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پنج مرحلهی سقوط
در یــک نظــر ،تحقیقاتــم جمعوجــور شــدهاند و ســالها نیــز مطالعاتــی دربــارهی
شکســت و میانــهروی داشــتهام .ازآنجا کــه روش تحقیــق مــا براســاس تناقضــات
اســتوار اســت ،درخصــوص شــرکتهایی کــه ســرپا شــدند و آنهایــی کــه
یکــردم و از خــودم میپرســیدم:
نتوانســتند دو بــاره کمــر راســت کننــد ،مطالعــه م 
«اختــاف بیــن ایــن دو گــروه در چیســت؟» امــا تمرکــز اولی ـهی مــا جســتوجو
در بــارهی اهمیــت ســاختار ،وضوحــی مانــدگار و موضــوع صحیــح بــوده اســت.
بعــد از تجر ب ـهای کــه در ســنت پوینــت کســب کــردم ،مایــل بــودم بــه ایــن ســؤال
برگــردم و کنجــکاو بــودم کــه در بــارهی ســقوط و ورشکســتگی کمپانیهایــی کــه
زمانــی عظیــم بودنــد ،بیشــتر بدانــم .مــن بــه شــوخی بــه همکارانــم میگفتــم« :مــا در
حــال چرخیــدن بهســمت نیم ـهی تار یــک هســتیم».

