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  پيشگفتار پيشگفتار 

سرعت تغييرات در روزگار ما بيشتر از هر زمان ديگر در           .  جهان در حال تغيير و تحول است      
سازمان ها و جوامع بشري نه تنها براي كسب سرآمدي بلكه براي             .  تاريخ زندگي بشر است   

سازمان ها و جوامعي كه توان تغيير        .  بقا نيز بايد متناسب با تغييرات جهان تغيير كنند           
 را نداشته باشند، نسبت به ساير مجموعه هاي مشابه خود ضعيف مي شوند يا از بين                مناسب
برخي از  .  ولي تغيير و تحول مناسب در مجموعه  هاي انساني پيچيده است                .  مي روند

 : ويژگي هايي كه موجب پيچيدگي تغيير مي شوند عبارتند از 
 

درك و كنترل    .  ستتغيير و تحول فرايندي ديناميك است و اتفاقي يكباره ني                 •
پديده هاي ديناميكي ناشي از تعامل متقابل عوامل       .  پديده هاي ديناميكي مشكل است   

 . درك ماهيت تكامل مزبور و پيامدهاي آن امري پيچيده است. مختلفند
سازمان ها .  به علت پيچيدگي مزبور، تشخيص جهت مناسب تغيير كار ساده اي نيست            •

خ به تحوالت محيطي، تغيير و تحولي را آغاز و            و جوامع انساني ممكن است در پاس       
حمايت نمايند كه ثمربخش نبوده و حتي در صورت موفقيت منجر به ضعف و                      

بنابراين تشخيص تغيير مناسب و فعاليت در جهت ايجاد آن          .  اضمحالل مجموعه شود  
چه بسا مجموعه هايي كه    .  نيز، چالش بزرگي است كه به سادگي قابل دسترس نيست         

 . ر تشخيص اشتباه نابود شده اندبه خاط
فكر و همراه   هم.  تغيير در سازمان ها و جوامع انساني كاري جمعي و گروهي است               •

كردن افراد در يك حركت جمعي، به طوري كه هر يك از آنها از صميم قلب در جهت                  
در بسياري از مواقع نه تنها      .  هدف ها و تمايالت گروه فعاليت نمايد، كار ساده اي نيست        

افراد با تغيير و تحول همراهي نمي كنند، بلكه در مقابل آن مقاومت نيز مي نمايند و با                
 . مقاومت و مخالفت خود تغيير را با شكست مواجه مي نمايند



   رقص تغيير♦  ٢ 

 

 

تالش و زحمت زياد در جهت      .  تغيير تالش و انرژي زيادي را از پيشقراوالن مي طلبد          •
طح انرژي الزم در فرايند تغيير و         حفظ س .  نمايدتغيير، افراد را خسته و متوقف مي        

پشتكار براي حفظ   .  راه هاي افزايش آن، يكي از چالش هاي مهم تغيير موفق است             
بايد ساز و كارهاي توليد انرژي براي تقويت موتور تغيير            .  کندسطح انرژي کفايت نمي   

 .را شناخت و به كار انداخت
 

. ي بقا و پيشرفت ضروري است     ولي با وجود مشكالت مزبور، تغيير در جهت صحيح برا         
مجموعه  هايي كه بتواند تغييرات مناسب را كشف كنند و فرا بگيرند و آن را در خود به                      

سازي توانايي يادگيري و كشف تغييرات مناسب و پياده       .  رونده اندوجود بياورند موفق و پيش    
در .  دي است آن، قابليت مهمي است كه براي سرآمدي در دنياي متحول امروزي بسيار كلي             

 يواقع قابليت يادگيري و ايجاد تغيير مناسب، كليدي ترين قابليتي است كه يک مجموعه              
 . انساني در دنياي رقابتي امروز مي تواند داشته باشد

پيتر سنگه  .   اين قابليت رقابتي كليدي و ممتاز است        يكتاب حاضر در جهت توسعه     
 پنج  ير قرار داده و با تدوين و ارايه          تفكر سيستمي را در كنار دستاوردهاي علمي ديگ          

ي يادگيري جمعي و سازماني گشوده      مهارت كليدي يك مكتب جديد و كاربردي در حوزه         
.  ارايه داد  پنجمين فرمان  در كتاب    ١٩٩٠وي دستاورد خود را در اين زمينه، در سال          .  است

در پي  .   است  مديريت بوده  هايترين كتاب  يکي از پرفروش    ١٩٩٠  يكتاب مزبور در دهه    
، پيتر سنگه با كمك تعدادي از شركت هاي بزرگ آمريكايي نظير               پنجمين فرمان انتشار  

AT&T     فورد و ،IBM         مركز يادگيري سازماني را در ،MIT  در مركز  .   پايه گذاري كرد
مزبور طي كارگاه هاي آموزشي، مفاهيم و روش هاي يادگيري سازماني به طور وسيعي به                 

تجربيات زيادي از کاربست       .   سازمان هاي مختلف ارايه گرديد        كارشناسان و مديران    
مركز مزبور نيز به    .  مهارت هاي مزبور در سازمان هاي صنعتي و خدماتي آمريكا به دست آمد          

 مذكور در بسياري از       ياكنون جامعه .   تبديل شد    (SoL) يادگيري سازماني     يجامعه
د و سازمان هايي كه اصول يادگيري         بزرگي از افرا    يكشورهاي دنيا شعبه دارد و شبكه       

 . سازماني را تجربه مي كنند، به وجود آمده است
 ميالدي را با    ١٩٩٠  ي سال هاي دهه  ي تجربه رقص تغيير سنگه و همكارانش در كتاب      

ي اين  ترجمه.  تأكيد بر كاربرد مفاهيم و نظريه هاي سازمان هاي يادگيرنده ارايه داده اند             
با .  مندان مديريت تغيير و تحول، در ايران قرار مي دهد        ر اختيار عالقه  كتاب نتايج مزبور را د    

 يمند به مقوله  انتشار اين كتاب و افزايش تعداد مديران، كارشناسان و سازمان هاي عالقه             
 ي جامعه ي ايراني سازمان هاي يادگيرنده و مديريت تحول زمان آن رسيده است كه شاخه            

خلق سازمان:  پنجمین فرمان   
، نوشته ی پیتر سنگه،یادگیرنده

ترجمه ی حافظ کمال هدایت و
سازمان:  تهران(محمد روشن      
 ) 1376مدیریت صنعتی، 
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 در اين جامعه، محققان، مشاوران، مديران و مجريان با              .يادگيري سازماني به وجود آيد     
 سازمان هاي يادگيرنده و تحول     ي خود را در زمينه    يكمك همديگر دانش، مهارت و تجربه     

 . سازماني ارتقا مي دهند
 اين كتاب زحماتي را      يدر پايان الزم است به سهم خود از کساني كه در ترجمه               

ي چند   ترجمه نويسحميدرضا حسيني آشتياني پيش   متقبل شدند، تشكر نماييم؛ مهندس      
امير البدوي در انتخاب    دکتر  .  اي براي بهبود آن داد     هاي ارزنده  و راهنمايي  فصل را خواند  
مهندس مجتبي اسدي، مهندس حميد      .  با ما همکاري داشتند    هاي فارسي   برخي معادل 

ر تمامي مراحل انجام    اسالميان و مهندس مهدي کيامهر از گروه صنعتي پژوهشي آريانا د            
اميدوارم كه دانشجويان، كارشناسان، مديران، محققان و اساتيد           .  کار همراه گروه بودند    

 مديريت نيز با بهره گيري از اين كتاب و منابع معرفي شده در آن، حركت تازه و                     يرشته
 . از نمايندگسترده اي را در تعميق و ترويج دانش و كاربرد سازمان هاي يادگيرنده در ايران آغ

 
 

 علينقی مشايخي
 ١٣٨٣   آذر 
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  فهرستفهرست

   پيشگفتار پيتر سنگه بر چاپ فارسي ١١

 کارتان را شروع کنيد
 I  آشنايي با کتابآشنايي با کتاب 

  ١ به سوي اطلس سازماني ١٩
  ٢ ي حيات اقدام به تغييرچرخه ٢١
  ٣ رهبري تغيير بنيادي ٢٦
  ٤ هاي تغيير بنياديچالش ٣٧
  ٥ چگونه اين کتاب را بخوانيم ٥٠

 II  ايجاد تغيير بنياديايجاد تغيير بنيادي 

  ١ ايجاد گروه پيشاهنگ ٥٥
  ٢ تغيير بنيادي فرايندهاي رشد ٥٨
  ٣ بازنگري زمان ٧٣
  ٤ هاي پيش رومحدوديت ٧٦

 هاي اقدامچالش
 III  کمبود وقتکمبود وقت 

  ١ چالش ٨٣
  ٢ تغيير فرهنگي در جنرال الکتريک ٩٠
  ٣ ي ايجاد زمانپنج شيوه ٩٩
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  ٤ کمترين مداخله ١٠٢
  ٥ و مسايل فوريمسايل ضروري  ١٠٥
  ٦ هاي عملمديريت عرصه ١٠٩
  ٧ ترکيب کار و زندگي شخصي ١١٣

 IV  نداشتن کمکنداشتن کمک 

  ١ چالش  ١٢١
  ٢ از گلف تا چوگان ١٢٦
  ٣ هاکنندهگروه هدايت ١٣٠
  ٤ بيرون آمدن از آشفتگي ١٣٩
  ٥ هاکنندهنکاتي براي تصيحت ١٤٧
  ٦ استراتژي ايجاد تبحر ١٥٣
  ٧ ج نوع تفکر سيستميپن ١٥٧
  ٨ اي رهبران تغييردو برکيآي ١٧٠
  ٩ موسيقي، گوش دادن و آزادي ١٧٣

 V  مربوط نبودنمربوط نبودن 

  ١ چالش ١٨١
  ٢ Visteonمثالي از تغيير در  ١٨٦
  ٣ کنيم؟براي چه اين کار را مي ١٨٨
  ٤ تماس کوتاه و ديد بلند ١٨٩
  ٥ استراتژي کاج ١٩٦
  ٦ رايتان ارزش دارد، ياد بگيريدچيزي را که ب ١٩٩
  ٧ مديريت کتاب باز ٢٠٣
  ٨ بعد از کنترل بحران ٢٠٥
  ٩ مستندسازي اقدام تغيير ٢٠٧
  ١٠ چهار آينده براي اقدام تغيير ٢٠٩
  ١١ تمرين مربوط بودن ٢١٢

    



٧ ♦  فهرست  

 

 

 VI  ايستادن پاي حرفايستادن پاي حرف 

  ١ چالش  ٢١٥
  ٢ نگاه رهبران اجرايي ٢٢٥
  ٣ ن افتادن از صخره پاي حرفمان بايستيمچگونه بدو ٢٣٦
  ٤ ت افريقاي جنوبيپوساولين مهندس سياه ٢٤١
  ٥ چگونه مديريت را به کاري واداريم؟ ٢٤٨
  ٦ نکاتي براي رهبر اجرايي ٢٥٠

 هاي تغيير پايدارچالش
 VII  ترس و دلهرهترس و دلهره 

  ١ چالش ٢٦١
  ٢ هاي خاکستريبرچسب ٢٧٠
  ٣ اعمال نفوذ ٢٧٢
  ٤ کنندب کارهاي بد ميهاي خووقتي آدم ٢٧٤
  ٥ جايي امن براي ندانستن ٢٨٠
  ٦ هاي قهرمانيشيوه ٢٨٢
  ٧ يابي مشکالت در خانوادهريشه ٢٨٩
  ٨ فراتر از برندگان و بازندگان ٢٩٤

 VIII  گيريگيريارزيابي و اندازهارزيابي و اندازه 

  ١ چالش ٣٠١
  ٢ گيريحرکت خالف جهت اندازه ٣١٠
  ٣ گزارش يا يادگيري: گيري چيستازههدف اند ٣١٦
  ٤ سياه ارزيابي اقدام يادگيريي گشودن جعبه ٣٢١
  ٥ داشبورد عملکرد ٣٣٠

 IX  معتقدان واقعي و ناباورانمعتقدان واقعي و ناباوران 

  ١ چالش ٣٣٧
  ٢ يير را ايجاد کنيمي تغچگونه در فرهنگ سازماني زمينه ٣٥١
  ٣ گيرتعهد همه ٣٦٢
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  ٤ هاي بديعتاکتيک ٣٦٤
  ٥ هاي مشترکآلمخاطرات ايده ٣٦٧

 هاي بازطراحي و بازنگريچالش
 X  اداره کردناداره کردن 

  ١ چالش ٣٧٧
  ٢ هااجتماع شرکت ٣٩٥
  ٣ وابستگي متقابل در شل ٣٩٨
  ٤ از کنترل تا وضوح ٤٠٢
  ٥ ويزا اينترنشنال ٤٠٥
  ٦ راندايادگيري سهام ٤١٠
  ٧ کوشي فرهنگيسخت ٤١٥
  ٨ اپيما در حين پروازبازطراحي هو ٤١٧

 XI  ترويجترويج 

  ١ چالش ٤٢٩
  ٢ ي يادگيري سازمانيچرخه ٤٤٥
  ٣ ي پيشتاز شرکت نفتي بريتانياشبکه ٤٥٥
  ٤ ي مديريتدانشکده ٤٦٠
  ٥ Bootstrapاصول  ٤٦٣
  ٦ ناليتعهد آن ٤٦٦
  ٧ هاي يادگيريتاريخ ٤٦٩
  ٨ انيي جهي فعاليت طبقهحوزه ٤٧٨
  ٩ هاي غيررسمي چيستند؟هگرو ٤٨٦
  ١٠  عطفيوقايع نقطه ٤٨٨

 XII  استراتژي و هدفاستراتژي و هدف 

  ١ چالش ٤٩٥
  ٢ مديريت افق ٥١٢
  ٣ زرگهاي بپرسيدن سؤال ٥١٤
  ٤ سناريوهاي تغيير جهان ٥١٨
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  ٥ استراتژي به عنوان مذاکره ٥٢٥
  ٦ تحول استراتژيک در رويال شل ٥٢٩
  ٧ نوآوري پايدار ٥٣٥
  ٨ بعد از جنکل انبوه ٥٤٢
  ٩ برق براي همه ٥٤٥
  ١٠ نظارت آگاهانه ٥٥٠

  هاي پايانيهاي پايانييادداشتيادداشت 
  ١ رهبري در جهان زنده ٥٦١
  ٢ تشکرها ٥٧٤
  ٣ ي نويسندگاندرباره ٥٧٨
  ٤ تماس با نويسندگان کتاب ٥٨٠
 نمايه                    ٥٨٣
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 .اين كتاب به منظور ارايه ي نگاهي متفاوت به تغيير نوشته شده است
رقابت جهاني و تجارت رو به رشد         .  سازمان هاي متعددي با ضرورت تغيير مواجه اند       

جهاني در شرق و غرب، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، فضايي به شدت ناپايدار          
گاهي به منظور توسعه ي شايستگي هاي       .  مام كسب و كارها ايجاد نموده است          براي ت 

گاهي نيز مي خواهيم محيط كاري خالق و بانشاط ايجاد كنيم           .  سازماني به دنبال تغييريم   
در .  برخي مواقع نيز تغيير براي بقاي سازمان است       .  تا بهترين افراد را جذب يا حفظ نماييم       

در تمامي سازمان ها با چالش تغيير       .   موضوع مطرح است   اغلب شركت هاي جهان، هر سه     
مدارس، سازمان هاي  .  رو به رو مي شويم و اين چالش فقط در كسب و كارها ديده نمي شود             

دولتي و سازمان هاي غيردولتي، همگي با تغييرات شگرفي مواجه مي شوند كه سهام داران پر             
ز، فشار براي تغيير در تمامي سطوح، باال،         در نهايت ني  .  صدا و متنوع آنان، انتظار مي كشند     

در گذشته، مديران عامل و هيئت هاي مديره با . مياني و پايين خط مقدم رو به افزايش است    
اين مسئله درگير بودند كه چگونه ديگران را در سازمان خود تغيير بدهند؛ اما امروز بيشتر                 

 .يد تغيير كندآنها متوجه شده اند كه نحوه ي تفكر و رفتار ايشان با
مطالعه ي برنامه هاي  .  با اين حال، اقدامات تغيير برنامه ريزي شده ي اندكي موفقيت آميزند       

تغيير عمده اي مثل مديريت كيفيت  فراگير، مهندسي مجدد فرايند كسب وكار، يا شيوه هاي             
 گذارند متعدد تحول رهبري نشان مي دهد كه كمتر از يك سوم آنها، اثراتي ماندگار به جا مي            
 .و تعداد بسيار كمتري به تغييري بنيادي كه مطلوب و مورد نياز است، دست مي يابند

كساني كه مشغول توسعه ي سازمان هاي يادگيرنده اند، با چالش هاي تغيير پايدار                 
 جلساتي تشكيل دادند تا از SoL، اعضاي ١٩٩٠به همين دليل، در اواسط دهه ي . مواجه اند

اغلب كساني كه در اين جلسات حضور مي يافتند از          .  تغيير پايدار بياموزند  يكديگر درباره ي   
شركت هايي بودند كه سال ها براي توسعه ي توانايي هاي يادگيري سازماني تالش كرده                 



   رقص تغيير ♦١٢ 

 

 

بسياري از آنها در اقدامات تغيير سازمان مثل مديريت كيفيت فراگير يا مهندسي                .  بودند
جلسات، تجربه هاي خود را مطرح مي كردند و در تحليل         افراد در اين    .  مجدد شركت داشتند  

به اين ترتيب، به تدريج نگاه تازه اي به         .  و درك تجربه هايشان به يكديگر كمك مي نمودند       
 .بر مبناي آن نوشته شدرقص تغيير تغيير شكل گرفت كه كتاب 

 :اين نگاه تازه سه ويژگي كليدي دارد
 

 بشري مي داند؛سازمان را سيستمي زنده، يك اجتماع  •
 فهم افراد از تغيير در سيستم هاي زنده را براي درك تغيير در سازمان به كار مي برد؛ •
ديدگاه سيستم هاي زنده را براي بررسي نيروهاي حاضر در اقدامات تغيير و ميزان                    •

 .اثربخشي رهبران تغيير در رويارويي با اين نيروها، به كار مي گيرد
 

سازمان را اجتماعي بشري بدانيم، اما در واقع چنين ايده اي            به نظر بديهي مي آيد كه       
بسياري از اعضاي سازمان ها خودشان . بسياري از ابعاد تفكر مديريت سنتي را تهديد مي كند 

از دستورات پيروي مي كنند و كاري      .  را بخشي از اجتماع نمي دانند و خود را شاغل مي دانند         
آنها كارهاي زيادي انجام مي دهند كه بي فايده يا        .   مي دهند را كه از آنان انتظار دارند، انجام      

آنها در محصوالتي كه شركت توليد مي كند، نقشي ندارند و انتقادات           .  حتي غيرتوليدي است  
اگر راه بهتري براي انجام كارها به         .  زيادي به سودمندي يا كيفيت اين محصوالت دارند         

 جمع هاي خصوصي مطرح كنند تا اين كه         ذهنشان خطور كند، ترجيح مي دهند آن را در        
به عكس، اغلب رؤسا كار خود را انگيزه دادن به           .  خطر عدم تأييد رييس را به جان بخرند        

آنها .  كارمندان و اطمينان از حسن انجام كارهايي كه به عهده ي كارمندان است، مي دانند              
ره وري هدايت كنند؛   سعي مي كنند كه اجتماع كارمندان را با هدف كلي بيشينه كردن به             

مدير بودن در اغلب فرهنگ هاي سازماني به       .  مثل ماشيني كه خوب روغن كاري شده باشد      
اگر سازمان مورد نظر يك كسب و كار باشد، مالكاني دارد؛               .  معناي كنترل داشتن است    

 .افرادي كه سرمايه ي مالي آن را تأمين مي كنند و از عوايد مالي آن بهره مي برند
: ازمان كسب و كار، تمام آنچه گفتيم در يك استعاره ي ساده خالصه مي شود             در يك س  

. كار مديران هدايت اين ماشين است       .  كسب و كار وسيله اي براي پول در آوردن است            
سرمايه گذاران مالك اين ماشين و كارمندان آن يكي از بي شمار منابع مورد نياز مثل ماده ي               

وقتي .  ، منابع مالي و انساني اند تا اين ماشين بتواند كار كند          خام، انرژي، تجهيزات سرمايه اي   
در سازمان هاي  .  به تغيير نياز باشد، رهبران تغييري وجود دارند كه تغيير را پيش مي برند              

رؤسا معتقدند كه آنها سازمان را اداره        .  غيرتجاري نيز قياس ماشين چندان نامربوط نيست       
 .مان هاي بزرگ، فقط دندانه هاي چرخ دنده هايندمي كنند و ديگران به ويژه در ساز
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برخي افراد اقتدار بيشتري از      .   مالك ندارند  آنها.  اجتماع بشري چيزي متفاوت است     
. ديگران دارند، اما اجتماع را با هدف كلي بيشينه كردن بهره وري هدايت نمي كنند                     

دون آنها اجتماعي وجود    ب.  كارمندان صرفاً به عنوان منبع ديده نمي شوند و عضو اجتماعند          
همان طور كه مدير بازنشسته ي شل، آريه دوگاس مي گويد، تلقي سازمان به عنوان               .  ندارد

همان طور كه دوگيس نيز     .  اجتماع بشري، تغييري اساسي در جهان بيني مديران است           
 .گوشزد مي كند، اين شيوه ي نگاه، خصلت شركت هايي است كه صدها سال دوام آورده اند

به .   سازمان را سيستمي زنده بدانيم، بيشتر شبيه خانواده خواهد بود تا يك ماشين              اگر
 .اين ترتيب، ما نگاهي متفاوت به تغيير خواهيم داشت

اول اين كه نگاهي متفاوت به اقتدار خواهيم داشت، تغيير پايدار از تحميل خواست به                 
رات باشد، اما اين تغييرات      ترس مي تواند محرك بسياري از تغيي      .  ديگران ناشي نمي شود  

تغييراتي كه افراد نسبت    .  عمري كوتاه دارند و فقط تا وقتي ترس وجود دارد، دوام مي آورند           
به آنها احساس تعهد دروني نمي كنند، تخيل، خواست خطر كردن، شكيبايي، پشتكار و                 

معلم يا  .  نبال ندارند نهايتاً يادگيري را كه هر تغيير عمده اي بي ترديد به آنها نياز دارد، به د              
والدين اقتدارگرا ممكن است كودكي را به تغيير رفتار وادار كنند، اما تغيير فقط وقتي                     

همان طور كه اومبرتو ماتورانا،      .  ماندگار مي شود كه كودك خودش مشتاق تغيير باشد           
مت تمام سيستم هاي زنده در مقابل اطاعت از اقتدار مقاو        «زيست شناسي شيليايي، مي گويد    

حتي در سيستم هاي سياسي تماميت گرا كه اطاعت تحميل مي شود، مردم               .  »مي كنند
 .همچنان به دنبال حوزه هايي اند كه در  آن بتوانند استقالل خود را حفظ كنند

. اما تمام سيستم هاي زنده و اجتماع هاي بشري نوعي سلسله مراتب و اقتدار رسمي دارند            
بنابراين .  برخي سلسله مراتب ها كاركرد بيشتري دارند     .  ستسلسله مراتب ذاتاً چيز بدي ني     

درك تغيير در سازمان كه سيستم زنده مي دانيم، به اين معناست كه بايد بر پارادكس                     
اما .  ساختارهاي رسمي در تمام سازمان هاي اجتناب ناپذيرند     .  اقتدار و استقالل غلبه نماييم    

پرسش واقعي اين است كه  آيا       .  ام مي گيرد اغلب كارها از طريق ساختارهاي غيررسمي انج       
هم افزايي سالمي ميان ساختارهاي رسمي و ساختارهاي غيررسمي وجود دارد؟  آيا                    
فرايندهاي رسمي مديريت، اهداف و مسئوليت ها ضامن يادگيري و خطرپذيري اند؟ يا اين              

 كه ترس و تهديد ايجاد مي كنند؟
چيزي در  .  ه ي فرايند تغيير به ما مي آموزند      دوم، سيستم هاي زنده مطالب زيادي دربار      

اما با نگاهي عميق تر متوجه مي شويم كه طبيعت           .  طبيعت نيست كه مدام تغيير نكند       
طبيعت چيزهاي جديد را با كمك  آنچه از قبل وجود داشته                .  چيزي را تغيير نمي دهد    
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لي پديد مي آيد   به اين ترتيب، ميان چيز جديد و چيزهاي موجود تعام          .  است، خلق مي كند  
جزييات اين تعامل قابل پيش بيني نيست اما ويژگي هاي ثابتي          .  كه همان رقص تغيير است    

 .پيش بيني رقص تغيير اصول فراواني را درباره ي رهبري به ما مي آموزد. دارد
چيزهاي جديد براي رشد، به انرژي نياز دارند و اولين مشغله ي رهبري كمك به ايجاد                 

. جايي كه اشتياق فراواني نباشد، چيزهاي جديد كمي توسعه مي يابند. از استانرژي مورد ني 
رهبر كسي است كه خود را به طرح چيزهاي جديد متعهد مي داند و تعهد وي، به تغيير                     

 .انرژي مي دهد
رهبران با  .  طبق تجربه ي ما، در اينجاست كه فرمان هاي يادگيري مطرح مي گردند              

ه تغيير انرژي مي دهند و ديگران را به چنين كاري ترغيب                 توسعه ي چشم انداز خود ب    
وقتي چشم انداز افراد برايشان اهميت مي يابد، فاصله اي ميان وضعيت موجود و              .  مي كنند

اما افراد به شكل هاي گوناگوني وضعيت موجود را ارزيابي               .  وضعيت مطلوب مي بينند   
جاري بگويند به سرعت انرژي خود را از        مي كنند و اگر نتوانند واقعيت را درباره ي وضعيت          

دست مي دهند يا احساس مي كنند كه فقط ديدگاه رييس از وضعيت جاري قابل پذيرش                 
توسعه ي ظرفيت طرح الگوهاي ذهني يا شيوه هاي شخصي ارزيابي و صحبت بيشتر              .  است

جزيي ضروري در طرح انرژي دادن به           )  آغاز گفتگو (درباره ي الگوهاي ذهني مختلف       
چنين امري بي ترديد باعث مي شود كه موقعيت خود را پيچيده تر ارزيابي               .  سازمان است 

بنابراين، . كنيم و براي درك اين پيچيدگي نيز به مهارت هاي تفكر سيستمي نياز خواهد بود     
 .تمام فرمان هاي يادگيري در ايجاد انرژي براي تغيير نقش خواهند داشت

 كه رهبران اثربخش فقط به تغيير انرژي نمي دهند،  متوجه شديم  رقص تغيير در تحقيق   
در اينجا نيز   .  بلكه به شيوه هاي گوناگون براي پايداري فرايندهاي تغيير فعاليت مي كنند            

تغييرات در سيستم هاي زنده از طريق تعامل          .  قياسي قوي با سيستم زنده وجود دارد         
ن رشد دارد اما رشد آن به داليل         دانه امكا .  نيروهاي رشد و نيروهاي تعادل پديد مي آيند       

آب ناكافي، خاك نامناسب، آفتاب اندك، فضاي كم براي رشد            .  متعددي محدود مي گردد  
ريشه ها و شاخه ها، دماي پايين يا باال همگي فرايندهاي محدودكننده اي ايجاد مي كنند كه              

ودكننده يا  باغبان بيشتر زمان خود را صرف نيروهاي محد         .  مانع از تحقق رشد مي شوند     
 .رهبران اثربخش نيز همين كار را مي كنند. تعادل مي نمايد

اين ده چالش   .   پيرامون ده چالش عمده ي تغيير تنظيم شده است          رقص تغيير كتاب  
هر يك از   .  مجموعه اي از نيروهاي محدودكننده اند كه در اغلب اقدامات تغيير بروز مي كنند           

معموالً تالش براي غلبه بر       .  يراثربخشي دارند آنها استراتژي هاي رهبري اثربخش يا غ        
مثل اين است كه وقتي بهبود        .  نيروهاي تعادل با كار سخت تر، چندان مثمر ثمر نيست           
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بهره وري خاصي شغل افرادي را به خطر مي اندازد، بخواهيم آنان را متقاعد كنيم كه چنين                
ع اين نيروهاي تعادل است؛     برخورد مناسب، پرداختن به منب    .  بهبودي براي آنها مفيد است    

مثل اين كه با افراد كار كنيم تا درآمد جديدي ايجاد كنند كه شغلي تازه براي آنها توليد                    
رقص تغيير رهبران از حركت مداوم ميان انرژي دادن به تغيير و پرداختن به                      .  نمايد

 .نيروهاي دوگانه اي برمي خيزد كه آن تغيير را محدود مي كند
چالش هاي تغيير آگاه بشويم، به نتايج اجتناب ناپذيري درباره ي رهبري           وقتي از انواع     

در سراسر جهان، در فرهنگ هاي شرقي و         .  رهبران همه جا حضور دارند     .  دست مي يابيم 
اين .  غربي، رهبري را به كساني منتسب مي كنند كه در رده هاي باالي سازمان قرار دارند                

راه .   واژه ي رهبر براي معادل رييس استفاده مي شود        تفكر تا آنجا ريشه دوانده است كه از        
 .خاصي براي مقابله ي اثربخش با چالش هايي كه تغيير پايدار را تهديد مي كنند، وجود ندارد

بيشتر اقدامات تغيير مهم را رهبران عملياتي آغاز مي كنند و بسياري از ايده هاي خوب               
رهبري عملياتي  .  متعهد به ثمر نشسته اند   مديران نير به دليل وجود رهبر محلي مستعد و           

جايي است كه مفاهيم به توانايي تبديل مي شوند و ايده ها و ابزارهاي جديد در عمل آزمون                 
ترويج ايده هاي نو و    .  به طور خالصه، رهبري عملياتي قلب نوآوري سازماني است        .  مي گردند

فراد مدام به رشد شبكه هاي      اين ا .  نوآوران در يك سازمان به عهده ي رهبران شبكه است          
اين رهبران با هيچ يك از نقش هاي رسمي مطابقت            .  اجتماعي سازمان كمك مي نمايند    

 .ندارند و ترجيح مي دهند كه كمتر به چشم بيايند
رهبران شبكه از بين فروشندگان، مهندسان يا متخصصان منابع انساني و گاهي نيز از                

آنها .  ، بدون رابطان اجتماعي اثربخش، رخ نمي دهند      فرايندهاي تغيير عمده  .  خيل مديرانند 
 .واسطه  ي جريان يافتن بذر ايده ها و رفتارهاي جديد كسب و كار در سازمانند

بي ترديد بيشتر اقدامات تغيير به اين دليل شكست مي خورند كه نمي توانند افراد كافي              
 تعادلي كه تغيير را محدود يا         را به انواع نقش ها و موقعيت ها برانگيزند تا با فرايندهاي             

حتي در جاهايي كه انرژي زيادي براي تغيير وجود دارد،             .  متوقف مي سازند، كنار بيايند    
در واقع، هر چه انرژي مورد نياز براي تغيير بيشتر           .  خطر تهديد وضعيت موجود زياد است     

به . باال هدايت مي شونداكثر برنامه هاي تغيير از . باشد، نيروهاي مقاوم نيز بيشتر خواهند بود
در عوض، اين ايده ي نادرست رواج       .  همين دليل، بسياري از افراد احساس رهبري ندارند         

اين نوع قدرت   .  دارد كه اگر مدير عامل به دنبال تغيير باشد، حتماً چنين اتفاقي مي افتد               
رهاي يك جانبه فقط در موارد ايزوله مثل سازمان دهي مجدد يا خريد و فروش كسب و كا                 
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تغييرات فرهنگي و عميقي كه شيوه ي كار سازمان را بهبودي اساسي             .  جديد مصداق دارد  
 .مي بخشند، به رهبري بسياري از افراد در شكل هاي گوناگون نياز دارند

در طي پنج سالي كه از چاپ متن انگليسي كتاب مي گذرد، مديران متعددي را ديده ام                
كتاب  نيز مثل    رقص تغيير كتاب  .  ر خود سودمند يافته اند   كه اين كتاب را براي اقدامات تغيي      

 داستان ها، مثال ها و نكات متعددي را از مديران و مشاوران باتجربه             ميداني پنجمين فرمان  
اين مثال ها به شما كمك مي كند در هنگام برخورد با اين چالش ها و شكل دادن                .  دربردارد

 .نكنيداستراتژي هاي خاص خودتان، احساس تنهايي 
، نگرش سيستم هاي   رقص تغيير به طور كلي، فكر مي كنم كه مهم ترين ويژگي كتاب            

زنده به تغيير باشد و چالش هاي خاص تغيير پايدار از يك سازمان به سازمان ديگر، يا از                     
اميدوارم وقتي مديران در زمينه هاي فرهنگي       .  يك فرهنگ به فرهنگ ديگر فرق مي كنند       

ين ايده ها كار مي كنند، با چالش هاي جديدي براي تغيير پايدار رو به رو            جديد و متفاوت با ا    
همچنين اميدوارم ايشان راهي . شوند و استراتژي هاي تازه اي براي مقابله با آنها ايجاد نمايند

 .براي طرح اين موارد پيدا كنند
. هميت مي يابد اگر ايده  هاي اين كتاب را مفيد مي دانيد، چگونگي نگارش اين كتاب نيز ا            

افرادي كه از سازمان هاي     .   به وجود نمي آمد    رقص تغيير  نبود، كتاب ميداني       SoLاگر  
مختلف با يكديگر كار مي كنند و تجربه هاي خود را از اقدامات تغيير مطرح مي نمايند و به                  

اكنون .  اين ترتيب، مجموعه اي از دانش عملي فراهم مي سازند، فرايندي قدرت مند است              
اميدوارم كه اين گروه ها كتاب هاي       .   كشور وجود دارند    ٣٠ در بيش از       SoLه هاي  گرو

بيشتري توليد كنند و ديدگاه هاي بيشتري را درباره ي چالش هاي تغيير پايدار در فرهنگ ها             
 .و سازمان هاي متعدد مطرح نمايند

دكترعلينقي مشايخي، استاد دانشكده ي مديريت دانشگاه صنعتي شريف كه بر                   
وي در تفكر سيستمي و      .   است SoLترجمه ي اين كتاب نظارت داشته است، از اعضاي           

اگر مي خواهيد در ايران گروه هاي يادگيري ايجاد       .  فرمان هاي يادگيري ده ها سال تجربه دارد     
 .كنيد كه براي كسب و كارها و حتي كل جامعه سودمند باشد، به وي مراجعه كنيد

 
 ٢٠٠٤ژانويه ي   ٣، SoL, MIT، پيتر سنگه
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II . .آشنايي با كتابآشنايي با كتاب  

 به سوي اطلس سازماني   ١

انتظار نمي رود كه سال هاي پيش رو آرام تر از          .  بيست يا سي سال آينده را مجسم كنيد         
به تغييرات پيش رو در عرصه ي فن آوري، زيست شناسي، پزشكي،         .  بيست سال گذشته باشد   

 و روابط بين الملل فكر كنيد؛ بشر در چه جهاني          ارزش هاي فرهنگي، جمعيت، محيط زيست    
: زندگي خواهد كرد؟ هيچ كس نمي تواند با اطمينان حرفي بزند اما يك چيز قطعي است                 

اگر در شيوه ي انجام كارهايمان تجديدنظر       .  چالش هاي پي درپي توان ما را خواهند گرفت       
ا نگراني ها را بيشتر مي كند؛     افزايش اغتشاش ه .  هم چنان گرفتار مخمصه خواهيم بود    ,  نكنيم

فاصله ها و رقابت دروني بيشتر مي شود؛ مردم به جاي اين كه به دنبال راه هاي هوشمندانه تر               
انجام كارها باشند بيشتر كار مي كنند، و مشكالت بزرگي به وجود مي آيد كه حل آنها از                    

 با اين چالش ها سر و كار        رهبران سازماني، كساني كه   .  عهده ي افراد و سازمان ها برنمي آيد    
آنان نقشه ي راهنماي جامعي ندارند و بدون داشتن         .  دارند، وظيفه اي دشوار بر عهده دارند      

 . چنين نقشه اي با مخاطرات زيادي در مسير كاوش، كشف و تغيير رو به رويند
در طول تاريخ، كاوش گران جسور سفرهاي اكتشافي خود را بدون نقشه هاي جامع، به              

به عنوان مثال، نقشه هاي اروپا، در زمان رنسانس، برخي مسيرهاي                .  م رسانيده اند انجا
اين نقشه ها از يادداشت هاي مبهم       .  كوره راهي و خطوط ساحلي را مشخص مي كردند          

نداشت كه اين نقشه ها چيزي بيش از            كسي انتظار .  مسافران قبلي تهيه شده بودند      
.  الگوي باد و جريان هاي آب مرتب تغيير مي كردند        دريا و خشكي،  .  راهنمايي معمولي باشند  

سواحل و  ,  توفان ها.  گياهاني كه در تابستان ديده  مي شدند در بهار ديگر وجود نداشتند              
 .نواحي كم عمق دريا را تغيير مي داد
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اين نقشه ها باارزش ترين دست ساخت هاي بشري بودند كه براي نگهداري          ,  با اين حال  
فردينان ماژالن  .  اين نقشه ها از طال هم ارزشمندتر بودند           .  مي شدآنها تالش زيادي      

فقط او  .  نقشه هايش را پنهان مي كرد و به همين دليل وجودش در كشتي ضروري بود                 
مي توانست كشتي را در اقيانوس هدايت كند و به اين وسيله شورش هايي را که در کشتي                  

ر ماهواره و ارتباطات راه دور است،         حتي امروزه نيز كه عص     .  رخ مي داد سرکوب مي کرد    
ملوان ها و ماهي گيران نقشه هايي دستي دارند كه باارزش ترين گنجينه ي آنهاست و ميان               

 .خانواده و دوستانشان دست به دست مي گردند
بي ترديد اولين كسي كه اين يادداشت ها و نقشه ها را جمع آوري كرده است و با كمك                

برخي از آنها مثل آمريكو       .  نموده، تاريخ را تغيير داده است       آنها اطلس جهان را تهيه        
وسپوچي در شهر سويل    .  وسپوچي، ناخداي سلطنتي اسپانيا در قرن شانزدهم، كاشف بودند        

نقشه ي ديواري بزرگي نصب كرده بود و ملوان هايي كه به بندر مي آمدند از آن استفاده                    
با كشف آمريكا اعتبار يافت و نامش در         وي  .  كوشش هاي وسپوچي بي ارج نماند   .  مي كردند

 .دنياي غرب جاودانه شد
تهيه كننده ي اطلس جهان در قرن شانزدهم، تأثير زيادي بر تاريخ جهان گذاشته                 

اطالعات پراكنده را مرتب كرد و تصويري منسجم از كل زمين ارايه            ,  ژرادوس مركاتور .  است
نجي كه خطوط آن از شمال به جنوب        وي نخستين نقشه ي جهان را در صفحه اي شطر       .  داد

تمام مناطق مسكون كره ي    ,  در اين نقشه  .  و شرق به غرب كشيده شده بودند، ترسيم كرد         
بي نقص نبود و ايرادهاي زيادي      ,  نقشه اي كه مركاتور تهيه كرده بود       .  زمين ديده مي شد  

ره اي سه بعدي را    چون ك (در اين نقشه مساحت گرينلند تقريبا به اندازه ي افريقا بود           .  داشت
همچنين حدود دو سوم سطح زمين باالتر از خط          ).  در نقشه اي دو بعدي ترسيم كرده بود       

اما چارچوب كار مركاتور بسيار     .  اروپامحوري آن بود  ,  ايراد ديگر نقشه ي او   .  استوا قرار داشت  
به ها و  چارچوبي که وي به کار برده بود اين امکان را مي داد تا تجر               .  مفيد و اثربخش بود   

, چارچوب شطرنجي .  داستان هاي مسافران در تهيه ي نقشه ي جهان به کار گرفته شوند             
 .انقالبي در نقشه كشي علمي به وجود آورد

ما، نويسندگان اين كتاب، مي خواهيم راهي ساده و نظام مند پي ريزي كنيم كه با آن                
در كليتي  ,   نقل شده اند   تجربه ها و داستان هاي متنوعي را كه درباره ي تغيير سازماني             

 .منسجم ارايه دهيم
در نگاه اول، به نظر مي رسد كساني كه در سازمان به دنبال تغييرند، اهداف كامالً                    

يا »  دورانديش«،  »پر شتاب «برخي در جستجوي سازماني        .  متفاوتي در ذهن دارند     
آنها به  .  واهندمي خ»  پويا«يا  »  سازگار«،  »سرزنده«،  »نوآور«ديگران شركتي   .  ند»بافراست«

خلق سازمان:  پنجمین فرمان به
، نوشته ی پیتر سنگه،یادگیرنده
حافظ کمال هدایت وترجمه ی

