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فصل 1
آیین های نوین مدیریت
چرا انگاشت ها با اهمیت هستند ؟
آیین های مقدس در واکنش های اجتماعی ،از جمله مددیریت ،بدر انگاشدت هدای دیدرین دربداری وا یدت
استوارند.
نظم زیر بنا و انگاشت هایی که درباری وا یت داریم ،ما را به نقاط مهم و آنچه باید برآن تمرکز نمدود
رهنمون می گردند .انگاشت ها هستند که نشان می دهند در یک نظم م ین چه چیزهایی پذیرفتنی و چه
چیزهایی ناپذیرفتنی می باشند.
جالب اینجاست که انگاشت ها با همه اهمیتی که یافتده اندد ،بده نددرت مدورد تجزیده وتپلیدل ،پد وهش و
چالش رار می گیرند ،پتی به آشکار کردن آنها هم نپرداخته ایم.
آیین هایی که زیربنای انگاری ها (فرضیه ها) رار می گیرند ،تاثیری در جهان طبی ی ندارند ـ چنانچه
آییندی بپنددارد کده خورشدید بده گدرد زمدین مدی چرخدد و دیگدری بگویدد کده زمدین بده گدرد خورشدید مدی
چرخد ،در پرکت های طبی ی زمین و خورشید خللی بوجود نمی آید .سر و کدار نظدم هدای اجتمداعی،
مانند مدیریت ،با انسان ها و سازمان های انسانی است .نکته مهم دیگر این است که انون های طبی ت
بسیار ثابت هستند و دست کم در یک سدی و یا یک دهه تغییر نم یکنند.
در یک نظم اجتماعی همچون مدیریت ،آنچه اهمیت دارد انگاشت های بنیادین است.
از آغا ز بررسی ها و پ وهش های نوین مدیریت که به دهه  1391می رسدد ،دو دسدته از انگاشدت هدا
مورد پذیرش بسیاری از اندیشمندان ،نویسندگان و کاربران مدیریت رار گرفته اند.
گروی نخست ،زیربنای نظم های مدیریتی را ساخته اند:
 -1مدیریت  ،ی نی مدیریت بازرگانی.
 -2تنها یک گونه ساختار سازمانی درست وجود دارد و یا باید وجود داشته باشد.
 -9تنها یک رای درست برای اداری کرد انسان ها وجود دارد و یا باید وجود داشته باشد.
گروی دوم انگاشت هایی هستند که زیربنای کاربرد مدیریت را می سازند:
 -1فن آوری ها ،بازارها و کاربران نهایی فرآوردی ها ،ثابت و مشخصند.
 -2لمرو مدیریت از دید پقو ی و انونی ،ت ریف شدی و روشن است.
 -9پوزی ف الیت مدیریت ،درون سازمانی است.
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 -4مپیط کار و زندگی شرکت ها و مدیریت ،همان پوزی ا تصاد ملی و مرزهای یک کشور است.
مدیریت ی نی مدیریت بازرگانی :
دست اندر کاران جوان  ،از مدیریت نشنیدی اند و آنچه به گوششان می خورد ،مدیریت بازرگانی است.
مدیریت بازرگانی هم مانند دیگر بخش ها ،زیرمجموعه مدیریت به پساب می آمد.
عنوان «مدیر» برای نخستین بار در پوزی شدهرداری و بده صدورت «مددیر شدهر» بکدار رفتده اسدت.
اصددول مدددیریت نیددز نخسددتین بددار در ار تددش و توسددط ایلیهددو روت وزیددر جنددو رتددیس جهمددور تتددودور
روزولت ( )1311پیادی گردید.
آنچده مایده پددیش افتدادن «بازرگدانی » و اختصدداد دادن عندوان مددیریت بدده آن گردیدد ،رخدداد «رکددود
بزرگ » بود که با بازرگانی سر دشمنی داشت و آنرا بسیار سرزنش می کرد.
مدیریت بازرگانی تمام مدیریت نیست ـ همانگونه که مامایی تمام دانش پزشکی نیست.
بی تردید ،مدیریت در سازمان های گوناگون  ،متفاوت است ـ رسالت هر سازمان راهبرد آنرا مشخد
می کند و راهبرد ،پدیدآور ساختار سازمانی مناسب است.
نخستین نتیجه گیری از تجزیه و تپلیل انگاشت ها در جهت افدزایش بهدری وری مددیریت چندین اسدت :
مدیریت برجسته ترین و وی ی ترین نهاد در همه سازمان ها می باشد.
تنها سازمان دهی درست :
ساختار سازمانی کسب و کارها برای نخستین بار یدر فرانسه و توسط هانری فایول ( )1441-1321ـ
مدیر یک تشکیالت بسیار گستردی و بدون ساختار سنجیدی شرکت ذغال سنو ـ به لرزی درآمد.
فردریک تیلور سازمان را بده چشدم نیداورد و تدا پایدان عمدر از «صداپبکاران» و «یداری دهنددگان بده
آنها» گفتگو می کرد.
جنو جهانگیر نخست ،نیاز به برپایی ساختار رسمی در سدازمان هدا را آشدکار کدرد .از سدوی دیگدر،
پیامدهای همین جنو نشان داد که ساختار کاربردی فایول و کارنگی ،تنها روش درست سدازمان دهدی
نیستند .در پایان جنو ،ابتدا پیر دوپان ( )1481-1314و سدپس آلفدرد سدلوآن ( )1481-1311اندیشده
سازمان های غیرمتمرکز را پیادی کردند .اکنون هم از ساختار تیمی در همده سدازمان هدا پشدتیبانی مدی
کنیم و آنها را تنها روش درست سازمان دهی می دانیم.
اکنون می دانیم که سازمان یک پدیدی ط ی نیست ـ ابزاری اسدت کده بهدری وری انسدان هدا را در کدار
گروهددی بددامتر مددی بددرد .بنددابراین ،سدداختار هددر سددازمان خدداد ،مناسددب بددا وظیفدده هددای مشددخد ،در
وض یتی م ین و زمانی مشخد است.
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وجود هرم سازمانی و اصدل پدذیرش بدی چدون و چدرای فرمدان هدا ،تنهدا نقطده امیدد نجدات سدازمان در
برخورد با بپران ها می باشد.
در سددازمان دهددی ،اصددولی را برمددی شددمارند کدده یکددی از آنهددا نیدداز بدده تهیدده نمددودار سددازمانی اسددت .
استدمل می کنند که کارکنان باید پد و مرز سازمانی را که در آن کار می کنند ،به خوبی بشناسند.
اصل دیگر ،وجود یکنفر رتیس است که بتواند فرمان نهایی و تصمیم گیری های دشوار را به سازمان
برساند .در این زمینه  ،اختیار باید با مستولیت متناسب باشد.
اصل منطقی دیگر این است که هر فرد باید تنها یک رتیس داشته باشد.
ولی نکته مهم اینجاست که اصول یاد شدی به ما نمی گویند که چه بکنیم ،تنها یدادآور مدی شدوند کده چده
نکنیم!
سازمان را باید با دید بخشی از از «ج به ابزار» مدیریت نگای کنیم.
بایستی وی گی های تیم ها بررسی شوند و به درستی بفهمدیم کده در چده مدو یتی بایدد از چگونده تیمدی
سود برد و سازمان دهدی را بدر پایده آن نهداد .اگدر چندین نکندیم ،پدیددی کارآمدد تدیم سدازی هدم بده زودی
همچون مدهای زودگذر ،ناپدید خواهد شد.
پوزی ای دیگر که سخت بده پد وهش و بررسدی نیداز دارد ،سداختار گدروی مددیریت ارشدد اسدت .دانون
اساسی ایامت متپدی ،نمونه بارزی در این زمینده اسدت کده بدرای نخسدتین بدار مسداله جانشدینی شدخد
نخست کشور را پل کردی است.
پیشگامان مدیریت در یکصد سال پیش درست گفته اند که « سداختار سدازمانی بسدیار ضدروری اسدت»
ولی اشتبای ایشان در آنجاست که تنها به وجود یک ساختار درسدت ایمدان داشدته اندد .بده جدای اینکده بده
دنبال تنها ساختار سازمانی درست بگردیم ،مدیریت بایدد روش یدافتن و آزمدایش «سدازمانی مناسدب بدا
وظیفه ها و رسالت شرکت » را بیاموزد.
تنها رای درست اداری کردن انسان ها :
در هیچ یک از پوزی های ف الیدت مددیریت ،انگاشدت هدای بنیدادین سدنتی بده انددازی آنچده در خصدود
انسان ها رعایت می شوند ،استوار و پدا برجدا نیسدتند ـ هرچندد بسدیاری از آنهدا ناآگاهانده صدورت مدی
گیرند .درست در همین پوزی نیدز ،انگاشدت هدا از هدر بخدش دیگدر ،بیشدتر از وا یدت بده دور بدودی و
بکلی ضد بهری وری هستند.
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ممکنست بخش بزرگی از کسانی که برای یک سازمان کار می کنند ،مستخدم آن سدازمان باشدند .ولدی
گروی چشمگیری هم هستند که برای یک شدرکت کدار مدی کنندد و در اسدتخدام آن نیسدتند ـ یدا دسدت کدم
پیوند آنها به صورت استخدام تمام و ت نیست .شمار اینگونه افراد با شتاب رو به افزایش است.
ایدن گددروی از انسددان هددای کدداردان ،بدده صددورت مسددتقل و یددا از رای همکدداری بددا یددک شددرکت پیمانکددار،
خدمات خود را برای ساعت ها و یا روزهای م ین ،به خواستاران عرضه می کنند و آنها را همکاران
پاری و ت یا مو تی می نامیم.
کسانی هم که در استخدام تمام و ت سازمان ها هستند ،پتدی در واپددهایی کده بده مهدارت کمتدری نیداز
دارند ،دیگر «فرودست» به پساب نمی آیند .بیشتر کارکنان داتمی سازمان ها از گدروی فرهیختگدان و
افراد خبری می باشند که با عنوان «همبسته و یا همقطار» مشخد می شوند.
از سوی دیگر« ،فرادستان » مانند چند دهه پیش کار «فرودوستان» خدود را انجدام نمدی دهندد .وظیفده
های ایشان به کلی دگرگون شدی است و به ف الیدت هدایی مدی پردازندد کده وید ی مددیران و رهبدران مدی
باشد.
همبستگان هر سازما ن به هنگام استخدام ،اخراج ،ترفیع و دریافت پداداش ،فرودسدت «رتدیس» هسدتند.
در زمینه های پرفه ای ،تنها پیوند مناسب این است که فرد بخواهد و به رتیس یاد بدهد که وظیفده اش
چگونه انجام می شود و چه نتیجده ای بدرای سدازمان ببدار خواهدد آورد .ایدن فرودسدتان  ،بدرای گدرفتن
راهنمددا یی و شددناخت جهددت درسددت مددورد نظددر سددازمان  ،بدده فرادسددتان متکددی هسددتند و «م یارهددا و
استانداردها» را از ایشان می گیرند.
در سازمان های نوین ،رابطه فرادستان و فرودستان همچون پیوند رهبدر ارکسدتر یدا نوازنددگان اسدت،
هر نوازندی ای ساز تخصصی خود را می زند ،ولی برای هماهنگی ،شناخت جهدت پیشدرفت سدمفونی،
و م یارها (استانداردها ،ارزش ها ،کارکرد ،نتیجه) ،به رهبر وابسته است.
آن چیزی که انسان ها ـ بده وید ی مدردم فرهیختده ـ را انگیدزی مدی دهدد ،همدانی اسدت کده مایده انگیدزش
داوطلبان خدمت می باشد ،این گروی در اندیشه دریافت مادی نیستند ،ولی می خواهند که کار پدر جذبده
و چالش آفرین باشد .افزون بر این می خواهند که رسالت سازمان را بده خدوبی بدانندد و بددان اعتقداد و
ایمان داشته باشند.
ممکنست که مساله بهری وری کارکنان فرهیختده ،بده مرکدز و نقطده آغدازین پد وهش هدا و چدالش هدای
مدیریتی تبدیل شود ـ همانگونه که یکصد سال پی ش و با کارهای فردریک تیلور ،بهدری وری کارکندانی
کدده بددا نیددروی بددازو ف الیددت مددی کردنددد ،مرکددز بررسددی هددای مدددیریتی و اداری انسددان هددا بددود .در آن
صورت ،بایستی انگاشت های سنتی را کنار گذاشت و به دسته ای تازی روی آورد:

5

انسان را «اداری می کنیم» ،
خودکار باید انسان ها را رهبری کند.