فرایند تحقیق

مــا اطالعاتــی واقعــی از مطالعــات و تحقیقــات اولیــه جمــعآوری کردیــم کــه شــامل
لهــا و پوش ـههای مــدارک تاریخــی و
بیــش از  6000تار یــخ ثبــت شــده بــود؛ فای 
بســتههای اطالعــات مالـیای کــه از هفتاد ســال پیش جمع شــده بودند .براســاس
خهــای مربوطــه و تحلیلهــای
تحقیقــات بنیــادی و جــداول شــرح وقایــع بــا تاری 
مالــی ،انتظــار داشــتیم پوششــی دقیــق از ایــن اطالعــات بــه مــا مجموع ـهای قــوی
یشــوند و بعدهــا در
از کمپانیهایــی بدهــد کــه ابتــدا رشــد میکننــد و عظیــم م 
سراشــیبی ســقوط میافتنــد.
پــس دســت بــه کار شــدیم و اطالعــات شــصت شــرکت از بزرگتر یــن شــرکتها را از
کتابهــای «از خــوب تــا عالــی» و «ســاختن بــرای مانــدن» و از آرشــیو تحقیقاتمــان
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بیــرون آوردیــم و بــه ترتیــب ،یــازده مــوردی کــه بهشــکلی دقیــق مراحــل رشــد تــا
ســقوط را در بخشــی از تاریخشــان داشــتند ،انتخــاب کردیــم:
شــرکتهای ای انــد پــی ،آدرســو گــراف ( ،)Addresso Graphفروشــگاههای بــزرگ
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ایمــز ( ،)Ames Department Storeبانــک آمر یــکا (قبــل از اینکــه جــزو زیرمجموع ـهی
نیشــن بانــک قــرار گیــرد) ،ســیر کوئیــت ســیتی ،اچ پــی ( ،)HPمــرک (،)Merck
موتــوروال ،رابرمیــد ( ،)Rubber Maidاســکات پیپــر ( )Scott Paperو زینــت( .در
ضمیم ـهی  ،1پروس ـهی انتخــاب را خالصهنویســی کــردهام).
آنــگاه ،اطالعــات بهدس ـتآمده را بــهروز کردیــم و تار یــخ هر یــک از کمپانیهایــی
کــه ورشکســت شــده بودنــد ،مطابــق بــا ابعادشــان بازبینــی کردیــم و چیزهایــی مثــل
ســنتهای مالــی و الگوهــا ،اســتراتژیها و دیدگاههــا ،ســازمان و تشــکیالت،
فرهنــگ ،نــوع راهبــرد ،تکنولــوژی ،بازارهــا ،محیــط و چش ـمانداز رقابتآمیزشــان
را لحــاظ کردیــم.
عمــده تــاش مــا تمرکــز بــر ســؤالی دو قســمتی بــود :چــه اتفاقــی میافتــد کــه بــه
نقط ـهای میرســیم کــه ســقوط آشــکار میشــود و شــرکت زمانــی کــه شــروع بــه
ســقوط میکنــد ،چــه کارهایــی انجــام میدهــد؟
پــس ،پیــش از آنکــه وارد چارچــوب آن (پنــج مرحلــه) شــویم ،بهســمت ایــن تحلیــل
کشــیده شــدیم .اجــازه دهیــد بــه تعــدادی از مهمتر یــن تحقیقاتمــان اشــاره کنــم.
سـ ِـر پــا شــدن کمپانیهــا :بعضــی از کمپانیهایــی کــه در تحلیلهــای مــا بودنــد ،بــا
ً
گذشــت زمــان توانســتند بــه موقعیــت قبلــی بــاز گردنــد .مثــا مــرک و اچ پــی نشــان
دادنــد کــه همزمــان بــا نوشــتن ایــن مطالــب از سراشــیبی ســقوط بازگشــتند و تــا
اآلن هــم نهتنهــا در موقعیــت جدیدشــان اســتوار ماندهانــد کــه بهبودهایــی را هــم در
نتایــج عملکردشــان دیدهایــم.
ایــن مســئله بــه مــن مطلبــی مهــم آموخــت :همانطورکــه یــک کمپانــی بــزرگ
میتوانــد فــرو بر یــزد ،بعضــی از آنهــا دو بــاره سـ ِـر پــا میشــوند .الزم اســت
بدانیــد نکت ـهی موجــود در تحقیقــات مــن ایــن اســت کــه ایــن مطالــب درمــورد
کمپانیهایــی نبــوده اســت کــه امــروزه عظیــم هســتند یــا آنهایــی کــه در آینــده
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بــه عظمــت میرســند و بــزرگ میماننــد یــا اینکــه در آینــده قــدرت و عظمتشــان
را از دســت میدهنــد .مــا تار یــخ آن شــرکتها را بــرای شــناخت عملکردهایشــان
نهــا را بشناســیم کــه باعــث رشــد ســاختار
تهــای اصلــی آ 
مطالعــه کردیــم تــا حرک 
یشــوند.
(یــا ســقوط آن) م 
شــرکت فانــی مــی و دیگــر شــرکتهای مالــی کــه در ســال  2008تحلیــل رفتنــد:
یهــای ورشکســته را آغــاز
نشــده ،مطالعــه روی کمپان 
وقتــی طبــق نظــم تعیی 
کردیــم ،فانــی مــی و مؤسســات مالــی دیگــر در بانــک اطالعــات اصلــی مــا هنــوز آن
انــدازه ســقوط نکــرده بودنــد کــه در فهرســت تحلیــل مــا جــای بگیرنــد .بــه همیــن
یهــا را در مطالعاتمــان
چیــک از ایــن کمپان 
دلیــل ،مــدارک کافــی نداشــتیم تــا هی 
وارد کنیــم .امــا همزمــان از عقــل ســلیم ب ـهدور بــود کــه ایــن حقیقــت را کــه بعضــی
یهــای مالــی مشــهور (بهو یــژه فانــی مــی کــه در کتــاب از خــوب بــه عالــی
از کمپان 
شهــای تار یــخ ســقوط کــرده
نامــش را بــرده بــودم) کــه بــا یکــی از غیرعادیتر یــن نمای 
بودنــد ،نادیــده بگیر یــم.
پــس ب هجــای اینکــه ایــن کمپانیهــا را در مطالعــات پژوهش ـیام داخــل کنــم،
سشــده بودنــد ،تفســیری فشــرده را دربــارهی
ازآنجا کــه در اخبــار و رســانهها منعک 
فانــی مــی در ضمیم ـهی ســه در انتهــای کتــاب آوردهام.
شهــای مــا پیرامــون مقایســه و کنتــرل
یهــای موفــق :هم ـهی پژوه 
مجموعــه کمپان 
تهــای مشــترک بیــن
مجموع ههــا میگذشــت .ســؤال مهــم ایــن نبــوده کــه «موفقی 
نهــا چیســت؟» یــا «شکس ـتهای مشــترک بیــن آ 
هم ـهی آ 
نهــا کــدام هســتند؟»
بلکــه ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه« :چــه چیزهایــی را بــا تمرکــز مطالعهمــان بــر
نهــا میآموز یــم؟»
اختــاف بیــن شکســت و موفقیــت آ 
بــرای تحلیــل ،مــا یــک مجموعــه از «ســنجش موفقیــت» درســت کردیــم کــه در
کوش ـشهای مشــابه طــی دورهای کــه روی ورشکســتگی کمپانیهــا مطالعــه
میکردیــم ،خــودش را نشــان داد.
(بــرای مالحظــهی روش انتخــاب کــردن مقایس ـهی شــرکتها بــه ضمیمــهی 2
مراجعــه کنیــد).

ً
مثال نگاهی به نمودار «مطالعهی مغایرتها» د رصفحهی بعد بیندازید.
بــرای اوایــل ســال  ،1970دو کمپانــی بــزرگ را در ایــن نمــودار آوردهایــم .شــرکتهای
بــزرگ ایمــز و وال مــارت ( )Wal - Martـ ـ مغایرتــی کــه کمــی دربــارهاش صحبــت
ً
خواهیــم کردـ ـ عملکــردی تقریبــا مشــابه داشــتند .مــدل تجــاری آنهــا یکســان و
درآمدهــا و سودهایشــان مشــابه بــود.
هــر دوی آنهــا بــا جهشــی چشــمگیر رشــد کردنــد و هــر دو رهبرانــی کارآفریــن در
اداره و نظــارت داشــتند و همانطورکــه در نمــودار میبینیــد ،بــرای بیشــتر از ده
ســال ســود سرمایهگذار یشــان بهشــکلی اســتثنایی در بــازار ســهام بــه سویشــان
بازگشــته اســت .دو منحنــی در فاصلـهی نزدیــک ،یکدیگــر را تعقیــب میکردنــد امــا
ً
بعدهــا منحنیهــا کامــا از هــم دور شــدند .یکــی از آنهــا رو بــه ســقوط گذاشــته،
درحالیکــه دیگــری همچنــان بــه رشــد خــود ادامــه داده اســت .چــرا یکــی از آنهــا
ســقوط کــرد و دیگــری رشــد داشــت؟
این تناقض بهتنهایی ،روش مقایسهی ما را آشکار میکند.
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ا گــر مــا تنهــا بــر تفاســیر در بــارهی «خطــوط هوایــی جنوبغــرب» ()Southwest AirLine