سازمان:  تهران(محمد روشن      
کتابو  )  1376مدیریت صنعتی،   

  میدانی پنجمین فرمان
The Fifth Discipline
Fieldbook: Strategies and
Tools for Building
Learning Organization
(London: Nicholas
Brealey Publishing, 1994.
که پیتر سنگه و همکارانش

 .مراجعه کنید, نوشته اند
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مديريت كيفيت فراگير، مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار، اتحاد استراتژيك يا تدوين             
پنجمين (افراد بسياري بر اساس كتاب هاي قبلي          .  سناريوهاي کاري تمسك مي جويند    

با وجود  .  سعي دارند سازمان هايي يادگيرنده بسازند    )  كتاب ميداني پنجمين فرمان    و   فرمان
آنها سعي مي كنند به     .  متعدد، در تمام اين تالش ها اشتياق مشتركي وجود دارد           تعابير  

آنان به دنبال   .  فكر كنند ,  سرعت به تغييرات بيروني پاسخ بدهند و خالقانه تر درباره ي آينده         
روابطي بهتر با كمترين چانه  زني و بيشترين اعتمادند و مي خواهند استعداد و جسارت                   

, آنها اميدوارند كه صادقانه به مشتري هايشان نزديك تر شوند       .  فا شود طبيعي كارمندان شكو  
سعي دارند سرنوشت خودشان را در دست داشته باشند و به اين طريق به موفقيت هاي                    

 .مالي بلندمدت دست يابند
راهي براي   منابع مديريتي موجود پر از توصيه ها و پيشنهادهاي عملي است، اما                

اين منابع، مثل نقشه هاي قديمي، فقط        .  اي متعدد نشان نمي دهند    سازمان دهي ديدگاه ه 
هدايت كرده و به جاهاي جديد راهنمايي         ,  افراد را در مسيرها و جهات از پيش معلوم           

برخي از مشكالت اين    .  در اين كتاب سعي كرده ايم كه راه جديدي ارايه دهيم          .  نمي نمايند
.  خطاهاي فرضيه هاي كار ما آشكار مي شوند       راه، مثل اروپامحوري مركاتور، با روشن شدن       
ممكن است از محدوديت هاي طبيعي خود       ,  اشتباه هاي ديگر مثل مخدوش بودن گرينلند      

نمي توان گفت كه اين نقشه پردازي جديد چه موفقيت هايي به دنبال           .  چارچوب ناشي بشود  
ازماني پايدار  اما بدون نقشه هاي مناسب تر، تالش براي ايجاد تغيير س              .  خواهد داشت 

 .هر كار جديدي نخستين گام است. نمي ماند
اميدواريم چارچوب اين كتاب سرآغازي براي تغيير سازماني باشد و به افرادي كه قصد            
دارند نوع جديدي از سازمان را بنا كنند، كمك نمايد و به تدريج نقشه هاي مناسب تر و                     

 .سازمان هاي سالم تري ايجاد شود

  اقدام به تغيير   چرخه ي حيات٢
 پیتر سنگه

با دو مطالعه ي مستقل در اوايل دهه ي         .  اغلب اقدامات تغيير در عمل شكست مي خورند        
 مشخص شد كه حدود دو سوم از صدها شركتي كه  اصول  مديريت كيفيت  فراگير                  ١٩٩٠

)TQM  (                 اندرا به كار بسته اند، به نتايج مورد انتظارشان نرسيده اند و آن را كنار گذاشته  .
ميزان شكست طرح هاي   .  طرح هاي مهندسي مجدد نيز پيشرفت در خور توجهي نداشته اند         

منابع ما درباره ی تاریخ نقشه کشی
 :و اکتشافات عبارتند از

The History of Maps by
Lloyd A. Brown (Boston:
Little, Brown, 1949);
History of Cartography by
Leo Bagrow (Chicago:
Precedent Publishing,
1985); and A World Lit by
Fire by William
Manchester (Boston:
Little, Brown, 1992). 
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مهندسي مجدد در مقاالتي كه برخي از آنها را بنيان گذاران مهندسي مجدد نوشته اند،                   
جان كاتر با نظرخواهي از صد       ,  در يک مطالعه ي ميداني   .   درصد ذكر شده است    ٧٠حدود  

ه رسيده است كه اكثر آنها در مراحل اوليه ي پروژه ي تحول باقي              مدير ارشد به اين نتيج     
اكثر .  شمار اندكي از آنها موفق بوده اند و شمار اندكي نيز كامالً شكست خورده اند             .  مانده اند

واضح است که   .   داشته اند - با گرايش به سمت پايين معيار      –آنها وضعيتي بينابين و منفعل      
نمي توان براي . بي به تغييرات اساسي پايدار موفقيتي نداشته اند اكثر كسب و كارها در دستيا     

سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي نسخه ي واحدي         ,  نهادهاي بهداشتي ,  پيشرفت مدارس 
 .پيچيد

همه .  بدون مراجعه به آمارها نيز مي دانيم که اكثر برنامه هاي تغيير شكست خورده اند            
م اما در گفتگوهاي خصوصي حرف هاي ديگري مي زنيم و  به اين روش ها اداي احترام مي كني     

برخي از شركت ها روش هاي    »  .هرگز كار نمي كند  «،  »ما دوباره كاري مي كنيم   «مي گوييم  
, براي نمونه .  خاص خود را ايجاد كرده اند تا شايد به اين وسيله بر ترديدهايشان فايق شوند              

، برنامه ي ناب   AFPرنامه اي موسوم به     هارلي ديويدسون آخرين ايده هاي مديريت را در ب         
 . ديگر، گرد آورده است

با وجود اين كه منابع فراواني به اقدام براي انجام تغيير اختصاص دارند و از افراد                      
مجرب و متعهدي نيز ياري گرفته مي شود، تاكنون بارها تغييرات اساسي پايدار شكست                 

كامالً درست است   ,  را امري ضروري مي دانند   در واقع، احساس مديراني كه تغيير       .  خورده اند
شركت هايي كه نمي توانند تغييرات عمده ي پايداري را محقق        ,  و با توجه به اين پيش فرض      

انتخاب هاي آنان به شدت     ,  به اين ترتيب  .  بكنند با بحران هاي جدي روبه رو خواهند شد        
رمانانه سقوط مي كنند و نتايج كاهش مي يابد و اغلب آنها بعد از انجام تالش هاي مصمم و قه

 .شايسته اي به دست نمي آورند
نكته ي اصلي كتاب حاضر اين است كه مشكالت نمي توانند با توصيه هاي كارشناسي،             

اگر شيوه ي  .  مشكل اصلي شيوه ي تفكر ماست    .  مشاوران بهتر يا مديران متعهدتر حل شوند      
 .نتايج کم اثر پيشين منجر مي شوندتفكرمان تغيير نكند، تمام راه هاي جديد به همان 

بايد از شيوه ي   ,  براي اين كه بفهميم چرا تغيير بنيادي پايدار تا اين حد كمياب است             
بايد از  .  تفكر مديران فاصله بگيريم و مسايل را مانند زيست شناسان بررسي و تحليل كنيم              

ي مي كنند كه شبيه    اين نكته آغاز كنيم كه اقدامات تغيير از چرخه ي زندگي ثابتي پيرو              
 .نمودار صفحه ي بعد است

منابع زیادی به این شکست ها
:اشاره کرده اند که عبارتند از         

1992 آوریل     18،   اکونومیست
مطالعات آرتور لیتل و مک کینزی(

چرا کارمندان در«؛  )را آورده است
نوشته ی»  مقابل تغییر می ایستند؟  

،هاروارد بیزینس پاول استربل در     
، نرخ موفقیت1996ژوئن   /می

50 تا     20مهندسی مجدد را       
چرا:  تغییر پیشرو «درصد می داند؛   

تالش های تحول شکست
نوشته ی جان کوتر در»  می خورند

آوریل/، مارس  هاروارد بیزینس  
مهندسی مجدد نوری« و    1995

نوشته ی جیمز»  که خاموش شد   
 .چمپی
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در ابتدا كارهاي بديعي     
كه اقدامات تغيير به دنبال        

 مثل مديريت كيفيت    -دارند  
فراگير، طراحي مجدد فرايند     

–يا ايجاد سازماني يادگيرنده     
رشد مي كنند اما پس از          
مدتي رشدشان متوقف          

ممكن است همه ي    .  مي شود
ا اين  آنها با هم متوقف شوند ي     

كه بسيار ضعيف شوند و گروه     
» معتقدان واقعي «كوچكي از   

تحقق ظرفيت بالقوه ي طي    ,  به هر حال، روند سريع رشد اوليه       .  به آن اعتقاد داشته باشند    
بديهي است بسياري از كارهاي جديد به دليل نداشتن           .  كردن مسير را تضمين نمي كند     
هايي كه مزاياي قابل توجهي دارند و           اما در مورد آن     .  مزاياي كافي گسترش نمي يابند     

منحني خط چين در نمودار، ميزان رشد بالقوه را در          .  گسترش نمي يابند چه مي توان گفت    
محصوالت يا فرايندهاي   ,  اما اگر ايده ها، ابزارها    .  توسعه ي يک ايده ي جديد نشان مي دهد      

قط در يك درصد     جديد، ظرفيت رشد بالقوه ي اين چنيني را دارند، پس چرا در عمل ف                
 درصدي در توسعه ي     ١٠٠سازمان ها گسترش مي يابند؟ چرا وقتي قرار است به رشدي              

 درصد بهبود حاصل مي شود؟ چرا حركت       ٥محصولي جديد دست پيدا كنيم، در عمل فقط         
 و رشد متوقف مي شود؟

اگر مانند يك زيست شناس فكر كنيم فوراً متوجه مي شويم كه اين منحني فقط                   
الش هاي تغييرات سازماني نيست و تمام پديده هايي كه در طبيعت رشد مي كنند             مختص ت 

. از الگوي اين نمودار تبعيت مي نمايند، حتي موجوداتي كه پيش از اتمام رشدشان مي ميرند             
 شكل موسوم    sدر واقع اين الگوي رشد در زيست شناسي زياد ديده مي شود و به رشد                  

ابتدا شتاب  .  انسان تا حشرات، الگوي رشد مشابهي دارند        تمام موجودات زنده، از      .  است
جمعيت هاي .  به تدريج به بلوغ مي رسند     ,  مي گيرند و سپس با تعديل ميزان رشد قبلي          

بيولوژيك نيز همين مسير را طي مي كنند، در ابتدا مدتي شتاب مي گيرند و سپس به                     
يعي و عوامل محدودکننده ي    اين الگوها به دليل مسير طب     .  تدريج سرعتشان كاهش مي يابد   

 .رشد، بارها در طبيعت رخ مي دهند

برای مثال هایی از اقدامات تغییر و
ظرفیت بالقوه ینوآوری هایی که    

حتی وقتی(آنها تحقق نیافته است      
 به ) ابتدا خوب عمل کرده اند

The Age of Heretics by
Art Kliener (London:
Nicholas Brealey
Publishing, 1996) or
Failure in Organization
Development and Change:
Cases and Essays for
Learning, by Philip H.
Mirvis and David N. Berg
eds. (New York: John
Wiley and Sons, 1997) 

 .مراجعه کنید
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در طبيعت هيچ رشدي فارغ از تعامل فرايندهاي تقويت کننده ي رشد با فرايندهاي               
بذر، قابليت و توان درخت شدن را دارد اما اين قابليت به كمك              .  محدودكننده ي آن نيست  

 زند، ريشه هاي اين جوانه به آب و        بذر جوانه هاي كوچكي مي   .  فرايند رشد محقق مي شود   
به اين ترتيب ريشه ها امكان رشد بيشتري پيدا مي كنند و پس            ,  مواد غذايي دست مي يابند   

فرايند رشد اوليه رخ     .  آب و مواد غذايي بيشتري به گياه مي رسد و رشد مي كند              ,  از آن 
 غذايي موجود در    آب، مواد :  مي دهد اما ادامه ي اين رشد به عوامل متعددي بستگي دارد           

وقتي درخت شروع به رشد مي كند عوامل        .  خاك، فضاي الزم براي گسترش ريشه و گرما        
نور خورشيد، فضاي الزم براي گسترش شاخ و برگ درخت،             :  ديگري هم اضافه مي شوند    

 .حشراتي كه به برگ هاي درخت آسيب مي زنند
 مانع يا عامل      با,  وقتي ارگانيسم پيش از رسيدن به ظرفيت نهايي رشد خود                

ارگانيسم هاي ديگري كه با آن      .  محدودکننده اي برخورد مي كند، رشدش متوقف مي شود       
 آب و مواد     -عواملي كه به آنها اشاره شد         .  موانع رو به رو نشده اند، رشد بيشتري مي كنند      

 از جمله موانع بالقوه ي تحقق ظرفيت رشد بذر         -غذايي يا فضاي ناكافي براي رشد ريشه ها        
 .مي باشند

الگوهاي دانش زيست شناسي مطالب مهمي پيرامون رشد و مرگ             ,  به اين ترتيب   
 .زودهنگام اقدامات تغيير سازماني به ما مي آموزند

اولين چيزي كه زيست شناسي به ما مي آموزد اين است كه اكثر استراتژ ي هاي رهبري             
لب مثل باغباناني هستند كه      رهبراني كه به دنبال تغيير ند اغ      .  بيروني محتوم به شكستند   

» .رشد كنيد، سعي كنيد، مي توانيد     «:  باالي سر گياهانشان مي ايستند و به آنها مي گويند         
اگر گياهي امكان رشد نداشته     .  باغبان سعي نمي كند كاري كند كه گياه بخواهد رشد كند          

 .باشد، کسي نمي تواند برايش كاري بكند
يد به فرايندهاي محدودكننده اي كه روند تغيير را        دومين نكته اين است كه رهبران با      

باغبان بايد موانع رشد و آفات را بشناسد        .  كند يا متوقف مي كنند توجه ويژه اي داشته باشند       
واداشتن افراد به كار سخت تر، تعهد بيشتر و         ,  در عمل .  و به اين محدوديت ها توجه نمايد      

نش زيست شناسي به ما مي آموزد كه براي تغيير        دا.  اشتياق افزون تر در بلندمدت اثري ندارد     
بايد فرايند رشد و چيزهايي را كه براي تحقق تغيير الزم است، درك كنيم و از                     ,  پايدار

 .محدوديت هايي كه مانع تحقق تغييرند، آگاه شويم
اين محدوديت ها از چه نوع هستند؟ تالش هاي تغيير اساسي با چه موانعي مواجه اند؟              

من .  ا چيزي است كه در دوره ي رونق مباحث مديريت كيفيت فراگير شايع بود             يكي از آنه  
 در كنفرانسي شركت كردم كه گروهي از مديراني كه پيشروان به              ١٩٨٠در اواسط دهه ي    
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کارگيري مفاهيم مديريت كيفيت فراگير در كارخانه هاي آمريكايي بودند، در آن شركت                
وقتي از او   »  .موانع كوچك را از ميان برداشته ايم      ما تمام   «:  يكي از ايشان گفت    .  داشتند

در حقيقت، كارها   .  ما تمام كارهاي آسان را كرده ايم     «:  گفت,  خواستم توضيح بيشتري بدهد   
بسيار بد پيش مي رفت و فقط كافي بود مقداري جديت به خرج              ,  در اكثر واحدهاي توليد   

اكنون .   دنبالش بودند، محقق بشود    بدهيم تا تعديل هايي كه افراد زيادي از مدت ها قبل به          
اكنون با اين   .  با مشكالت جدي تري رو به رو شده ايم و ميزان بهبود همچنان كاهش مي يابد           

ما خيلي خوب   .  يعني مديران سازمان است   ,  مسئله مواجه ايم كه ريشه ي مشكل، خود ما        
 ».دهيمديگران را به تغيير ترغيب مي کنيم اما نمي توانيم خودمان را تغيير ب

به .  اغلب اقدامات جدي براي تغيير، در مقابل سيستم مديريتي موجود قرار مي گيرند            
اين ترتيب تنها در صورتي مي توان از تعهد مديران نسبت به تغيير اطمينان داشت كه بر                   

ما عادت كرده ايم   .  صحبت از موضوع هاي خطرناك صحيح نيست     .  خود ايشان تأثيري نگذارد   
 .ه كنيم و از علل عميق تر و سيستمي مشكالت غافل مي مانيمبه عارضه ها حمل

شيوه ي آموزش هايي كه ديده ايم ما را از توانايي پرداختن به اين مسايل محروم کرده               
تعهد مشترك و همگاني به تغيير هنگامي امكان پذير است كه توانايي جمعي در ما                 .  است

 موضوع هاي ممنوع حرف مي زنند كه          افراد فقط زماني درباره ي     .  اشتياق ايجاد كند   
, مهارت هاي تأمل و بررسي توسعه يابد و قادر باشند آزادانه درباره ي مسايل مورد اختالف                

افراد زماني مي توانند از روابط عوامل و علل         .  ابراز نظر کنند  ,  بدون داشتن موضعي دفاعي   
من به  .  فته باشد عميق تر مشكالت حرف بزنند كه مهارت هاي تفكر سيستمي توسعه يا             

تجربه دريافته ام كه اگر آموزش هاي اساسي ناكافي باشد، محدوديت هايي جدي براي تغيير             
 .پايدار ايجاد مي گردد

بيشتر حاميان اقدام تغيير، مدير عامل يا كارمندان دفتري، بر نتايج تمركز دارند و از                 
ياهي رشد كند و به موانع رشد مانند اين كه بخواهيم گ   .  اهميت توانايي هاي يادگيري غافلند   

در نتيجه، تا وقتي توانايي هاي يادگيري بخشي از           .  و آفت هاي آن توجه نداشته باشيم       
استراتژي تغيير نشده اند، تمامي تالش ها محكوم به شكست مي باشند و به ظرفيت نهايي                

 .خود دست پيدا نمي كنند
, اري از توانايي هاي يادگيري   در دهه ي گذشته بسي   .  اما هنوز مشكلي جدي وجود دارد     

به بخشي ضروري از انجام اثربخش تر كارها تبديل شده اند كه به اقدامات يادگيري موسوم                
اما شكست هاي زيادي هم رخ      .  اين اقدامات موفقيت هاي بزرگي به بار آورده اند       .  مي باشند
روشن . ه مي كنندهر جا موفقيتي به دست آمده است، همچنان براي حفظ آن مبارز        .  داده اند

 .است كه ايجاد توانايي هاي يادگيري الزم است اما كافي نيست

توانایی هایی مورد نظر پنج فرمان
یادگیری است که در کتاب
:پنجمین فرمان آمده است          
شایستگی شخصی و چشم انداز

، الگوهای ذهنی و)اشتیاق(مشترک  
و)  تأمل و بررسی  (یادگیری تیمی    
 .تفکر سیستمی

 
 
 
 
 

این نکته را که چگونه قابلیت های
نامناسب یادگیری اقدامات تغییر
را محدود می کند، مدیون نیتین

پیتر سنگه. نُهریا از هاروارد هستم
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بيشتر اقدامات يادگيري    .  از نكته اي بسيار ظريف غفلت شده است         ,  در اين ميان   
در واقع با اين تالش ها      .  نمي توانند درك روشني از پويايي روند رشد طبيعي به ما بدهند            

فرايند رشد با   .  و به فرايندهاي محدودكننده توجهي ندارند     فقط به فرايند رشد مي پردازند      
. توسعه ي توانايي هاي يادگيري در گروه هاي كاري و هدف هاي كسب و كار تقويت مي شود              
. اين مسئله در بيست سال گذشته در اغلب سازمان هاي يادگيرنده مورد توجه بوده است                

ي براي موفقيت است اما در طبيعت چيزي        ايجاد انگيزه در ميان افراد به منظور تغيير، راه         
ما به اين فرايندهاي محدودكننده توجهي      .  رشد نمي كند ,  بدون وجود عوامل محدودكننده   

 .نداريم؛ به همين دليل بسياري از اقدامات يادگيري مثل اكثر اقدامات تغيير دوام نمي آورند
بايد .  وه ي فكر كردن است   الزمه ي پايدار بودن فرايند تغيير بنيادي، تغيير بنيادي شي         

در عين  .  آگاه باشيم ,  از ماهيت نيروهاي فرايند رشدي كه تالش ما را اثربخش مي كنند             
بايد از نيروهاي محدودکننده و چالش هايي كه مانع پيشرفت ما هستند نيز آگاهي                ,  حال

بايد .  مداشته باشيم و استراتژي هاي كاري مناسبي را براي غلبه بر اين چالش ها توسعه دهي             
همان طور  .  به استقبال رقص تغيير، ميان فرايندهاي رشد و فرايندهاي محدودكننده برويم           

تمام حرکت ها که با مانع روبه رو        «:  كه اومبرتو ماتورانا، زيست شناس شيليايي، مي گويد       
 . اين روش طبيعت است» .مي شوند

كي به وقوع تغيير پايدار     مي توانيم با نگاهي زيست شناسانه و غيرمكاني      ,  به اين ترتيب  
بايد به  .  صبر و بررسي فرايندهاي محدودکننده است     ,  اين كار نيازمند اقدام فوري    .  فكر كنيم 

بايد .  توجه داشته باشيم  ,  تغييراتي که در سطح محلي رخ مي دهند و رشد اين تغييرات             
 .ناسيمافرادي را که در تغيير نقشي كليدي داشته و رهبري تحول را بر عهده دارند بش

   رهبري تغيير بنيادي ٣
  به سوي اكولوژي رهبريبه سوي اكولوژي رهبري

 پیتر سنگه

 اسطوره ي مدير عامل قهرمان

 .تغيير بنيادي فقط زماني رخ مي دهد كه از باال اعمال شود
 .كه مديرعامل از آن حمايت كند راهي براي پيش رفتن وجود ندارد مگر اين

 . مديريت ارشد هيچ اتفاقي نمي افتده يبدون مداخل

نقل قول اومبرتو ماتورانا را از
فضای زیست، فضای انسانی و«

برای کسب و:  فضای کامپیوتری 
، همایشی در»کار چه بکنیم     

،)SoL(زمانی  جامعه ی یادگیری سا  
 که پیل بونل1998 ژوئن   24-23

مقاله ای.  راه انداخته بود، آورده ام    
 درSoLاز ماتورانا و بونل در          

دسترس است، به
/com.fieldbook.www://http

html.sol  همچنین.   مراجعه کنید
 به

The Tree of Knowledge by
humberto Maturana and
Francisco Varela (Boston:
Shambala/ Random
House, 1987, 1992);
Autopoiesis and
Cognition: The
Realization of the Living,
by Maturana and Varela
(Boston: O-Redial
Publishing Co. 1980) 
و وب سایت زیر

um.informatik.www://http
html.AT/~rwhit/se.uکه به 

 کارهای آن دو اختصاص دارد و      
کارهای ماتورانا در

com.fieldbook.www://http
html.maturana/ مراجعه کنید.

 



٢٧ ♦آشنايي با كتاب    

 

 

تاكنون چند بار اين حرف هاي تكراري را شنيده ايد و آنها را درست پنداشته ايد؟ شايد بارها،               
شواهد نشان   .  اما هنوز هم داليلي براي مبارزه با اين حرف هاي فرسوده و نخ نما وجود دارد               

هر جا از   .  مي دهند كه مديريت ارشد توانايي هدايت تغيير را در سازمان هاي بزرگ ندارد              
 - حتي در نمونه هاي موفق    -اده ي مدير عامل براي وقوع تحول در سازمان استفاده مي شود         ار

آيا در عصر اختيار و مشارکت عجيب نيست كه از ما بخواهند            .  تغيير پايدار بسيار نادر است    
قدرت مديران را بي چون و چرا بپذيريم؟ چطور مي توان با توسل به قدرت ناشي از                         

 سازمان را به سوي مشارکت و اقتدارگرايي كمتر سوق داد؟سلسله مراتب اداري، 
در واقع اسطوره ي قدرت مطلق مدير عامل، نشانه اي از فضاي فرهنگي اسطوره ي رهبر             

با توجه به اين اسطوره، رهبران افرادي خاصند كه مناسب دستور دادن و نفوذ . قهرمان است
دهمتي، چشم انداز، قابليت هاي ذاتي و      آنها به دليل داشتن مهارت، بلن      .  بر ديگران هستند  

آنان از موانعي مي گذرند كه     .  نقش رهبري را بر عهده گرفته اند     ,  جسارت منحصر به فردشان   
نتيجه روشن است؛ اگر    .  ديگران توان عبور از آنها را ندارند و باني اتفاقات بزرگي مي شوند             

 .افراد خاص باشيدشما هم بخواهيد تغييري ايجاد كنيد بهتر است يكي از اين 
در دنياي سازمان هاي امروزي، چنين ديدگاهي درباره ي رهبري باعث مي شود به                
جستجوي بي پايان افراد قهرمان دست بزنيم و ادعا كنيم تنها اين رهبران مي توانند ما را از                 

آيا همين جستجو دليل افول چنين        .  شر سازمان هاي متمرد و غيررقابتي خالص كنند         
يي نيست؟ آيا خود جستجوي مداوم رهبر قهرمان، عامل اصلي افول سازمان ها                سازمان ها

نيست؛ جستجويي كه ما را از ايجاد سازمان هايي که خودشان را با رهبري افراد گوناگون                  
 .تطبيق مي دهند، غافل مي كند

. من دل مشغولي و اميد به ظهور مدير عامل قهرمان را نوعي اعتياد فرهنگي مي دانم                
مي كه با نيازهاي عملي در فرايند تغييرات بنيادي روبه رو مي شويم، به جاي اين كه                  هنگا

توانايي و قابليت هاي رهبري را در سازمان ايجاد کرده و توسعه بدهيم، بيشتر به دنبال رهبر                
. معموالً مدير عامل قهرمان، به تحقق فرصت هاي سازمان حياتي دوباره مي دهد            .  قهرمانيم

را كاهش مي دهند و بهره وري و سود را باال مي برند؛ اما             )  معموالً پرسنل (ه ها  رهبران هزين 
افراد .  بسياري از استراتژي هاي بزرگ رهبران هرگز اجرا نمي شوند        .  بهبودها دوام نمي آورند  

چون به روند   ,  افراد خط مقدم نيز    .  بازمي گردند,  به همان روش هايي که عادت داشته اند       
در نتيجه كمكي به توليد       .   دارند، عقايد جديد را مطرح نمي كنند         قديمي كارها عادت   

دير يا زود، اسطوره ي    .  محصوالت جديد يا راه هاي جديد تأمين نيازهاي مشتري نمي شود          
رهبر قهرمان تغييراتي را ايجاد مي كند كه از باال اعمال مي شوند و توانايي مديريت را در                    
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بحراني جديد پديد مي آيد و رهبراني قهرمان تر پا         ,  ببه اين ترتي  .  سازمان كاهش مي دهند  
 .به عرصه مي گذارند

اسطوره ي رهبر قهرمان، راهي مطمئن براي حفظ سازمان هايي است كه از وقوع تغيير             
. هيچ استراتژي مناسب تري براي رسيدن به اين هدف وجود ندارد            ,  در واقع .  نفرت دارند 

سازمان ها از بحراني به بحراني      .   قابل محاسبه نيست   هزينه اي كه در بلندمدت مي پردازيم     
ديگر در مي غلتند و پيوسته به اعضايشان فشار رواني وارد مي شود؛ عملكرد مالي در                      

همواره تأكيد مي شود كه افراد معمولي توانايي تغيير         ,  بلندمدت پايين مي آيد؛ با اين حال      
 .چيزها را ندارند

. و كار به جمع سرمايه گذاران نيز اشاعه مي يابد         اين حلقه ي شوم، در دنياي كسب         
فشار سرمايه گذار براي بهبود عملكرد و شاخص هاي مالي در كوتاه مدت، مديريت ارشد را                

رهبران قهرمان جديدي پا به عرصه مي گذارند تا نتايج            ,  در نتيجه .  خشمگين تر مي كند 
 معموالً مانع سرمايه گذاري بلندمدت     عملكرد را در كوتاه مدت باال ببرند، اما استراتژي آنان         

در توسعه ي توانايي هاي جمعي براي نوآوري مي شود و از نظر مالي نتايج متوسط به بار                    
به عبارت  .  اين امر نيز به فشار بيشتر سرمايه گذاران و رهبران قهرمان دامن مي زند           .  مي آورد

 گرايش به كاهش ميزان سود      ديگر، سرمايه گذاران نظامي را حفظ مي كنند كه در بلندمدت        
 .دارد

 نگاه متفاوت رهبري اجرايي

 :اكنون به ديدگاه هاي متفاوتي توجه كنيد
 

 .دنتنها تغييرات كوچك مي توانند از سطوح باالي سازمان اعمال شو
برنامه ها و بيانيه هاي مديرعامل باعث مي شود كه افراد نسبت به تالش براي تغيير               

 .مردد و بدگمان شوند
 مديريت نمي تواند جانشين تعهد و توانايي هاي يادگيري در سطوح                 ه ياخلمد

در واقع اگر از اقتدار مديريت غيرعاقالنه استفاده شود، تعهد           .  مختلف سازمان بشود  
 .و توانايي را كمتر از ميزان مورد انتظار مي كند

 

 سازمان هايي اين ديدگاه ها فقط در سطوح پايين اداري شنيده نمي شوند، مديران ارشد
 .كه به موفقيت پايدار دست يافته اند نيز، همين حرف ها را مي زنند
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وقتي اولين بار مديرعامل شدم، همه فكر       «:  فيل كارول در شركت نفتي شل مي گويد      
اگر پاسخ را   .  اما من پاسخ سؤال ها را نمي دانستم      .  مي كردند من بايد بگويم چه كار بكنند       

 ». شدمي دانستم وضعيت خراب مي
هر كسي  «,   ديويدسون گوشزد مي كند   -ريك تيرلينك، رييس هيئت مديره ي هارلي       

 ».كه فكر مي كند مدير عامل مي تواند تغيير ايجاد كند، اشتباه مي كند
چارلز سزوالك، مدير عامل سابق سيستم هاي اتوماتيك شركت اتومبيل سازي فورد،             

 نفر پرسنل دارد نمي تواند با نظر        ٨٢٠٠ه  اجراي تغييرات اساسي در سازماني ك      «,  مي گويد
 ».عده ي كمي در باال اعمال شود

اول اين كه   :  شيوع عقايد نادرست در مورد قدرت رهبران اجرايي داليل متعددي دارد           
 .افراد، به ويژه در سازمان هاي بزرگ، معموالً به دهان مديريت چشم دوخته اند

اين روزها  .  تعهد و اطاعت را نمي دانند     دليل دوم اين است كه مديران تفاوت ميان           
چون معتقدند با تعهد باالتر، محيط كار بهره ورتر          ,  واژه ي تعهد بسيار متداول شده است       

اغلب مديران از اين كه به زيردستانشان بگويند با مديريت همكاري               ,  در ضمن .  مي شود
 كه مديريت ارشد    اما در عمل بيشتر تالش هاي تغييري      .  احساس ناراحتي مي كنند  ,  كنيد

چون .  فقط به اطاعت کارکنان نياز دارند     ,  دنبال مي كند به تعهد نيازي ندارند، آنان در واقع        
وقتي در سلسله مراتب اداري پايين مي آييم تمايز بين دستور و چشم انداز كم رنگ مي شود،              

 .مديران ارشد براي گسترش ميزان اطاعت کارکنان از قدرت خود بهره مي برند
. ييرات عميق در شيوه ي تفكر، عقايد يا جهان بيني با اهرم اطاعت به دست نمي آيد              تغ

بيل اوبرايان، مدير عامل بازنشسته ي شرکت بيمه ي هانوور، بر اساس بيست سال تجربه در               
افرادي كه به مديريت براي اعمال تغيير فرهنگي        «:  ايجاد محيط كاري ارزش محور مي گويد    

 ندارند كه ارزش فقط وقتي ارزش است كه داوطلبانه و با اختيار                   فشار مي آورند، توجه   
 ».انتخاب شود

عالوه بر اثر بخش نبودن،     ,  مديران هوشمند مي دانند كه اغلب اقدامات مديريت ارشد        
فضاي ترس و رقابت داخلي را تشديد       ,  تغييرات كوتاه مدت مالي  .  كارها را بدتر هم مي كنند    

ت مديران نيز براي بهبود و ارتقاي اثربخشي عملکرد سازمان            در اين ميان اقداما   .  مي كند
به عنوان مثال، كريس آرجيريس نشان داده است كه تالش هاي مديريت             .  اثربخش نيست 

ارتباطات داخلي را بهتر مي كند و به افرادي كه مسئوليت مستقيم بهبود كارها را بر عهده                  
فرايند بازخورد اين   .  ت گوشزد کنند  ندارند فرصت مي دهد كه کارهاي غلط را به مديري           

ديدگاه را تقويت مي كند كه مديريت منبع مشكالت است و فقط خود مديريت قدرت                    
 .برطرف كردن آنها را دارد

هبرای رابطه ی تعهد و اطاعت ب        
 . مراجعه کنیدپنجمین فرمان
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اگر واقعاً قدرت مديريت ارشد تا اين حد محدود است، پس چرا اعضاي سازمان ها همچنان                
يير را ايجاد كند؟ همان طور كه           بر اين عقيده اند كه فقط مديريت ارشد مي تواند تغ             

آرجيريس مي گويد اين عقيده سبب مي شود که مديريت ارشد را مسئول انجام يا عدم انجام          
هر چند اين عقيده از ما سلب اختيار مي كند اما اگر هدفمان حفظ وضعيت                .  تغيير بدانيم 

سازمان دهي مديريت ارشد مي تواند تغييراتي مثل        .  فعلي باشد راهي بسيار مناسب است       
اين تغييرات كه از باال     .  مجدد يا طرح تدوين استراتژي هاي جديد شركت را به انجام برساند          

اعمال مي شوند براي اكثر ما آشنايند اما از ترس و عدم اعتماد در سطوح مختلف سازمان                   
. دنمي كاهند، خالقيت و تخيل را بيشتر نمي كنند و كيفيت تفكر را در سازمان باال نمي برن                

وقتي افراد از تغيير بنيادي و تغيير از باال سر باز مي زنند، داشتن ديدگاهي اغراق آميز                      
برخي مديران ارشد نيز همين ديدگاه       .  امري بديهي است  ,  درباره ي قدرت مديريت ارشد    

ظاهراً راهي براي فرار از اعتياد فرهنگي به اسطوره ي رهبر قهرمان وجود            .  اغراق آميز را دارند  
يكي از  .  به خصوص در آمريكا كه اين اسطوره بخشي از ژن فرهنگي ما شده است                .  دندار

 .اهداف اين كتاب يافتن راهي براي عبور از اسطوره ي رهبر قهرمان است

 تغيير، تحول و تغيير بنيادي

، عوض شدن يا تغيير جهت دادن است، مثل             changerمعناي اصلي واژه ي فرانسوي       
تغيير ,  اين ايده كه تنها چيز ثابت      .   خورشيد تغيير جهت مي دهد    درختي كه به دنبال نور     

 . سال قبل از ميالد مطرح بوده است٥٠٠دست كم از زمان هراكليت در , است
امروزه در سازمان ها و كسب و كار، واژه ي تغيير به موارد متعددي اشاره مي كند كه                  

ا، ساختار بازار يا محيط اجتماعي      گاهي به معناي تغيير بيروني در فن آوري، مشتري ها، رقب         
. مي دانيم كه جهان پيوسته تغيير مي كند و ما بايد با آن سازگار بشويم                .  و سياسي است  

چگونه سازمان با تغييرات محيط      :  همچنين به تغييرات دروني نيز اشاره مي كند        ,  تغيير
با ,  دگاه يا استراتژي  بايد توجه داشت كه آيا تغييرات دروني در انجام کارها، دي          .  سازگار شود 

 تغييرات بيروني سازگار است يا خير؟
, از اين رو  .  توجه به مناسب بودن تغييرات دروني، مديران را به مداخله مجبور مي كند           

امروزه تغيير به معناي برنامه هايي از باال به پايين مثل سازمان دهي مجدد، مهندسي مجدد               
 برنامه هاي تغيير معموالً از باال اعمال مي شوند و         اين.  و بسياري برنامه هاي مجدد ديگر است     

حتي اگر با نيت و منطق مديريت نيز مخالفتي وجود نداشته باشد، بسياري از افراد احساس                
ريچارد بكهارد به عنوان يکي از پيشروان        .  مي كنند در معرض تهديد يا دخالت قرار دارند         

ارتباطاتی که یادگیری را«به
، نوشته ی کریس»محدود می کند 

،هاروارد بیزینس  آرجیریس در     
مراجعه1994آگوست     /  ژوییه
 .کنید
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ر تغيير مقاومت نمي كنند بلكه در مقابل         مردم در براب   «,  عرصه ي تغيير سازماني مي گويد    
 ».اعمال تغيير مقاومت مي كنند

اين روزها برخي مديران از كلمه ي تحول استفاده مي كنند تا تغيير سازماني فراگيري،             
ما در  .  مثل آنچه در جنرال الكتريك يا شركت نفتي شل روي داده است، را توصيف كنند                

همان طور كه ادواردز    .  تحول معاني متفاوتي دارد   .  ه ايماين كتاب از اين واژه استفاده نكرد       
شايد هنوز  »  .در عمل هيچ تغييري اتفاق نمي افتد     ,  بدون تحول کارکنان  «,  دمينگ مي گويد 

به دليل سنت برنامه هاي تغيير از باال به پايين فكر مي كنيم که تحول شركت به معناي                    
ريشه ي التين اين واژه به      .  (ال مي كند تغييرات بزرگي است كه مديريت ارشد آنها را اعم          

ما همچنين نگران معناي ضمني اين واژه، يعني تحول            )  معناي تغيير شكل دادن است     
 براي ناميدن   ١٨٣٠ژوزف هانري در سال     .  سازمان از يك وضعيت به وضعيتي ديگر، هستيم       

 .ده استوسيله اي كه ولتاژ را تبديل مي كرد، از واژه ي ترانسفورماتور استفاده كر
از واژه ي تغيير بنيادي براي توصيف تغيير سازماني كه تغيير دروني            ,  ما در اين كتاب   

کارها و سيستم ها   ,  استراتژي ها,  آرزوها و رفتارهاي افراد را به تغيير بيروني فرايندها        ,  ارزشها
. ست مشتق شده ا   fonduesواژه ي بنيادي از واژه ي التين      .  پيوند مي زند استفاده مي کنيم   

يادگيري وجود  ,  در تغيير بنيادي  .  اين واژه به معناي حرکت به سمت بنيان و ريشه است            
سازمان فقط کاري جديد را انجام نمي دهد بلكه توانايي انجام كارها به شيوه اي جديد    .  داردد

وني تأكيد بر تغيير دروني و بير. توانايي تغيير مداوم را ايجاد مي كند, در واقع. را ياد مي گيرد
تغيير .  از اين نكته برمي خيزد كه سازمان هاي صنعتي بزرگ با زمان كشتي مي گيرند                 

بايد تفكري كه اين استراتژي ها و ساختارها     .  استراتژي ها، ساختارها و سيستم ها كافي نيست     
 .تغيير داد, را ايجاد مي كند

   

 رهبري چيست و چه كسي رهبر است؟

وقتي درباره ي رهبران . ز معادل مديريت ارشد به كار مي رودواژه ي رهبر در كسب و كار امرو  
وقتي مي پرسيم که رهبران به     .  مترقي حرف مي زنيم منظورمان مديران ارشد مترقي است        

 .چه چيزي مي انديشند؟ درباره ي ديدگاه هاي مديران ارشد سؤال مي كنيم
, يت ارشد نيستند  افرادي كه در پست هاي مدير     :  اين مسئله دو مشكل ايجاد مي كند      

رهبر نيستند و كساني كه مي خواهند رهبر بشوند ابتدا بايد به پست مديريت ارشد در                     
اگر .  دومين مشكل اين است كه تعريف مشخصي از رهبر داده نمي شود              .  سازمان برسند 
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هر فردي . رهبري موقعيتي در سلسله مراتب اداري باشد ديگر تعريف مستقلي نخواهد داشت   
 .ت يا نيست و چيز بيشتري نمي توان درباره ي رهبري گفتيا مدير اس

ما رهبري را توانايي اجتماعي انسان براي       .  نگاه متفاوتي به رهبري داريم    ,  در اين كتاب  
چنين .  شكل دهي آينده اش، به خصوص حفظ فرايندهاي اساسي تغييرات الزم، مي دانيم            

اين تعريف به تجربه ي عملي     .  ستتعريفي از رهبري غير معمول است اما تعريف جديدي ني         
 .افراد از رهبري نيز نزديك است

ما معتقديم رهبري از توانايي حفظ كشش خالق برمي خيزد؛ كششي كه هنگام ايجاد              
پيتر دراكر نيز   .  اين حرف نيز جديد نيست    .  چشم انداز و صحبت درباره ي آن ساخته مي شود      