هدف ،بهری ور ساختن توانمندی ها و دانش هر فرد است.
فن آوری ها و کاربران نهایی فرآوردی ها ثابت و مشخصند :
در سدی نوزدهم و نیمه نخسدت سددی بیسدتم ،ایدن انگاشدت درسدت بدود کده فدن آوری هدای بیدرون از هدر
صن ت ،برآن ثاثیر ندارند و یا اثرشان بسیار اندک است .امر وز باید عکس اینرا انگاشت  ،ادامه کار و
پیشرفت هر صن ت در فن آوری هایی نهفته است که بیرون از پوزی آن صن ت رار دارند.
در سدی نوزدهم  ،فن آوری ها مدوازی پدیش مدی رفتندد ـ اکندون پیوسدته بدا همددیگر برخدورد مدی کنندد.
پیوسته دیدی می شود که دست اندرکاران یک صن ت م ین به ناگای با انقالبدی رو بده رو مدی شدوند کده
پدید آورندی آنرا هرگز نشناخته بودند ـ مانند آنچه نتیک بر سر صن ت داروسازی آوردی است.
اکنون «کارت اعتباری» پیش پای همه روش های سنتی سبز شدی است .هنوز کسی پجم کار این پدیدی
نوین در بازار را نمی داند ـ ولدی بدی تردیدد خدود گونده تدازی ای از پدول اسدت .پجدم پدول الکترونیکدی
آنچنان بام می رود که بنیان پیش بینی های ا تصادی و آمار پول در گردش را بر باد خواهد داد.
اکنون مدیریت باید بپذیرد که دیگر هیچ یک از فن آوری ها وی ی یک صن ت م ین نیستند ـ بلکده مدی
توانند به صنایع گوناگون بهری برسدا نند .همچندین بایدد بده ایدن انگاشدت تدازی روی بیداوریم کده کداربران
نهایی هیچ فرآوردی ای ثابت نیستند ـ و برعکس ،کاربران نمی خواهند که خود را وابسته به یک کام و
یا خدمت مشخد نمودی و پایبند آن شوند.
به سخنی دیگر ،مدیریت باید بندای سیاسدتگذاری خدود را بدر ایدن انگاشدت بگدذارد کده هدیچ کددام از فدن
آوری ها و یا کداربران نهدایی پایده تصدمیم گیدری نیسدتند .پایده کدار بایسدتی بدر ارزش هدای مدورد نظدر
مشددتریان و آن مقدددار از درآمدشددان کدده مایددل بدده خددرج کددردن هسددتند ،ددرار گیددرد .سیاسددتگذاری هددا و
راهبردهای مدیریت باید هر چه بیشتر به این سمت کشیدی شود.
لم رو مدیریت از دید پقو ی و انون ،ت ریف شدی و روشن است :
انگاشت همگانی بر این است که چون سازمان ها ـ خوای کسب و کار ،دانشگای و یا بیمارستان ـ دارای
شخصیت پقو ی هستند ،پس لمرو انونی مدیریت هم روشن است .این دیددگای ،مبندای مددیریت را بدر
فرماندهی و مهار سازمان استوار می داند.

6

یکی از دلیل های عمدی گرفتاری شرکت جنرال موتور ب دد از جندو جهدانی دوم ایدن بدود کده دوراندت
موسس شرکت پایه و مبنای مدیریت را فرماندهی و مهار سازمان می دانست و مدی پنداشدت کده بدا در
اختیار داشتن این دو عامل ،از هر گزندی مصون خواهد ماند.
به رغم پیروزی های گذشته ،اکنون هیچ کدام از روش ها «مشارکتی» کارآمد نیستند .بنابراین ،بایستی
لمرو مدیریت را دوباری بررسی و بازنگری نمود.
فرضیه تازی ای که مدیریت روز به روز بیشتر بدان متمایل می شود ایدن اسدت کده ،لمدرو مددیریت را
انون ت یین نمی کند.
این لمرو را باید کا رکرد وعملیات سازمان مشدخد نمایدد ـ بایدد سراسدر فرایندد کدار را در بربگیدرد.
رویکرد مدیریت بایستی به کارکرد و نتیجه گیری در سراسر زنجیری واپد ا تصادی باشد.
لمرو مدیریت از دید سیاسی ،ت ریف شدی است :
فرضیه همگانی بر این است که مرزهای دانش و کاربرد مدیریت ،مشخد و مپدود به پوزی ا تصداد
داخلی هر کشور است .بنیان شرکت های چندملیتی سنتی بر این فرض نهادی شدی است.
تا چند سال پیش «واکسهال» انگلستان و «اوپل» آلمان ،شرکت های وابسته به جنرال موتورز ،همانند
شرکت های مستقل رفتار می کردند و کارشان بیشتر تولید و فدروش مپلدی بدود .ایندک هدر دو شدرکت
زیر چتر سازمانی با عنوان «جنرال موتورز اروپا» درآمدی اند که بدرای سراسدر اروپدا خدودرو تولیدد
می کنند.
در شرکت های فراملیتی سنتی ،وا یت هدای ا تصدادی و وا یدت هدای سیاسدی پهلدو بده پهلدو و همدرو
پیش می رفتندد ـ هدر بخدش در کشدورهای خدارجی «یدک واپدد کسدب و کدار» بده پسداب مدی آمدد .در
شرکت های نوین ،هر بخش « یک مرکدز هزینده» تلقدی مدی شدود .ایدن روش در زمینده هدای گدزینش
راهبرد ،تولید و ف الیت های دیگر  ،با پیچیدگی فراوانی رو به رو می باشد کده بایدد بددان هدا رسدیدگی
نمود.
مدیریت و مرزهای ملدی دیگدر هدم راسدتا نیسدتند .دیگدر نمدی تدوا ن انگاشدت کده لمدرو مددیریت از دیدد
سیاسی ت ریف شدی و روشن است.
مرزهای ملی از آن جهت مهم هستند که مانع آفرین می باشند .در ت ریف و اجرای روش های مدیریتی
ـ بی تردید و به وی ی برای کسب و کارها ـ رفته رفته باید بجای «سیاست» و «کارکرد و عملیات» را
مبنا رار دهیم.

7

پوزی ف الیت مدیریت ،درون سازمانی است :
در ابتدا بایستی تفاوت آشکار و غیر ابل درکی میان «مدیریت» و «کارآفرینی» را بپذیریم.
همواری آشکار بودی است که مدیریت و کارآفرینی دو رویه یک سکه هستند .هر کارآفرینی که مدیریت
نداند و یا مدیری که به نوآوری نپردازد ،کارش به شکست خواهد انجامید.
نکته مهم این اسدت کده ندوآوری و کدارآفرینی از بیدرون سدازمان سرچشدمه مدی گیدرد و تمرکدز آن ،بدر
مو یت های برون سازمانی است .هر بنگاهی که کارآفرینی را از مدیریت جدا بداند ،بزودی در میان
همگنددان جددایی نخواهددد داشددت .ایددن وا یددت بددا فرضددیه ای کدده پددوزی ف الیددت مدددیریت را تنهددا درون
سازمانی می داند ،همخوان نیست.
مدیریت برای به نتیجه رساندن کار سازمان بوجود می آید .هدف اصلی باید نتیجه هدای مدورد انتظدار
باشد و همده مندابع سدازمان بایدد در جهدت دسترسدی بددان بکدار افتندد .مددیریت نهدادی اسدت کده در هدر
سازمان ،خوای کسب و کار ،کلیسا ،دانشگای ،بیمارستان و یا پتی سایه بان خرمن کوبی زنان روستایی،
باید آنرا در ببار آوردن نتیجه های برون سازمانی ،توانمند کند.
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فصل 2
راهبرد ـ باورهای تازی
چرا راهبرد ؟
راهبرد ،تتوری کسب و کار را به عملکرد تبدیل می نماید .هدف راهبرد یاری رساندن به سدازمان در
رسیدن به نتیجه دلخوای در مپیطی غیر ابل پیش بینی می باشد .راهبرد به سازمان اجازی می دهد تا به
صورت هدفمند از فرصت ها بهری برداری کند.
چنانچه راهبرد به نتیجه پیش بیندی شددی نرسدد نخسدتین نشدانه ای اسدت کده مدا را در کدارآیی تتدوری بده
تردید وا می دارد و نیاز به بازنگری در آنرا نشان می دهد .تنها در سایه راهبدرد اسدت کده مدی تدوانیم
«فرصت ها» را شناسایی کنیم.
خوشبختانه پنج عامل وجود دارند که می توان آنها را نقطه اطمینان به پساب آورد .البته این عامل هدا
با آنچه راهبردهای کنونی مهم می پندارند ،متفاوتندد .از آن بد امتر اینکده ،عامدل هدای مدورد نظدر جنبده
های ا تصادی ندارند ـ بیشتر اجتماعی و سیاسی هستند:
 -1سقوط نرخ تولد نوزادان در کشورهای پیشرفته.
 -2دگرگونی در چگونگی هزینه کردن درآمدهای اضافی (مصرف کردنی).
 -9ت ریف کارکرد.
 -4ر ابت جهانی.
 -1ناهمروی و ناسازگاری رو به افزایش در میدان جهانی شدن ا تصاد ،و از هم پاشیدگی سیاسی.
سقوط نرخ تولد نوزادان :
به درستی می توان گفت که اپن و جنوب اروپا ـ پرتغال ،اسپانیا ،جنوب فرانسه ،ایتالیدا و یوندان ـ بده
خودکشی دست جم ی ملی روی آوردی اند که در خالل سدی بیستم و یک اجرا خواهد شد.
نرخ زایش نوزادان می تواند دگرگون شود ،همانگونه که دوری پس از جنو جهان گیر دوم در ایدامت
متپدی این رخداد را نشان می دهد .ولی نکته مهم این است که اگر چنین شود ،نوزادان دست کم پس از
بیست سال به بازار کار وارد خواهند شد  .بنابراین ،تنها رای تدامین نیدروی کدار و پیشدگیری از سدقوط
پرشتاب آن ،مهاجرت های انبوی می باشد.
در کشورهای پیشرفته صن تی ،همه سازمان ها باید راهبرد خود را بر پایده کداهش جم یدت ـ بده وید ی
جم یت جوان ـ رار دهند.
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در جهان سوم هم رشد نرخ زایش کودکان چندان شگفت انگیز نیست و در پدود همان نرخ کشورهای
پیشرفت ه کنونی پیش از رسیدن به مو یت ا تصادی و اجتماعی تازی است.
آب پدداک و سددالم و هددوای سددالم تددا اندددازی ای مسدداله سدداز شدددی و بایسددتی میددان جم یددت و مپددیط زیسددت
هماهنگی هایی به وجود آورد .دوباری تاکید کنم که در میان همه مساله های یاد شدی ،کداهش ندرخ تولدد
کودکان در کشورهای پ یشرفته ،بسیار مهم و همرای با تاثیرهایی است که به پاری ای اشاری می شود:
 -1در بیست تا سی سال آیندی  ،رویکدرد بده آمارهدای جم یتدی ،بده مپدور اصدلی سیاسدت گدذاری هدای
کشورهای پیشرفته تبدیل خواهد شد.
مشددکل بددزرگ دیگددر در زمیندده مهدداجرت خواهددد بددود .پیشددگیری از مهدداجرت بسددیار دشددوار و هماننددد
متو ف ساختن کارکرد انون جاذبه در طبی ت است.
 -2در دوری یاد شدی ،پکومت کشورهای پیشرفته رو به بی ثباتی می گذارد.
 -9ممکنسددت کدده «بازنشسددتگی» در سددازمان هددا همچنددان ادامدده یابددد ،ولددی ایددن بدده م نددای کددار نکددردن
بازنشستگان نخواهد بودـ شاید این گروی دیگر کا رمندان تمام و ت سازمان نباشند و ساعات کارشان در
روز و یا مای های سال مپدود باشد.
نکته مهم این است که بازنشستگان سنتی در مستولیت های تازی ،انتظار و ادعای هیچگونه پست و مقام
سازمانی را ندارند و دانش و تجربه خود را به شایستگی به همه عال مندان عرضه می نمایند.