بــا عطــف بــه ماســبق تکیــه میکردیــم ،بعدهــا آنهــا تحــتتأثیــر اطالعــات قبلــی
در بــارهی موفقیــت «جنــوب غــرب» قــرار میگرفتنــد و از حقیقــت دور میشــدند.
ً
مثــا مقــداری از شــهرت بهدس ـتآمده توســط جنوبغــرب در قدیــم بهخاطــر

پنج مرحــلهی س ــقوط

طهــا ،بیانگیزگیهــا :متغیرهایــی را کــه در تحقیقاتمــان شناســایی کردیــم بــا
ارتبا 
الگوهــای کاری مــورد مطالع ـه ارتبــاط داشــتند ،امــا مــا نمیتوانســتیم ادعــا کنیــم
کــه بــه ارتباطــی قطعــی دســت یافتهایــم .ا گــر قــدرت ادارهی ایــن بنبســت دوطرفــه
را داشــتیم ،میتوانســتیم آینــده را ببینیــم یــا آمارهــای تصادفــی و آزمایشهــای
لشــدهی دلخوشکــن را میداشــتیم ،قــادر بودیــم مــدل پیشــگویی آینــده را
کنتر 
ً
رســما ارائــه دهیــم.
یتــوان بــه جهــان واقعــی مدیر یــت تعمیــم داد.
امــا هــر تجر ب ـهی ســادهای را نم 
بنابرایــن ،امــکان نداشــت علــت و نتیجــه را بــا  100درصــد اطمینــان بهدســت
آور یــم.
یتــوان گفــت کــه روش مغایــرت در بیشــتر دریافتهایمــان از مطالعــهی
پــس م 
تهــا یــا تمرکــز صــرف بــر شکس ـتها از صحــت و درستیشــان
صــرف بــر موفقی 
حکایــت دارد.
قــدرت تحلیــل تاریخــی :مــا از یــک روش تاریخــی اســتفاده کردیــم .هــر کمپانــی را
از زمــان تأســیساش تــا پایــان زمــان تحقیقاتمــان در نظــر گرفتیــم و روی دورههایــی
خــاص از عملکردشــان تمرکــز کردیــم .آنــگاه مجموع ـهای از جزئیــات ازقبیــل
شهــای ســاالنه و مالــی ،مقال ههــای اصلــیای را کــه در بــارهی کمپانیهــا
گزار 
منتشــر شــده بودنــد ،کتا 
بهــا ،مطالعــات در قالــب دانشــگاهی ،گزارشهــای
نهــا جمــعآوری کردیــم.
تحلیلــی و اصــول مرجــع در صنعــت را در آ 
ایــن کار مهــم بــود ،چــون بهخاطــر حرکــت آهســته و داشــتن نیمنگاهــی بــه
تفاســیر قدیمــی یــا مذا کــرات بــا عطــف بــه ماســبق ،احتمــال نتیجهگیریهــای
سفســطهآمیز افزایــش مییافــت .داســتان یــک موفقیــت مشــهور را بازگــو میکنــم
تــا موضــوع روش ـنتر شــود:

لهــای منحصربهفــرد و بدیــع در
موفقیتــش در پیشقــدم شــدن و ایجــاد مد 
خطــوط هوایــی بــوده اســت (البتــه تــا حــدودی .ز یــرا نویســندگان بــر ایــن باورنــد کــه
تگــذاران هســتند) امــا درحقیقــت بــا مطالعــهای دقیــق
برندههــا اغلــب از بدع 
پیرامــون اســناد تاریخــی روشــن شــد کــه خطــوط هوایــی جنوبغــرب بهشــکلی
وســیع ،مــدل کار یاش را از روی خطــوط هوایــی جنوبغــرب پاســیفیک (Pacific
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 )Southwest AirLineدر اواخــر ســال  1960کپــی کــرده اســت .ا گــر مــا تنهــا بــر دادههــای
ً
گذشــته تکیــه میکردیــم ،احتمــاال از علــت اینکــه چــرا جنوبغــرب بــه کمپانــیای
یشــدیم.
بــزرگ تبدیــل شــده اســت ،منحــرف م 
بنابرایــن ،میبایســت چارچــوب اولیهمــان را حیــن وقــوع حــوادث ببینیــم و قبــل از
دانســتن هــر نتیج ـهای ،آن را از مــدارک دور نگــه میداشــتیم.
تهــا مطالعــه کردیــم و بــا زمــان پیــش رفتیــم.
ـب فعالی 
پــس ،مــدارک را بهترتیـ ِ
یشــده در هــر زمــان بــدون پیشبینــی موفقیــت یــا شکســت
پروندههــای جمعآور 
ً
احتمالــی کمپانــی نوشــته شــده بودنــد؛ ازایــنرو خالــی از تعصــب بودنــد .مثــا در
جزئیاتــی کــه در بــارهی شــرکت زینــت بهدســت آوردیــم و متعلــق بــه ســال  1960بــود
ـ ـ وقتــی در قل ـهی پیشــرفت ایســتاده بودـ ـ و چشــماندازی را کــه بــه مــا م ـیداد ،بــه
زینــت واقعــی در همــان زمــان متعلــق بــود ،بــا ایــن حقیقــت کــه بــهزودی ســقوط
خواهــد کــرد ،آلــوده نشــده بودنــد.
مصاحب ههــا نقشــی کمــی در روش تحقیقــات مــا داشــتند و در مطالعــهی مــا
(کــه شــاید مــردم نیــاز قــوی بــرای ارائ ـهی توضیــح احســاس میکننــد) ،هیچگونــه
مصاحب ـهای بــا مدیــران فعلــی و گذشــتهی شــرکت انجــام ندادیــم .نــه اینکــه
ً
اطالعــات تاریخــی شــرکت کامــل باشــند؛ مثــا شــرکتها میتواننــد بهطــور
انتخابــی اطالعــات مر بــوط بــه ناکامیهایشــان را از گــزارش ساالنهشــان حــذف
کننــد ،احتمــال دارد روزنامــه نــگاران بــا عقایــد و دیدگا ههــای قبلــی درمــورد یــک
ً
شــرکت مطلــب بنویســند؛ و نــه اینکــه مــن کامــا از داشــتن پیشداور یهــای
شــخصی بــا توجــه بــه دانســتههای گذشــتهام ،ایمــن بــوده باشــم ،همانطورکــه
همیشــه قبــل از موفقیــت یــا شکســت کمپانــیای کــه در حــال مطالعــه روی آن
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ا گــر فراینــد مراجعــه بــه مــدارک تاریخــی در همــان زمــان انجــام شــود ،یعنــی قبــل از
آنکــه یــک کمپانــی ســقوط کنــد ،ثمــرهی یکــی از ایــن نــکات مهــم را خواهیــم دیــد:
ً
میتــوان تجســم کــرد کــه یــک کمپانــی ،درواقــع ،بــه تصو یــری از شــخصی ظاهــرا
ســالم شــبیه اســت کــه از قبــل در سراشــیبی قــرار گرفتــه و بهشــکلی خطرنــاک بــه
لب ـهی ســقوطی موحــش نزدیــک شــده اســت .درســت شــبیه بانــک آمریــکا در
ســال  ،1980و اینگونــه پروس ـهی ســقوط بســیار دهشــتناک میشــود .ایــن وضــع
میتوانــد حرکتــی خزنــده و پنهانــی درون شــما باشــد .پــس درحالیکــه بهظاهــر
همهچیــز ناگهــان اتفــاق افتــاده باشــد ،شــما دچــار دردســر م 
یشــوید.

همیــن حالــت باعــث بهوجودآمــدن ســؤاالتی جــذاب میشــود :آیــا مراحــل ســقوط
بهوضــوح قابلتشــخیص هســتند؟ ا گــر قابلتشــخیصاند ،میتــوان آنهــا را
بهســرعت تشــخیص داد؟ آیــا نشــانههای هشــداردهندهای وجــود دارد؟ آیــا
میتــوان از میان ـهی راه ســقوط بازگشــت؟ و ا گــر میشــود ،چگونــه؟ آیــا نقطــهای
وجــود دارد کــه پــس از آن ،راه بازگشــتی وجــود نداشــته باشــد؟

نتایج :چارچوب پنج مرحلهای

یــک روز کــه بــا کاغذهــای پرشــده از تحقیقــات بــر روی میــز نهارخــوری احاطــه
شــده بــودم ،داشــتم بــا کلیدهــای لپتاپــم ور میرفتــم و همزمــان ســعی میکــردم
بــه جــدول وقایــع و تاریخهــای ســقوط شــرکتها ،ســر و ســامانی بدهــم ،بــه همســرم
ژوان گفتــم« :تحقیــق در بــارهی اینکــه چگونــه شــرکتها بــزرگ میشــوند ،بســیار
ســختتر از آن چیــزی بــود کــه فکــر میکــردم».
فرقــی نمیکــرد چارچوبهــای فکــری را چگونــه کنــار هــم قــرار دهــم تــا بــه پروسـهی
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هســتم ،خبــر دارم ،پــس نمیتوانــم مغــزم را از پیــشداوری پــاک کنــم.
امــا حتــی باوجــود ایــن محدودیــت ،روش مقایسـهی تاریخــی بــه مــا کمــک کــرد تــا
عوامــل وابســته بــه رشــد و ســقوط کمپانیهــای بــزرگ را بــا وضــوح بیشــتری ببینیــم.