 آمده است   كتاب امثال سليمان  يا در   »  رهبري يك چشم انداز است   «,  همين حرف را مي زند   
 ».وقتي چشم اندازي نباشد مردم نابود مي شوند«

. اغلب رهبران بزرگ به طور حسي و شهودي به اصل كشش خالق اهميت مي دهند                
, اين ايده را خيلي خوب در نوشته اش، نامه اي از زندان بيرمنگهام، بيان مي كند            ,  مارتين لوتر 

كافي است در ذهنتان كششي ايجاد كنيد،  پس از آن               .دفقط مثل سقراط حس كني      «
بايد در جامعه نوعي كشش     ...  مي توانيد از بردگي اسطوره ها و حقايق دروغين خالص شويد          

انديشه هاي »  .ايجاد كنيم كه ما را از اعماق تاريك پيش داوري ها و نژادپرستي ها  خالص كند            
او بر اصل مبالغه ي وضعيت و شرايط موجود          مارتين لوتر را رويايي مي دانند اما رهبري           

 .متمركز است تا مردم بتوانند واقعيت نژادپرستي را بهتر ببينند
افراد بسياري در سطوح مختلف در       :  با اين تعريف، هر سازمان رهبران متعددي دارد        

ما جمع رهبران   ,  در نتيجه .  ايجاد و حفظ كشش خالق سازماني نقشي حياتي بازي مي كنند         
ايده ي جمع رهبري در ده سال گذشته سر بر آورده است و               .   و نه رهبران قهرمان     داريم

افراد مختلفي در موقعيت هاي متفاوت در شكل دهي آينده ي          ,  همان طور كه بارها ديده ايم    
 .شركت سهيمند

 :در عمل بايد به تعامل ميان سه نوع رهبر توجه كنيم
 

مي بينيم كه بدون مشاركت رهبران        كمتر اقدام تغيير موفقي        :  رهبران عملياتي  •
منظور ما از رهبرا ن  عملياتي افرادي       .  عملياتي متعهد و خالق به انجام رسيده باشد         

است كه مسئول کسب نتيجه اند و اختيارات كافي براي انجام تغييرات را دارند تا                   
ا در  اين سطح محلي از چند نفر تا چند هزار نفر ر          .  كارها در سطح محلي، سازمان يابد     

رهبران عملياتي مي توانند مديران، رؤساي تيم هاي توسعه ي محصول يا            .  برمي گيرد
آنها همچنين ممكن است از خيل آموزش دهندگان،        .  مديران فروش شرکت ها باشند   

1963 آوریل    16این نامه در      
 نوشته شده و در 

http://www.ai.mit.edu/~is
bell/HFh/black/events and
people/008.letter from jail

 .منتشر شده است
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حياتي است، چون فقط آنها و      ,  وجود رهبران عملياتي  .  مديران يا مديران تغيير باشند    
ي سازماني بامعنا انجام بدهند و تأثير عملي ايده ها و           همكارانشان مي توانند بررسي ها  

 .رويكردهاي جديد را بررسي كنند
 

برخي گفته هاي رهبران عملياتي در اين كتاب آمده است كه مي توان به موارد زير اشاره                
صفحه ي (، داو مارسينگ از اينتل        )١٨٨صفحه ي  (باب ووماك از شركت فورد        :  كرد
، )٤٥٨صفحه ي   )  (بريتيش پتروليوم  ( شركت نفت بريتانيا         ، مديران كارگاه از      )٢٣٨

و نكاتي  )  ٢٤٣صفحه ي  (، اهود ماتايا از اسكوم      )١٠٩صفحه ي  (مديريت عرصه هاي عمل    
 ).١٤٩صفحه ي (براي نصيحت كننده ها 

 

نمونه اي از اشاعه ي آموزش هاي    :  رابطان داخلي، رهبران شبكه يا سازندگان اجتماع        •
مطالعات .  ه در آن رابطان داخلي مشاركتي مشتاقانه نداشته باشند        جديد وجود ندارد ك   

اهميت شبكه هاي غيررسمي   ,  متعددي که درباره ي  گسترش نوآوري انجام شده  است        
ايده ها و کارهاي جديد به کمک اين         .  را در توسعه ي ايده هاي جديد اثبات كرده اند        

ن شبكه مي توانند از بين       رهبا.  شبکه هاي غيررسمي در سازمان گسترش مي يابند       
کارمندان دفتري مانند مشاوران داخلي يا افرادي در واحد توسعه ي اجرايي يا آموزش              

همچنين ممکن است اين افراد از نيروهاي خط مقدم، مانند فروشندگان،                .  باشند
 .سازندگان، حاميان يا مهندساني باشند که در انجام کارها مشارکت دارند

قدرت رهبران عملياتي   .  طبيعي رهبران عملياتي هستند    همتاي   رهبران شبكه 
آنان با اين محدوديت     .  در اشتياقي است که به بهتر شدن نتايج واحدشان دارند              

مواجه اند که نمي توانند با افرادي که خارج از واحدشان هستند ارتباط ساختاري برقرار             
قدرت و امتياز   .   كنندرهبران شبكه اين محدوديت رهبران عملياتي را جبران مي        .  کنند

آنان در اين است که در طول سازمان حرکت مي نمايند و شبکه هاي وسيعي را                     
رهبران شبكه اين   .  پشتيباني مي کنند و به افراد و رهبران عملياتي کمک مي نمايند           

کار را با کمک و مشارکت مستقيم يا مرتبط نمودن افرادي که انگيزه هاي مشابهي                  
آنان بذر  .  به همکارانشان مطالب جديدي بياموزند، انجام مي دهند        دارند و مي توانند     

آنان از ايده ها و حمايت هاي سازمان        .  ايده هاي جديد و کارهاي جديد را مي پاشند        
برخوردارند و از اين رو مي توانند به رهبران اجرايي کمک کنند تا از حمايت هاي الزم                

 .براي تغيير در شرکت آگاه تر شوند

 به عنوان نمونه به 
Communities of Practice:
Learning, Meeting, and
Identity, by Etienne
Wenger (New York:
Cambridge University
Press, 1998) 

 .مراجعه کنید
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اما چون نقش آنان به شبکه هاي غير رسمي          .  بران شبكه روشن است    نقش ره 
وابسته  است و در سلسله مراتب اداري جايي ندارند، توضيح دادن نقش آنان دشوار                 

وقتي .  نداشتن اقتدار سلسله مراتبي، عملکرد رهبران شبكه را اثربخش تر مي كند        .  است
وقتي رييسي از   .  رکت کنند همه مجبورند در آن ش    ,  رييسي درخواست جلسه مي كند   

وقتي رييسي مي پرسد چه . پروژه يا سايتي بازديد مي كند، همه واکنش نشان مي دهند
وقتي ,  به عکس .  همه اظهار عالقه مي كنند   ,  کسي مسئوليت اين کار را قبول مي كند       

کسي که در سلسله مراتب اداري قرار ندارد درخواست جلسه مي كند، فقط عالقه مندان            
وع در جلسه شرکت مي كنند؛ وقتي مي پرسد چه کسي مي خواهد بيشتر ياد              به موض 

 .کوشش مي كنند, بگيرد، فقط عالقه مندان به يادگيري
 

ويك لئو از فورد    :  هنر ايجاد شبكه ي داخلي را توضيح داده اند      ,  چندين نفر در اين كتاب    
 ديترويت اديسون   ، ديويد ميدور از   ٢٠١، ليندا پيرس از شل در صفحه ي        ١٩١در صفحه ي   

 از جمله مواردي است كه در اين           ٣١٨در صفحه ي    )  درباره ي  تجربه اش در كرايسلر    (
 .كتاب آمده اند

 

توضيحاتي كه داديم به اين معنا نيست که مديريت اجرايي اثربخش            .  رهبران اجرايي  •
ن رو  تغييراتي که سازمان ها با آن مواجه اند بلندمدت و عميقند، از اي            .  اهميتي ندارد 

اين روزها رهبري اجرايي اثربخش ،      .  نقش رهبران اجرايي از گذشته مهم تر شده است       
به دليل ترکيب نيازهاي تغيير بنيادي و فشارهاي فراوان محيط بيروني مانند فشار                

 .سرمايه گذاران، بيش از گذشته مسئله برانگيز شده است
اي مستقيم ارزش افزاي   نقش رهبران اجرايي با کنار گذاشتن ايشان از فعاليت ه         

مسئوليت نهايي عملکرد سازمان به عهده ي رهبران         .  سازمان، پيچيده تر شده است    
رهبران اجرايي بايد از ميان     .  اجرايي است اما آنان بر فرايند کار، نفوذ مستقيم ندارند          

وجود آنان براي تغيير بنيادي به منظور ايجاد محيطي         .  مديران عامل يا معاونان باشند    
 .زماني با نوآوري و توليد دانش مستمر الزم و ضروري استسا

در زيربناهاي  :  رهبران اجرايي کارشان را به چندين روش انجام مي دهند               
 ، هنجارها و رفتارهاي     يادگيري، سرمايه گذاري مي كنند و يا حمايت و ايجاد نمونه           

رهبران اجرايي  .  اندآنان مشاور، مربي و کارپرداز شده       .  تازه اي در تيم ايجاد مي كنند     
آنان تصميم گيري را به     .  بيشتر بر طراحي تمرکز دارند تا تصميم گيري هاي کليدي          

این سه نوع رهبر پیشتر در
:سازمان های یادگیرنده پیشرو     «

در کتابی»  جسور، قوی و نامشهود   
، بنیاد پیترسازمان فردا با عنوان

دراکر، ترجمه ی فضل اله امینی
بحث)  1378:  نشر فرا  :  تهران(

 این کتاب در دو جلد.شده است
 .به چاپ رسیده است
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مگر اين که فقط خودشان صالحيت تصميم گيري را         ,  سطوح پايين تر واگذار مي كنند   
 .داشته باشند

بر اين نکته واقفند که مهارت ها و       ,  ما متوجه شده ايم که رهبران اجرايي اثربخش      
آنان بايد بپذيرند كه پاسخ تمام      .  بزرگ ترين مانع پيش روي آنهاست    ,  تارهاي سنتي رف

رهبران اجرايي  .  سؤال ها را نمي دانند تا فرهنگ يادگيري توسعه ي بيشتري پيدا کند           
بايد توجه داشته   .  بايد پرسش هايي را مطرح کنند که جواب روشني براي آنها ندارند            

د به تمام سؤال ها پاسخ بدهند و اگر قهرماني منزوي             باشند که به تنهايي نمي توانن     
 .به تدريج حمايت ديگران را از دست مي دهند, شود

 

فيل :  برخي رهبران اجرايي كه كارشان در اين كتاب شرح داده شده است عبارتند از                  
؛ يان مك ري،   ٢٢٧در صفحه ي   )  مديرعامل سابق شل  (كارول مدير عامل شركت فلور       

استوارت، عضو كميته ي    -؛ مارك مودي   ٥٥٠اسكوم در صفحه ي      مدير عامل سابق      
؛ و ژنرال بازنشسته گوردون سوليوان، رييس سابق          ٥٣٤مديران رويال شل در صفحه ي       
 .٤٨٧ستاد ارتش آمريكا در صفحه ي 

 

بي ترديد اين طبقه بندي سه گانه از انواع رهبري، تصويري ساده از واقعيت ارايه                    
کمک مي کند از رهبران منزوي دوري کنيم و به اين ديدگاه نزديک            ,  اما به هر حال   .  مي كند

شويم که همه مي توانند راه هاي مختلف را بيازمايند؛ و براي حفظ تغيير بنيادي به همه نياز                
رهبران کساني هستند که هنگام تغيير بنيادي، پيشاپيش ديگران حرکت            ,  در واقع .  داريم

 ها و مقام هاي مختلفي هستند و با استفاده از اعتماد،              آنان در شکل ها، اندازه    .  مي كنند
 . توانايي و تعهد بر ديگران نفوذ مي كنند

 رهبران چه کار مي كنند

راه ديگري هم براي بررسي وظايف رهبري وجود دارد که ما در اين کتاب از آن استفاده                     
تکيه ,  عميق پايدار ما بيشتر بر فعاليت هاي رهبري براي حفظ فرايندهاي تغيير            .  كرده ايم

مطالب زيادي درباره ي ويژگي هاي     .  مي کنيم و به ويژگي هاي رهبري توجه كمتري داريم         
. اضافه کردن چيز جديدي به اين مطالب دشوار است            .  رهبران بزرگ نوشته شده است      

کتاب هايي که درباره ي  رهبران بزرگ و توسعه ي رهبري نوشته مي شوند معموالً اسطوره ي             
ما اين کار را نکرده ايم و بيشتر به آنچه رهبران براي            .  مل قهرمان را تقويت مي كنند    مديرعا

,گانه از رهبران  این طبقه بندی سه   
برگرفته از تحلیل ادگار شاین از
نقش مکمل مدیران، مهندسان و

به.  اپراتورها در سازمان می باشد     
سه فرهنگ«مقاله ی وی با عنوان      

 در » مدیریت
Sloan Management
Review, Fall 1996, 

 .مراجعه کنید
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در نهايت، معتقديم بهتر است به افراد       .  حفظ تغييرات بنيادي انجام مي دهند توجه كرده ايم      
 . معمولي کمک کنيم تا با چالش هاي واقعي روبه رو شوند

را دارد که وسوسه شويم به راه حل هاي        توجه به شيوه ي کار رهبران بزرگ اين خطر          
براي بيان فعاليت هاي رهبران، از ديدگاه         ,  از همين رو   .  استثنايي آنان متوسل شويم     

 .زيست شناسي در مورد فرايندهاي رشد و فرايندهاي محدودکننده استفاده کرده ايم
 سازمان  از نيروهايي که در ايجاد و محدود کردن تغيير بنيادي در            ,  در اين بررسي ها  

براي ساخت اين الگو از نظرات کارکنان،        .  نقش دارند، يک الگوي سيستمي پويا ساخته ايم       
چنين تغييراتي را    ,  ناظران و پژوهش گراني استفاده کرده ايم که در بيست سال گذشته             

مي توانيم شيوه ي برخورد رهبران با نيروهاي تقويت کننده و         ,  به اين ترتيب  .  تجربه کرده اند 
کننده ي تغيير را بررسي کنيم و درباره ي آگاهي که رهبران ايجاد مي كنند،                     محدود

 .تحقيق کنيم, استراتژي که دنبال مي كنند و درس هايي که مي آموزند
هر يک از   .  همچنين متوجه مي شويم كه رهبران سطوح مختلف به يکديگر نياز دارند           

ه رهبران ديگر نيز اثربخش عمل       اين سه نوع رهبر تنها هنگامي مي تواند اثربخش باشد ک           
اما در بلندمدت به انواع     ,  هر کدام از انواع رهبري براي شروع يک تغيير کافي است            .  کنند

 .رهبري نياز داريم و بي کفايتي يکي از آنها، اثربخشي دو نوع ديگر را محدود مي كند
هبري چگونه با   براي اين که به توانايي هاي رهبري افراد پي ببريم، الزم است بدانيم ر             

سازمان ها توجه زيادي به توسعه ي رهبري مي كنند؛        .  نيروهاي تغييردهنده برخورد مي كند   
. با اين حال همچنان به آموزش کالسي و ديگر رويكردهاي سنتي آموزش تکيه مي كنند                

ما معتقديم بهترين يادگيري    .  منظور ما از آموزش، رويكردهاي يادگيري ضمن خدمت است        
چالش هاي پيش رو در مسير و پاسخ هايي       ,  روزمره، در مسير تعقيب آرزوهايمان    در زندگي   

بنابراين، توسعه ي قابليت هاي رهبري را در       .  که به اين چالش ها مي دهيم، به دست مي آيد        
بستر زندگي روزمره امکان پذير مي دانيم، يعني زماني که با چالش ها روبه رو مي شويم، براي              

 .انايي هاي جديدي توسعه مي دهيمبرخورد با آنها تو
ديدگاهي را كه با چنين نگرشي به رهبري به دست مي آيد، ديدگاه اکولوژيک                     

اين .  زيرا شيوه ي تعامل فعاليت هاي رهبران و ساير کارکنان را مشخص مي كند            .  مي ناميم
ير ديدگاه به ما کمک مي كند تا رهبري را به عنوان پديده اي سيستمي بدانيم که از سا                    

 .از اين منظر رهبري و تغيير دو روي يک سکه اند. عناصر سيستم جدا نيست
تفاوت زيادي ميان مطالعه و بررسي         «,  همان طور که معلمي بزرگ گفته است          

اولي ما را    »  .ويژگي هاي يک سلول و مطالعه ي چگونگي کار کردن سلول وجود دارد                
اما دومي به   .  د سلول به خاطر بسپاريم    وامي دارد وقايع خسته کننده و نامحدودي را در مور        

این ایده ها از آزمایش های تغییر
 در 1991بلندمدتی که در سال       

MITمرکز یادگیری سازمانی        
چندین.  انجام شده اند، می آیند     

شرکت با یکدیگر همکاری
می کردند تا هنر یادگیری سازمانی

 این مرکز1977در  .  را پیش ببرند  
به سازمانی بزرگ تر به نام
جامعه ی یادگیری سازمانی تغییر

فعالیت های این مراکز با.  نام داد
تیم های میان وظیفه ای و در          
.حوزه های متفاوت انجام می شد      
حوزه هایی مثل طرح ریزی محصول،

این کارها سطوح.  فروش و تولید   
مختلف از کارهای محلی تا
مهندسی و تیم های فروش،
واحدهای کاری و تیم های مدیریت

اکثر این.  ارشد را درگیر می کردند   
کارها در سازمان های تجاری انجام
می شدند اما برخی نیز در

هداشت، آموزش و سازمان هایب
برخی آزمایش ها.  دولتی بودند  

موفق بودند و برخی نیز نتایج
به این ترتیب.  خوبی نداشتند  

درس هایی در مورد رهبری
 .آموختیم
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ما کمک مي كند کشف کنيم که سلول زنده است و پيوسته با محيط پيرامونش تعامل دارد                 
ما نيز به   .   مهيا مي كند تا انسجام ديواره ي سلول حفظ شود         DNAو شرايط دروني را براي      

ونه به مردم کمک همين شيوه مي فهميم رهبري سالم چگونه در سازمان عمل مي كند و چگ
 .مي كند آينده ي خود را شکل بدهند

مسايل زيادي درباره ي شيوه هاي عملکرد رهبري اثربخش وجود دارد که بايد درباره ي            
مي خواهيم بدانيم افراد چگونه    .  با اين حال نقطه ي شروع کار روشن است       .  آنها تحقيق نمود  

سازمان مي شوند و چگونه به فرايندهاي       باعث تحقق تغيير در     ,  با تأثير بر فرايندهاي رشد    
 .محدودکننده گرايش پيدا مي كنند و باعث توقف رشد مي شوند

 :مي پردازيم, به خصوص موارد زير, در ادامه ي اين کتاب به توضيح اين مطالب
 

تغيير بنيادي را ممکن مي كنند؟ رهبران چگونه با استفاده از           ,  چه فرايندهاي رشدي   •
  نيازهاي اين فرايندها را تأمين مي كنند؟,فهم و مشارکت خود

چه نيروهاي محدودکننده اي ميزان رشد را کاهش مي دهند؟ چه محدوديت ها و موانع             •
, خاصي وجود دارد؟ اين محدوديت ها چگونه خود را نشان مي دهند؟ کدام استراتژ ي ها           

 رهبران اثربخش را وامي دارد که محدوديت ها را کاهش بدهند؟
 

اه با ديدگاه رهبران قهرماني که از باال تغيير را اعمال مي كنند، تفاوتي                   اين ديدگ 
وقتي اتومبيلي مي رانيد و مي خواهيد جايي برويد، اتومبيل شما را به جايي              .  ريشه اي دارد 

شما فرزندانتان را اداره    .  اما شما گياه را وادار نمي کنيد رشد کند         .  مي برد,  که مي خواهيد 
سازمان، اجتماعي انساني   .  انيم ادعا کنيم رهبران، سازمان  را اداره مي كنند       نمي تو.  نمي کنيد

هيچ کس آن را کنترل نمي كند اما        .  سيستمي زنده است  ,  مانند يک گياه يا کودک     .  است
 .چيزهاي زيادي آن را هدايت مي كند

    چالش هاي تغيير بنيادي٤
 ر سنگه، برایان اسمیتآرت کالینر، شارلوت رابرتز، ریک راس، جورج رات، پیت

 اين برنامه يادگيري كار مي كند

س، مسئول هماهنگي برنامه ريزي گروهي در شركت رويال داچ شل، در سال                اآريه دو گ 
با اين كه كسي     .  منتشر كرد »  برنامه ريزي به عنوان يادگيري    « مقاله اي با عنوان      ١٩٨٨

ما مدیون آریه دوگاس، تام
جانسون، فریتیوف، کاپرا و بسیاری
دیگر هستیم که به ما کمک کردند

دهسازمان ها را مانند سیستم زن       
نگاه کنیم و پیامدهای این نگاه را

به مرور کتاب.  متوجه شویم  
، درراز بقای شرکت ها   دو گاس،  

 و نوشته ی تام503صفحه ی   
 همین312جانسون در صفحه ی    

 .کتاب مراجعه کنید



   رقص تغيير♦  ٣٨ 

 

 

توجه زيادي  ,  وص مطلب زير  به خص ,  بيرون از شركت شل او را نمي شناخت، به مقاله اش          
 :شد

 

 تنها مزيت رقابتي شركت در آينده، توانايي يادگيري سريعتر             كه ما متوجه شديم  
 .مديران نسبت به ساير رقباست

 

هشت سال بعد جك ولش از جنرال الكتريك نيز به همين نتيجه رسيد و در گزارش                  
 :ساالنه ي جنرال الكتريك نوشت

 

خواست و توانايي سازمان براي        :   را هدايت مي كند     رفتار ما ,  عقيده اي بنيادي 
يادگيري مستمر از منابع مختلف، و عملي كردن آن، اصلي ترين مزيت رقابتي                  

 .شركت است
 
 

براي .   مراجعه كنيد  ٥١٥ در صفحه ي    راز بقاي شرکت ها،  به مرور كتاب آريه دو گاس،       
 . مراجعه كنيد٩٠ ي اطالع بيشتر از اقدام تغيير فرهنگ جنرال الكتريك به صفحه

 

شركت هاي بزرگ ديگري نيز از مفهوم سازمان يادگيرنده در گزارش هاي ساالنه ي               
تنها منبع تجديدپذير در    ,  اين گفته ها نشان مي دهند كه يادگيري      .  خود استفاده كرده اند  

  سرمايه، نيروي كار، مواد خام و حتي فن آوري و دانش           -رقبا به منابع ديگر     .  سازمان هاست
اما كسي نمي تواند توانايي يادگيري     .   دسترسي دارند  –)  با جذب و استخدام کارکنان شما     (

 .سازمان شما را بخرد، تكرار كند و يا مهندسي معكوس نمايد
اينک دستاورد سال هاي طوالني سازمان هايي كه به دنبال توسعه ي ظرفيت يادگيري            

ستاوردهاي طرح هاي كوچك سازي،    تالش براي حفظ د    .  خود بوده اند، در اختيار ماست      
اغلب ناموفق بوده اند در حالي كه دستاوردهاي توسعه و            ,  مهندسي مجدد و كاهش هزينه     

در ادامه  .  تقويت ظرفيت يادگيري سازماني پايدار، قابل انباشت و خودتقويت كننده اند             
 :آمده است, خالصه اي از برخي نمونه هايي كه در اين كتاب تشريح شده اند

 

كي از بخش هاي شركت اتومبيل سازي فورد عملكردي بسيار ضعيف داشت و در                 ي •
اين بخش به يک واحد يادگيرنده ي         .   ميليون دالر ضرر داده بود       ٥٠، حدود   ١٩٩١

.  ميليون دالر سود داد     ١٥٠، بيش از    ١٩٩٦موفق تغيير كرد و در اثر اين تغيير در            
ريكا به ده واحد در سراسر جهان        فروش اين بخش دو برابر شد و از سه واحد در آم             

ما آزادانه و بي پرده درباره ي     «:  يكي از مديران ارشد اين بخش مي گويد      .  گسترش يافت 
 ».مشكالت حرف مي زديم، بنابراين مشكالت دوباره بروز نمي كردند

این نقل قول از مقاله ی دو گاس
»برنامه ریزی به عنوان یادگیری     «
آوریل/، مارس هاروارد بیزینس در

برای نقل.  گرفته شده است  ،  1988
»داراننامه به سهام  «قول ولش به    

در گزارش ساالنه جنرال الکتریک 
 . مراجعه کنید1996در سال
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براي اطالع بيشتر در مورد اشاعه ي توسعه ي اثربخش اقدامات تغيير در شركت                         
 . مراجعه كنيد١٩١به صفحه ي , داتومبيل سازي فور

 

تالش براي تحول در شركت نفتي شل در هوستون و اخيراً در گروه رويال شل با زنده                   •
شركت نفتي شل ساختاري فدرال ايجاد      .  شدن كسب و كار و نوآوري اعتبار يافته است        

كرده است كه در آن واحدهاي اداري مثل خدمات شل و شيميايي شل كسب و                      
 .ي به شمار مي روندكارهاي مستقل

 

 ٢٣٤،  ٢٢٧،  ٢٠١به صفحات   ,  براي جزييات بيشتر درباره ي شركت نفتي شل و رويال شل         
 . مراجعه كنيد٥٣٤و 

 

مركز آموزش ملي ارتش آمريكا به منظور ارتقاي آگاهي سازماني كاركنان از كارهاي                •
تاكتيكي موفقيت عمليات هاي   .  عملي، شبيه سازي و بازنگري كارها استفاده مي كند        

توفان صحرا، هائيتي و بوسني حاصل اين رويكرد جديد بوده است و بنابراين جهش                 
 .قابل توجهي در تعهد و توانايي هاي سربازان ايجاد شده است

 

 . مراجعه كنيد٤٨١براي جزييات بيشتر به صفحه ي 
 

اصل اقدامات يادگيري با توجه به نتايج ح       .  موارد ديگري نيز در اين كتاب آمده است        
افرادي كه در كسب و كار ياد مي گيرند، مشكلي در             .  دركسب و كارها قضاوت مي شوند     
شاخص هاي زمان براي بازار، وفاداري مشتريان،      .  ندارند,  تعريف شاخص هاي پيشرفت واقعي   

اما مردم به    .  كيفيت و ميزان رشد سودآوري بلندمدت از شاخص هاي معرف پيشرفتند             
 دهند، مهندسي كه در طرح يادگيري دو ساله اي شركت كرده          رضايت دروني نيز اهميت مي    

. اولين بار بود كه احساس مي كردم مديريت برايم اهميت قايل شده است              «,  بود مي گفت 
من نيز به   .  آنان به من اعتماد داشتند    .  احساس مي كردم به من و تيم من اعتماد كامل دارند         

ام كنترل مي شدم، به افراد مي گفتم چه كار         در برنامه هاي ديگر مد   .  تيم خود اعتماد كردم   
اين كار افرادي   .  از آنها چيزي نمي پرسيدم و نظرشان را در مورد كار جويا نمي شدم            .  بكنند

 » .برانگيخت, را كه در بيست سال گذشته در حاشيه بودند
هر يك از ما، نويسندگان، اين تجربه را داشته است كه مديري وي را به كناري                       

من دوباره  .  فقط مي خواهم بگويم اين كار مرا مجذوب كرده است          «,  گفته است كشيده و   
 ».عشق به يادگيري را در خودم كشف كرده ام

این نقل قول از کتاب زیر گرفته
 :شده است

A Car Launch With Heart:
The Story of AutoCo
Epsilon, by Roth, Kleiner,
et al. (New York: Oxford
University Press, 1999). 
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 يادگيري، آموزش و تدريس

آنان يادگيري را كاري    .  اكثر كساني كه در كسب و كارند يادگيري را همان آموزش مي دانند           
يادگيري به معناي كسب     .  رتباطي ندارد اضافي مي دانند كه با نتايج كسب و كار هيچ ا             

اطالعات با شنيدن سخنراني يا خواندن متني منتخب در نظر گرفته مي شود و هيچ ربطي                 
 .به آينده ي مورد انتظار ندارد

معناي .  اين برداشت متأثر از تجربه ي ما از شيوه ي منفعل يادگيري در مدرسه است              
آموزش دادن به معناي كنترل كردن       .  است»  هدايت كردن چيزي  «لغوي واژه ي آموزش     

 .است
است كه به معناي شيار      )  leis(اما ريشه ي واژه ي يادگيري، كلمه ي هند و اروپايي           

ياد گرفتن به معناي تقويت توانايي به كمك تجربه اي است           .  انداختن يا دنبال كردن است    
 مسير زندگي واقعي    يادگيري هميشه در طي زمان و در      .  كه از پيگيري امور به دست مي آيد      

كنترل اين نوع يادگيري بسيار دشوار است اما دانشي پايدار توليد مي كند             .  به دست مي آيد  
و به فرد يادگيرنده اين توانايي را مي دهد كه هنگام برخورد با موقعيت هاي مختلف رفتاري                

 .اثربخش داشته باشد
ي متغير پيرامون خود كنار      به اين معنا كه با دنيا       .  همه ي سازمان ها ياد مي گيرند    

مهم ترين نكته اين است كه     .  اما برخي سازمان ها سريع تر و اثربخش تر ياد مي گيرند       .  مي آيند
اما آموزش مقطعي است و معموالً از بستري كه نتايج          .  يادگيري را از كار روزمره جدا ندانيم      
 .در آن توليد مي شود، جدا افتاده است

   

 )چالش هاي پيش روي پيشرفت پايدار( خطرناكند اين متوليان يادگيري

عالوه بر موفقيت ها و رضايت مندي ها، شكست ها و ناكامي هاي سازماني متعددي وجود                
بسياري از اقدامات يادگيري با وجود هوشياري، منابع و كسب و كاري مطيع،              .  داشته است 

نوآوراني كه انتظار    .  نددر برخي موارد موفقيت هاي اوليه درك نمي شو         .  موفق نمي شوند 
پاداش دارند، شغل خود را از دست مي دهند يا شغل خود را براي يافتن سازماني كه                       

حتي سازمان هاي يادگيرنده نيز ممكن است در معرض       .  ايده هايشان را بپذيرد ترك مي كنند    
ب تهديد رييس يا اعضايي جديد باشند كه مزاياي يادگيري را درك نمي كنند؛ يا محيط كس      

معلوم نيست مشكالت   .  و كار تغييري ناگهاني مي نمايد و نياز به كنترل را بيشتر مي كند              
ما در سال ها تجربه اي كه در مورد يادگيري سازماني             .  ناگهاني از كجا سر در مي آورند       

برای جزییات بیشتر دیدگاه
تاریخی در مورد تغییر سازمان به 

The Age of Heretics by
Art Kliener (London:
Nicholas Brealey
Publishing, 1996)  

 .مراجعه کنید
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در تمامي تاريخ   ,  در واقع رهبران نوآوري   .  داشته ايم با تمامي مشكالت فوق برخورد نموده ايم      
 .اله سازمان هاي مدرن و حتي كل تاريخ بشري، با اين مشكالت رو به رو بوده انددويست س

برخي رهبران متوجه شده اند كه يادگيري فقط داشتن اهداف و اغراض خوب نيست و              
تالش مي كنند اين اهداف را با تغيير ساختار اداره كردن يا خط مشي هاي از باال به پايين                   

در نامه اي به سهام داران جنرال الكتريك خاطر نشان كرد    ١٩٩٧جك ولش در    .  محقق كنند 
كه اگر مي خواهيد يادگيري سازماني در عمل تحقق يابد، داشتن چيزهايي مثل شيوه هاي               

 .جديد پاداش و تنبيه ضروري است
تغيير شيوه هاي ارزيابي عملكرد و پاداش اهميت زيادي دارد، اما بي ترديد به تنهايي               

قع ارزيابي نامناسب عملكرد افراد يكي از محدوديت هاي جدي است كه            در وا .  كافي نيست 
مثالً مديران  .  موانع بسيار زيادي در مقابل تغيير وجود دارد         .  در برابر يادگيري قرار دارد     

هرگز به دنبال يافتن علل و ريشه ي مشكل نيستند و فقط مي خواهند راه حلي براي آن پيدا                
. قهرمان پرور مي شود و يادگيري گروهي ضعيف مي گردد      ,  اشبه همين دليل نظام پاد    .  کنند

, تا وقتي كه اين نگرش را اصالح نكنيم، شيوه هايي كه مديران براي پاداش در نظر مي گيرند               
 .مشكالت مزمن سابق را ايجاد مي كنند

 

 ٢١٧براي مطالب بيشتر در مورد اين موضوع به چالش پاي حرف ايستادن در صفحه ي                  
 .دمراجعه كني

 

از اين رو ما ده چالش پيش روي تغيير را برشمرده ايم؛ چالش هايي كه در مقابل تغيير                
ما .  هر يك از اين چالش ها ناشي از محدوديتي در يادگيري و تغييرند             .  بنيادي مي ايستند 

 يا اقدامات تغييري كه استراتژي آن تقويت          -اين چالش ها را در بستر اقدامات يادگيري          
 بررسي مي كنيم، اما اين چالش ها در تمامي اقداماتي كه               -يادگيري است    توانايي هاي  

آنها مثل آب، مواد غذايي خاك، نور          .  بروز مي كنند ,  خواهان تغيير عميق و گسترده اند      
اين چالش ها عوامل محدود كننده ي  فرايندهاي تغيير      .  خورشيد و فضاي كافي براي ريشه اند     

 . از آنها براي تهديد تغيير كافي استبنيادي مي باشند و وجود هر يك
اين چالش ها مانند نياز به خاك، نور خورشيد        .  تمام اين چالش ها قابل پيش بيني است     

و آب كه محدوديت هاي طبيعي رشد گياه مي باشند، فشارهايي طبيعي در مقابل تغيير                  
ر واقع اين طور    به نظر مي رسد كه اين چالش ها مستقل از يكديگرند اما د           .  اعمال مي كنند 

استراتژي هايي وجود دارد كه به افراد و تيم ها كمك مي كنند تا جداگانه با اين                   .  نيست
اما فقط وقتي به كارآيي باال دست مي يابيم كه متوجه باشيم اين               .  چالش ها مبارزه كنند  

 .چالش ها يك مجموعه ي به هم پيوسته اند



   رقص تغيير♦  ٤٢ 

 

 

ه اين محدوديت ها و چالش هايي كه پديد       اشتباه هاي بي شمار مديران از توجه نكردن ب      
كساني كه در فرهنگي سنتي با هنجارهاي كنترل و ارعاب            .  سرچشمه مي گيرند ,  مي آورند

كار مي كنند؛ يا عادت كرده اند به عنوان شاهد مدعاي ناكارآمدي اقدامات نوآوري مطرح                 
اين .  ن دفاع كنند  شوند يا مجبورند در مقابل سلطه ي فرهنگ سازماني بزرگ تر از خودشا            

به نظر مي آيد هر چه سخت تر فشار بياوريم، سيستم و            .  افراد به سادگي مأيوس مي شوند     
 .حلقه هاي محدودکننده ي آن نيز سخت تر فشار را پس مي زنند و مقاومت مي كنند

فرايندهاي .  اين نكته كه سيستم، فشار را پس مي زند كامالً صحيح است                       
اكثر .  يروهاي انطباق سازمان هاي عصر صنعتي را نشان مي دهند        ن,  محدودكننده ي سازماني 

نوآوران در استراتژي خود به نوآوري و كاري كه مي خواهند انجام بدهند، توجه دارند و از                   
, پيگيري و دقت نظر نسبت به اين مطلب كه فرهنگ، ساختار و هنجارهاي كالن تر سازمان               

تجربه ي افرادي كه به     .   دهد، غفلت مي كنند  چه واكنشي در مقابل اقدام تغيير نشان مي         
نشان مي دهد پيشرفت وقتي به دست مي آيد كه نوآوران ياد          ,  پيشرفت پايدار دست يافته اند   

بگيرند چرا سيستم در عمل فشار تغيير را پس مي زند و چگونه خود آنان نيز به اين امر                      
استراتژي سيستمي را به منظور     به اين ترتيب، نوآوران مي توانند توسعه ي        .  كمك مي كنند 

 .تغيير بنيادي پايدار آغاز كنند

 چالش ها

چالش هاي اقدام به تغيير باعث به وجود آمدن گروه پيشاهنگي مي شود كه كارش را با                    
اين گروه مي تواند تيمي محلي، واحدي كاري يا تيم             .  شيوه هاي مرسوم انجام نمي دهد    

 . مديريت ارشد باشد
 

بايد كساني كه در تالش هاي      .  چالش كنترل وقت ديگران   .  ت نداريم براي اين كار وق    •
 . تغيير حضور دارند انعطاف پذير باشند و وقت خود را صرف كار و تأمل كنند

چالش هدايت و حمايت نامناسب از گروه هاي نوآور و           .  هيچ كمكي نمي توانيم بكنيم    •
 .منابع داخلي ظرفيت سازي

 براي تغيير انتخاب كرده ايد بپردازيد و نشان بدهيد          به موردي كه  .  ربطي به ما ندارد    •
 .كه تالش هاي جديد مثل توانايي هاي يادگيري به اهداف كسب و كار مربوط است

عدم سازگاري رفتار و    .  چالش وضوح و ثبات قدم مديريت      .  پاي حرفشان نمي ايستند   •
 .ارزش هاي ادعايي، به ويژه ارزش هايي كه از تغيير حمايت مي كنند
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چالش هاي پايدار ماندن وقتي رخ مي دهند كه تيم پيشاهنگ به موفقيت هايي دست يافته               
 .اين چالش ها در تيم و بين تيم و فرهنگ سازماني رخ مي دهند. است

به دليل  ,  در بين اعضاي گروه پيشاهنگ     .  چالش ترس و دلهره   .  هستند...  اين كارها    •
پيش مي آيد و مسايلي مثل نقاط ضعف و        تضاد  ,  شفافيت فزاينده و سطح پايين اعتماد     

 .ناكارآمدي مطرح مي شوند
عدم ارتباط راه هاي سنتي     .  چالش ارزيابي منفي پيشرفت    .  اين كار بي فايده است     •

 .ارزيابي موفقيت سازمان و دستاوردهاي گروه پيشاهنگ
وقتي پيش  .  چالش انزوا و خودبيني    .  راه ما درست است، آنها ما را درك نمي كنند            •

. آيد كه معتقدان ناب گروه پيشاهنگ با غيرمعتقدان خارج از گروه برخورد مي كنندمي 
 .گروه پيشاهنگ و بقيه ي سيستم سازماني در مورد يكديگر دچار سؤتفاهم  مي باشند

چالش هاي بازطراحي و بازنگري وقتي پيش مي آيند كه اقدامات تغيير اعتبار كسب               
 : در سازمان رو به رو مي شوندكرده اند و با زيربناي داخلي مستقر

چالش ساختار فعلي اداره كردن و تضاد ميان گروه هاي          .  چه كسي مسئول كارهاست    •
پيشاهنگي كه مي خواهند اختيارات بيشتري داشته باشند و مديراني كه اختيارات آنان     

 .را باعث آشفتگي و تجزيه ي داخلي مي دانند
ناتواني در انتقال دانش در       .  لش ترويج چا.  نوآوري را براي خودمان نگه مي داريم         •

 .دستيابي به موفقيت ها را بر مبناي كار ديگران دشوار مي كند, سازمان
احيا و بازنگري   .  چالش استراتژي و هدف سازمان     .  كجا مي رويم و براي چه اينجاييم       •

 .كانون توجه كسب و كار سازمان و مشاركت آن در هويت سازمان

 چالش

در واقع  .  چالش را مي شنويم، ذهنمان معطوف به غلبه بر آن مي شود           اغلب وقتي كلمه ي    
اما .   مشتق شده و به معناي خدعه است         calumniaريشه ي اين كلمه از واژه ي التين         

معناي ديگري نيز دارد كه از نظام هاي طبيعي اخذ شده است و به معناي شرايطي محيطي                
 .است كه رشد را كنترل مي كند

يچيده اي مثل سيستم هاي انساني رشد مي كنند و تكامل مي يابند، اين          ارگانيسم هاي پ 
آرنولد توينبي، مورخ شهير     .  موجودات محدوديت ها و چالش هاي خاص خودشان را دارند         

او دوام تمدن ها را در گرو      .  مطرح كرده است  »  چالش و پاسخ  «انگليسي، نظريه اي با عنوان     

جای خالی موارد متعددی را شامل
می شود که ترس و دلهره افراد را

ین کارا«مواردی مثل   .  می پوشاند
این کار«،  »وقت تلف کردن است   

این کار«یا  »  خارج از کنترل است   
 »...جالب است اما 
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اين چالش ها نيز اغلب نتيجه       .   دانسته است   توسعه ي خالق پاسخ به چالش هاي جديد       
فرصت هايي براي پيشرفت و باعث پرورش        ,  به اين ترتيب، چالشها    .  توسعه هاي قبلي اند 

مفهوم چيني بحران نيز كه با دو نماد خطر و فرصت             .  توجه، درك و خالقيت ما مي شوند      
 .نسبت دارد، به اين معنا از چالش نزديك است

 
   

 

ميني وجود ندارد كه فقط با همين ده چالش رو به رو شويم، ممكن               بديهي است تض  
به هر حال،   .  است با چالشي رو به رو شويم كه در اين فهرست به آن اشاره اي نشده است                 

بايد دست كم از اين محدوديت ها آگاه        ,  رهبراني كه به دنبال دوام تغيير بنيادي مي باشند        
 .باشند

چون از همان   ,  مي پردازيم)  مثل نداشتن وقت  (ي اقدام   در اين كتاب ابتدا به چالش ها     
بعد از اين كه كمي پيش مي رويم با چالش هاي پايدار           .  ابتداي كار با آنها برخورد مي كنيم      

اما پس از   ,  چالش هاي بازنگري و بازطراحي از همان ابتدا مطرحند        .  ماندن مواجه مي شويم  
با توجه به اين الگوي عام،      .   مي گردند كسب موفقيت و مشروعيت به موانعي مشهود تبديل        

 .تمام سازمان ها به ترتيب با اين چالش ها مواجه مي شوند
ممكن است عارضه ها را جدا از يكديگر ببينيم، اما چالش ها اساساً به يكديگر                       

برخورد با چالش هاي ديگر را آسان تر يا سخت تر          ,  موفقيت در مهار يك چالش     .  وابسته اند
 .مي كند

 

 . مراجعه کنيد٥٧١ي بحث بيشتر به صفحه ي برا
 

همان طور كه گفته شد اين چالش ها فقط در اقدامات سازمان هاي يادگيرنده بروز                 
نمي كنند و در هر سازماني كه مي خواهد تغييري عميق در سيستم ها، فعاليت ها و گرايش و               

يا اوبرايان خاطر نشان     به عنوان مثال، ويرجين    .  رفتار انسان ها ايجاد كند، ديده مي شود       
مي كند وقتي زنان يا ديگر گروه هاي اقليت مي خواهند حضوري برابر در محيط كار داشته                

بنا به گزارشي اقدامات موفق ويژگي هاي زير را        .  باشند، با تمام اين چالش ها رو به رو مي شوند      
ي موانعي كه   ؛ بررس )براي مقابله با چالش ايستادن پاي حرف        (حمايت مديرعامل   :  دارند

؛ برنامه هاي استخدام و توسعه ي     )چالش معتقدان واقعي  (فرضيه هاي متناقض ايجاد مي كنند     
؛ كاهش موانع ارتباط بخش هاي مختلف سازمان          )چالش كمك نكردن   (رفتارهاي جديد    

؛ اهداف و    )مربوط نبودن (؛ ارتباط دادن اقدامات به طرح هاي كسب و كار                  )ترويج(

در شکل صفحه ی قبل که ده
چالش را نشان می دهد، منبع
:حرکت اقدام تغییر آمده است       

 اساسی رشد کهفرایندهای
یادگیری سازمانی را تقویت و

این حرکت با.  اشاعه می دهند  
نیروهای متضاد جبران می شود
ایجاد تعادل با تغییر مخدوش
می شود، چالش ها خالف جهت
.عقربه های ساعت مرتب شده اند     
گفته ها عوارضی را نشان می دهند
که هنگام بروز چالش مطرح

 .می شوند

Success on Our Own
Terms by Virginia
O’Brien (New York: John
Wiley, 1998) 

:سرمایه گذاری صلب   «گزارش    
استفاده کامل از سرمایه ی ملی

در»  انسانی
http://www.ilr.cornel.edu 
/library/e-archive 

/glassceiling استآمده . 

