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.سازمانھا را با قابليت اتعطاف و کنترل پذيری نشان می دھد) ٢(و پيری ) ١(نمودار فوق ارتباط بين رشد 
آنچه باعث . شركتھاي بزرگي با عمر طو5ني وجود دارند كه پير يا جوان محسوب مي شوند طول و گذر عمر د$يل رشد و پيري نيستند، آنچه باعث . شركتھاي بزرگي با عمر طو5ني وجود دارند كه پير يا جوان محسوب مي شوند طول و گذر عمر د$يل رشد و پيري نيستند،

زيادي مورد شناسايي قرار گرفته ) پير(ساله  ١٠و ) جوان(ساله  ١٠٠شركتھاي . رشد و پيري سازمانھاست طولي و گذر عمر نمي باشد
شركتھاي زيادي يافت مي شوند كه در عين حالي كه بزرگ نبوده و از نظر عمر نيز مدت طو5ني از ايجادشان نمي گذرد، از نظر . اند

.   رفتاري پير محسوب مي گردند

:  مراجع

، ترجمه محمدسيروس، کاوه، انتشارات دانشگاه صنعتي »دوره عمر سازمان ھا، پيدايش و مرگ و مير سازمان ھا«عزيز، اسحاق، ) ١
١٣٨٨اميرکبير، چاپ پنجم، بھار 

1) www.adizes.com/corporate_lifecycle.html

[1] Growing

[2] Aging



از طرف ديگر بخاطر نبود امكان ) و مي تواند اينچنين عمل كند( به اين معني است كه سازمان نسبتاً به آساني تغيير مي كند،" جوان"
.  پيش بيني در پايين ترين سطح كنترل ھم قرار دارد.  پيش بيني در پايين ترين سطح كنترل ھم قرار دارد

. در جواني سازمانھا بسيار منعطف، ولي در اكثر مواقع كنترل ناپذير ھستند
اين وضعيت مشابه بچه كوچك است، كودك خردسال قابليت انعطاف بسيار دارد، بطوريكه قادر به رسانيدن پاھا به دھان است، اما 

حركات و رفتارش بخوبي قابل كنترل نمي باشد

. کند به اين معني است که سازمان نسبتاً به آساني تغيير مي: بسيار منعطف
.بيني سطح  کنترل پذيري پايين است به دليل نبود امکان پيش: کنترل ناپذير

را وقتيكه سازماني قابليت انعطاف داشته و كنترل پذير است، نشان مي دھد كه زياد جوان يا پير نبوده، توأماً مزاياي جواني و پختگي را دا
.شناخته مي شود ]١[اين و ضعيت به دوره تكامل. مي باشد

:  مراجع
، ترجمه محمدسيروس، کاوه، انتشارات دانشگاه صنعتي »دوره عمر سازمان ھا، پيدايش و مرگ و مير سازمان ھا«عزيز، اسحاق، ) ١

١٣٨٨اميرکبير، چاپ پنجم، بھار 

1) www.adizes.com/corporate_lifecycle.html

[1] Prime



.به معني كنترل پذيري رفتاري است، در حاليكه انعطافي وجود نداشته و تمايلي ھم به تغيير وجود ندارد" پير"

از طرف ديگر، نھايتاً ادامه پير شدن با . كنترل پذيري افزايش و قابليت انعطاف كاھش مي يابد. با پير شدن سازمان، روابط تغيير مي كند از طرف ديگر، نھايتاً ادامه پير شدن با . كنترل پذيري افزايش و قابليت انعطاف كاھش مي يابد. با پير شدن سازمان، روابط تغيير مي كند
.از دست رفتن قابليت كنترل نيز ھمواره خواھد شد

:  مراجع

، ترجمه محمدسيروس، کاوه، انتشارات دانشگاه صنعتي »دوره عمر سازمان ھا، پيدايش و مرگ و مير سازمان ھا«عزيز، اسحاق، ) ١
١٣٨٨اميرکبير، چاپ پنجم، بھار 

1) www.adizes.com/corporate_lifecycle.html



1) www.adizes.com/corporate_lifecycle.html



سازمان ھنوز متولد نشده است و فقط بصورت يك ايده . يا تشكيل يا تأسيس ناميده مي شود ]١[اولين دوره از حيات يك سازمان، ايجاد
.                                                                                    وجود دارد.                                                                                    وجود دارد

