برابر "

 :چنینتصمیمی باید فاکتورهاي زیر را مد نظر قرارداداتخاذ 

 بینی محیط و سیر تحول آن و یا تغییرات مورد انتظار پیش .1

 ارزیابی فاکتورهاي رقابتی و چگونگی تغییرات احتمالی آنها .2
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ها و پرهیز از  گیري از قوت هاي خاص سازمان و چگونگی بهره ها و ضعف کردن قدرت سبک و سنگین .3

 ها نارسایی

و یا خیلی باریک و متمرکز روي یک محصول و یا ” کسب سود“تواند خیلی وسیع مانند  رت ماموریت میصو

شدن  آوري و یا تغییر نیازهاي مشتریان در حال منسوخ خدماتخاص باشد که احتماال در اثر پیشرفت فن

  .باشند می

سازد و تعریف  مختلف را محدود میهاي  هاي آتی و استفاده از فرصت تعریف دقیق و محدود ماموریت، افق

به عنوان مثال تعریف مفید ماموریت یک واحد . گردد مورد قلمداد می وسیع، در حدراهنماي عادي و یا بی

 :سازنده به شرح زیر است

هاي  گیري ماموریت عبارت است از ارایۀ خدمات به صنایع و یا دولت با ابزارهاي کیفی مناسب جهت اندازه

. کنترل محلی جریان مایعات، سطح، فشار، درجۀ حرارت و سایر خواص مایعاتاولیه، تحلیل،

گیري تولید نفت و گاز، حمل گاز، فرایندهاي  گونه خدمات شامالبزارهاي اندازه کنندگان این دریافت

سازي، و سایر ابزار و تجهیزات سازندگان  شیمیایی و پتروشیمی، تولید برق، هوا و فضا، دولت،کشتی

 .هستند

گردیده و یا در ذهن مدیریت عالی آن نقش شده  اموریت یک سازمان اعم از این که به طور رسمی اعالمم

گرفتن منافع  هاي جاري و یا نادیده نکردن به مفاد رویه تواندبا کنارنهادن مضامین آن و یا عمل باشد، می

  .گردد توجهیواقع جامعه، مورد بی

هاي  ، براي صندوق1980قوانین حکومتی در دهۀ . گردید بلت انجام لطوري که در مورد شامروك و یا سا همان

اي از مدیران، ماموریت خود را در  در این میان پاره. وجودآورد اندازعرصۀ وسیع و گستردة تجاري به پس

 ".نمودند هاي بالقوه مخدوش قید و شرط، با عدم رعایت صرفه و ریسک شرایط رشد نامتوازن وبی

   توضیحیابلو  اطالعات ت

  منضبط رهبریت

سوءاستفاده عبارت از عملکرد خارج از امکانات، عدم کنترل منطقی . ساز سوء استفاده است رهبریت، زمینه"

ها در  این گونه سوءاستفاده. ها، باالتر از همه عدم هدایت سازمان در جهت منافع سهامداران است هزینه

 .نفت و زمین در جنوب غربی، اغواگرانه بودهاي افراطی نظیر زمان شکوفایی  بینی مواقع خوش
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باشد و این انضباط کنترل رفتاري، ارزیابی و اقدام  خواهی، انضباط وجودداشته باید براي هرگونه زیاده

. هاي مدیریتی را شامل شود ها و پرهیز از گسترش خارج از امکانات و ظرفیت محتاطانه، استفاده از فرصت

 .رو هستند کاري نیز روبه با ریسک دوگانه یعنی محافظهمدیران در جریان رشد منضبط 

ها به نفع رقبا از دست برود، نقطۀ مقابل آن نیز سازمان را  شود که فرصت کاري بیش از حد سبب می محافظه

اعتدال مستمر، از اولویت باال برخوردار بوده و قمار . سازد هاي زیاد ناشی از رهبري مواجه می با خطر و ریسک

 " .وگاس پذیرفتنی نیست مان، حتی در السدر ساز

  

 16فصل 

 تواند از موفقیت استفاده کند بوئینگ نمی

  

  .رشد باید قابل مدیریت باشد

هاي استثنایی دو یا  ما بندرت شاهد فرصت. ها رشدکند کرد که خارج از توان خود به قیمت باالرفتن هزینه بویینگ تالش

 .شده عاقالنه است چنین شرایطی، رشد تدریجی و کنترل سه برابرشدن میزان فروش هستیم ولی در

 کند بعضی از  زیرا موقعی که بازار رونق پیدامی. ریسک در هر دو حالت در هنگام استفاده از فرصت وجوددارد

دادن ظرفیت و یا منابع خود نیستند و بر سر دوراهی  ها قادر به مواجهه با تقاضا، بدون افزایش شرکت

 .گیرند قرارمی

 کنند؛  کاري را انتخاب بودن این فرصت، محافظه ه لحاظ ترس از موقتیب .1

 .دهند گیري از موقعیت توسعه سریعا امکانات خود را جهت بهره .2

 نماید واال  هاي خود را توسعه و نحوة ادارة آن را کنترل هاي خود، باید سازمان نظام یک شرکت در جهت رشد افق

ها، در عرصۀ تدارك به موقع قطعات، کنترل  روشدن با افزایش هزینه بهبه سرنوشت بویینگ دچارشده و ضمن رو

  .بیند کیفیت و پاسخگویی به مشتریان لطمات شدید می
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 ها، در  بویینگ مشابه اکثر کمپانی. سازي است سازي بویینگ مصداق بارز ریسک کوچک خطرات کوچک

هاي اصلی کارکنان  مدیریت کمپانی باید هسته. تنگدستی کارکنان باتجربه را وادار به بازنشستگی زودرس کرد

هاي دستمزد، همۀ آنها  جویی در زمینه کرد، تا اینکه صرفا به لحاظ صرفه سازي حفظ می ماهر را در زمان کوچک

  .نماید هاي زیادي در فرایند جایگزینی به کمپانی تحمیل را اخراج و متعاقبا هزینه

  

 17فصل 

  موفقیت با راهبرد نیچه که یورش ناپذیر استوست، پیداکردن  هواپیمایی ساوس

 

 ها و شخصیت متمایز و نیل به دریچۀ استراتژیک فرصت،  وست تحت مدیریت کلر با ویژگی در موفقیت ساوس

 .کارانه  نقش وافر داشت ها، تعهد کارکنان و رشد محافظه فاکتورهاي کلیدي نظیر کنترل هزینه

  قیمت سایر رقبا، و کسب سود بدون فداکردن کیفیت و یا خدمات هر شرکت که قادر به حفظ قیمت خود زیر

 .باشد، داراي مزیت رقابتی است

 .کردن عملیات خود بود وست قادر به انجام این کار در حین ساده ساوس

 یک ” گل بازار“هاي بازاریابی روي بخش مشخصی از مشتریان و پیداکردن مورد خاص تحت عنوان  تمرکز تالش

در چنین . این استراتژي زمانی مناسب است که رقیب قبال وارد آن عرصه نشود. شود می حسوبمزیت رقابتی م

 .شود مواردي، آن مورد خاص، تبدیل به دریچۀ استراتژیک فرصت می

  .پروازهاي متعدد در مسیرهاي کوتاه و قیمت پایین: وست گل بازار ساوس

  دنبال کارمند ایثارگر باشید

 حاضر به انجام هرگونه وظایف محوله خارج از حیطۀ عادي براي باالبردن راندمان  منظور کارمندانی است که

 .باشند

دقیقه آمادة  15گردید که هواپیما بعد از  وست اوج صمیمیت و حرکت تیمی خدمۀ هواپیما سبب در ساوس  

 .مراجعت باشد
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 وصا از سطح پایین سبب رشد سریع مخص. یکی از فاکتورهاي تاثیرگذار روي تعهد کارکنان رشد شرکت است

توانند شاهد رشد سهام خود  زیرا آنها با خرید سهام شرکت می. شود ایجاد شکوفایی و حسن تعهد کارکنان می

  .شوند

 

   تابلو  اطالعات توضیحی

  فرصت و تهدید قوت، ضعف، نقاط تحلیل و ”فرصت استراتژیک دریچۀ

شود که رقبا از آن غافل بوده و یک شخص با  میبه موردي در بازار اطالق ” دریچۀ استراتژیک فرصت"

معموال دریچۀ استراتژیک فرصت، به مدت . کند برداري می استفادة به موقع از امکانات، از آن حسن بهره

و بالفاصله توسط رقبا از بین ) وست پایدارتر ماند کما این که این استراتژي در ساوس(ماند  کوتاه پایدار می

ها به دست  هاي سیستماتیک محیط و بررسی تهدیدها و فرصت تژیک، معموال از تحلیلدریچۀ استرا.رود می

آمده و صالحیت شرکت، منابع مالی و فیزیکی آن، مدیریت نیروي انسانی، توان کارکنان در تحقق امر از 

گیري  ترین اقدام و جهت هدف از ارزیابی این است که بهترین و مناسب. شوند می عوامل مهم محسوب

ها  ها را تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت در حالت کلی این گونه ارزیابی. شخص گرددم

شود، ولی از نظر  ریزي محسوب ها شاید بخشی از فرایند برنامه تحلیل ضعف، قوت، تهدید و فرصت.نامند می

