
 

 

 

 مکنزی

 و  شرکت

 

و پس از آن  19چگونه مدیران ارشد مالی می توانند موفقیت هیئت را طی کوید 

 تامین نمایند.

دو کارشناس این هیئت در اینجا توضیح می دهند که چگونه می توانند در زمان بروز بحران یا هرگونه 

فعالیت می نمایند و اینکه مدیر ارشد مالی می تواند به عنوان یک جایگاه ویژه در میان هیئت عمل تغییر 

رای آینده نگرشی ویژه های سخت به عنوان داور بحران عمل کرده و بتواند بگیری نموده و در تصمیم

 داشته باشد. 
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این مساله نمی تواند صورت گیری مشاغل بحران تصمیم 

و هیئت مدیران در یک راستا بگیرد مگر اینکه تیم مدیریت 

با شفافیت و توازن  نظیم شده مناسب. مراحل تفعالیت کنند

تواند به کسب توافق روی  موجود و یک ساختار مناسب می 

تواند  در هر که این دینامیک می طرح های استراتژیک بینجامد

بخش از هیئت در زمان مناسب و حتی در شرایط بد نیز کارآمد 

ارشد مالی نقش مهمی را در بررسی موارد فوق باشد.  مدیران 

 ایفا می کنند.

د در دوران بحران با گسترش وسیع  کرونا ویروس  مدیر ارش

مالی بهترین گزینه محسوب می شود که بتواند مرتبط ترین 

را فراهم سازد چون این موارد  واقعیت ها و تازه ترین موارد

شرایط واضحی در این هرج و  توانند به هیئت در رسیدن به می

در تغییرات کلی که در شرکت  رخ می دهد و مرج دست یابند. 

