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چکیده
این مقاله مروری بر مفهوم سرمایه اجتماعی است و به بررسی اهمیت مفهوم سرمایه ی اجتماعی در مدیریت بنگاه های نوین به لحاظ
ارزش تولید ی برای بنگاه ،ریسک و مدیریت ریسک می پردازد .در ابتدا مروری خالصه بر تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی ،توسعه ی این
مفهوم و کارکردهایش خواهیم داشت و سپس با بیان اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در مدیریت بنگاه های نوین به مطالعاتی موردی در
این خصوص خواهیم پرداخت .در این مطالعات ،سرمایه اجتماعی ،به عنوان مکانیزمی پایدارساز در مدیریت بنگاه در نظر گرفته شده است و
اهمیت ارتباط بین استراتژی و سرمایه اجتماعی (ازدیدگاه مدیریت ریسک) در آنها مورد بررسی قرار گرفته است .یافته های این تحقیق
نشان می دهد که پیاده سازی مفهوم سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی برعملکرد بنگاه ها می گذارد و به نوعی سرمایه ای نامشهود برای آنها
بحساب می آید .به تعبیر دیگر سرمایه اجتماعی می تواند ابزاری بسیار پرکاربرد در خلق ارزش برای سازمانها محسوب شود .عالوه بر آن
سرمایه اجتماعی در هنگام بحران ها بعنوان کنترل کننده نرم عمل میکند و می تواند بنگاه را در این شرایط از حالت عدم تعادل به تعادل
برساند .فرهنگ سازمانی نیز می تواند به نوبه خود ،موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی و فرهنگ مطلوب بنگاه گردد.

واژگان کلیدی
سرمایه اجتماعی ،ارزش بنگاه ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت ریسک ،بنگاه های نوین ،کنترل نرم ،کنترل سخت

مقدمه
این مقاله مروری بر مفهوم سرمایه اجتماعی است و به بررسی اهمیت مفهوم سرمایه ی اجتماعی ،در مدیریت بنگاههای نوین به لحاظ
ارزش تولیدی برای بنگاه ،ریسک و مدیریت ریسک می پردازد .در ابتدا مروری خالصه بر تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی ،توسعه ی این

مفهوم و کارکردهایش خواهیم پرداخت و سپس به اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در مدیریت بنگاههای نوین از طریق فرایندهای زیر
خواهیم پرداخت:
 )5بررسی ارتباط بین تحقیق کنونی نویسنده با مفهوم سرمایه اجتماعی
 )7بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان،فلسفه سازمان و سرمایه اجتماعی همراه با انجام دو مطالعه موردی
 )3بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی از ابزارهای کنترل نرم در دیدگاه مدیریت ریسک ( با توجه به موضوع صحیح
«اصالح لحظه» ( )Righting Momentبرای پایداری بنگاه)
سپس به مطالعاتی موردی خواهیم پرداخت که در آنها ،سرمایه اجتماعی ،به عنوان مکانیزمی پایدار ساز در مدیریت بنگاه در نظر گرفته
شده است و اهمیت ارتباط بین استراتژی و سرمایه اجتماعی (از دیدگاه مدیریت ریسک ) مورد بررسی قرار گرفته است.
سرمایه اجتماعی  :تعریف و کارکردهای آن
( )5مفهومی که در پس زمینه «سرمایه اجتماعی» و نحوه توسعه آن نهفته است ،ترجمه مستقیم اصطالح سرمایه اجتماعی به زبان ژاپنی
«شاکیشیهون» ) (shakaishihionاست .این عبارت ،اشاره به زیرساختی دارد که اساس و زیر بنای یک شهر است مانند شبکه آب
شهری و برق و جاده ها .لذا این عبارت ژاپنی با عبارت سرمایه اجتماعی که ،رابرت پوتنام ( )Rabert Putnamبر آن نهاده است تفاوت
معنایی دارد (رابرت پوتنام ،شخصیتی آکادمیک و دانشگاهی است که راه را برای توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی هموار نمود) .به همین
دلیل در زبان ژاپنی ؛شاکیکانکیشیهون؛( )shakaikankeishihonیا سرمایه های مربوط به اجتماع ،معموالً به کار برده می شود.
این مفهوم  ،مفهومی نرم به حساب می آید که فراوانی و کثرت روابط انسانی در آن ،نوعی از سرمایه ،برای جامعه محسوب می شود.
رابرت پوتنام (دانشمند وسیاست مدار آمریکایی) ،در کتاب خود ( ،)5993با عنوان «به کار انداختن دموکراسی» ( making democracy
 ،) workتفاوت سطح اثربخشی حاکمان محلی (دولت های محلی) در شمال و جنوب ایتالیا را به تفاوت تجمع سرمایه اجتماعی در هرکدام
از مناطق نسبت میدهد.
دراین کتاب ،سرمایه اجتماعی ،به صورت زیر تعریف شده است  :ویژگی هایی از یک سازمان از قبیل اعتماد ،هنجارها و شبکه ها هستند
که کارایی جامعه را از طریق تسهیل اقدامات هماهنگ شده ( )Coordinatedارتقا می دهند.
این تعریف پذیرفته شده ترین تعریف از مفهوم سرمایه اجتماعی است.
مفهوم سرمایه اجتماعی،به بیانی واضح ،به صورت های متنوعی از سازمان ها یداوطلبانه که مشغول به حل مسایل اجتماعی هستند ،اشاره
دارد و به فراوانی (کثرت) روابط انسانی در سراسر جامعه نیز اطالق می شود.
این مفهوم را میتوان ،استحکام اجتماعی ( )Community Strengthیا یکپارچگی اجتماعی نیز نامید .منصفانه است اگر بگوییم که
سرمایه اجتماعی به روابط «چهره به چهره» برمی گردد ،مانند اجتماعی شدن از طریق دوستان،تعلق داشتن به سازمانهایی مثل باشگاههای
ورزشی محلی ،پیوستن به سازمانهایی که در مورد مسایل و مشکالت دولتی بحث می کنند و گفتگوهای صمیمی که بین همسایه ها وجود
دارد.