یزي دریچۀ کلر به صورت غر زنیم که هرب ما حدس می. کاربردي داراي شکل ذهنی توام با ابتکار است

 .استراتژیک را در ارایۀ خدمات با قیمت پایین تشخیص داد

تواند در زمانی که  کردن کار می گرچه او در این عرصه با رقباي بزرگتر مواجه بود ولی اعتقاد داشت که با ساده

 " .نماید دهند، او سود کسب می دیگران زیان

  تابلو  اطالعات توضیحی

  رقابت کنیم؟آیا ما باید : رقابت قیمت

است با جنگ قیمت به  بزرگترین مشکل استفاده از عامل قیمت به عنوان سالح این است که رقبا ممکن"

کردن محصول براي تطبیق با شرایط قیمت رقیب به آسانی  آوردن قیمت و ساده زیرا پایین. مقابله برخیزند

در سطح پایین تثبیت  است که قیمت همواره در چنین شرایطی فروشندگان بازنده بوده و ممکن. میسر است
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آوري متحول  الرشد و یا صنایع با فن هاي جدید، سریع ها به استثناء شرکت در نتیجه اکثر شرکت. شود

 .دهند در موارد غیر از عامل قیمت رقابت نمایند می ترجیح

هاي  زیتدر رقابت غیر از قیمت، روي فاکتورهایی نظیر خدمات، گارانتی، تحویل به موقع، کیفیت و یا سایر م

مثال حسن شهرت در کیفیت و یا قابلیت اعتماد، عواملی هستند که به سهولت توسط . شود تولید تاکیدمی

  .رقبا قابل تحصیل نیستند

درصد کاالهاي خود را در  90قیمت  A&Pاست که در آن شرکت  1972مثال کالسیک، جنگ قیمت سال 

 .ها گردید داد و منجر به جنگ قیمت بین سوپرمارکت فروشگاه کاهش 4200

در بدترین سال تاریخ  A&Pبا از بین رفتن سود، صنعت سوپرمارکت سقوط کرد و خود شرکت   در این سال

 " .و متزلزل گردید آوردن سهم بازار ناچیز دست رغم به میلیون دالر زیان علی 3/51خود متحمل 

  تابلوي اطالعات توضیحی

  )Niche(نیچه / و یا بخش خاص بازار ” گل بازار“معیارهاي انتخاب 

 :در انتخاب گل بازار و یا بخش خاص بازار معیارهاي زیر باید مورد توجه واقع گردد"

مثال مسافران مسیر . آورند قابل شناسایی باشند و کسانی که به آن روي می هویت پذیر بوده .1

هاي مسیر  هاي نخستین قابل تخمین نباشند ولی به محض آغاز سرویس کوتاه شاید در وهله

 .کوتاه ساوس تقاضا افزایش یافت

فاکتور  .آن بخش بازار باید داراي اندازه و یا ارزش کافی براي تالش را داشته باشد :اندازه .2

پرواز بین داالس و هوستون  83وست روزانه به  تعداد خیلی مهم بوده و در مورد ساوس

 .گردید بالغ

شوند، باید  می سازي بخش خاص بازار در نظر گرفته هاي عمومی که براي آگاه رسانه :دسترسی .3

ر ها، و سای وست تابلوهاي آگهی، روزنامه در مورد ساوس. قابل دسترسی به عموم باشند

 .شد ها براي نیل به اهداف به سهولت به کار برده می رسانه

پتانسیل . کند رو شود سریعا رشد می با اقبال عمومی روبه” گل بازار“اگر مورد  :پتانسیل رشد .۴

این اقبال حاصل . شد رشد پروازهاي مسیر کوتاه به طور روزافزون با استقبال مردم مواجه

آوردن آنها به  باال به سایر شرکتهاي هواپیمایی و روي رویگردانی مسافرین از پرداخت قیمت
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هاي باالسري و عدم انعطاف قادر  شرکتهاي دیگر به لحاظ هزینه. قیمت است پروازهاي ارزان

 " .وست نگردیده و بازار خود را از دست دادند به رقابت با ساوس

  

  کنترل ضعف ها و قوت ها: بخش ششم

 18فصل 

 بودند؟ ها کجا کنترل:یونایتد وي

  

  بینی پرهیزکنید ازخودبزرگ

 این . جویانه نسبت به زیردست و یا افراد دیگر عامل فاجعه در سطح سازمان و جامعه است هرگونه برخورد برتري

ما مجبور به پاسخگوبودن به “برخوردها منجر به دیکتاتوري و عدم تحمل افکار مغایر و بروز این ذهنیت که 

براي . شود داد، می ه ویلیام آرانومی در بزرگترین تشکیالت خیریه در آمریکا انجامنظیر کاري ک” هیچکس نیستیم

 .اي دیگر مقامات است هاي دوره بینی و اتخاذ تصمیمات نامطلوب نیاز به نظارت جلوگیري از خودبزرگ

 نهادهاي . هاي غیرانتفاعی و یا نهادهاي دولتی مهمتر از نهادهاي انتفاعی است نظارت و کنترل در سازمان

گیري  هاي اندازه غیرانتفاعی و یا دولتی اکثرا فاقد چنین معیار و کنترل بوده و براي تعیین اثربخشی آنها شاخص

 .وجودندارد

شود، مصون هستند و به علت فقدان  راندمان کاري می  هاي غیرانتفاعی از رقابت که باعث افزایش معموال سازمان  

  .گیرند هاي انتفاعی در مسیرهاي منطقی قرارمی ز سازمانهاي موثر، کمتر ا هدف و یا کنترل

  .پذیرهستند ها آسیب خاص در مقابل رسانه طور   هاي غیرانتفاعی به سازمان

 هاي خود  شود که در مقابل پرداخت می هاي غیرانتفاعی از محل اعانات مردم تامین بخش اعظم درآمد سازمان

استفاده و یا اتالف اعانات مردم را از  انتشار هرگونه خبر از سوءبنابراین، . کنند چیز ملموسی دریافت نمی

 .کند رسانی به سازمان رویگردان می کمک
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 ها، در  در یونایتد وي، آرانومی از حمایت هیئت مدیره برخوردار بود و تا مقطع افشاگري توسط رسانه

  .گیري براي ادارة سازمان به حال خود رهاگردید تصمیم

  توضیحی تابلو  اطالعات

  آیا خیلی زیاد است؟: حقوق مدیران

به طور مثال در سال . هایی وجوددارد ها بحث در رابطه با میزان حقوق چند میلیون دالري مدیران شرکت"

 11فقره از  20دالر و میزان حقوق سطح باالي  3842247ها  میانگین حقوق ساالنۀ روساي شرکت 1992

) For Thomas F.First, Jr., Of Hospital Corporation Of America(میلیون دالر  127میلیون دالر تا 

ها به مدیران عالی شروع به اعتراض کردند و قانون  گونه پرداخت سهامداران فعال به نحوة این. کند تغییرمی

مدیره که  در گذشته اعضاء هیئت. سازد هایی را محدود می پرداخت چنین حقوق 1993مصوبۀ جدید در سال 

ولی این وضع رو به تغییر . نمودند می کردند، حقوق و یا مبالغ گزاف دریافت رییس سازمان همکاري میبا 

ها و یا ورزشکاران  باید توجه کرد که در اکثر موارد حقوق مدیران با درآمد و یا حقوق هنرپیشه. است

ها و یا ورزشکاران  هنرپیشه شود که آیا اهمیت کار و مسئولیت این مدیران کمتر از می شده و عنوان مقایسه

  .است

هاي انتفاعی در حد  دالر در مقایسه با سطح حقوق مدیران شرکت 369000حقوق دریافتی آرانومی به مبلغ 

الکوکا   در صورتی که لی. میلیارد دالر افزایش داد 3او با این حقوق درآمد یونایتد وي را به . متوسط است

)Lee Lacocca (آیا این . میلیون دالر ضررداد 795میلیون دالر حقوق گرفت و  3نه رییس گرایسلر ساال

 عدالت است؟

تواند حقوق زیاد بگیرد و خم به ابروي  بدون شک آرانومی به عنوان رییس بزرگترین سازمان انتفاعی می

ها  ولی این موضوع در مورد سازمان غیرانتفاعی که درآمد آن از محل صدقات و اعانه. کسی نیز نیاید

دهنده راضی نیست که به  از یک طرف آیا اعانه. نکتۀ حائز اهمیت همین است. کند شود، فرق می می تامین

اي باصالحیت براي ادارة موثر سازمان تا حد امکان پول پرداخت نماید؟ از طرف دیگر افشاي  یک آدم حرفه

 ".اردادچنین حقوقی وجهۀ عمومی و توان سازمان غیرانتفاعی را زیر عالمت سوال قر
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   تابلو  اطالعات توضیحی

  تواند باشد؟ نقش هیئت مدیره چه می

 ولی. شدند می انتخاب شرکت درون از یا و عالی مدیریت با هماهنگ مدیره هیئت اعضاء اکثر گذشته در"

 عمومی افکار و تغییرکرده انتقادها و مشکالت از اي پاره بروز علت به وضع این ها شرکت از اي پاره در امروزه

 مدیره هیئت کردن فعال از هدف. است  کرده پیدا گرایش مدیره هیئت نقش شدن فعال سمت به پیش از بیش

 و توسعه و طرح مورد در گیري تصمیم مسئول مدیره هیئت اگرچه. است ها هزینه کنترل و تصمیمات اصالح

 مدیره هیئت. باشد کافی امور این به رسیدگی امروزه که رسد می نظر به ولی. باشد می عالی مدیریت انتخاب

 از و پیاده را سهامداران منافع حفظ براي الزم کار و ساز و کرده بازنگري را عالی مدیریت عملکرد باید

 .کند حاصل اطمینان جامعه منافع نگرفتن نادیده

 بوروکراسی. هستند مسئول کسانی چه مقابل در عمدتا مدیره هیئت که شود می مطرح سوال این اینجا در

 بیرون؟ افکار یا پیچیده

 میسر سازمان منافع از دفاع متنوع، هاي سلیقه با اعضاء حضور بدون مدیره هیئت یک در که کرد توجه باید

  ".باشد نمی

  

 19فصل 

  اغماض و یا کنترل ضعیف -تاکتیک فروش فریبکارانه:الیف مت

 

 فروخت الیف بیمۀ عمر را تحت عنوان طرح بازنشستگی شرکت بیمۀ مت. 