 -4چهارمین تاثیری که کداهش ندرخ تولدد ندوزادان بدر جام ده کداری دارد ،نیداز بده افدزایش بهدری وری
کارکنان ـ به وی ی گروی فرهیخته ـ است.
کاهش شمار کودکان  ،به مدارس فرصت بزرگی می دهد تا کیفیت خود را بهبدود بخشدند .اکندون اپدن
تنها کشوری است که نقش آموزش های نخستین را دریافته است و آموزگاران مقطع ابتدایی به بهتدرین
وجهی تربیت ،نگهداری و تامین می شوند.
کاهش شمار نوزادان ،آنچنان پیامدهای سیاسی و اجتماعی گستردی و رفی دارد ،که هنوز نمدی تدوانیم
پدس بزنیم .بی تردید  ،برکسب و کارها هم تاثیر ا تصادی شگرفی خواهد گذاشت.
توزیع درآمد :
دگرگونی در سهمی از درآمد افراد که به مصرف می رسانند ،هم سنو دگرگونی در شمار جم یت ،با
اهمیت است ولی کمتر بدان توجه می شود .با اطمینان می توان پنداشت که در دهده هدای نخسدتین سددی
بیست و یکم ،این روند به اندازی کاهش شمار جم یت مساله ساز گردد.
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سهم مصرف ش دنی از درآمد (آن بخشی از درآمد که مردم هزینه جاری می کنند) ،بنیان تمام اطالعات
و پ وهش های ا تصادی می باشد.
در دهه های آغازین سدی بیست و یکم ،هم در روند سهم مصرف شدنی از درآمد و هم در هزینه کردن
آن سهم ـ ی نی جانشین شدن یک فرآوردی به جای فرآوردی ای دیگدر در همدان ردی تولیددی ـ دگرگدونی
رخ خواهد داد .مدیران و ا تصاددانان به این امر همچنان بی توجه هستند.
چهار بخش در سدی بیستم رو به رشد داشته اند که به ترتیب می آوریم:
 دولت مرا بت های بهداشتی آموزش و پرورش تفریح و سرگرمیشاید بخش تفریح و سدرگرمی بده تنهدا یی برابدر بدا هدر سده مدورد دیگدر کدارآیی و بهدری وری ا تصدادی
داشته است.
دولت ها بزرگترین خریدار و یا مصرف کنندی کامها و خدمات هستند ـ پتی در دوران های جنو هدم
سهم دولت از این بابت اندک است.
سه تای دیگر ،مرا بت های بهداشتی  ،آموزش و پرورش ،و تفریح و سرگرمی ،همگدی از بزرگتدرین
مصرف کنندگان کامها و خدمات هستند ـ در پالی کده خدود هدیچ کدامیی تولیدد نمدی کنندد و ایدن مفهدوم
«ارضاء ا تصادی» است.
هر چهار عامل ،بیرون از کارکرد «بازار آزاد» هستند و از انون عرضه و تقاضا پیروی نمی کنند.
در تنظددیم راهبددرد بددرای صددنایع و شددرکت هددا ،بایسد تی توجدده بدده دیدددگای هددای دولددت را در مقددام نخسددت
گذاشت.
هددر دو بخددش مرا بددت هددای بهداشددتی و آمددوزش و پددرورش ،بدده رشددد خددود ادامدده خواهنددد داد .و رشددد
مرا بت های بهداشتی نیز در کشورهای پیشرفته ،انقالبی تر و پرشتاب تر خواهد شد.
در کشورهای پیشرفه زیربناهای موجود نیاز به بهساز ی پیوسته دارند .در کشورهای جهان سومی ،به
وی ی چین ،نیاز به اینگونه دستگای ها و ابزار بسیار بیشتر از رشد ا تصاد و جم یدت اسدت  .بندابراین،
این بخش را باید از نزدیک زیر نظر داشت.
صنایع رو به رشد کنونی :
در سی ساله پایانی سدی بیستم ،پرشتاب تدرین رشدد در سراسدر جهدان از آن «اطالعدات» نبدودی اسدت،
بلکه خدمات مالی این افتخار را نصیب خود کردی اند ـ آنهم در شکلی نو و بی سابقه .

11

غول های سنتی سرمایه گذاری پتی نتوانسته بودند بفهمند که مفهوم «خدمات مدالی» رو بده دگرگدونی
دارد .آنها همچنان در اندیشه گردآوری درآمدهای اضافی مردم و تامین وام برای شرکت های بزرگ و
بسیار بزرگ هستند .این در پالی است که شرکت های بزرگ ،دیگر از رشد واماندی اند و شرکت های
متوسط در این زمینه پیشتازند.
دلیل کاهش درآمد بانک های بزرگ آمریکدایی ،انگلیسدی ،اپندی ،آلمدانی ،فرانسدوی و سویسدی ،همدان
غافل ماندن از پیدایش دگرگونی در روند خدمات مالی می باشد.
اداری کردن و مدیریت صنایع ،بسته به اینکه در چه وضد یتی از «رشدد» « ،بلدو » یدا «سدرازیری»
باشند ،روش های متفاوتی می طلبند.
شرکت های رو به رشد باید به آیندی بنگرند و به نوآوری و خطرپذیری تن در دهندد .شدرکت هدایی کده
به مرپله بلو رسیدی اند ،بایستی تکیه تولید خدود را بدر چندد ـ تنهدا چندد ـ منطقده پسداس بگذارندد ،بده
وی ی مناطقی که بتوان در آنها فرآوردی ها را به کمک فن آوری های پیشرفته  ،با کیفیت و هزینه پایین
آمادی کرد .برخورداری از ان طاف و پذیرش پرشدتاب دگرگدونی هدا ،بسدیار ضدروری مدی باشدد .بددین
منظور بایستی آمادگی مشارکت و اتپاد با دیگر سازمان ها را در خود ایجاد و تقویت نمایند.
صنایع رو به سرازیری بایستی به مدیریتی روی آورند که در پی کاهش سازمند (سیسدتماتیک) ،م ندی
دار و پیوسته هزینه ها و بهسازی کیفیت و خدمت به مشتریان باشد ـ بده گونده ای کده مو یدت شدرکت
در میان همگنان تقویت و تثبیت شود.
سازمان ها ـ بازرگانی و غیربازرگانی ـ باید بیاموزند که پایه گدزینش راهبدرد خدود را بدر آگداهی هدای
کسب نمودی از روند توزیع سهم مصرفی از درآمددها و هرگونده دگرگدونی در آن ،درار دهندد .در ایدن
زمینه باید اطالعات از نظر کمی کاف ی بودی و به صورت با کیفیت تجزیه وتپلیل شود.
ت ریف کارکرد:
دو پیشرفت تازی ـ پیدایش طبقه مرفه (هرچند نده ثروتمندد) و متوسدط اجتمداعی از کارکندان فرهیختده و
کسددانی کدده کمتددر کددار بدددنی دارنددد و افددزایش امیددد زندددگی ـ موجددب برپددا شدددن سددازمانی هددایی همچددون
صندوق های بازنشستگی و صندوق های ت اونی سرمایه گذاری شدی اند.
تاکنون در هیچ کشوری (فرضیه غالب) چنین نبودی است که یک سازمان بازرگانی ـ به وید ی سدازمان
های بزرگ ـ تنها در جهت منافع سهامداران بچرخد .در ایامت متپدی از دهه  1321اعدی (هرچند نه
بدده صددورت نوشددته) بددر ایددن بددودی اسددت کدده کسددب و کارهددا بددر پایدده نگهددداری ت ددادل منددافع همدده دسددت
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اندرکاران ـ مشتریان ،کارکنان ،سهامداران و دیگران ـ اداری شوند .مفهوم ضمنی این است که سازمان
به صورت مستقیم به هیچ گروی وی ی ای نباید پساب پس بدهد.
میانگین دامنه زندگی و پایداری سازمان های کسب و کار در پیروزمندانه ترین آنها در گذشته ،از سی
سال تجاوز نکردی است .بنابراین باید مفهوم تازی ای از «کارکرد سازمان» بیابیم ،م یارهای تدازی ای،
و موارد دیگر.
ر ابت جهانی :
همه سازمان ها بایستی بوجود آوردن توان ر ابت جهانی را از هدف های راهبردی خود رار دهند.
همانگونه که پیش تر هم یاد کردیم ،الگویی که اپنی ها پس از  1311برگزیدند و کری و تایلندد هدم آندرا
با پیروزمندی آزمودی اند ،دیگر کارساز نیست ـ تکیه بر نیروی کار جدوان و مت هدد کده تنهدا در زمینده
های کم مهارت توان کار دارند ،دیگر کارایی ندارد.
یکی از گویاترین نمونه ها کشور مکزیک است که برای پنجای سدال و از  1323سرسدختانه کوشدید تدا
سیاست درهای بسته و تکیه بر فرآوردی های ا تصاد داخلی را اجرا نماید .پتی کاری کردند که در سدی
بیستم تنها وی ی مکزیکی ها بودی است ـ شرکت های خود را از صادرات باز داشتند .نتیجه این شد کده
آخر دست  ،مکزیک به صورت وارد کنندی بیشتر نیازها ،از جمله مواد غذایی ،درآمد.
بنابراین ،راهبردها ـ در کسب و کارو غیر آن ـ بایستی اصل همخوان شدن با استاندارد رهبدران بخدش
خود در پهنه جهانی را بپذیرند.
ناهمروی رو به رشد در میان وا یت های ا تصادی و وا یت های سیاسی :
ا تصاد جهانی با شتاب  ،رو به یکپارچگی و سراسری شدن دارد .از سوی دیگر  ،مرزهای سیاسی از
میان برداشته نخواهند شد .پتی پیدایش اتپادیه های نوین ا تصادی ،مانند جام ه اروپا ،نفتدا و دیگدران
از اهمیت و ا تدار مرزهای ملی نخواهند کاست.
درست که می نگریم ،سه دایری روی هم افتادی دا ریم :ا تصاد منطقه ای کده پرکدت کامهدا و خددمات و
نیروی کار را آسان و روان ساخته است ،ا تصاد وا ی جهدانی در زمینده گدردش پدول و اطالعدات ،و
وا یت های ملی که هم ا تصادی و هم سیاسی هسدتند .هدر سده ایدن دایدری هدا بدا شدتاب رو بده گسدترش
هستند .همه سازمان ها بایستی در این سه دایری متدداخل پرکدت کنندد و هندوز هدم روش بوجدود آوردن
راهبرد مناسب را در دست نداریم ـ این وا یت ها برای مدیران میدان آزمایش هستند.
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نخستین انون در مدیریت ناهمسازی ها و ناهمروی های موجود میان وا یت های ا تصادی و سیاسی
این است که ،آنچه را به زیان ا تصاد است ،انجام ندهیم.
تجربه های فراوان ایدن وا یدت را آشدکار کدردی اسدت کده رشدوی دادن افدزون بدر جنبده زشدت اخال دی،
دست آخر به زیان رشوی دهندی عمل خواهد کرد.
انون دوم این است که به ا دام های فراملیتی نپردازیدد .چنانچده فرصدتی نتواندد در پیشدبرد هددف هدای
راهبردی موثر باشد ،شایسته بهری برداری نیست.
انون سوم ،گسترش و رشد شرکت ها در جهان از رای خرید واپدهای موجود و برپا کدردن واپددهای
تازی ،دیگر کارایی مناسبی ندارند .اکندون روش پسدندیدی بده صدورت ایجداد مشدارکت هدا ،شدرکت هدای
سهامی و پیمان های همکاری و با کسب و کارها و افراد مپلی ،درآمدی است.
در وض یت کنونی  ،هر سازمانی که بدون رویکرد به وا یت های یاد شدی به تدوین راهبرد بپردازد،
به راهی نادرست رفته است و برای چالش هایی که در چند سال آیندی ـ نه چند دهه آیندی ـ رخ نشان می
دهند ،هیچگونه آمادگی نخواهد داشت .سازمان هایی که نتوانند با چالش های آیندی پیروزمندانه دست و
پنجدده نددرم کننددد ،نمددی تواننددد در دوران پرتالطمددی کدده همددرای بددا دگرگددونی هددای سدداختاری ،ا تصددادی
اجتماعی ،سیاسی و فنی ،در پیش است ،دوام بیاورند.
