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در تعریف سازمان آمده است که مجموعه هدفمند که پیرو یک نظام یا سیستم است و دارای مرزها و حدودی است که آنرا از محیط 

خود جدا می سازد. این مجموعه به قصد تحقق اهداف معین طراحی می شود. هرسازمان دارای اهداف و روش های متفاوتی جهت 

ود با چالشهای گوناگونی مواجهه است که سازمان را با ریسک های مختلفی روبرو می دسترسی به اهداف است و در چرخه عمر خ

 .سازد که آنرا از کسب اهداف از پیش تعیین شده دور می سازد

در چنین شرایطی، سازگاری با محیط از جمله الزاماتی است که مفهوم چابکی سازمانی را بیش از پیش مهم می نماید. رصد کردن 

ل اقتصادی و سیاسی جامعه و دقت عمل در رخدادهای درون و برون سازمانی، نقش اساسی در ادامه حیات سازمان پیدا اوضاع و احوا

خواهند کرد. عارضه یابی سازمان که با تکنیک ها و مدل های مختلفی صورت می پذیرد، این امکان را فراهم می سازد که چالش 

ند تا بتوانند با بکارگیری راهکارهای مناسب و عملی، در جهت رفع آنها و بهبود شو کمک مدیران به و  های موجود شناسایی شود

 هر  مستمر فرآیندها و عملیات سازمان بکوشند. در این راستا، شناخت چرخه عمر یک سازمان به مدیران کمک میکند تا متناسب با

 .ایندنم استفاده سازمان یابی عارضه بهینه روش از چرخه، از مرحله

مراحل عمر سازمان به جهت شناخت مسائلی که ضمن بررسی  به جهت شناسایی عوامل موثر بر مرگ و افول سازمانها ،مقالهن در ای

 شوند به بررسی عوارض ناشی از ضعف مدیریت مالی و عدم تشخیص نیروهای رقابتی پرداخته ایم.منجر به رشد یا افول سازمان می
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 مقدمه -1

تمامی موجودات زنده از قواعد منحنی عمر یا سیکل )دوره( حیات پیروی می کنند. متولد می شوند، رشد میکنند، به 
سیستم های زنده در هر مرحله از عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص پیری می رسند و نهایتاً می میرند. این 

 .هستند
مانند موجودات زنده دارای دوره های عمر مختلفی هستند. از یک  از این قاعده مستثنی نیستند و سازمان ها نیز

حل انتقالی بین طرف در هر مرحله از مراحل عمر با مشکالت خاص آن دوره مواجه می شوند و از طرف دیگر در مرا
  .دوره ها با مشکالت انتقالی روبرو می گردند

با توجه به توضیحات باال، چنانچه سازمانها هیچ کاری انجام ندهند و به صورت ایستا قرار گیرند و صرفا به صورت 
ود ادامه حیات خنمادین برخی از برنامه ها را تغییر دهند، چیزی تغییر نخواهد کرد. در این حالت سازمان نمیتواند به 

دهد و به آنتروپی خود نزدیک شده است و در صورت ادامه این وضعیت به انحطاط و نهایتا مرگ سازمان منجر 
 نشانه ها و دالیل انحطاط سازمانها میپردازیم. میشود. در ادامه این مقاله به آسیب شناسی،

 :سازمانها آسیب شناسی انحطاط

میرسد که به مرحله تسویه حساب رسیده و به طور کامل تمامی فعالیت های زمانی یک سازمان به مرگ و انحطاط 
آن متوقف شده باشد؛ بنابراین مدیران باید قبل از اینکه چنین اتفاقی رخ دهد علل احتمالی مربوطه را شناخته و راه 

ازمان که از نابودی س حل های مناسب را بیابندتا بتوانند نقاط ضعف را اصالح و اوضاع را به نحوی سروسامان دهند
 جلوگیری کند.

 در ادامه این مقاله به بررسی عواملی اشاره میکنیم که به طور مشخص به نشانه ها و دالیل مرگ سازمانها میپردازد.

 دالیل انحطاط سازمان:

 انحطاط سازمانها به سه دلیل اصلی اتفاق می افتد.

 نارسایی رهبری استراتژیک .1

 ضعف مدیریت مالی .2

 تشخیص نیروهای رقابتیعدم  .3

 نارسایی رهبری استراتژیک 
یت بخشی و مدیرآفرینی از طریق الهامرهبری استراتژی عبارت است از توانایی اتخاذ تصمیمات سازمانی و ارزش

توان گفت که رهبری استراتژی آن است که میان شماری از عوامل مرتبط واقع می افراد در سازمان. در

یرات اقتصادی از تغیسازمانی دیگر در رهبری استراتژی باید تمام تغییرات برون بیان توازن ایجاد کنیم. به استراتژی با

  ت.را در نظر گرف گرفته تا رقابت روزافزون
از چرخه عمر خود جایگذاری کند و سیاست مناسب را در خصوص مدیر شایسته میتواند سازمان را در مراحل مختلف 

 آن مرحله و بحرانهای ناشی از آن اتخاذ نماید. 
یکی از بهترین، کاملترین و مشهورترین مدلهای مربوط به چرخه حیات سازمانها، مدل چرخه حیات/ رشد سازمانی 

ه از کند. هر مرحلله بحران تکامل پیدا میسازمان بوسیله مراحل مختلف در اثر یک سلسگرینر است که در آن 

 .شودهمراه است. با رفع بحران مرحله تکامل جدیدی شروع می Revolution با یک بحران  Evolution تکامل
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 1۷۹2این مدل را در سال  (Larry E. Greiner) در ابتدا لری ای گرینرالزم بذکر است  مرحله دارد. 6که 
ی ششم را نیز ی این منحنی، مرحلهدر مدل به روز شده 1۷۷۱پیشنهاد کرد. او در سال ی رشد به صورت پنج مرحله

 .ی رشد را در ادامه توضیح خواهیم داداضافه کرد. این شش مرحله

 : رشد از طریق خالقیت1ی مرحله

د. بازارها هستنیافتن به و راه محصوالت خلق درگیر اندکرده سیسٔ در این مرحله، کارآفرینانی که سازمان را تا
ود کنند و پاداش کار طوالنی از طریق تقسیم سرسمی به خوبی کار میکارکنان زیادی ندارند، در نتیجه ارتباطات غیر

ی محصوالت و تزریق سرمایه، به ارتباطات رسمی شود. اما با اضافه شدن کارکنان جدید، توسعهیا سهام پرداخت می
 .بیشتری نیاز خواهیم داشت

 سبک است ممکن سسانٔ ای نیاز است. مورسد که در آن به مدیریت حرفهبه پایان می بحران رهبری باله این مرح
 نقش، این گرفتن عهده به راستای در جدیدی فرد معموال اما بگیرند، عهده به را نقش این و دهند تغییر را کارشان