 هاي فریبکارانه آشکار و  الیف حرکت در مورد مت. ماند نمی هاي خالف اخالق و غیرقانونی براي همیشه پنهان اقدام

 .طوالنی بود و معیارهاي سنجش براي قابل قبول بودن و یا نبودن در فروش سازمان وجودنداشت

 دار  دي که وظیفۀ نظارت و کنترل را عهدهاگر نها. شود ها بهتر است متمرکز انجام وظایف کنترلی در سازمان

هرگاه . شود هاي خالف، کمتر از حالت متمرکز می است، غیرمتمرکز باشد، در این صورت کنش در مقابل اقدام
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کنند به سادگی تحت تاثیر  می هاي قانونی و یا حسابداري غیرمتمرکز باشد، افرادي که آنها را اداره کنترل

کسانی که بر کارها و امورنظارت دارند باید همواره از افرادي . کرد نخواهند تمرکز عملقرارگرفته و مشابه حالت م

  .دهند کنند، فاصله داشته و باید به مدیریت عالی گزارش که اعمال آنها را پیگیري و کنترل می

  تابلو  اطالعات توضیحی

  هاي سطحی پذیري نظارت آسیب

کدام در بلندمدت به  آورد که هیچ بارمی اجراي ضوابط دو نتیجه به هاي سطحی در رابطه با نظارت براي تالش"

 :نفع نیست صالح سازمان ذي

رغم هرگونه ادعاي بیرونی، مراتب قابل  دهد که علی نگري پیغام روشن به سازمان می گونه سطحی این .1

 .شود هاي خالف هموارمی در نتیجه مسیر براي اقدام. قبول است

ها همکاري  آورد که شرکت خود در این زمینه می وجود آتی این شایعه را بههاي  اهمال درمورد خالف .2

 .شود پیگرد می  هاي خالف بزرگتر از موضوع هشدار و قابل دارد و منجر به اقدام

ضمنا . آورد نگري این شایعه را به وجود می تراشی نداشته باشد ولی سطحی است شرکت واقعا قصد مانع ممکن

هاي شرکت به طور  داند بقیۀ قسمت کس نمی شود هیچ ات شرکتی به طور غلط کنترلهرگاه بخشی از عملی

 ".نمایند می صحیح عمل

  تابلو  اطالعات توضیحی

  پاسخگویی نهایی

و عواقب سوء ناشی از عملکرد یک شعبۀ خارجی را بررسی ) Maytag(تاگ  ماجراي می 4ما در فصل "

مدیریت . هاي اخالقی عمدتا در ردة عالی مدیریت بود تدریجی ارزشالیف نمونۀ فرسایش  مشکل مت. کردیم

دهۀ . افتد، طفره برود می تواند از پاسخ به مواردي که در سازمان او اتفاق عالی پاسخگوي نهایی است و نمی

 .”مسئولیت نهایی متوجه ردة باال است“جمهور آمریکا عنوان کرد که  قبل ترومن رییس

کند بدون تردید در قبال اقدامات او مسئول  می اختیارات خود را به دیگري تفویضهر مدیري که بخشی از 

اگر زیردست خطاکند، . داران باشد بوده و همواره باید آگاه از مسئولیت خود در قبال مدیریت باالتر و یا سهام

 .باالدست کماکان مسئول است
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از مسئولیت ” دانم نمی“نکار موضوع و ادعاي تواند با ا الیف و یا هر شرکت دیگر می مدیریت عالی در مت

 .است کند ولی او اگر از خالف هم واقعا اطالع نداشته باشد باز هم مسئول خالی شانه

در ایاالت متحده مدیریت باال سعی . دهد در ژاپن مدیریت باال در صورت بروز خالف برکنار و یا استعفا می

آیا منصفانه است که . ه را به گردن زیردستان خود بیاندازدخبري از موضوع، گنا کند که با اعالم بی می

 " مدیریت عالی را در صورت بروز مشکل توسط زیردست، مقصر قلمداد کرد؟

  تابلو اطالعات توضیحی

  ؟پوفینگ

براي ترغیب مردم و . شود می روي در آگهی و تبلیغات فروش اطالق معموال به زیاده) Puffing(پوفینگ "

ولی . کنند ، باارزش و غیره استفاده می”بزرگترین”، ”جدید“هاي خاص بازاریابی از قبیل  از واژهافزایش فروش 

البته . پذیرد ها و یا عبارات بازاریابی نباید خارج از صداقت و با نیت فریبکاري انجام گیري از این گونه واژه بهره

هاي بازاریابی نظیر  یف در استفاده از عبارتال هایی به شمت افراط برداشت ولی مت توان در بازاریابی گام می

 گ.شد و انکار محتواي بیمه آن از حد خطاي مجاز خارج” طرح بازنشستگی“و یا ” هاي پرستاري نمایندگی“

  

 20فصل 

 ها، اما آنها با ظهور سایر قوت ها ضعیف عمل کردند دونالد نمونۀ کامل کنترل مک

  

  میسراستگرایی  رشد قوي و پایدار بدون تنوع

  مستمرا رشد پیوسته و پایدار داشته و در طول مدت محصول عمدة  1956مک دونالد به مدت چهار دهه از سال

گرایی را گاها با منطق و  ها براي رشد، اصل تنوع تقریبا تمام سایر شرکت. آن همبرگر با متعلقات دیگر بوده است

  .باید تقاضا داشته و از پتانسیل رشد برخوردارباشد در این حرکت محصول. احتیاطی اختیارکردند گاهی با بی
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  باکانه به سهم بازار حذرکنید از هجوم بی

 این امر با تشدید تبلیغات فروش و یا . تواند در صورت تمایل با فداکردن سود، سهام بازار را بخرد یک شرکت می

ها به طور  ن شرایط، هزینهاما تحت ای. میزان فروش امکانپذیر است  کاهش قیمت محصول جهت افزایش

این امر تا زمانی قابل دفاع است که فرایند کاهش هزینه و یا افزایش سود، بار اضافی به . روند غیرمتناسب باالمی

در  2000و مشکالت سال  1990دونالد در دهۀ  هاي مک زیان ناشی از نارضایتی نمایندگی. نکند شرکت تحمیل

  .باشد میقبال رشد سهم بازار قابل اغماض ن

  حفظ استانداردهاي باال به نظارت مستمر نیاز دارد

 نظافت و رفتار  هاي طوالنی، استانداردهاي باالي کیفیت، غذا، سرویس دونالد براي مدت مزیت عمدة مک ،

  .هاي عملیات است گیرانه روي تمام جنبه هاي سخت دوستانۀ کارکنان شیک و اعمال کنترل

  توهم رشد سریع

  زیرا رشد تعداد . باشد غذاخوري تحت امتیاز و نمایندگی، رشد سریع با مشکالت مضاعف توام میدر نظام

 .شود می هاي موجود کمرنگ هاي الزم بر روي عملیات غذاخوري شود ولی نظارت می غذاخورها به سرعت انجام

نطقی باید شود، ولی شتاب رشد جهت حفظ توازن م اگرچه رشد براي هر شرکت هدف نهایی محسوب می  

  .پذیرد محتاطانه و به صورت تدریجی انجام

  

  تابلو  اطالعات توضیحی

  برگر گوسفند براي هند

دونالد هند به لحاظ رعایت حرمت اکثریت پیروان هندو به گاو، از گوشت  برگرهاي رستوران مک گوشت"

 .شود استفاده نمیشده و به احترام اقلیت مسلمان نیز گوشت خوك  درصد گوسفند تهیه 100خالص و 

کنند که توسط کارکنان مجزا از  استفاده MC Nuggetsهاي نباتی به نام  توانند از ساندویچ خواران نیز می خام

” کردن هندي“ها تطبیقی با محیط و باورهاي عمومی تحت عنوان  این حرکت. شوند می محصوالت گوشتی تهیه

اي  طبقه وار به رستوران سه زده را سیل ار و جوانان غربد هاي عمامه  سیک -ها  از خانواده -جمعیت زیاد 