همچنین در حیطه ی عمل گرایی می بینیم که رهبر مالی که 

در واقع تنها کسی است که می تواند روی داده ها متمرکز شده 

دهد که همه ی عواقب  هیئت را فعاالنه به این سمت سوق

گیری های المدت و کوتاه مدت حاصل از تصمیمطویل

 ا در نظر بگیرد. استراتژیکی ر

هیتورن ویت از مدیران ارشد سازمان های  باربارا کاکز و ریک

چندمنظوره در حقیقت نگرش های خود را با افراد دیگر  جهانی

و همچنین اعضای ارشد مکنزی ویوان هانت به صورت مذاکره 

ه دست پیدا ای به اشتراک گذاشته اند و به دو شرایط ویژ

دیران ارشد مالی در لندن چند ماه اند: اول گردهمایی مکرده

 .19پیش و صحبت های تلفنی اخیر در مورد پاندمیک کوید 

اند و در این مقاله ارائه  این مصاحبه ها جمع آوری و ادیت شده

شده اند. اهمیت وجود مدیران مالی در هر دو شرایط نشانگر 

نگرش مناسبی برای آینده و بیان کردن اطالعات مربوط به بازار 

 زمان بحران می باشد. در

 و بهبودی  19پاسخ به دوران بحران کوید 

مهمترین عملکرد هیئت در دوران کوید  :ریک هیترن ویت

کی از این موارد اطمینان از در سه الیه خالصه می شود ی 19

ی رفتار کارمندان و اتخاذ تدابیر امنیتی و محتاطانه در حد نحوه

ممکن توسط شرکت می باشد، دوم دستیابی به یک درک و 

از روند و نحوه ی کار مشاغل و سوم پیش بینی و نگرش مؤثر 

نکته اصلی در تمامی این سه سازی برای بهبود می باشد. مادهآ

در مورد تصمیمات حیطه داشتن اطالعات باال برای اطالع رسانی 

هیئت می باشد و اینکه بتواند آنها را با کارمندان به اشتراک 

بگذارد. البته گرفتن اطالعات از بازار در زمانی که بحران وجود 

دارد کار ساده ای نیست و این درست جایی که شما به مدیران 

مالی نیاز دارید تا در اوج این شرایط در جایگاه خود انجام  ارشد

 کنند.وظیفه 

اتفاق می افتد هیئت نیاز دارد بداند چه چیزی به طور حقیقی 

و چه اقدامات کوتاه مدتی بایستی اتخاذ شوند تا بتوانند باعث 

افزایش نقدینگی شوند و در واقع شامل همه ی فعالیت هایی 

که شما مجبورید طی مراحل اولیه بحران انجام دهید تا زمان را 

بایستی همچنین روی موارد طوالنی برای خود بخرید. اما هیئت 

متمرکز باشد. و اکنون اینکه ماههاست که ما در این مدت نیز 

بحران به سر می بریم و مردم شروع به گرفتن درس از 

رخدادهای قبلی هستند و سعی دارند تا داده های گذشته را به 

میز بحث و بررسی بکشانند. مدیران ارشد مالی می توانند از این 

ا برای ایجاد سناریوهای حساس و سخت استفاده کنند و داده ه

 سطح کیفی مباحثات خود را در اتاق فکر ارتقا بخشند. 

تفاوت مهم در نقش مدیران ارشد مالی در مقایسه  باربارا کاکز:

این است که آنها نیاز  2008با نقش آنها طی بحران مالی سال 

دارند تا همزمان شرایط کوتاه مدت کنونی و بهبودی آتی را 

مدیریت کنند. مدیران ارشد مالی بایستی این کشتی معلق را 

و طی شرایط سخت و آبهای خروشان، غرق نشده حفظ کنند 

در عین حال سالمتی کارمندان، تامین نقدینگی و کنترل شرایط 

پرداخت و جریان مالی را در دست داشته باشند و در عین حال 

از فعال بودن عملکرد زنجیره ی تامین نیز مطمئن بوده و اثرات 

ی سود و زیان ارزیابی نمایند. همچنین  ن را روی ترازنامه هاآ

های  صرف کننده را بررسی و برنامهموقعیت تامین کننده کاال و م

کاهش هزینه ها را اجرا نمایند. این مسئله در واقع بسیار چالش 

برانگیز خواهد بود اما مدیر ارشد مالی بایستی چشم اندازی را 

های اصلی کار را برای این کشتی فراهم سازد تا بتواند روند

واند می ت 19نظر داشته باشد ، روندی که در نتیجه کوید زیر

تشدید شود. مثل دیجیتالی کردن معامالت و تغییر در رفتار 

 که بایستی در نظر گرفته شود. مشتری

توازن میان فرصت و خطر کردن برای اکثر شرکت ها قابل تغییر 

می باشد. مدیر ارشد اجرایی بایستی بتواند از تقاضاهای فوری 

که ارائه می شود سود الزم را ببرد یعنی بگذارد ونتیالتورها 

ساخته شود تا بدین ترتیب  جلوی  بیماری نیز گرفته شود. 

ن ارشد اجرایی این است نقش مدیران ارشد مالی بر عکس مدیرا

تفاوت های بین دستیابی سریع به بازار و دستیابی طوالنی  که 

 19در بخش پس از کوید  اشاره کند.  19مدت پس از کوید 

فاکتور مهمی وجود دارد که در آن انگیزه دادن به کارمندان و 

دخالت دادن آنها طی این زمان چالش برانگیز فاکتورهای مهمی 

 وجود دارد. 
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لغت بحران در حقیقت دو معنا دارد یکی به معنای خطر است و یکی دیگر به معنای 

 فرصت می باشد پس مدیر  مالی ارشد بایستی هر دو را در نظر بگیرد.

 

 

 
نویس های مدیر ارشد مالی الزم است که گزارش ها و پیش

مربوطه را به هیئت ارائه دهند تا بتوانند در این مسیر تصویر 

واضحی از شرایط موجود و سناریوهای آتی را ارائه سازند به این 

تواند اتخاذ دیریت ارشد و هیئت میمعنی که تنها راهی که م

به خوبی در نظر گرفته  نماید شامل تصمیم گیری هایی است که

شده و از روی فکر می باشد و اول برای بهبود اوضاع و سپس 

لغت سهامداران در نظر گرفته شده اند.  برای آینده برای همه ی

بحران در حقیقت دو معنا دارد یکی به معنای خطر است و یکی 

یگر به معنای فرصت می باشد پس مدیر  مالی ارشد بایستی د

 هر دو را در نظر بگیرد.