ممكن . مؤسسه ھنوز بطور فيزيكي وجود ندارد. در دوره ھاي ايجاد تأكيد بر ايده ھا و امكاناتي است كه در آينده تحقيق آنھا محتمل است
است براي بعضي اين سؤال پيش آيد كه براي چيزي كه ھنوز بوجود نيامده است، چرا ھيجان و احساسات وجود دارد؟ بايد متذكر شد كه 

.اتفاق مھمي در حال رخ دادن است
.  بنيانگذار سازمان در حال ساخت تعھدات خود و طرح و عرضه ايده خود درباره آينده خوب سازمانش است

. در شرايط ايجاد تعھد ممكن است بنيانگذار قولھايي را بدھد كه بعداً ايجاد پشيماني نمايد
)  پذيرش خطر از سوي بنيانگذار(تولد يك سازمان زماني محقق مي شود كه تعھدات بطور موفقيت آميزي به معرض آزمايش گذاشته شود 

بنابراين ميزان تعھدات سازمان متناسب . برعكس، زمانيكه ھيچكس تعھدي براي پيشبرد امور سازمان نپذيرد آن سازمان خواھد مرد. 
.است با درجه ريسك پذيري آن در بدو تولد

خواھان راه اندازي شركتي ھستند، در وھله اول آنچه آنھا چه مي گويند چندان مھم نيست، و در عوض اينكه چه  ]٢[ھنگاميكه افراد مبتكر
موفقيت آميز يك شركت به چيزي بيش از يك ايده نو و منابع مالي  ]٣[در تأسيس. مھمتر است. كسي و چگونه اين مطالب مطرح مي گردد

صحنه توليد، شخصي است كه پس   ]۴[و بازار فروش نياز است، آنچه يك شركت جديد التأسيس به آن نياز دارد يك پيشاھنگ و قھرمان
.از تأسيس شركت، شبھا خواب آرام نداشته باشد

آيا اين يك ايجاد واقعي و يا يك رابطه نافرجام است؟
اولين عUئم بروز اين حالت . سوق داده خواھد شد"  ]۵[پديده رابطه نافرجام"ايجادي كه آزمايش واقعي بر روي آن انجام نشود بسمت 

صرفاً رؤياھايي باقي مي ماند كه نشان دھد اتفاقات بصورتي كه مي (ھمان دوره ايجاد است با مسائل ضايع كننده . محو شدن تعھدات است
، نھايتاً ايده ھا بصورت رؤيا باقي خواھند ماند )خواھيم رخ مي دھد صرفنظر از آنكه اتفاقات مورد نظر با واقعيات منطبق باشد يا خير

.ولي ھيچكدام از آنھا عملي نخواھند شد
:  مراجع

، ترجمه محمدسيروس، کاوه، انتشارات دانشگاه صنعتي »دوره عمر سازمان ھا، پيدايش و مرگ و مير سازمان ھا«عزيز، اسحاق، ) ١
١٣٨٨اميرکبير، چاپ پنجم، بھار 

1) www.adizes.com/corporate_lifecycle_courtship.html
2) http://frrl.wordpress.com/2009/09/19/accidental-entrepreneurs-the-evolution-of-a-small-business

[1] Courtship
[2] Innovator
[3] Establishing
[4] Champion
[5] Affair



اكنون كه خطر وجود دارد ديگر يه ايده ھا نيازي نبوده و طرح ايده ھاي . ھنگاميكه خطر پذيرفته شد، ماھيت مؤسسه دگرگون مي شود
.جديد متوقف مي گردد.جديد متوقف مي گردد

ديگر درباره ايده ھاي جديد در توليد صحبت نكنيد، بگوييد چه ميزان از محصو5ت فعلي تا كنون فروش رفته . "به فروش احتياج است
."است

.براي بسياري از شركت ھاي نوپا تغيير حالت ايده به عمل و نتيجه، سرشار از سعي و كوشش است
ممكن است كل ساختار سيستم اداري . شركت در دوره طفوليت داراي حداقل مقررات، سيستم، دستور العمل انجام كار و بودجه بندي است

اغلب كاركنان و حتي بنيانگذار خارج از شركت مشغول . پشت يك قطعه كاغذ قديمي و در جيب بنيانگذار تدوين و نگھداري شود
در سازمان عميقاً تمركز بوجود آمده باشد كه . به فروش يا انجام كار مي باشند و تعداد جلسات داخلي با كاركنان بسيار محدود است

.در اين مورد بھتر است گفته شود، اداره سازمان به نمايش يكنفره شباھت دارد
ھمه يكديگر را با اسم كوچك صدا مي كنند و سلسله مراتب سازماني بسيار . فضاي يك مؤسسه در دوره طفوليت بسيار صميمي است