 . انتقادگران مهاجم نیز وجوددارد. کشاند
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من مخالف “: وزیر ترورشده ایندیرا گاندي، در حمایت از حیوانات گفت  مانگا گاندي از نزدیکان نخست

ها  ها اعتنایی به این حرف مشترياما ” .ترین قاتل گاو را در هند الزم نداریم دونالد هستم زیرا آنها بزرگ مک

 .دارند ساندویچ شکایت  هاي طرفدار ادویه، از کوچکی گوشت  نکرده و هندي

. داد نفر سرویس 12000دونالد بعد از افتتاح دهلی، در بمبئی دایرشد و در اولین روز به  دومین رستوران مک

کنند؟  دونالد اعمال ت بیشتري را علیه مکآیا منتقدین مهاجم براي اعتراض به توطئه علیه دام، باید خشون

 " کند؟ چرا؟ دونالد باید هند را ترك کنید که مک آیا فکرمی

  

  تابلو  اطالعات توضیحی

دونالد در شهر ریجرست کالیفرنیا با  واین کیلبرن به اتفاق همسرش ماري جین نمایندگی مک 1980در "

دونالد در  موقعی که مک“. هاي بعدي بودند در سالکردند و داراي وضع خوبی  نفر را کسب 26000جمعیت 

مارت ریجرست، شعبه دایرکرد و  -در درون سوپرمارکت والت  1995راستاي طرح اعتال سهم بازار در اواخر 

چند ماه بعد شعبۀ دیگري در مرکز تسلیحات دریایی زد و شعبۀ سوم را در درب خروجی پایگاه دریایی 

 .درصد افت کرد 30بنا به اظهار کیلبرن فروش او در این مدت . ”دایرکرد، ما را نابود نمود

تام ولف . دارد ها، به اظهارات دیگري اشاره هیئت مدیره در رابطه با رضامندي نمایندگی 1995گزارش ساالنۀ 

ر او اولین رستوران خود را د. رستوران در هانتینگتون ویرجینیا بود 15دونالد داراي  نمایندگی فرانشیز مک –

اخیر   رستوران بعدي را در سال 7. واحد رساند 8تعداد آنها را به  1993کرد و تا سال  افتتاح 1974سال 

  .است بازکرده

چیزي عوض “در گزارش،  -گذاري، در رشد سهام بازار تاثیر داشته است؟ به نظر تام  گونه سرمایه این

سهم بازار من باالرفته و من . دهم رویس میهاي زیادي س فروش افزایش یافته و من به مشتري. است نشده

 ”.نسبت به آینده امیدوار هستم

ها  ما باید از این فرصت. مارت ایدة خوبی است -هاي والت  محل بازي در فروشگاه“گویند  مشتریان نیز می

 ”.کنیم و یا به دیگران واگذار نماییم استفاده

هاي  گذاري در رستوران باید فرصت سرمایه. بزند طمهخط مشی توسعۀ شدید سهم بازار نباید به نمایندگی ل

 " .کرد بیشتر را نیز فراهم
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  تابلو  اطالعات توضیحی

  استراتژي برخورد با رقبا

ترین  کاهش قیمت یکی از سهل. ها به سهولت قابل تقلید و یا مقابله توسط رقبا هستند بعضی از استراتژي"

 .داد توان در یک دقیقه انجام قیمت را میایتزاتژي کاهش . است  هاي مقابله راه

اما بعضی از . کار برده شود تواند به آسانی توسط رقبا به به طور مشابه شرط تضمین و یا گارانتی نیز می

هاي مثبت شرکت  ها به محتواي خدمات و ارزش اغلب این. ها توسط رقبا قابل تقلید نیستند استراتژي

زیرا . مدت نیست اي الاقل در کوتاه رابطه با کیفیت محصول فاکتور سادهمثال حسن شهرت و در . گردد برمی

هاي سخت  کنترل. است وجودآمده ها تالش در جلب رضایت مشتري به این حسن شهرت در اثر سال

هاي کمتري  توان تقلیدکرد ولی شرکت دونالد از نظر استانداردهاي کیفیتی غذا، سرویس و پاکیزگی را می مک

  ها معموال به پس استراتژي. دونالد را کامال در محیط خود اجرا نمایند ین معیارهاي رقابتی مکتوانستند چن

دشواري قابل تقلید هستند و هرگونه تقلید نیز به لحاظ ویژگیهاي حاکم حتی در موارد ساده نیز میسر 

  "باشد نمی

  ماجراهاي کارآفرینی: بخش هفتم

  21 فصل

  قاپیدن رینگ:آفیس ماکس

  

 در نارسایی متوجه ماکس آفیس. هستیم کارآفرینی طریق از نظیر بی موفقیت شاهد ماکس آفیس موردکاوي در 

 موفقیت بیشترین. کرد ریزي برنامه مشکالت این رفع براي و شد آنها بودن نامناسب و اداري ملزومات توزیع

 پول تامین جهت متعدد هاي وام سراغ کافی بصیرت با که گردد برمی فور آن بنیانگذار تالش به ماکس آفیس

  .نرفت

 ،همه گرددکه برمی طبیعی اینخواست به ازجذابیت بخشی .وجوددارد قدرت باشد، توهم ولو درایماژوانگارةرشد 

 .باشند همراه بابرنده دارند  دوست
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  روي جویی و میانه اهمیت صرفه

 زایی به سهولت باز شود هاي هزینه  زمینهشده و  شود که سدها برداشته  می  انگیزةرشد وتوسعه درسازمان سبب .

مورد مقاومت کرد و نسبت به تمام رقباي خود  هاي بی  ماکس درجریان رشد و توسعۀ خود درمقابل هزینه  آفیس

  .سودآورتر گردید

  شوند می  کارکنان فداکار، مزیت قوي محسوب

 خود کارکنان با معمولی رفتار ماوراي روابطی توانست وست ساوس هواپیمایی همانند نیز ماکس آفیس شرکت 

 تالش نهایت کم، مزد دریافت ازاي در کارکنان. برقرارسازد واقعی تیمی عملکرد و کاري راندمان باالبردن جهت

 .آوردند عمل به شرکت رشد مزایاي از برخورداري نیت با را خود

 با فداکار کارکنان توسط مناسب، تیمی هاي حرکت که شود می سبب الیق رهبري و سریع رشد براي امید 

 .گیرد شکل ساده، ارتباطات و محدود مدیریت و بوروکراسی

  تابلو  اطالعات توضیحی

  کمک به کارآفرینان: داران طرح سرمایه

 و ناشناخته یا و جدید هاي طرح به ها بانک. است مالی امکانات کمبود اشتغال ایجاد در مانع بزرگترین"

 منابع  محدودیت با افراد گونه این بنابراین،. دهند نمی وام ها کارآفرین مخصوصا قبلی پیشینۀ فاقد افراد

 . هستند مواجه خود هاي طرح جهت

 نفر 50 به موردنیاز سرمایۀ تامین براي و کرده خودداري سنتی مالی منابع به مراجعه از او شریک و فور

 .کردند مراجعه طرح دار سرمایه

 زیاد خیلی سرمایۀ برگشت با مناسب هاي طرح دنبال که هستند ثروتمندي افراد طرح، داران سرمایه

 انتخاب عاقالنه و دقت به اگر کارآفرین افراد هاي طرح. دارند نیز را زیاد ریسک تحمل آنها البته. هستند

 منتظر و کنند می تهیه را طرح شروع براي الزم منابع آنها و سازند برآورده را آنها منظور توانند می شوند،

  .مانند می کارآفرین بعدي اقدامات

 از یکی راك آرتور کنند؟ می انتخاب چگونه شود، می ارایه آنها به که را مختلفی هاي طرح طرح، داران سرمایه

 هر“ که کرد اضافه او. ”ایده یا و طرح به نه و کنند می نگاه فرد به“ آنها که اعتقاددارد داران سرمایه گونه این

 .”غلط ایدة نه است، شده ناشی نامناسب فرد از باشد، داده رخ که اشتباهی
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 این در. رسد می فرد خود فروش به نوبت داران، سرمایه به طرح یا و ایده فروش از بعد کارآفرین یک عنوان به

 او مندي عالقه و آمادگی میزان در که است زیاد اهمیت حائز طرح داران سرمایه نظر از فرد صداقت مرحله

 به خود ایدة فروش یعنی مرحله اولین در که کسانی. یابد تبلورمی بیجا انتظارات از پرهیز و طرح انجام براي

 در طرح داران سرمایه مشارکت میزان. باشند سهیم موفقیت در که انتظاردارند شدند، موفق داران سرمایه

 هرگاه. است ناپذیر اجتناب طرح شکست کافی سرمایۀ فقدان صورت در و داشته بسزایی نقش آن شروع

  .بود خواهند سهیم موفقیت این در طرح داران سرمایه شود، رو روبه موفقیت با طرح

 مطرح نیز ایده صاحب فروش آن، فرایند در و دارد ضرورت طرح، داران سرمایه به مشخص طرح فروش معموال

 جدید طرح و ایده سمت به که این یا و قراردهید فروش معرض در را خودتان که است ممکن شما. شود می