 ارائه برنامه  کاری کلی در مورد تغییرات

جدا از دوره ی بحران مطالعاتی که توسط مکنزی : باربارا کاکز

نشان می دهد که هیئت بیش از دو سوم زمان خود  انجام شده

صرف تهیه گزارش مالی، شرایط و محیط و مسایل بهداشتی را 

و ایمنی و امور انضباطی و غیره در شرایط موجود صرف می 

نماید. تنها بیست درصد صرف استراتژی می شود. برای هیئت 

از این چارچوب مطلوبیت خارج شده و خیلی مهم است که 

ه و قابل استفاد همانطور که گفتم واقعا روی ایجاد ارزش های

کارآمد متمرکز شود. من تصورم از هیئت مربوط به شرکت گاز 

ی را انجام نداده است. اهمیت توسعهو نفت این است که این کار 

توانسته مشاغل با ثبات در اوایل کار مشخص شده است. شرکت 

به مزیت های اولیه این کار به کمک تغییر به سمت یک شغل 

ذاری در تکنولوژی سبز دست یابد و این شامل سرمایه گ

 خورشیدی و باطری می باشد.

در پایان روز هیئت نهایتاً مسئول این استراتژی می باشد و مدیر 

ارشد مالی می تواند در بهترین موقعیت قرار گیرد تا بحث های 

تواند رد حمایت قرار دهد. مدیر مالی میمربوط به استراتژی را مو

شرکت ایفا کند  خنثی در میان مدیران اجرایی یکیک نقش 

در عین حال که ایده های تغییر خود را ارائه ساخته و آنها را بر 

اساس داده های کیفی و کمی موجود اعمال نمایند و همچنین 

با مدیران اجرایی همکاری کنند تا همه ی موارد را به هیئت باز 

گردانند. این مسئله امروز مهمتر تلقی می شود که بتوان به 

در اوایل کار واکنش درستی  19ط به کوید چالش های مربو

 داد.

: بزرگترین چالش برای مدیران اجرایی و ریک هیترن ویت

مدیران ارشد مالی و دیگر مدیران ارشد این است که ایده های 

اینکه استفاده از مزایای موجود برقرار سازند. هر جدید را بدون 

مدیر اجرایی می تواند نقش متفاوت ولی مهمی را در این راستا 

مدیر ارشد مالی نیاز دارد تا اطالعات موجود را در مورد ایفا کند 

ساختار و شرایط سخت ارائه کند در حالی که مدیران اجرایی 

ه کار گیرند. به عنوان بهتر می توانند جنبه های انگیزشی را ب

مثال شرایط موجود را برای تغییر و توجیه موفقیت مورد استفاده 

قرار دهند. کل تیم یک چارچوب استراتژی را ایجاد می کند که 

این شامل بازار، محصوالت، تغییر در هزینه ها و طرح اجرایی 

می باشد. اما مدیران ارشد مالی الزم است از این قضیه اطمینان 

کنند که نکته های برجسته عملیاتی و مالی نیز در این  حاصل

کار در نظر گرفته شوند. حتی اگر آنها برای هر بخش از سازمان 

مشهود نباشند باز هم هیئت می تواند از طریق مدیران ارشد 

 مالی به وجود آنها پی ببرد.
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 پیش بینی آینده

برای رسیدن به یک نگرش موثر در حقیقت  باربارا کاکز:

را فراهم سازند غیرمالی  KPL مدیران ارشد مالی بایستی بتوانند

که برای  ارتقادهندگان شبکهکارمندان و  دخالتامتیاز  مثل

مدیران تی بحرانی به نظر می رسند. عملکرد سازمان و بهداشت آ

قرار  ارشد مالی بایستی پروسه های استراتژی را مورد بررسی

دهند تا متوجه شوند فرصت ها و خطرها به خوبی مورد ارزیابی 

شاخص سیاسی هیئت را افزایش قرار گرفته اند. آنها می توانند 

داده و از این طریق به بسته ی فکری جهانی دست یابند به 

عنوان مثال می توانند بهفمند که چه چیزهایی در واشنگتن، 

 اجتماعات پزشکی رخ می دهند.چین و دیگر مناطق مهم یا در 

المدت در سازمان اجرایی اغلب فرد متمرکزی در طویلمدیریت 

محسوب نمی شود و ما می دانیم این بخاطر این است که 

ت  های کوتاه مدت عمل بازارهای مالی ما تحت تاثیر سیاس

. هیئت مجبور است که روی شرایط طویل المدت برنامه کنندمی

رشد مالی بایستی توازن خوبی از هر دو را ریزی کند. مدیران ا

در اختیار داشته باشند. این مسئله احتماالً به این معناست که 

ارائه یک برنامه ی قابل انعطاف و متغیر همزمان متمرکز روی 

نتایج کوتاه مدت می تواند به تعریف و اعمال یک استراتژی مؤثر 

پاندمیک کوید برای شرکت کمک نماید. بدین ترتیب می توان از 

 با قدرت خارج شد. 19

هیئت نیاز به مدیر ارشد اجرایی دارد تا  ریک هیترن ویت:

بتواند حقایق چندمنظوره را اجرا کند. باید بتواند در تفکر در 

زندگی آرامی را انجام دهد و دید وسیع فعال باشد و در آینده 

راستای حرکت رو به جلو هدایت کند. بتواند شرکت را در 

ران ارشد مالی بایستی در اتاق فکر در اتاق مدیریت یک مدی

پیشرو و پیش قدم باشند. اما از جهتی شما نمی توانید به سمت 

متمرکز نشده آینده حرکت کنید تا زمانی که شما در حال حاضر 

باشید. مدیران ارشد مالی زمینه های این تمرکز در زمان حال 

ن آینده و حال، بین فراهم می کنند در واقع ایجاد توازن بی

مدیران اجرایی و مدیران ارشد مالی بسیار مهم می باشد. هیئت 

می خواهد احساس کند که شرایط استراتژیکی ویژه ای وجود 

 این شرکت است که بایستی جلوی اوهام را بگیرد. دارد اما 

 جرات مخالفت

برای مدیران ارشد اجرایی و مدیران ارشد مالی مهم  بارباراکاکز:

است که خوب پیش بروند اما ارتباط آنها نبایستی خیلی نزدیک 

واقع گرا باشد . برای مدیر ارشد مالی بهتر است که به هم باشد

ولو اینکه گاهی به اختالفات ساختاری برسند. در زمانی که مدیر 

مثبت عمل کند کار برای ارشد اجرایی نمی تواند در اتاق هیئت 

مدیر ارشد مالی سخت تر می شود که به سمت یک برنامه ی 

تر باز گردد. اما نقش مدیر ارشد مالی هدفمندتر و واقع گرایانه

بیشتر از این است آنها الزم است که به اخطارهای اولیه گوش 

دهند. بعنوان مدیر هیئت من احساس بهتری می کنم اگر گاهی 

ا در حال از دست دادن به هر حال م"ی بگوید مدیر ارشد مال

کار بزرگی برای مدیر ارشد  . این"سهم بازار در اینجا هستیم

مالی محسوب می شود که در مجمع هیئت با اعتماد به نفس 

این مسئله را عنوان کند. مدیر ارشد مالی که ذهن مستقلی دارد 

ر همیشه بایستی با هیئت خیلی شفاف برخورد کند و یک مدی

اجرایی ارشد همیشه بایستی در ایجاد یک رابطه ی باز و دو 

برای هیئت مهم است که طرفه با مدیر ارشد مالی کوشا باشد. 

این رفتار ساختاری را از هر دو بخش اجرایی دریافت کند به 

طوری که به خوبی این قضیه استنباط شود که چه چیزی خوب 

 است و چه چیزی خوب نیست. 

 

مدیر ارشد مالی که ذهن مستقلی دارد همیشه بایستی با هیئت خیلی شفاف برخورد کند و 

یک مدیر اجرایی ارشد همیشه بایستی در ایجاد یک رابطه ی باز و دو طرفه با مدیر ارشد 

مالی کوشا باشد.
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 به گفتگوهای سازندهرسیدن 

تیم مدیریت ارشد نبایستی در شروع راه  ریک هیترن ویت:

حل کاملی را ارائه کند. بایستی یک دوره ی پرسش و پاسخ نیز 

طی شود. دفتر هیئت بایستی جایی برای مدیر ارشد مالی و 

و بهره برداری همراه با برنامه هیئت محسوب شود تا به بررسی 

ب بندی گفتگوهای مفهومی دست یابد ریزی متفکرانه و چارچو

 و بدین ترتیب به تصمیم گیری با کیفیت باال هدایت شوند.