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فصل 9
رهبری دگرگونی
دگرگونی را نمی توان اداری کرد:
اکنون همه پذیرفتده ایدم کده «دگرگدونی گریزناپدذیر اسدت» .از سدوی دیگدر ،دگرگدونی همانندد مدرگ و
مالیات است ـ تا بتوان ،باید آنها را عقب انداخت! دگرگونی پذیرش گستردی ندارد.
در دوران دگرگونی های پرشتاب ساختاری ،تنها سازمان هایی به ساپل نجدات مدی رسدند کده رهبدری
دگرگونی را پیشه کنند.
بنابراین ،در سدی بیست و یکم بنیانی ترین چالش مدیریت این است که سازمان خود را پیشتاز و رهبدر
در دگرگونی نماید .این وی گی نیازمند موارد زیر است:
 -1سیاست هایی برای ساختن آیند.
 -2روش های سازمند (سیستماتیک) برای جستجو و دست یابی به دگرگونی.
 -9رای درست برای شناساندن دگرگونی به درون سازمانی ها و برون سازمانی ها.
 -4سیاست هایی برای ایجاد ت ادل میان دگرگونی و ادامه کار سازمان.
سیاست های دگرگونی :
نخستین سیاستگذاری ـ که بنیان همه سیاست های دیگر است ـ بده فراموشدی سدپردن دیدروز مدی باشدد.
ادامه کار دیروز بده م ندای درگیدر نمدودن مندابع کمیداب و از همده مهمتدر ،نیدروی انسدانی توانمندد ،در
ف الیت هایی است که دیگر نتیجه ای ندارند.
نخستین سیاست دگرگون سازی ،گزینش « دل کندن سازمان یافته» در سراسر بنگای است.
در سه پالت ،ا دام  ،درست برابر با دل کندن از گذشته است :
 ا دام هنگامی به جا است که کامها ،خدمات و فرایندها هنوز جانی در تن دارند .همین فدرآوردی هداینیمه جان هستند کده بیشدترین توجده هدا و مندابع در سدازمان را بده خدود اختصداد دادی اندد .در تخمدین
«بازماندی زندگی» اینگونه کامها ،خدمات  ،بازارها و فرایندها ،اغلب زیادی روی می شود.
 عامل هایی را که عمرشان پایان یا فتده اسدت ،بدی تردیدد بایدد کندار گذاشدت .در دفتدرداری بده اینگوندهموارد ،تنها در ت یین مالیات توجه می کنند .ولی در مدیریت هدیچ مدالی بددون هزینده تلقدی نمدی شدود ـ
تنها می توان گفدت کده دارای «هزینده مسدتهلک شددی » اسدت ـ آن اصدطالپی کده ا تصداددانان دربداری
ساختمان و دیگر سرمایه های ثابت بکار می برند.
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 سومین ا دام درست ،کنار گذاشتن کامها ،خدمات  ،بازارها و فرآیندهای کهنه است که باید برای رایدادن به فرآوردی های نو و نفس کشیدن آنها ،فدا شوند.
دل کندن ،می تواند به شکل هدای گونداگون پیدادی شدود ،هنگدامی کده شدرکت بدزرگ جندرال موتدورز بدا
دش واری رو به رو شد ،دو رای پیش رو داشت:
الف) کنار گذاشتن (مارک ها)ی رو به نیستی.
ب) روی آوردن به فرآوردی نوپا و تازی ساخته خود و بسیج همه منابع در خدمت آن.
چگونه از گذشته دل بکنیم ،پرسش دوم است.
در این جهان پرشتاب  ،توزیع کنندگان و کانال های پخش سریع تر از هر بخدش دیگدری دگرگدون مدی
شوند .این همان بخشی است که هرچه بیشتر از «انقالب اطالعات» متاثر خواهد شد.
توزیع کنندی و کانال های پخش ،عباراتی مت لق به دنیای کسب و کار هستند .نقش تازی و رو به افزایش
«اینترنت» را نباید نادیدی گرفت که به عنوان یک کانال پخش موثر ،در همه زمینده هدا بده وید ی بخدش
خودرو ،وارد شدی و نقش سنتی کارگزاران فروش را کمرنو ساخته است .جنرال موتدورز هدم اکندون
به گستردگی از این کانال بهری برداری می نماید.
بهسازی سازمان یافته :
یکی دیگر از سیاستگذاری های رهبر دگرگون سدازی ،بایدد بهسدازی سدازمان یافتده باشدد ـ روشدی کده
اپنی ها آنرا «کایزن» می نامند.
هر گونه ف الیت درون سازمانی و برون سازمانی بنگای ها ،بایستی به گونده ای سدازمند و پیوسدته ،رو
به بهبودی باشد .این روندد بایدد همده ف الیدت هدا از جملده تولیدد (کامهدا  ،خددمات) ،بازاریدابی ،خددمات
مشتریان ،فن آوری  ،آموزش ک ارکنان و کاربرد اطالعات ،را در بربگیرد.
اجرای بهسازی سدازمان یافتده نیازمندد بده پداری ای تصدمیم گیدری هدای مهدم اسدت« ،کدارکرد» هدا بایدد
ت ریف شوند ،هدف ها ت یین گردند و روش های اجرا را برگزینند.
بهسازی پیوسته در هر پوزی که بکارگرفته شود ،بر عملیدات کندونی اثدر مدی گدذارد .پیددایش فدرآوردی
های نو ،فرآیندهای تازی و کسب و کارهای بی سابقه ،پیامد روی آوردن به بهسازی پیوسته است ـ رفته
رفته بنگای از بنیان دگرگون می شود.
بهری برداری از پیروزی ها :
سیاست گذاری دیگر ،در زمینه بهری برداری از پیروزی ها می باشد .از هفتاد یا هشتاد سال پیش تهیه
«گزارش ماهیانه» رواج یافته است  .تاکنون هم می بینیم که به عنوان یک روش جداری و اسدتاندارد،
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در صفپه نخست اینگونه گزارش ها  ،آنجایی که پیشرفت کدار از برنامده و انتظدار وامانددی اسدت و یدا
جاهایی که هزینه ها از بودجه فراتر رفته ،به روشنی نشان دادی می شوند.
مشکالت و مساله ها را نمی توان نادیدی گرفت و مساله های مهم را بایستی با د ت رسیدگی کرد .ولی
از سوی دیگر ،رهبران دگرگونی باید توجه خود را بر «فرصت ها » متمرکز کنند .آنان باید به مساله
ها گرسنگی بدهند و به تغذیه فرصت ها بپردازند.
رهبران دگرگون سازی باید تغ ییری در گزارش ماهانه بوجود آورند ـ یک صفپه تازی ،پیش از صفپه
مساله ها و مشکالت ،بدان بیفزایند .در این صفپه بایستی گزارش شود که در کدام بخش « نتیجه» از
انتظار بهری بودی است ـ در فروش ،درآمد ،سود و یا پجم تولید .پاری ای از شرکت های پیشتاز ،نیمدی
از و ت را به بررسی فرصت ها و نیمی دیگر را به بررسی و پل مشکالت می پردازند.
در اجددرای بررسددی فرصددت هددا ،یددک رای ایددن اسددت کدده آنهددا را در یددک صددفپه فهرسددت کنددیم .سددپس
کارآمدترین و توانمندترین افدراد سدازمان را هدم در یدک صدفپه دیگدر ردیدف نمداییم .آنگدای زبددی تدرین
کارکنان برگزیدی را به بهری برداری از فرصت های برتر مامور سازیم.
شرکت اپنی سونی نمونه ای برجسته از رهبران دگرگونی و بهری برداران از فرصت های پیش پدای
سازمان است.
بهری برداری از پیروزی ها هم مانند بهسدازی پیوسدته ،رفتده رفتده بده دگرگدونی هدای بنیدادین و فدراهم
نمودن چیزی نو و بی سابقه می انجامد.
دگرگونی آفرینی :
آخرین سیاستگذاری مورد نیاز رهبران دگرگونی ،آفرینش نظامی سازمند برای «نوآوری» است.
بدرای اینکده سددازمان بتواندد در نقدش رهبددری دگرگدونی ددرار گیدرد ،بایدد سیاسددت وید ی و کارآمدددی در
خصود «نوآوری سازمند» داشته باشد.
جای گرفتن در پایگای نوآوری نیازمند به این است که  ،هر شش مدای تدا یدک سدال ،بده دنبدال دگرگدونی
های تازی ای بگردیم که می توانند فرصت هایی در اختیار سازمان بگذارند .من این منطقده جسدتجو را
«پنجری فرصت ها» نامیدی ام که شامل هفته منطقه به شرح زیر می باشد:
 -1پیروزی های و ناکامی ها
 -2ناهمروی ها و ناهمسازی ها
 -9نیازهای فرایندی
 -4دگرگونی در ساختار صن ت و بازار سازمان
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 -1دگرگونی در آمارهای جم یتی.
 -1دگرگونی در ت ریف ها و مفهوم ها
 -8دانش های نوین.
از چه بپرهیزیم؟
سه دام دا داریم که رهبران دگرگونی بارها در آنها افتادی اند:
 -1فرصت های ن وآوری که با وا یت های راهبردی (آنگونه که در فصل  2آوردیم) همخوانی ندارند.
 -2دام دوم ،سردرگم شدن در بازشناخت «نوآوری» از «چیزی تازی» است.
 -9دام سوم ،باز نشناختن «پرکت» از «ا دام» است.
برای دوری جستن از این دام ها و یا رهایی از آنها به هنگام گرفتاری ،بایستی نخست طرح آزمایشی ـ
اجرای نمونه ـ دگرگونی را پیادی کنیم.
نمونه سازی :
شرکت های گوناگون در بسیاری از زمینه ها به پ وهش بازار و مشتری می پردازند .پ وهش ها نمی
توانند خطرپذیری را به صفر برسانند ،ولی آنها را مپدود می کنند .در خصود پدیددی هدای ندو و بدی
ساب قه پ وهش بازار ممکن نیست ،زیرا مردم از آن شناختی ندارند.
پدیدی های اغلب در جایی کارایی و گسترش خود را نشان می دهند کده ابدداک کننددی آنهدا انتظدار نداشدته
است .اختراک ماشین بخار توسط جمیز وات نمونه بارزی مدی باشدد  ،وات دسدتگای خدود را بده منظدور
خالی کردن آب از کان های زغال سنو اختراک نمود و غیر از آن برایش بدازاری نمدی شدناخت .ولدی
شریک وی مداتیو بدالتون اختدراک وات را مناسدب کارگدای هدای ریسدندگی و بافنددگی تشدخید داد و بده
راستی پدر صنایع نوین ،انقالب صن تی ،و ا تصاد سرمایه داری گردید.
بهتر است هر پدیدی نو و یا بازنگری شدی را ابتدا در اندازی ای کوچدک ـ در یدک نمونده ـ بده آزمدایش
بگذاریم.
رای انجام کار این است که نخست فدردی در سدازمان پیددا کندیم کده بده راسدتی خواهدان ندوآوری باشدد و
آمادگی پشتیبانی شایسته از طرح را اعالم بنماید .گاهی ممکنست کده فدرد پشدتیبان ،بیدرون از سدازمان
باشد و نسبت به پدیدی تازی مت هد گردد.
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دو بودجه :
همه سازمان ها بودجه ای دارند که بر پایه دوری ها و چرخه کار سازمان تنظیم و اجرا مدی شدود .ایدن
بودجه بنا به وض یت سازمان تغییر می یابد.
رهبر دگرگونی در مو یتی رار دارد که بایستی آیندی را بسازد .اینکار به اجرای برنامه های پیگیر و
درا زمدت نیاز دارد .از اینرو ،بایستی دو بودجه در اختیار وی گذاشته شود .یکی بودجه جاری که 41
تا  31درصد کل بودجه واپد را تشدکیل مدی دهدد .دیگدری ،یدک بودجده  11تدا  12درصددی اسدت کده
بایستی همواری و بدون کم و کاست تامین شود .بودجه دوم را که می توان «بودجه آیندی» نامید.
دگرگونی و پایداری :
بنگای های سنتی به منظور پایدرای و استمرار طراپی شدی اند .از اینرو ،همه سدازمان هدا از کسدب و
کارها گرفته تا دانشگای ها ،بیمارستان ها و کلیسداها ،بایدد بده کوشدش بایسدته ای دسدت بزنندد تدا بتوانندد
پذیرای دگرگونی شوند و بدان ا ددام نمایندد .دگرگدونی د ر ندزد سدازمان هدای سدنتی ،وا ی ای ناسداز بده
پساب می آید.