( )7چگونه مفهوم سرمایه اجتماعی توسعه یافته است؟
آنچه در ادامه می آید مروری خالصه وار از چگونگی توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی است.

الف ) قبل از رابرت پوتنام :
 در  5951ال جی حنیفان ( ،)L.J.Hanifanبر نیاز به خوش نیتی ( ،)goodwillهمنشینی ( ،)fellowshipهمدردی متقابل وگفتمان اجتماعی در توسعه یک جامعه تاکید می کند .همچنین وی عقیده دا رد که برآورده شدن نیازهای مورد اشاره ،نیاز به
سرمایه گذاری در این امور دارد.
 در  5915جین جاکوبز (( ،)Jane Jacobsاز دیدگاه جامعه شناسی شهری) ،به ظهور ()manifestationسرمایه اجتماعی درشبکه های اجتماعی همسایه گون ( )neighborlyrelationshipsدر شهرهای مدرن و اهمیت آن اشاره می کند.
 از  5920مفاهیمی از سرمایه اجتماعی مطرح گردیدند که بر شخص (فرد) تمرکز داشتند ،به خصوص سرمایه انسانی فردی(شخصی) مانند ارتباطات فردی ،روابط شخصی ( )personalrelationshipsو دوایر متعدد آشنایان
ب) تحقیق خود شخص رابرت پوتنام  :پوتنام به رون دهای اجتماعی در آمریکا و مشکالت آن از دریچه سرمایه اجتماعی نگاه کرد و شعله
تحقیقات را در موضوع سرمایه اجتماعی در سراسر جهان برافروخت.
ج) بعد از رابرت پوتنام  :تحقیقات بین المللی (مثل تحقیقات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک جهانی )
 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDدر سال ،7005سرمایه اجتماعی را به صورت «شبکه ای دارای هنجارها ،ارزش ها وادراکات مشترک که همکاری در درون یا بین گروهها را تسهیل می بخشد» تعریف کرده است.
 مطابق تعریف بانک جهانی ،سرمایه اجتماعی به نهاد ها ( )Institutionsروابط ،و هنجارهایی اشاره دارد که کیفیت و کمیت تعامالتاجتماعی یک جامعه را شکل می دهند .شواهد روز افزونی نشان می دهد که انسجام اجتماعی ( )Social Cohesionبرای موفقیت
اقتصادی جامعه و توسعه پایدار آن بسیار مهم است .سرمایه اجتماعی ،تنها جمعی از نهاد ها که یک جامعه را تشکیل می دهند نیست،
بلکه همان عامل اتصالی است که مانند یک چسب ،همه ی آن نهادها را کنار هم نگه داشته است.

( )3کارکردهای سرمایه اجتماعی ()The functions of social capital
از تعاریف باال می توان فهمید که «سرمایه اجتماعی» ( که در برگیرنده ی اعتماد ،هنجارها و شبکه هاست) یک منبع انسانی و نوعی از
سرمایه های نا مشهود به شمار می آید.
به عالوه ،به خاطر نا مشهود بودنش ،ضروری است که از ابزارها و سنجه های غیر مستقیم برای اندازه گیریش استفاده کنیم.
با نگاهی به مفهوم سرمایه اجتماعی ،می توان دریافت که کارکردهای این مفهوم ،موضوعات و حیطه های متنوعی را در بر می گیرد ،از
قبیل :سرمایه اجتماعی و جامعه محلی ،سرمایه اجتماعی و مشکالت اجتماعی ،تاثیرات سرمایه اجتماعی بر اقتصاد کالن و رابطه بین
سرمایه اجتماعی و سیاست های عمومی دولت.لذا در این مقاله به تمام موضوعات یاد شده ،پرداخت خواهد شد.
-

سرمایه اجتماعی و بهبود امنیت جامعه (که معموالً همبستگی مثبتی در این زمینه برقرار است)
سرمایه اجتماعی و نرخ بیکاری (که رابطه منفی یا همبستگی منفی بین این دو وجود دارد)
سرمایه اجتماعی و نرخ زاد و ولد (که رابطه مثبتی بین دو مفهوم وجوددارد)
سرمایه اجتماعی و هزینه مراقبت های پزشکی برای افراد بالغ( که همبستگی منفی بین این دو مفهوم وجود دارد)

یافته های این تحقیق تأثیری بسزا بر مدیریت بتگاه ها گذاشته است .اوهموری ) ،(7002مشاهده کرد که (با توجه به رابطه بین سرمایه
اجتماعی و کسب و کار ) ،(Businessسرمایه اجتماعی ،کارکردی فعال در زمینه مدیریت بنگاه دارد.