بعنوان مثال مدیران ارشد مالی قبالً می توانستند موارد قدیمی 

را در مقابل شرکت مثل سرمایه گذاری در کارخانه ها و 

ساختاری در این تجهیزات ارائه کنند و در واقع یک گفتگوی 

ئه می شد. انواع کارهایی که آنها حرفش را می زنند مورد ارا

تغییر کرده در مورد شرکتها فکر کنید. سرمایه گذاری در 

تکنولوژی پایه می تواند بخش بزرگی از پرداخت ها را برای 

همراه باشد.  اهداف درگیر کند که شاید با درآمد خالص پایین

ها کیب موجودین مقدار نهایتاً از ترایده ای که نشان می دهد ای

 حاصل می شود تا یک هدف انفرادی....

هیئت ها احتماالً با چنین سرمایه گذاری آشنا نیستند که این 

بیشتر از تصمیم گیری های سریع و ساختاری می باشد که به 

مانی و عدم تناسب موجود اتخاذ محدودیت های زواسطه ی 

شوند. آنها نیاز به یادگیری دارند. هیئت بایستی زمان داشته می

باشد که بفهمد در عمل چه چیزهایی بایستی کسب شوند و چه 

مقیاس بندی هایی تحت مالکیت جدید اتخاذ شوند و چگونه 

این مقیاس بندی تحت تاثیر خط پایه و هر گونه خطر قرار گیرد. 

نجام گیرد یعنی بر اساساً یک تصمیم گیری دو شکلی بایستی ا

و مشاوره که در اینجا مدیر ارشد مالی اساس زمان مورد نیاز 

نقش مهمی را در این مسئله ایفاد می کند که بایستی از دو 

پروسه فوق مطمئن شود و چندین جلسه صرف بررسی آن 

 بایستی به کرات صورت پذیرد.بنماید و مکالمات نیز 

به صورت مداوم صورت  این گفتگوها بایستی 19در زمان کوید 

پذیرد و کیفیت آن نیز بایستی خوب باشد چون مردم به جلسات 

آنها می خواهند که مطالب به خوبی فهمیده مهم عادت دارند. 

و پروسه ها به خوبی سازماندهی شوند اما وقتی شما سعی می 

کنید که با ایده های جدید و صدای جدید اقدامی به عمل 

مزمان در یک اتاق و در یک راستا عمل بیاورید بایستی همگی ه

 کنید. 

 افزایش نقش عوامل تغییر

سال پیش  5نقش مدیریت ارشد مالی وسیع تر از  بارباراکاکز:

می باشد. آنها مسئولیت بیشتری برای اطالعات و تغییرات 

دارند. برای پیشرفت در  ITدیجیتالی و سایبری و آغازگرهای 

ببنید واقعاً چه نقش دیگری "کار به اهداف شرکت باز گردید. 

را من می توانم در شرکت ایفا کنم؟ چگونه می توانم آن را در 

چه عواملی می توانند بیشترین " راستای وظایف خود قرار دهم؟

ها ؟ چگونه می توانم در این حیطهاثر را در شرکت داشته باشند

شاید این تمرکزی روی سیستم  "سریع به موفقیت برسم؟

دیجیتال یا سیستم مشاوره و کنترل یا کارشناسی و یا هوش 

سیاسی باشد. پاسخ حرفه ای مدیر ارشد مالی به مدیریت بحران 

می تواند راهی برای توسعه آتی محسوب شود. هر چه  19کوید 

که باشد من می توانم آن را شناسایی و کار را آغاز کنم. هر 

می توانید را به دست آورید. هر گونه متنی که در آموزشی که 

رابطه با مشاغل منتشر شده را مطالعه کنید. یاد بگیرید که 

چطور می توانید خود را با سرمایه گذاران فعال هماهنگ سازید. 

 تر خواهید شد.موفققدم به قدم 

یا اختالل  19چه شما در مورد کوید ریک هیترن ویت: 

دیگری روی مشاغل صحبت بکنید لطفا به دیجیتالی یا هر اثر 

خاطر داشته باشید که هیئت می خواهد شبها بخوابد و وقتی 

جزئیات از دست برود شرکت کمتر مدیر ارشد مالی را می بخشد 

تا مدیر ارشد اجرایی را و فراموش نکنید که خصوصاً در این 

محیط چالش برانگیز فعلی این مسئله بسیار مهم می باشد. 

 ها و هیئت ها؟ ما می خواهیم شبها راحت بخوابیم.صندلی 