کارکنان باید بدانند که در چه مو یتی رار دارند ،ارزش ها و انون های بنگای کدامند و با چه کسانی
کددار مددی کننددد .چنانچدده مپددیط کددار شددناخته شدددی و ابددل پددیش بینددی نباشددد ،نمددی تددوان در آن بدده ف الیددت
پرداخت .پایداری بن گای برای برون سازمانی ها (تامین کنندگان) هم با اهمیت است.
یکی از رای های رسیدن به دگرگونی ،بوجود آوردن «مشارکت در دگرگون سازی» است.
ایجدداد ت امددل در میددان دگرگددونی و پایددداری ،نیازمنددد بدده جریددان یددافتن اطالعددات درسددت و سددنجیدی در
زنجیری روابط درون سازمانی و برون سازمانی است.
باید با ایجاد یک روند سازمان یافته  ،برنامه ریزی شدی و سازمند ،کسانی را کده دورادور بدا همددیگر
کار مدی کنندد ،هدر از گداهی گدرد هدم آورد .ایدن امدر موجدب شدناخت بهتدر ،افدزایش اعتمداد ،همداهنگی
رفتارها ،و پیشبرد کار دگرگون سازی می گردد.
اگر دگرگونی بنیادین و در زمینه های نو باشد ،اهمیت گردش اطالعات افزایش می یابد .باید چندان بده
پخش اطالعات پرداخت که برای هیچکس «شگفتی» بوجود نیاید.
آخرین نکته ،نیاز به ایجاد ت ادل در پاداش ها ،مزایا و سیاست ارجگذاری به کارکنان و شناساندن آنها
به همگان ،از اهمیت وی ی ای برخوردار است.
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آیندی سازی :
در کشددورهای پیشددرفته و شدداید در سراسددر جهددان  ،بددا یددک وا یددت رو بدده رو هسددتیم :دگرگددونی هددای
رف .اگر گمان کنیم که فردا هدم همانندد دیدروز خواهدد بدود ،خطدا رفتده ایدم .تنهدا سیاسدتی کده اپتمدال
پیروزی دارد «ساختن» آیندی است.
کوشش در رای آیندی سازی ،بسیار پرخطر است .ولی نپرداختن بدان ،خطر بیشتری در بردارد.
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فصل 4
چالش های لمرو اطالعات
انقالب اطالعات نوین :
انقالب تازی ای در زمینه اطالعات در جریان می باشد .این پدیدی از دنیای کسب و کار آغاز شدی است.
ولی بی تردید همه نهادهای اجتماک را دربرخواهد گرفت  .م نی انقالب در مفهوم ها است .ایدن انقدالب
را کسانی به رای انداخته اند که «صن ت اطالعات» بدان ها کمتر بها دادی است .مثل پسابداران.
تا نزدیک به پنجای سال ،اطالعات در مرز «دادی ها» در بند بود .همه توجده هدا بده «فدن آوری» بدود.
اکنون به درستی ،به سوی «اطالعات» برگشته است.
گردش از «ف» به «ا» در فن آوری اطالعات :
رایانه انقالبی در روش سیاستگذاری های شرکت هدا و تصدمیم گیدری مددیریت ارشدد ،بده رای اندداخت.
رایانه (انقالب فن آوری) عملیات سازمان ها را زیر و رو کرد.
برای مدیران ارشد ،نظام اطالعات تنهدا فدراهم آورنددی دادی هدا و پدیدد آورنددی پرسدش هدای گونداگون و
راهبردهای مختلف است.
رسیدگی مددیران ارشدد از رویدارویی بدا گدزارش هدای دور و دراز پسدابداری و دادی هدا ،سدبب شدد تدا
دست اندرکاران فن آوری اطالعات و نظام های اطالعات مدیریت به چاری جویی پرداخته و چیزی را
آمادی کنند که به پال مدیران ار شد سودمند است  ،مفهوم تازی ـ اطالعات ت ریف شدی و سرراست و این
خود انقالبی تازی را به رای انداخت.
انقددالب نددوین اطالعددات در میدددان کسددب و کددار آغدداز شدددی و رو بدده گسددترش دارد ،ولددی سددازمان هددای
غیرکسب و کاری به وی ی آموزش و پرورش و مرا بت های بهداشتی هم سدخت بددان روی آوردی اندد.
ممکن است که گرانیگای آموزش عالی به سوی آموزش تمام عمر بزرگسامن در زمینده هدای پرفده ای
و تخصصی تغییر یابد .آموزش ،مکان سنتی خود ـ کالسدهای درس دبیرسدتانی و دانشدگاهی ـ را رهدا
خواهد کرد .مکان های فراوان دیگری همچون خانه ها ،خودروها ،مراکز سیار ،کارگای ها ،مکان های
مذهبی و تامرهای دیداری ـ شنیداری (صوتی ـ تصدویری) آموزشدگای هدا ،بده کدالس هدای درس بدرای
گروی های کوچک تبدیل خواهد شد کده در او دات آزاد و مناسدب خدود ،بده یدادگیری و آمدوزش خواهندد
پرداخت.
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در میدان بهداشت و درمان نیز ممکن است که مفهوم «مبارزی با بیماری ها» به «کاراتر کدردن تدن و
روان» تبدیل شود.
بنددابراین در آمددوزش و پددرورش و بهداشددت و درمددان هددم فددن آوری اطالعددات از «ف» بدده «ا» روی
خواهد آورد.
درس هایی از تاریخ :
انقددالب اطالعددات جدداری ،چهددارمین انقددالب انسددان در ایددن زمیندده اسددت  .نخسددتین انقددالب ،نددوآوری در
نوشتن بود .ان قالب دوم ،به پیددایش کتداب هدای نوشدته شددی برمدی گدردد .انقدالب سدوم ،مربدوط بده کدار
گوتنبرگ و اختراک چاپ در سال های  1411-1411می باشد.
باور همگانی این است که انقالب اطالعات کنونی بی سدابقه اسدت و تداثیر شدگرفی برکاسدتن از هزینده
تولید و پخش اطالعات دارد .این دیدگای  ،نادرست و بی م نی می باشد.
فن آوری نوین سدی پانزدهم ـ صن ت ـ با کاهش هزینه هدا و افدزایش شدتاب در تهیده و پخدش اطالعدات
تاثیرهای گستردی دیگری هم داشت .در آغاز کار ،تنها کتاب هدا بده زبدان متدین و از نوشدته هدای کهدن
مانند انجیل و تورات بودند .بیست سالی نگذشته بود که چاپ به زبان های دیگر اروپایی هم به جریان
افتاد .نویسندگان تازی ای هم پا به میدان گذاشتند و در زمینه های نظدم و نثدر بده تهیده کتداب و چداپ آن
پرداختند.
هر چند دویست سالی به درازا کشید ،ولدی پیامدد چداپ کتداب هدا ،پیددایش آمدوزش همگدانی امدروز مدی
باشد.
درس تاریخ به دست اندرکاران فن آوری :
انقالب سوم و پیددایش کتداب هدای چداپی ،مدی تواندد درسدی بدرای فدن سدامران امدروزین ـ گدروی دسدت
اندرکاران «فن آوری اطالعات» « ،نظام های اطالعاتی مدیریت» و «مددیران بخدش اطالعدات» هدم
داشته باشد :اینان از میان نمی روند ولی ممکن است که بجای «ابرستاری های کنونی» به «هزینه های
پشتیبان» تبدیل شوند.
تا فرا رسیدن دهه  1141چاپخانه داران رفته رفته اهمیت وی ی خود را از دست دادند ـ هر چندد پرفده
آنان همچنان از کسب و کارهای پردرآمد بود ،ولدی اعتبدار اجتمداعی نخسدتین را نداشدت .در جدای ایدن
گروی کسانی نشستند که امروز بدان ها «ناشر» می گوییم ـ کسدانی کده بده جدای «فدن آوری» بده خدود
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«اطالعات» چسبیدند و کارهای دانشگاهی و کلیسایی را هدف رار دادند .خبرگان اطالعات نوین هدم
در چنین مرپله ای از دگرگونی هستند.
انقالب نوین چاپ :
از سال  1311و فراگیر شدن تلویزیون ،بسیاری مرگ کتاب و رسانه های چاپی را پیش بینی کردندد.
آمار کتاب های چاپی در کشور ایامت متپدی بین پانزدی تا بیست برابر افزایش را نشان می دهد.
باور همگانی بر این است که در انقالب نوین اطالعات ،دارندگان فدن آوری هدای پیچیددی و برتدر ـ آی
.بی  .ام از آغاز و میکروسافت در پی آن از سال  1341ـ بیشترین رشد را داشته اند.
یکی دیگر از ابزار اطالعات چاپی ـ به غیر از کتاب ـ «مجله های وی ی» هستند که به ضرورت انبوی
 ،تولیددد و پخددش مددی شددوند .در دهدده هددای  1321و  1391مجلدده هددای «میددف» و «سدداتردی ایونینددو
پست» در شمارگان (تیرا ) بزرگ منتشر می شدند که اکنون میدان را خالی کردی اند .شکست آنها نده
به دلیل گسترش تلویزیون ،بلکه ناشی از پیدایش هزاران مجله تخصصی و وی ی است.
چه چیزی سبب پیروزی رسانه های «چاپی» است؟
دانشجویان از گروی های بسیار موثر در افزایش رسانه های چاپی هستند.
بجای اینکه «فن آوری اطالعات» جانشین رسانه ها ی چاپی شود ،اینگونه رسانه ها ـ کتاب ها و مجله
ها ـ فن آوری الکترونیکی را در نقش پخش کنندی اطالعات چاپ شدی  ،به خدمت گرفته اند.
بددی تردیددد ،کانددال هددای پخددش نددوین ،کتدداب هددا را دگرگددون مددی کننددد .ولددی آنچدده اطالعددات دریافددت و
نگهداری می شود ،همچنان بیشتر چاپی خواهد بود.
اطالعات مورد نیاز سازمان ها :
پسابداری صن تی که هفتاد سال پیش و نخستین بار توسط جنرال موتورز ابداک گردید ،هزینه کل تولید
را برابر با جمع هزینه عملیات مختلف می داند .ولی هزینه ای که در زمینه ر ابت کارساز و راهگشا
می باشد ،هزینه کل فرایند است ـ و این چیزی اسدت کده مپاسدبه آن هددف روش «هزینده یدابی ف الیدت
مپور» رار می گیرد.
«هزینه یابی ف الیت مپور» پتی «انجام نشدی هدا» را هدم بده پسداب مدی آورد ،هزینده کارهدای انجدام
نشدی گاهی از آنچه انجام می گیرد فراتر می رود.
رهیافت « هزینه یابی ف الیت مپور» ،هزینه ساخت را تا یک سوم کاهش می دهد.
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«هزینه یابی ف الیت مپور» نشان می دهد که چرا پسابداری صن تی در بخش خدمات کارایی نداشدته
است  .این بدان م نا نیست که فنون پسابداری صن تی نادرست می باشدد ـ مشدکل ناشدی از آنسدت کده
پسابداری سنتی هزینه ها ،انگاشت های نادرستی دارد.
جداسازی «هزینه های ثابت» و «هزینه های متغیر» هم که از مبناهای پسابداری صدن تی اسدت ،در
بخش خدمات ممکن نیسدت .آن انگاشدت کده « مدی تدوان سدرمایه را جانشدین نیدروی کدار کدرد» نیدز در
بخش خدمات کارآمد نیست .جدا ناشددنی بدودن هزینده هدای ثابدت و متغیدر و اینکده نمدی تدوان مندابع را
جانشین یکدیگر نمود ،فرضیه هایی هستند که زیربنای رهیافت «هزینه یابی ف الیت مپور» را بوجود
آوردی اند.
اپندی هدا کدده از گونده ای « هزیندده یدابی ف الیددت مپدور بدده صدورت ابتدددایی» پیدروی مددی کردندد ،بهتددر
توانستند که با یورش رعدآسای تخفیف دهی صنایع خودروسازی آمریکا کنار آمدی و سهم بازار و سود
خود را همچنان نگهدارند.
از داستان های تخیلی پقو ی تا وا یت های ا تصادی :
شرکت ها رفته رفته از سیاست رویکرد به درون در می گذرند و به سراسر فرایند ا تصادی کده پتدی
بزرگترین شرکت ها تنها یک پلقه از آن زنجیری هستند ،توجه می کنند.