.  محدود است
.  اگر آن را دريافت نكند بسيار آسيب خواھد ديد). ھمچون كودكي به شير نياز دارد(در اين دوره از حيات، سازمان به سرمايه در گردش 

ضبط و ). اگر بنيانگذار بميرد فرد ديگري از افراد مؤسسه توان ھدايت آن را ندارد(معمو5ً مديريت سيستماتيك وجود ندارد 
.نگھداري سوابق و تجربيات بندرت وجود دارد

سازمان نمي تواند ھمواره در دوره طفوليت باقي بماند، اھميت زمان و احساس مسئوليت 5زم براي زنده نگھداشتن شركت جديد التأسيس 
اگر دوره طفوليت شركت بيش از حد طول بكشد غرور صاحب خود را جريحه دار . فراتر از درآمدھا و عوايد اقتصادي آن است

.  مي نمايد، صاحب و بنيانگذار خسته شده و مؤسسه را ترك و بحال خود مي گذارد
در اين حالت مرگ مؤسسه برخ6ف حا$ت قبل يكباره و ناگھاني نخواھد بود و فرآيندي تدريجي و طو$ني است كه ھمواره با كاھش 

.سطح تعھدات عاطفي، اشتياق و اظھار شكايت از بدي اوضاع و احوال ھمراه مي شود
بعضاً با سرمايه گذاراني مواجه مي شويم كه . نياز سازمان به دريافت دوره اي و منظم نقدينگي مي بايستي مورد شناخت كافي قرار گيرد

مانند پدران و مادران بي تجربه، در انديشه تزئين اطاق كودك، گھواره و اسباب بازي او ھستند ولي در فكر بموقع شير دادن او 
لذا، بايد منابع كه بصورت موجودي جنسي و حسابھاي دريافتني ھستند، . شير مورد نياز شركت، سرمايه در گردش آن است. نيستند

.پيوسته تقويت شوند
.س6مت دوره طفوليت سازمان بوجود برنامه ريزي اقتصادي واقع بينانه بستگي دارد

. مورد ديگري كه ممكن است سبب مرگ در طفوليت شود، فقدان تعھد بنيانگذار است
[مرگ در طفوليت

مرگ در طفوليت وقتي رخ مي دھد كه بنيانگذار احساس خستگي كند، زمانيكه او با موجودي كه خلق نموده بيگانه شده و يا كنترل بر آن 
.را از دست بدھد، يا زماني كه نقدينگي خود را بطور جبران ناپذيري از دست بدھد

مراجع
، ترجمه محمدسيروس، کاوه، انتشارات دانشگاه صنعتي »دوره عمر سازمان ھا، پيدايش و مرگ و مير سازمان ھا«عزيز، اسحاق، ) ١

١٣٨٨اميرکبير، چاپ پنجم، بھار 
1) www.adizes.com/corporate_lifecycle_infancy.html
2) http://frrl.wordpress.com/2009/09/19/accidental-entrepreneurs-the-evolution-of-a-small-business



اكنون زماني فرا رسيده كه ايده ھا به . رشد سريع چيست؟ در دوره ايجاد صرفاً ايده وجود داشت و در دوره طفوليت ايده آغاز بكار نمود
به نظر مي رسد سازمان نه تنھا قادر به . عمل تبديل شده و سازمان بر مشكل كمبود نقدينگي فائق آمده و ميزان فروش افزايش يافته است

.ادامه حيات است، بلكه در حال توسعه و پيشرفت نيز مي باشد
به نظر مي رسد سازمان نه تنھا قادر به . عمل تبديل شده و سازمان بر مشكل كمبود نقدينگي فائق آمده و ميزان فروش افزايش يافته است

.ادامه حيات است، بلكه در حال توسعه و پيشرفت نيز مي باشد
برخي اوقات تصور مي كند شكست ناپذير است، معمو5ً . ھر چه موفقيت شرکت بيشتر شود، بر تكبر و غرور بنيانگذار افزوده مي شود

.سازمانھا در اين دوره به دليل فعاليت ھايشان در شاخه ھاي مختلف دچار مشكل مي شوند
متأسفانه تنوع در فعاليتھا معمو5ً سبب . شرکت ھا در اين دوره عUقمندند در فعاليتھاي مختلف مربوط و نامربوط حضور داشته باشد