الف ـ سرمایه اجتماعی فرصت های کسب و کار را از طریق تبادل اطالعات نیمه محرمانه ) ،(Semi-Confidentialتوسعه می دهد
(اشتراک گذاری دانش و ایده ها از طریق تبادل اطالعات و پیوستن به توسعه).
ب ـ سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در حاکمیت شرکتی (Corporate Governance)،ایفا می کند .طراحی نحوه هدایت روابط
شخصی در درون بنگاه ،و نیز طراحی نحوه هدایت روابط شخصی بین بنگاه و شخص ثالث ،در جهت کمک به هماهنگی ) (Harmonyو
بهره وری بیشتر ،مسئولیت مدیریتی بسیار مهمی است.
رسوایی های اخ یر در صنعت انرژی در آمریکا و صنعت غذا در ژاپن ،حکایت از نامطمئن بودن اتکاء صرف به قوانین شرکتی نوین جهت
اداره بنگاه دارد.
ج ـ سرمایه اجتماعی به جوامع شخصیت می بخشد و این امر ممکن است منجر به خلق فرصت های کسب و کار و اعتالی فرهنگ محلی
شود.

شکل شماره  : 5رویکرد استراتژیک به افزایش ارزش بنگاه بر مبنای ریسک ناشی از سرمایه نامشهود.
یادداشت:
.5

ریسک مثبت ) (+ Riskنشاندهنده عدم اطمینان در زمینه فرصت ها است ،ریسک منفی ) (- Riskنشاندهنده عدم اطمینان نسبت بـه از
دست دادن فرصت است.

.7

ریسک های اساسی که برای بنگاه ها مفروض است به ترتیب عبارتند از :
 )5ریسک استراتژیک )7 ،ریسک عملیاتی )3 ،ریسک مالی )2 ،ریسک فاجعه بار ).(disaster
منبع  :یوئدا کازو ) .(Ueda, Kazuo, 7002بهینه سازی ارزش بنگاه از طریق مـدیریت ریسـک سـرمایه سـازمانی (در ژاپـن)Senshu ،
 ،Business Reviewموسسه دانشگاهی علوم تجاری سنشو ) ،(senshuمجلد  ،3شماره  ،5صفحه 52

اهمیت سرمایه اجتماعی در مدیریت بنگاه
 )5ارزش بنگــاه (ارزش خلــق شــده بــرای بنگــاه) ،از طریــق ســرمایه هــای مشــهود ) (Tangible Capitalو ســرمایه هــای نامشــهود
) (Intangible Capitalبه دست می آید .بخصوص سر مایه نامشهود بسیار مهم اسـت .ایـن نـوع سـرمایه در درون خـود مفهـوم سـرمایه
سازمانی را ،که از اهمیت شایانی برخوردار است ،جای داده است .مفهوم سرمایه سازمانی و سرمایه اجتماعی در این مقالـه بسـیار شـبیه بـه
هم هستند .مصادیق سرمایه سازمانی عبارتند از :
فرهنگ سازمانی ،فلسفه سازمانی ،محیط سازمانی مشحون از اعتماد متقابل ،دیدگاههای اخالق محور ) (Ethical Viewsمـدیریت ارشـد،
فرهنگ اخالق محور ) (Moraleو کار تیمی این مدیران در میدان عمل.
ارتباط مؤثر بین سرمایه سازمانی و استراتژی ،برای افزایش ارزش بنگاه ،امری حیاتی است .با توجه به نکته (الف) در باال ،کـافی اسـت نشـان
داده شود که سرمایه گذاری در سرمایه های نامشهود ،بیش از  22درصد میانگین  2صنعت مختلف است.
به عالوه ،با توجه به اهمیت ویژه ای که فرهنگ سازمانی برای سرمایه سازمانی دارد و بـا توجـه بـه چگـونگی ارتبـاط اسـتراتژی و فرهنـگ
درراستای افزایش ارزش بنگاه ،یوئدا ) (7002نشان داد که وقتی صنعت کاسـه گوشـتی ژاپـن ) (Japanese Beef Bowl Industryبـا
بحران روبرو شد ،پاسخ هاس متفاوت دو شرکت یوشینویا ) (Yoshinoyaو سوکیا ) ،(Sukiyaبه دلیل وجـود فلسـفه هـا ،فرهنـگ هـا و
استراتژی های متفاوت این دو شرکت ،منجر به ایجاد نتایج متفاوت در کسب و کار آنها شد.
پــــیش از جســــتجوی بیشــــتر در ایــــن مــــورد ،بایــــد بــــه شــــباهت هــــای موجــــود بــــین فرهنــــگ ســــازمانی
و مفهـــــوم ســــــرمایه اجتمـــــاعی توجــــــه شــــــود .البتـــــه در ایــــــن قســــــمت مفهـــــوم ســــــرمایه اجتمــــــاعی را
هم میتوان مطابق با تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) (DECDدر نظر گرفت (یعنی شبکه هایی که دارای هنجارها ،ارزش هـا و
ادراکات مشترک هستند و این اشتراکات روند همکاریهای آنها را در درون یا بین گروهها تسـهیل مـی کنـد) و هـم مـی تـوان آنـرا معـادل
اعتماد ،پیوندها و هنجارها دانست.
مطابق گفته نیهارا ) ،(Niiharaفرهنگ در واقع ،امری درونی است ،از نظر وی فرهنگ ،قانون اجرایی غیر رسمی است .وی معتقد است کـه
فرهنگ ،در برگیرنده ی ارزشهایی است که اساس تصمیمات تصمیم گیرندگان کلیدی بنگاه ،بدانها وابسته است.
اوبرین ) (O’Brien, 5991می گوید که یک بنگاه برای تشکیل فرهنگ سازمان ،باید ارزشها ،باورها ،نگرش ها ،مفروضات ،تفاسـیر ،رسـوم،
عادت ها ،اقدامات ،دانش و رفتارهایی را بسازد که بین همه گروه ها مشترک باشد.
به بیان دیگر ،او معتقد است که فرهنگ یک سازمان ،مانند یک کوه یخی اسـت .ارزش هـا ،باورهـا ،مفروضـات و تفاسـیر آن در زیـر سـطح
(بخش زیرین کوه یخی) واقع اند و آنچه که با چشم (غیر مسلح) دیده می شود ،همان رسوم ،اقدامات و رفتارها هستند.
او می بیند که محققان به این باور سوق داده می شوند که در محیط هایی که رقابت بسیار شدید است« ،امـور نـرم» ) ،(Soft Stuffماننـد
فرهنگ سازمان می توانند اثری قوی تر از «امور سخت»  )Hard) Stuffمانند ساختار سازمانی ،سیستم ها و استراتژی ،بر نتایجو دریـافتی
های بنگاه و کسب و کار بگذارند.