 .شودمی اضافه سازمان به

 دهیرشد از طریق جهت:۲ی مرحله

 پیدا ادامه دتولی و گانه مانند بازاریابیهای جداها و تمرکز بر روی فعالیتتر، بودجهدر محیطی با ارتباطات رسمیرشد 
 .کنندمی جایگزین مالی هایپاداش با را سهام تشویقی، هایطرح. کندمی

وسط ها تی این فعالیتهمهشوند که برای مدیریت رسد که محصوالت و فرآیندها چنان متنوع میاما زمانی فرا می
افی تواند اطالعات کی پایین سلسله مراتب سازمان نمییک نفر، یک روز هم کافی نخواهد بود و او مانند افراد رده

 .ی این محصوالت و خدمات داشته باشدی همهدرباره

تفویض اختیار مورد نیاز خواهد رسد: جایی که ساختارهای جدید بر اساس به پایان می بحران استقالل این مرحله با
 .بود

 اختیار تفویض : رشد از طریق۳ی مرحله

د، های جدیهای موجود برای محصوالت یا بازاربا استفاده از مدیران میانی که برای نشان دادن واکنش به فرصت
د و کالن نظارت کن تواند فقط بر مسائلدهد و بدین ترتیب مدیریت ارشد میآزادند، سازمان به رشد خود ادامه می

 سسانٔ های ادغام یا مالکیت آغاز شود(. بسیاری از مورو شود )ممکن است با بررسی فرصتتنها با آنها روبه
 فویضت مرحله این در بودند، کرده حل را مسائل خودشان مستقیما اول یمرحله در که مدیرانی عنوان به وکارهاکسب

چنان بینند، از طرفی مدیران میانی نیز هممیانی و جدید را کاری بس دشوار مییران مد دیگر به هامسئولیت و وظایف
 .برندبا نقش جدیدشان به عنوان رهبر در کشمکش به سر می

چنین تر نیاز است و همدر اینجا به یک دفتر مرکزی با عملکردی پیچیده رسد:به پایان می بحران کنترل این مرحله با
 .باید با هم کار کنند وکارهای مجزای کسببخش

 : رشد از طریق هماهنگی و نظارت۴ی مرحله

، ی خدماتهای تولید و ارائهوکار مجزای قبلی و تبدیل آنها به گروهدهی مجدد واحدهای کسبرشد از طریق سازمان

قط سود، فو نه  سرمایه بازگشت نرخ اساس بر و مرکزی صورت به مالی کند. اختصاص سرمایه گذاریادامه پیدا می
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اما در  شوند.ها بر اساس طرح تقسیم سود که با اهداف سازمان هماهنگ هستند، تقسیم میشود. مشوقمدیریت می
 .شود و ممکن است که با توقف رشد همراه باشدرو میی بروکراسی با مشکل روبهنهایت، کار به دلیل رشد فزاینده

 .رسد؛ چرا که باید فرهنگ و ساختاری جدید معرفی شودمیتشریفات زائد به پایان  بحران این مرحله با

 رشد از طریق همکاری :۵ی مرحله

پذیر در شود، چرا که افراد به شکلی انعطافای جایگزین میبا حس خوب حرفه ۴تا  2های رسمی مراحل کنترل
های شعاتی پیچیده و پاداها را در ساختاری ماتریسی که توسط یک سیستم اطالشوند تا پروژهها تقسیم میتیم

 .شوند، به انجام برسانندمالی تیمی حمایت می

مل های مکها با سازمانی مشارکترسد یعنی رشد، فقط از طریق توسعهپایان می به بحران رشد داخلی بااین مرحله 
 .پذیر استامکان

 های برون سازمانی: رشد از طریق راه حل۶ی مرحله

ها و سپاری، شبکهتواند از طریق ادغام، برونشم را نیز اضافه کرده است که در آن رشد میی شاخیرا گرینر مرحله
 .کند ادامه پیدا کندهای دیگر را نیز درگیر میهای دیگری که سازمانحلراه

 یتواند متفاوت باشد. طول هر مرحله به طور کلی به نرخ رشد بازارنرخ رشد بین مراحل و حتی درون هر مرحله می
عد دشوارتر ی بای بیشتر طول بکشد، انتقال آن به مرحلهکند بستگی دارد. هرچه مرحلهکه سازمان در آن فعالیت می

 .خواهد بود

مرحله ای آدیزس میباشد.  11مدل بعدی که میتواند به نوعی تکمیل کننده چرخه عمر مذکور میباشد چرخه عمر 
-۹های پیری )ثبات(؛نشانه-6تکامل-5بلوغ -۴رشد سریع؛-3طفولیت؛-2ایجاد؛-1 :مرحله عبارتند از 11این 

 .مرگ-11بروکراسی؛-۷اتهام متقابل )بروکراسی اولیه(؛-۱اشرافیت؛

 دری بهینه هدایت کرا به سمت مرحله داد و آنرا تشخیص  توان وضعیت فعلی شرکتمرحله، می 11با شناخت این 
 .نگه داشت مورد نظر  تا آن را در مرحله ردو تالش ک
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 در ادامه به بررسی های تکمیلی؛ تهدیدات و جزییات بیشتر این مراحل ده گانه میپردازیم.

 ایجاد.1

اولین دوره از حیات یک سازمان، ایجاد نامیده می شود. در این مرحله سازمان هنوز ایجاد نشده است و تاکید بر ایده 
است. اگر ایده ها مورد آزمایش و ارزیابی قرار نگیرند سازمان ها و امکاناتی است که درآینده تحقق آنها محتمل 

ی که به آن رابطه نا فرجام م نمیابدحیات  د وآمادگی روبرو شدن با واقعیات را پیدا نمیکند و قبل از تولد میمیر

 ولمشغ موسسان اینجا در. نیست موسسان ذهن در یاییسازمان چیزی بیش از رواز چرخه عمر  در این مرحله.گویند
 جزئیات اما دارد وجود زیادی هیجان مرحله این در. هستند فکری طوفان و هاایده آزمودن و توسعه ریزی،برنامه

 .است نشده داده توضیح کارها، انجام چگونگی

عدی ی بی اولیه ایجاد هیجان، تحکیم و یکپارچگی اهداف و بردن سازمان به مرحلهاهداف اصلی در طول این مرحله

 .عمر است چرخه

 .طفولیت۲
از آن لحظه ای شروع میشود که بخشی از تعهدات شرکاء یا موسسین سازمان به اجرا درآیند.  این مرحلهزمان واقعی 

 :دوره طفولیت، دوره مدیریت در سازمان است. سازمان برای ادامه حیات به دو چیز احتیاج دارد

 وجود نقدینگی و عالقه و تعهد بنیانگذار

 کنند،یم تاسیس را شرکت و پذیرندمی را -مالی ریسک معمول طور به – ریسک سسانکه مو از وقتیکهاین مرحله 

 .افتدمی اتفاق

وسعه های تشود که باید ایدهشود. اکنون این فشار احساس میها تمرکز میدر این مرحله بر عمل، نتایج و فرصت
م. این مرحله به طور جدی روی درآمدزایی )برای اکنون یا آینده( ی ایجاد را به واقعیت تبدیل کنیپیدا کرده در مرحله

 .کند تا سازمان بتواند دوام بیاورد و رشد کندتمرکز می

ر اشاره توان از بین آنها به موارد زیافتند، که میکند که مسائل بسیار زیادی در این مرحله اتفاق میآدیزس بیان می

 :کرد

 تواند به طراحی، ارائه، کیفیت و والت یا خدمات اولیه. )این مورد میوجود مشکالتی در رابطه با محص
 مواردی از این قبیل مربوط باشد.