یکی از نیروهای پرتوانی که ب ه نیازهای ا تصادی دامن می زند ،تغییر روش از « یمت گذاری هزینه
گرا» به «هزینه یابی یمت گرا» می باشد.
اطالعات منبع ثروت :
امتیاز شرکت ها در ثروت آفرینی ،به مهار هزینه هاسدت ـ ولدی ایدن پدیددی آشدکار ،از رای هدای سدنتی
بوجود نمی آید.
رسددیدن بدده خواسددت ثددروت آفرینددی توسددط شددرکت هددا بدده چهددار دسددته ابددزار کددار نیدداز دارد :اطالعددات
زیربنایی ،اطالعات بهری وری ،اطالعات شایستگی ،و اطالعات توزیع منابع.
اطالعات زیربنایی ـ ددیمی تدرین و رایدج تدرین ابدزار تشدخید در مددیریت ،جریدان نقددینگی ،و پدیش
بینی دریافت وجوی نقدی است.
اطالعات بهری وری ـ دومین ابزار تشخید وض یت کسب و کار ،به بهری وری مندابع کلیددی مربدوط
می شود.
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اطالعات شایستگی ـ سومین دسته از ابزارها به شایستگی بر می گردد .شرکت هدای پیشدتاز و رهبدر،
توان انجام کارهایی را دارند که از عهدی دیگران برنمی آید.
کسددب شایسددتگی وا ددی بددرای سددازمان هددا کددار ی دشددوار اسددت .ایددن توانددایی بایددد تددا اندددازی زیددادی در
شخصیت شرکت وجود داشته باشد.
اطالعات توزیع منابع ـ آخرین ناپیه ای کده در آن بده اطالعدات تشخیصدی نیداز داریدم تدا کسدب و کدار
جاری را به ثروت آفرینی وادار کنیم ،توزیع منابع کمیاب  :سرمایه و عملکرد کارکنان ،می باشد.
سرمایه تنها یکی از منابع کلیدی است و به هیچ دلیلی نمی توان آنرا نایاب ترین منابع به پساب آورد.
کمیاب ترین منابع در هر سازمان ،انسان های کارآمد هستند.
مدیریت سازمان هدا بده منظدور ثدروت آفریندی بایسدتی در توزیدع مندابع ارزشدمند انسدانی پتدی بدیش از
توزیع سرمایه د ت نم ودی و افراد را هدف مندانه و با درونگری به مستولیت ها بگمارند.
جایی که نتیجه ها خوابیدی اند :
برای تنظیم راهبدرد ،نیازمندد بده اطالعدات سدازمان یافتده دربداری مپدیط هسدتیم .راهبدرد بایسدتی برپایده
اطالعات از بازار ،مشتریان  ،غیرمشتریان ،فدن آوری خدود سدازمان و فدن آوری ر یبدان ،امدور مدالی
جهانی و دگرگونی های ا تصاد بین المللی باشد .نتیجده هدا در جاهدایی کده برشدمردیم خوابیددی اندد ـ در
درون سازمان تنها با هزینه ها رو به رو می باشیم .تنها مرکز سود ،مشتریانی هستند که چک آنها در
اختیار ما رار می گیرد.
نباید تنها اطالعات مورد انتظار را در اختیار رهبران گذاشدت .بایدد مپیطدی فدراهم سداخت کده آنهدا را
وادار بدده پرسددش هددای بجددا و سددودمند کنددد ـ وگرندده تصددمیم گیددری تنهددا بددر پایدده اطالعددات برگزیدددی ای
صورت می گیرد که در نزد رهبران انباشته می شود.
پاری ای از غدول هدای فراملیتدی همچدون ،یدونی لدور ،کوکداکوم ،نسدتله ،چندد شدرکت بدزرگ اپندی ،و
برخددی از شددرکت هددای بددزرگ سدداختمانی ،سددرگرم ایجدداد نظددام هددای سددازمان یافتدده بددرای گددردآوری
اطالعات برون سازمانی هستند.
اطالعات مورد نیاز مدیران :
در مورد فرهیختگان به وی ی مدیران ارشد اجرایی ،اطالعات منبع کلیدی است.
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از سوی دیگر ،تامین اطالعات مورد نیاز فرهیختگدان و مددیران ارشدد ،تنهدا از دسدت خودشدان برمدی
آید .تصمیم گیری در خصود چنین کدار مهمدی را بده خبرگدان «فدن آوری اطالعدات » و پسدابداران
واگذار کردی اند.
برای اینکه مدیران بتوانند به آفرینش اطالعات سودمند بپردازند ،باید با دو پرسش از خود آغاز کنند:
 همکاران چه اطالعاتی را از من دریافت می کنند؟ به چه صورت؟ و در چه زمانی ؟ خودم به چه اطالعاتی نیاز دارم؟ از چه کسی؟ به چه صورتی؟ و در چه برنامه زمانی ؟مدددیرانی کدده چنددین پرسددش هددایی را مطددرح کننددد ،بدده زودی در مددی یابنددد کدده تنهددا بخددش کددوچکی از
اطالعات مورد نیاز م دیران ارشد ،برون سازمانی می باشد .اینگونه اطالعات را بایستی جداگانه و به
صورت مستقل سازمان داد.
سازمان دهی اطالعات :
اطالعات بایستی سازمان دهی شوند وگرنه همچنان دادی های خام هستند.
از زمانی که جک ولش در سال  1341به مدیریت عاملی شرکت جنرال الکتریک برگزیدی شد ،درآمد
این شرکت از همه ر یبان جهانی افزون تر گردید .یکی از دلیل های این رخداد را پردازش اطالعدات
کارکرد در بخش های گوناگون ،به صورت جداگانه و متفاوت می دانند.
من به تجربه دریافته ام که پتی دو نفر مدیر یک دسته از دادی ها را همانند یکدیگر سازمان دهی نمدی
کنند .اطالعات بایستی به روش مورد نیاز و عال ه مدیران تنظیم گردد ،ولی پاری ای از نکات همگانی
باید رعایت شوند:
نخسدتین مددورد «رویدداد بنیددادین» اسددت کده دیگددر بخددش هدای کددارکرد برمپددور آن مدی گردنددد .رویددداد
بنیادین و کلیدی باید توسط مدیران ارشد تصمیم گیری شود ـ همین مدیران بایدد موضدوک را بدا افدرادی
که مجری کار خواهند بود ،در میان گذاشته و بپث کنند.
یکددی دیگددر از روش هددای بنیددادین ،سددازمان دهددی اطالعددات بددر پایدده «انگدداری آسددتانه :کدده زیربنددای
روانشناسی ادراک می باشد ،استوار است.
گوستاو فخنر روانشناس آلمانی ( )1411-1448برای نخستین ب ار دریافت که اپساس و ادراک انسدان
از هنگامی آغاز می شود که تماس با پواس به شدت خاصی برسد .بسیاری از پدیددی هدا نیدز از همدین
انون پیروی می کنند ،تا زمانی که به یدک شددت و سدختی وید ی ای نرسدند ،پالدت «دادی» را دارندد ـ
تنها پس از گذر از آستانه ادراک است که به «اطالعات» تبدیل می گردند.
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به یاری مفهوم سازماندهی اطالعات می توان پدیدی هایی را که نیاز به توجه ـ و شاید ا دام ـ دارند ،از
آنهایی که به رغم ظاهر پسندیدی چندان با م نی و موجه نیستند ،باز شناخت.
آخرین نکته ای که باید یادآوری کرد ،دیدگای بسیاری از مدیران است کده مدی پندارندد تنهدا نیداز اطدالک
رسانی مدیران ،آگاهی از موارد «غیرعادی» می باشد .ولی هرچه هسدت ،هدر گزارشدی بدا خدود پداری
ای اطالعات به همرای دارد.
جای شکفتی نیست :
هیچ نظام اطالعاتی ـ چه آنهایی که توسط کارکنان فرهیخته تهیه می شود و یا آنهایی کده خدود مددیران
بوجود می آورند ـ کامل و بی نقد نیست.
گروی بزرگی از شرکت های آمریکایی و اروپایی که با کشدورهای آسدیایی و خداور دور پیوندد و داد و
ستد داشتند ،به بیراهه رفته و دادی های بدست آوردی را اطالعات انگاشتند .این سیاست ،موجدب ضدرر
و زیان فراوان به اینگونه سازمان ها شد.
برون گردی :
یکی از بهترین رای های درک مستقیم مپدیط ،گدردش شخصدی در آن و تمداس بدا دسدت انددرکاران مدی
باشد.
مدیران به اطالعات از مپیط هم نیاز دارند .آنها را چگونه باید گردآوری کنند؟
یکی از شایسته ترین و کارسازترین رای ها ،شرکت در دوری های کوتای مدت دانشگاهی و پرداختن به
خدمات غیرانتفاعی و کارهای خیریه است ،کسانی که در نقش داوطلبان کارهای پقو ی ،هیدات امندای
دانشگای ها و پتی واعظان کلیسا خدمت می کنند ،آگاهی های گستردی ای از مپدیط در اختیدار دارندد و
در دوری های کاری و یا آموزشی دانشگاهی ،آنها را در اختیار مدیران شرکت کنندی می گذارند.
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فصل 1
بهری وری کارکنان فرهیخته
بهری وری کارکنان کارهای دستی :
نقطه آغازین :نگاهی به وض یت کنونی
نخستین کسی که هم خود به کار بدنی اشتغال داشته و هم به بررسی و پ وهش در اب اد و چگونگی آن
پرداخته است ،فردریک وینسلو تیلور ( )1411-1311می باشد.
روند پیشرفت بهری وری در سایه ابزار تازی ،روش های ندو و فدن آوری هدای بدی سدابقه ادامده یافتده و
همواری موجب افزایش و بامتر رفتن آن چیزی شدی است که ا تصاددانان «سرمایه» می نامند.
بهری وری کارکنان صن تی و آنانی که با زور بازو کار می کردند ،آن چیزی را ببار آورد که امروزی
« توس ه» ا تصادی می نامیم.
اصول بهری وری کارکنان کارهای دستی :
اصول مورد نظر تیلور در پد فریبندی ای سدادی هسدتند :نخسدتین گدام در افدزایش بهدری وری کدارگران،
رویکرد به وظیفه ها و تجزیه وتپلیل پرکت های اصلی می باشد .گام دوم ،ثبت پرکت های بدنی در
فاصددله هددای زمددانی و زمددان انجددام هددر پرکددت اسددت .بددا بهددم گددرد آوردن پرکددت هددای پسدداب شدددی و
سنجیدی ،یک «شغل» ایجاد می شود.
در یکصد سال گذشته ،دگرگونی ها ،بازنگری ها و اصالپات فراوانی دریافته ها و اندیشه های تیلور
بوجددود آمدددی اسددت .خددود وی روش هددای کددارش را ابتدددا «تجزیدده وتپلیددل وظیفدده هددا»  ،پددس از آن
«مدیریت وظیفه ها» و دست آخر بیست سال ب د «مدیریت علمی» نامید.
تیلور را می توان از نخستین کسانی دانست که « دانش» را به کار کردن افزودی اند.
همین امر سبب دشمنی دیرپای اتپادیه های کارگری با تیلور شد که بنیان کارشنان بر وجود مهارتهای
انپص اری و پاسداری از آنها بود .تیلور این اسطوری را شکست و به جای «مهارت مقدس»  ،بهسازی
پرکت های سادی را نشاند.
بهترین نمونه پیروی از اصول تیلور را می توان در « مدیریت کیفیت فراگیر» (م.ک.ف) دکتر ادوارد
دمینددو ( )1311-1339مشدداهدی کددرد  .کددار دمینددو و آنچدده «م.ک.ف» را کارآمددد سدداخت  ،تجزیدده
وتپلیل و سازمان دهی ف الیت ها بود ـ درست همان رای که تیلور به ما نمود.
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پیشرفت های ا تصادی کشدورهای بیدرون از پدوزی غدرب از سدال هدای  1311و بدا گرتده بدرداری از
ایامت متپدی آغاز شد که خود برمبنای مدیریت علمی تیلور شکل گرفته بود.
در کشورهای پ یشرفته ،چالش های بنیادین دیگری در افزایش بهری وری کارهای دستی ـ چیزی که بده
گستردگی شدناخته شددی اسدت ـ در جریدان نیسدت .اکندون همده کوشدش هدا در بهدری ور نمدودن کارکندان
فرهیخته ـ که دو پنجم نیروی کار در ایامت متپدی را تشکیل مدی دهندد ـ متمرکدز مدی باشدد .در دیگدر
کشورهای پیشرفته هم نیروی کار فرهیخته ،هرچند که کمتدر اسدت ولدی بدا شدتاب رو بده افدزایش دارد.