در واقع ،اوبرین می گوید :تحقیقـاتی انجـام شـده اسـت کـه حـاکی از آن اسـت کـه در برخـی مـوارد ،فرهنـگ سـازمانی حقیقتـ ًا نتـایج و
دستاوردهای بلند مدت بنگاه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
با توجه به این مطلب ،فرهنگ سازمان ،حتی مفهومی وسیع تر از سرمایه اجتماعی را شامل می شود .با این حال کپـی هـا و شـباهت هـای
نسبت ًا زیادی بین این دو مفهوم وجود دارد .به لحاظ تاثیرگذاری ،قوانین داخلی و غیـر رسـمی بنگـاه ،بـه همـراه ارزشـهای بنگـاه ،هنیـت
مد یریت ارشد و دیگر مدیران اجرایی و فلسفه ایی که آنها برای بنگاه قائل هستد ،همـه و همـه سـتونهایی هسـتند کـه فرهنـگ سـازمان را
تشکیل می دهند و این ستونها تاثیری اساسی بـر تصـمیم گیـری در بنگـاه مـی گذارنـد .ایـن امـر نشـان مـی دهـد کـه چگونـه انباشـت
و ســــــاخت ســــــرمایه اجتمــــــاعی در درون یــــــک ســــــازمان ،مــــــی توانــــــد تــــــاثیری بســــــزا بــــــر رفتــــــار
سازمان بگذارد.
در ایـــــن بخـــــش از مقالـــــه ،بـــــه بررســـــی صـــــنعت کاســـــه گوشـــــتی ژاپنـــــی (بعنـــــوان مطالعـــــه مـــــوردی)
می پردازیم.
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مطالعه موردی در مورد اهمیت سرمایه اجتماعی در یک بنگاه راجع به این موضـوع اسـت  « :چگونـه یوشـینویا و سـوکیا بـه بحـران پاسـخ
دادند؟ »
این رویداد (بحران) در صنعت کاسه گوشتی ژاپنی نمونه ای از میزان تفاوت های چشمگیری است که در تولید ارزش بنگاه توسـط سـازمان
ها (با توجه به صحت و قدرت فرهنگ و استراتژی آنها) می تواند ظهور کند.
تـــــا زمـــــان بحـــــران ،صـــــنعت کاســـــه گوشـــــتی ،بـــــه گوشـــــت آمریکـــــایی وابســـــته بـــــود .بـــــا ایـــــن حـــــال،
در دسامبر  ،7003دولت ژاپن واردات گوشت آمریکایی را (بعد از اینکه بیماری جنون گاوی در دامداری های آمریکـایی دیـده شـد) ممنـوع
اعالم کرد و این امر ،تاثیر منفی شدیدی بر ارزش بنگاههای این صنعت گذاشت .به عبارت دیگر ،بعد از این تغییـر در محـیط بیرونـی ،سـود
(یا ارزش بنگاه) این دو کمپانی به شدت نسبت به هم تغییر کرد و مسیرهای متفاوتی را پیمود .عمده دلیل آن هـم ،پاسـخ هـای مـدیریتی
متفاوتی بود که یوشینویا (بعنوان رهبر این صنعت) و سوکیا (بعنوان رقیب جدی یوشینویا) به این تغییرات دادند.
پاسخ یوشینویا
در ژانویه  ، 7002یوشینویا منوی جدید خودش را همراه آیتم هایی چون کاسه گوشتی خوک و کاسه جوجه کباب معرفی کرد .اما فروش
آنها رضایتبخش نبود .در فوریه  ، 7002فروش کاسه های گوشتی که از گوشت آمریکایی استفاده کرده بودند ،متوقف شد .این شرکت ،که
بر پایه گوشت های آمریکایی بنا ش ده بود ،فروش کاسه های گوشتی را ،تا زمان اجازه ورود دوباره واردات گوشت آمریکایی در جوالی
 ،7001متوقف کرد.

پاسخ سوکیا
سوکیا فروش کاسه های گوشتی خود را در فوریه  7002معلق نمود .این شرکت فروش خود را در سپتامبر همان سال ،بعد از تعویض
گوشت های آمریکایی کاسه هایش با گوشت های استرالیایی ،از سر گرفت .زیرا گوشت آمریکایی ضمانت  500درصد ایمن بودن را نداشت.
دوباره
بازگشایی
به
تصمیم
ژاپن
دولت
اینکه
از
پس
حتی
گوشتش
خرید
سیاست
به
شرکت
این
گرفت،
7001
جوالی
در
با اینکه در این برهه از زمان ،گوشت های جدید وارداتی از آمریکا  500درصد ایمن و سالم بودند.