 گویی به نیاز مشتریانوجود مشکالتی در رابطه با تکمیل و تحویل سفارشات یا پاسخ. 

 ها )بازارهایی( که سازمان در آنها به دنبال فروش و کسب درآمد استانتخاب اشتباه مکان. 

 د.هایی که با گردش کار و نیازهای سازمان هماهنگ نیستنها، روندها و فرآیندسیاست 

 کنندزمان زیادی که افراد برای مقابله با مشکالت صرف می. 

 گردش مالی منفی 

 نبود نماینده در مواقع مورد نیاز. 

 رشد سریع .۳

بلکه باید کارها را به خوبی انجام دهد؛ گردش رسد، مسئله فقط دوام آوردن نیست، وقتی سازمانی به این مرحله می
 .مالی کافی وجود دارد و فروش و درآمد به طور مداوم در حال رشد هستند
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ت این اتفاق این است. عل اعتماد به نفس بیش از حد ی بزرگ در این مرحله، غرور وکند که مسئلهآدیزس بیان می
ن شود. بنابرایهای اولیه و دیدن این موفقیت دچار غرور میی به ثمر رسیدن ایدهاست که تیم رهبری با مشاهده

توانند هر کاری را با موفقیت انجام دهند. این اعتماد به نفس بیش ممکن است که اعضای تیم احساس کنند که می
 .تواند به سقوط سازمان نیز منجر شودبزرگ باشد، اما همچنین می مزیت تواند یکاز حد می

ها همیشه به منابع و توجه شوند.های مختلف و متنوع میها به سرعت وارد حوزهدر این مرحله بسیاری از سازمان
 دچار احساس شود. این کار ممکن است باعث شود مدیریت و اعضای تیمسوی پروژه و فعالیت جدید سرازیر می

 .شان را روی چه چیزی متمرکز کننددانند توجهاز حد و سردرگمی شوند چرا که نمی خستگی مفرط، کار بیش
ایده های سازمان به عمل تبدیل شده،نقدینگی و حجم فعالیت سازمان له الزم به ذکر است از آنجاییکه در این مرح

اگر تاکید بر ایجاد سیستمهای اداری و ساختار سازمانی وجود نداشته باشد و مدیریت به  بنابراین  متعادل شده است.
که با  نای این استصورت نهادی عمل نکند، عارضه ای بروز خواهد کرد به نام تله بنیانگذار. تله بنیانگذار به مع

 .مرگ بنیانگذار، احتماال سازمان نیز نابود خواهد شد

 بلوغ.۴

در این دوره سازمان دوباره متولد میشود. این دوره یکی از مشکل ترین مراحل دوره عمر سازمان است. از بارز ترین 
 در اهداف سازمانی و نا هماهنگیمشکالت این دوره صف آرایی افراد قدیمی در مقابل تازه وارد ها، تضاد و بی ثباتی 

 مرحله بلوغ دارای ویژگی های زیر می باشد: .در سیستمهای جبرانی و تشویقی است

  سازمان به حدی بزرگ شده است که اداره آن از توان یک نفر خارج است و برای اداره آن نیاز به شخصی
 .وجود دارد که بتواند نقش رهبر را ایفا کند

  مرتبا در حال تغییر هستندچارت های سازمانی 

 تضاد و درگیری بین مدیریت ارشد سازمان مشهود است. 

 عداد جلسات زیاد، زمان آنها طوالنی و اغلب غیر مفید هستندت. 

 انیزم تا کنند ترك  کنند. اگر آنها سازمان راهای سازمان عمل میراد با سابقه به عنوان مغز و حافظهاف 
 .بود خواهد مساله دچار سازمان گیرد، دست به را مورا رشته و بیاید دیگری شخص که

 فراد با سابقه دارای قدرت سیاسی بسیار زیادی در سازمان هستند و در مقابل تازه واردها موضع گیری ا
 .کنندمی

 سوء ظن در ارتباطات حاکم است و بازار شایعه داغ اهداف فردی در تقابل با اهداف سازمانی قرار گرفته ،
 .است

 ها، مقررات و دستورالعمل ها وجود داردد جدی و الزام بر ایجاد سیستم، خط مشیاکیت. 

 هب است، گشته سود افزایش موجب کارها، انجام برای( …ها و وجود و توسعه قالبها )دستورالعملها، رویه 
 .است تهگرف قرار توجه مورد و یافته گسترش تشکیالتی و ستادی قسمتهای های فعالیت دلیل، همین

 سازمان شروع به ایجاد سیستمی جهت ارزیابی و کنترل عملکرد خود نموده است. 

 سازمان شروع به ایجاد سیستمی جهت ارزیابی، استخدام و آموزش افراد کرده است. 
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  سازمان سعی دارد تا سیستمی جهت رسیدگی به شکایات مشتریان و ارایه خدمات پس از فروش ایجاد
 .کند

 طریق انجام کار حساب شده تر و توجه بیشتر به کیفیت، سود خود را افزایش  کند ازسازمان تالش می
 .دهد

  سازمان در صدد ارایه محصوالت )خدمات( جدید و ایجاد )کسب( استانداردهای تضمین کیفیت برای
 .محصوالت است

 سرمایه در گردش سازمان در وضعیت خوبی است. 

 ی حرکت، تحت فشارشده است، اما تیم رهبری برای حفط تکانهسازمان رشد کرده است و قدرتمند در این مرحله 
های سازمان مسائلی هستند که در این مرحله واردان و قدیمیها و جنگ بین تازهتعارض، سیاست .قرار گرفته است

 .ی افراد را تضعیف کنندتوانند روحیهمی
های رشد تمرکز شده بود. اما در این مرحله فرصت ، رویقبلیی ی مهمی باشند. در مرحلهتوانند مسئلهاهداف نیز می

 .شودبیشتر روی کیفیت و سودآوری تمرکز می

ها از یک سلطنت مطلق بیشتر سازمانو مرحله ای است که در آن این مرحله، دوران تغییرات دشوار است. در واقع 
ی برخی از این کار براکه کنند گیری ایجاد کند، حرکت میبه سمت ساختاری که تمرکززدایی بیشتری در تصمیم