لهــای متضــاد و الگوهــای مقــدم و مؤخــر مختلفــی بــر
ســقوط برســم؛ امــا بــه مثا 
خــوردم .ژوان پیشــنهاد داد بــه اولیــن جملــهی رمــان آنــا کارنینــا اثــر تولســتوی نگاهی
بینداز یــم .آنجــا نوشــته شــده بــود« :همـهی خانواد ههــای شــاد و خوشــبخت شــبیه
بــه هــم هســتند امــا خانواد ههــای ناشــاد هرکــدام صاحــب بدبختیهــای خــاص
ً
یکــردم ،دائمــا بــه نقــل قــول
خودشــان هســتند ».درحالیکــه ایــن بخــش را تمــام م 
یکــردم؛ چگونــه کمپانیهــا
آنــا کارنینــا میاندیشــیدم و دو روی ســکه را مطالعــه م 
یشــود کــه ســقوط میکننــد؟
رشــد میکننــد و چگونــه م 
بــا کنــار هــم قــراردادن اطالعــات ،متوجــه شــدم ســنجیدن چارچــوب ســقوط از
تفســیر مســیر داد ههــا در چارچــوب پیشــرفت ســختتر بــود.
حتــی چارچو بــی طبقهبندیشــده ،از چگونگــی ســقوط احتمالــی شــرکتها نیــز
یشــد .ایــن یــک نظر ی ـهی قطعــی بــرای ســقوط رســمی
پــر از داد ههــای گونا گــون م 
ً
یهــا بهوضــوح میتواننــد بــدون اینکــه مراحــل ایــن نظریــه را دقیقــا
نیســت ـ کمپان 
طــی کننــد ،بــه ورطـهی ســقوط بیفتنــد (بهخاطــر عواملــی ازقبیــل تقلــب ،فاجعهی
ناشــی از بدشانســی ،رســوایی و چیزهــای دیگــر) امــا ایــن میتوانــد توصیفــی دقیــق
از مــواردی باشــد کــه مــا روی موضــوع مطالعــه کردیــم .اضافــه کنــم :اســتثنای
کوچکــی هــم وجــود دارد (شــرکتای انــد پــی مرحل ـهی دوم متفاوتــی دارد).
طبــق اظهــارات تشــویقکنندهی پروفســور جورج ای .پی .با کــس ()Gorge E. P. Box
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لهــا غلــط هســتند ،درعینحــال بعضــی از آنهــا
کــه یــک بــار نوشــت« :تمــام مد 
مفیدنــد» ،ایــن چارچــوب بــرای دانســتن مفیــد اســت .حداقــل در ایــن نوشــتهها
یهــای بــزرگ ســقوط کردنــد و بههمینترتیــب
یتــوان فهمیــد کــه چگونــه کمپان 
م 
ســقوط میکننــد و مــن بــاور دارم بــرای رهبرانــی کــه در پــی مانــع شــدن ،شناســایی
کــردن و بازگشــت از ســقوط هســتند ،مفیــد اســت.
مــدل ،شــامل پنــج مرحلــه اســت کــه بهترتیــب پیــش م ـیرود .بگذاریــد ایــن پنــج
مرحلــه را خالص ـهوار در اینجــا و پیــش از ارائ ـهی جزئیــات بیشــتر توضیــح دهــم.
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اجــرای مقاصــد بــزرگ میتواننــد بــا کســب موفقیــت محــدود متوقــف شــوند .نیــروی
محرک ـهی جمعشــده ،باعــث ایجــاد ماجراهــای متعاقــب میشــود کــه گاهــی
مهــای ضعیــف بگیرنــد یــا انســجام فکریشــان
حتــی ا گــر رهبــران شــرکتها تصمی 
را از دســت دهنــد ،ایــن اتفــاق میافتــد .مرحل ـهی اول هنگامــی پیــش میآیــد کــه
افــراد مغــرور شــوند و بــه موفقیتهایشــان همچــون حــق قطعــی نــگاه کننــد.

ً
اینگونــه ،آنهــا در مرحل ـهی اول ،عوامــل اصلــی را کــه حقیقتــا باعــث ایجــاد
موفقیــت شــدهاند را نادیــده میگیرنــد.
وقتــی معنــای موفقیــت «مــا موفــق هســتیم ز یــرا مجموعــهای از کارهــای ویــژه را
انجــام میدهیــم» تغییــر یابــد ،بــر بینــش و بصیرتمــان تأثیــر میگــذارد« :مــا موفــق
هســتیم ز یــرا میدانیــم چگونــه کارهــای و یــژه انجــام دهیــم و طبــق شــرایطی
خــاص ،دیگــر الزم نیســت بــه آن کارهــا ادامــه دهیــم» پــس ســقوط بهســرعت در
ادام ـهی آن خواهــد آمــد.
شــانس و اقبــال در بســیاری از موفقیتهــا نقشــی مهــم دارنــد و کســانی کــه
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مرحلهی اول :غرور ناشی از موفقیت

شکســت میخورنــد ،بــه ایــن امــر معترفانــد کــه شــانس عامــل موفقیــت آنهــا
بــوده؛ و بــه پشــتوانهی آن ،بیشازانــدازه بــه لیاقــت و تواناییهایشــان بهــا میدادنــد ــــ
ً
ولــی نهایتــا در برابــر غــرور از پــا درآمدهانــد.