آمریکایی
گوشت
واردات
داد.
ادامه
استرالیا
در

شکل شماره ،2درآمد متداول این دو کمپانی را بین سالهای  7003تا  7002نشان می دهد و شکل شماره  3قیمت سهامشان را در طول
این بازه زمانی منعکس می کند.

شکل شماره  .7روند درآمدی متداول یوشینویا و سوکیا
یادداشت  :واحد محور عمودی میلیون ین ( )yen؛ نوارهای تیره تر متعلق به شرکت یوشینویا و نوارهای روشن تر متعلق به شرکت سوکیا
است .این نمودار با استفاده از داده های گردآوری شده از وب سایت شرکت های مورد نظر رسم گردیده است.

شکل شماره  .3نمودارهای قیمت سهام سوکیا و یوشینویا
منبع  :سایت یاهو ( )Yahooاست بخشی که مربوط به (  )7002Japan financeمی باشد.
درحالیکه هر دو شرکت ،با تغییرات قانونی یکسانی مواجه بودند (ممنوعیت واردات گوشت آمریکایی) ،ولی به خاطر پاسخ های مدیریتی
متفاوتی که به این تغییرات دادند ،سوکیا توانست با اتخا استراتژی موفقیت آمیز خودش تهدیدات را به فرصت تبدیل نماید و در سال
 ،7001گوی رقابت را از رقیب خود یوشینویا yenاز لحاظ در آمد متداول و قیمتسهام،برباید.
از سال  5927که شرکت سوکیا تأسیس گردید ،چشم انداز خود را اینگونه ارائه کرده بود :
« تبدیل شدن به برترین شرکت در صنایع غذایی جهان ،در حالیکه به شایستگی محوری خود ،در کسب وکارمان ،یعنی غذایی ایمن و
سالم ،وفادار مانده ایم»
این چشم انداز ،در پس زمینه تصمیمات مهم شرکت بود و همین امر موجب شد که سوکیا رقیب دیرینه ی خود را شکست دهد و پشت
سر بگذارد .این شرکت واحد نظارت بر غذای خود را با تشکیل سه کمیته ،تاسیس کرد  :کمیته پی آر ( ،)PRکمیته فن آوری ،کمیته
مربوط مربوط به امور قانونی .این شرکت فرآیندهای درونی کسب و کار خود را به نحوی تغییر داد تا بتواند واردات خود را از گوشت
آمریکایی به گوشت استرالیایی تغییر دهد.
در پشت صحنه فعالیت های شرکت و تصمیماتش ،این حقیقت وجود داشت که شرکت فرهنگ خود را بر پایه امنیت غذا به عنوان باالترین
اولویت خود (حتی باالتر از هزینه های فرآیندهای تغییر کسب و کار) قرار داده بود.

عامل تأثیر گذار دیگر بر این موفقیت ،استراتژیهای بلند مدت و میان مدت شرکت بود.
این استراتژیها شامل موارد زیر بودند :
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تکامل سیستم بازرگانی انبوه (یعنی وجود چهار چوبی برای کنترل تمام فرآیند اعم از توسعه منو ،تامین مواد اولیه غذا ،تولید یا
پردازش ،توزیع و در نهایت فروش آن)
داشتن استراتژی برای رشد که شامل توسعه فروشگاهها و فعالیت های ادغام و تصاحب( )M&Aمی شد.
تکامل از طریق برند
پیگیری موضوع امنیت غذا.

( )3رابطه ای که بین مقاومت (پرسنل و ساختار) و سرمایه اجتماعی در مواقع بحران بود.
شرکت ها با انواع متنوعی از ریسک در طول حیات خود مواجهند .آنها با چنین ریسک هایی با دو روش بنیادی دست و پنجه نرم می کنند:
 .5از طریق کنترل ریسک مالی ،یعنی از طریق انباشت مداوم ( )routineسرمایه گذاریها ،به روش برنامه ریزی شده ( مثل برنامه های
بیمه ،مشتقات و انباشت خایر درونی)
 .7ازطریق کنترل ریسک ،یعنی وقتی که رویدادی رخ داده باشد ،از طریق حداقل سازی ( )Minimizingتعداد دفعات رخدادهای
ریسک آور و زیان آور برای شرکت،آن را کنترل و مدیریت می کند( .مثل استراتژیهای متنوع کاهش ریسک و تمهیدات
( )measuresپیشگیرانه از فاجعه)
روش اول ،نوعی از استراتژی برای حداقل سازی افت ارزش بنگاه است که به لحاظ مالی با رخدادهای ریسک آور برخورد می کند.
درحالیکه روش دوم در جستجوی کنترل ریسک از طریق تمهیداتی متنوع و مختلف است.
کنترل ریسک ،هم شامل کنترل های سخت از قبیل دستورالعمل ها (،)manualsمقررات و مطابقت های قانونی است و هم شامل کنترل
های نرم از قبیل پیوند ها ،اتحاد ها(یکپارچگی ها) ،شبکه ها و اعتماد بین افراد مواجه شونده باریسک است.
کنترل نرم همان سرمایه اجتماعی است که مضمون این مقاله نیز می باشد و کنترل ریسک از این طریق (یعنی از طریق سرمایه اجتماعی
) در آینده ،اهمیت زیادی خواهد یافت.
شکل شماره  ، 2ارائه ای ساده از مفهوم سرمایه اجتماعی جهت کنترل ریسک است که برای رخدادی همچون زلزله ترسیم شده است.