.  اين كه در فعاليتي وارد شوند كه در آن ھيچ تخصصي ندارند، اشتباه محض است. تقسيم توان و امكانات آنھا در سطوح مختلف مي شود
در گردھم آيي مديران شركتي كه در مرحله رشد قرار داشت از آنان در مورد اولويت ھاي . تقريباً ھر فرصتي اولويت محسوب مي شود

وجود اولويتھاي بسيار به معناي نداشتن ھييچ . اولويت مختلف را نشان داد ١٧٣سازمان سؤال شد، پس از جمع بندي جواب ھا، تعداد آنھا 
اولويتي است

در دوره رشد سريع فروش بسرعت و به آساني افزايش مي يابد كه در نتيجه بنيانگذار دقت 5زم در سرمايه گذاري ھايش مبذول نمي 
البته اين چرخش به معني ايجاد . اگر شرکت در دوره طفوليت، توليدگرا باشد، در دوره رشد سريع، به بازار گرايش پيدا مي كند. نمايد

.نيست بلكه چرخش به سمت فروش محصو5ت است ]١[سازمان بازاريابي
اينكه چه محصولي و با چه قيمتي بفروش برسد، از طريق چه كانالھايي توزيع شود و . در حقيقت بازاريابي، تفكر و انديشه فروش است

فروش، اجراي برنامه ھاي بازاريابي . بازاريابي، برنامه ريزي است، در حاليكه در فروش يك فرآيند اجرايي است. چگونه شناسانده شود
.و جمع آوري اطUعات در مورد نحوه عملكرد برنامه ھاي بازاريابي است

موفقيت، تكبر و نخوت، گرايش به . را به ھمراه دارد ]٢["بحران در مديريت" باشد، رشد سريع،" مديريت در بحران"اگر طفوليت، دوره 
مديران از اين شاخه به آن شاخه پريده و سعي . فروش و ابھام در مورد شرح وظايف و مسئوليت افراد، منافع سيستم را محدود مي نمايد

.سازمان و مديرانش فاقد تمركز ھستند. مي كنند به كليه زمينه ھاي فعاليت در يك زمان پوشش دھند
.  سازمان بر محور افراد و نه بر اساس وظايف سازماندھي شده است

سازمان . سازمان بر اساس برنامه ريزي و سازماندھي فرصت استفاده از فرصت ھاي آتي، خود را در موقعيت مناسب قرار نمي دھد
.بجاي آنكه سازمان آنھا را ھدايت نمايد. فرصت ھا، سازمان را اداره مي كنند. محيط را كنترل نمي كند بلكه توسط آن كنترل مي شود

ايجاد قوانين و مقررات ضرورتي است . در اين مرحله شرکت نيازمند برقراري يك سلسله مقررات، دستور العمل ھا و خط مشي ھاست
.براي اداره امور توسط سيستم ھاي فرعي كه جھت انتقال سازمان به دوره بعدي مورد نياز است

]۴[در برابر تمركز زدايي ]٣[تفويض اختيار
گرچه ھدف او تفويض اختيار است ولي . بنيانگذار در تUش تفويض اختيار است ولي ضمناً نمي خواھد كه كنترل سيستم را از دست بدھد

تفويض اختيار فرآيند انتقال وظائف به رده ھاي پايين تر سلسله مراتب سازمان و ايجاد تعھد در .نھايتاً با تمركز زدايي مواجه خواھد شد
وقتي وظيفه، اجراي تصميمي باشد كه قبUً . كاركنان براي انجام وظيفه شان است، كه ممكن است تصميم گيري يا اجراي تصميمات باشد

اما اگر وظيفه، شامل اتخاذ تصميم و انجام . اتخاذ شده و اختيار داده شده ھم ماھيتاً تاكتيكي باشد، آنرا تفويض يا اعطاي نمايندگي مي نامند
.كار باشد، آنرا تمركز زدايي مي نامند

.در يك سازمان رشد سريع نمي توان وضعيت تمركز زدايي را ايجاد نمود

مراجع
، ترجمه محمدسيروس، کاوه، انتشارات دانشگاه صنعتي »دوره عمر سازمان ھا، پيدايش و مرگ و مير سازمان ھا«عزيز، اسحاق، ) ١