 به جلد اول 
A Story of History
(London: Oxford
University Press, 1934) 
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و )  اداره كردن (؛ پاداش و تنبيه برابر        )ارزيابي( در قبال پيشرفت      مسئوليت هاي مديريت 
 .شرايط ديگري كه با چالش هايي كه عنوان كرديم مناسبت دارند

هر چه اقدام يادگيري يا تغيير قوي تر باشد، چالش ها نيز به همان نسبت قوي تر                    
كه اقدامات  تعادلي  .  چالش ها واكنش طبيعي سيستم براي حفظ تعادلند         .  خواهند بود 

در ضمن، هر چه زودتر و روشن تر اين چالش ها را            .  يادگيري و تغيير را به خطر مي اندازد       
مجبور نيستيد منتظر بروز چالش ها باشيد؛       .  پيش بيني كنيد، آسان تر بر آنها فايق مي آييد       

وقتي مستقيماً با   .  بهترين زمان براي روبه رو شدن با يك چالش پيش از بروز آن است                 
 .كلي رو به رو مي شويد ممكن است وقت و انرژي زيادي بخواهد كه در اختيار نداريدمش

وقتي رهبران سطوح مختلف با چالش ها دست و پنجه نرم مي كنند، به تدريج ماهيت               
چالش ها جزيي از زندگي مي شوند، چالش ها افراد متعهد به         .  چالش بودن آنها از بين مي رود     

هر يك از ما    .   كنند و ظرفيت ها و درك تازه اي ايجاد مي نمايند        تغيير را حفظ و تقويت مي      
هنگام پرداختن به اين چالش ها چيزهايي درباره ي خودمان ياد گرفته ايم ، مثالً هنگام                   

واقعيت «,  در نهايت همان طور كه يك مشاور مي گويد        .  مقاومت عصباني يا نوميد شده ايم     
 ».دشمن نيست

 ورد چالش هاپرسش هايي براي تأمل در م

وقتي در اين كتاب مطالبي در مورد چالش ها مي خوانيد، اين پرسش ها به شما كمك                     
 .مي كنند كه تجربه ي خود را به آينده پيوند بزنيد

 

آيا چالشي در وضعيت خودم مي بينم؟ آيا از نيروهايي كه عليه تالش هايم عمل                     .١
يدار از همان ابتداي كار       مي كنند، آگاهم؟ بسياري از چالش هاي تغيير بنيادي پا           

 .مشهود نيستند
آيا ماهيت چالش را مي شناسم؟ آن را چگونه مي بينم؟ آيا مي توانم شكل ديگري به آن  .٢

نگاه كنم؟ وقتي با چالش مواجه مي شوم ديگران مرا چگونه مي بينند؟ اين پرسش ها ما 
ش كردن موانع، باعث    سرزن.  را از ابعاد توسعه اي آگاه مي كند كه مانع راهمان مي دانيم         

 .پاسخ هاي عادتي مي شود و به پاسخ هاي خالق ميدان نمي دهد
چه كسي مي تواند به من در درك و پرداختن به چالش ها كمك كند؟ چگونه به                      .٣

اما بيشتر  .  يكديگر كمك كنيم؟ اكثر ما مي خواهيم به تنهايي مشكالتمان را حل كنيم           
وقتي تالشمان را با افرادي كه بخشي       .  ير ندارند مواقع چالش ها بر ما به عنوان فرد تأث       
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از همان سيستم هستند و يا كساني كه توانايي ها و منافعي مكمل ما دارند، هماهنگ                
 .كنيم، مي توانيم شاهد موفقيت را در آغوش بكشيم

 مي خواهيم   مي شود؟ با چالش ها    چه چيزي باعث عمل اثربخش ما هنگام برخورد           .٤
   افراد واكنشي به شرايط     ا توسعه بدهيم؟ تقريباً تمام فعاليت هاي      چه توانايي هايي ر  

. عميق باشد، ناشي نمي شوند    است و از استراتژي هاي مشخصي كه به دليل اشتياق           
اين پرسش به شما كمك مي كند كه نگاهي استراتژيك به كارهاي آتي خود داشته                 

 .باشيد
بنابراين پيوسته  .  املي وجود ندارد  چگونه بفهميم پيشرفتي رخ داده است؟ هيچ راه ك          .٥

اكثر مردم هنگام كارشان به آنچه پيرامونشان         .  بايد تمام فعاليت ها را ارزيابي كنيد       
ما را از توجه به آثار حركتمان غافل          ,  توجه به پيش رفتن    .  مي گذرد توجهي ندارند  

به زنگ  چالش هاي تغيير بنيادي بسيار پيچيده اند و الزم است پيوسته گوش            .  مي كند
 .آنها باشيم

 پس زمينه ي كتاب

ما هنگام تهيه ي اين كتاب به يادگيري سازماني، سيستم هاي پويا، علم رفتار، يادگيري                  
دوحلقه اي، مشاوره ي فرايند، جهت يابي خالق، گفتگو، طراحي اداره كردن، تدوين                    

کارکنان شركت،  به ديدگاه هاي   .  سناريوهاي کاري، فيزيك كوانتوم و اكولوژي پرداخته ايم        
محققان دانشگاهي و مشاوراني گوش كرده ايم كه با چالش هاي تغيير بنيادي دست و پنجه               

 .اين تحقيق طي دو دهه ي اخير به انجام رسيده است. نرم كرده اند
 تجربياتش را در مورد ايجاد        پنجمين فرمان  در كتاب     ١٩٩٠پيتر سنگه در سال       

هر فرمان نشانگر مطالعه و كاري براي         .  ان كرده است  توانايي هاي يادگيري در سازمان بي     
 :افراد و تيم هاي سازمان است

 

تصويري منطقي از نتايجي كه افراد انتظار دارند به         ,  فرمان اشتياق .  شايستگي شخصي  •
اين تصوير با ارزيابي     .  ، تنظيم مي كند   )چشم انداز شخصي (عنوان فرد كسب كنند       

يادگيرِي پرورش  .  همراه است )  واقعيت جاري (گي  واقع گرايانه از وضعيت فعلي زند      
كشش ميان چشم انداز شخصي و واقعيت جاري، ظرفيت انتخاب هاي بهتر و كسب                

 . نتايج مورد انتظار را گسترش مي دهد
باعث آگاهي فزاينده اي از گرايش ها     ,  فرمان مهارت هاي تأمل و بررسي    .  الگوهاي ذهني  •

افراد مي توانند با تأمل و صحبت       .  أمل نفوذ دارند  و ادراكاتي مي شود كه بر تفكر و ت         

 . مراجعه کنیدپنجمین فرمانبه 
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مداوم و در نظر گرفتن تصويرهاي دروني، توانايي بيشتري براي اداره ي فعاليت ها و                
يكي از قوي ترين اصول اين فرمان را        ,  تصوير حاشيه .  تصميم هايشان به دست بياورند   

فرضيه ها و   نشان مي دهد چگونه مردم به           »  نردبان استدالل  «.  نشان مي دهد  
 .نتيجه گيري هاي خالِف واقع مي رسند

مردم ياد  .  توجه به اهداف مشترك را برمي انگيزد      ,   فرمان گروهي  :چشم انداز مشترك  •
مي گيرند كه با توسعه ي تصويري مشترك در مورد آينده ي  مورد انتظارشان و اصول و              

 .نوعي تعهد ايجاد كنندراه هاي عملي رسيدن به اين آينده، در گروه يا سازمان خود 
تيم ها با تكنيك هايي   .   فرمان تعامل گروهي به اين موضوع مي پردازد        :يادگيري تيمي  •

ياد مي گيرند كه   .  تفكر جمعي خود را متحول مي كنند     ,  مثل گفتگو و مذاكرات ماهرانه    
انرژي و كنش خود را براي كسب اهداف مشترك بسيج كنند و به توانايي و بصيرتي                  

همراهي طبيعي تيم    ,  تصوير حاشيه .  جموع استعداد اعضا دست يابند       بيش از م   
 .يادگيرنده را با پرواز دسته اي پرنده نشان مي دهد

 افراد با اين فرمان ياد مي گيرند كه تغيير و به هم پيوستگي را بهتر                 :تفكر سيستمي  •
درك كنند و با نيروهايي كه پيامدهاي كارهاي ما را شكل مي دهند برخوردي                     

تفكر سيستمي مبتني بر نظريه اي درباره ي رفتار بازخورد و          .  ثربخش تر داشته باشند  ا
ابزارها و تكنيك هايي مثل    .   است -گرايش ذاتي سيستم به رشد و ماندگاري      -پيچيدگي

نمونه هاي مثالي سيستم و انواع آزمايشگاه هاي يادگيري و شبيه سازي، به افراد كمك             
 سيستم ها را تغييري اثر بخش بدهند و چگونه با             مي كنند كه متوجه شوند چگونه     

دايره، ساختمان اساسي تمام     .  فرايندهاي بزرگتر اقتصادي و طبيعي هماهنگ شوند        
تمام فرايندهاي رشد و محدودكننده ي      ,  حلقه ي بازخورد .  سيستم ها را نشان مي دهد   
 . طبيعت را شامل مي شود

 

 . مراجعه كنيد١٥٩ه صفحه ي انواع مختلفي از تفكر سيستمي وجود دارد؛ ب
 

 مايل بودند چيزهاي بيشتري درباره ي شروع كار           پنجمين فرمان خوانندگان كتاب   
براي پاسخ به اين پرسش ها      »  صبح شنبه چه كار بايد بكنيم؟       «آنها مي پرسيدند   .  بدانند

  منتشر شد كه مجموعه اي از راهنما يي هاي عملي، تمرين ها،         كتاب ميداني پنجمين فرمان   
وقايع، مرور منابع و مقاالت كوتاهي بود كه به افراد كمك مي كرد فرمان ها را روزانه در                     

 با كمك   كتاب ميداني پنجمين فرمان    نيز مثل    رقص تغيير .  زمينه هاي گوناگون اجرا كنند   
در نظر نداشتيم كتابي نظري بنويسيم اما متأثر        .  يادداشت هاي كار ميداني نوشته شده است     

 :ي نظري زير استاز گزاره ها
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 .سازمان ها محصول راه هايي هستند كه اعضا با آنها فكر و عمل مي كنند •
اگر مي خواهيم سازمان ها تغيير كنند و بهتر شوند بايد به افراد فرصت بدهيم راه فكر                 •

 .و عمل خود را تغيير بدهند
 كنترل  توصيه ي فوق را نمي توان با افزايش آموزش يا با شيوه ي مديريت دستور و                 •

هيچ كس، حتي معلم يا مدير عامل كاريزماتيك ، نمي تواند به ديگران                 .  انجام داد 
آموزش يا دستور بدهد كه گرايش ها، عقايد، مهارت ها، ظرفيت ها، استعدادها يا ميزان             

 . تعهد خود را تغيير بدهند
 ايده هاي جديد :  يادگيري سازماني مستلزم توسعه ي فعاليت هاي ملموس زير است           •

اداره كردن و نوآوري در زيربنا؛ و شيوه ها و ابزارهاي جديد مديريتي به منظور تغيير                 
با ايجاد فرصت انجام اين كارها، مردم ظرفيتي پايدار براي تغيير            .  شيوه ي انجام كارها  

اين فرايند باعث مي شود سازمان با سطوح گسترده تري از تنوع، تعهد،            .  پيدا مي كنند 
 . رو به رو شودنوآوري و استعداد

 

مركز . ، از چالش هاي اقدامات تغيير آگاه شده ايم   كتاب ميداني پنجمين فرمان   با انتشار   
)  تغيير نام داده است    SoLاکنون به جامعه ي يادگيري سازماني،         (MITيادگيري سازماني   

.  جلسات كاري گسترده اي راه انداخت        ١٩٩٥ و    ١٩٩٤با چنين ذهنيتي در سال هاي         
افراد .   حضور مديران ارشد، كارمندان سطوح مياني و رهبران عملياتي برگزار شد           جلساتي با 

متعددي از شركت ها و سازمان هاي مختلف در جلسات شرکت کردند و در مورد تجربه و                  
آنها درباره ي اين مسئله    .  رويكردهاي مشترك خودشان از رهبري بحث و تبادل نظر نمودند         

» يري سازماني را پيش مي برد و يا آن را كند مي كند؟              چه نيروهايي اقدامات يادگ    «كه  
 .بحث هاي زيادي کردند

 كتاب ميداني پنجمين فرمان   پيتر سنگه نتايج اين جلسات را به بقيه ي نويسندگان            
با .  منتقل كرد و از ما خواست به ديدگاه آنها در پرتو تجربه و تفكر خودمان نگاه كنيم                      

سپس به دنبال   .   كتاب مطرح كرده ايم شكل گرفت       گسترش كار، ده چالشي كه در اين        
 .سازمان ها و متفكراني رفتيم كه با اين چالش ها برخوردي اثربخش كرده بودند

اگر چارچوب اين كتاب مانند چارچوب مركاتور اثربخش باشد، به    .  اين كتاب شروع كار است    
 . ايجاد فضاي جديد كشف و يادگيري کمک خواهد كرد

 

برای تحقیقات و اطالعات جدید
به وب  سایت

com.fieldbook.www://http
 .مراجعه کنید
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 تاب را بخوانيم  چگونه اين ك٥
 

 از هر جا مي خواهيد شروع كنيد و هر جور كه مي خواهيد ادامه بدهيد

در متن كتاب به     .  كتاب را به گونه اي تنظيم كرده ايم كه از هر جايي بتوان آن را خواند                 
 .مطالب مربوط ارجاع داده شده است

 كتاب را مال خودتان كنيد

شكل بكشيد،  .  ين هاي انفرادي پاسخ بدهيد    در حاشيه ي كتاب به تمر     .  در كتاب بنويسيد  
با .  يادداشت كنيد ,  نتايج تالشتان و ايده هايي را كه مي خواهيد انجام بدهيد          .  شرح بدهيد 

اين .  گذشت زمان يادداشت ها زياد مي شوند و يك بايگاني از كارهاي اثربخش تهيه مي شود             
 .ير استبايگاني ابزاري براي تأمل در طراحي مراحل بعدي اقدام تغي

 از تمرين ها و تكنيك ها استفاده كنيد

اگر احساس كرديد كه    .  با خواندن كتاب به دست نمي آيد     ,  يادگيري از تمرين ها و تكنيك ها    
موضوعي را مي دانيد، صادقانه از خودتان بپرسيد آيا دانش شما در مورد مهارت ها و روش ها                

ه مي كنيم رويكردها، تكنيك ها و       اگر اين طور نيست، توصي      .  در عملكردتان نمود دارد    
 .تمرين هايي را كه مفيد مي دانيد انجام بدهيد

 ديگران را تشويق كنيد به تغيير فكر كنند

ارزش ايده هاي اين كتاب در     .  سازمان ها مثل تمام گروه هاي انساني با مذاكره كار مي كنند         
بررسي و انتخاب    با صحبت،    .  پاسخ هايش نيست بلكه در شروع گفتگو با ديگران است            

 .كارهايي كه مي خواهيد با هم انجام بدهيد، مي توانيد به پاسخ خودتان برسيد

 شكل هاي حاشيه ي كتاب

براي اين كه مرور كتاب آسان تر باشد در حاشيه ي كتاب چندين شكل  آورده ايم كه نوع                   
 استفاده  عالوه بر شكل هايي كه براي فرمان هاي يادگيري        .  مطالب متن را نشان مي دهد     

 .كرده ايم، شكل هاي زير نيز در حاشيه آمده است
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اين رهبران مسئول   .  مطالبي كه به رهبران عملياتي مربوط است        :  رهبران عملياتي  •
نتايج در سطح محلي اند و اختيارات كافي براي انتخاب شيوه ي انجام و سازمان دهي               

 .كارها را دارند
رهبران اجرايي مسئول   .  اجرايي مربوط است  مطالبي كه به رهبران      :  رهبران اجرايي  •

فعاليت هاي ارز ش افزاي مستقيم سازمان نيستند و مسئوليت عملكرد كلي سازمان را             
 .به عهده دارند

 
 

مطالبي كه به انتقال دهندگان دانش و اطالعات        :  رابطان داخلي و سازندگان اجتماع      •
 .سازماني در مورد تغيير و يادگيري مربوط است

 
 

 . مراجعه کنيد٣٢جزييات بيشتر درباره ي انواع سه گانه ي رهبري به صفحه ي براي 
 
 
 .وسيله يا تكنيكي عملي: ابزار •
 
 
اين كار درك و ظرفيت شما      .  تمريني كه بايد به تنهايي انجام بدهيد      :  تمرين انفرادي  •

را عمق مي بخشد؛ تجربه ي شما را روشن مي كند و جهت گيري شخصي شما را ايجاد               
 .ندمي ك

 
تمريني براي گروهي كه با هم كار مي كنندكه گاهي با رهبر تيم يا                :  تمرين گروهي  •

 .تسهيل گر انجام مي شود
 
 
روشن كردن  .  راهنماي ريشه ي لغات و معنايي است كه ما در نظر داريم              :  واژه نامه •

معناي دقيق كلمات در حوزه اي مثل مديريت كه بسيار تخصصي است از اهميت                  
 .برخوردار استبااليي 

 
 
 .معرفي كتاب ها، مقاالت، منابع تصويري و اينترنتي ارزشمند: منبع •
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در مورد موضوعي   )  يا تذكر جمعي  (گروهي از افراد مختلف که براي مذاكره         :  ميزگرد •
 .خاص جمع مي شوند

 
 
 
 .فرماني كه ما آن را براي روشن شدن مطالب سودمند ديده ايم: ايده ي راهگشا •

 

 ي سيستمنمودارها

. اقتباس شده است  »  سيستم هاي پويا «از نظريه ي   ,  مفهوم محدوديت هاي رشد در اين كتاب     
بسياري اين نمودارها را مفيد مي دانند چون       .  اين نمونه ها زبان نموداري خاص خود را دارند       

روابط غيرخطي كه در طول     .  روابط دروني را كه توصيفشان دشوار است، نمايش مي دهند         
نمودار همچنين روشي براي    .  اق مي افتند با الگوهاي ذهني و وقفه ها كامل مي شوند        زمان اتف 

 .ترسيم مناسبات متقابل سيستمي است
شما در متن    .  به عنوان مثال، كار ساده ي پر كردن ليوان آب را در نظر بگيريد                   

 ».شير را باز كردم و آب از شير بيرون مي آمد«: مي نويسيد

ي كه در اينجا نشان داده شده است، پر كردن ليوان فقط يك               اما در نمودار سيستم   
شما .  اتفاق ساده نيست؛ بخشي از سيستم كنترل آب جاري است كه در ذهن شماست                  

به اين ترتيب فاصله اي بين مقدار آب موجود در          .  تعيين مي كنيد كه ليوان تا كجا پر شود        
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 به اين فاصله شير را باز مي كنيد يا         با توجه .  ليوان و مقداري آبي كه مي خواهيد وجود دارد       
باز يا بسته بودن شير، جريان آب را تغيير مي دهد و مقدار آب داخل ليوان تنظيم                .  مي بنديد
در ضمن با مقدار آبي كه در ليوان است متوجه مي شويد چقدر آب مي خواهيد و                 .  مي شود

 .مقدار آب تغيير مي كند
حتي اگر  .   صورت متن و نمودار نمايش داده ايم      در اين كتاب مفاهيم سيستم را به دو       

از نمودار استفاده نمي كنيد، به اين نكته توجه كنيد كه درك سيستم ها به شما در شناخت                 
 .عوامل تقويت کننده و محدودكننده ي رشد كمك مي كند

 چگونه نمودار سيستم را بخوانيم

ي تغييري بنيادي است، تمام       در نمودار اين صفحه كه بر مبناي فرايندهاي رشد اوليه              
براي خواندن  .  نمادهايي كه در نمودارهاي سيستم به كار مي روند، نشان داده شده اند                

 :نمودارها مراحل زير را دنبال كنيد

 

از جزيي آغازكنيد كه خوب مي شناسيد يا مي خواهيد در          .  با يكي از اجزا شروع كنيد      .١
 .آغاز كنيد» مايه گذاري در اقدامات تغييرسر«به عنوان مثال با . آن كاري انجام بدهيد

سعي كنيد تغييرات اين جز را        .  هر جزيي ممكن است در طول زمان تغيير بكند            .٢
سپس اثري را   »  ...وقتي سرمايه گذاري در اقدامات تغيير باال مي رود         «.  توصيف كنيد 

ما از میشل گودمن، مدیر تفکر
سیستمی انجمن نوآوری، که در
مورد معیارهای سیستم این کتاب

اوره داده اند، تشکربه ما مش     
 .می کنیم
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گيري پس از مدتي توانايي هاي ياد     ...  «,  كه اين تغيير بر جز بعدي دارد بيان كنيد           
 ».افزايش مي يابد

از عباراتي استفاده كنيد كه روابط علي را نشان           .  كار را ادامه بدهيد   ,  پيرامون حلقه  .٣
) احساس هيجان، توانايي ارتباط   (اين افزايش باعث افزايش نتايج شخصي        «.  مي دهد

در نتيجه  .  مي شود كه منجر به سطح باالتر تمايل و اشتياق به تعهد مي گردد                   
 ».ي براي تغيير بيشتر مي شودسرمايه گذار

 تفكر سيستمي عملي مجرد نيست، هر       .درك خود را با درك يك گروه مقايسه كنيد         .٤
  .كسي نگاه و منظر تازه اي در مورد داليل پويايي ضمني سيستم دارد

 
 

 و ٧٦محدويت هاي پيش رو در صفحه ي , ٥٨به فرايندهاي رشد تغيير بنيادي در صفحه ي  
 .مراجعه کنيد ١٥٩تمي در صفحه ي پنج نوع تفكر سيس

 

 

نمودار صفحه ی قبل که بخشی از
 است،70نمودار صفحه ی        

فرایندهای تقویت کننده ای را نشان
می دهد که به تغییر سازمانی

تمام عناصر.  بنیادی منجر می شود  
در.  این نمودار مشخص شده اند     

سمت راست نمودار سه عنصر
الگوهای ذهنی،(وجود دارد       

که در)  ای تعادل و موانع     حلقه ه
این فرایند نیستند و در نمودارهای
 .دیگر این کتاب استفاده می شوند



٥٥  

 

IIII . .ايجاد تغييرات بنياديايجاد تغييرات بنيادي  

    ايجاد گروه پيشاهنگ ١
 پیتر سنگه

, نيز زماني جنين بسيار كوچكي بوده ايم      همه ي ما .  تمام سيستم هاي زنده در ابتدا كوچكند     
رشد فرهنگ سازماني نيز همين طور       .  درختي تنومند نيز ابتدا دانه اي كوچك بوده است         

مل قهرماني كه باعث تغيير مي شود، مي پذيريم كه        با كنار گذاشتن اسطوره ي مدير عا     .  است
 .همه ي چيزهاي بزرگ زماني كوچك بوده اند و به گروه هاي پيشاهنگ فكر مي كنيم

با چنين منطقي، تا وقتي نوعي گروهي پيشاهنگ ايجاد نكنيم، ايده هاي جديد در                  
. ديل نمي شوند سازمان رشد نمي كنند و مفاهيم نظري به توانايي و نظريه ها به عمل تب                 

كم چند ماه در گروه پيشاهنگ انجام        بنابراين بيشتر فعاليت هاي اقدام تغيير بنيادي، دست      
 .مي گيرند

گروه پيشاهنگ  .  گروه پيشاهنگ متشكل از چند نفر تا واحدي با هزاران نفر است                
اند اين گروه مي تو  .  مي تواند تيمي ميان وظيفه اي بوده و بر روي پروژه اي خاص كار كند              

تيمي وظيفه اي مثل تيم طرح ريزي محصول، و يا تيمي متشكل از مدير عامل و ساير                     
گاهي گروه پيشاهنگ   .  مديران ارشد باشد كه مي خواهند با ارايه ي يك الگو به پيش بروند             

شامل شبكه اي غيررسمي است كه هيچ نوع اختيار اداري ندارد و فقط به دليل تعهد و                     
 .ذ دارداعتبارش بر سازمان نفو

گروه هاي پيشاهنگ از جنبه هاي متعددي با هم فرق دارند، اما همه ي رهبران عملياتي             
تفكر سيستمي يا   »  معتقدان واقعي «آنان از خيل    .  عضو اين گروه ها، گرايش مشتركي دارند     

آنان گاهي استعداد    .  نيستند، بلكه عمل گراياني با ذهن بازند        »  سازمان هاي يادگيرنده «

ایده ی گرایش را از کار چاپ
شرکتنشده ی ویک لئو،            

 .، گرفته امتومبیل سازی فوردا



   رقص تغيير♦  ٥٦ 

 

 

ه هاي خاصي مثل الگوهاي ذهني يا تدوين سناريوهاي كاري را دارند؛ گاهي                پرورش ايد 
تجربه هاي آنها با مفاهيمي مثل ايجاد چشم انداز مشترك يا گفتگو سازگاري دارد؛ و گاهي                
نيز تجربه اي را به خدمت مي گيرند كه در هنگام ارتقاي كيفيت، تحصيالت دانشگاهي يا                 

ند و به اين ترتيب از منظري متفاوت به وضعيت موجود             حضور در فرهنگي ديگر آموخته ا     
از جمله افرادي است    ,  فرد سايمون، مدير سابق طرح ريزي محصول فورد نيز        .  نگاه مي كنند 
اما مطمئن بودم كه اگر     .  به مفيد بودن اين اقدام يادگيري اعتقادي نداشتم        «,  كه مي گويد 

 ». رسيمبه همان شيوه ي سابق عمل كنيم، به اهدافمان نمي
. يك سازمان ممكن است چند گروه پيشاهنگ داشته باشد كه از يكديگر بي خبر باشند             

، گروهي در واحد توليد و اكتشاف شركت شل، ايده هاي استفان               ١٩٩٠در اوايل دهه ي     
كاوي را به مرحله ي اجرا گذاشتند، سپس گروه هاي ديگري با تيم هاي خودگران، در                    

، مدير عامل جديد و      ١٩٩٤فيل كارول در     .  گر به وجود آمدند    پااليشگاه ها و جاهاي دي    
كارهاي اين  .  همكارانش، اقدام به تحولي اساسي در سازمان كردند و خودشان را تغيير دادند            

به سرعت  .  شوراي رهبري به گروه پيشاهنگ ديگري تبديل شد       .  گروه پيشاهنگ ادامه يافت   
رر پرداختند و به تدريج از بين آنها           دويست مدير ارشد به بررسي امور و مذاكرات مك            

. گروه هاي پيشاهنگ تازه اي شكل گرفتند كه هدايت آنها به عهده ي رهبران عملياتي بود               
همزمان رهبران شبكه نيز گروه پيشاهنگي تشكيل دادند كه هدفش باال بردن كيفيت                   

 ). مراجعه كنيد٩٣به صفحه ي (هدايت دروني و ظرفيت سازي بود 
اي ديگر، مثل فورد و شركت نفت بريتانيا، يك يا دو گروه پيشاهنگ كه تا               در سازمان ه 

صرف دست يابي به   .  حدي مستقل از يكديگر كار مي كردند، به نتايج خوبي دست يافتند             
با اين حال رهبران را به تشكيل          .  نتايج مطلوب، اعضاي سازمان را عالقه مند نمي كند         

 .گروه هاي پيشاهنگ مشتاق مي كند
 

: ي مطالب مفيد براي سازمان دهندگان گروه هاي پيشاهنگ در اين كتاب آمده است            برخ
در صفحه ي  »  گروه هاي هدايت كننده ها   «؛  ٧٦در صفحه ي    »  محدوديت هاي پيش رو   «

 ١٩٨در صفحه ي   »  استراتژي كاج «؛  ١٩٠در صفحه ي   »  چرا اين كار را مي كنيم     «؛  ١٣٢
 .٢١١در صفحه ي » هار آيندهچ« و ٢٠٧در صفحه ي » بعد از تشخيص بحران«

 

 

 

سازمان دهندگان گروه پیشاهنگ
کتابمطالب ارزشمندی در         

، پیدامیدانی پنجمین فرمان      
،»چرخ یادگیری «می کنند به ویژه    

،»حرکت های باز «؛  59صفحه ی  
کشف داستان«؛   77صفحه ی   

؛ موارد103، صفحه ی     »خودتان
-273بررسی و تأمل در صفحات      

؛ فصل یادگیری تیمی به242
،»نهترویج ماهرا    «خصوص     

اصول عملیاتی«؛   385صفحه ی   
؛525، صفحه ی     »ایجاد اجتماع  

 .554داستان لینکلن، صفحه ی 
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 اقتدار يا يادگيري: اولين انتخاب

آيا با تمام   .  در همان مراحل اوليه ي تغيير، انتخابي ظريف شكل فضاي كار را تعيين مي  كند            
 -قدرت تغيير را اعمال كنيم؟ آيا انگيزه ي تغيير و برنامه هاي تغيير، از توان بانيان اصلي آن                 

 ناشي مي شود؟ يا اين     -ي كه فعاليت هاي ديگران را پيش مي رانند        رهبران قهرمان فرهمند  
 كه اقدام تغيير از تعهد گسترده و اشتياق و توانايي هاي افراد شركت كننده در آن                         

دومين نگاه، استراتژي رهبراني است كه  .  برمي خيزد؟ بيشتر اقدامات تغيير، نگاه اول را دارند       
 .توجه دارندبه توسعه ي توانايي هاي يادگيري 

چنين تغييري در    .  تغييري كه با قدرت اعمال مي شود، سازمان دهي بهتري دارد             
اگر كارها خوب پيش برود،      .  كوتاه مدت اثربخش تر است و افراد سازمان با آن راحت ترند           

وقتي كارمندان  .  نتايج مطلوبي به دست مي آيد و بهره وري و سودآوري افزايش مي يابد               
اما اقداماتي كه با    .  ا بهتر انجام مي گيرد، روحيه ي باالتري پيدا مي كنند        مي بينند كه كاره  

موفقيت ها به عملكرد رهبراني بستگي     .  قدرت اعمال مي شوند، تنها با وجود قدرت موفقند        
وقتي رهبر، انرژي و عالقه اش را از       .  دارند كه به سيستم شور و شوق و ايده تزريق مي كنند           

 .ه داليلي خوب پيش نرود، انرژي تغيير كاهش مي يابددست بدهد و يا كارها ب
 اما براي اقداماتي كه با يادگيري توأم است، چه اتفاقي مي افتد؟

اگر مي خواهيم موفق بشويم، بايد به افراد فرصت بدهيم تا كارهاي كوچك را خودشان               
اسي شركت كنندگان ابتدا در مقياس كوچك و سپس در مقي           .  طراحي، آغاز و اجرا كنند     

بزرگ تر، اهدافشان را تنظيم مي كنند، پروژه ها و اقدامات جديدي را پي مي ريزند، از                     
اشتباه ها و موفقيت هاي گذشته درس مي گيرند و آزادانه با يكديگر درباره ي نتايج بحث                  

تعهد با مشاركت و عمل ساخته مي شود و در ميان افرادي كه ارزش ها و شور و                   .  مي كنند
 .ارند، نفوذ مي كندشوق مشابهي د

اگر يكي از حاميان اجرايي يا رهبران فرهمند در         .  اين نوع فرايند تغيير خودپايدار است     
اما چون قائم به شخص نيست      .  ميانه ي راه كنار بكشد، اقدام تغيير اندكي متفاوت مي شود         

ر دست  استراتژي يادگيري محور به ما كمك مي كند تا به تغييري خودپايدا            .  ادامه مي يابد 
رشد و توسعه ي اين تغيير پيوسته شتاب گرفته و به تعبير سيستمي، مانند                 .  پيدا كنيم 

 .عمل مي كند» چرخه ي تقويت كننده«
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    فرايندهاي رشد تغيير بنيادي٢

هيچ چيز به شيوه اي خودپايدار رشد نمي كند، مگر اين  كه فرايندهاي تقويت كننده ي رشد              
ابراين تفكر استراتژيك براي شروع، حفظ و گسترش              بن.  در آن وجود داشته باشد        

. نوآوري هاي بنيادي مديريت، به فرايندهاي تقويتي نياز دارد كه چنين رشدي را ايجاد كند             
ما به تجربه دريافته ايم كه اغلب رهبران اثربخش، درباره ي رشد نظر خاصي دارند و اين                    

 .نظريه كارهايشان را جهت مي دهد
نظريه ي تله  « اي كه چرايي گسترش اقدام تغيير را توضيح مي دهد،             رايج ترين نظريه 

. اگر نوآوري يا اقدام تغيير موفق باشد، عالقه به آن گسترش مي يابد               .  است»  موش بهتر 
. نظريه ي تله ي موش بهتر زمان زيادي،  به خصوص از رهبران عملياتي نوآور، مي گيرد                  

ين راه اجازه مي دهدكه نتايج خودشان حرف        ا«:  همان طور كه يك مدير مهندسي مي گويد      
 ».بزنند

اول اين  كه   .  عوامل متعددي در سازمان نظريه ي تله ي موش بهتر را زير سؤال مي برند            
نوآوري هايي مثل بهبود فرايند يا       .  هنوز نوآوري هاي مديريتي فراواني گسترش نيافته اند       
نند يا مدت ها از چشم بقيه ي سازمان       تيم هاي با عملكرد باال پس از چند سال فروكش مي ك         

دوم اين  كه حتي وقتي نوآوران موفقيتي آشكار و مهم به دست مي آورند،               .  پنهان مي مانند 
اين خطر گاهي به دليل موفقيت و مشهود بودن          .  هنوز در سازمان خود در معرض خطرند       

 نمي شوند و اغلب     روش ها و بينش هاي آنان، با روي گشاده پذيرفته          نوآوران و .  آنان است 
اين  كه نظريه ي تله موش بهتر       سوم  .  منبع ترس و تهديد عليه ديگران دانسته مي شوند         

باعث مي شود افراد، بيشتر به نتايج فوري توجه نمايند و به پيامدهاي عملي ايده ها توجه                  
 اين شيوه نادرست نيست، اما اقدام تغيير را از توجه به مسايل عميق تر                  .  زيادي نكنند 

در نتيجه، نوآوران نمي توانند توانايي هاي يادگيري را كه براي حفظ تغيير الزم              .  بازمي دارد
آنها به پيروزي هاي كوچكي دست پيدا مي كنند و با وجود شكست              .  است، توسعه بدهند  

 .اقداماتشان به كار خود ادامه مي دهند
ك يكديگر، تغيير   دست كم سه فرايند تقويت كننده ي بنيادي وجود دارد كه با كم              

 :تنها يكي از آنها به بهبود نتايج كسب و كار مربوط است. بنيادي را حفظ مي كنند
 

 تقويت دستاوردهاي شخصي •
 توسعه ي شبكه هاي افراد متعهد •
 بهبود دستاوردهاي كسب و كار •

از سخنرانی»  تله موش  «تعبیر
رالف والدو امرسون گرفته شده

:جمله ی اصلی چنین است    .  است
اگر کسی بتواند کتاب بهتری«

ری ایراد کند یابنویسد، خطابه بهت  
تله موش بهتری نسبت به
همسایه اش بسازد، حتی اگر
خانه اش در جنگل باشد به تمام

 از » نتایج» «.دنیا راه دارد
A Car Launch With
Heart: The Story of
AutoCo Epsilon, by Roth,
Kleiner, et al. (New York:
Oxford University Press,
1999). 