ای یا رهبرانی دیگر برای مدیریت شرکت به خدمت موارد، مدیران عامل حرفهاین رهبران آسان نیست. در بسیاری از 
 جدید هایورودی از سسانموکه در آن  تواند باعث نزاع قدرت و از خودبیگانگی شودشوند. این اتفاق میگرفته می

 .رعکسب و میشوند متنفر

 تکامل.۵

تکامل نقطه ای است بهینه از منحنی حیات سازمانی است که تعادل کامل بین کنترل پذیری و قابلیت انعطاف در 
سازمان وجود دارد. وجود سیستمهای تخصصی و نهادی بودن دیدگاه و تفکر خالق از مشخصه های این دوره 

به گونه ای قابل پیش بینی، توان اجرایی خود را افزایش میباشد. سازمان تالش خواهد کرد که در این دوره باقی بماند.
داده است و توانایی برآوردن نیاز مشتریان را، به طور مستمر دارا میباشد. اگر سازمان در این دوره انرژی حیاتی خود 

 .را تقویت ننماید و کارآفرینی از سازمان رخت بر بندد، سازمان به دوره بعدی یعنی ثبات وارد خواهد شد
فهمد. سازمان متمرکز و با انرژی یابی به آن میو نقشش را برای دست سازمان موریتما ی تکامل هرکسدر مرحله

اما افراد ممکن  .کنند و رشد سازمان خوب استها به خوبی و مرتبط با هم کار میشده است، اهداف روشن، فرآیند
ن یا تواند باعث ایجاد تنش در دروتالش کنند. این کار میاست هنوز برای خلق یک ترکیب عالی از تعادل و کنترل 

 .ها شودبین تیم

ها و ها، بخشژهمدیریت پرو ی تکامل، برایها در مرحلهتواند یک مسئله باشد؛ بسیاری از سازماننیز می استخدام
 .ی کافی، افراد کارآمد در اختیار ندارندمشتریان، به اندازه

ها در این مرحله با آن مواجه هستند، از خود راضی بودن در مواقعی است که به نظر ی دیگری که سازمانمسئله
همچنین مدیران  .پیر شدن(ی بعدی باشد )ی مرحلهی اولیهتواند نشانهروند. این میرسد کارها به خوبی پیش میمی

مان ی سازهای روزمرهها از دست بدهند و درگیر فعالیتممکن است احساس ضرورت و فوریت را برای انجام فعالیت
متر هایشان کشوند. در نتیجه سازمان و افرادش ممکن است وقت کمتری برای نوآوری صرف کنند، به داوری و ایده
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ها توجه کنند. همچنین امکان دارد افراد تمایل کمتری به پذیرفتن ریسک انجام واقعیتها و اتکا کنند و بیشتر به داده
 .های جدید داشته باشندپروژه و ایده

 :مشخصات سازمان هایی که در دوره تکامل قرار دارند عبارتند از به طور کلی

 حرفه ای و ساختاری سازمانی-وجود سیستم های تخصصی 

 تفکر خالق نهادینه شدن دیدگاه و 

  مشتریان را مرتفع می نماید(به دنبال نتیجه بودن )سازمان احتیاجات 

 سازمان قدرت رشد در هر دو زمینه فروش و سودآوری را به دست آورده است 

 سازمان به گونه ای قابل پیش بینی، توان اجرایی خود را افزایش می دهد 

 سازمان دقیقا می داند چه می کند، کجا می رود و چگونه به مقصد می رسد 

مزایای دوره رشد سریع یعنی پیگیر بودن و ریسک پذیری معقول و همچنین از کلیه ، شرکت از تمامی این دوره در 
مزایای دوره بلوغ یعنی کنترل بر اقدامات، تواما برخوردار است. به همین علل در این دوره دارای بودجه رو به افزایش 

 .است ولی تفاوت بین بودجه و عملکرد بسیار اندك است

 ثبات.۶

چرخه حیات یک سازمان است. سازمان هنوز قدرتمند است اما به تدریج قابلیت انعطاف، نوآوری  اولین دوره پیری در
و شهامت خود را از دست میدهد. تضاد سلیقه ها در این دوره کمتر دیده میشود ، اعتماد فزاینده ای نسبت به آنچه 

بازار است و احساس خطر و فوریت در کارها در گذشته به انجام رسیده وجود دارد. سازمان دارای موقعیتی با ثبات در 
مشاهده نمیشود. سازمان در این دوره، سیستمها، فعالیت ها ، یکپارچگی و قابلیت اداری یک سازمان در دوره تکامل 

 . را داراست، در حالی که فاقد فعالیت پر انرژی کارآفرینی میباشد

های زوال را در احتماال اولین نشانه .واضح نباشند های پیر شدن سازمان ممکن است در نگاه اول چنداننشانه
. برای مثال افراد ممکن است برای پذیرش ریسک، هیجان کمتری داشته باشند میشودی رفتار افراد مشاهده شیوه

افراد بر  ییا قدرت سیاسی واقعی در دست واحدهایی مانند حسابداری، منابع انسانی و حقوقی قرار داشته باشد. همه

 .کنندگیری حکمرانی میها بر فرآیند تصمیماند و سیاستآوری متمرکز شدهسود

د. برای مثال سازمان ممکن است مدیرانی داشته باشد که به شکلی نکنهای زوال را نمایان مینیروی کار نیز نشانه
ایل دارند دهند و بیشتر تمیشان را از دست مپذیریشوند. افراد انعطافها میکنند یا مانع پیشرفت کارمولد کار نمی

 باکی و خالقیتی شهود، بیها پیروی کنند. همچنان دربارهکه در مسیر خودشان حرکت کنند و از دستورالعمل
های ها و نشستها وجود دارد. بحثها و پذیرش ریسکشود، اما تمایل کمتری برای اعتماد به این ویژگیصحبت می

 .شودبسیار کمی از آنها انجام میشود، اما بخش زیادی برگزار می

د. در ابتدا کننانرژی، اشتیاق و کارآفرینی که به سازمان عظمت بخشیده بودند، به آرامی شروع به ناپدید شدن می
تغییرات پنهان هستند، این مرحله برخالف مراحل دیگر که شور و هیجان بیشتری دارند، خاموش است. اگر این 

 .بعدی یعنی حکومت اشرافی، سوق داده خواهد شد یزمان به سوی مرحلهمرحله زیاد طول بکشد، سا

 اشرافیت.٧

در این دوره، انجام امور تشریفاتی رواج پیدا میکند. سازمان از نظر نقدینگی ثروتمند است. پولها عالوه بر اینکه در 
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ها آوری در داخل سازمانجهت سودآوری هزینه میشود، در جهت کنترل سیستم و تشکیالت نیز مصرف می شود. نو

های اشرافی سازمان .بسیار کم است و کارها طبق روال گذشته و با تاکید بر دستاوردهای گذشته صورت می گیرد
کنند. آنها معموال مخالف های جدید یا نوآوری میاند و زمان کمی صرف پروژههای گذشته تکیه کردهبه موفقیت