شکل شماره  – 2سرمایه اجتماعی به عنوان کنترل نرم (این شکل کنترل ریسک را برای یک زلزله احتمالی نشان می دهد)

دیدگاهی خردمندانه به سرمایه اجتماعی ،آنرا نوعی از کنترل ریسک به حساب می آورد که حکم کنترل کننده نرم را نیز دارد .به عبارت
دیگر ،رویکردهای متعددی برای حل ریسک های مختلف وجود دارند .اما انتخاب رویکرد افزایش استفاده از مؤلفه های نرم یا همان سرمایه
اجتماعی (مثل اعتماد ،هنجارها و شبکه ها) از میان این رویکرد های گوناگون ،ابزاری مؤثر برای مدیریت ریسک به حساب می آید.
برای تبیین بهتر موضوع ،فرضیه ی زیر می تواند در رابطه با مدیریت بنگاه ،پیشنهاد گردد:
« اگر بنگاهی سرمایه اجتماعی کمی داشته باشد و در همان زمان واقعه ای ریسک آور برایش اتفاق بیفتد ،تاثیر منفی این ریسک بیشتر و
عمیق تر خواهد بود .در این حالت ،اغلب بنگاهها ،مقا ومت کمتری در مقابل رویدادهای ریسک آور دارند و سخت تر می توانند کسب و کار
خود را بعد از رویداد ،ادامه دهند و آسیب پذیرتر می شوند.
در نقطه مقابل ،اگر بنگاه (سازمان) ،سرمایه اجتماعی باالیی داشته باشد ،کسب و کارش در مقابل رویدادی خطرناک و ریسک آور ،مقاوم تر
خو اهد بود و طراحی استراتژیهایی همچون ارتقاء سرمایه اجتماعی ،جهت حداقل سازی اثر تغییرات محیط بیرونی و منابع درونی ،می تواند
به حفظ ارزش بنگاه و افزایش مقاومت آن بیانجامد .شکل شماره  1این مفهوم را بخوبی نشان داده است».

شکل شماره  :1مسائلی که به رابطه ریسک ،سرمایه اجتماعی ،مقاومت پذیری بنگاه و ارزش بنگاه مربوط می شوند.

یوئدا بریافته های تحقیقی که در ادامه می آیند ،تمرکز کرده است .این یافته ها به موضوع ریسک ،سرمایه اجتماعی و مقاومت پذیری بنگاه
مربوط می شوند.
یوسی شفی ( )Yossi sheffi ,7001از دانشگاه ام آی تی ،ازطریق مصاحبه هایی که با دوازده کمپانی انجام داده است ،به این نتیجه
رسیده است که تمام کمپانی های مقاوم (در مقابل بحرانها) ،دو چیز را به صورت مشترک داشته اند :یکی بهره گیری از طراحی عالی و برتر
در حوزه زنجیره تامین و دیگری داشتن یک فرهنگ سازمانی برتر .شفی ،نتیجه می گیرد که دو عامل ویژه ،تاثیر بسیار مهمی برارزش

بنگاه و مقاومت پذیری آن دارند این عوامل عبارتند از :زنجیره تامینی که به نحوی استراتژیک طراحی شده است و فرهنگ سازمانی که
متناسب با جایگاه سازمان بوده است.
شفی 2 ،ویژگی فرهنگی را که به سازمان توانایی پاسخگویی منعطف و سریع را می دهد ،شناسایی کرده است ،این  2عامل عبارتند از:
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ارتباط پیوسته بین کارمندان مطلع
تعویض اختیار
عاشق کار بودن و تب و تاب کارداشتن (یعنی تمایل شدید به درگیر شدن و عجین شدن با اهداف سازمان( و داشتن احساس
مسئولیت (که برخی اوقات تعلق نامیده می شود) ،شنود مؤثر(  )Attentivenessو حس اتحاد و یکپارچگی)
آمادگی برای مواجهه با فجایع ،تصادفات و رخداد ها.

از  2ویژگی که شفی بدان اشاره دارد ،ویژگی ارتباطات مستمر میان کارمندان مطلع ،ویژگی عاشق کار بودن ،بدون ایجاد پیوند ها،
یکپارچگی ها ،اعتماد و شبکه های درون سازمانی امکان پذیر نخواهد بود .یعنی بدون ایجاد سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی ،کوهی از
روحیه مقاومت را در بنگاه تولید خواهد کرد و اگر با دیدی وسیع تر بدان بنگریم ،احیا گر ارزش بنگاه نیز خواهد بود.
با این حال ،به منظور ارتقا ارزش بنگاه در یک محیط رقابتی (همچنانکه پیشتر هم بحث شد) ضروری است تا استراتژیهایی طراحی شوند
که بتوانند اثر تغییرات محیط و منابع درونی سازمان را حداقل سازند .از جمله این استراتژیها ،سرمایه اجتماعی است.
.3