 .گرفته شده است
 

برای اطالع بیشتر از چرخه های
 وپنجمین فرمان تقویت کننده به    

کتاب میدانی پنجمین فرمان        
 .مراجعه کنید
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براي اين  كه فرايندهاي تقويت كننده را بشناسيم بايد كارمان را از جايي كه اغلب                   
 .آغاز مي كنند، شروع كنيم و خودمان را وقف اقدامات تغيير بنيادي نماييمرهبران 

 سرمايه گذاري در اقدامات تغيير

همچنين دست كم به گروه پيشاهنگ      .  تغيير بنيادي به صرف زمان، انرژي و منابع نياز دارد         
 .اوليه اي نياز داريم كه به اهداف، روش ها و محيط كاري جديد تعهد داشته باشد

 :هم ترين اقدامات تغيير ويژگي هاي زير را دارندم
 

 .به اهداف و فرايندهاي كاري واقعي مرتبطند •
 .به عملكرد رو به بهبود مرتبطند •
 .افرادي را كه مي توانند در راستاي اهداف كاري بكنند، درگير مي كند •
 .به دنبال تعادل عمل و فكرند و تحقيق و آزمايش را به يكديگر پيوند مي دهند •
فضاي باز زيادي در اختيار افراد مي گذارند؛ به افراد فرصت فكر كردن مي دهند و به                   •

 .آنان براي تصميم گرفتن فشار نمي آورند
 .ظرفيت فردي و جمعي اعضاي سازمان را باال مي برند •
 .به يادگيري در زمينه ي كاري توجه دارند •

 

ند كه بايد راه حلي براي آنها      اين اقدامات تغيير، مسايل كسب و كار را مشكلي نمي دان          
از نظر آنها مشكالت كسب و كار عوارضي هستند كه از مسايلي عميق تر ناشي                 .  پيدا كرد 
به عنوان مثال، همه از مشكل مصرف بي رويه ي منابع و تضعيف روحيه ي كاركنان             .  مي شوند

جا عارضه اي  مشكل ما در اين   .  آگاهند، اما كسي براي بر طرف كردن آنها اقدامي نمي كند           
مشكل واقعي عواملي است كه مانع انجام اقدامات الزم براي          .  نيست كه نيازمند راه حل باشد    

براي مبارزه با اين مشكل بنيادي، بايد زمان زيادي            .  برطرف كردن اين عارضه مي شوند     
بايد به مشكالتي كه درباره ي آن حرفي زده           .  صرف نمود و جوانب كار را بررسي كرد          

 توجه بيشتري كرد و تمام نيروهاي موجود را براي مبارزه با مشكالت سيستم                  نمي شود،
 .متحد نمود

ممكن است اقدام   .  اقدامات تغيير بنيادي به شكل ها و در ابعاد متفاوتي ظاهر مي شوند           
براي تغيير بنيادي، از برگزاري چند جلسه درباره ي اهداف اصلي كسب و كار تا تحولي در                  

.  اقدامات تغيير به شكل هاي ديگر فعاليت هاي تغيير نيز ارتباط دارند            .سراسر شركت باشد  
آنها بر تالش هاي بهبود كيفيت، پروژه هاي تيم با عملكرد باالي فني اجتماعي، سازمان دهي             

ارزیابی برای یاد«این فهرست از     
،»گرفتن و یادگیری ارزیابی کردن    

گزارش به اولین نشست اقدامات
1998، در ژانویه ی    SoLارزیابی  

اخذ شده است که در
org.ne-sol.www://httpقابل 

 .دسترسی است
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بيشتر .  مجدد بازاريابي، و تالش هاي مشاركتي طراحي مجدد فرايند تأثير مي گذارند                
 اقداماتي جدي براي تغييرند، و موفقيت آنها به توانايي          تالش هاي زيست محيطي سازمان ها،  

 .شركت كنندگان در بازنگري فرايند اصلي كسب و كار و اهداف ضمني آنها بستگي دارد
ما به تجربه دريافته ايم، اثربخش ترين اقدامات، طبق سه اصل زير، محيطي مناسب                 

 :براي يادگيري ايجاد مي كنند
 

مشكل اغلب  « به گفته ي بيل اوبرايان، مدير عامل بازنشسته،         :ايده هاي راه گشاي جديد   •
بحث آزادانه و   »  .سازمان ها اين است كه ايده هايي پيش پا افتاده آنها را هدايت مي كند            

به .  پذيرش ايده هاي جديد، به افراد كمك مي كند تا به شكلي تازه فكر و عمل كنند                 
 هايي است كه نخست در ژاپن و         عنوان مثال، قدرت جنبش ارتقاي كيفيت از ايده          

در .  افزايش كيفيت هميشه به معناي افزايش هزينه نيست       .  سپس در آمريكا مطرح شد    
ايده هايي مثل باز   .  واقع كيفيت پايين و هزينه ي باال، هر دو پيامد فرايندهاي ضعيفند           

تصميمات بايد در پايين ترين      (، محلي بودن      )توسعه روح تحقيق و اعتماد      (بودن  
) افراد دوست دارند كه ياد بگيرند     (و انگيزش دروني    )  له مراتب ممكن گرفته شود   سلس

 .در فرايندهاي تغيير بنيادي نقشي حياتي دارند
در دنياي جديد، براي هدايت كارها به فعاليت ها، خط مشي ها و منابع : نوآوري در زيربنا •

ن مبادله اطالعات در     ساختارهاي جديد اداره كردن، ابزارهاي نوي       .  جديد نياز داريم  
سازمان، سيستم هاي جديد ارزيابي موفقيت و روش هاي تازه ي تركيب كار و يادگيري،             

به عنوان مثال مي توان از بازنگري فعاليت ها در ارتش آمريكا نام            .  از جمله اين مواردند   
 بازنگري فعاليت ها، مشتمل بر فرايند طراحي دقيق جنگ هاي واقعي يا شبيه سازي          .  برد

بازنگري فعاليت ها مثالي   .  شده است و تصميم گيري هاي تمام سطوح را تحليل مي كند         
كه با استفاده از فن آوري اطالعات       (ارزشمند از زيربناست؛ چون داده هاي فراواني را          

به واحدي ماهر پيوند مي زند و محيطي غير سلسله مراتبي را براي            )  جمع آوري شده اند 
 .اد مي كندتأمل و بررسي گروهي ايج

 

 ٤٨١براي مطالب بيشتري در مورد بازنگري فعاليت ها در ارتش آمريكا به صفحه ي                     
 .مراجعه كنيد

 

به عنوان مثال،   .   دانشي است كه عمل اثربخش را هدايت مي كند         :نظريه، روش و ابزار    •
 آمده است، تركيبي از نظريه، روش و ابزار           ٤٨پنج فرمان يادگيري كه در صفحه ي         

نظريه ها، روش ها و ابزارهايي كه به كار    .  راي شروع اقدامات يادگيري مناسبند    است كه ب  

ر از معماریبرای اطالع بیشت    
کتاب میدانییادگیرنده به    سازمان

 . مراجعه کنیدپنجمین فرمان
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مي روند بايد عملي باشند، براي مسايل مهم كاربرد داشته و ظرفيت هدايت پيشرفت               
 .اين مسايل را داشته باشند

 توسعه ي توانايي هاي يادگيري

س ترين تغييري كه پس از      ملمو«:   ديويدسون مي گويد  -جف بلواشتاين، مدير عامل هارلي     
اجراي يادگيري سازماني مشاهده كردم، اين بود كه افراد حاضر نمي گفتند كارها بايد اين                

 ».طور انجام بشود؛ بلكه مي گفتند به نظر من راهش اين است
افرادي كه  .  اين چرخش ظريف زباني، نشانه اي از ايجاد توانايي هاي جديد است                

در انجام كارهاي شلوغ و مبهم اثربخشي بيشتري        »   اين است  به نظر من راهش   «:  مي گويند
دارند؛ نسبت به عقايد مختلف تساهل بيشتري دارند؛ ديدگاه خود را حقيقت مطلق                     

آنان .  نمي پندارند؛ تفاوت نگاه ديگران را مي پذيرند و در فرضيه هاي آنان تأمل مي كنند                
 .كنندمشكالت خود را بدون مراجعه به رؤسا يا وكال حل مي 

ما توانايي يادگيري را مهارت و تخصص افراد، تيم ها و اجتماع هاي بزرگ تري مي دانيم              
به .  كه به افراد كمك مي كند تا ظرفيت خود را براي ايجاد نتايج مورد انتظار تقويت كنند                 

 .عبارت ديگر، توانايي هاي يادگيري به ما كمك مي كنند، ياد بگيريم
 مطرح  پنجمين فرمان ج فرمان يادگيري است كه در كتاب          بنيان تمام سازمان ها پن    

اين فرمان ها توانايي هايي ايجاد مي كنند كه منبع ايجاد توانايي هاي تازه اي در                .  شده  اند
 .سازمان مي شوند

 

توانايي جهت دهي فردي يا جمعي كارها به سمت ايجاد آنچه افراد به               :  شور و شوق   •
بر اساس مهارت شخصي و ايجاد       (به شرايط نيست    واقع دوست دارند و تنها واكنشي        

 ).چشم انداز مشترك
توانايي مذاكره به شيوه اي كه تأمل و تحقيق را برانگيزد، فهمي             :  مذاكره ي مباحثه اي  •

بر اساس الگوهاي ذهني و     (مشترك ايجاد كند و فعاليت هايي اثربخش را تنظيم نمايد           
 ).يادگيري تيمي

ده الگوهاي ارتباط مشكالت و تمايز پيامدهاي              توانايي مشاه  :  درك پيچيدگي   •
 ).بر اساس تفكر سيستمي(كوتاه مدت و بلندمدت كارها 

 

. يادگيري زمان مي برد  .  توانايي هاي يادگيري را نمي توان به زور به ديگران تحميل كرد          
به همين دليل بين سرمايه گذاري در اقدامات تغيير و توانايي هاي يادگيري، عالمت تأخير               

ما «: به همين دليل وقتي مي شنويم كسي مي گويد. يادگيري به تمرين نياز دارد   .  ذاشته ايمگ

این توانایی ها به صورت جزیی در
 بحثکتاب میدانی پنجمین فرمان   

پنج نوع تفکر«همچنین به   .  شده اند
 همین159در صفحه ی   »  سیستمی

 .کتاب مراجعه کنید
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چنين تغييري به   .  ترديد مي كنيم »  تمام گرايش هاي اساسي پيرامون خود را تغيير داده ايم        
اولين قاعده ي يادگيري   .  يادگيري به انتخاب افراد نيز بستگي دارد      .  آساني به دست نمي آيد   

نيازهاي فوري  .   كه يادگيرنده آن چيزي را كه مي خواهد بياموزد، خوب ياد بگيرد            اين است 
كسب و كاري كه قصد دارد سازماني يادگيرنده بشود، سازمان را از ايفاي اين نقش ساده                   

 .بازمي دارد
گروه پيشاهنگ در مراحل اوليه، مانند جوانه اي كه از دانه بيرون مي آيد، دوره ي تقويت              

همان طور كه ريشه هاي كوچك، آب و غذاي بيشتري به گياه            .  د را آغاز مي كند   فرايند رش 
مي رسانند، توانايي هاي يادگيري جديد نيز به تيم اين فرصت را مي دهند كه نتايجي مناسب 

در يك لحظه، سه فرايند تقويت كننده ي         .  توليد نمايد و رشد آتي تيم را تضمين كند           
 با چرخه تقويت متفاوتي نشان      ٧٠ز آنها در نمودار صفحه ي      متفاوت وجود دارد كه هر يك ا      

 .داده شده اند

 )نتايج شخصي(چون مهم است : ١حلقه 

من «فرد كافمن، نويسنده و مشاور، مي نويسد،             
اما اين  .  معتقدم همه دوست دارند به نتيجه برسند        

اعضاي تمام  .  نتيجه فقط نتايج كسب و كار نيست        
سب و كارند اما در عمل به        سازمان ها مراقب نتايج ك   

وقتي اعضاي  .  كيفيت زندگي خودشان فكر مي كنند     
سازمان زندگي دلخواهشان را داشته باشند،               

ما پي  »  .اشتياقشان به كسب و كار بيشتر مي شود         
برده ايم كه مزاياي مستقيم شخصي، مهم ترين انگيزه       

كار كردن  .  براي اقدام به تغيير عميق و پايدار است         
ه اعضاي آن به يكديگر اعتماد دارند و           در تيمي ك  

نسبت به اهداف مشتركشان وفادارند، لذت بخش           
و (اگر در تيمي هيجان، تعهد، پشتكار، ميل به تجربه، توجه واقعي به استعداد                     .  است

ديگران و توانايي آنان در مبارزه با مسايل پيچيده وجود داشته باشد، همه              )  محدوديت هاي
افراد در  «:  همان طور كه ادواردز دمينگ بارها گفته است       .  م بشوند دوست دارند عضو آن تي    
اين روزها كه نيازهاي شخصي با نيازهاي كسب و كار در تضاد              »  .كارشان به دنبال لذتند   

 .دانسته مي شوند، همراه كردن آن دو بسيار سودمند خواهد بود
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خط مقدم، اهميت   نتايج شخصي براي همه، زنان و مردان، مديران ارشد و كارمندان              
اولين بار بود كه در     «  :  كارگري در پروژه ي گفتگوي مديران و كارگران اظهار داشت         .  دارد

به تازگي  «:  مهندسي مي گويد »  .زندگيم فكر مي كردم و به حرف هاي همسرم گوش مي دادم        
وقتي نظرم را گفتم، از ديگران خواستم تا نظرشان را           .  در جلسه اي در كليسا شركت كردم     

» .احتماالً مهارت چنداني نداشتم اما دنياي تازه اي را به روي من گشود               .  وضيح بدهند ت
در تمام زندگيم ياد گرفته بودم چگونه از نردبان           « شركت برت مي گفت،      ٥٠معاونيكي از   

. تنها مشكل اين بود كه از فردي كه به آن تبديل مي شدم خوشم نمي آمد               .  ترقي باال بروم  
 اگر بخواهيم سازمان را متحول كنيم، بايد قواعد بازي و سياست هايي را             ناگهان پي بردم كه   

 ».كه به آنها عادت داريم، تغيير بدهيم
فرضيه ي .  فرضيه هاي خاصي در مورد شيوه ي انجام كارها و توافق هاي الزم وجود دارد            

 صد سال   در پنجاه يا  .  اساسي الگوي عصر صنعتي، كارمندان را ورودي فرايند توليد مي داند         
امروز از تعبير   .  زماني كارمندان را نيروي كار مي دانستند     .  اخير، اين الگو تغييري نكرده است     

اين كلمه از نظر لغوي به معناي آدم هايي است كه براي              .  منابع انساني استفاده مي كنيم    
كارگر معناي هردو تعبير يكسان است؛ هنگام كار، آنچه اولويت دارد . استفاده ذخيره شده اند

اين روزها كار و زندگي       .  بودن است و انسان بودن در درجه ي بعدي اولويت قرار دارد               
حجم كار، اضطراب و فداكردن        .  شخصي بيش از گذشته از يكديگر تفكيك شده اند            

 .ارزش هاي شخصي و خانوادگي بيشتر شده است
كليد .  نبع نمي دانند اقداماتي كه براي اشاعه ي تغيير بنيادي انجام مي گيرند، انسان را م          

بهبود اساسي و پايدار كسب و كار، در مهار كردن تعهد، تخيل، هيجان و انرژي اعضاي                     
اگر زندگي شخصي و خانوادگي قرباني شود، هيچ بهبودي پايدار               .  سازمان نهفته است   

 .نمي ماند
تعهد وقتي اقدامات تغيير، نتايج شخصي را تأمين مي  كنند، ميل و اشتياق افراد براي                

به اين ترتيب سرمايه گذاري افراد بيشتر مي شود و اين امر           .  نسبت به تغيير بيشتر مي گردد    
اگر فرايند  ).   نمودار R١حلقه ي  (نيز، به نوبه ي خود به يادگيري بيشتر مي انجامد                

به همين دليل بيشتر اقدامات     .  تقويت كننده فعال نشود، نيروي مولد حركت از بين مي رود         
 بر توانايي هاي يادگيري كنترلي ندارند، نمي توانند منبع تقويت كننده ي رشد را             تغييري كه 
 .فعال كنند

نتايج شخصي مستتر در فرايندهاي تقويت كننده ي تغيير بنيادي، مشكالتي نيز ايجاد             
افراد مطيع، عقايد و عاليق خاص        .  اول اين  كه تعهد با اطاعت فرق مي كند          .  مي نمايند

چرخه ی« اطالع بیشتر از        برای
و توانایی های»  یادگیری تیمی  

کتاب میدانی پنجمینیادگیری به   
 . مراجعه کنیدفرمان

 هر سالفورچوننشریه ی    
شرکت های موفق و برتر را معرفی

،100،   50فهرست های   .  می کند
رکت برتر، به ش 1000 و    500

.موسومومند...   و     50فورچون   
 شرکت برتر،100منظور از      

100شرکت های فهرست فورچون    
 .م. است
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اين افراد براي رؤسايي كه مي خواهند همه چيز را در كنترل داشته                 .  دخودشان را دارن  
 .باشند، مشكل سازند

دوم اين  كه با افزايش تعهد شخصي، بايد توانايي مرزبندي و انتخاب هاي زندگي سالم               
به عنوان مثال اگر افراد      .  محيط كاري با تعهد باال، مي تواند ناسالم بشود        .  نيز افزايش يابد  

به هزينه ي زندگي و روابط شخصي خودشان، سخت تر و سخت تر كارشان را دنبال             جاه طلب  
 .كنند، محيط كاري ناسالم مي شود

سوم اين  كه، با تغيير فضاي كاري گروه پيشاهنگ، محيط بزرگ تر سازمان تغيير                   
در برخي از محيط هاي كسب و كار، صحبت از نتايج شخصي امكان ندارد و افرادي .  نمي كند

همان طور كه فردي   .  به اين نكته توجه ندارند از گروه پيشاهنگ كنار گذاشته مي شوند           كه  
اعضاي گروه پيشاهنگ خيلي عالقه مندند و هيچ كس         «:  خارج از گروه پيشاهنگ مي گويد    

 ».به مشتاقي آنها نيست
اهميت دادن به نتايج شخصي . آخر اين  كه بين اشتياق و خودپرستي تفاوت وجود دارد        

در چنين شرايطي تيم هاي نوآور، از اهداف كسب و كارشان دور           .  عناي خودبيني نيست  به م 
همان طور كه برخي از اعضا استدالل كرده اند اقدام          .  مي مانند و به تدريج تجزيه مي شوند      

ما به تجربه دريافته ايم بهترين نتايج      .  يادگيري تأثير قابل توجهي بر نتايج كسب و كار ندارد         
كساني كه  .  ازماني به دست مي آيد كه به بهبود نتايج كارشان تعهد دارند             شخصي، در س  

دستيابي به نتايج شخصي را از رسيدن به نتايج كاري مهم تر مي دانند، اغلب در رسيدن به                 
 .هر دوي آنها ناكام مي مانند

بسياري از اين مشكالت، هنگامي مطرح مي شوند كه چالش هاي پيش روي رهبران                
اكنون الزم است قدرت اين فرايندهاي تقويت كننده را          .  دي را بررسي مي كنيم    تغيير بنيا 

 .بدانيم و پي ببريم چرا به آنها توجه نمي شود و چه خطراتي دارند

 )شبكه ي افراد متعهد(چون همكارانم آن را جدي مي گيرند : ٢حلقه ي 

در شبكه جهاني      ، سراسر دنيا   ازسال ها مديران پااليشگاه هاي شركت نفت بريتانيا            
گرد هم مي آمدند تا ايده ها و بينش هاي خود را در شبكه اي مشورتي              )  GRN  ( هاپااليشگاه

  گروه بزرگ تري  در مي توانستند آن را     ،وقتي اعضا با چالشي رو به رو مي شدند      .  مطرح كنند 
 .دادبه نفس مي    اعتماد   ايشان به   ،تالش يادگيري سازمان  در  ر  يگدحضور افراد   .  مطرح كنند 

.  به شركت فشار آورد تا هزينه هايش را كاهش بدهد            ،١٩٩٨كاهش قيمت نفت در سال       
حتي عميق تر  ند و    اما تماس هاي غيررسمي ادامه يافت      ند؛شد   كمتر GRNجلسات رسمي   
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تمر يادگيري سازماني در     سپيشرفت هاي م براي  اين جلسات   .  ند شد نيز
 . بودند ضروريشركت نفت بريتانيا

 

 يادگيري در شركت نفت بريتانيا به       ترويج بيشتر از زيربناي     براي اطالع 
 . مراجعه كنيد٤٥٨ه ي صفح

 

كيفيت و   ارتقاي     اقداماتشبكه هاي غيررسمي مديراني كه به           
ركت هاي فورد، اينتل،    در ش يادگيري عالقه مند بودند، نقشي كليدي          

 ه هاآنها از پروژ  .   داشتند ديگرسازمان هاي   و   AT & Tشركت نفتي شل،    
 نفوذ و   بلكه به عنوان حلقه ي رابط،     نمي كردند،  حمايت اجرايي مستقيم     

 به پروژه ها   ، حضور آنان  عالوه بر اين  .  ند يادگيري را تضمين مي كرد    ترويج
 از  هيولت پكارد، ، تيم مهندسي مجددي در        ١٩٩٠  ه يدر اواسط ده   .  مشروعيت مي داد 

ن دالر در هزينه هاي حمل و نقل و             ميليو ٣٠ابزارهاي يادگيري سازماني بهره برد و          
 يادگيري سازمان آموخته بودند؟     ه يآنها چگونه دربار  .   صرفه جويي كرد  چاپگرهاخرابي هاي  

 داخلي بود كه در     ه ياين شبكه يكي از چندين شبك     .  هيولت پكارد  اطالعات كار    ه يبا شبك 
 .استپنج سال گذشته ارتباط هزاران نفر را ميسر كرده 

 ترويج در    ، حرفه اي گرو ه هاين مي دهند كه شبكه هاي غيررسمي و           مطالعات نشا 
 از ساختار   ،وجود شبكه هاي غيررسمي  .  نوآوري در سازمان هاي بزرگ نقشي با اهميت دارند       

به كمك اين شبكه ها متوجه مي شويم چگونه افراد ايده هاي           .  ندمديريت رسمي ضروري تر  
نجام كارها راهنمايي مي كنند و در حين كار            جديد را ياد مي گيرند، ديگران را براي ا           

سازمان ها «:  جان سيلي براون، معاون زيراكس، مي گويد        .  درس هاي عملي را مي آموزند    
» .ت را تغيير بدهيد، سازمان تغيير مي كند       شارك م  نحوه ي اگر.  شبكه هاي مشاركت هستند  

 در  روه هاي كاري گ«سيلي براون و همكارانش در مركز تحقيقات زيراكس پي بردند كه                
كه براي انجام كارها به      ند   افراد  از ييكه هااين اجتماعات شب    .زمان وجود دارند  سراسر سا 

آنها هدفي مشترك دارند و به دانستن آنچه ديگري مي داند               .  يكديگر متكي مي باشند   
 .ند اصلي شركت دانش محور مي داه يسيلي براون اين شبكه ها را بدن» .ندمحتاج

.  نوآوري بهتر كار مي كنند     ترويج از كانال هاي رسمي      اغلب  ،ي غيررسمي اين شبكه ها 
 ترويج  كار اصلي آنها  .   اند آنها وجود دارند و براي انجام كارهاي روزمره ضروري          ،اول اين  كه  

وقتي افرادي كه مي شناسيم و     .   اطالعات آنها معتبر است    ،دوم اين  كه  .  استايده هاي جديد   
.  آنان توجه مي كنيم   ه يدر مورد كار جديد خود حرف مي زنند، به گفت        به آنها اعتماد داريم     

سوم، آزمايش  .  يمياما بيشتر مواقع به اطالعاتي كه از مسير رسمي پخش مي شود، بي اعتنا             

شبکه ی اطالعات کاری در
، نوشته ی»شبکه های سازمان   «

 دیکی پاورز در 
Continuous Journey
Magazine, April 1995, 

 .توصیف شده است

،»افراد همان سازمان هستند       «
نوشته ی جان سیلی براون و استی

 سالومون گری در
Fast Company, Vol. 7,
No. 1, November 1995. 
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 و چنين حمايتي از همكاران      است كمك و مشورت در بستري امن         نيازمندايده هاي جديد   
 .كمكي كه رؤسا مي كنند بدون منت نيست.  استمتعهد بيش از سلسله مراتب اداري متصور

 حركت عمده اي   ، كه بدون داشتن شبكه هاي فعال و بانشاط       نيست، شركتي     در نهايت 
 پيشرفت   در اي اين شبكه ها  اعض.  انجام داده باشد  تغيير بنيادي   اقدامات     مسير تحقق  در

كنند، مي  شركت   تغييراقدامات  در  ي كه   فرادا.  و به يكديگر كمك مي كنند      هستند   سهيم
اقدامات اين  طالعات  با حضور افراد بيشتر، ا      .  بخشي از اين شبكه هاي گسترده مي شوند       

اقدامات  امكان    به اين ترتيب    بيشتري برانگيخته مي شود و    ه يبيشتر پخش مي شود و عالق    
 ه اين اين امر ب  ).  R٢( رشد است     كننده ياين دومين فرايند تقويت   .  مي گرددبيشتري فراهم   

 منتظر   مواقع اما آنان اغلب  .   رو مي آورند  ، مي شنوند  آنچه هبدون درنگ ب  عناست كه افراد    م
به .   نتايجي كه ايده هاي جديد كسب مي كنند، چيزهايي ياد بگيرند            ه يمي مانند تا دربار  

را اگر افراد ايده هاي جديد     .   ديگر است  ه ي مهم تر از فرايندهاي تقويت كنند    R١همين دليل   
كه به آنها اعتماد دارند و بر آنان اقتداري ندارند، ياد بگيرند، چيزي آنها را تهديد                 از كساني   

 .تنمي كند و همچنان ذهني باز خواهند داش
 با مديريت سنتي تفاوت     - كه براي نوآوري هاي جديد توضيح داديم        -اين فرايند رشد    

مديران نبايد در اين    «:  دسيلي براون مي گوي  .  اين تفاوت باعث بروز مشكالتي مي گردد     .  دارد
آنها بايد بر مسايل احاطه داشته      .  فضاي شبكه اي سعي كنند بر اوضاع كنترل داشته باشند         

مديريت در سازمان هاي سنتي، معنايي جز كنترل         .  گفتن اين حرف آسان است     »  .باشند
و مديران سنتي هنگامي كه با وظيفه ي خطير اشاعه ي فرايندهاي نوآوري رو به ر               .  ندارد

آنها طرحي مي ريزند و سپس فرايندهايي كنترلي را         .  مي شوند، گرايش به پخش آنها دارند      
آنها بر اساس آموزش هايي كه ديده اند، مثل يك         .  براي رسيدن به اين طرح برقرار مي كنند       

مي توان .  شبكه هاي غيررسمي نمي توانند با اين شيوه  رشد كنند       .  مدير خوب عمل مي كنند   
ر رسمي را تشويق و حمايت كرد، توانمند ساخت، از بين برد و حتي ناتوان                  شبكه هاي غي 

 .كرد اما نمي توان آنها را پخش كرد
اين مسئله حتي در مورد مديراني كه نمي خواهند بر اوضاع كنترل داشته باشند ، صدق 

ما چهار سال كار كرديم تا شبكه اي غيررسمي از           «فردي خاطرنشان مي كند كه      .  مي كند
ديران رده باال ايجاد كنيم كه به طور منظم همديگر را ببينند، در دانش يكديگر سهيم                   م

اما وقتي چند ماه افراد در جلسات       .  تغيير كمك كنند  اقدامات  بشوند و به همديگر در انجام       
همه مي خواهيم بدانيم شبكه هاي غيررسمي چگونه      »  .غيبت كردند، كل شبكه از بين رفت      

.  مي كنند، يا در ترويج فعاليت هاي نو، موفق يا ناموفق عمل مي كنند            رشد مي كنند، سقوط  
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اگر جان سيلي براون درست گفته باشد و اين شبكه ها كليد اثربخشي در حوزه دانش                     
 .باشند، مي توانند به ما در درك خط مقدم رهبري و مديريت نيز كمك كنند

 

مقاله ي گروه هاي غيررسمي در     براي آگاهي بيشتر از ارزش شبكه هاي افراد متعهد به              
همچنين به مقاله اي درباره ي پرورش اجتماعي در   .  ، مراجعه كنيد  ٤٨٩زيراكس، صفحه ي   

 . مراجعه نماييد١٣٩در صفحه ي » ايجاد و مديريت گروه«، و ميزگرد ١٩٠فورد، صفحه ي 
 

 )نتايج كسب و كار(چون كار مي كند : ٣حلقه ي 

اعث نتايج بهتري در    چگونه توانايي هاي يادگيري ب   
كسب و كار مي شوند؟ اولين پاسخ اين است كه از           
طريق كارهاي جديد كسب و كار، نتايج بهتري به          

كارهاي بي فايده اي كه افراد به انجام      .  دست مي آيد 
به عنوان مثال،   .  آنها عادت دارند، حذف مي شوند     

در گزارش   )  EFHD(واحدي در شركت فورد         
به اثر مستقيم بهبود روابط     يادگيري خود،   اقدامات  

 :و اعتماد اشاره كرده است
 

 مديريت را متقاعد كرده بود       ،  EFHDاتفاقات  
كه بايد هميشه درخواست هاي مالي را كاهش        

مديران پروژه نيز براي جبران اين            .  بدهد
كاهش، بودجه درخواستي خود را بيشتر اعالم        

 مديريت  .مه چيز عوض شد      ه ،با اعتماد رهبران به مديران پروژه         .  مي كردند
درخواست ها را كاهش نداد و مديران پروژه نيز در بودجه هاي پيشنهادي خود                  

 .مبلغي اضافي در نظر نگرفتند
 

به اين . اكنون افراد آزادانه درباره سرمايه مورد نياز و موانع سرمايه گذاري بحث مي كنند
 EFHDي نيز به پروژه هاي      ترتيب از اتالف وقت جلوگيري شده و سرمايه گذاري بيشتر           

 .اختصاص يافته است
 سرعت انجام كار    ،EFHDموضوع حياتي   .  با گذشت زمان كارهاي جديدي ابداع شدند      

رهبران پروژه بين توانايي هاي يادگيري و كاهش زمان انجام كارها، رابطه اي مستقيم              .  بود
زله ي سرعت انجام كار    اعتماد به من  «:  يكي از اعضاي كميته ي عملياتي مي گفت      .  مي ديدند

یادگیری برای برتریاین گفته از    
،EFHD  ،96-1992عملیاتی در    

نوشته ی داو بردیش و دیگران نقل
این کار در وب سایت.  شده است 

جامعه ی یادگیری سازمانی در
برای جزییات به.  دسترس است 

com.fieldbook.www://http
html.resources/اجعه کنید مر.
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فقط .  مجبور نيستيم نگران كار ديگران و حرف هايي كه پشت سرمان مي زنند باشيم            .  است
تيم ساخت موفق      (PLSTقبل از    «بنا به گفته ي يك مدير،        »  .به كارمان فكر مي كنيم    

فرقي نمي كرد كه همه با آن موافق         .  طي يك سال چندين بازنگري انجام شد        )  محصول
تغييرات مشابهي در امور كسب و كار به وقوع          »  .نباشند، شما كارتان را مي كرديد    باشند يا   

 .پيوسته و هزينه هاي توليد و ميزان مديريت مورد نياز كاهش يافته است
فعاليت هاي جديد كسب و كار باعث مي شوند كه گروه هاي پيشاهنگ اوليه به نتايج                

را افزايش مي دهند و افراد بيشتري به آنها و          عالوه بر اين، اعتماد     .  بهتري دست پيدا كنند   
اين فرايند  ).   آمده است  R٣فرايند تقويت كننده در نمودار     (تغييرات مشابه اعتماد مي كنند     

 اجرا شده و به تدريج به فعاليت هاي جديد كسب و كار بيشتري                EFHDچندين سال در    
در دسامبر  .  وجود داشت  عضو   ٣٢، دو تيم يادگيري با       ١٩٩٢در دسامبر   .  دامن زده است  

 تعداد تيم ها   ١٩٩٤در دسامبر   .   عضو رسيدند  ١٣٢ تيم هاي يادگيري به دوازده تيم با        ١٩٩٣
 عضو  ١٢٠٠ به بيست و هفت تيم با         ١٩٩٥ عضو و در دسامبر      ٥٠٠به بيست و سه تيم با        

ي كم كم نوآوري هاي فعاليت هاي كسب و كار از واحدهاي توليدي به كارهاي آزمايش            .  رسيد
، ارسال و حمل و نقل، گفتگوي هفتگي            )نوآوري هاي مشترك مهندسي و خط توليد        (

. مديران با مديران عملياتي و جلسات يادگيري مشترك با تأمين كنندگان تسري يافت                 
 ميليون  ١٥٠ ميليون دالر ضرر به       ٥٠، از   ١٩٩٦ تا   ١٩٩١سودآوري شركت بين سال هاي     

تعداد واحدها  .   ميليارد دالر رسيد   ٢و برابر شد و به      ميزان فروش بيش از د    .  دالر سود رسيد  
 .نيز از سه شعبه در آمريكا به ده شعبه در سراسر جهان رسيد

نتايج عملي فقط بيرون از تيم پيشاهنگ معتبر نيستند، بلكه براي خود اعضاي تيم نيز               
اشتياق اقدام تغيير وقتي ارزشمند است كه شركت كنندگان را به شوق خود و                .  حياتي اند

ما سه ساعت در هفته درباره چشم انداز مشترك           «گفتن اين كه     .  سازمان نزديك تر كند  
مگر اين  كه بتوانيم     .  بي معناست»  صحبت مي كنيم و احساس بهتري نسبت به آن داريم          

 » .و توانسته ايم فرايندهاي مالي و اجراي آن را طي چهار هفته بازطراحي كنيم... «: بگوييم
نتايج بستري براي آزمايش، تطبيق و        .  يج عملي يادگيري اهميت دارد      توجه به نتا   

وقتي اعضاي گروه پيشاهنگ به نتايج روشني متعهد نباشند و              .  بازخورد ايجاد مي كنند  
 .پيشرفت خود را با توجه به آن نتايج ارزيابي نكنند، يادگيري دشوار و حتي محال مي شود

، تقويت رشد به     )و تنها كليد آن    (ير پايدار   اغلب افراد معتقدند كه كليد اساسي تغي        
چرا اين مسئله «به عنوان مثال، آنان مي پرسند . كمك موفقيت هاي آشكار كسب و كار است

، پاسخ اين است كه مشكالتي در مسير رشد و كسب نتايج بهتر وجود              »باعث رشد نمي شود  
 .دارد
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 هميشه امري ساده و واضح      اولين مشكل اين است كه ارزيابي بهبود نتايج كسب و كار،          
 فكر مي كردند كه بهبودهاي آنها باعث تعهد آنها به يادگيري                EFHDكاركنان  .  نيست

دنبال كردن رابطه هاي علمي در     .  سازماني مي شود، در حالي كه ديگران نظر ديگري داشتند        
: فردي كه در اقدام تغيير شركت نداشت مي گفت        .  سيستم هاي پيچيده كار دشواري است     

يادگيري كار مهمي نبود، تام مديري يك دنده بود و زيردستانش مي دانستند كه او             اقدامات  «
: حتي درون گروه پيشاهنگ نيز ارزيابي افراد متفاوت است        »  .هيچ خطايي را تحمل نمي كند    

كليد موفقيت ما افرادي بودند كه در اختيار        .  اكثر ابزارهاي يادگيري چيز جديدي نداشتند     «
 ».داشتيم

 

جعبه ي سياه  «راي اطالع بيشتر در مورد ارزيابي و صحبت در مورد نتايج كسب و كار به                ب
 . مراجعه كنيد٣٢٣در صفحه ي » ارزيابي

 

مشكل دوم اين است كه گروه هاي پيشاهنگ نوآور معموالً به تركيبي از نتايج، شامل                
رخي موارد معيارهاي   به عنوان مثال، در ب    .  نتايجي كه بهبود تلقي نمي شوند، دست مي يابند      

. سنتي نشانگر پيشرفت هستند، در حالي كه با معيارهاي ديگر وضعيت بدتر شده است                  
طبيعي است كه حاميان نوآوري به معيارهايي كه بهتر شده اند توجه دارند و مخالفان نيز از                

 .آنهايي كه بدتر شده اند استفاده مي كنند
نايي هاي يادگيري و به كار بستن         مشكل بعدي فاصله ي زماني بين توسعه ي توا          

اين تأخيرها در نمودار    .   و دستيابي به بهبودهاي عمده است      رفعاليت هاي جديد كسب و كا    
Rبا اين تأخيرها ممكن است نتايج كسب و كار بهبود نيابند ـ و حتي               .   نشان داده شده ند   ٣

ز اين  كه ايده هاي     افراد ا .  بدتر بشوند ـ و به اين ترتيب گروه پيشاهنگ آسيب پذير شود             
جديدي را اجرا مي كنند، آگاهند و خيلي آسان به اين نتيجه مي رسند كه كار خاصي انجام                 

 .نمي  دهند و به نتايج مهمي دست نمي يابند
به همين دليل، دستيابي به بهبودهاي روشن و آشكاري كه شاخص هاي معمول كسب              

نتايج سخت، چيزي جز نتايج سخت       .  وندو كار را اندازه مي گيرند، با شكست مواجه مي ش          
در ضمن واكنش هاي سياسي و فرهنگي به        .  آنها از نظر تعبير ذهني اهميت دارند       .  نيستند

 .عملكرد گروه هاي پيشاهنگ، نتايج آنان را مسئله برانگيز مي كند
 

 . مراجعه كنيد٣٣٩در صفحه ي » معتقدان واقعي و ناباوران«براي مثال به چالش 
 

گروه پيشاهنگ به دليل دستيابي به نتايج عمده ي كسب و كار تشويق شود،               حتي اگر   
شما «.  سازمان بزرگ تر به شيوه هاي متعددي سعي مي كند فرايند نوآوري را خاموش كند             

 گروه های مطالعه یصفحه ی وب 
 درکتاب میدانی پنجمین فرمان     

com.fieldbook.www://http
html.studygroup/   قرار دارد .
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آيا مي توانيد  .  خيلي عالي است  .  محصول را به جاي هجده ماه، طي دوازده ماه توليد كرده ايد          
 اين فشارها كه از باال اعمال مي شوند، نشان دهنده ي عدم            ».آن را شش ماهه توليد كنيد      

بسياري از  .  اعتماد به افراد و نداشتن محيط اعتماد مناسب براي تغيير عميق است                   
سازمان هايي كه نمي توانند فرايند توليد نوآوري ها را درك كنند، اين نوآوري ها را سركوب               

 .مي كنند

 ير بنياديبه حركت انداختن فرايندهاي رشد تغي

 .با در نظر گرفتن هر سه فرايند رشدي كه توضيح داديم، نمودار زير ايجاد مي گردد

هر .  اين فرايندها با هم كار مي كنند و نيروهايي پديد مي آورند كه ضامن بقاي رشدند               
اين .  فرايند رشدي، با توجه به تأخيرهايش، با سرعت متفاوتي رشد را حفظ مي كند                    

مثالً نتايج  .  يگر وابسته اند و تغيير در يكي مي تواند بر ديگري تأثير بگذارد            فرايندها به يكد  

این نمودار سه فرایند
تقویت کننده ی رشد را در ایجاد
.تغییر بنیادی نشان می دهد         
سرمایه گذاری در اقدامات تغییر
به توانایی های یادگیری و نتایج
(شخصی جدیدی میدان می دهد      

R1  (اد بیشتری با شبکه هایافر
درگیر و از آن آگاهغیررسمی  
؛ و در نهایت)R2(می شوند   

توانایی های یادگیری، فعالیت ها و
نتایج کسب و کار و اعتبار

).R3(فزاینده ای ایجاد می کنند       
تمام این حلقه ها تمایل و اشتیاق
به تعهد به اقدامات تغییر را بیشتر
می کنند و به سرمایه گذاری بیشتر

 .منجر می شوند
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بهتر كسب و كار، به افزايش اشتياقي كمك مي كند كه از نتايج شخصي پديد آمده است؛ و                  
 .اين اشتياق باعث رشد نتايجي مي شود كه در شبكه هاي غيررسمي ايجاد مي گردد

 به ويژه وقتي به مشكالت اين فرايندها             -ها  با در نظر گرفتن تمام اين فرايند          
ما به تصاوير و      .   تصويري جامع از كل فرايند رشد به دست مي آوريم                -مي پردازيم  

اين تصوير چه   .  اين تصوير كمي گيج كننده به نظر مي رسد       .  راه حل هاي ساده خو كرده ايم   
 براي حفظ تغيير    پيامدهايي براي رهبران در تمام سطوح خواهد داشت؟ رهبران اثربخش           

 عمده چه كارهايي مي كنند؟
نويسندگان، اين سؤال ها را مرحله به مرحله كنكاش        .  اين سؤال ها محور كتاب حاضرند    

وقتي چالش ها را بررسي مي كنيم،     .  مي كنند و به انتخاب ها و بسترهاي متفاوت توجه دارند         
تنها راهي به فهرست      .  تاكتيك ها و استراتژي هاي خاص افراد را در نظر مي گيريم               

پيشنهادات اضافه نمي كنيم بلكه به شما كمك مي كنيم تا مجموعه اي از رهبري اثربخش را              
 .براي انجام تغيير بنيادي پايدار توسعه بدهيد

 .در اينجا فقط چند نكته ي اساسي را يادآور مي شويم
 

گفته . ند نفر استاما تعهد اوليه هميشه محدود به چ. چيزي بدون تعهد اتفاق نمي افتد .١
بسياري از افرادي كه تعهد كمي دارند، به دليل           .  مي شود صحبت كردن ارزان است     

عالقه مندي، داشتن توانايي ها و تخصصي خاص يا حضور در تيم رسمي، به شما                    
 .مي پيوندند و در تالش شما شركت مي كنند

راين قبل از شروع    بناب.  اما در پايان همه چيز به هسته ي افراد متعهد بستگي دارد           
مهم ترين .  كار به دنبال افرادي باشيد كه با شما ارزش و شوق مشتركي داشته باشند               

آنها معتقدند  .  عامل شكست بسياري از نوآوران اين است كه به دنبال شريك نيستند             
خودشان مي توانند از پس كارها بر بيايند يا حس مي كنند نبايد درخواست كمك كنند              

در عمل تمام تالش هاي تغيير عمده با همكاري         .   خود را آشكار سازند    و عدم اطمينان  
 .گروه كوچكي از افراد بسيار متعهد، دو يا سه نفر، آغاز شده اند