  ".بروید دیگري دار سرمایه به فروش براي

  توضیحی اطالعات  تابلو

  کارآفرینان ثروتمند شدن براي نسخه

 از زیادي بهرة تواند می درخشان آیندة دادن نشان و اولیه مراحل در موفقیت کسب از بعد آفرین کار یک"

 به را بقیه و حفظ را شرکت سهام از بخشی باید کارآفرینان منظور همین به. آورد دست به سهام عرضۀ طریق

. سازد می میلیونر را خود کارآفرین و رفته باالتر سهام ارزش شرکت، بودن موفق صورت در. کنند واگذار عموم

 اندازة به آمریکا در اداري ملزومات کنندة عرضه (Office Depot) پوت دي آفیس شرکت مثال، عنوان به

 میلیارد 7/3 حدود یعنی دالر 39 قیمت به سهم 94143455 بورس در شرکت این ولی نیست، ماکس آفیس

 سهام بورس در آزاد صورت به و درنیامده مارت-ك مالکیت تحت ماکس آفیس هرگاه. دارد ارزش دالر

 دالر میلیون 295 تا 150 به شریکش و فور سهام درصد 8 ارزش بازار، همین با گردید، می عرضه

  ".گردید می بالغ
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  22 فصل

  پیشگامی درآبجوسازي: بوستون آبجو

  

  ذهنیت رابطۀ قیمت با کیفیت

 کیفیت دلیل باال قیمت نباشد روشن آن داخلی ترکیب و بوده زیادي هاي پیچیدگی داراي که محصوالتی اکثر 

 .ساخت متمایز رقبا سایر از را شرکت اسن باالتر، قیمت که داد نشان بوستون آبجو موضوع. است آن باالي

 است پذیرتر آسیب پایین قیمت رویکرد. است مشتري روحیۀ روي تاثیرگذاري باال قیمت یا پایین قیمت از هدف 

 .ببرند ازبین را آن توانند می سرعت و سهولت به رقبا سایر و

 براي استراتژي این و) میلر هرمن موردکاوي( کند می جلب را بازار مشتریان از خاصی بخش باالتر قیمت 

  .است مناسب طعم جذابیت و تولیدکننده انگارة و ایماژ با آبجو نظیر ارزان نسبتا قیمت با محصوالت

  هاي رویکرد سریع رشد چالش

 وجوددارد زیادي هاي ریسک تند هاي حرکت در. گردید موفق و کاربرد به را شده کنترل رشد شیوة بوستون آبجو .

 خود تولیدي ظرفیت بگیرد، را بیشتر تقاضاي وسوسۀ نتواند شرکت اگر است، شکوفایی حال در بازار که موقعی

 .خواهدشد رو روبه دشواري و بالتکلیفی با رکود بروز صورت در دهد، افزایش منابع صرف با را

 گردد رعایت کاري محافظه منطق همواره باید مدت کوتاه توسعۀ با رابطه در.  

  نگهدارید جدید پایین هاي طرح در مخصوصا را سر به سر نقطۀ

 را سود کسب و ثابت هاي هزینه پوشش براي فروش سر به سر نقطۀ تجهیزات، یا کارخانه در سرمایه صرف 

 تجربیات از استفاده با را کیفی کنترل زیرا. است اهمیت حائز فروش در شدن موفق براي موضوع این. برد باالمی

 زیرا. آورد می پایین را ریسک میزان سر به سر نقطۀ در آن تاثیر و ثابت هاي هزینه ولی یادگرفت توان می دیگران

 نباید ریسک دلیل به لذا. است تغییر معرض در رقبا مقابل در آنها برخورد و مشتریان نظرات منجمله چیز همه

  .باشد روشن موفقیت انداز چشم اینکه مگر وجودآورد به زیاد تعهدات
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  تابلو اطالعات توضیحی

  کیفیت–گیري از ذهنیت قیمت رقابت درقیمت، بهره

 قیمت به خدمات یا و محصول عرضۀ استراتژي مزیت وست ساوس هواپیمایی مورد قبلی، فصلهاي در ما"

 در. کردیم بررسی را رقبا به نسبت برتري کسب و پایین سطح در ها هزینه حفظ و سوددهی، شرط به پایین

 دیوانگی این آیا. دهد انجام گران قیمت با صنعت، در را رقابت که دارد نظر در بوستون آبجوسازي اینجا

 بپردازد؟ وارداتی آبجو قیمت از باالتر قیمت متفاوت، طعم با صرفا آبجو به کسی چرا است؟

 طور این همواره مشتري عنوان به ما و القاکرده ذهن به را باالتر کیفیت باالتر، قیمت شرایط بعضی در

 تواند می کس هر آبجو مورد در ولی نیست میسر بنز مثال اتومبیل مورد در باالتر کیفیت القاي. ایم فکرکرده

 خریداري آن خاص طعم از لذت دلیل به یا و دوستان از پذیرایی براي صرفا را کیفیت باالترین که کند ادعا

 محصول کیفیت که زمانی در مخصوصا. باشد اثرساز تواند می کیفیت/قیمت القاي مواقع بعضی در. است کرده

  ".نباشد اثبات قابل پیچیده ترکیبات با آبجو نظیر

  تابلو اطالعات توضیحی

  هاي ثابت در حداقل هاي توسعۀ تدریجی و حفظ هزینه  مزیت

. نماید حفظ حداقل در را باالسري ثابت هاي هزینه که دارد ضرورت جدید یا و قدیمی از اعم شرکت هر براي"

 سر نقطۀ که خواهدبود معنی بدین این. ننماید صرف تاسیسات و کارخانه احداث براي زیادي مبلغ شرکت اگر

. بپوشاند را خود هاي هزینه دیگران از تر سهل تواند می کم، ولو فروش انجام با لذا. است پایین خیلی آن سر به

 .است الزامی ثابت هاي هزینه تاثیر دلیل به حرکت هر اقتصادي وضعیت تحلیل علت همین به

 علت به حالت این در راندمان که دارند ادعا معموال سازنده با محصول تولید جهت قرارداد عقد مخالفین

 که مجبوربود پیترزبورگ کارخانۀ بوستون، قرارداد مطابق که صورتی در. شود فدامی آنها، روي کنترل فقدان

. کرد می طلب را آنها رعایت و کرده تعیین را استانداردها قبال بوستون آبجو زیرا نماید ارایه را کیفیت باالترین

  ".رفت می دیگري تولیدکنندة سراغ به راحتی به صورت این غیر در
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  افت مسؤلیتهاي اخالقی و اجتماعی: بخش هشتم

  23 فصل

ADM :زن گرایی و یک سوت ها، رفیق تثبیت قیمت 

  

  الزم است؟آیاحمایت سیاسی 

 که دانیم می ADM اعتقاددارند ها بعضی است؟ بد این آیا. رفت متعارف حد از بیش و گسترده هاي حمایت دنبال 

 فرایند از بخشی امر این که باوردارند ها بعضی. سازد می تضعیف را آن نهادهاي و دولت اهداف امر این که

 اي تازه بعد موضوع این که معتقدند دیگر برخی. کرد حذف جامعه در را آن توان نمی و بوده جامعه در دموکراسی

. بیازمایند را خود نیروي عرصه، این به واردشدن با که سازد وادارمی را دیگران و کند می  اضافه رقابت فضاي به

 حاشیه در را خود شرکتی هیچ که است این جامعه خواست باشد، مطرح قوانین نقش هرگاه که دانست باید ولی

  .نکند فرار آن نتایج از و نداند امن

  کند می طنین اخالق درسازمان را مدیریت عالی معین 

 در اخالقی هاي ناهنجاري صورت این در ننماید توجه آن به و نکرده تامل اخالق موضوع به عالی مدیریت هرگاه 

 در. شود می بدل عمومی ذهنیت به مدیریت از تاسی کارکنان بین در و یافته توسعه ها عرصه تمام و سازمان

 وضع ناموفق، اکثرا و بزرگ ریسک پذیرش با که بخواهند است ممکن زن سوت افراد معدود ناسالم، فضاي چنین

 که موقعی. کنند می ترك را شرکت ناچارا ندارند، را اخالق استانداردهاي تنزیل تحمل که آنان. تغییردهند را

 مواقع بعضی در. شوند می قربانی اجرایی عوامل ولی کند تبرئه را خود عالی مدیریت شاید شود، افشاء خالف موارد

 .شوند می استعفا به مجبور مناسب بازنشستگی مزایاي با و شده گرفتار نیز عالی مدیریت

 چندملیتی کمپانی عملکرد: موردکاوي ADM اي مارك نام به ”زن سوت“ یک توسط که ها قیمت تثبیت جهت 

  .افشاگردید ویتاکر
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   توضیحی تابلو اطالعات

  (Whistle blowing) زنی سوت

 را آن هاي خالفکاري و کند کارمی سازمان یک درون در که شود می اطالق کسی به اصطالحا زن سوت"

 احتکار، تقلب، قبیل از سازمان غیراخالقی هاي حرکت انواع شامل توانند می ها خالفکاري این. سازد افشامی

  .باشند مقررات یا و قوانین نقض و غیرایمن دستگاه یا و محصول تولید رشوه، قیمت، تثبیت

 به موضوع نهایت در یا و شود گرفته ها خالفکاري جلوي معمولی هاي سازمان در که شود می سبب زنی سوت