رابطه بین استراتژی و سرمایه اجتماعی ،مکانیزمی برای پایدار سازی

همچنانکه اشاره شد ،مدیریت بنگاه ،و علی الخصوص بنگاه های کوچک و متوسط ( ،)SMEsتحت فشار ریسک های مختلفی قرار دارد.
تقاضاهای نامطمئن ،فشاری که از طرف رقبا به بنگاه وارد می شود ،مواردی از قبیل تطابق های قانونیو فجایع طبیعی از جمله پدید
آورندگان بیرونی تنوع ر یسک هستند .کیفیت محصول ،قیمت گذاری ،مشکالت مربوط به کانال های ارتباطی،انگیزش پرسنل ،رسواییها،
اشتباهات ،کنترل درونی و ریسک مالی ،از جمله پدید آورندگان درونی تنوع ریسک هستند.
کلمه ریسک ( ،)Riskاز ریشه التین کلمه ( )Risicareگرفته شده است که به معنی هدایت کشتی در محیطی مملو از صخره است .لذا
مثال هدایت کشتی می تواند برای نشاندادن رابطه مدیریت بنگاه با مدیریت ریسک بکار رود .برای سالم و به موقع رسیدن یک کشتی (که
همان بنگاه مورد نظر ماست) و رسیدن به مقصد (یعنی اهداف بنگاه) ،این سوال مطرح است :
چگونه منابع درونی ک شتی (یعنی همان سرمایه های مشهود و نامشهود بنگاه) می توانند تحت رهبری ناخدای آن بکار گرفته شوند،
(منظور از ناخدای کشتی همان مدیریت ارشد در سازمان است) تا کشتی صخره پیما بتواند با حفظ تعادل خود (یعنی بهینه سازی ریسک
کسب و کار و غلبه بر عدم اطمینان موجود در ک سب و کار) ،بر تغییرات محیط بیرونی مثل باد ،امواج و طوفان ها (که همان مقررات،
رقابت ،زنجیره تامین ،روند های مصرف و غیره بنگاه هستند) و اثرات عامل اثر گذار داخلی مثل تصادفات ،ملوان ها و سوخت (که همان
بازاریابی محیطی ،محیط کسب و کار ،محیط کنترل درونی و غیره د ر سازمان هستند) فایق آید و باکارایی تمام به مقصد (که همان افزایش
ارزش بنگاه است) برسد؟ شکل شماره  1نشانگر این ایده است.
اهداف ( ) Objectivesبنگاه می تواند به نحوی متمرکز شود که ارزش بنگاه را حداکثر سازد و آنرا بین ینفعان به اشتراک گذارد.
برای تحقق چنین ا رزشی ،بنگاه نیاز به قدرت پیش بینی و ارزیابی محیط بیرونی دارد .در مرحله بعد ،بنگاه باید قدرت انعطاف پذیری را در
خود نهادینه کند و بر مبنای این توانمندیها ،توانایی بازسازی منابع درونی خود را کسب کرده و خود را با استراتژیهای اتخا شده سازگار
سازد .در آخر نیز نیاز به مدیریتی شدیداً معتقد و استوار است .شکل شماره  1نشان می دهد که یک بنگاه ،در معرض ریسک های در
کمین نشسته ای است که با عوامل بیرونی و درونی آن در ارتباط اند و منابع بنگاه نیاز به حل این گونه ریسک ها دارند .به خصوص ریسک

های ناشی از سرمایه های ناپیدا و نامشهود ،فرهنگ سازمانی ،فلسفه سازمانی ،اخالقیات کسب و کار و اعتماد که به نحوی عمیق و ریشه
دار با سرمایه های اجتماعی ارتباط دارند.
تا بدین جای مقاله دیدگاه اوهموری ( )Ohmori, 7002را در حوزه کارکرد سرمایه اجتماعی در مدیریت بنگاه معرفی نمودیم .از دیدگاه
مدیر یت ریسک و نویسنده مقاله ،عملکرد سرمایه اجتمای مانند یک کشتی است که در آن مکانیزمی برای برگرداندن بنگاه نا متعادل ،به
تعادل تعبیه شده است.

شکل شماره  1سرمایه اجتماعی مانند وزنه متعادل کننده کشتی ،بنگاه را بعد از برهم خوردن تعادلش بر اثر ریسک ،به حالت تعادل بازمی
گرداند.

ناگفته پیداست که مفهوم سرمایه اجتماعی ،مفهومی است که بر ارتباط ببن افراد (که تشکیل دهنده سازمان است) تمرکز دارد .کوهن و
پروساک ( ) 7003تاکید می کنند که این مفهوم مزایایی را برای بنگاه ایجاد می کند.
این نوع از ارتباط ،از همکاری ( ،) Collaborationتعهد ،دسترسی به دانش و استعداد موجودو رفتار سازمانی منسجم ( Coherent
 ) Organizational behaviorحمایت می کند .این توصیف از سرمایه اجتماعی ،سرمایه گذاری سازمانی شایسته را پیشنهاد می دهد.
این نوع از سرمایه گذاری به افراد مجال می دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،اعتماد آنها را جلب می کند ،اهداف و باورهای آنها به
نحوی مؤثر به یکدیگر ارتباط می دهد و فرصت ها و پاداش های عادالنه (برابر) پیش پای آنها می گذارد .اثر این پاداش ها و فرصت های
عادالنه دعوت به مشارکتی هوشمندانه است که فقط متعلق به زمان حال نیست .کوهن و پروساک ( )7003کارکردهایسرمایه اجتماعی را
در ارتباط با مشکل عدم اطمینان از فعالیت های بنگاه ،بررسی کرده اند .آنها در مورد شرکت وایِنت ( )Viantکه یک شرکت آمریکایی در
زمینه کسب و کار الکترونیکی است ،مطالعاتی را انجام داده اند(جدول شماره  5را مشاهده کنید).