١٣٨٨اميرکبير، چاپ پنجم، بھار 
1) www.adizes.com/corporate_lifecycle_gogo.html
2) http://frrl.wordpress.com/2009/09/19/accidental-entrepreneurs-the-evolution-of-a-small-business
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تولد اوليه كه در دوره طفوليت صورت گرفت در واقع تولد فيزيكي شركت به . در اين دوره از سيكل حيات، شركت تولدي مجدد مي يابد
بارزترين خصوصيت رفتاري در اين دوره .اكنون، در دوره بلوغ، مستقل از بنيانگذارش، سازمان تولدي دوباره مي يابد. حساب مي آيد بارزترين خصوصيت رفتاري در اين دوره .اكنون، در دوره بلوغ، مستقل از بنيانگذارش، سازمان تولدي دوباره مي يابد. حساب مي آيد

.از جواني، ابھام، تناقص و تضاد و بي ثباتي است

تفويض اختيار -

.انتقال به دوره بلوغ نيازمند تفويض اختيار است

اداره امور بايد تخصصي شود، چرا كه سازمان به حدي بزرگ شده كه اداره آن از توان يكنفر خارج بوده و اگر بنيانگذار بخواھد شركت 
. بنابراين بايد اختيارات را تفويض كند. را بصورت نمايش تكنفره اداره كند، زمان كافي در اختيار نخواھد داشت

]١[دگرگوني در رھبري، از مديريت برحسب نوآوري و خUقيت به مديريت حرفه اي -

.  رھبري در اينجا به مفھوم فرآيند ايجاد تغيير در فرھنگ سازمان است. جذب يك مدير حرفه اي، شيوه رھبري سازمان را تغيير مي دھد
.شركت به يك مدير حرفه اي احتياج دارد كه مكمل بنيانگذار باشد

.  او يك مدير ارشد اجرايي است. او يك دستور گيرنده محض، كه مجري تصميمات بنيانگذار باشد، نيست. مدير جديد بايد يك رھبر باشد
حضور او بايد بار اضافه را از پشت بنيانگذار برداشته و مشكUت سازمان را در دوره . كه ممكن است در آينده جانشين بنيانگذار شود

.شركت را به سمت حرفه اي شدن سوق دھد. رشد سريع حل كند

جابجايي اھداف -

شركت . مورد ديگري كه انتقال قدرت و اختيارات را پيچيده تر مي سازد، مرحله ايست كه شركت بايد در اھداف خود تغييراتي ايجاد نمايد
كار حساب "به حالت " كار بيشتر"يا بعبارت ديگر از وضعيت " بھتر، بيشتر باشد" به حالت" بيشتر، بھتر است"بايد اھداف را از حالت 

.نمايد" شده تر و با تدبيرتر

مراجع

، ترجمه محمدسيروس، کاوه، انتشارات دانشگاه صنعتي »دوره عمر سازمان ھا، پيدايش و مرگ و مير سازمان ھا«عزيز، اسحاق، ) ١
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1) www.adizes.com/corporate_lifecycle_adolescence.html

2) http://frrl.wordpress.com/2009/09/19/accidental-entrepreneurs-the-evolution-of-a-small-business
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تكامل چيست؟ چه دوره اي است؟ نقطه اي است بھينه از منحني حيات سازمان در وضعيتي بين كنترل پذيري و قابليت انعطاف كه تعادل 
:مشخصات سازمانھايي كه در دوره تكامل قرار دارند عبارتند از. كامل در سازمان وجود دارد :مشخصات سازمانھايي كه در دوره تكامل قرار دارند عبارتند از. كامل در سازمان وجود دارد

حرفه اي و ساختار سازماني،_ وجود سيستمھاي تخصصي 

نھادي شدن ديدگاه و تفكر خUق،

،)سازمان احتياجات مشتريان را مرتفع مي نمايد(به دنبال نتيجه بودن 

سازمان بگونه اي قابل پيش بيني، توان اجرايي خود را افزايش مي دھد،

سازمان قدرت رشد در ھر دو زمينه فروش و سودآوري را بدست آورده است،

.سازمان ھا در دوره تكامل دقيقاً مي دانند چه مي كنند، كجا مي روند و چگونه به مقصد مي رسند

.سازمان در دوره تكامل داراي بودجه رو به افزايش بوده و تفاوت بين بودجه و عملكرد بسيار اندك است

مراجع

، ترجمه محمدسيروس، کاوه، انتشارات دانشگاه صنعتي »دوره عمر سازمان ھا، پيدايش و مرگ و مير سازمان ھا«عزيز، اسحاق، ) ١
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1) www.adizes.com/corporate_lifecycle_prime.html

2)http://frrl.wordpress.com/2009/09/19/accidental-entrepreneurs-the-evolution-of-a-small-business
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:مراجع
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