خواهد ش نمیکس دلتوجه باشند یا آنها را نادیده بگیرند، چرا که هیچل بیریسک کردن هستند و ممکن است به مسائ
رو شود. اگرچه سازمان ممکن است از نظر مالی ثروتمند باشند، اما محصوالت و خدمات ممکن با مسائل واقعی روبه

 .است منسوخ شده باشند

ها در این مرحله در معرض خطر کنند. سازمانافراد و رهبران با استعداد ممکن است سازمان را ترك در این مرحله 
 .فروش و واگذاری مالکیت یا ادغام قرار دارند

 بوروکراسی اولیه .٨

ه باشند تاکید بر پرسیدن چ” چه باید کرد“در این دوره، به جای اینکه برای رفع مشکالت به وجود آمده به دنبال 
فرا میگیرد و کشمکش، از پشت خنجر زدن و مبارزه رایج میگردد. جنون و سوءظن سازمان را ” کسی مقصر است

تن به تن بسیار رایج است. با افزایش بد گمانی ها، نیروهای توانمند یا شرکت را ترك میکنند یا بیرون انداخته 

 .میشوند این وضع تا زمانی که سازمان ورشکست شود یا دولت آن را تحت حمایت خود درآورد، ادامه پیدا میکند
شوند که سازمان دچار شود. مدیران ارشد در نهایت متوجه میمرحله، سازمان وارد مارپیچی رو به پایین میاین در 

مشکل شده است و افراد ممکن است به جای تالش برای حل مسئله، زمان زیادی را صرف سرزنش کردن دیگران 
کنند تا درون سازمان دوام بیاورند و ش میبکنند. بسیاری از کارمندان، به جای اینکه کارشان را انجام بدهند، تال

 .شوددرگیری درون سازمان رایج می

شوند و شوند ناراحت میشان از کار بیکار میشود. افراد با دیدن اینکه همکارانتعلیق نیز در این مرحله رایج می
ایعات مانند شود. ش، تضعیف میی بعد خودشان اخراج شوندشان به دلیل نگرانی از اینکه شاید دفعهوریروحیه و بهره

 .کندشود و وضعیت را بیش از پیش خراب میآتش درون سازمان پخش می
در این مرحله کشمکش، از پشت خنجر زدن و مبارزه تن به تن بسیار رایج است. جنون و سوظن سرتاسر سازمان را 

م به شمار میرود. مدیران به جای فرامیگیرد و تمام توجه به میدان جنگ داخلی معطوف است و مشتری یک مزاح
ند. قیمت ها این دوره را فقط با نتایج منفی مواجه می کباال بردن مصنوعی  رقابت شروع به مبارزه با یکدیگر میکنند.

کارکنان خود را در برابر آنچه در شرف وقوع است پاسخگو نمی دانند. در این دوره، با آشکار شدن نتایج ناخوشایند، 
ای رقابت، شروع به مبارزه با همدیگر می کنند. شنیدن توجیهات عجیب و غیر واقع بینانه نسبت به مدیران به ج

 .آنجه که در شرکت می گذرد برای افراد چندان غیر معمول نیست

در نهایت نیروهای شرکت به تدریج سازمان را ترك کرده و یا توسط شرکت بیرون انداخته می شوند. این دوره باطل 
ورشکستگی شرکت یا ملی شدن توسط دولت و دریافت کمک و ایجاد یک بوروکراسی کامل ادامه پیدا تا زمان 

 .میکند. اگر شرکت دولتی باشد، به زور زنده نگهداشته شده و به دوره بعدی عمر سازمان سوق داده می شود

  بوروکراسی.9

در این دوره، سازمان در هم ریخته و بی نظم است. دارای سیستمهای فراوان و عملکرد ناچیز است و نمی تواند منابع 
کافی برای خود ایجاد کند. کاغذ بازی، وجود مقررات دست و پا گیر و باند بازیهای سیاسی،نوآوری و خالقیت را از 
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فراوان و عملکرد ناچیز است. هیچ گونه پیوستگی با محیط  دارای سیستمهای سازمان این دورهدر  .بین برده است
خارج ندارد و تمام توجه آن به خودش معطوف است و هیچ گونه کنترلی در سازمان وجود ندارد. مشتریان برای انجام 
امور خود باید روشهای پر دردسر را طی کنند و باالخره از طریق فرعی به نتیجه می رسند. سمت گیری برای کسب 
نتیجه وجود ندارد. انگیزه ای برای کار گروهی وجود نداشته و بیشتر سیستمها، فرمتها، دستورالعمل ها و مقررات 
حضور دارند. سازمان در این دوره دستورالعمل ها را می داند اما نمی تواند به یاد آورد دلیل وجود آن چیست. هیچ 

ت انزوای خود از محیط، تقابل ارتباط و ایجاد یک کانال بسیار حوزه مشترکی با خارج از سازمان وجود ندارد و در جه
محدود و باریک تالش می کند تشریفات مربوط به انجام حرکت جایگزین آن می شود زیرا پیچیدگی های 

 .نیازمندیهایی که برای تغییر الزم است، بسیار زیاد می باشد

 مرگ.11

ع گردد، در یک بوروکراسی مرگ به تعویق می افتد، زیرا الزام مرگ سازمان می تواند حتی قبل از بوروکراسی واق 
بر ادامه حیات مبنی بر خواست مشتری نیست بلکه بر عالئق سیاسی استوار است. هنگامی که هدف دولت تأمین 

الزم به ذکر  .زندگی کارکنان یک سازمان باشد و توجهی به عملکرد نداشته باشد، چنین حالتی می تواند رخ دهد

 .شوداست و شرکت برای همیشه تعطیل می افتد که پول تمام شدهاین مرحله زمانی اتفاق می است

 :ضعف مدیریت مالی 

ها باید به مشکالت شدید مالی مانند از دست دادن سرمایه، عدم توانایی در سازمان انحطاطترین عوامل اما از اصلی
تامین سرمایه جدید در صورت لزوم، مشکالت مالیاتی، بدهی زیاد یا مشکالت ناشی از گردش مالی، نوسانات ارزی 

 .کرد اشاره …و 

 عدم تشخیص نیروی رقابتی 

م درك رقابت، مشکالت مربوط به تامین منابع و جهت گیری های متغیر مهم عد 3در مورد این عامل میتوان به 
غلط در بازاریابی اشاره کرد. که نحوه دقیق عملکرد این موارد در مدل نیروهای رقابتی پورتر به آنها اشاره شده است 

 که هر یک را به تفصیل بیان میکنیم:

 
 

عامل زیر به عنوان مهمترین  5ته است که در آن در مدل رقابتی پورتر که به بیان رقابت در محیط صنعت پرداخ
 عوامل موثر بر صنعت بیان شده است:

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                   39تا  38صفحه: از ،0411مستان، ز4شماره ،2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 93 دریسی و قاسمی                                                    ریشه های بنیادین انحطاط سازمانها در عصر مدرنیسم

 