چند نفر را بيابيد كه       .  سخنراني نكنيد .  كوچك آغاز كنيد و به تدريج رشد كنيد           .٢
ناسايي كنيد و بر موضوع هاي عملي كليدي را ش. ارزش ها و شوق مشتركي با شما دارند

به ياد داشته باشيد كه تغيير بنيادي، فرايندي خود تقويت كننده           .  روي آنها كار كنيد   
. اما بايد در آن مشاركت داشته باشيد   .  شما آن را به عنوان رهبر هدايت نمي كنيد       .  است

بايد قصد توسعه ي توانايي هاي يادگيري خود را داشته باشيد و عضو تيم هايي باشيد كه         
 .بايد براي تغيير خودتان نيز، آماده باشيد. توانايي هاي يادگيري خود را توسعه مي دهند
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حتي رهبران اجرايي، كه قصد تغيير كل سازمان را دارند، از استراتژي شروع                   
به عنوان مثال، ابتدا كارتان را با ايجاد روابط بهتر و پروژه هاي               .  كوچك سود مي برند  

. ز مي كنيد و از آن تيم به عنوان تيم پيشاهنگ بهره مي بريدمشترك در تيم اجرايي آغا
سپس اعضاي تيم اجرايي، از تالش هاي مشابه در سازمان حمايت مي كنند و به تدريج               

وقتي گروه پيشاهنگ جديدي از قبلي ها به       .  گروه هاي پيشاهنگ ديگري پديد مي آيند    
هر چه رفتار   .  مان نفوذ مي نمايند  عنوان الگو استفاده مي كند، فعاليت هاي جديد در ساز       

مديران ارشد سازنده تر باشد، افراد بيشتري از رفتار آنها به عنوان الگوي نقش پيروي                
 .مي كنند

هنري مينتزبرگ،  .  نتايج روشن و ابزارهاي سودمند مهم تر از طرح جزيي است                 .٣
 پيش  نويسنده ي متون مديريتي، خاطر نشان مي كند كه تا چه حد مديريت خوب با               

اين .  رفتن ساخته مي شود و به قضاوت مديران در موقعيت هاي مختلف بستگي دارد              
در تغيير اساسي نداشتن هر نوع پاسخ،    .  مسئله براي اقدام تغيير اساسي نيز صحت دارد       

اما براي شروع كار به ابزارها و رويكردي عملي          .  تجربه، مشاهده و تأمل ضروري است      
 يا ابزارهاي سنتي تر    پنجمين فرمان ي توانند ابزارهاي يادگيري    اين ابزارها م  .  نياز داريم 

موضوع ديگري كه ضروري    .  مديريت كيفيت فراگير يا ديگر رويكردهاي تغيير باشند         
اگر اهداف معنايي واقعي براي افراد نداشته          .  است، شفافيت مسايل و اهداف است       

 .باشند، افراد نسبت به آنها تعهدي نخواهند داشت
وقتي بيمار  .  تان كم است و كارها روبه راه نيست، ابتدا بحران را كنترل كنيد              اگر وقت  .٤

متوجه .  خونريزي دارد، زمان مناسبي براي بحثي عميق درباره نيت هاي شخصي نيست          
اين كار نمي تواند مبنايي براي يادگيري پايدار       .  باشيد كه واكنش به بحران كافي نيست      

براي توجه به مسايل عميق تر ندانيد، بحران هاي         اگر اولين بحران را فرصتي        .  باشد
 .ديگري پديد خواهند آمد

ايجاد نتايج  .  به ياد داشته باشيد كه فشار در محدوديت هاست و باالخره رخ مي دهد               .٥
شخصي و كسب و كار و مشاركت در شبكه هاي گسترده نوآوران، جالب توجه است، اما               

رهبران .   آنها را رقم مي زند، دور مي كند      توجه رهبران را از مسايلي كه سرنوشت تالش       
اثربخش باالخره مي فهمند كه به جاي اعمال تغيير بايد در آن مشاركت كنند و                     

آنها با مشاركت خود، متوجه چالش هاي پيش رو          .  بخواهند كه خودشان تغيير كنند     
مي شوند و پي مي برند كه بيشترين منابع داخلي آنها صرف پرداختن به نيروهايي                  

 .مي شود كه حركت آنها را محدود مي كنند
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ما رهبراني را نمي شناسيم كه در اقدام به تحول شركت كرده باشند و احساس كنند                  
چالش هايي كه با آنها    .  با گذشت زمان شرايط بدتر مي شود     .  كه انگار در پارك قدم مي زنند     

اگر رهبران  .  مي كنندمواجه ايم، سنگين تر مي شوند و افراد احساس خستگي و عصبي بودن            
انتظار داشته باشند كه كارها خوب پيش برود و به سرعت نتيجه بدهد، خودشان را در                     

 .مهلكه مي اندازند و اعتمادي را كه طي سال ها ايجاد كرده اند، از دست خواهند داد
. محصور بودن، انگيزه اي قوي براي نوآوري و خالقيت است          .  اما چالش ذاتاً بد نيست     

يان عصر اكتشافات، وقتي پا به دريا گذاشتند كه مغول ها مسير زميني مسافرت به                  اروپاي
اكنون نيز، جنبش كيفيت ژاپن در پاسخ به چالش تزلزل            .  چين را به خطر انداخته بودند      

 .سياسي، نظامي و تجاري پس از جنگ جهاني دوم ظهور كرده است
چالش هاي تغيير بنيادي    .  چالش ها براي تكامل سازمان ها اهميتي به سزا دارند             

» نيروهاي هم ايستا  « آنها از     .  نشانه هايي از انگيزه هاي پنهان در سيستم سازماني اند            
برمي خيزند كه عناصر اساسي فرهنگ سنتي و كاركرد سازمان هاي عصر صنعتي را                     

آنها با اين  كه سازمان هاي فردي، غيرعادي به نظر مي رسند، ما معتقديم كه اغلب    .  مي سازند
آنها به فهم و    .  نمي توان آنها را با نيروي زور يا وحشي گري اداره كرد         .  مانند بنگاه هاي بزرگند  

موفقيت ما در توسعه اين استراتژي ها تعيين مي كند        .  استراتژي هايي ضد شهودي نياز دارند    
ؤسسات كه تا چه حد مي توانيم فرايندهاي تغيير بنيادي را پايدار نگه داريم و تا چه حد م                  

 .عصر پساصنعتي واقعي ظهور مي كنند

    بازنگري زمان٣
 پیتر سنگه

افراد عادت كرده اند كه نسبت به قدرت تقويت فرايندهاي رشد بي توجه باشند و به رشد                   
 سال قبل در قرن     ٥٠٠ساعت مكانيكي   .  مثل حركت منقطع و مكانيكي ساعت فكر كنند        

ن به زمان، به صورت فاصله اي ثابت كه مرتب به          قبل از آن، انسا   .  پانزدهم اختراع شده است   
امروز شما در همه جا صداي ساعت ها را             .  صورت خطي پيش مي رود، فكر نمي كرد        

 دقيقه بعدي يك ساعت ديگر و همين طور ٦٠ دقيقه يك ساعت مي شود، ٦٠هر . مي شنويد
 .ادامه دارد

 .اما زمان طبيعي چيز ديگري است
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 ساعت، زمان، به موقع

ساعت از  .  ين سه واژه تاريخ چرخش از زمان طبيعي به زمان مكانيكي را نشان مي دهند                ا
افرادي كه زمان را با صدا نگه مي داشتند، از اين          .   به معناي زنگ مي آيد    cloccaواژه التين   

راهبان بنديكت هر روز هفت بار زنگ را به صدا در مي آوردند تا                 .  واژه استفاده مي كردند  
ناگهان به جاي اين  كه افراد جريان زمان را مشاهده كنند             .  را مشخص كنند  ساعات نماز   

توجه به زنگ، جريان     .  ، در چنگ زمان گرفتار شدند      )استفاده از ساعت هاي آبي و شني      (
واژه ي ساعت شش، به شش     .  توجه را شكست و افراد را به مشخص كردن ساعت واداشت            

اين .  س از اختراع ساعت مكانيكي مطرح شد       واژه زمان مدتي پ   .  صداي زنگ اشاره مي كند   
 .تقسيم كردن و بريدن است  است كه به معنايdiواژه از ريشه هند و اروپايي 

سياره ها در  .   دنيا را به صورت ساعت مي ديدند      - زمان كپلر و گاليله      -در قرن شانزدهم    
 مكانيكي  بيضي هايي حركت مي كردند كه كيهان شناسان آنها را مانند چرخ هاي ساعتي             

 قبال براي كسي    -را   »به موقع «  دانيل بوراشتاين در اواخر قرن هفدهم، واژه ي        .  مي دانستند
 براي توصيف افرادي كه درست سر موقع        -كه به جزييات كار تأكيد داشت به كار مي رفت           

 .حاضر مي شدند به كار برد
فيزيك دانان و  .  در اواخر قرن نوزدهم، استعاره ي ماشين به تفكر علمي وارد شد                 
اسرار طبيعت  .  زيست شناسان تصور مي كردند به زودي بر رموز جهان وقوف پيدا كنند               

اين امكان با كشف فيزيك كوانتوم از ميان رفت، اما          .  دندانه هاي ساعت مكانيكي كيهان بود    
احساس شهودي زندگي در دنياي مكانيكي جامعه متمدن باقي ماند و با تيك تاك دقيق و                

 . مستمر از واژه هايي مثل ساعت، زمان و به موقع شايع گشتاستفاده
   

 

زمان طبيعي از فرايندهايي كه طبيعت با كمك آنها تغيير را ايجاد مي كند،                         
طبيعت چرخه هايي مثل گذشت فصل ها، مهاجرت پرندگان و خلق             .  جدايي ناپذير است 

يند رشد طبيعي بنا بر ماهيت      فرا.  را ايجاد مي كند  »  رشد«طبيعت  .  انسان را ايجاد مي كند   
براي آگاهي از تمايز زمان خطي ساعت و زمان كه با فرايندهاي                 .  خود شتاب مي گيرد   

اين تصوير دو منحني تغيير را    .  تقويت كننده رشد مشخص مي شود، به تصوير زير دقت كنيد        
 هر  يكي از آنها به صورت خطي و ديگري به صورت نمايي رشد مي كند و در               .  نشان مي دهد 

هر دو از يك نقطه شروع به رشد مي كنند، اما منحني نمايي پس از               .  دوره دو برابر مي شود   
دو دوره ي بعد، منحني     .  شش دوره به منحني خطي مي رسد و سپس از آن جلو مي زند              

 :به کتاب های زیر مراجعه کنید
The Discoverers, by
Daniel Boorstin (New
York: Harry N. Abrams,
1991); The Wholeness of
Nature, by Henri Bortoft
(Hudson, New York:
Lindisfarne Press , 1996);
and Technics and
Civilization, by Lewis
Mumford (New York:
Harcourt Brace
Javanovich, 1934, 1963). 
 



٧٥ ♦ايجاد تغييرات بنيادي    

 

 

پس از دوره ي دهم، منحني نمايي ده برابر         .  نمايي چهار برابر بيشتر از منحني خطي است        
 .منحني خطي مي شود

همه جا مديراني   .  نكته ي جالب اين دو نمودار، معيار هايي است كه متضمن آنها هستند          
اغلب .  مي بينيم كه سعي مي كنند به گونه اي به تغيير عمده ي مورد نظر خود دست بيابند               

ما وقت نداريم منتظر گروه هاي پيشاهنگ        «.  آنها با ايده ي گروه هاي پيشاهنگ آشنايند       
ما بايد در مدت سه سال دويست واحد توليدي را در             .   چيزي ياد بگيريم   بمانيم و از آنها   

بنابراين آنها اشاعه ي مديريت ارشد را انتخاب مي كنند، راهي         »  .سراسر جهان متحول كنيم   
 .كه از پيشرفت طبيعي فاصله ي زيادي دارد

 

 نگاه  ١٩٣در صفحه ي   »  نظريه ي جهش «به عنوان مثال به توصيه هاي ويك لئو در مورد            
 .كنيد

 

اشاعه دادن، فرايندهاي ضمني تقويت را فعال نمي كند و به جز در موارد استثنايي، به                
مديران هنگامي كه با فشار رقبا، مشتريان و سرمايه گذاران         .  ندرت به اهدافش دست مي يابد    

ر واقع  اما د »  .واقعاً براي برنامه يادگيري وقتي ندارند      «رو به رو مي شوند، گله مي كنند كه،       
 .وقت كافي دارند

هيچ چيزي تا ابد رشد        «تجربه اي قديمي در زيست شناسي، نشان مي دهد كه              
در تمام سيستم هاي   .  رشد نمايي طبيعي ، اما هرگز بدون بررسي عمل نمي كند          »  .نمي كند

. طبيعي، رشد با تعامل فرايندهاي تقويت كننده و فرايندهاي محدود كننده تنظيم مي شود            
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در تغيير سازماني نيز قدرت محدوديت ها،     .  وديت ها، ميزان رشد را تعيين مي كند     قدرت محد 
به همين دليل   .  ميزان رشد پروژه هاي پيشاهنگ و تحقق پيامدهاي آنها را مشخص مي كند           

 .رهبران اثربخش به مطالعه و درك محدوديت ها معطوف شده اند

    محدوديت هاي پيش رو٤
  براي برخورد با چالش هاي بنياديبراي برخورد با چالش هاي بنيادي» » يت هاي رشديت هاي رشدمحدودمحدود««استفاده از ديناميك استفاده از ديناميك 

 مایکل گودمن
 

اين كتاب به   ه ي  بقي.  تاكنون به فرايندهاي تقويت كننده تغيير بنيادي پرداخته ايم       
قبل از اين  كه به      .  تغيير بنيادي، چالش ها، مي پردازد    ه ي  فرايندهاي محدود كنند 

 بايد از تعامل    .ا را بشناسيم  بررسي عميق چالش ها بپردازيم، الزم است ماهيت آنه        
ميان فرايندهاي محدود كننده و تقويت كننده و انتخاب هاي استراتژيكي كه در                

 اين   كه  گودمن خواسته ايم   مايكلما از    .  دسترس رهبران است، آگاه باشيم       
 موضوع  ،رفتار محدوديت ها در كسب و كار     .  استراتژي ها و ديناميك ها را شرح بدهد     

سيستم هاي پويا از وي فارغ التحصيل   .   دهه گذشته بوده است     مطالعات وي در دو    
MIT       را  كتاب ميداني پنجمين فرمان   »  تفكر سيستمي « است و سرپرستي بخش 

 .به عهده داشته است

پس .  اگر تا به حال در تالش يادگيري يا تغيير شركت كرده باشيد، چالش را درك كرده ايد                
هيچ حركتي مشاهده   «اگهان احساس مي كنيد    ن.  از شروعي خوب با بحران مواجه مي شويد      

، كارتان اثربخش نيست، حمايتي كه از شما در سازمان مي شد رو به افول است و                »نمي شود
هر چه بيشتر فشار مي آوريد،      .  جريانهاي مخالف، مانع از رسيدن شما به هدفتان مي شوند          

 .سيستم اين فشار را بيشتر پس مي زند
يا محدوديت هاي  (ر داريد كه به محدوديت هاي رشد           شما اكنون در وضعيتي قرا      

 .موسوم است) موفقيت
اگر به دنبال پيشرفت بلندمدت هستيد، بايد بدانيد كه محدوديت هاي موفقيت شما از              

اما .  معموالً محدوديت ها تا وقتي تحريك نشوند، ديده نمي شوند        .  كجا سرچشمه مي گيرند  
بنابراين اثربخش ترين شيوه،   .   توان با آنها كنار آمد    وقتي آنها را تحريك مي كنيد ديگر نمي       

 .پيش بيني آنهاست و نبايد نسبت به آنها واكنش نشان داد
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 ساختار اساسي محدوديت هاي رشد

محدوديت هاي وضعيت رشد وقتي رخ مي دهند كه فرايندهاي تقويت كننده عليه فرايندهاي           
سيستم ها با كمك   .  عي رخ مي دهد  به اين ترتيب نوعي مقاومت طبي       .  تعادل عمل كنند  

فرايندهاي تعادل نشانگر    .  فرايندهاي تعادل به انسجام، تداوم و ثبات دست مي يابند              
جستجوي مستمر نوعي تعادل طبيعي است؛ حالت تعادل بدن، تعادل اكوسيستمي شكار و              

 .شكارچي يا سطح مقبولي از ثبات شركت، مثال هايي از تعادل طبيعي اند
با اين وجود مرزهاي فعاليت سيستم را        .   هميشه واضح و مشهود نيستند      نقاط تعادل 

به عنوان مثال، هر شركتي هنجار فرهنگي خاصي براي استدالل و                .  مشخص مي كنند 
اگر با همهمه ي فراوان از اين هنجارها عدول كنيد، به شما فشار مي آورند كه               .  مباحثه دارد 
مانند عضوي از سازمان    .   را به حرف مي آورند     اگر ساكت باشيد زيركانه شما     .  ساكت شويد 

سعي كنيد اين كار را به ديگران نيز ياد بدهيد، سيستم بين همهمه ي فراوان و سكوت                     
 .نوسان خواهد كرد تا اين  كه سرانجام دوباره به تعادل برسد

. محدوديت هايي كه در اين كتاب توصيف شده اند، ده فرايند تعادل را نشان مي دهند               
برخي چالش ها مثل نداشتن وقت كافي به         .  فرايندها تأخيرهاي زماني متفاوتي دارند     اين  

سرعت پديد مي آيند، در حالي كه چالش هاي ديگري مثل چالش اداره كردن به كندي                   
شايد سال ها طول بكشد تا نيروها برانگيخته شوند، به خصوص وقتي كه اين            .  ايجاد مي شوند 

 .ه باشندنيروها در اختيار هيئت مدير
همه ي آنها بر يكديگر    .  محدوديت هايي كه چالش ها پديد مي آورند به يكديگر وابسته اند       

وقتي با چالشي رو به رو     .  اين تأثير از سازماني به سازمان ديگر فرق مي كند           .  تأثير دارند 
در سيستم هاي پيچيده اي مثل    .  مي شويم و آن را حل مي كنيم، چالشي ديگر سر بر مي آورد          

همه ي .  ازمان، نيروها و تنش هاي فراواني وجود دارند كه به دنبال كار خودشان مي باشند             س
 .آنها سعي مي كنند تا ديگري را نابود كنند

در عوض  .  ورود به چنين سيستمي با اقدام عملي يك بعدي محكوم به شكست است              
يدا كند و   رويكرد اثربخش گروه پيشاهنگ به سيستم كمك مي كند تا به اهدافش دست پ              

تجربه ي محدوديت هاي رشد، چهار    .  در مورد نيروهاي موجود چيزهاي بيشتري ياد بگيرد        
 .استراتژي اساسي را نشان مي دهد

 

 

این تصویر الگوی عمومی رفتار
 .تعادل را نشان می دهدفرایند 

این تصویر رفتار محدودیت های
رشد را که متشکل از فرایندهای
تقویت کننده و تعادل است، نشان

ابتدا رشد شتاب.  می دهد
سپس بعد از این  که با.  می گیرد

مقاومت رو به رو می شود، دوام
می آورد و به هدفش نزدیک

 .می شود یا از بین می رود
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 براي رشد زياد فشار نياوريد: ١استراتژي 

در مرحله ي اول، رشدي    .  محدويت هاي وضعيت رشد در دو مرحله گرايش به گسترش دارند         
وقتي به اولين نيروهاي تعادل برخورد      .  ي دوم كاهشي جبراني است    با شتاب است و مرحله     

هنوز از موفقيت هاي   .  مي كنيد، آنها را مزاحمي مي دانيد كه از بيرون به شما حمله مي كنند            
بنابراين به تقويت و     .  اوليه خوشحاليد و اميدواريد كه اين نيروهاي مزاحم را كنار بزنيد              

. ه شما آنها را بيشتر پس مي زنيد، بيشتر جلوه مي كنند         هر چ .  گسترش رشد ادامه مي دهيد   
چرا براي توسعه ي ساختارهاي جديد اداره كردن سرمايه گذاري مي كنيد؟ شما به دنبال                

با .  وقتي چالش هاي جديد سر برمي آورند به هر شيوه اي متوسل مي شويد            .  كمك هستيد 
 .آسياب هاي بادي مي جنگيد و مدام دورتر مي رويد

در ابتداي مرحله ي   .  اي سرعت بخشيدن به رشد، بايد سرعت آن را كاهش بدهيد          به ج 
اوليه ي رشد، زماني را به مذاكره در مورد محدوديت هايي كه با آن برخورد مي كنيد،                      

چنين كاري سخت است زيرا نقطه ي مقابل الگوي ذهني اغلب كسب و              .  اختصاص بدهيد 
براي ما چنين   .  دوديت هاي رشد مستثني هستيم   ما از مح  .  اقدام ما خاص است   «  .  كارهاست

 ».اتفاقي نمي افتد
واقعيت اين است كه محدوديت هاي رشد، از قوي ترين و متداول ترين ساختارهاي                 

به همين دليل اقدامات تغيير اندكي به موفقيت         .  هيچ كس استثنا نيست   .  طبيعت هستند 
ي محدودكننده، آگاهي از اين      اولين قدم مديريت موفق نيروها     .  بلندمدت دست مي يابند  

 .واقعيت است

 به آينده فكر كنيد: ٢استراتژي 

فردا درباره اش  «.  به نظر مي رسد كه رهبران اقدامات تغيير از اسكارلت اوهارا تقليد مي كنند            
متأسفانه به دليل تأخير ذاتي سيستم حتماً تا به حال با چالش هاي تغيير                »  .فكر مي كنم 

چالش هايي كه ديده مي شوند بسيار قوي تر و دشوارتر از آن است كه            .  يدبنيادي مواجه شده ا  
 .بتوان آنها را مديريت كرد

الگوي محدويت هاي رشد به ما توصيه مي كند كه براي شناختن چالش هاي پيش رو،               
. به جلو نگاه كنيم و منابع و ماهيت مقاومت و تأثير بالقوه ي آنها را بر گروه بشناسيم                       

 :ير به ما در انجام اين كار كمك مي كنندپرسش هاي ز
 

 سعي كنيد چيزهاي مفيدي درباره ي گروه هاي پيشاهنگ         از اين تجربه چه مي دانيد؟     •
آيا موفق  .  سازمان خود يا سازمان هاي ديگري كه اقدامات مشابهي داشته اند، ياد بگيريد          

، نوشته ی سروانتسدن کیشوت
قهرمانی را تصویر می کند که در
دنیای قدیم زندگی می کند و از
پذیرش شرایط جدید سرباز

وی در بخشی از داستان.  می زند
به نبرد با  آسیاب های بادی

 .م. می رود

براسکارلت اوهارا قهرمان داستان     
 نوشته ی مارگارت میچلباد رفته 

قتی با مشکلی رو به رووی و .  است
می شود، فکر کردن به آن را به

 .م. فردا موکول می کند
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ها غلبه كرده اند؟ حتي    بوده اند؟ چه نيروهايي عليه آنان وجود داشته است و چگونه بر آن           
شايد اعضا، نيروهاي    .  از تالش هاي ناكام نيز مي توان درس هاي ارزشمندي آموخت          

 .مقاوم را دست كم گرفته اند يا زمان ايجاد توانايي را كم فرض كرده اند
 كدام  اگر در مرحله ي اول موفق شويد، چه چالش هايي شما را بيشتر تهديد مي كنند؟             •

ه پديد مي آيند انعطاف پذيرترند؟ كدام يك اول ظاهر مي شوند؟           يك از چالش هايي ك    
 كدام يك پس از تأخيري طوالني ديده مي شوند؟

 برخي از توانايي ها    چه مدت زمان مي خواهيم تا آماده ي رويارويي با چالش بشويم؟            •
به عنوان مثال،   .  اما ايجاد برخي ديگر بسيار دشوار مي باشد        .  آسان به دست مي آيند    

توانيد چالش استراتژي و هدف را پيش بيني كنيد و طرح تالش ايجاد محيطي تازه               مي 
اما ايجاد توانايي اعتماد و كار با رقبا، رهبران و تنظيم كنندگان، سال ها وقت              .  را بريزيد 
 .مي گيرد

 آزمايش كنيد: ٣استراتژي 

پاسخ از  .  دارندكساني كه شروع به تغيير دادن مي كنند، پاسخي براي چالش هاي پيش رو ن             
با طراحي و اجراي آزمايش هاي حساب شده مي توان         .  دل تجربه و آزمايش بيرون مي آيد       

 .يادگيري را توسعه داد و راه حل ها را به عنوان فرضيه هايي محتمل مطرح كرد
ممكن است راه   .  آزمايش به منزله ي اقدام جديدي است كه احتمال دارد كار نكند              

 چالش نداشتن وقت باشد يا با طرح معياري براي موفقيت، با چالش              جديدي براي مقابله با   
چه نتيجه اي انتظار داريد؟ اگر به اين نتيجه رسيديد، چه چيزي برايتان             .  نتايج مقابله كند  

آشكار مي شود؟ آيا مي توانيد اين نتيجه را با نتايج گروهي كه تغيير را تجربه نكرده است،                   
 مقايسه كنيد؟

بهترين استراتژي، آزمايش هاي متعددي     .  شما فقط آزمايش مي كنيد    توجه كنيد كه     
به اين ترتيب به يك جمع بندي كلي         .  است كه هر يك بر نتايج آزمايش قبلي استوارند           

 .مي رسيد، اقدام بعدي را طرح ريزي و آن را آزمايش مي كنيد

 اهداف را با تمرين الگوهاي ذهني تعديل كنيد: ٤استراتژي 

ي كه مانع اقدامات يادگيري سازماني هستند با الگوهاي ذهني سازمان ارتباط            محدوديت هاي
با فكر كردن به اين موضوع كه چرا افراد در مورد تغيير و ابهام تساهل ندارند،                       .  دارند

 .اولويت هاي حفظ اين ديدگاه ها را مي يابيد
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ردش اطالعات،  به عنوان مثال، اگر مي خواهيد ساختار اداره كردن موجود، الگوهاي گ            
يا روابط برون سازماني را متزلزل كنيد، بايد مقاومت كنيد؛ زيرا اغلب افراد به ثبات عادت                  

الزم است نشان بدهيد كه برخي سيستم ها پيش بيني پذير باقي مي مانند؛ مثالً برخي             .  دارند
يت را  از سيستم ها به سازمان اجازه مي دهند كه محصولش را به موقع تحويل بگيرد و كيف                

 .حفظ كند

 به خودتان اعتماد كنيد

از كجا مي دانيد كه از مهم ترين فرايندهاي تعادل آگاهيد و گام هاي الزم را براي آنها                      
 برداشته ايد؟

با پيروي از اين چهار       .  عجيب است، اما اعتماد از نداشتن پاسخ ناشي مي شود              
.  و آزمايش را توسعه بدهيد       استراتژي، مي توانيد فرايندي مستمر از فرضيه سازي، آزمون        

اما مي توان بر   .  برخي آزمايش ها غلط از آب در مي آيند و به نتايج مورد انتظار نمي رسند               
برخي ديگر به شيوه اي كه انتظار       .  اساس نتايج آنها، آزمايش هاي جديدي را طراحي كرد         

 -م كارهاي جديد    با طبقه بندي كردن نتايج و انجا     .  نمي رود، به موفقيت دست پيدا مي كنند     
 . به تدريج فهم شما از سيستم افزايش مي يابد-كه تقليد صرف طرح هاي قبلي نيست 
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ر ابتدا همه چيز درست     دما در كار با سازمان ها، موارد متعددي را ديده ايم كه            
در اين سازمان ها رهبران عملياتي متعهد بودند و مشاركت         .  پيش مي رفته است  

مي كردند، اهداف كسب و كار مهم و روشني داشتند و مزاياي بالقوه ي مهمي               
يت هاي كمي به دست مي آوردند و پس از شش           اما موفق .  در سازمان داشتند  

 .ماه، تمام افراد مي پذيرفتند كه پروژه بايد متوقف شود
به اين ترتيب معلوم مي شود كه برخي از چالش ها آن قدر قوي هستند كه              

چنين چالش هايي را   .  مي توانند پيش از شروع تغيير مانع رخ دادن آن شوند           
 مراحل اوليه ي تغيير سازماني با آنها مواجه        چالش هاي شروع مي ناميم، زيرا در    

اين چالش ها از سرمايه گذاري اعضاي گروه پيشاهنگ در اقدامات            .  مي شويم
 :اين چالش ها عبارتند از. يادگيري يا تغيير برمي خيزند

 
انعطاف ناپذيري گروه پيشاهنگ و نداشتن كنترل بر اولويت ها        :  كمبود وقت  •

 .و زمان
به هدايت، حمايت و راهنمايي هوشمندانه، منسجم و         نياز  :  نداشتن كمك  •

 .پايدار
 .فقدان برنامه ي روشن كسب و كار براي يادگيري: مربوط نبودن •
آسيب پذيري و نداشتن تأمل كه با فاصله ي بين             :  ايستادن پاي حرف    •

 .ارزش هاي ادعايي و كارهاي حاميان تغيير، تقويت مي شود
 

ر گروه پيشاهنگ رخ مي دهند، بنابراين      اين چالش ها در ابتداي پيشرفت كا     
توانايي هاي .  نمي توان آهسته و به تدريج توانايي هاي مقابله با آنها را توسعه داد           

مديريت زمان، كمك، مربوط بودن و پيوند ارزش ها و رفتار بايد در شرايط                  
در بهترين حالت، مديريت اين چالش ها به شما كمك             .  سخت رشد كنند   

 .توانايي ها را سريع تر توسعه بدهيدمي كند كه اين 
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IIIIII . .كمبود وقتكمبود وقت  

    چالش١

ناگهان متوقف  ,  سال ها پيش پروژه ي يادگيري مهمي كه در شركتي بزرگ انجام مي گرفت           
بسياري از افراد معتقد بودند كه اين پروژه به دليل فقدان عالقه ي كافي به آن ناكام                   .  شد

ن پروژه وجود داشت و يادگيري از اولويت هاي اساسي          اما عالقه ي زيادي به اي    .  مانده است 
از جمله معاوني كه پروژه , مشكالت از زماني شروع شدند كه اغلب مديران ارشد  .  شركت بود 

 .در جلسات كاري ماهيانه غيبت كردند, را راه انداخته بود
هميشه مشكلي وجود داشت كه      .  هميشه چيزي مانع حضور آنان در جلسه مي شد          

معاوني كه پروژه را راه انداخته بود به صراحت از پروژه               .   را مشغول مي ساخت    مديريت
حمايت مي كرد، اما هر وقت رهبران تيم قصد مالقات با او را داشتند، تمام وقت هايش پر                   

بر كارهايش كنترلي   ,  سرانجام معلوم شد كه وي با وجود اين كه مديري ارشد بود               .  بود
همين مسئله در مورد رهبران اجرايي ارشدتر نيز        .  ا ادامه بدهد  نداشت و نمي توانست پروژه ر    

اين الگو را در ساير بخش هاي سازمان        ,  ديگران با پيروي از رهبران اجرايي      .  صدق مي كرد 
هيچ كس نمي پرسد چرا مديران بر برنامه ي زماني خود كنترلي              .  نيز گسترش مي دهند  

 .ندارند
, ز دارند كه براي فعاليت هاي جديدي مثل تأمل        اقدامات يادگيري موفق به افرادي نيا      

تيم هاي اصلي همچنين بايد براي طراحي      .  كار گروهي و آموزش وقت بگذارند     ,  برنامه ريزي
گروه هاي كاري بايد يك يا دو روز در ماه درباره ي مسايل           .  مراحل بعدي اقدام وقت بگذارند    

 بر زماني كه صرف حضور در         بايد عالوه  ,  اعضاي متعهد شبكه  .  كسب و كار بحث كنند     
فرستادن و  ,  براي كارشان نيز وقت بگذارند و زماني را براي بحث كردن            ,  جلسات مي كنند 
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اگر براي بحث و كسب مهارت هاي تفكر سيستمي زمان           .  خواندن نامه ها اختصاص بدهند   
تغيير هيچ نوع , كافي اختصاص ندهيم، حتي اگر عالقه ي فراواني به تغيير وجود داشته باشد

افرادي كه براي رفع نيازهاي جاري كسب و كار وقت              .  بنيادي در سازمان رخ نمي دهد     
 .نمي توانند متعهد اقدامي جديد بشوند, ندارند

 رو به رو مي شوند، مرتب از آشفتگي         - نداشتن وقت      -افرادي كه با چنين چالشي      
اختن به كاري جديد و      كارهايشان حرف مي زنند و بحران هاي متوالي به آنها اجازه ي پرد            

منابع انساني مرا احضار مي كند و        «:  معاون يك شركت مي گويد    .  اتمام آن را نمي دهد    
, بودجه را بايد تا سه شنبه مشخص كنيم         .  مي گويد بايد تا پنج شنبه كارها انجام بشود         

ديگر زماني براي فكر كردن باقي نمي ماند و شما از من             .  مشتري ها دوشنبه سفارش دارند   
 شركت برتر مسئوليت    ٥٠اين فرد در يكي از      »  .مي خواهيد براي يادگيري هم وقت بگذارم     

به .   صبح سر كارش حاضر مي شود     ٦ ميليارد دالر را به عهده دارد و هر روز رأس ساعت             ١٠
اين ترتيب، معلوم مي شود كه چالش زمان فقط مشكل سطوح مياني نيست و سطوح باال                  

 .نيز با آن درگيرند
وقتي همه مشغول   .  اصلي نداشتن وقت نيست، بلكه انعطاف ناپذيري آن است         مشكل  

وقت افراد با اهداف و       .  مبارزه ي واقعي اولويت بخشي به كارهاي خودمان است         ,  هستند
وظايف تحميلي پر مي شود و زمان اختياري كمي دارند و نمي توانند كاري را كه براي                     

 .انجام بدهند, ر استخودشان و در بلندمدت براي سازمان مهم ت

 ديناميك هاي ضمني كمبود وقت 

فرايند ,  همان گونه كه در نمودار ديده مي شود، در سمت چپ ساختار محدودكننده ي رشد             
هر چه سرمايه گذاري    ,  طبق نظريه ي ما   .  تقويت كننده ي رشد تغيير بنيادي قرار دارد        

ري بيشتري توسعه پيدا مي كنند و      توانايي هاي يادگي ,  بيشتري براي اقدامات يادگيري بكنيم    
اين توسعه به كمك    .  افراد را به داشتن تعهد نسبت به اقدامات جديد مشتاق تر مي نمايد             

 .نتايج مختلف و شبكه هاي غيررسمي به دست مي آيد
فرايندهاي محدودكننده در سمت راست نمودار، نشان مي دهد چگونه محدوديت  زماني  

زمان مورد نياز بيشتر    .   اقدامات تغيير رشد بيشتري داشته باشد      هر چه .  رشد را كند مي كند   
فرصت الزم براي تغيير تأمين نمي شود و به اين            ,  اگر زمان انعطاف پذير نباشد    .  مي شود

زماني كه صرف   :  اين اتفاق به دو شيوه رخ مي دهد       .  ترتيب، پيشرفت كار محدود مي گردد     
در ( كليدي در جلسات مهم حضور ندارند            اقدامات مي شود اثربخش نيست؛ مثالً افراد        

يا افراد فكر مي كنند وقت كافي براي اين كار ندارند و            )   نشان داده شده است    B١حلقه ي  
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اين دو فرايند در مقابل       ).   نشان داده شده است      B٢در حلقه ي    (مشاركت نمي كنند    
از  ( يادگيري   سرمايه گذاري جديد براي اقدامات يادگيري مي ايستند و رشد توانايي هاي           

 .را كند و يا كامالً متوقف مي كنند) جمله قابليت يادگيري توسعه ي انعطاف پذير بودن زمان
چندين راه  ,  مثل تمام فرايندهاي محدودكننده ي ديگر     ,  مقابله با چالش كمبود وقت     

افراد .  در يك سر طيف، زمان انعطاف ناپذير است و پيشرفت اندكي رخ مي دهد              .  حل دارد 
كمي دارند و زماني را براي انجام تغيير اختصاص نمي دهند و يا اين كه سعي مي كنند                وقت  

 .وقت بگذارند، اما پس از مدتي متوجه مي شوند كه كارها پيش نمي روند
زمان افراد انعطاف پذير است و فرايندهاي محدودكننده اي كه          ,  در سوي ديگر طيف    

تيم هاي پيشاهنگ بين اين دو سر طيف قرار          .  توصيف كرديم، تأثيري بر كار آنها ندارند        
افراد كنترل كافي بر زمان خود دارند و حتي اگر فشار زيادي بر آنها وارد شود،                      .  دارند

تيم هاي .  مي توانند كارشان را با برخي تالش ها ادامه بدهند و به تدريج پيشرفت كنند                  

گذاری در اقدامات با سرمایه  
تغییر، زمان مورد نیاز اعضای تیم

اگر.  پیشاهنگ افزایش می یابد     
برنامۀ زمانی انعطاف کافی نداشته
باشد و زمانی به این اقدامات
اختصاص نیابد، نداشتن وقت آزاد

اقدامات را:  دو اثر خواهد داشت    
بی تأثیر می کند و بنابراین رشد
احتمالی توانایی های یادگیری را

و یا)  B1حلقه  (0تضعیف می کند   
نومیدی را افزایش می دهد و به
این ترتیب تمایل و اشتیاق افراد به

حلقه.  (تعهد را افراد را کم می کند     
B2.( 
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 با بهبود توانايي هاي     پيشاهنگ متوجه مي شوند كه زمان مانع مهمي نيست و مي توانند             
آنها از زماني كه قبالً استفاده ي       .  يادگيري از وقتي كه در اختيار دارند بهتر استفاده كنند           

حل ,  مسايلي را كه نمي توانستند درباره اش حرفي بزنند        .  بهره مي برند ,  اثر بخش نمي شد 
, كارهاي ديگران مثل بررسي مداوم    ,  در ضمن از كارهايي كه زمان را هدر مي دهد        .  مي كنند

 .پرهيز مي كنند
اگر افراد انعطاف پذيري   .  فرايند محدودكننده ي كمبود وقت، بسيار سريع عمل مي كند        

در واقع چون   .  اغلب اقدامات تغيير بسيار سريع از بين مي روند        ,  زماني كمي داشته باشند   
متأسفانه در  .  هيچ وقت شروع نمي شود   ,  افراد كمي زمان الزم را به تغيير اختصاص مي دهند        

 .بسياري از محيط هاي كاري پر اضطراب امروز، چنين اتفاقي مي افتد

 استراتژي هاي مقابله با چالش كمبود وقت

. شركت ها به اقدامات فوري و نادرست بسياري براي مقابله با مشكل زمان دست مي زنند                 
ال برنامه هاي  مث.  وضعيت را بدتر مي كنند    ,  بسياري از آنها فقط با آشفته كردن محيط           

نامه هاي الكترونيكي كه براي ارتباط        .  عاملي وقت گير است   »  مديريت زمان «آموزشي  
برخي افراد از روش هاي      .  باعث اتالف وقت مي شوند     ,  اثربخش افراد طراحي شده اند     

قطع جلسه براي حضور در جلسه ي      ,  غيررسمي كوتاه مدتي مثل برنامه ريزي دقيقه به دقيقه      
. دن به نامه ها در حين جلسه و انجام كارها در آخر هفته استفاده مي كنند               پاسخ دا ,  بعدي

تمام موارد فوق محيط كار را تنش زا مي كند و مقابله با مشكالت محيط كاري را دشوارتر                   
 .مي سازد

مسئله ي اصلي بررسي پيش    .  كاهش نمي يابد ,  زماني كه براي اقدامات تغيير الزم است      
ست كه ما را به اين باور سوق مي دهد كه زمان انعطاف پذير                  فرض ها و گرايش هايي ا     

 :اثبات شده است كه رهيافت هاي زير براي مقابله با اين چالش اثربخش مي باشند. نيست
 

,  هر چه افراد و برنامه هاي بيشتري به تغيير سازماني بپردازند          .تالش ها را تركيب كنيد    •
تدوين سناريوهاي , استراتژي, كيفيت, ي كاريبرنامه ريز. اقدامات بيشتر تكثير مي شوند

وقتي اقدام  .  اقدامات منابع انساني و بودجه بندي به زمان و توجه نياز دارند              ,  كاري
اگر .   به آن اختصاص مي دهند     - هر چند كم      -جديدي آغاز مي شود، افراد زماني را        

به آنها عالقه   حتي اگر افراد متفاوتي      ,  اقدامات متعدد را در يك اقدام تركيب كنيم         
آيا هدف مشتركي وجود ندارد كه به پيشرفت        .  بسيار اثربخش خواهد بود   ,  داشته باشند 

 در مسايل كليدي كسب و كار كمك كند؟
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 .مراجعه كنيد ٩٩در صفحه ي » پنج راه ايجاد زمان«به 
 