   .شود کشیده ها رسانه یا و دولتی نهادهاي

 است مجبور زن سوت هر لذا وجوددارد، شغل از اخراج یا و  جریمه خطر احتمال زنی سوت در که این دلیل به

  .کند مبادرت افشاگري به جامعه توجه مورد اخالقی هاي ارزش مورد در که

 با افتاده، مخاطره به جامعه منطقی هاي ارزش کند می احساس که کارمندي بین ظریف خط یک صورت هر در

 که صورتی در شود می خالف مرتکب مدیریت که کنند فکرمی ها بعضی زیرا وجوددارد، فضول فرد یک

 هم ها بعضی مقابل در. نباشد مطلع آن از سازمان مدیریت و شده انجام موردي طور به خالف آن است ممکن

 در خود متاب در نادر، رالف. دهند می انجام باال هاي سمت به ارتقا و فردي منافع کسب خاطر به را زنی سوت

 در و جامعه منافع از پشتیبانی شرکت، هر کارمند اول وظیفۀ که کرد اعالم زنی سوت با رابطه در 1972 سال

  ".قلمدادکرد قهرمان را زن سوت کتاب این در او و است، سازمان جاري وظایف انجام دوم مرحلۀ

  توضیحی اطالعات  تابلو

  1959 سال قیمت تثبیت توطئۀ ترین معروف

 ملی تفکر و وجودآمد به آمریکا تجارت تاریخ در خود نوع در قیمت تثبیت توطئۀ بزرگترین 1959 سال در"

  .قرارداد تاثیر تحت را تجاري اخالق با ارتباط در

 قیمت تثبیت توطئۀ طرح در چالمر آلیس و وستینگهاوس، الکتریک، جنرال نظیر هایی غول شامل کمپانی 29

 شامل توطئه موضوع قطعات. شدند شناخته مقصر برقی، تجهیزات دالري میلیارد 7 معاملۀ یک جریان در

 و قطع کلیدهاي و صنعتی کنترل تجهیزات توربینی، ژنراتورهاي برقی، هاي سویچ قدرت، ترانسفورماتور

  .بودند وصل
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 قضایی تعقیب تحت) عالی مدیریت نه( اجرایی مدیر 52 آن از مهمتر و جریمه دالر 1924500 معادل ها شرکت

  .شدند حبس به محکوم فدرال قوانین تحت متهمین از نفر 7. شدند جریمه دالر 140000 تقریبا و قرارگرفتند

 آنها از یکی خسارت و بازشد محکومیت این از بعد شخصی دعوي پرونده 2000 تعداد جرایم این بر عالوه

 فشار شک بدون. است عامل چند از ناشی قانون، خالف اعمال ارتکاب براي انگیزه. گردید دالر 28800000

. شود می محسوب عامل ترین مهم زیاد، سود ارایۀ و عملکرد باالبردن براي اجرایی مدیران به عالی مدیریت

 .شود می محصوب خالفکاري براي دیگر زمینۀ نیز ها شرکت سایر مدیران با اجرایی مدیران تالقی

 دیگر مشابه کار در سهولت به رفتند، زندان به و داده ازدست را خود شغل که مدیرانی از دسته ْآن

 . پذیرفت را آنها باز دستان با تجارت دنیاي یعنی شدند، جذب

  "هستند؟ پذیرشی چنین شایستۀ آنها آیا

  

  24 فصل

  فایرستون/  فاجعۀبزرگ فورد

  

  امروزه هرشرکت باید مواظب خطرات پیگرد قانونی محصول خود باشد

 است ممکن و داشته آور سرسام هاي هزینه قانونی پیگردهاي روزها این که باشد داشته توجه باید مسئول مدیر هر 

 و سالمتی با که مواردي ویژه به کیفی اهداف است ملزم شرکت هر بنابراین،. نماید ورشکست را کمپانی حتی

 است ممکن ها تست بعضی انجام موارد بعضی در. نماید مشخص دقیقا باید باشد، داشته ارتباط مشتري ایمنی

 به ناسالم محصول که شود سبب نباید رقابتی مزیت ولی نباشد، مطلوب رقابت نظر از و شده تولید تعویق به منجر

  .شود عرضه بازار

  

  

  .شود  هرتردید و یا شکایت در موارد ایمنی محصول باید مورد رسیدگی واقع
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 نیست شده شناخته مشکالت ریشۀ مواقع بعضی. آورد وجودمی به قبول غیرقابل هاي ریسک شکایت، گرفتن نادیده .

 مشکل رفع منظور به تواما الستیک و خودرو مورد دو هر بازنگري شامل را تحقیق از هدف باید فایرستون و فورد

  .نیافتد مخاطره به انسان حیات تا کردند می مشتریان

  سالمتی وایمنی مشتري سازگار با رونق شرکت است

 صورت در زیرا است، کرده  دنبال را باخت - باخت قاعدة بیاندازد خطر به را خود مشتري سالمتی شرکتی، گاه هر 

  .آید وجودمی به هنگفت هاي خسارت پرداخت و شرکت قانونی پیگرد خطر مشتري، سالمتی افتادن خطر به

  کنید  درصورت بروز بدترین سناریو براي نجات استراتژي سازش را انتخاب

 چارچوب در مشکل این. شدند مواجه محصوالت در فنی نقص مشکل با 1999 سال در فایرستون و فورد 

 به اقدام منطقی، رویۀ برخالف فورد. شود حل باید قانونی پیگردهاي و ها رسانه با برخورد بدون مناسب، استراتژي

 .گردد می آن تبلیغات صرف دالر ها میلیون ساالنه که کرد فایرستون به فرافکنی

 طریق از ولو خطر رفع براي اقدام و نقص کامل پذیرش و تشخیص کمپانی، نجات جهت استراتژي بهترین 

 داراي نجات، استراتژي انتخاب ولی دارد را خود خاص هزینۀ استراتژي هر البته. است بهبود جهت فراخوانی

 شهرت حسن موجب و بوده مشتریان سالمتی و کمپانی هاي بنیان افتادن مخاطره به از کمتر مراتب به اي هزینه

 جهت همکاري استراتژي، این انتخاب صورت در ضمنا. گردد می آن مجدد و احتمالی سودآوري به نیل و کمپانی

 دو توسط محصول ایمنی مشکل حل جهت همکاري جاي به تقابل و انکار. شود می تقابل جایگزین مشکل، حل

  .زد آنها حیثیت به را لطمه بزرگترین فایرستون و فورد کمپانی

  توضیحی اطالعات  تابلو

  دارد؟ تاثیر کمپانی شهرت حسن در عواطف چگونه

 در ولی دارد، نقش مردم توسط ها کمپانی بندي رده در تبلیغ که دهد می نشان معتبر مراکز مطالعات نتیجۀ"

 میلیون 100 از بیش سیگار، تولیدکنندة موریس دیوید کمپانی مثال عنوان به. ندارد تاثیر ها ذهنیت تغییر

 مساعدت آن قربانیان به و درك را گرسنگی احساس که نماید معرفی طوري را خود تا کند می هزینه دالر

 در موضوع این. کرد دریافت آمریکا عمومی افکار از را رتبه کمترین کمپانی این ها تالش این رغم علی. کند می

 به خودروسازان بین در نیز فورد کمپانی راستا این در. است صادق نیز بریجستون/  فایرستون الستیک مورد

  .کرد نزول رتبه ترین پایین
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 دشوار بسیار آن مجدد کسب برود، بین از عمومی افکار نزد در دلیل هر به کمپانی یک شهرت حسن هرگاه

 و کمپانی، این به متعلق تانکر توسط نفت نشت لحاظ به موبایل کمپانی شهرت حسن مثال عنوان به. است

  ".است نشده رفع لطمه این آثار هم هنوز و دید لطمه گذشته، دهۀ در زیست محیط به صدمه

  توضیحی اطالعات  تابلو

  اخالقی رفتار روي گروهی تفکر تاثیر

  است؟ فردي روحی معیارهاي از تر پایین گروهی، تفکر روحی معیارهاي چرا"

 سازمانی اهداف به وابسته شدیدا ها گروه یا و ها کمیته از بعضی ویژگی و روان عنصر به سوال این جواب

 دیدگاه شود می سبب اهداف این زیرمجموعۀ عنوان به سازمان در فرد جایگاه ضمن در. شود می مربوط

 گروه یا و کمیته ادارة تحت گیري، تصمیم براي فرد شناسی مسئولیت وجه کمیته، هر در و پیداکرده بعدي تک

  .نباشد اکثریت نظرات با مخالفت به مایل حاکم جو و شرایط طی و قراربگیرد

 در را آنها رفتار که هستند خاصی روانی کدهاي داراي خصوصی زندگی در افراد که گوید می استادان از یکی

  .نیستند سازگار همواره روانی کدهاي این. دهد می شکل گوناگون هاي وضعیت با برخورد

 در. باشد داشته فرق...  تجارت در او کدهاي با است ممکن مذهب یا و خانواده با ارتباط در فرد روانی کدهاي

 در دگرگونه رفتار داراي که پیداکنید را دقیق و خداترس فرد شما که نیست انگیز تعجب تجارت صحنۀ

 فردي پیداکردن ضمن در. بروزندهد هفته طول در نحیف رفتارهاي شکل به را آن هاي بازتاب و بوده تجارت