 جدید)جهت گیری های غلط در بازاریابی و عدم درك رقابت( بالقوه هایورودی سوی از تهدید  .1

 جایگزین)عدم درك رقابت( خدمات/محصول سوی از تهدید  .2

 مربوط به تامین منابع(کنندگان)مشکالت تأمین زنیچانه قدرت  .3

 خریداران)عدم درك رقابت( زنیچانه قدرت  .۴

 فعلی)جهت گیری های غلط در بازاریابی( رقبای میان در رقابت  .5
 بیان جزییات آنها میپردازیمکه در ادامه به 

 :ه جدید)جهت گیری های غلط در بازاریابی و عدم درک رقابت(تهدید ورود توسط رقبای بالقو -1

توانند کنند اما در صورت انتخاب، میکند که در حال حاضر در صنعت رقابت نمیهایی اشاره میرقبای بالقوه به شرکت
کند دهد، رقابت برای سهم بازار را آغاز میاین کار را انجام دهند. ورود بازیگران جدید، ظرفیت صنعت را افزایش می

ن در چنیورود توسط رقبای بالقوه بخشی از موانع ورود به بازار است. دهد. تهدید های فعلی را کاهش میو هزینه
شرایطی مدیریت موظف است با شناسایی به موقع تهدید مذکور و مانع تراشی برای آن از تهدید و نهایتا مرگ 

 سازمان جلوگیری نمایند. 

وند و منتظر توانند وارد یک صنعت بشیبینی کرد که چند رقیب جدید متوان پیشبا استفاده از چند نیرو به آسانی می
ها دهند و ممکن است باعث کاهش قیمتچند رقیب باید بود. رقبای تازه وارد، رقابت را در یک صنعت افزایش می

 ها وهای جدید را اجرا کنند و ایدهو سود شوند. آنها ممکن است ظرفیت را بیشتر کنند، محصوالت و یا پروژه
ها باعث پایین رفتن قیمت و افزایش هزینه و یا هر دو گردد. به نیروهایی اشته باشند که تمام اینای دهای تازهدیدگاه

هایی الشود. مثشود، موانع ورود گفته میکنند و باعث حفاظت رقبای قبلی میکه از ورود رقبای تازه جلوگیری می
  :از موانع ورود که در خیلی از صنایع وجود دارد به قرار زیر است

 جویی به مقیاس: وقتی که یک محصول با تسهیالت فراوان و در حجم بیشتری تولید شود بازدهی صرفه
گردد. زیرا رقبای موجود بخاطر داشتن منابع مورد نیاز و حجم باالتری دارد، لذا مانع ورود رقبای جدید می

 .توانند بازدهی زیادی بدست آورندباالی تولید می

 نعت کوچکتر به ص رقیبان ورود مانع ساخت، هایهزینه افزایش  : گذاری تجهیزاتسرمایهبودن سطح باال
های تولیدی نیاز به منابع و سرمایه هنگفتی دارد که ممکن است در توان اندازی سیستمشود. زیرا راهمی

 .رقبای جدید نباشد

 را برای  ح باالی تنوع، فعالیتباالبودن سطح تنوع محصوالت: بعضی از شرکتها با داشتن مشتریان و سط
جاد های موجود تنوع ایتوانند در بدو ورود مانند شرکتکنند. زیرا آنها نمیتر میشرکتهای تازه وارد سخت

 .کنند

 خواهد وارد یک صنعت شود در صورتیکه متوجه شود که خروج های باالی خروج: شرکتی که میهزینه
بر است ممکن است از ورود به عدم موفقیت، سخت و هزینه از آن صنعت در زمان بوجود آمدن مشکل و

 .چنین صنعتی خودداری کنند
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 بازاری یا تصنع یک در مناسبی و کافی توزیع کانالهای که وقتی  : فقدان دسترسی به کانالهای توزیع 
 بتوانند راحتیب ندارند، مستقلی توزیع کانال خود که شرکتهایی بخصوص شرکتها که باشند نداشته وجود

 .ی جدید به بازار جلوگیری کندشرکتها محصوالت رساندن از تواندمی این نمایند، استفاده آن از

  قوانین دولتی: ممکن است قوانین دولتی در راستای حمایت از یک صنعتی یا به هر دلیل دیگری، مقرراتی
اختن تواند محدود سدولتی میخاصی را برای فعالیت در آن صنعت تعیین نماید که یکی از این قوانین 

 .ورود شرکتهای جدید به یک صنعت باشد

  فقدان تمهیدات: ممکن است تسهیالت و امکانات کافی مانند مکان مناسب، دانش تکنولوژی جدید
ود های موجای که برای شرکتمحصول و سوبسیدهای دولتی یا دسترسی به مواد خام کمیاب به اندازه

خواهند به آن صنعت یا بازار وارد شده و فعالیت برای شرکتهایی که تازه میدر یک صنعت وجود دارد، 
 .کنند، موجود نباشد

  نحوه رفتار: ممکن است رفتار اخالقی و کاری رقبای موجود در قبال رقبای تازه وارد یا آنهایی که قصد
 .ورود دارند، مناسب نباشد و این مساله بعنوان یک مانع ورود تلقی شود

محصول جایگزین، هر چیزی است  جایگزین)عدم درک رقابت(: خدمات/محصول سوی از دیدته -۲  

محصول  یجا دربارهتوجه داشته باشید که ما در این .شبیه محصول فعلی باشد آن (Benefit) منفعت که

اگر شرکتی محصوالتی را تولید کند که جانشین در واقع  .توجه داریم شدنجایگزین زنیم؛ بلکه بهحرف نمی رقیب

 .نامندمی غیرمستقیم رقبای را شرکتها این باشد کاالها و یا خدمات صنعت دیگری 

 در. روندمی بکار جانشین کاالهای بعنوان و مسکن مشابه همگی استامینوفن و ایبوپروفن آسپرین، مثال بعنوان 
ها هستند و شرکتهای مسافربری یا اتوبوس جانشین شرکتهای بانک جانشین اعتباری موسسات خدماتی، قسمت

ران مالی شرکتها . و چنانچه مدیکننده سقف قیمت نیز باشندتوانند تعیینهای نزدیک میباشند. جانشینهواپیمایی می
دی رو جبه موقع برای ارتقا محصوالت تالش نکنند شرکت میتواند به دلیل سقف قیمت جدید با  بحران های مالی 

 به رو شود که نهایتا به ضعف مدیریت مالی که در ابتدا بیان کردیم میرسیم. 