 اگر كارگري را براي باال بردن يخچال اجير         .زماني را به توجه و تمركز اختصاص بدهيد        •
حتي وقتي او پله ها را نگاه      .  وسط راه او را متوقف نكنيد تا چيزي از او بپرسيد          ,  رده ايدك

وقتي باالي  .  مي كند تا تصميم بگيرد چطور كارش را انجام بدهد، وي را صدا نكنيد               
فقط يك اشتباه كوچك باعث مي شود كه به پايين سقوط كنيد و             ,  ديواري بلند باشيد  

ي توان انتظار داشت متوقف كردن فردي كه به مسئله اي          چطور م .  آسيب جدي ببينيد  
 .حياتي در كسب و كار فكر مي كند، خطري در بر نداشته باشد
با اين كار نيروي زيادي     .  زماني را به توجه، تمركز و كار سخت اختصاص بدهيد           

كاري كه طي برنامه اي سه روزه انجام مي شود بيش از سه برنامه ي يك               .  آزاد مي شود 
 .ه، مؤثر است چون افراد مي توانند بر روي آن تمركز پيدا كنندروز

به نظر مي رسد كه در     .  به افراد اعتماد كنيد كه بر زمان خودشان كنترل داشته باشند           •
اگر رييس  .  فعاليت هاي كسب و كار، سرعت تيم با سرعت رييس آن مشخص مي شود              

ه رهبر و اعضاي تيم فشار زيادي       اين امر ب  .  حضور نداشته باشد، كاري انجام نمي گيرد       
اگر كسي حضور نداشته باشد و به نظر مشغول نرسد، بي كفايتي تلقي               .  وارد مي كند 

 .مي شود
بهتر است به افراد اجازه بدهيد      :  مي گويد,  MITاستاد  ,  همان طور كه التي بايلين    

ارزيابي به جاي اين كه آنها را با حضورشان            .  خودشان زمانشان را برنامه ريزي كنند     
به اين ترتيب، بسياري از تضادهاي كار و خانواده         .  كنيم، با نتايج توليدي قضاوت كنيد     

بهترين راه اعتمادسازي در سازمان اين است كه به اعضاي آن اجازه               .  از بين مي رود  
اين روش باعث مي شود كسي خودش      .  بدهيم خودشان كارهايشان را برنامه ريزي كنند     

خود را فردي اثربخش بداند كه به آينده ي سازمان عالقه مند             را تنبل فرض نكند و       
 .است

 كاريكاتوريست  - از مارك آلن استمتي       .به وقت هاي برنامه ريزي نشده بها بدهيد         •
 سؤال كردند چرا بيشتر كار نمي كند و كاريكاتورهاي بيشتري                 -واشنگتن پست 

كيفيت كارهايم به   .  بدهيمبايد به افكار بي سر و ته ميدان         «  :  نمي كشد؟ وي جواب داد   
 ».اين افكار بي سر و ته بستگي دارد

. كيفيت كار مديريتي نيز به حجم بااليي از زمان برنامه ريزي نشده بستگي دارد               
صحبت درباره ي موضوع هاي مهمي كه الزم نيست         ,  زماني را به فكرهاي بي سرانجام     
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كنند با مسايل مبهمي مثل     سريع به نتيجه برسند و گفتگو هايي كه به افراد كمك مي            
 .تغيير و يادگيري كنار بيايند تخصيص بدهيد

حوزه هاي ,  بحث هاي ماهرانه ,  يكي از مزاياي كليدي گفتگو       »  زمان آرامش «
زمان .  آزمايشگاه هاي يادگيري و ديگر روش  هاي مذاكره ساخت نيافته است          ,  فعاليت

ارزه با ديگران در هنگام كار،       آرامش غيررسمي همراه با فرصت دادن به افراد براي مب          
 . استشنشان دهنده ي رويكردي پر تن

چرا سازمان ها ايجاد زمان آرامش را دشوار مي بينند؟ شايد به دليل كميت گرايي و             
ارزيابي سفت و سخت زمان در هنگام كار، طيف گسترده اي           .  تفكر رايج بهره وري باشد   

تحقيق و بررسي را به حساب         ,  تصميم گيري,  گفتگو,  از كارهايي مثل فكر كردن      
رهبران .  كارهايي كه در بيشتر سازمان هاي امروزي جز جدايي ناپذير كارند          .  نمي آورد

حمايت , از كارهايي كه نمي توان اندازه گيري كرد, هنداجرايي كه از ارزيابي كمي كار آگا 
 . ناپذير استنتيجه ي اين امر ناسازگاري وظايف انعطاف پذير با زمان انعطاف. نمي كنند

 بايد بسيار متهور و خيال پرداز باشد - كه زمان محدودي دارد  -يك رهبر عملياتي    
ما درباره ي مسايلمان حرف مي زنيم، بي آن   كه مجبور باشيم تصميمي              «:  كه بگويد 

رهبران شبكه درباره ي برگزاري جلسات گفتگو، نوميدي         »  .درباره ي آن اتخاذ كنيم    
ت با ديگران حرف مي زنند و به اين ترتيب، به اعضاي سازمان               افراد و احتمال شكس    

 ..كمك  مي نمايند
 

 . مراجعه كنيد١٠٩به مديريت عرصه هاي عمل در صفحه ي 
 

 در بيشتر مواقع چالش نداشتن وقت         .توانايي هايي براي حذف كار زياد ايجاد كنيد         •
كه قبالً پنجاه نفر انجام     ده نفر كاري را مي كنند       .  كافي، بازتاب واقعيت تلخ تري است    

. كار دفتري كه قبالً ديگران انجام مي دادند به كار مدير اضافه شده است            .  مي داده است 
براي جبران اين كار اضافي  مديران وظايف غير ضروري و تالش هاي بي فايده را كنار                 

 و  الزمه ي چنين كاري داشتن مهارت ها و توانايي هايي است كه به زمان              .  مي گذارند
زماني غير ضروري بودن وظايف معلوم مي شود كه افراد درباره ي              .  توجه نياز دارند   

 .فرايند كارشان با يكديگر حرف بزنند
 

براي مثال به منظور آشنايي با اقداماتي كه در جنرال الكتريك انجام شده اند به صفحه ي                 
 . مراجعه كنيد٩٠
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, مدير عامل سابق بيمه ي هانوور      ,   بيل اوبرايان    .به بازي هاي سياسي توجه نكنيد       •
تخلفات و بازي هاي سياسي را از        ,  اگر بتوانيم تمام كاغذبازي هاي اداري      «:  مي گويد

را بيست  )  GNP(مي توانيم توليد ناخالص ملي     ,  سازمان هاي سلسله مراتبي حذف كنيم   
وي به  به عنوان مثال ،     ».درصد افزايش و زمان كار را به سه روز در هفته كاهش بدهيم            

من «:  يادگيري ذهني افراد در واكنش ها و حرف هاي ديگران اشاره مي كند و مي گويد             
نگرانم كه فالن دستورالعمل چيست؟ اگر قبل از اين كه او دستورالعملش را بگويد                   

افراد زمان زيادي را صرف گفتگو مي كنند و درباره ي         »  .ضرر مي كنم ,  فكرم را بيان كنم   
. براي مشتري ارزش بيشتري ايجاد كرد حرفي زده نمي شود           اين كه چطور مي توان      

بلكه بيشتر در اين باره حرف مي زنند كه چطور به مديران پاسخي را كه فكر مي كنند                 
 ».بدهند, آنها دوست دارند

وقتي ,  به عنوان مثال   .  رهبران اجرايي در ايجاد اين نگرش نقش مهمي دارند            
كن است از كاركنان آن واحد بخواهد برخي از         مم,  مديري از يك سايت بازديد مي كند     

عيب ها را برطرف كنند؛ عيب هايي كه به نظرش چندان مهم نيستند اما وقت زيادي را               
با نگاه كردن به تقويم كارهاي مديران اجرايي        «:  اوبرايان مي گويد .  از كاركنان مي گيرند  

 عامل زمان هاي خود    بسياري از مديران  .  مي توان متوجه شد كه چه نوع مديري هستند       
 جلسه و يا حتي     ٢٠طي يك روز    .   دقيقه اي تقسيم كرده اند   ٣٠ تا   ١٥را به وقت هاي    

در برنامه ي كارم جلسات نصف روزه يا يك         ,  وقتي من مدير عامل بودم     .  بيشتر دارند 
 دقيقه حل كرد ديگر به      ١٥اگر مشكلي را بتوان در عرض       .  روزه ي زيادي وجود داشت   

 ».يت ارشد نيازي نيستمداخله ي مدير
 رهبران عملياتي بايد به نيازهايي كه از بيرون            .به نيازهاي غيرضروري پاسخ ندهيد      •

تيمي در گمبل اند پروكتر به بازطراحي زنجيره ي توليد           .  مي آيد جواب منفي بدهند    
به همين منظور كه به مدت       .  خود پرداخت و تصميم گرفت اين پروژه را تكميل كند          

درباره ي اين پروژه بحث شد     .  م درخواست هاي مديريت ارشد رد مي شدند     شش ماه، تما  
حتي پس از پذيرش اين درخواست نيز، اجراي كامل          .  و مدير عامل با آن موافقت كرد      
مديران ارشد بر اساس روش مرسوم درخواست هايي        .  آن به انرژي زيادي نياز داشت        

 .مي كردند كه به طور كلي از آنها بي خبر بودند
 از آنجا كه آثار خوب و بد يك سيستم، در هم تنيده              .اصالحات تدريجي در طي زمان     •

آيا از  .  درباره ي آنها تحقيق كنيم   ,  شده اند؛ بهتر است به جاي مبارزه با نيروهاي مقاوم         
گذشته خط مشي محدود كننده  اي وجود داشته است كه ميزان انعطاف پذيري زمان را             
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نيد چرا آن خط مشي وجود دارد؟ آيا خط مشي ديگري همان          به خطر بيندازد؟ آيا مي دا    
 اهداف را محقق نمي كند تا به اين وسيله كنترل بيشتري بر زمان داشته باشيم؟

, متأسفانه بيشتر افراد نگرانند كه اگر درباره ي انعطاف پذيري زمان حرف بزنند              
سياسي را كنار بگذارند    آنها به جاي اين كه بازي هاي       .  ستيزه جو و بزدل به نظر برسند     

بيشتر و سخت تر   ,  يا اين كه درباره ي نحوه ي حذف كار اضافي از سيستم صحبت كنند           
در نتيجه، زمان كمتري به توسعه ي گروه هاي كاري و انديشيدن كه در              .  كار مي كنند 

 .اختصاص مي دهند, سازمان ارزش توليد مي كنند
الگوي ذهني ايشان اين است كه . در وراي اين چالش، عنصري فرهنگي وجود دارد  

اين ايده  .  اجزا بر زمان خود كنترلي ندارند     .  جزيي از ماشين مكانيكي يا صنعتي هستند      
ماشين بر مبناي تقليد به آنها نياز دارد و آنان را در جاهايي كه بيشتر                 .  مضحك است 

نده ي سازمان  اگر مديران و كارمندان را آدم هايي مشتاق به آي         .  قرار مي دهد ,  نياز دارد 
انتظار داريم  .  از آنها انتظار خواهيم داشت كه بر زمان خود كنترل داشته باشند           ,  بدانيم

بر تهديد كمبود وقت غلبه كنند و       .  كه در پي استفاده ي اثربخش تر از زمان خود باشند        
در اينجا چه مي كنيم و اگر هدفي       «.   سؤال نمايند  - چالش هدف  -در مورد چالش دهم   

 »يم، چگونه مي توانيم از اتالف وقت در رسيدن به آن جلوگيري كنيم؟حياتي دار

   تغيير فرهنگي در جنرال الكتريك٢
  تكامل بهره وري و اثربخشي تكامل بهره وري و اثربخشي 

  هوانگ، مدیر فرایند تسریع تغییر، جنرال الکتریک کورتون ویل–ژاک ویرلینگ 
 

 .رت دارد شه رويكردهاي پيشروي خود در تغيير سازماني         به دليل جنرال الكتريك   
. دارد به تغيير بنيادي گرايش ها و عقايد افراد نياز            اي تغيير عمده  چنينبراي درك   

كمبود  چگونه   ، مي گويد در اينجا، مدير ارشدي از دانشگاهي مشهور در كورتون ويل         
برخي .  ه است  براي يادگيري سازماني منجر شد       گسترده ايوقت به اقدام بديع       

 كه رويكرد جنرال    دنن و نگرا   اندران و رهبري قهرمانانه    ارجاع به بح   نگرانخوانندگان  
 رهبران كاريزماتيكي مثل جك       .الكتريك بيشتر بر اطاعت استوار باشد تا تعهد          

به نظر مي آيد كه    .  بحران ها را فيصله مي دهند   بي درنگ    ،، رييس هيأت مديره   شول
 در افراد و تيم ها     ،جنرال الكتريك بر اطاعت و تعهد مبتني باشد و به گونه اي اين دو            

برای پیشنهادات و نظراتی
درباره ی تجربه ی انعطاف پذیری
زمان و گرایش های مرتبط، به

، نوشته ی»توجه دوباره به تعادل    «
این. بتسی  جاکوبسون مراجعه کنید

متن در                         
com.fieldbook.www://http
html.balance/موجود است . 
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سازمان شما به هر شكلي كه باشد، مطالب زيادي از تجربه ي           .  با هم تالقي مي كنند   
 .جنرال الكتريك ياد مي گيرد

برخي .   به دليل برنامه ريزي استراتژيك مشهور بود          ١٩٧٠جنرال الكتريك در دهه ي        
، ياد  ١٩٩٠ و   ١٩٨٠ هاي  در دوران پر شتاب دهه    .  مي گويند كه ما كارها را تعريف مي كرديم      

گرفتيم كه حتي طرح هاي بسيار جزيي نيز با وقايع ناخواسته اي مثل فروپاشي ديوار برلين،               
 .جنگ خليج فارس و يا مشكالت اقتصادي كشورهاي آسياي شرقي از هم مي پاشند

بلكه به عكس تالش     ,  جنرال الكتريك شركتي نيست كه با برنامه ريزي اداره شود            
مشتري ها چيز  ,  وقتي اتفاقي مي افتد  .  اني باشد كه ارزش ها را تغيير مي دهد       مي كند سازم 

الزم نيست اعضاي سازمان آن را         ,  جديدي مي خواهند يا رقبا به بازار وارد مي شوند            
 .پيش بيني بكنند، اما بايد متوجه آن بشوند و سريع به آن پاسخ بدهند

, از سيستم كنار گذاشته شوند      تصميم گرفته شد كه كارهاي اضافي          ١٩٨٩در سال   
اين برنامه  .   گذاشتند Work outنام اين برنامه را     .  كاغذبازي حذف و زمان اعضا آزاد بشود      

به جنبه هاي فرهنگي تغيير توجه داشت و به اعضاي سازمان كمك مي كرد تا                           
يق بايد كاركنان را تشو    .  گرايش هايشان را در مورد كار و راه هاي انجام آن تغيير بدهند              

بايد ياد مي گرفتند   .  مي كرديم كه به بهره وري در جنرال الكتريك توجه بيشتري بكنند             
را در كارهايشان لحاظ     )  مثل نياز به افزايش حاشيه ي عملياتي       (چگونه نيازهاي شركت     

 .كنند
تالش يادگيري طي هفت مرحله از      ,  همان گونه كه در شكل صفحه ي بعد آمده است         

اكنون ما تمام اين مراحل را      .  تا كيفيت شش سيگما پيشرفت كرد     جمع و جور كردن كارها      
برنامه هاي آموزش رسمي جنرال الكتريك، نقشي كليدي در         .  در كارهايمان انجام مي دهيم   

 .آماده كردن كارمندان براي پاسخ سريع و اثربخش به تغيير داشته اند

 RAMMPتمرين ها و ماتريس : مرحله ي اول

افراد را جمع كرديم و از آنها       .  جلسه  هاي يك تا سه روزه شروع كرديم       با   ١٩٨٩ما در سال    
, آنها را در تيم هاي قطري     .  خواستيم به بهره وري و اتالف وقت در كاغذبازي توجه كنند            

مي دانستيم كه  .  شامل افرادي كه در سطوح و كارهاي مختلف كار مي كردند، گرد آورديم             
تيم هاي ما از   .  واحدها و سطوح رخ مي دهد     ,  ظايفاتالف وقت و تالش، در نقاط تالقي و         

 . مي ناميديمRAMMPچارچوبي پيروي مي كردند كه آن را 
 

Work outنام برنامه ی تحولی 
در جنرال الکتریک است که به
جنبه های متعدد تغییر و تحول در

 . زمان می پردازدسا

RAMMPاز حروف اول معادل 
انگلیسی کلمات گزارش ها،         

، معیارها و مصوبات، جلسات   
 .رویه ها اخذ شده است
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تيم ها به زمان مورد نياز »  آيا اين گزارش واقعاً الزم است؟     «:  ها گزارش •
در مواردي رهبران از     .  براي توليد و خواندن گزارش ها دقت كردند        

 -و توجه نداشتند كه سه نفر      روي عادت تقاضاي گزارش مي كردند       
گزارش هاي ديگر نيز بر روي ميزها       .  هفته صرف تهيه ي آن مي شود     

 اعضاي  RAMMPبعد از جلسات    .  مي چرخيدند و خوانده نمي شدند   
شما مرتب از ما گزارش     «:  سازمان مي توانستند به رييس خود بگويند     

ر نصف  اگر رويه ي خود را تغيير بدهيد، ما كارها را د             .  مي خواهيد
 ».زمان فعلي انجام مي دهيم

آيا الزم است افراد ديگري نيز اين تصميم را تصويب                 «:مصوبات •
اعضا متوجه شدند كه براي سفارش خريد بايد دوازده امضا            »  .كنند

سازمان ها به دانشمندان براي انجام آزمايش هاي پيچيده           .  بگيرند
 .مي دهنداعتماد مي كنند اما به آنها اجازه خريد دستكش را ن

شركت كنندگان از يكديگر مي پرسند، آيا با زماني        »  .آيا اين جلسه الزم است    «:  جلسه •
چيزي به دست مي آيد؟ آيا زمان زيادي صرف جلسه               ,  كه صرف جلسه مي شود     

مي شود؟ نمي توان آن را بهتر برگزار كرد؟ آيا نمي توان از ويديوكنفرانس يا تله كنفرانس             
 . هزينه و زمان مسافرت خودداري نموداستفاده كرد و از اتالف

 شركت كنندگان تمام رفتارهاي مورد انتظار را فهرست مي كنند و سپس خطي            :معيارها •
 .بين معيارهاي موجود و اين رفتارها مي كشند

انگيزش ، تشويق و ديگر خط مشي ها به        ,  آيا برنامه هاي جبراني  :  رويه ها و خط مشي ها   •
 ان كمك مي كنند؟ آيا در مسيري درست قرار داريم؟افراد در اثربخش بودن كارش

 

آيا واقعاً الزم است كارها     «:   بر يك پرسش متمركز هستند     RAMMPتمام مذاكرات   
سرانجام در  .  اين جلسات به پرسش گري مداوم دامن مي زنند      »  به همين شيوه انجام بشوند؟    

به ,  كه براي تغيير داشتند   شركت كنندگان ايده هايي را    ,  جلسه اي با حضور تمام زيرتيم ها     
 .صورت مستقيم به رهبران كسب و كار گفتند

از .  رهبران كسب و كار را تشويق كرديم به تغيير پاسخ مثبت بدهند            ,  در بيشتر موارد  
افرادي كه به كار نزديك ترند،       .  آنها خواستيم كارمندان را به دادن ايده تشويق كنند             

 افراد مي ديدند كه رهبران كسب و كار به ايده هايشان          اگر.  ايده هاي بهتري براي تغيير دارند    
به همين دليل، ما با نتايج دم       .  رفتارشان تغيير مي كرد  ,  گوش نموده، به آنها عمل مي كنند     
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تغيير آسان و بي خطري كه رهبران كسب و كار بپذيرند و موفقيت هاي            .  دست شروع كرديم  
 .سريع و آساني به دنبال داشته باشد

 كارخانه هاي جنرال الكتريك افراد براي جابه جايي كامپيوترهايشان بايد             در يكي از   
همه ,  اما وقتي مسئول اين كار در ساعت شش بعدازظهر به خانه مي رفت            .  مجوز مي گرفتند 

اين تناقض سال ها افراد را آزار مي داد، اما          .  مي توانستند آزادانه كامپيوترها را جابجا كنند      
شما سيستم  «:  باالخره به مدير كارخانه گفتند    .  ن آن را نداشت   هيچ كس جرأت مطرح كرد    

. امنيتي مناسبي نداريد و ما مي توانيم بعد از ساعت شش با كامپيوتر در سازمان تردد كنيم               
 ».پس لطفا مجوز هاي كتبي غير ضروري را حذف كنيد

امنيتي را  افرادي را مقصر مي دانيم كه براي اولين بار اين سيستم            «به طور طبيعي ما     
بايد سعي كنيم درباره ي نيازهاي      .  اما اين كار به تغيير كمكي نمي كند        »  .ايجاد كرده اند 

آيا مي توانيم اين سيستم را بدون اثرات جانبي كنار بگذاريم يا            .  اوليه ي امنيتي بحث كنيم   
اين كه مشكالت قديمي دوباره سر بر مي آورند؟ يك بار براي حذف كاري اداري، مثل                     

از خبرنامه استفاده كرديم و به همه نشان داديم كه چه كاري بايد               ,  تم امنيتي نامؤثر  سيس
 .اين كار به ما كمك كرد در مسير نوآوري بيشتر گام برداريم. انجام بدهيم

» .از مديرتان بپرسيد و ياد بگيريد       «:  الگوي قديمي جنرال الكتريك به ما مي گويد         
مديرتان ,  كنار و بيرون ـ نگاه كنيد     ,  پايين,   جا ـ باال   به همه «الگوي جديد پيشنهاد مي كند     

 ».از شما ياد خواهد گرفت
به كارگراني مراجعه مي كنيم    ,  وقتي مجبوريم مدت زمان انجام كاري را كاهش بدهيم         

. به آنها نمي گوييم چگونه كارشان را انجام بدهند         .  كه آن كار را به خوبي انجام مي دهند         
 و بعد مي گوييم - درصد كاهش بدهيم٥٠ مثال مي خواهيم زمان را  -هدف را عنوان مي كنيم   

آنها موقعيت را بهتر مي شناسند و        »  .هر كاري الزم است انجام بدهيد تا نتيجه بگيريد           
 .ايده هايشان بهتر از ايده هاي مديران واحد است

 ماتريس نتيجه

 .ساده است، ماتريسي بسيار RAMMPيكي از ابزارهاي مناسب مذاكره در جلسات 
خط مشي ها , معيارها, جلسات, مصوبات, گزارش ها«افراد پيشنهادات خود را براي بهبود       

هدف مشخص كردن ايده هاي ساده اي است كه       .  در اين ماتريس عنوان مي كنند    »  و رويه ها 
تجربه نشان  ,  به عنوان مثال  ).  ١خانه ي شماره ي   (اجراي آنها، اثري بزرگ به همراه دارد          

 كه اجراي كامل سيستم كامپيوتري جديد بسيار مشكل است اما اجراي يكي از                  مي دهد
 .اجزاي آن نسبتاً آسان است و اثر خوبي بر روي كار خواهد داشت
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 - حتي اگر انتخاب نهايي مورد توافق همه نباشد      -بعد از برگزاري جلسه با اين ماتريس        
ا هنوز از اين ماتريس استفاده        م.  مي دانيم چرا گروه فالن پروژه را انتخاب كرده است            

 .مي كنيم و از آن براي موضوع هاي چالش برانگيز بهره مي بريم
تكنيك ها و  ,  ياد گرفتيم كه از تمام ابزارها       ,  با گذشت زمان  

فرايندهاي تمرين در كارهاي مشترك و با مشتري هاي عمده              
. ماستفاده كنيم تا بتوانيم از چالش هاي كار با يكديگر فراتر بروي             

مثل راه آهن كه لوكوموتيوهاي    (نمي خواستيم مشتري هاي كليدي    
به همين  ,  از مشكالت و خطاهاي ما آگاه بشوند       )  ما را مي خريدند  

اما خيلي زود متوجه     .  دليل آنها را از جلسات حذف كرده بوديم         
. شديم كه مشتري ها همه مشكالت و خطاهاي ما را مي دانند               

در جلسات دعوت كرديم تا درباره ي       بنابراين آنها را براي حضور       
مشتري ها اظهار  .  اين كار بسيار مفيد بود    .  مشكالتمان حرف بزنيم  

 ».شما همان شريكي هستيد كه ما به دنبالش بوده ايم«: مي كردند
 

 . مراجعه كنيد٤٣١براي اطالعات بيشتر در مورد شركا به چالش ترويج در صفحه ي 
 

ره ي اثربخشي آن روش در جنرال الكتريك           هنوز دربا ,  بعد از گذشت چند سال       
ما «:  اعضاي سازمان مي گويند  ,  اكنون اگر مشكلي بروز كند     .  صحبت هاي فراواني مي شود  

 .و منتظر مدير نمي مانند تا راهي به آنها نشان بدهد» .بايد روي آن كار كنيم

 بهترين فعاليت ها: مرحله ي دوم

 اعضاي سازمان را به بيرون از كسب و كار            . آغاز شد  ١٩٩٠دومين مرحله ي كار در سال       
ما به افرادي كه ايده ها را نشر         .  خود و شركت فرستاديم تا بهترين ايده ها را پيدا كنند            

 .مي دادند پاداش مي داديم
هر وقت اتفاق جديدي مي افتاد كارهاي ديگران را مطالعه مي  كرديم و به اطراف                    

شركا و افرادي در خارج از شركت مالقات          ,  ري هابارها با مشت  .  خودمان توجه مي  نموديم  
در جلسات كليدي كسب و كار، موضوع       .  كرديم و از آنها درباره ي كارهايشان سؤال نموديم       

اين كار با مديران ارشد شركت كه هر سه ماه در              .  تبادل كارهاي خوب را مطرح كرديم      
مدير وال مارت دوره ي    در يكي از جلسات،       .  آغاز شد ,  شوراي مديران گرد هم مي آمدند      

وال مارت هر هفته مديران كليدي فروش خود       .  يادگيري هفت روزه ي خودشان را شرح داد      
آنها فروشگاه هاي شركت و فروشگاه هاي رقبا را بازديد مي كردند         .  را به ميدان كار مي فرستاد    
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ه مي شدند  اگر متوج .  و جمعه بعدازظهر يادداشت هاي خود را با يكديگر مقايسه مي نمودند          
تصميم هاي الزم را مي گرفتند و روز شنبه در        ,  كه يكي از رقبا به پيشرفتي دست يافته است        
 .سراسر شركت كارهاي الزم را انجام مي دادند

اعضا معتقد بودند اگر وال مارت مي تواند چنين كاري بكند، پس چرا جنرال الكتريك               
برخي از  .  ي موضوع هاي مختلف برگزار شد     بنابراين هر هفته كنفرانس هايي درباره      .  نتواند

افرادي از  .  اعضا به مسايل فروش و برخي ديگر نيز به تغييرات فن آوري توجه داشتند                  
آسيا و اروپا از طريق تلفن و ويديوكنفرانس در بحث هاي ما مشاركت                 ,  آمريكاي التين 

 .داشتند
 

براي مثال هاي بيشتر به    .  مثال فوق گسترش توسعه ي استراتژي را در سازمان نشان مي دهد         
 . مراجعه كنيد٤٩٩چالش استراتژي و هدف در صفحه ي 

 نقشه هاي فرايند: مرحله ي سوم

به ,   متوجه شديم، شركت هايي كه پيوسته بهره وري خود را باالتر مي برند             ١٩٩١در سال   
توليد مثل اتمام   (اين كشف براي جنرال الكتريك كه به اهداف فوري           .  فرايندها توجه دارند  

بنابراين تيم هايي چندوظيفه اي    .  كامالً جديد بود   ,  عادت داشت )  محصولي در پايان ماه    
به كمك اين تكنيك ها متوجه      .  تشكيل داديم تا تكنيك هاي طراحي فرايند را ياد بگيرند          

ارزش )  مثل اغلب كسب و كارها    ( درصد فعاليت هاي فرايندهاي ما      ١٥ تا   ٥شديم كه فقط    
گاهي قراردادها  .  مصوبات گاهي دو هفته روي ميز اشخاص مي ماند        .   كردندافزوده توليد مي  

 .به دليل مرخصي فرد مسئول به تعويق مي افتادند
در اين جلسات گرد هم آمدند و اين سئوال مطرح شد            ,  افرادي كه درگير فرايند بودند    

»  پيدا كنند؟  مي خواهند فرايند چگونه كار بكند؟ چگونه مي  توانند به اين هدف دست           «:  كه
وقتي .   نيازها و اولويت هاي مشتري ها را به طرح ها اضافه كرديم              RAMMPبا كمك    

، مي خواستيم بدانيم   »مشتري ها به اين محصول نياز دارند     «مهندس ها پيش بيني مي كردند    
 .كه مشتري ها در عمل چه فكري مي كنند و فقط از منظر عده اي ديگر به قضايا نگاه نكنيم

. رايند، گلوگاه هاي مهمي را كه افراد از آن آگاهي نداشتند، به ما نشان داد                طراحي ف 
افراد از آنچه براي رفتن به مرحله ي بعد الزم          .  هيچ فرد يا گروهي به كل امور احاطه ندارد         

 .است، تعجب مي  كنند
اهدافي كه آن قدر بزرگند كه      .  ما در طراحي فرايند اهداف محكمي را در نظر گرفته ايم         

 درصد كاهش   ٥٠زمان را   «مي گوييم  ,  براي مثال .  افراد را وامي دارد جور ديگري فكر كنند       
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بعد متوجه  »  !چگونه اين كار را بكنيم      «افراد در ابتدا سراسيمه مي شوند كه          »  .بدهيد
ممكن است به هدف تعيين شده دست پيدا        .  مي شوند الزم است كه جور ديگري فكر كنند       

اكثر افراد تا وقتي بحران را حس نكنند چيزي را          .   تر دست مي يابند  نكنند، اما به هدفي مهم    
رهبر بايد اين احساس را ايجاد كند كه تا دير نشده بايد تغييرات الزم را                 .  تغيير نمي دهند 

تكنيك ها , بايد آنها را با ابزارها. اما ايجاد احساس بحران در كارمندان كافي نيست   .  انجام داد 
 . با بحران، تجهيز نماييمو فرايندهاي مقابله

 تسريع تغيير: مرحله ي چهارم

مي دانستم كه رهبران ارشد    ,   به عنوان رهبر تيم به اين كار پيوستم          ١٩٩١وقتي در سال    
. ابزارها و تكنيك هاي كافي را براي شروع، راهبري و مديريت تغيير در اختيار ما نگذاشته اند              

:  رهبران ارشد آموزش، مرتب به ما مي گفتند            اما.  كار ما بهره وري را افزايش مي داد         
 ».مي توانيم سريع تر از اين حركت كنيم«

ما تيم طراحي را كه متشكل      .  اولين وظيفه ي من توسعه ي برنامه ي مديريت تغيير بود       
و چند مشاور بيروني بود تشكيل      ,  سرپرست فعلي كورتون ويل   ,  استيو كر ,  از تيم پيشاهنگ  

در .   مدير ارشد شركت آغاز كرديم     ٤٠٠ كارگاه براي    ٧ با   ١٩٩٢ر سال   ما كارمان را د   .  داديم
اين فرايند تسريع تغيير، سعي كرديم مسئله ي تغيير سازماني را با فراهم ساختن چارچوب               

 .يا الگويي براي تحليل سازمان روشن كنيم
و ما از رهبران اجرايي خواستيم آماده ي صحبت كردن درباره ي استراتژي هاي موجود              

ما درباره ي اهميت تغيير فرهنگي و قدرت روش هاي         .  تغييرات الزم در سازمان خود بشوند     
سعي كرديم آنها را با تغيير همراه كنيم تا بتوانند تغيير را                .  جديد تفكر صحبت كرديم    

سازمان بدهند و چشم اندازي براي بهبود بنيادي ايجاد كنند، چشم اندازي بنا كنند كه به                 
 .تغيير را درك كنند و آن را به كار خودشان پيوند بزنندهمه كمك كند 

همچنين ما چند ابزار كليدي را مطرح ساختيم كه مي توانست در انگيزش تغييرات                 
براي مثال در يك تمرين، رهبران از تمام سهامداران كليدي كه حضورشان                .  موفق باشد 

هر يك از   «.  يل كردند سپس اين فهرست را تحل    .  براي موفقيت ضروري بود، دعوت كردند      
سهامداران تا چه اندازه از اين ايده حمايت مي كردند؟ و چرا؟ آنها بايد كجا باشند؟ براي                    

 »راهبري آنها در مسير درست چه نقشه اي داريم؟
 گروهي از هدايت كننده هاي     - با تداوم فرايند تسريع تغيير         -بعد از گذشت سال ها      

. يل گران تكنيك هاي فرايند تسريع تغيير را فراگرفته اند       اين تسه .  كارآزموده تربيت شده اند  
اكنون بسياري از    .  ، مشتري ها را به جلسات فرايند تسريع تغيير آورديم            ١٩٩٤در سال    

نداعضای کلیدی تیم طراحی فرآی     
تسریع تغییر، کتی فرامیون و امی
هاوارد از تیم کراتون ویل، داو
اولریخ از دانشگاه میشیگان، آن
آربور، مری آنه از دانشگاه کلمبیا
و جان بیل، ران گاگر و گریک

 .شنیر بودند
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مسئوالن . مشتري هايي كه از جنرال الكتريك خريد مي كنند در آموزش هاي ما شركت دارند
ده دارد، باعث تسهيل موفقيت       فروش گاهي با انجام نقشي كه مشاور مديريت به عه              

 .مشتري ها شده اند

 اقدامات استراتژيك: مرحله ي پنجم

براي انجام اين كار چند اقدام عميق را طراحي كرديم كه به مسايل بسيار مهمي مثل                      
از كارهاي خوب    ,  براي مثال .  توسعه ي رقابت يا مقابله با مشكالت سركش مي پرداخت          

. كت هاي موفق بايد پيوسته محصوالت جديد توليد كنند         اوليه ي خود ياد گرفتيم كه شر      
متمركز گروه اقدامات استراتژيك شركت جنرال الكتريك بر روي معرفي محصوالت جديد              

 . شده است

 مشتري ها را برنده كنيد: مرحله ي ششم

كسب و كارهاي   .  ما شروع به سهيم كردن مشتري ها در تكينك هاي يادگيري خود كرديم            
جنرال الكتريك از طريق    .  متعددي از جنرال الكتريك، برنامه هاي بهره وري مشتري دارند         

, در برخي موارد  .  اين برنامه با مشتري ها همكاري مي كند تا بهره وري كارهايش را باال ببرد            
 .ما خدمات اضافي دريافت كرده و روابط بهتر و شركاي تجاري مناسب تري پيدا مي كنيم

 كيفيت شش سيگما: مرحله ي هفتم

 ٢٠٠٠تا سال   .  جك ولش هدفي دشوار را براي جنرال الكتريك تعيين كرد         ,  ١٩٩٥در سال   
 مدير عامل    -سود شركت پس از اين كه الري بوسيدي             .  شركتي شش سيگما بشويد    

Allied Signal         اين هدف را پيشنهاد نمود،      - و معاون سابق مدير عامل جنرال الكتريك 
اين .  سيستم كيفيت شش سيگما در موتورال توسعه يافته بود           .  استافزايش پيدا كرده     

 خطا در هر يك ميليون      ٤/٣فرايند مستلزم كيفيتي بود كه يكي از اهداف آن دستيابي به             
. مشتري ها محصوالت بهتري دريافت مي كردند    .  اين كار مزيت هاي زيادي داشت    .  واحد بود 

دند و با اين كار ساالنه ميلياردها دالر در         در ضمن رقبا نيز در همين جهت حركت كرده بو          
 .جنرال الكتريك صرفه جويي مي شد

) بهبود و كنترل  ,  تحليل,  اندازه گيري,  تعريف  (DMAICروش شش سيگما كه به        
يكي . دقتي بسيار زياد در شناسايي و تصحيح عيب ها و كنترل فرايند كار داشت, موسوم بود

هر كارمند حرفه اي جنرال الكتريك، بايد آموزش        .  از اجزاي كليدي اين روش آموزش بود       
 و ابزارهاي آماري مديريت     DMAICاين دوره ي آموزشي شامل     .  شش سيگما را مي گذراند   

DMAICاز حروف اول معادل 
تعریف،انگلیسی کلمه های          

اندازه گیری، تحلیل، بهبود و کنترل
 .م. گرفته شده است
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هر واحد كسب و كار جنرال الكتريك رهبر كيفيت يا شوراي كيفيتي داشت كه               .  تغيير بود 
گيري ها و اهداف كيفيت بحث     اندازه ,  هر سه ماه جلسه مي گذاشت و درباره ي بهترين كارها        

ما هرچيزي را كه ياد مي گيريم به كار مي بريم تا روش شش سيگما را انجام                    .  مي كردند
 .بدهيم

 فرايند يادگيري تركيبي

ياد .  كار ما مثل وجين كردن باغچه بود      .  ما هيچ يك از فعاليت هاي سابق را كنار نگذاشتيم        
كارهايي براي , هميشه فرايندهايي براي طراحي   .  گرفتيم كه علف هاي هرز دوباره در مي آيند      

 .ياد گرفتن و كاري جديد براي تسريع فرايند تغيير وجود دارد
برخي اميدوارند طي يكي دو سال، فرايند يادگيري تركيبي ما را تكرار كنند كه البته                 

 عبارتي  به.  زمان مي برد ,  تغيير فرهنگي بيش از آنچه انتظار مي رود      .  بسيار خوش بينانه است  
, وقتي جك ولش مديرعامل جنرال الكتريك شد      ,  ١٩٨١ما تالش يادگيري خود را در سال        

 .بيست سال از آن موقع مي گذرد و هنوز كار ما ادامه دارد. شروع كرده ايم
اگر فردي كه در سازماني ديگر كار مي كند از ما بپرسد چگونه روش ما را اجرا كند؟ به                  

بلكه به چهار درس كليدي كه از        .  طور دقيق آن را پياده كند      او توصيه نمي كنيم كه به       
اين چهار نكته ي هدايت گر كارهاي     .  تكيه مي كنيم ,  تجربه ي يادگيري تركيبي ياد گرفته ايم    

 :ما بوده اند
 

در اين امر   .  شركا و تأمين كنندگان را تشويق و درگير كنيد       ,  مشتري ها,  تمام كارمندان  •
كسب و كارها و شركت ها راه حل هاي      ,  وظايف,   تمام سطوح  در.  محدوديتي قايل نشويد  

 . برنده را توسعه بدهيد-برنده 
فعاليت هاي مناسب را در شركت و بيرون از شركت شناسايي كنيد و آنها را به كار                      •

در جستجوي افرادي باشيد كه مي توانند به شما در موفقيت و بهره وري بيشتر              .  ببنديد
 .كمك كنند

شما بايد مطمئن شويد كارها     .  را با فعاليت هاي منابع انساني تركيب كنيد      اين اقدامات    •
 .را در راستاي اهداف كسب و كار انجام مي دهيد و اندازه مي گيريد

اگر كارمندان را واداريد از شيوه ي فكر كردن موجود           .  اهداف روشني را تعيين كنيد      •
 .ي جديدي را مطرح مي كنندبسيار نوآور و خالق مي شوند و رويكردها, دست بردارند
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    پنج شيوه ي ايجاد زمان٣
 ریک راس

 هرس اقدامات تغيير

اين .  اكنون اقدامات تغييري را كه مي خواهيد انجام بدهيد در سمت راست فهرست كنيد               
, ايجاد تيم ,  نصب سيستم كامپيوتري جديد   ,  فعاليت ها شامل توسعه ي بخشي از كسب و كار       

اين كارها بسيار   .  اكنون به فهرست نگاه كنيد     .  آموزش مي شود انجام مهندسي مجدد يا      
آنها را هرس كنيد و سه يا چهار كار       .  خوب و مفيدند اما امكان انجام همه ي آنها وجود ندارد         

 .مهم آن را نگه داريد و بقيه را درون آنها جا بدهيد
 

 . مراجعه كنيد٩٣به صفحه ي . ماتريس نتايج جنرال الكتريك براي اين منظور مفيد است

 فهرست شيوه هاي تصميم

شما سعي  .   پرسدفرض كنيد كه رهبر ارشدي نظر شما را درباره ي يك تصميم كليدي مي              
رهبر ارشد گوش مي كند و شما حس مي كنيد كه در             .  مي كنيد بهترين پاسخ را بدهيد     
ه شده و   تا اين كه متوجه مي شويد تصميم از قبل گرفت          ,  تصميم گيري مشاركت داشته ايد  