مرحلهی دوم :پیشروی بدون انضباط

غــروری کــه از مرحلـهی اول ایجــاد شــده؛ «مــن خیلــی کارم درســت اســت ،مــن هــر
کاری میتوانــم انجــام دهــم!» مســتقیم مــا را بــه مرحل ـهی دوم میبــرد :پیشــروی
بــدون انضبــاط ـ ـ قدمهــای بزرگتــر ،رشــد بیشــتر و هــر چیــزی کــه در هنــگام داشــتن
یهــا در مرحلــهی دوم
قــدرت بهعنــوان «موفقیــت» بــه حســاب میآیــد .کمپان 
یشــوند؛ همــان انضباطــی کــه باعــث شــد آنهــا در
از خالقیــت منضبــط دور م 
مرحل ـهی اول رشــد کننــد ،در اینجــا ،خیزشهایــی خــارجاز قاعــده ،فضاهایــی
را موجــب میشــود کــه درصورتیکــه از همــه جهــت عالــی عمــل میکردنــد،
نمیتوانســتند اینگونــه رشــد کــرده و شــتاب بگیرنــد .وقتــی یــک تشــکیالت بیــش
از ظرفیتــش پیــش م ـیرود بهطوریکــه نمیتوانــد کرس ـیهای کلیــدیاش را بــه
یشــود.
افــراد الیــق بســپارد ،آغازگــر ســقوط م 
درســت اســت کــه رضایتمنــدی از وضــع موجــود و مقاومــت در برابــر تغییــر ،مانــع
هــر نــوع اقــدام موفقیتآمیــز اســت ،امــا بــه همــان نســبت ،افــراط و مبالغــه میتوانــد
باعــث ســقوط شــود.

مرحلهی سوم :انکار خطر و زیان

از ع ـ ـ ــرش به ف ـ ــرش
38

وقتــی کمپانیهــا بهســمت مرحل ـهی ســوم حرکــت میکننــد ،عالئــم
هشــداردهندهی درونــی شــروع بــه نمایــان شــدن میکننــد .هنــوز نتایــج ظاهــری
بهانــدازهی کافــی بــرای «توجیــه» اطالعــات آشــفته یــا ارائــهی توضیحاتــی از قبیــل
 :اشــکاالت موقتــی هســتند ،یــا جــزو چرخــه هســتند ،یــا بــد نیســتند یــا هیــچ ایــراد
اساس ـیای وجــود نــدارد ،کفایــت میکننــد.
در مرحل ـهی ســوم ،رهبــران ،اطالعــات منفــی را کوچــک و دادههــای مثبــت را
بــزرگ جلــوه میدهنــد ،و نیــز داد ههــای دوپهلــو و مبهــم را بهشــکلی مثبــت نشــان
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مرحلهی چهارم :بهدنبال راهی برای خالصی از وضعیت

انباشــت خطــر یــا ریس ـکهایی کــه در مرحل ـهی ســوم بــه شــکلی بــد پیــش
میرفتنــد ،در اینجــا خودشــان را نشــان میدهنــد .شــرکت در سراشــیبی تنــد
یشــود .ســؤال مهــم
یکــه بــرای همــه قابلرؤ یــت م 
ســقوط قــرار میگیــرد ،بهطور 
دراینجــا ایــن اســت کــه پاســخ مســئوالن در ایــن مرحلــه چیســت؟ تنهــا کســانی بــه
راههــای نجــات چنــگ میاندازنــد کــه بــه مرحل ـهی چهــارم ســقوط کــرده باشــند.
راههــای نجــات معمولــی از قبیــل انتخــاب رهبــران بــا ظاهــری جــذاب ،اجــرای
اســتراتژیهای متهورانــه امــا غیرعملــی ،ایجــاد امیدهــای مؤثــر و ســخت ،سیســتم
«تغییــر بــازی» یــا هــر تعــداد راهحلهــای کنــار گذاشــته شــده و نهایــی ،ماننــد
یشــود .نتایــج اولی ـهی
نهــا اســتفاده م 
آخر یــن تیرهــای در ترکــش هســتند کــه از آ 
ً
ایــن کارهــا شــاید بهظاهــر مثبــت باشــد امــا مطلقــا دوام ندارنــد.

مرحلهی پنجم:
وا گذاری شرکت به یک رقیب و یا تسلیم و پذیرش مرگ
مانــدن طوالنــی در مرحل ـهی چهــارم بــرای یــک کمپانــی ،احتمــال پاییــن رفتــن
مارپیچــی را بــرای آن بیشــتر میکنــد .در مرحل ـهی پنجــم ،موانــع و حرکتهــای
تشــنجی و کاذب ،انــدک نیــروی مالــی و رمقهایــی را کــه بــرای ســاختن آینــدهی
بــزرگ مانــده ،از بیــن میبــرد.
گاهــی اوقــات ،صاحبــان ،ســهام شــرکت را میفروشــند .گاهــی نیــز کمپانــی
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نهــا باقــدرت ،از عوامــل فرعــی بهمثاب ـه موانعــی در برابــر تعهدهــای
میدهنــد .آ 
قابلقبــول انتقــاد میکننــد و گفتوگوهــای حقیقــی و قدرتمنــد ـ ـ کــه از صفــات
مهــای اجرایــی اســت ـ ـ رو بــه زوال رفتــه یــا ناپدیدمیشــود .وقتــی
مشــخصهی تی 
افــرادی کــه در رأس هــرم قــدرت هســتند احســاس خطــر کننــد ،بــه ریس ـکهای
بــزرگ دســت میزننــد و بــه طــرق مختلــف نتایــج احتمالــی ریس ـکها را انــکار
ً
نهــا بهاینترتیــب مســتقیما بــه مرحل ـهی چهــارم وارد میشــوند.
میکننــد؛ آ 