ند که تحلیل می ک عاملاین  کنندگان)مشکالت مربوط به تامین منابع(:تأمین زنیچانه قدرت -۳

تامین کننده یک کمپانی چه میزان قدرت و کنترل احتمالی نسبت به افزایش قیمت های خود یا کاهش کیفیت 
کاالها و خدمات خریداری شده دارد، که در نتیجه می توانند پتانسیل سودآوری یک صنعت را کاهش دهند. تمرکز 

یگزین فاکتورهای مهمی برای در نظر گرفتن زمان مشخص تامین کنندگان و در دسترس بودن تامین کنندگان جا
کردن قدرت تامین کننده می باشند. هرچقدر تعداد آن ها کمتر باشد، قدرت بیشتری خواهند داشت. بیزینس ها زمانی 
که تعداد زیادی تامین کننده وجود دارد کنترل بیشتری خواهند داشت. منابع قدرت تامین کنندگان شامل هزینه های 

غییر برای کمپانی درون یک صنعت، حضور جایگزین های در دسترس، قدرت کانال های توزیع آن ها و خاص ت
کننده لوازم و قطعات تامین .بودن یا سطح تمایز در محصوالت یا خدماتی که تامین کننده ارائه می کند می شود

گیرند جزیی از سرمایه خود را از آنها می گذاری که شرکتها، کارکنان ویدکی و مواد، بازارهای کارگری و سرمایه
سود صنایع  توانند از درصدها میکنندگان پرقدرت با باالبردن قیمتروند. تامینکنندگان صنعتی به شمار میتامین
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ر ها و کاهش کیفیت و تغییر زمان توزیع، بتوانند با تهدیدکردن به افزایش قیمتخریدار بکاهند. همچنین آنها می

  ت:کنندگان در موارد زیر بیشتر اسزنی تامینایع خریدار اثر بگذارند. بطور کلی قدرت چانهروی صن

 کنندگان محدود باشدکه تعداد تامینهنگامی. 

 های جنس و یا خدمات محدود باشدتعداد مشابه. 

 رایشان بکنندگان به به افزایش فروش وابسته نباشند، به این معنی که از دست دادن یک فروش تامین

 .حائز اهمیت نباشد

 تندشان نیازمند هسکنندگان واقف باشند که صنایع خریدار برای تولید، به خدمات و محصوالتتامین. 

 های خریدار کننده برای شرکتکنندگان بصورتی عمل کنند که تعویض و جانشین کردن تامینتامین

 .دشوار باشد

. استاال ب بسیارقدرت چانه زنی تامین کنندگان در صنعت هوایی در این خصوص میتوان گفت که  به عنوان مثال
زمانی که به ورودی های اصلی که کمپانی های حمل و نقل هوایی به آن ها نیاز دارند نگاه می کنیم، می بینیم که 

که  یبه شدت به بنزین و هواپیما وابستگی دارند. این ورودی ها اما خیلی تحت تاثیر محیط بیرونی هستند، جای
کمپانی های هوایی کنترل خیلی کمی بر آن ها دارند. قیمت بنزین هواپیما تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی در 
زمینه نفت است که می تواند به شدت به دالیل ژئوپلیتیکی و دیگر فاکتورها تغییر پیدا کند. در زمینه هواپیماها نیز 

رند، بوئینگ و ایرباس. در نتیجه بوئینگ و ایرباس قدرت چانه زنی زیادی تنها دو تامین کننده بزرگ در دنیا وجود دا

 .در زمینه قیمت هایی که تعیین می کنند دارند

عاملی خود به آن  پورتر در مدل پنج نیروی بعدی که  :)عدم درک رقابت(قدرت چانه زنی خریداران -۴

 Customer’s Bargaining Power زنی مشتریان )یا خریداران( است که از آن با عبارتپرداخته، قدرت چانه

 .شودیاد می

ی تولید ی نهایی. مثالً اگر یک کارخانهکنندهزنیم و نه مصرفجا از مشتری حرف میتوجه داشته باشید که ما در این
ها فروشد، مشتری این کارخانه، سوپرمارکتای میهای زنجیرهها و فروشگاهمحصوالت خود را به سوپرمارکت لبنیات

 .خورند )خریدن مهم است نه خوردن(ها هستند و نه کسانی که محصوالت آن کارخانه را میو فروشگاه

. مثالً شما هنگام خرید خدمات از ی نهایی یکی هستندکنندهالبته موارد بسیاری وجود دارد که مشتری و مصرف
وب ی خدمت محسکنندهی خدمت هستید )رانندگان، تأمینکنندهزمان مشتری و مصرفهای اینترنتی، همتاکسی

 .شوند(می
شار توانند کسب و کار را تحت فمی هازیاد است، منظورمان این است که آن زنی مشتریانقدرت چانه گوییموقتی می

در هر دو حالت )افزایش  .تر را در اختیار مشتریان قرار دهدخود را کاهش داده و محصولی بهتر یا ارزان تا سود بگذارند

و خریداران  یابدی سود کسب و کار کاهش میحاشیه کیفیت بدون تغییر قیمت یا کاهش قیمت بدون تغییر کیفیت(
 .شونداز این کاهش سود، منتفع می

 :شوندزنی( برخوردار میها از نیروی قدرتمندی در رقابت صنعتی )چانهتریاگر شرایط زیر موجود باشد، مش

 گذاردتعداد مشتریان محدود باشد. در این مورد از دست دادن یک مشتری تاثیر بسزایی بر روی صنعت می. 

 مشتریان در حجم زیاد خریداری کنند. 
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 فروش صنعت بدست آورند مشتریان بتوانند به راحتی اطالعات دقیقی درباره تقاضا و هزینه. 

 های تغییر مشتریان بتوانند به راحتی خرید خود را از یک فروشنده به فروشنده دیگر تغییر دهند و هزینه

 .فروشندگان بسیار پائین باشد

 کنندگان زیاد باشدمحصول استاندارد و تعداد عرضه. 

شمرد، اما در هر حال منظور، وضعیت یا موقعیتی توان برشماری را میالبته عالوه بر موارد مذکور شرایط مشابه بی
است که بنا به هر دلیلی، مشتری در قبال فروشنده از قدرت باالیی برخوردار باشد. بطور کلی، این نیروها قدرت 

داد چرا که  دهند، تخفیفکنند. بنابراین باید به مشتریانی که مقدار زیادی خرید انجام میمذاکره مشتری را معین می

 .ها این قدرت را دارند که از دیگران خرید کنندآن
قدرت چانه زنی خریداران در صنعت حمل و نقل هوایی زیاد است. مشتریان می توانند قیمت های  به عنوان مثال 

یا در مورد کشور خودمان   Expediaکمپانی های مختلف را به سرعت با مقایسه های آنالین در سایت هایی مانند
کنند. عالوه بر این، در این پروسه هیچ هزینه تغییری وجود ندارد. امروزه مشتریان خیلی راحت با علی بابا چک 

خطوط هوایی مختلف به مقصد مورد نظر خود رفت و آمد می کنند در صورتی که هزینه کمتری برایشان داشته باشد. 
ر این ضی از کمپانی های هوایی سعی بر تغییبنابراین وفاداری به برند در این زمینه به نظر خیلی زیاد نمی آید. بع

موضوع را با برنامه های پروازی مستمر با هدف جایزه دادن به مشتریانی که هر چند وقت یک بار از آن ها بلیط می 
 .گیرند دارند