پیشرفت ا تصادی اینگونه کشورها و پتی ادامه زندگی آنها ،بر بهری وری کارکندان فرهیختده ،اسدتوار
است.
از بهری وری کارکنان فرهیخته چه می دانیم ؟
شش عامل مهم موجب بهری وری کارکنان فرهیخته می شوند:
 -1در بهری ور ساختن کارکنان فرهیخته باید این پرسش را مطرح کنیم « :ماهیدت ایدن وظیفده چگونده
است؟ »
 -2مستولیت افزایش بهری وری را باید به خود کارکنان فرهیختده سدپرد .ایدن افدراد بایدد «خودمختدار»
باشند و کار خود را اداری نمایند.
 -9نوآوری پیوسته و پیاپی  ،باید بخشی از کار ،وظیفه و مستولیت کارکنان فرهیخته باشد.
 -4در کارهای دانش بر ،کارکنان فرهیخته باید پیوسته به یادگیری و یاد دادن به دیگران ادامه دهند.
 -1بهری وری کارکنان فرهیخته تنها جنبه «کمی» ندارد .جنبه «کیفی» آنهم بسیار با اهمیت است.
 -1آخرین نکته اینکه ،باید به کارکندان فرهیختده بده چشدم «سدرمایه» نگریسدته و همانگونده هدم بدا آنهدا
رفتار نمود .باید زمینه ای فراهم ساخت تا کارکنان فرهیخته با عال ه مندی «خواستار» بهری گیری از
همه فرصت ها باشند.
در کارهایی هم که با نیروی بازو انجام می شوند ،کیفیت اهمیت دارد ـ نبودن «کیفیت » به عنوان یک
مانع در تولید مناسب ،به پساب می آید.
از اینرو ،رهیافدت بهدری ور نمدودن کارکندان فرهیختده همدواری تکیده بدر کیفیدت دارد .بایدد بیداموزیم کده
چگونه از دستیابی به کیفیت پیروی کنیم.
وظیفه چیست ؟
کار باید چگونه انجام شود؟ این وضع در خصود همه کارهایی که بر مپور «مدیریت علمی تیلور و
یا پتی» پایش فراگیر کیفیت دکتر دمینو می گردند ،جاری و درست است.
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در کارهای دانش بر پرسش کلیدی چنین است « :وظیفه چیست؟ »
نخستین گام در سازمند (سیستماتیک ) نمودن کارهای دانش بر ،شناسایی وظیفه ای است که باید انجام
شود ـ بدینگونه می توان تمام همت کارکنان فرهیختده را بدر وظیفده اصدلی متمرکدز کدرد و از کارهدای
پاشیه ای کاست .تشخید وظیفه اصلی و پد و مرز آن برعهدی خود کارکنان فرهیخته است ـ اینکدار
تنها از آنها بر می آید.
برای روشن شدن «وظیفه»  ،باید به خانه تکانی دیگر بخش ها ـ آنهم به دست خود کارکنان فرهیخته ـ
پرداخت که چنین هستند:
 -1مستولیت کارکنان فرهیخته در ادای سهم یاری های خود به سازمان ـ تصمیم گیری ایشان در توجه
به کیفیت و کمیت کارها و زمان و هزینه تولید فرآوردی ها.
 -2نوآوری پیوسته باید در نفس ف الیت های کارکنان فرهیخته گنجاندی شود.
 -9کار اینگونه افراد باید با یادگیری و یاددهی پیوسته همرای باشد.
ت ریدف کیفیددت کارهددای دانددش بددر و پیددادی کددردن آن در مددورد بهددری بددرداری کارکنددان فرهیختدده ،تددا پددد
زیادی در گرو چگونگی ت ریف سازمان از «وظیفه ها» می باشد.
کارکنان فرهیخته ـ سرمایه سازمان :
ف رضیه های ا تصادی به کارکنان کارهای نیرو بر به چشم «هزینه» می نگرند .ولی کارکنان فرهیخته
را باید «سرمایه سازمان» به پساب آورد.
کارکنان کارهای نیرو بر ،ابزار تولید را در اختیار خود ندارندد .پداری ای از ایشدان دارای تجربده هدای
بسیار پرارزشی هستند ،ولی این تجربه تنها در کار کنونی م تبدر اسدت و ابدل بدردن بده جاهدای دیگدر
نیست .در برابر ،کارکنان فرهیخته «مالک» ابزار تولید هسدتند .کدارگران دسدتی سدخت بده شدغل خدود
نیاز دارند .کارکنان فرهیخته چنین نبودی و نیاز آنها به شغل و سازمان دوسویه است.
فن آوران :
بسیاری از کارکنان افزون برکارهای دانش بر ،کارهای دستی هدم انجدام مدی دهندد ـ مدن ایدن گدروی را
«فن آوران» می نامم .کسانی که دانش را در بامترین سطح ها هم بکار می گیرند ،از این گروهند.
در گروی فن آوران کسانی هم هستند که جنبه دانش بری کارشان کمتر است ،هر چندد بسدیار بدا اهمیدت
می باشد .مانند کارکنان دفتری و کاربران امروزین رایانه.
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شاید فن آوران را بتوان بزرگترین گروی از کارکنان فرهیخته بده پسداب آورد .فدن آوران امدروزین را
می توان جانشینان کارگران ماهر سدی نوزدهم و بیستم دانست.
در کشورهای پیشرفته  ،این گروی از کارکنان عامل ر ابتی و امتیاز مهمی هستند.
کشورهای پیشرفته بایسدتی بدا شدتاب خدود را بده ایدامت متپددی برسدانند .کشدورهای دیگدر ،م دروف بده
جهان سدومی ،همچندان یکدی دو دهده عقدب خواهندد بدود .در ایدن کشدورها بده کدار بددنی رغبدت چنددانی
ندارند ـ آنرا وظیفه نوکران خود می دانند .افزایش بهری وری کارکنان فرهیخته به بهری وری فن آوران
بستگی تنگاتنو دارد و این برنامه را باید در اولویت رار داد.
سده عامدل مدورد نیداز در رای کارآمددد سداختن ف الیدت هدایی کده هددر دو جنبده «داندش بدری» و «نیددروی
بری» را دارد:
 -1نخست اینکه  ،پاسخ به پرسش بنیادین «وظیفه چیست؟ »
 -2هر یک از کارکنان فنی ،عهدی دار و مستول تامین خشنودی مشتریان و اراته کار با کیفیت شدند.
 -9مهم تر از همه اینکه ،مثال یاد شدی نشان مدی دهدد کده بدا فدن آوران بایدد همچدون کارکندان فرهیختده
رفتار کرد.
کارکنان فرهیخته همچون یک نظام هستند :
کارآیی و بهری وری کارکنان فرهیخته تنها هنگامی پاصل م ی شود که نفس کار آنها باز سازمان دهی
شدی و به صورت بخشی از یک نظام در آید.
چگونه آغاز کنیم ؟
برای افزایش بهری وری در کارهای نیرو بر ،می بایست که به راهنمایی کارگران و نشدان دادن روش
بهینه کار ا دام نمدود .در خصدود کارکندان فرهیختده چندین نیسدت ـ در اینجدا بایدد بده دگرگدون سدازی
رفتارها بپدردازیم ـ رفتارهدای فدردی و رفتارهدای سدازمانی .در سدایه گدزینش رای درسدت و آشدنایی بدا
نیازهای وی ی هر سازمان ،می توان بهری وری کارکنان فرهیخته را با شتاب افزایش داد.
بهددری وری کارکنددان فرهیختدده ،بددزرگ تددرین چددالش مدددیریتی در سدددی بیسددت و یکددم اسددت .کشددورهای
پیشرفته کنونی تنها از این رای مدی توانندد رفدای و رهبدری ا تصدادی و اسدتاندارد سدطح زنددگی خدود را
نگهداری نمودی و ادامه دهند.
روش های بهری وری سنتی اکندون در هدر صدن ت  ،هدر جام ده و هدر ا تصدادی ،پتدی در میدان افدراد
غیرماهر و بی سواد ،پیادی شدنی است .ولی بهری ور کدردن فرهیختگدان  ،بسدیار دشدوار و نیازمندد بده
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روش های وی ی خود می باشد .نیروی جوان در کشورهای پیشرفته سخت رو به کاهش دارد و اینهم به
نوبه خود در ناکارایی بهری وری سنتی و ادامه آن موثر است.
تنها رای نجات کشورهای پیشرفته ،آمادی سازی  ،تربیت و مجهز نمودن شهروندان برای انجام کارهای
دانش بر است.
هیات مدیری سازمان :
در بسیاری از سازمان ها ،تنهدا امتیداز ر دابتی  ،برخدورداری از کارکندان فرهیختده و ارزشدمند اسدت.
بنابراین ،بنیادی ترین شرط ادامه اینگونه سازمان ها  ،جلب و نگهداری کارکنان فرهیخته می باشد.
آیا این عامل را می توان اندازی گیری نمود؟
فرهیختگان ابل خرید و فروش نیستند و در اصطالح سنتی «ارزش بازاری» ندارند.
بپا خاستن کارکنان فرهیخته و گسترش کارهای دانش بر ،در دهه های آیندی دگرگونی های بنیادینی در
ساختار ،طبی ت ،و طرزکار «نظام ا تصادی» بوجود خواهد آورد.
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فصل 1
خود مدیریتی
آشنایی :
نیروی کار و به وی ی کارکنان فرهیخته ،روز به روز به سوی « خودمددیریتی» پدیش مدی روندد .آندان
باید جایی را برای ف الیت برگزینند که بازدی و یاریگری هرچه بیشتر شود ،آنان باید روش بهسدازی و
گسترش همه جانبه خود را بیاموزند.
رفته رفته نیروی ک ار و به وی ی کارکنان فرهیخته ،کارفرمای مشخد و ثابتی نخواهد داشت ،باید خود
را برای انجام چند کار باهم و بیش از یک پرفه و یک سازمان کارفرمایی آمادی کنند.
بزرگانی که به له های بلند سرفرازی رسدیدی اندد ـ نداپلتون هدا ،داوینچدی هدا و مدوزارت هدا ـ همدواری
خودشان خود ر ا اداری می کردی اندد .همدین وی گدی آنهدا را بده چندان مرتبده ای کده مدی شناسدیم رسداندی
است .در شرایط کنونی جهان و جام ه انسانی ما ،همه باید بیاموزند که خود را اداری کنند و مدیر خود
باشند.
از اینرو ،کارکنان فرهیخته با نیازهای تازی و بی سابقه ای رو به رو هستند:
 -1با ید از خود بپرسند :من کی هستم ؟ توانمندی هایم چیست؟
 -2به کجا ت لق دارم ؟
 -9چه یاری هایی از من ساخته است ؟
 -4آنان باید به ارتباط های مستومنه تن در دهند.
 -1آنان باید برای نیمه دوم زندگی خود ،ف امنه برنامه ریزی نمایند.
توانمندی های من کدامند ؟
اکنون ا نسان ها باید به توانمندی های خود آگای شوند تا بدانند که برای چه کاری مناسبند و به چه جایی
ت لق دارند.
برای تشخید این عامل تنها یک رای وجود دارد :تجزیه وتپلیل بازخورد.
اجرای روش سادی تپلیل بازخورد پس از مدتی کوتای ـ دو تا سه سال ـ توانمندی های فرد را به او می
شناساند و این بزرگترین ابزار شناخت خویشتن است .اینکار به انسان نشان می دهد کده دلیدل پیدروزی
ها چه بودی است ،شکست ها از کجا آمدی و در چه جاهایی توانمندی ها و شایستگی هدای مزم در فدرد
موجود نیست و در آن ف الیت ها کارکرد مناسبی نخواهد داشت.
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از تجزیه وتپلیل بازخورد ،چند تصمیم برای ا دام گرفته مدی شدود .نخسدتین و مهمتدرین نتیجده گیدری:
تمرکز برروی توانمندی ها می باشد.
گام دوم :بر بهسازی و افزایش توانمندی های خود بکوشید.