ب هقــدری ضعیــف میشــود کــه بــه شــرکتی کوچــک و بیاهمیــت تبدیــل میشــود
ولــی در غالــب مــوارد ،عاقبــت آن نابــودی خواهــد بــود.
یهــا کمابیــش در یــک توالــی مشــابه
اگرچــه تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه کمپان 
حرکــت میکننــد ،امــا احتمــال دارد در مرحل ـهای جهــش اتفــاق بیفتــد.
یهــا باســرعت ،هــر مرحلــه را طــی میکننــد ،درحالیکــه بعضــی
بعضــی از کمپان 
دیگــر بهآهســتگی و ســالها طــول میکشــد تــا از هــر مرحلــه عبــور کننــد؛ حتــی
ً
گاهــی بــه د ههــا ســال هــم میرســد .مثــا بــرای شــرکت زینــت ،ســی ســال طــول
کشــید تــا هــر پنــج مرحلــه طــی شــود ،درحالیکــه بــرای رابرمیــد ،زمــان ســقوط از
مرحل ـهی دوم تــا پایــان مرحل ـهی پنجــم فقــط پنــج ســال زمــان بــرد (بــا نگاهــی بــه
ســقوط شــرکتهای مالــی مثــل بیــر اســترن ( )Bear Stearnو لمــن بــرادرز کــه همزمــان
یتــوان ســرعت ســقوط در چنیــن کمپانیهایــی را
بــا اتمــام کار مــا اتفــاق افتــاد ،م 
بهخو بــی دیــد ).گاهــی یــک شــرکت مدتــی طوالنــی در یــک مرحلــه میمانــد امــا از
ً
مراحــل دیگــر بهســرعت میگــذرد .مثــا ایمــز کمتــر از دو ســال در مرحل ـهی ســوم
متوقــف شــد امــا بیــش از یــک دهــه در مرحل ـهی چهــارم و درســت قبــل از تســلیم
شــدن بــه مرحل ـهی پنجــم زمــان صــرف کــرد.
همچنیــن ،مراحــل میتواننــد بــه طریقــی درهــم پیــش رونــد؛ یعنــی باقیمانــدهی
مرحل ـهی قبلــی ،نقشــی تســریعکننده در طــی کــردن مرحل ـهی بعــدی دارد.
بــرای مثــال ،غــرور ،بهســادگی بــا پیشــروی بــدون انضبــاط یــا حتــی بــا انــکار خطــر و
ز یــان یکــی میشــود( .دراینجــا ،خطایــی بنیــادی در کار مــا بهوجــود نمیآیــد ــــ مــا
عالــی هســتیم!)
جــدول بعــدی نشــان میدهــد چگونــه مراحــل میتواننــد از بعضــی جهــات بــر هــم
منطبــق شــوند.
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زمانــی کــه اولیــن پیشنو یــس ایــن کتــاب را بــرای چنــد دوســت و خواننــدهی
حرف ـهای فرســتادم ،عقیدهشــان ایــن بــود کــه کارمــان را بــر مبنــای چرخشــی
بیرحمانــه و حتــی ناراحتکننــده بهســمت نیم ـهی تار یــک گذاشــتهایم و شــاید
شــما نیــز تجر ب ـهی مشــابهی را داشــته باشــید.

شــما در بــارهی پنــج مرحل ـهی ســقوط خواندیــد و بــا داســتان شــرکتهایی کــه
زمانــی عظیــم بودنــد و بعــد از جایــگاه رفیعشــان ســقوط کردنــد ،آشــنا شــدید .ایــن
امــر کمــی بــه مطالعــه در بــارهی قطــاری شــبیه اســت کــه از ر یــل خــارج شــده باشــد ـ
یشــود امــا دلیلــش را نمیدانیــم ــــ پــس ،قبــل
جالــب اســت ،راه بهنوعــی خــراب م 
از اینکــه راهــی ســفر مبهــم شــویم ،اجــازه دهیــد معنــای دو مفهــوم را برایتــان روشــن
کنــم:
اول :مــا خــود را تنهــا درگیــر مطالعــه روی موفقیتهــا میکنیــم؛ امــا بــا بررســی
چگونگــی ســقوط یــک شــرکت عظیــم بــه ســطوح میانــه (حتــی بدتــر ) و مقایسـهی
آن بــا کمپانیهایــی کــه همچنــان موفــق ماندهانــد ،چیزهایــی میآموزیــم و
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آیا راه فرار وجود دارد؟