هر چقدر میان کسانی که امروز  :)جهت گیری های غلط در بازاریابی(رقابت در میان رقبای فعلی -۵

یافته  ی سود کاهشتوان انتظار داشت که حاشیهتری در جریان باشد، میفعال هستند، رقابت شدیددر یک صنعت 
 .گذاران کمتر شودو جذابیت صنعت برای سرمایه

البته صِرفِ وجود رقابت، الزاماً اتفاق بدی نیست. اما اگر رقابت شدید شود، به تدریج اثرات مخرب آن بیشتر از اثرات 
 .بود اش خواهدسازنده

دهند. انجام می های هدف یکسانگروه رویجا رقابتی مد نظر ماست که کسب و کارها الزم به تأکید است که در این
 .انستتوان درگیر رقابت استراتژیک دمثالً چون گروه هدف مشتریان مرسدس و سایپا یکسان نیستند، این دو را نمی

تعداد بیزینس هایی که تقریباً اندازه و قدرت مساوی دارند باالست، جایی که اتفاق می افتد رقابت زمانی این نوع از  
که صنعت به کُندی رشد می کند و مشتریان به راحتی می توانند رقیبی که هزینه کمتری را ارائه می دهد انتخاب 

 کنند.
د، تنش کمتر باش یک نشانگر خوب برای رقابت سخت می تواند نرخ تمرکز در یک صنعت باشد. هر چقدر این نرخ 

رقابتی بیشتر خواهد بود. زمانی که رقابت زیاد است، احتمال تعامل بیشتر رقبا در تبلیغات و جنگ های قیمتی بیشتر 
است، چیزی که می تواند به اصل بیزینس ها صدمه وارد کند. عالوه بر این، رقابت زمانی پرتنش تر خواهد بود که 

ا را مجبور به ماندن در صنعت کنند حتی اگر سودآوری آن ها به حدود منفی نیز موانع خروج زیاد باشند و کمپانی ه
 .برسد. این موانع خروج به عنوان مثال می توانند وام های طوالنی مدت و هزینه های ثابت شده باال باشند

د زیر ه موارتوان بشوند، میهای موجود در یک صنعت میاز مهمترین اثراتی که باعث افزایش رقابت بین شرکت

 :اشاره کرد
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  رشد آهسته صنعت: در صورتیکه رشد صنعت کند باشد، رقیبان باید سهم بازار را از یکدیگر بگیرند تا

 .پیشرفت کنند

 بتوانند شفرو افزایش با تا هستند فشار تحت  شرکتها که است معنی بدین:  های ثابتباال بودن هزینه 

 .در نهایت سودآور باشند و کرده تحمل را هزینه

 :یشترب در و باشد داشته وجود هاقیمت روی بر زیادی فشار که گرددمی باعث این  فقدان تنوع محصوالت 

 .شود قیمتها دادنکاهش باعث موارد

 باالبودن تعداد رقیبان: یعنی اینکه سهم کل بازار باید به تعداد بیشتری تقسیم شود. 

  :مکن این صنعت هستند، م هایی که مایل به تركبدین معنی است که شرکتباالبودن موانع برای خروج
است کل سرمایه و یا مقدار زیادی از آن را از دست بدهند. برای همین آنها مجبور هستند که در این 

 .صنعت بمانند حتی اگر سودشان کم باشد

 کنیم، می بینیم که این صنعت به شدتزمانی که به صنعت حمل و نقل هوایی در امریکا نگاه می به عنوان مثال 
رقابتی است آن هم به چند دلیل که شامل ورود کمپانی هایی با هزینه های کم، بخشنامه های سفت و سخت این 
صنعت جایی که امنیت منجر به هزینه های باال و موانع خروج باال می شود و این حقیقت که بازار در این لحظه در 

ست، می شود. هزینه تغییر برای مشتریان نیز بسیار پایین بوده و بسیاری از بازیگران این زمینه رشد بسیار راکد ا
صنعت اندازه یکسانی دارند که نتیجه آن رقابت شدیدتر میان این شرکت ها می شود. با توجه به تمامی این موارد، 

 ست.می توان گفت که رقابت در میان رقبای کنونی در صنعت هوایی باال

   گیرینتیجه -۲
هر سازمان مجموعه از سیستمهای بهم پیوسته و مرتبط به هم جهت رسیدن به یک هدف است. این پیوستگی و 
انسجام به عوامل متعدد درون سازمانی از جمله افراد سازمان و روابط سازمانی، منابع مالی و.. و عوامل برون سازمانی 

ی، اجتماعی و حقوقی حاکم بر شرایط جامعه، بستگی دارد. درهمین از جمله متغیرهای اقتصادی و مولفه های سیاس
همچنین عوامل موثر بر محیط خارجی سازمان همچون موقعیت رقبا؛ عوامل راستا شناسایی دوره عمر مفید سازمان 

ژیک ترقابتی و نحوه استفاده صحیح و مناسب از آنها توسط رهبری خبره و مسلط بر شرایط که توانایی مدیریت استرا
 و انتخاب صحیح راه حل در مواقع مهم است میتواند از فروپاشی و به ورطه انحطاط رفتن سازمان جلوگیری کند. 

   مراجع
  ،۲119وب سایت آدیزس 
 ،1۳9۵مدیریت استراتژیک با نگاهی جامع بر پارادایم ها؛مکاتب،مدل ها و فرایندها، دکتر بهروز قاسمی ،

 تهران.
  تهران1۳9۶چرخه عمر سازمان، رجنی، حسن و رحیمی، سوفیا، دسته بندی تئوریهای ، 
 مکی پور، ذبیح مراحل عمر سازمانی، نظریه ایساک آدیزس درباره رفتار سازمان در مراحل عمر آن ،

 ، تهران1۳9٧اله،
 تهران1۳9۵و بختیاری، حسین،  ارزیابی و مقایسه روشهای عارضه یابی، آذر، عادل ، 
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 گرنت برتبا رویکرد امروزی را کتاب مدیریت استراتژیک 
 Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and      

Competitors. به کوشش Michael E. Porter. 
 ↑ مندی استراتژیکسایت هوشوب» 

 www.managementstudyguide.com 
  کتابCorporate life cycle 
 استراتژی بازاریابی ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی 
 شناسایی شاخص های 1۳9۴داوودی رکن آبادی؛  ابوالفضل شهناز نایب زاده؛ محسن محمدرضایی؛ ،

 مدیریت نخبگان بین المللی عوامل رقابتی پورتر، کنفرانس

https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6144-
Competitive-factors-identified-indicators-Porter 

 https://motamem.org/ 
 http://blog.vla.ir/ 
 http://www.myindustry.ir/strategic-management/article/porter-

forces.html 
 https://parsmodir.com/db/theory/olc.php 
 http://makipour.blogfa.com/post/172 
 -https://viravision.net/index.php/viravision-library 
 http://publication.aut.ac.ir/ 
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