 خود مشتریان یا و کارکنان به عکس رفتار ولی است خانواده اعضاي به نسبت درك و عالقه داراي که

 به مواقعی در نیز حسین صدام یا و هیتلر نظیر بزرگ رحم بی مقصران حتی. نیست مشکل دهد، بروزمی

  ".اند بروزداده محبت خود نزدیکان

  

  

  

  چکیده: بخش نهم
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  25 فصل

  چکیده

  توان یاد گرفت؟ مدیریت چه میاز اشتباهات و موفقیت هاي 

 : است همیت ا حائزچیز  سه اشتباهات بررسی در

   کند می اشتباه نیز موفق خیلی حتی هرسازمان .1

 .  بگیرد پند خود اشتباه از باید شرکت هر .2

  .باشد دارا را فالکت از رهائی براي توان شرکت .3

  آموزه هاي کلی

  اهمیت انگاره و ایماژ عمومی

 قدسیت آمدن بوجود شاهد بوستون آدامز ساموئل آبجو  و آن هاي دوچرخه و وموتورسیکلت ، سون دیوید هارلی درمورد

 قیمت به را خود الت محصو ، مثبت انگاره از گیري بهره با توانستند دو هر که بودیم، عموم نزد در مثبت انگاره اثر در

 . بفروشند باالتر هاي

 : باشیم داشته مدنظر را ذیل مالحظات همواره باید انگاره با رابطه در

  .  شود تثبیت آن اهداف و شفاف ، ثابت انگاره که است صالح .1

  . است مشکل و گیر وقت ارتقاانگاره .2

  . نیازاست انگاره ارتقاسریع براي جدید عالی مدیریت انتصاب ها رسانه منفی ذهنیت با مقابله براي .3

 .  برود دست از سهولت به تواند می رقبا تهاجم یا و شرکت تفاوتی بی صورت در خوب انگاره .4

 ها رسانه مقابل در همواره هستند داوطلبانه هاي وقف به متکی که انتفاعی غیر و معروف هاي شرکت انگاره .5

  .کنند رعایت را بیشتر احتیاط باید و بوده پذیر آسیب

  قدرت رسانه ها

 نمی شرکتی هیچ و.  ند بپیوند انتقاد یا و عمومی اعتراض یک به مردم از بیشتري تعداد که شوند می باعث ها رسانه

 . دارد وجود همواره قانون پیگرد زیرا نماید فرض مصون بازرسان/  گزارشگران توجه کانون از را خود تواند
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 رسانه با شرکت خوردهاي بر بودن شفاف و مرهون ، عمومی اعتماد مجدد کسب در جانسون – جانسون موفقیت:  مثال

  . بود ها

  تضمین نبودن موفقیت

 . کند نمی تضمین را بعدي هاي موفقیت وتکرار تداوم وقت هیچ موفقیت یک

  .داد نمی اهمیت آنها به که شد رقبایی مغلوب ، داشتند تسلط در را وبازار بوده زیاد رشد داراي که IBM شرکت:  مثال

  3C ذهنیت

 ، عارضه این طبق.  گویند می))  قله سلطان((  عارضه آن به ها وقت بعضی که است معروف کلمه سه مخفف  C سه

  محافظه ،)complacency( موجود وضع از  خرسندي خصلت سه که شود سبب سازمان موفقیت است ممکن

 . شود حاکم سازمان سطح در ،) cinceit( خودبینی و ،) conservatism(  کاري

 این دچار یونایتدوي حتی و یورودیسنی ،  IBM  ، اولیه روزهاي در سون دیوید هارلی نظیر معروف هاي شرکت:  مثال 

  . ماندند عقب  رقبا از و شدند عارضه

 .  گردد معمول زیر اقدامات ثانیا و نشود گرفته کم رقبا قدرت اوال که شود می پیشنهاد C3 عارضه از پرهیز جهت

 متفاوت دیدهاي و تازه هاي ایده طریق از سازمان به))  تازه خون((  آوردن  

 مشتري رضایت جلب براي هدفمند نظام کردن پیاده  

 اولیه مراحل در ها فرصت از اطالع و ها ضعف کشف جهت ادواري و داخلی هاي نظارت انجام 

 تغییرات پذیرش جهت بودن آماده و محیط به کامل اشراف  

  دشواریها همیشگی نیست

 توان حداقل بودن دارا شرط به است ممکن ، است داده دست از رقابت براي را خود درونی نیروي که بزرگ شرکت یک

 . گردد بر راه نیمه از پذیري تحول جهت

 بتواند شرکتی اگر بنابراین.  بازگشت گردونه به 1960 دهه در مجددا هوندا از شکست از بعد سون دیوید هارلی:  مثال 

  برهاند مشکالت از را خودش دوباره که دارد وجود امید این آورد تاب سخت شرایط در
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  آموزه هاي برنامه ریزي

 یکپارچگی فاقد اینصورت غیر در ، شود روشن افراد براي شفاف طور به باید سازمان یک واهداف ماموریت ، فعالیت

 . بود خواهد نقشه بدون دریانوردي ومشابه بوده اهداف تعیین در وهماهنگی

 :گیرد قرار نظر مد زیر نکات است الزم فعالیت تعیین در

 گیرد قرار مالحظه مورد باید ومشتریان کنندگان تولید ، کارکنان با آن ارتباط لحاظ به سازمان تاریخچه . 

 کند می ایفا اصلی نقش سازمان اهداف تعیین در سازمان قوت و ها توانایی ، منابع  . 

 گیرد قرار مالحظه مورد باید رقابتی هاي فرصت و محیط باالخره .  

  رشد صحیحجهت گیري 

 سریع نسبتا رشد وست ساوس هواپیمایی. باشد شرکت هاي توانایی چارچوب در و بوده منطقی باید رشد گیري جهت

 . داشتند احتیاط و حزم بدون رشد وام و انداز پس هاي صندوق مقابل در داشت،

 این به مبادرت نیز خوري غذا هاي شرکت سایر.  است فرانشیزي شعبات توسعه طریق از رشد براي بارز مثال دونالد مک

  . نبودند برخوردار مناسب رشد از نالد دو مک همانند ولی کردند کار

  : دهیم عمومیت زیر شرح به را مطلوب رشد در موثر عوامل تمام توانیم می

 .   رود فراتر سازمان امکانات و ها توانایی از نباید رشد هاي هدف .1

 هنگام فروش در انعطاف ، ساده صورت به االمکان حتی سازمان عملیات حفظ ، رشد با خورد بر ترین منطقی .2

  .است جدید کارهاي در ویژه به سر سربه نقطه داشتن نکه پایین و انتظار مورد اهداف به نرسیدن

 .   دارد همراه به را افراطی بینی خوش یا و کاري محافظه خطر دو هر سریع رشد .3

  بود غافل دیگر هاي جنبه از نباید سریع رشد استراتژي در .4

 .   دارد سازگاري متمرکز نظام از بیشتر  سریع رشد با ، متمرکز غیر نظام مدیریت .5

  . شود سریع رشد فداي نباید شرکت حیثیت یا و محصول یکپارچگی .6

  جستجو براي احراز ویژگی

 کار یک بهتر انجام از است ممکن نیاز مورد ویژگی. هستند رقبا به نسبت ویژه شرایط احراز کسب دنبال ها اکثرشرکت

 .  شود حاصل مشتري رضایت بیشتر جلب براي تالش یا و خوب کنترل ، بهتر خدمات ارائه ، ساده

  .  کرد پیدا کیفیت و طعم یعنی مهم بسیار موارد در را رقبا به نسبت خود ویژگی بوستون آبجو:  مثال
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  منطق تقلید

 خودشان که خواهند می آنها.  دارند اکراه خود، رقباي خوب هاي حرکت کردن تقلید و کپی از ، شرکتها از بعضی

 معمولی کارهاي انجام گرو در موفقیت کسب اما.  بینند نمی دیگران از تقلید به ي نیاز و شده بدیع هاي حرکت پیشگام

 .  رقباست از بهتر

  کرد کسب را خود موفقیت ماکس آفیس تجربه از گیري بهره با فور میشل:  مثال

 را خود نتوانند رقبا که آوردند بوجود شرایطی استانداردها حفظ با و هزینه کنترل اصل از تقلید با وست ساوس و وانگارد

  .  دهند تطبیق آنها با

  آموزه هاي اجرایی

  رعایت صرفه جویی

 موفقیت.  بردند کار به درجه نهایت تا را جویی صرفه اصل ، گردیدند واقع بررسی مورد کتاب این در که شرکت چهار

 چشمگیر رشد به جویی صرفه با وست ساوس وهواپیمایی وانگارد. است جویی صرفه مرهون ماکس آفیس و بوستون آبجو

  .  شد نایل

  مقاومت درمقابل تغییر

 و خوب ارتباطات ایجاد با توان می را تغییر برابر در مقاومت. دارند اکراه تغییر پذیرش از طبیعی طور به سازمانها و افراد

 .برد بین از نظر مورد تغییر مفهوم با افراد دادن مشارکت

 اصل  نهایی تحلیل در.  آورد در اجرا مرحله به تدریج به را تغییر فرآیند ، آنی دگرگونی گونه هر از پرهیز ضمن باید