همزمــان در بــارهی اقدامــات موفقیتآمیــز مطالع ـهی کاملــی خواهیــم داشــت.
بنابرایــن ،یکــی از کلیدهــا بــرای یافتــن ایــن راهــکار ،درک چگونگــی ازبینرفتــن
عظمــت یــک کمپانــی اســت .بهتــر اســت از چگونگــی ســقوط بیاموزیــم تــا از
ً
یشــوند.
اشــتباههایی کــه بهواســطهی جهــل ،مرتبــا تکــرار م 
دوم :مــن ســرانجام ایــن کار را بهعنــوان امیــدی قابــلقبــول یافتــم .بهعــاوه ،بــا
داشــتن نقش ـهی مســیر ســقوط شــرکتهایی کــه در مســیر ورشکســتگی هســتند،
نهــا را از میانــهی راه
شــاید بتــوان کارهایــی را بــرای ایجــاد وقفــه انجــام دهــم تــا آ 
بازگردانــم.
دیگــر اینکــه مــا کمپانیهایــی را دیدیــم کــه ســرپا شــدند ـ ـ و گاهــی اوقــات
ً
یتــر شــدهاند ـ مثــا بعــد از ســقوط بــه مرحلــهی چهــارم،
حتــی از قبــل نیــز قو 
کمپانیهایــی مثــل نوکــر ( ،)Nucorنوردســتروم ،دیزنــی ( )Disenyو آی بــی ام
( )I B Mزمانــی و در مرحل ـهای از تاریخشــان ســقوط کردنــد ولــی بــا ایــن حــال
توانســتند بازگردنــد.

از ع ـ ـ ــرش به ف ـ ــرش
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نهــا عال ئــم مراحــل اول و
در تمــام شــرکتها افتوخیــز وجــود دارد و بســیاری از آ 
دوم یــا حتــی ســوم و چهــارم را نیــز در برهههایــی از تاریخشــان تجر بــه میکننــد امــا
ً
هنــوز هــم وارد شــدن بــه مرحل ـهی اول لزومــا بــه معنــی افتــادن بــه مرحل ـهی پنجــم
نیســت .مــدارک ،بهســادگی ایــن نظر یــه را کــه شــرکتها بهناچــار تســلیم ســقوط و
یشــوند ،تأییــد نمیکننــد؛ حداقــل نــه در یــک قالــب زمانــی صدســاله.
فروپاشــی م 
یتــوان بــه شــرکتهایی بــا ده تــا پانــزده دهــه دســتاورد ،مثــل
از طــرف دیگــر ،چگونــه م 
پــی انــد جــی ( ،)P & Gتــری ام ( )3Mو جانســون انــد جانســون ()Johnson & Jhonson
ایــن هــا را توضیــح داد و گفــت کــه فقــط بهخاطــر اشتباهاتشــان بــه مراحــل ســقوط
کــه گریزناپذیــر هســتند ،داخــل خواهنــد شــد؟ پــس ،در صورتــی بــه مرحلـهی پنجــم
ســقوط نمیکنیــد کــه دســت بــه اقداماتــی بــزرگ بــرای نوســازی بزنیــد؛ آنــگاه ،ســزاوار
مانــدن خواهیــد بــود.
همانطورکــه در صفحــات بعــد خواهیــد خوانــد ،شــاید غافلگیــر شــوید .پــس حــاال
چــه کاری بایــد انجــام دهیــم ،ا گــر خــود را در سراشــیبی ســقوط یافتیــم؟ ایــن نشــان
میدهــد کــه بســیاری از پاس ـخها در انتهــا بــه تجربیــات انضباطــی مدیریــت بــاز
م 
یگــردد و مــا دو بــاره در پایــان بــه همــان ســؤال «چگونــه میتوانیــم احیــاء شــویم؟»
بازخواهیــم گشــت.
امــا ،حــال نیــاز دار یــم تــا بــه درون تاریکــی فرورفتــه تــا بهتــر بفهمیــم علــت ســقوط
چیســت .اینگونــه شــاید بتوانیــم از سرنوشــت دیگــران عبــرت بگیریــم.

پنج مرحــلهی س ــقوط

کمپانیهــای بــزرگ اشــتباهات بــزرگ مرتکــب میشــوند ولــی میتواننــد خــود
را احیــاء کننــد .درحالیکــه شــما نمیتوانیــد از مرحل ـهی پنجــم بازگردیــد امــا
میتوانیــد بــه عمــق موحــش مرحل ـهی چهــارم فــرو غلطیــده و مجــدد بــاال بیاییــد.
یهــا ،ســرانجام ســقوط میکننــد و نم 
اغلــب کمپان 
یتــوان منکــر ایــن حقیقــت
شــد .هنــوز هــم تحقیقــات مــا بــر ایــن موضــوع دال لــت میکننــد کــه فراینــد ســقوط
یــک ســازمان ،ب هشــکل وســیعی خــودش را تضعیــف میکنــد و احیــای مجــدد در
ســطحی عالــی در کنتــرل مــا قــرار خواهــد گرفــت.