با این حال ،آنچنانکه در این مقاله نیز تاکید شده است ،بسیار سخت است که عملکرد مثبتی را برای بنگاه ،تنها از طریق سرمایه اجتماعی
بدست آورد با این همه ،یک بنگاه باید توانایی پیش بینی و ارزیابی محیط بیرونی را داشته باشد و بعد باید بتواند انعطاف پذیری را در خود
بپروراند و بر مبنای آن ،متناسب با توانایی بازسازی خود ،منابع درونی خود را پیدا کند (مثل بازسازی سرمایه اجتماعی و ترکیبات
(اصالحات ) استراتژی).
اگرچه در تحقیق کوهن و پروساک ( ) 7003این مطلب کر نشده است ،ولی نویسنده در مرور عملکرد های متوالی شرکت واینت این نکته
را دریافت که شرکت وایِنت تحت تاثیر رکود اقتصادی ،که ناشی از ترکیدن حباب فناوری اطالعات بود ،قرار گرفت و مجبور شد تعدادی از
کارمندانش را از کار بیکار کند و با کمپانی دیگری ادغام شود (آنچنانکه در جدول شماره  5نشان داده شده است).
عمده ترین دلیل اضمحال ل زحمات و نتایج این شرکت ،خطاهای مدیریتی آن در حوزه هایی مثل حل ریسک های استراتژیک ( مثل
ریسک های مربوط به رشد سریع ) و اعتماد وتکیه بیش از حد شرکت به مشتریان ویژه اش بود.

جدول شماره  :5سرمایه گذاری های واینت در سرمایه اجتماعی و توسعه های متوالی
این شرکت
منبع :این جدول توسط نویسنده تهیه شده است ،به تحقیق کوهن ،دان و پروساک ،الرنس ( )7005رجوع داده می شود .چگونه سرمایه
اجتماعی می تواند شرکت های خوب را به کار اندازد.

مطالعات موردی بعدی ( جدول  ) 7فوق العاده جذاب هستند ،چرا که شرکت های مورد بررسی در آن ،بواسط ارتباط کنترل نرم (یعنی
سرمایه اجتماعی ) با استراتژی،به موفقیت دست یافته اند .به خصوص ،مؤلفه هایی ازقبیل «سرمایه گذاری برروی کارمندان و مراقبت از
مشتریان ،عملیات اجرایی بدون بدهی ،اتاق های اداری زیبا و عدم نیاز به بیانیه ارزشهای اساسی ،محدودیت «کنترل های سخت» را نشان
می دهند .از این جهت این مطالعات موردی ،مطابق نظر نویسنده هستند .با برقرای ارتباط بین پرورش سرمایه اجتماعی (از طریق مدیریتی
که بر «کنترل های نرم» تمرکز دارد) و مدیریت استراتژیک ر یسک ،این شرکت ها قادر به مشاهده افزایش مداوم در ارزش بنگاه خود
خواهند بود.

جدول شماره  . 7افزایش ارزش بنگاه با برقراری ارتباط بین پرورش سرمایه اجتماعی واستراتژی.
منبع  :این جدول توسط نویسنده تهیه شده است ،به تحقیق مک فارلند ،کیت آر( )7002ارجاع داده میشود .کمپانی شگفت انگیز.

نتیجه گیری
نتایجی که از این تحقیقات بدست می آیند ،عبارتنداز :
.5
.7
.3
.2
.1

مفهوم سرمایه اجتماعی مفهوم فراتر از اجتماعات و جوامع است و از دیدگاه مدیریت معاصر بنگاه ،ابزاری بسیار پرکاربرد است( .بخصوص
درخلق ارزش برای بنگاه ).
در تحقیق حاضر ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه ی نامشهود بنگاه و (بخصوص)سرمایه سازمانی در نظر گرفته می شود و اهمیت فراوانی برای
بنگاه دارد.
باتوجه به خلق ارزش برای بنگاه ،بسیار محتمل است که فرهنگ سازمانی مناسب موجب ارتقا سرمایه اجتماعی شود و فرهنگی مطلوب
برای بنگاه بسازد.
سرمایه اجتماعی ،می تواند سطح مقاومت پذیری بنگاه را ،بخصوص وقتی که بنگاه در بحران باشد ،ارتقا دهد ،سرمایه اجتماعی ،می تواند
به عنوان کنترل کننده ای نرم عمل کند .علی الخصوص ،این موضوع از دیدگاه مدیریت ریسک ،اهمیتفراوانی دارد.
سرمایه اجتماعی مثل وزنه متعادل کننده کش تی عمل می کند که کارش برگرداندن بنگاه از حالت عدم تعادل به حالت متعادل است
( .) Righting Momentبا این حال ،برای اینکه بنگاه پشتوانه محکم تری جهت تولید ارزش داشته باشد ،سرمایه گذاری در منابع درونی
بنگاه و بخصوص در سرمایه اجتماعی ،اتخا استراتژیها و کسب توانا یی های مدیریت ریسک ( به جهت اینکه بنگاه انعطاف پذیری الزم را
جهت پاسخگویی به تغییرات محیط بیرونی رداشته باشد ) برای بنگاه حیاتی بنظر می رسند.
سرمایه اجتماعی به تنهایی برای افزایش ارزش بنگاه وقتی که در محیط تغییرات شدید وجود دارد و یا رقابت بازار بسیار شدید است،
کفایت نمی کند.
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