  .گذاشت کنار را آن یا و انداخت تاخیر به را تغییر انجام نباید ، ها فرصت از استفاده جهت و است ناپذیر اجتناب تغییر

  از ادغام عجوالنه پرهیز کنید

 . دهد می قرار دشوار وضعیت در را کننده ادغام و کند می ایجاد زیاد مشکالت ادغام

  .است موضوع این بارز نمونه کرایسلر_دایملر ادغام شکست

  مدیریت مدبرانه بحران

 . شوند می سازمان تهدید باعث مختلف ي ها ضعف و شدت با و افتاده اتفاق منتظره غیر طور به ها بحران



67 

 

 توان می را ها بحران دامنه.  گذاشت سر پشت متین هاي حرکت با را مدیریتی هاي بحران از از یکی جانسون – جانسون

  . رساند حداقل به اقتضایی هاي برنامه تهیه و تغییر براي آمادگی کسب و الزم هاي احتیاط و بینی پیش با

  قایق را نجنبان

 داشته جریان خوبی به ها خواست مطابق کارها اگر.  آورد عمل به را تغییري نباید نکند بروز مشکلی تا فلسفه این مطابق

 .  نکرد دستکاري را آن ، بد نتایج از پرهیز خاطر به باید باشد

 درد بلکه نشد فروش رفتن باال  باعث تنها نه کوکاکوال طعم تغییر. است فلسفه این بارز مصداق کوکاکوال مورد: مثال

  .آورد وجود به کمپانی براي جدي سرهاي

  هشیاري محیطی

 بین رویدادهاي حتی و اقتصاد ، رقبا ، مشتریان ونیاز اولویت تغییر قبیل از محیط تغییرات آمادگی همواره باید شرکت هر

 کشورهاي در پیشرفته کیفیت کنترل و وري بهره ، شرقی اروپاي تغییرات ، اوپک ، کانادا در نالیسم ناسیو نظیر المللی

 .  باشد داشته را دیگر

IBM ، صنایع در کافی تغییرات نتواننستند و کرده کوتاهی ها واقعیت این درك از میلر هرمن و قبلی سون دیوید هارلی 

  . آوردند وجود به محیط تغییرات از تاسی به خود

  قدرت احساس مباهات توسط کارکنان

 . است شرکت کنان کار به تیمی کار  روحیه القا کلیدي عوامل از  یکی گرا مردم هاي مدیریت براي

 بتون گوردون گرایانه مردم مدیریت به ، لورنزو دوران وخامت از کنتینانتال هواپیمائی وتحول دگرگونی در اصلی عامل

 میسر کارکنان ارتباطات وتشویق باز درهاي مشی خط ، ساده راهکار با را تحول و دگرگونی کوتاه مدت در که گردد برمی

  .کرد

  

  

  

  آموزه هاي کنترل
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  تفویض اختیار

 با.  کند تفویض مجموعه زیر به را خود اختیارات تواند می که آنجا تا که است خوب مدیریت براي اصلی قانون یک این

 سازمان نفع به آنها رشد زمینه ترتیب بدین و آمده وجود به عمل آزادي دستان زیر به وظایف انجام در ، اختیار تفویض

 . شود می فراهم

 احسن نحو به مدیریت ابزار این از ولی شد داده بیشتر اختیارات آن در که است یسنی یورود مورد ، آن بارز نمونه: مثال

  .نگردید استفاده

  نقش هیئت مدیره

 می مدیره هیئت نظارتی شکل.  دهد قرار نظارت مورد دقت به را سازمان عالی مدیریت عملکرد تواند می مدیره هیئت

 هیچ مدیره هیئت دوم حالت در.  باشد) Uncritical( غیربحرانی یا و )SUPPORTIVE(  حمایتی صورت به توانند

  .کند نمی اعمال عمال سازمان عالی مدیریت عملکرد روي کنترلی

  ارزیابی و کنترل سیستماتیک

 و مکان زمان، ، ممکنه اصالحات اعمال ، خود اجرایی وضعیت تعیین براي)  فیدبک(  خور باز نظام به نیاز ها سازمان

 براي نیز وخامت به رو وضع و نداشته امکان ، نظام عملکرد ارزیابی ، خور باز نظام بدون.  دارند الزمه حات اصال سرعت

 . شود نمی داده تشخیص اصالحی هاي اقدام انجام

  . شد کمپانی به شدید لطمات سبب الیف مت در وکنترل نظارت فقدان اثرات نمونه طور به:  مثال

  صرفه جویی زیاد هزینه زاست

 در است ممکن که. شوند می اخراج یا و حذف ، نباشند سوددهی داراي که افرادي و ها قسمت تمام ، زیاد جویی صرفه در

  . است سنگین سازمان بر آن مدت بلند تبعات ولی دهد سود مدت کوتاه

  آموزه هاي مربوط به عناصر استراتژي ویژه نقش قیمت

 بخرند ارزان را کاال که دارند دوست مشتریان که این علیرغم.  است کیفیت با ارتباط در دوگانه وجه داراي قیمت مقوله

 اعتقاد مشتریان اکثر رابطه این در.  بپردازند را قیمت باالترین حاضرند مشتریان ، شود می مطرح کیفیت که زمانی ولی

 . نیست جامع ولی است صحیح تفکر این ، است باال کیفیت با مترادف  تر ال با قیمت که دارند
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 صنایع در))  قیمت ترین پایین((  از ناشی هاي استراتژي مزیت مرهون وست ساوس هواپیمایی موفقیت:  مثال

  . است ها هزینه از ناشی هاي جویی صرفه از سود کسب و هواپیمایی

  آیا تبلیغات تاثیر گذار است؟

 قابل نسبتا استراتژي عناصر سایر گرفتن نظر در با آن تاثیر اما.  کند نمی تضمین را فروش موفقیت تبلیغاتی هاي هزینه

 . هستیم مواجه تبلیغات بخشی اثر و قدرت مورد در تناقص  چندین با ما.  است مالحظه

 آبجو بازار در خود براي پا جاي که شد موفق خود، رقباي سنگین تبلیغات امکانات علیرغم ساده تبلیغ با بوستون آبجو

 بازار ولی کرد تبلیغات هزینه پپسی از بیشتر دالر میلیون 100 از بیش جدید کوکاي معرفی از قبل کوال کوکا.  نماید پیدا

 سایر گرفتن نظر در با آن تاثیر اما.  کند نمی تضمین را فروش موفقیت تبلیغاتی هاي هزینه.  یافت نزول حال در را خود

  .است مالحظه قابل نسبتا استراتژي عناصر

  مالحظات اخالقی

 است برخوردار باال حد در نه معمولی سود از باالخره ، دارد بر گام مدت کوتاه سود کسب براي قانون مسیر در که شرکتی

 .هستند فشار تحت دائما زیاد سود علیرغم صنایع بعضی ولی

  .بوده مواجه حمالت امواج با فروش اعتال در فریبی عوام دلیل به الیف ومت قیمت تثبیت لحاظ به ADM مثال

  سایر خطرات کمینگاهی

امروزه خطر . گردد می براي یک شرکت بدترین خطرات از سوء رفتارهاي اخالقی که در رسانه ها مطرح میشود ، حاصل

بر تحمیل هزینه ها ي گزاف احتمال دارد پرداخت خسارت هاي چند  این دادخواهی عالوه. دادخواهی ها واقعی است 

   .ر برداشته باشدمیلیون دالري را براي افراد د

  خطر ضوابط

خطر آن معموال کمتر از پیگرد قانونی است . خطر مقررات دولتی و جرائم همواره براي رفتارهاي مورد تردید وجود دارد 

  . وضع قوانین و مقررات را می توان به تاخیر انداخت  زیرا طرح و

  آموزههاي عمومی

  فرد تاثیر
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ري راك در  مک دو نالد شاید مصداق بارز تاثیر مثبت . در اکثر موردهاي کتاب ، یک فرد تاثیرات قوي در سازمان داشت 

  .کرد در یک کمپانی باشد و برعکس ویلیام آرانومی کمپانی یونایتد وي را ویران

  فرصتهاي کارآفرینی امروز

 نه ها فرصت.  دارد وجود هنوز ، صنایع اکثر رشد ومیزان اقتصاد رسیدن بلوغ حد به علیرغم ، آفرینی کار هاي فرصت

 وجود هستند))  دیگران از بهتر کمی چیز یک انجام((  دنبال که کسانی براي بلکه ، ساز تحول و آور نو افراد براي تنها

 . دارد

 بیل ، وست ساوس ، وانگارد نظیر ها بعضی موفقیت ولی ماند می باقی محاق در معموال ، کارآفرینان اکثر موفقیت:  مثال

  .است رسیده عموم اطالع به ماکس آفیس و بوستون آبجو ، سافت ماکرو گتیز

  طمع ورزي

 سرمایه ، مشتریان منجمله دیگران به ، فردي منافع کسب در رشد براي خواست که کند می پیدا معنی وقتی طمع

 منطقی رفتار و جامعه انتظار مورد اخالقی حد از ، آن دامنه و کرده وارد لطمه کارکنان یا و دهندگان اعتبار ، گذاران

  .تجاوزنمایند

 