سومین نتیجه گیری از اهمیت وی ی ای برخوردار است :تپلیل بازخورد بزودی نقاطی را شناسایی می
کند که در آنها خودبینی های هوشمندانه موجب فراموشکاری های فلج کنندی می گردد.
بنابراین ،یکی از ا دام های بسیار مهم که از نتایج «تپلیل بازخورد» است ،مهار نمودن خودبینی های
ناشی از هوشمندی می باشد .یکدی دیگدر از ا ددام هدای مهدم ،درمدان کدردن بیمداری «عدادت هدای بدد»
است.
ا دام دیگری که در سایه «تپلیل بازخورد» ضروری و آشکار می شدود ،آن چیدزی اسدت کده «نبایدد»
انجام دهیم .کمتر انسانی در همه زمینه ها از آگاهی ها و مهارت بام برخوردار است .مناطق فراوانی
وجود دارند که فرد در آنها از اسدت داد ،مهدارت و داندش مزم برخدوردار نیسدت و کمتدرین شانسدی هدم
برای پیروزی ندارد .با شناسایی چنین مو یت ها ،انسان نباید در آنها شغل ،مسدتولیت و یدا مداموریتی
را بپذیرد.
آخرین ا دام ،خودداری از کوشش در مناطقی است که کمتر است داد رشد و بهبود را دارند.
کارکرد من چگونه است ؟
همه ما به گونه ای بار می آییم که تنها به یک روش همانند ،به کار بپردازیم.
روش کارکردن نیز همانند توانمندی های انسان« ،فردی و وی ی» است ـ بخشی از شخصیت انسان می
باشد .چگونگی کارکرد در ما امری مسلم و وی ی است ـ مدی تدوان آندرا اصدالح نمدود ،ولدی نمدی تدوان
دگرگون کرد.
«تپلیل بازخورد» می تواند کاستی های م وجود در روش کارکرد ما را نشان دهد ،ولی نمدی تواندد بده
علت آنها پی ببرد.
آیا من بیشتر از رای «خواندن» و یا «شنیدن» آگاهی به دست می آورم؟
نداستن این وی گی فردی ،زیان های بزرگی در بردارد .شمار «خوانندگان» یا «شنوندگان» نزدیک به
هم و پنجای ـ پنجای است .تبدیل ا ین دو گروی به یکدیگر نیز بسیار دشوار و پرخطر می باشد و بدازدهی
فرد را از بین می برد.
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چگونه یاد می گیرم؟
آموزشگای ها بریک انگاشت سازمان دهی شدی اند و تنها یک رای را بدرای یداد دادن درسدت مدی دانندد.
در آموزشگای ها باید از رای خواندن و شنیدن آموخت .چرچیدل از رای «نوشدتن» یداد گرفدت و نویسدندی
ای بزرگ شد.
شاید پنج ـ شش روش یادگیری داشته باشیم ،پاری ای با «شنیدن»  ،برخدی بدا «نوشدتن» و گروهدی هدم
با «انجام دادن کارها» یاد می گیرند .بسیاری از کسان به روش مناسب یادگیری خود آگاهند ولی کمتر
از آن پیروی می کنند.
نتیجه گیری کارب ردی :هیچگای نکوشید تا خود را عوض کنید ـ اینکدار چنددان شددنی نیسدت .بکوشدید و
سخت بکوشید ،تا روش کارکرد خود را بهبود ببخشید .همچنین از انجام کار به روشی که می دانید که
چندان پیروزمندانه نیست و یا بازدی اندکی دارد ،بپرهیزید.
ارزش های من کدامند؟
اجرای «خودمدیریتی» نیاز بدان دارد که ارزش های خود را بشناسیم .در ب د اخالق ،انون ها سادی و
مشخد و برای همگان یکسان هستند ـ من شناخت آنها را «آزمایش آینه ای» نامیدی ام.
آزمایش آینه ای ی نی بامدادان که در آینه می نگرید ،دوست دارید چگونه شخصی را ببنید؟ اخالق یک
نظام آشکار ارزشی است  .در سازمان های مختلف  ،رعایت موازین اخال ی یکسان و همانندد اسدت و
تغییر نمی کند .البته اخالق تنها بخشی از نظام ارزشی هر فرد و سازمان می باشد.
در پیش گرفتن سیاست های «رسیدن به سود کوتای مدت» و یا «رشد بلندمدت» هدم ،رعایدت نیازهدای
اخال ی مطرح است .ا ین هر دو پالت از نظر ا تصادی مثبدت و سدودمند هسدتند و مددیریت شدرکت هدا
ممکن است که به این یا آن دل ببندند .اگر به صورت فراگیر و بنیادین به مساله بنگریم ،اختالف میدان
دو دیدگای یاد شدی جنبه ارزشی دارد ،که به عملکرد درست سازمان و مستولیت مدیریت برمی گردد.
چگونه با برخوردهای ارزشی کنار بیاییم؟
میان توانمندی های انسان ،بدازدی و عملکدرد وی ،کمتدر برخدورد دیددی مدی شدود ـ ایدن دو تکمیدل کننددی
یکدیگر هستند .ولی گاهی میان ارزش هدای مدورد بدول فدرد بدا توانمنددی هدای او برخدورد و اخدتالف
پیش می آید.
رعایت موازین اخال ی و رویکرد بدان ها ،آخرین و نهایی ترین ابزار آزمایش است.
به کجا ت لق دارم ؟
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انسان های بسیار با است داد تا گذشتن از نیمه های دهه بیست سالگی ،به درستی نمی دانندد کده بده کجدا
ت لق دارند .تنها پس از آگاهی از توانمندی ها ،آگاهی از چگونگی کارکرد و شناخت ارزش های مورد
اپترام است که فرد جایگای خود پیدا می کند ـ و یا دست کم می داند که به کجا ت لق ندارد.
آگاهی از جایگای و آنجایی که فرد بدان ت لق دارد ،پتی انسان هدای م مدولی ،امدا سدختکوش و شایسدته
را به نتایج چشمگیر و کارکرد برجسته می رساند.
یارگیری های من کدامند ؟
پرسش «یاریگری من (به سازمان) چیست؟» به م نای پرکت از «داشتن» به «ا دام» است.
ایدن پرسشددی نددو و بدی سددابقه در تدداریخ کدار بشددر اسددت .در گذشدته و از دیددد سددنتی ،وظیفده هددا م ددین و
مشخد بودند.
پیدددایش گددروی کارکنددان فرهیختدده ایددن م ادلدده را دگرگددون کددردی و بددا شددتاب بدده پددیش مددی رود .نخسددتین
واکنش ،در براب ر سازمان های استخدام کنندی است و از آنها می خواهند تا پاسخ مناسب برای وض یت
تازی را پیدا کنند.
در تصمیم گیری برای پاسخ به پرسش « چه یاری هایی باید برسانم؟ » یک پرسش دیگر می تواند به
فرد کمک کند « :کجا و چگونه می توانم به نتیجه هایی دست یابم که برجسته و متفاوت باشند؟» .نتیجه
ها باید منطقی ،ابل لمس و تا پد زیادی اندازی گرفتنی باشند .پرسش «چه یداری هدایی بایدد برسدانم؟»
به ت دیل سه عامل می انجامد :نیاز کنونی وض یت ،چگدونگی عرضده بهتدرین یداری هدا ـ بدا توجده بده
توانمندی ها ،روش کارکرد و ارزش های مورد نظر ـ و چگونگی نتیجه استثنایی و برجسته.
مستولیت در بر راری ارتباط :
انسان برای اجرای «خودمدیریتی» نیازمند به پذیرش مستولیت ایجاد ارتباط با دیگران است.
این مستولیت شامل دو بخش است:
نخست ،پذیرش این وا یت است که دیگران هدم بده انددازی مدا مسدتقل و برخدوردار از شخصدیت فدردی
هستند.
نکتده دوم در اجدرای «خودمدددیریتی» کارآمدد ،پدذیرش پیامدددهای ارتباطدات اسدت :پددس از اینکده انسددان
توانمندی ها  ،روش کارکرد ،ارزش ها و به وی ی پدود یاریگری های خود را شناسایی نمود ،بایدد از
خود بپرسد که «چه کسی باید ا ینها را بداند؟» « ،من به چه کسی متکی هستم؟»
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افددراد فرهیختدده مزم اسددت کدده از همکدداران ـ فرادسددتان ،فرودسددتان ،همقطدداران و اعضددای تددیم خودددـ
بخواهند تا با رفتارها و توانمندی های او هماهنو شوند .آنانی که روش «خواندنی» دارند ،از دیگران
بخواهند تا پیش از هر گزارشی ،چکیدی آنرا سنجیدی با او در میان بگذارند ـ آنانی که به «نوشتن» خو
گرفته اند ،درخواست نوشتن یادداشت مناسبی در این زمینه بکنند.
سازمان ها ،دیگر با فشار و زور بر پا نمی شوند ـ پایه کدار بیشدتر بدر اعتمداد اسدت .اعتمداد داشدتن بده
م نای شناخت و درک متقابل است.
نیمه دوم زندگی شما :
دیگدر نمدی تدوان انتظدار داشددت کده سدازمان کند ونی و مپدل آغدداز کدار شدما در جدوانی ،در سدن شصددت
سالگی نیز همچنان پا برجا باشد .از سوی دیگر ،ادامه کار به مدت چهل تا پنجای سال در یک سازمان
هم برای بسیاری از مردم دشدوار اسدت .انسدان هدا رو بده زوال مدی گذارندد ،از مپدیط و یکندواختی آن
خسته می شوند ،نشاط رخت برمی بندد و به م نای درست کلمه «بازنشسه » می شوند ـ برای همدیگر
جاذبه ای ندارند.
بنابراین ،یکی از نیازهای خود مدیریتی  ،آمادی شدن برای بهری برداری از نیمه دوم زندگی کاری می
باشد .بهترین کتاب هایی که در این زمینه به نگارش در آمددی اندد از «بداب بدافورد» و بدا عندوان هدای
«نیمه دوم» و «برنامه بدازی» هسدتند .او خدود از افدراد پیروزمندد در کسدب و کدار اسدت و اکندون در
گذران نیمه دوم زندگی است.
 یکی از رای های شروک نیمه دوم زندگی کاری آغاز کاری دیگر و از گونه ای دیگر است ـ رفتن ازسازمانی به سازمانی دیگر.
 رای دیگر برای گذران نیمه دوم زندگی ،پرداختن به «پرفه ای موازی» می باشد. رای سوم برای بارورتر نمودن نیمه دوم زندگی را می توان «کارآفرینی اجتماعی» عنوان داد.گردش از پایگای کارکنان دستی ـ که به پکم وظیفه و یا دستور سرپرست کار می کردند ـ بده کارکندان
فرهیخته که باید «خودمدیر» باشند ،چ الش های رفی را با ساختارهای اجتمداعی بوجدود آوردی اسدت.
در همه جوامع ،پتی فردگراترین آنها ،اینک دو رخداد را نمی توان نادیدی گرفت :سازمان هدا بدیش از
کارکنان دوام می آوردند.
در گذشته ،کارکنان «اداری می شدند» ،اکنون کارکنان فرهیخته میل به «خودمدیریتی» دارند.
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نظم زیر بنا و انگاشت هایی که درباری وا یت داریم ،ما را به نقاط مهم و آنچه باید برآن تمرکز نمدود
رهنمون می گردند .انگاشت ها هستند که نشان می دهند در یک نظم م ین چه چیزهایی پذیرفتنی و چه
چیزهایی ناپذیرفتنی می باشند.
جالب اینجاست که انگاشت ها با همه اهمیتی که یافتده اندد ،بده نددرت مدورد تجزیده وتپلیدل ،پد وهش و
چالش رار می گیرند ،پتی به آشکار کردن آنها هم نپرداخته ایم.
آیین هایی که زیربنای انگاری ها (فرضیه ها) رار می گیرند ،تاثیری در جهان طبی ی ندارند ـ چنانچه
آییندی بپنددارد کده خورشدید بده گدرد زمدین مدی چرخدد و دیگدری بگویدد کده زمدین بده گدرد خورشدید مدی
چرخد ،در پرکت های طبی ی زمین و خورشید خللی بوجود نمی آید .سر و کدار نظدم هدای اجتمداعی،
مانند مدیریت ،با انسان ها و سازمان های انسانی است .نکته مهم دیگر این است که انون های طبی ت
بسیار ثابت هستند و دست کم در یک سدی و یا یک دهه تغییر نمی کنند.
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