 .نظر شما در آن دخالتي نداشته است
احساس حماقت  .  چه احساسي داشته ايد؟ احتماالً بي اعتماد شده ايد     ,  در چنين مواقعي  

 .و طرد شدن كرده ايد؟ به خصوص اگر پاسخ غلط داده باشيد
 سعي مي كنيد پاسخ مطلوب را      - به جاي پاسخ صادقانه      -اگر دوباره از شما سؤال شود       

, اين ديناميك باعث اتالف وقت براي تصميم گيري و مالحظه ي مكرر آن مي شود           .  دپيدا كني 
 .بدون اين كه در نتيجه ي نهايي تأثيري داشته باشد

رهبران بايد در مورد اين كه چه كسي تصميم مي گيرد و           ,  براي پرهيز از چنين مواردي    
 :مفيد هستندرويه هاي زير بسيار . چگونه اين كار را مي كند رو راست باشند

 

اين كاري است كه مي خواهم     .  پاسخ آن هم اين است    ,  مشكل اينجاست !  خب«:  گفتن •
 .رييس يا رهبر تمام قدرت را دارد و تمام تصميم ها را مي گيرد» .انجام بدهيد

 : هدف

کاهش حجم باالی کار با ترکیب
اقدامات یادگیری و سایر اقدامات

 :شرآت آنندگان

 مدیر که همه تغییری20 یا   15 
سازمانی را در سازمان های مشابه

 .رهبری می کنند
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براي همين پيش شما آمده ام     .  پاسخ آن هم اين است    ,  مشكل اينجاست «:  عرضه كردن  •
رييس هنوز تمام قدرت را دارد، اما بايد بگويد         »  .م بدهيد و از شما مي خواهم آن را انجا      

 .چرا چنين تصميمي را گرفته است؛ اما نيازي نيست از ديگران نظر بخواهد
اگر »  شما چه فكري مي كنيد؟    .  من چنين پاسخي دارم    ,  مشكل اينجاست «:  آزمودن •

 پاسخ  رييس از آنها صرفنظر مي كند و همان         ,  زيردستان پاسخ هاي متفاوتي بدهند    
 .خودش را به مرحله ي اجرا مي گذارد

ايده هايي دارم اما مي خواهم      .  پاسخي براي آن ندارم     ,  مشكل اينجاست «:  مشورت •
افراد حرف مي زنند و مدير تا وقتي كه صالح بداند به آنها            »  .ايده هاي شما را هم بشنوم    

كار را  همان  .  به نظرم فالني درست مي گويد     !  خب«:  سپس مي گويد .  گوش مي دهد 
 ».مي كنيم

فرايند وفاق  »  .بياييد با هم تصميمي براي آن بگيريم       .  مشكل اينجاست «:  خلق كردن  •
. مهارت هاي ميان وظيفه اي و بلوغ بيشتري در بين اعضاي گروه نياز دارد           ,  زمان مي برد 

اگر تا آن موقع به نتيجه      .  ما سه هفته فرصت داريم    «.  بهتر است به افراد فرصت بدهيم     
 مي تواند  - شامل رهبر     -هر كس   »  .مجبورم خودم به تنهايي تصميم بگيرم      ,  نرسيم
من حرف ها را شنيدم و مي خواهم تصميمي درباره ي مشكلي كه با آن                   «:  بگويد

 ».مواجهيم، بگيرم
 

اگر مثل من معتقديد افرادي كه با روش خلق كردن تصميم مي گيرند نسبت به آن                   
صادق :  به نكته اي بسيار مهم دقت كنيد     ,  حركت كنيد متعهدترند و مي خواهيد در آن جهت       

. اين رويه را براي همه بفرستيد تا همه بدانند تصميم ها چگونه گرفته مي شوند                 .  باشيد
اين چه نوع   «:  اكنون وقتي شما تصميمي را اعالم مي كنيد زيردستان مي توانند بپرسند             

 »ميم گرفته ايم؟عرضه كردن يا آزمودن؟ آيا با هم تص, گفتن, تصميمي است
از روش  .  گاهي پيشتر تصميمي را گرفته ايد اما به دنبال نظر ديگران نيز هستيد                 

اگر هنوز تصميمي   .  آزمودن استفاده كنيد و حتماً بگوييد كه از اين روش استفاده مي كنيد            
 .حتما بگوييد كه مي خواهيد مشورت كنيد, نگرفته ايد

افراد »  من به شما مي گويم   «بگوييد  .  ع بدهيد يا اين كه فقط مي خواهيد به افراد اطال        
, اگر تصميم از نوع گفتن است     .  ترجيح مي دهند بدانند با چه نوع تصميمي سر و كار دارند           

مجبور نيستند كه نگران حدس پاسخ درست باشند و اگر تصميمي از نوع خلق كردن است                
 ٢٠ استفاده مي كنند، حدود     رهبراني كه از اين ابزار ساده     .  مي توانند احساس مشاركت كنند   

 . درصد در زمان صرفه جويي مي كنند و از تنش نيز دوري مي نمايند٣٠تا 
 

برای کاربرد متفاوتی از این پنج
ایجاد«نوع تصمیم گیری به           

چگونه آغاز:  چشم انداز مشترک 
، نوشته ی برایان اسمیت، در»کنیم

،نجمین فرمان  کتاب میدانی پ     
راهنمای بحث« و    312صفحه ی  
389  -90در صفحات    »  ماهرانه

 .همان کتاب مراجعه کنید
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 ٢٧٢به صفحه ي   .  پرهيز كنيم »  برچسب هاي خاكستري «همچنين به ما كمك مي كند از        
 .مراجعه كنيد

 

 به تقويم كاري خود دقت كنيد

روه پيشاهنگ و سازمان خود را        چشم انداز گ ,  بر روي كاغذي عناصر چشم انداز خودتان       
حاال تقويم كارهاي روزانه ي    .  را بنويسيد »  هيچ كدام «سپس در زير آنها كلمه ي       .  بنويسيد

. به كارهايي كه در ماه هاي آينده قرار است انجام بدهيد، نگاهي بيندازيد            .  خود را باز كنيد   
اگر .  ي آن عالمت بزنيد   جلو,  هر كدام از اين كارها در خدمت يكي از عناصر چشم انداز است           

 .را عالمت بزنيد» هيچ كدام«جلوي , براي هيچ يك از آنها مفيد نيست
 درصد  ٤٠ تا   ٣٠خورده است؟ اگر بيش از      »  هيچ كدام «چه درصدي از كارها عالمت      

چگونه مي توانيد برخي از اين     .  شما زمان زيادي را صرف كارهاي غيرضروري مي كنيد       ,  است
  حذف كنيد؟كارها را به طور كامل

 بررسي نكات قابل توجه

بر »  به عقيده ي شما به چه چيزي بيش از حد توجه مي كنم؟          «:  در يك برگ كاغذ بنويسيد    
اين كاغذ  »  به عقيده ي شما به چه چيزي توجه كافي نمي كنم؟        «:  روي ديگر كاغذ بنويسيد   

پاسخ ها را  .  هندرا به اعضاي تيم خود بدهيد و از آنها بخواهيد به اين پرسش ها جواب بد                 
بسياري از افراد اين كار را       .  جمع كنيد و با توجه به آنها ميزان توجه خود را اصالح كنيد              

 .براي صرفه جويي در زمان بسيار ارزشمند يافته اند

 پرسش ها
 

چه كارهايي دوست ندارم انجام بدهم؟ چه كارهايي را مي توانم به ديگران واگذار كنم؟               •
  انجام بدهم؟چه كارهايي را نبايد

براي مثال مي توانيد با فردي كه زيردست شما كار مي كند تماس بگيريد و به او                 
فقط .   دالر افزايش يافته است    ٥٠٠٠٠ دالر به    ٥٠٠٠اختيارات مالي شما از     «:  بگوييد

اگر اين كار   .  سه ماه اين روش را امتحان كنيد      »  .براي مبالغ باالتر با من مشورت كنيد      
 .شه فرصت داريد كه به همان روش قديمي مديريت جزيي بازگرديدجواب ندهد، همي
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چه كارهايي را مي توانم با كمترين خطا انجام بدهم؟ وقتي مديري جوان در سن ديه گو               •
روزي از او    .  بودم، رييس من اصرار داشت كه تمام هزينه ها را به تصويب برساند                 

اما گاهي من سه    .  مضا مي كنيد  دالر را ا   ٥٠٠٠٠شما هميشه مبالغ كمتر از      «:  پرسيدم
 »چرا خود من آن را تأييد نكنم؟. روز براي همين امضا منتظر مي مانم

اگر اين روش كار بكند، وقت زيادي از شما و             .  سه ماه اين كار را انجام بدهيد        
 .رييس تان صرفه جويي مي شود

ن كه  يك بار، پس از اي    .  همان رييس به من مي گفت كارها را چطور انجام بدهم          
من .  چند روز به من اختيارات بيشتري داده بود، پرسيد چرا فالن تصميم را گرفته ام                

آيا از  «:  به نظر او تصميم من ايرادي نداشت، اما گفت           .  هم داليلم را توضيح دادم      
 »دهم؟ خودتان پرسيده ايد كه من چطور كارها را انجام مي

اگر هم  .  طرح نبوده است  من مجبور بودم بپذيريم كه هرگز اين سؤال برايم م             
 .مطرح بوده است، من روش ديگري را برگزيده ام

پس از آن وقتي كارها به عهده ي من بود، سعي مي كردم تصميمات احتمالي او را                
من هميشه همان مسير وي را طي نمي كردم، اما فكر كردن در              .  در نظر داشته باشم   

بازنگري كارها به من اين امكان      .  ادمورد انتخاب هاي او هميشه تصميم هاي مرا لو مي د       
 .را مي داد كه كارها را بدون اشتباه انجام بدهم و زمان هر دوي ما حفظ شود

    كمترين مداخله٤
  ايجاد زمان براي گروه هاي پيشاهنگايجاد زمان براي گروه هاي پيشاهنگ

 شری امیدیاتو
 

ما از مشاور كهنه كار سازمان هاي يادگيرنده، شري اميدياتو، خواستيم به سازمان ها            
 .كسب كنند را جتا با حداقل سرمايه، بيشترين نتايكمك كند 

در هفت سال گذشته، من بخش قابل توجهي از كارم را به سازمان هايي كه شوقي فراوان،                  
در . انتخاب هايي انعطاف ناپذير، سرمايه اي اندك و زمان اختياري كمي دارند اختصاص داده ام

بايد تالش خود را طوري طراحي       .  ده امپي بر »  كمترين مداخله «اين فرايند، من به ارزش       
خيلي ساده مي توانيد از     .  كنيد كه حداكثر نتايج را با كمترين هزينه به دست بياوريد               

 :اولويت هاي اوليه ي سازمان خالص شويد، كافي است از چهار تكنيك زير استفاده كنيد

از کریستین کوبل برای نظرات و
راهنمایی های ارزشمندش درباره ی

برای ایده هایی.  این مقاله متشکریم  
که در اینجا درباره ی دستیابی به
نتایج آمده است به

-and-heaven.www://http
/com.earthمراجعه کنید . 
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دامي جديد، به    شروع اق  .قبل از شروع كاري جديد، تمام كارهاي ديگر را كنار بگذاريد           .١
به اين ترتيب اولين وظيفه ي     .  معناي گرفتن زمان و توجه از بقيه ي كارهاي شماست         

اين امر به معناي كنار گذاشتن       .  شما اين است كه منابع و انرژي خود را آزاد كنيد             
به تازگي، شركتي پتروشيمي تصميم      .  قواعد و روش هاي موجود و ديگر زيربناهاست        

در .  اي بهبود عملكرد خود را به طور نظام مند، آشكار سازد            گرفته است كه فرصت ه    
مرحله ي جمع آوري اطالعات، تيم بهبود گاليه هاي متعددي از سيستم پاداش عملكرد            

 كاري اضافي بود و در        - در بهترين حالت       -سيستم پاداش    .  سازمان دريافت كرد   
و انگيزه ي كمي براي     بدترين حالت، ارتقاها و توبيخ ها تصادفي به نظر مي رسيدند              

 .عملكرد باال ايجاد مي كردند
اما اصالح آن، تيم را     .  تيم بهبود مي دانست كه بازطراحي سيستم پاداش مهم است        

بنابراين توصيه كرد كه سيستم پاداش به مدت يك          .  از وظايف ضروري تر بازمي داشت   
. آن را شروع كنند   سال به حالت تعليق دربيايد و متعهد شدند كه پس از آن بازطراحي              

در اين فاصله، پاداش ها به جاي عملكرد فردي، بر مبناي عملكرد واحد صورت                      
وقتي اين پيشنهاد تصويب شد، اعتبار تيم بهبود و تيم رهبري واحد در                 .  مي گرفت

 .چشم كاركنان افزايش يافت
به عكس من شاهد بوده ام كه مركز          .  توجه كنيد كه اين امر آگاهانه رخ داد           

رهبر .  شتي بزرگي ناخواسته سيستم مديريت كيفيت فراگير خود را از دست داد             بهدا
مديريت كيفيت فراگير، كارش را كنار گذاشت و ديگر مديران اجرايي ارشد نيز از                   

توازن اقدامات محلي از دست رفت و سرانجام كيفيت به  .  بازگرداندن وي منصرف شدند   
 .ن بر اهميت آن تأكيد مي كردتدريج تنزل كرد، هر چند تيم اجرايي همچنا

 اين روش بسيار مفيد است و باعث مي شود تا گروه ها بتوانند از                    .سكوت گروهي  .٢
. نيروهاي ضمني كه به پيشرفت آنها كمك مي كند و يا آن را سد مي كند، آگاه شوند                 

هيئت مديره ي .  اكثر گروه ها اگر بپذيرند وقتي را به سكوت بگذرانند، سود مي برند               
ني كه من با آنها كار مي كردم، متوجه شدند كه اغلب وقت تلف مي كنند و از                    سازما

بنابراين تصميم گرفتند كه چند روزي، هريك ساعت به مدت            .  اهدافشان بازمي مانند 
اعضاي سازمان از اين فرصت براي استراحت و توجه به كارها            .   دقيقه سكوت كنند   ١٠

 .استفاده مي كردند
 اين فرصت استقبال مي كردند و گاهي نيز در مقابل آن             گاهي اعضاي سازمان از   

اما اين سكوت مي توانست نيروهاي پنهاني را كه آنها را از پيشرفت                  .  مي ايستادند
از جلسات  .  آنها از وضعيت شركت ديگري خوششان مي آمد       .  بازمي داشت، آشكار كند  

تا حدی»  کمترین مداخله «ایده ی  
.از کار سو  وِن گرفته شده است         

»پرسش های ساده   «که به معنای  
این کتاب درباره ی پزشکی.  است

.چین در دوران امپراتوری است      
ترجمه ی انگلیسی این کتاب در

 . منتشر شده است1972سال 
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 و كار مهمي    براي استراحت استفاده مي كردند و افسوس مي خوردند كه هنوز كسب            
با تجربه ي سكوت، آنها شروع به توسعه ي نوعي توجه و تمركز كردند كه . انجام نداده اند

در قلب اكثر كارهاي مدي تيشن قرار داشت و در مورد چيزهايي كه اهميت داشت، ديد   
 .عميق تري پيدا كردند

مي كنند، از آنها    وقتي گروه ها فهرست كارها را آماده        .بررسي كيفيت برنامه ريزي كارها    .٣
. مي خواهيم توجه كنند كه هر كاري با اهداف و مقاصد آنها سازگاري داشته باشد                   

به عنوان مثال، يك    .  بحث ها نشان داد كه بيشتر كارها نتايج مطلوبي توليد نمي كنند          
تيم فكر مي كرد الزم است تأمين كنندگان در جلسات آموزش مهارت سازي حضور                

گهان متوجه شدند كه ترساندن تأمين كنندگان براي ايجاد شراكت          داشته باشند، اما نا   
 .بلندمدتي كه انتظار داشتند، سودمند نيست

 يك سازمان ضعيف نمي تواند هر چيزي را كه مهم به            .كنار گذاشتن برنامه ريزي شده    .٤
به تمام نتايج مطلوب خودتان متعهد باشيد، اما خودتان را            .  نظر مي رسد تعقيب كند   

 .وره هاي مشخص زماني، مثال شش ماه آينده، بكنيدمتوجه د
:  اكنون، ساختمان سه مرحله پيش رو دارد        .تنظيم اولويت ها مزاياي فراواني دارد    

اول سقف و سيستم زهكشي جديدي مي سازيم، بعد آجركاري و ديوارهاي بيروني را                
ند، بازسازي  تعمير مي كنيم و سرانجام قسمت هاي داخلي را كه از رطوبت آسيب ديده ا            

 پيش از   –اين امر نظمي دقيق دارد و از سرمايه گذاري در مرحله ي بعدي               .  مي كنيم
پر شدن مالت بين آجرها به سختي ديده         لب.   جلوگيري مي كند  -اتمام مراحل قبل    

مي شود، اما نمي توان نسبت به لكه هاي بزرگي كه روي ديوار سفيد افتاده است،                    
 .بي اعتنا بود

به شما  .  كه كنار گذاشتن برنامه ريزي شده، شمشيري دولبه است          توجه كنيد    
امكان تمركز انرژي را مي دهد، اما اگر اعضاي سازمان با گذشت زمان چشم انداز را كنار               

 .بگذارند، موجب به خطر افتادن نتايج خواهد شد
 
 
 
 
 
 

کنار گذاشتن برنامه ریزی«مفهوم
را ریچارد بکهارد توسعه»  شده

داده است؛ برای اطالع بیشتر از
 به رویکرد وی 

Changing the Essence:
The Art of Creating and
Leading Fundamental
Change in Organizations,
by Richard Beckhard and
Wendy Pritchard (San
Francisco: Jossey-Bass,
1992) 

 .مراجعه کنید
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    مسايل ضروري و مسايل فوري ٥
  حوزه هاي فعاليت استراتژيكحوزه هاي فعاليت استراتژيك

 لوت رابرتزشار, ریک راس

مديران ارشد درباره ي مسايل استراتژيك مهمي كه فوريت ندارند اما             ,  در اكثر سازمان ها  
آيا مي خواهيم جهاني بشويم؟     .  صحبت نمي كنند ,  تأثير بسياري بر موفقيت سازمان دارند      

چه بازارهاي جديدي مي توانيم ايجاد كنيم؟ چگونه مي توانيم خودمان را براي رويارويي با               
 چالش هاي سال آينده مهيا كنيم؟

فضاي حاكم بر جلسه فرصتي به اعضا نمي دهد كه          ,  حتي اگر اين مسايل مطرح شوند     
ناهارخوري ها و جاهاي ديگر      ,  بنابراين نظرها را در راهروها       .  نظراتشان را طرح كنند     

 بايد  فالني«يا  »  جان از طرح تو انتقاد كرد، چون هدف خودش را دنبال مي كند           «:  مي شنويم
 ».كاري بكند كه مرا پيش همه ناشي نشان بدهد

به شما  .  حوزه هاي فعاليت استراتژيك، جايگزيني براي مشكل اتالف وقت ايجاد مي كند         
 .دو روز فرصت مي دهد بر روي مسايل كسب و كار فكر كنيد

 مسايل را جمع كنيد: مرحله ي اول

با اعضاي  .  ي آمادگي صرف مي كنند   را برا )  شايد هم دو روز   (تسهيل گران دست كم يك روز      
 .تيم صحبت مي كنند و يادداشت هايي بر اساس سه موضوع زير تهيه مي كنند

 

 .چيزهاي مهم و فوري: مسايل فوري •
 .كارهايي كه اهميت استراتژيك دارند اما در حال حاضر فوريت ندارند: مسايل ضروري •
ود، اما بدون طرح آنها در        مسايلي كه درباره ي آنها حرفي زده نمي ش        :  مسايل خفته  •

 .جمع نمي توان از عهده ي آنها برآمد
 

تسهيل گران براي اين كه جلسه در مسير درستي قرار بگيرد، بايد يادداشت ها را با                   
 .فاش نشود, دقت كنيد نام افرادي كه نظراتشان جمع شده است. رهبر تيم هماهنگ كنند

 مسايل فوري: مرحله ي دوم

مسابقه اي طراحي كنيد تا اعضاي تيم درباره ي مواردي كه         .   آغاز كنيد  با يك بررسي اجمالي   
 .اين كار توجه و عالقه ي متقابل را برمي انگيزد. حرف بزنند, به نظرشان مهم است

 : هدف
تیم های موفق یاد  می گیرند به
.کمک فعالیت هایشان موفق بشوند   
این تمرین، حوزه ی فعالیتی ایجاد
می کند که تیم ها مشکالت را قبل
از این که به بحران تبدیل شوند،

د و یاد بگیرند با آنهاشناسایی کنن 
 . برخوردی اثربخش داشته باشند

 : مرور

تیم درباره ی مسایل استراتژیک
کسب و کار صحبت می کند،
تهدیدها و فرصت های بالقوه را
ارزیابی می کند و فعالیت جمعی را

 .برنامه ریزی می کنند

 : شرآت آنندگان

تیم های اجرایی یا تیم هایی که در
.ر می کنند   گروه پیشاهنگ کا      

اعضای تیم در معرض برخی
»بحث های ماهرانه  «تکنیک های   
 .قرار می گیرند

 : تسهيالت

اتاق کاری کوچک با تخته، ماژیک،
شاید حتی(ضبط صوت و صندلی      

 ).بدون میز
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مسايلي كه تيم را سست     .  اكنون نصف روز را به بررسي مسايل مهم و فوري بپردازيد            
انتظار مي رود كه اعضاي تيم با        .  شده اندمي كند و از مصاحبه هاي مقدماتي جمع آوري          

به .  فرضيات يكديگر چالش داشته باشند و از تكنيك هاي بررسي و تأمل استفاده كنند                 
تسهيل گر »  چه چيزي شما را به اين نتيجه رسانده است؟          «:  آنها مي پرسند ,  عنوان مثال 

هاي فراموش شده را    تنگناها را مشهودتر نموده و پرسش      ,  براي گروه مثل آينه عمل مي كند     
 .مطرح مي كند

اگر چنين كاري ميسر نيست، بايد دو       .  رهبر تيم بايد مثل يك عضو معمولي رفتار كند        
 .يا سه ساعت جلسه را ترك كند و به گروه اجازه بدهد درباره ي موضوع حرف بزنند

. گاهي در اين مرحله، تيم سرعت كارش را كاهش مي دهد تا راحت تر گفتگو كنند                  
ون در تصميم هايشان چه نوع فرضياتي را در نظر گرفته اند؟ از چه نوع محدوديت هايي               تاكن

تيم، راه هاي  .  آگاه هستند؟ اين كار شبيه تمرين تيمي ورزشي يا گروه اركستر است                  
 .احتمالي بررسي مسايل چالش برانگيز را مرور مي كند

 مسايل ضروري: مرحله ي سوم

اگر از اين فرصت ها و تهديدهاي        .  ير فوري بپردازيد   صبح روز دوم به مسايل مهم و غ          
انتخاب مسايل  .  احتماالً سال آينده به مسايلي فوري تبديل مي شوند        ,  احتمالي غفلت كنيد  
در بحث مشاركت بيشتر و       ,  هر چه افراد مسايل را مهم تر بدانند         .  اهميت زيادي دارد   
 .دش مشكلي ضروري باشدشايد اقدام به تغيير سازماني، خو. اثربخش تري مي كنند

به منظور  .  حل مشكل نيست، بلكه باال بردن كيفيت تفكر است         ,  هدف بحث روز دوم   
باال بردن كيفيت كارتان، فقط به مسايل نگاه نكنيد و به روشي كه تيم با مسايل برخورد                    

سعي كنيد جوانب مسايلي را كه چيزي درباره اش نمي دانيد، كشف          .  مي كند نيز، توجه كنيد   
به ابعاد مختلف مسايل توجه كنيد و از هم گرايي سريع در مورد آن و نتيجه گيري                  .  يدكن

 .فوري اجتناب نماييد

 مسايل خفته: مرحله ي چهارم

تسهيل گر ممكن  .  وقتي تيم به بهره وري دست يافت، به شناسايي مسايل خفته بپردازيد             
سايل در مصاحبه ها آمده است     اين م .  مي خواهيم مسايل خفته را پيدا كنيم     «است اعالم كند  

اين مسايل فاصله ي ميان ارزش ها و رفتار واقعي        »  .و كسي نمي خواهد درباره اش حرفي بزند     
 .مثالً ما از توجه به افراد صحبت مي كنيم، اما اعضا را كنار مي گذاريم. را نشان مي  دهند

این مرحله بیشتر گفتگو است تا
طراحی«به   .  حرفه ایمذاکره ای   

کتاب میدانیدر  »  جلسات گفتگو 
56، صفحه ی       پنجمین فرمان   

 .مراجعه کنید

برخی خوانندگان مسایل ضروری
»مهم اما غیر اضطراری   «را همان   

هفتبه  .  استفان کاوی می دانند   
، نوشته یعادت مردمان مؤثر     

استفان کاوی  ترجمه ی محمدرضا
)1376هامون،  :  تهران(آل یاسین  

 .مراجعه کنید
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 بزنيم، وقتي   اگر مسايل خفته را در محيطي امن مطرح كنيم و درباره ي آنها حرف                
 .دوباره به مسايل خفته مي پردازيم، راحت تر درباره ي مسايل جنجالي صحبت خواهيم كرد

 چه كسي تسهيل مي كند

تيم هايي كه اين كار را شروع مي كنند، به طور معمول مهارت تسهيل كردن خودشان را                   
 منابع انساني يا     ما توصيه مي كنيم تسهيل گري بيروني را همراه با تسهيل گري از            .  ندارند

 .توسعه ي سازماني به خدمت بگيريد
. تسهيل گران بيروني به افراد در كار كردن با تكنيك هاي ناآشنا راحت تر كمك مي كنند            
, همچنين آنها در پرسيدن سؤاالتي كه تناقضات يا مسايل دشوار را آشكار مي كنند                     

 وقتي يك تيم درباره ي حركت از       .آنها از منظري بيروني به مسايل نگاه مي كنند        .  ماهرترند
...) بازاريابي و   ,  فروش(به يك سازمان وظيفه اي     )  واحدهاي كسب و كار   (ساختار محصولي   

آيا مي دانيد بيشتر سازمان هايي كه من مي شناسم عكس        «تسهيل گر مي گويد   ,  حرف مي زند 
 .امن مي زنداين كار به بحث عميقي درباره ي علل اين تغيير د» .اين راه را مي روند

. تسهيل گران داخلي برداشتي از فرهنگ و سياست سازماني ارايه مي دهند                      
افراد . پيش داوري هاي آنها در مقابل پيش داوري هاي رهبران عملياتي يا اجرايي قرار مي گيرد          

آموزش پويايي گروهي كفايت نمي كند بلكه آنها بايد در           .  دروني را به دقت انتخاب كنيد      
بايد بتوانند بحث هاي عميقي را كه درباره ي استراتژي          .  ر كافي داشته باشند   سازمان اعتبا 

, در غير اين صورت   .  دنبال كنند ,  هزينه ها، درآمدها و طرح هاي كسب و كار مي شود       ,  رقابتي
 .تفاوت آنها از بين مي رود و نظر آنها بي اهميت مي گردد

اي باالي اداري قرار دارند،       كه در رده ه   )  مثل مدير عامل   (به برخي تيم هاي ارشد       
, در كاري ميداني  .  آنها فقط تسهيل گر بيروني را مي پذيرند      .  نمي توان مشاوره ي داخلي داد   

» مديران اجرايي ارشد در سازمان چگونه ارزش توليد مي كنند؟         «  :  تسهيل گري اظهار كرد  
 او بتواند تصميم    معاون ارشدي بر اين عقيده بود كه شغل آنها توصيه به مدير عامل است تا              

اگر عضوي از   »  .شما بايد خودتان تصميم بگيريد     «:  مدير عامل متحير شد و گفت      .  بگيرد
 ..ساير سطوح سازمان در اتاق باشد مصلحت انديشي مانع از ادامه ي بحث مي شود

 نتايج

اعضاي تيم در عرصه ي عمل تجربه مي اندوزند و جلسات خودشان را اثربخش تر برگزار                   
و به اين ترتيب تغييري تدريجي در رفتار رهبري ايجاد مي  شود كه در سراسر                   مي كنند  

يا كساني كه   ,  كساني كه پيش از اين ناشي و مغرور به نظر مي آمدند          .  سازمان اشاعه مي يابد  
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اكنون مي توانند به جلسات كاري بيايند و        ,  خودشان را زير خروارها كار پنهان كرده بودند        
عرصه ي عمل، براي   »  .اره ي هر موضوعي كه مي خواهيد حرف بزنيم        بياييد درب «:  بگويند

 .اولين بار افراد زيردست سطوح مديريتي را از استراتژي سازماني آگاه مي كند

 تفاوت ها

برخي تسهيل گران براي آوردن ايده هاي جديدي از بيرون به داخل سازمان، تكنيك هاي                
 .   ي كتاب هاي مديريت بحث مي نمايندمذاكره را در جلسات مرور مي كنند و درباره

از هر دو جلسه فيلم      .  كار ميداني مي تواند با تقسيم تيم به دو بخش شتاب بگيرد              
اعضاي هر گروه بايد سعي  كنند عملكرد        .  بگيريد و فيلم آن را به گروه ديگر نشان بدهيد           

 :ي كننداعضاي گروه ديگر را بررسي كنند و آنها را در مورد مسايل زير راهنماي
 

همكار شما چگونه در پيشبرد كار گروه اثربخش بوده است؟ چه نقشي داشته است؟                  •
 چگونه مي تواند كارش را بهتر كند؟

چگونه اعضاي گروه به توافق رسيدند؟ آيا ديدگاه هاي متفاوتي مطرح شده است؟ آيا                 •
 اعضا با كساني كه ساكت بودند وارد بحث شده اند؟

 خالصه كرده است؟, سايلي را كه مورد موافقت قرار نگرفتهآيا كسي نكات كليدي و م •
 آيا افراد ديدگاه هاي مطرح نشده زيادي دارند؟ •
 

زيرگروه ها ,  بعد.  همكاران با يكديگر مالقات مي كنند تا از بازخوردها آگاه شوند          ,  سپس
بعد از  .  دفيلم ها را مرور مي كنن   ,  دوباره جمع مي شوند و با توجه به بازخوردي كه گرفته اند          

زيرگروه ها در مورد ديدگاه هايي كه درباره ي روش خودشان كسب كرده اند و              ,  اين مرحله 
سرانجام در جلسه  اي كه تمام اعضاي تيم در آن          .  موضوع هاي مورد بحث، صحبت مي كنند    

 .شركت دارند درباره ي روش هاي بهبود جلسات بعدي بحث و تبادل نظر مي كنند
 

 . مراجعه كنيد١٢٨ ي راهنمايي و بازخورد به صفحه ي براي نكاتي درباره
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    مديريت عرصه هاي عمل٦
هارلی ـ  (؛ تیم ساوینو    )شرکت ماشین سازی فورد  ,  کارگاه یادگیری متقابل  (نیک زنیوک   

قبال در  ,  Fairchildنیمه هادی   (ریک گلوور و تری جانسون       ,  ؛ هرب دائو  )دیویدسون
(هاسلتون   ؛  )Amocoمرکز یادگیری مدیریت       ( هارولد هیلمن  ؛  )نیمه هادی ملی  

Quantum Leap , قبالً در فن آوری هایGS( 
 
 

كه به آزمايشگاه هاي يادگيري نيز موسوم      ,  اكنون يك دهه از تجربه ي عرصه ي عمل      
 مسايل كسب  روياين آزمايشگاه ها به ما كمك مي كنند با تمركز بر. مي گذرد, است

خورد با چالش نداشتن     رد براي توسعه ي مهارت هاي ب     و كمك به افرا    اصلي  و كار   
آزمايشگاه هاي يادگيري هميشه به شكلي متفاوت      .   مقابله كنيم  اين چالش با  ,  وقت

مواردي كه در ابتدا مهم به نظر         .   طراحان در نظر دارند كار مي كنند         كه از آنچه 
تص  مثل استفاده از شبيه سازي كامپيوتري يا داشتن فضايي مخ                -  مي رسند
 از مشاركت دادن رهبران و ايجاد ارتباطي قوي با مسايل كسب و كار                 -  يادگيري

در اينجا جزيياتي از آزمايشگاه هاي يادگيري پنج شركت را           .  اهميت كمتري دارند  
 .آورده ايم كه با يكديگر تفاوت دارند

 

 اثربخش ترين راه مشاركت دادن ديگران چيست؟

ابتدا افراد را به    .  د به تيم هاي كاري مناسبي بپيوندند      افراد باي :  )Amoco(هارولد هيلمن   
آنها به واحد خود بازمي گردند و ديگران از آنها            .  صورت تصادفي در جايي قرار مي دهيم       

اكنون مديران را به تيم ها ملحق         »  درباره ي چه چيزهايي حرف مي زديد؟      «:  مي پرسند
نصف زمان خود را با هم       ,  ضور دارند در هفته اي كه مديران در مركز يادگيري ح        .  مي كنيم

هر تيم بقيه ي زمانش را در اتاقي جداگانه در مورد مسايل كسب و كار خودش     .  كار مي كنند 
 .كار مي كند

هدف تمام پروژه ها اين است كه افراد حاضر در            ):  هارلي ـ ديويدسون  (تيم ساوينو   
,  تركيبي از بخش هاي خدمات    اين امر به معناي   .  جلسه نماينده و معرف تمام سازمان باشند      

معموالً برخي افراد به      .  تيم هاي كاري و ديگران است      ,  منابع انساني ,  توليد,  مهندسي
 - مثل فرايند بهبود محصول      -واسطه ي عاليق شخصي و به دليل داشتن مسئوليتي خاص          

 .به تيم مي پيوندند و بنابراين در هر تصميمي كه گرفته مي شود، ذي نفع اند
 

برای اطالع بیشتر از
آزمایشگاه های یادگیری و

پنجمین فرمان عرصه های عمل به    
نی پنجمین فرمان    کتاب میدا  و   

 .مراجعه کنید
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اطالعات بيشتر در مورد پروژه ي طراحي سيستم در هارلي ـ ديويدسون به صفحه ي              براي  
 .  مراجعه كنيد٤٨٠

 

مديريت و اعضاي ما نمي توانستند با يكديگر حرف            :  )GSفن آوري هاي  (هاسلتون  
به راحتي از ديگري پيش مي افتاديم و ديگران        ,  فرياد مي زديم ,  ما مشاجره مي كرديم  .  بزنند

اين همايش ها به خودي    .  به همين دليل همايش هايي ترتيب داديم     .  زه مي خوانديم را به مبار  
خود آزمايشگاه هاي يادگيري نبودند، بلكه پروژه ي ساخت يافته گفتگو بودند كه در آن از                 

ما از ديگران دعوت كرديم و به آنها        .  تكنيك هاي آزمايشگاه هاي يادگيري استفاده مي كرديم    
اگر دوست داريد به ما     .  چيزي به نام اشتباه وجود ندارد     ,  طي امن است  اينجا محي «:  گفتيم

مي دانستيم كه نتيجه ي كار بهتر از برنامه هاي سابق ارتباط اثربخش خواهد           »  .ملحق بشويد 
با برنامه هاي ارتباط اثربخش بهبودهايي ايجاد شده بود، اما به تغييراتي عميق منجر                .  بود

 .نشده بودند
 نهادينه كردن آزمايشگاه هاي يادگيري يا اجباري كردن آنها نامؤثر و              مي دانستيم كه 

افراد .  اين پروژه ها وقتي اثربخش هستند كه با ابتكار خود افراد انجام بگيرند             .  مخرب است 
, مي بينند كساني كه به جلسات مي آيند، نتايج بهتري مي گيرند و آشفته نيز نيستند                   

 ه چرا اين طور است؟ بنابراين به اين فكر مي افتند ك
من و فرد سايمون در پروژه ي لينكلن، از اعضاي تيم          :  )ماشين سازي فورد (نيك زنيوك   

در مدت دو   .  خواستيم دو روز به مشكالت و مسايلي كه آنها را دلواپس مي كند فكر كنند               
اين افراد پيوسته تجربه     .   نفر در اين آزمايشگاه هاي يادگيري شركت كرده اند         ٢٥٠سال،  

بعد . مي كردند و سعي مي نمودند ياد بگيرند چگونه عرصه ي عمل اثربخش تري طراحي كنند
تجربيات خود را در آزمايشگاه يادگيري سه روزه اي منسجم         ,  از اين كه فورد را ترك كرديم      

 .كرديم كه تيم ها مي توانستند خودشان آن را انجام بدهند

 رهبر ارشد و تسهيل گر چه نقشي دارد؟

بنابراين بسيار مهم است كه رهبر مشوق         ,  رهبر فضاي يادگيري را ايجاد مي كند      :  زنيوك
تفاوت .  باشد و در راستاي استفاده از تكنيك ها در كارهاي روزمره صحبت كند                       

آزمايشگاه هاي يادگيري پروژه ي لينكلن اين بود كه من به عنوان رييس، وظيفه ي آموزش               
 .را به عهده داشتم 

نمي دانم چه اتفاقي   .  من پاسخ ها را نمي دانم   .  من با شما ياد مي گيرم    «:  اولين روز گفتم  
, بعد»  .قرار است بيفتد، اما با هم ياد مي گيريم درباره ي مشكالتمان متفاوت فكر كنيم                 
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شنيدي «  :  شنيدم كه حتي قبل از اين كه من كارم را به اتمام برسانم در راهروها مي گويند               
 ».و گفت من نمي دانمنيك چه كار كرد؟ ايستاد 

رييسي كه به افرادش     ,  ابتدا برايم ترسناك بود كه مثل رييسي متفاوت عمل كنم             
گاهي فكر مي كنيم افرادي كه براي ما كار مي كنند            ,  رؤسا,  ما.  نمي گويد چه كار بكنند    

ابزارها و روش ها را    ,  من فكر مي كردم نظريه ها   .  انتظار دارند به روش مقتدرانه عمل كنيم       
اما اشتباه مي كردم و    .  وب نمي شناسم و نمي توانم آزمايشگاه هاي يادگيري را تسهيل كنم         خ

 .به زودي متوجه شدم كه قبالً به طور حسي از همه ي آنها آگاه بوده ايم
ما در چند تيم يادگيري، از تسهيل گران بيروني به دليل بي طرفي استفاده                :  ساوينو

اما نقش  .  رت هاي فرايندي را براي ما به ارمغان آوردند        اين افراد تخصص فني و مها     .  كرديم
افراد ديگري نيز به توسعه ي تخصص ما كمك          .  تسهيل به تسهيل گران محدود نمي شود     

آنها گاهي جلسه اي را متوقف مي كردند تا چيزهاي جديدي را آزمايش كنند و يا                 .  كردند
همچنين .  فق، اختصاص مي دادند  زماني را به يادگيري چيزهايي مثل داليل نرسيدن به توا          

 .در بين اعضا مرسوم بود فردي متخصص را براي شركت در جلسات دعوت كنند

 چه زيربنايي ارزشمند است؟

مهم ترين عامل، بحث و گفتگو بود؛ بحثي كه با          :  )Fairchildنيمه هادي   (تري جانسون   
ي تكامل پيدا    جلسات به طور طبيع    .  سرعت پايين و فضاي فكري باال صورت مي گرفت          

با اين وجود تمام    .  مي كردند اما هميشه در مسيري از پيش تعيين شده قرار نمي گرفتند             
 .جلسات را از قبل طراحي مي كردم، حتي اگر در مسير تعيين شده نيز پيش نمي رفته است

الگويي از  ,  MITمحقق  ,  ديويد فورد .  الگوي كامپيوتري به نوبه ي خود اهميتي ندارد       
افراد .  ح ريزي محصول ارايه داده است، اما تقريباً از آن هيچ استفاده اي نمي شود             فرايند طر 

 .نمي توانند با آن ارتباط برقرار كنند و تحمل و بردباري كمي نسبت به آن دارند
جاهاي باز و راحتي كه همه مي توانند          .  خلوتگاه ها براي گفتگو حياتي اند    :  هاسلتون

مانع كار آزمايشگاه يادگيري مي شود، استفاده از همان دفاتر           عاملي كه   .  يكديگر را ببينند  
 .قديمي با اسباب و اثاثيه ي قديمي است

ما اتاقي براي يادگيري داشتيم كه تمام تكنيك هاي مذاكره بر روي پوسترهاي            :  زنيوك
ما به اعضا    .  صندلي ها به صورت دايره اي چيده شده بودند         .  ديواري آن نوشته شده بود      

چون مي خواستيم مشاركت كنندگان در مورد انتخاب       »  .در اينجا تصميم نگيرند    «:  گفتيم
افراد حس  .  اتاق تميز و مرتب بود، اما خودش به تكيه گاه تبديل شده بود            .  كارها آزاد باشند  

مي كردند كه براي استفاده از اين تكنيك ها بايد به آن اتاق بروند و وقتي به محيط معمول                  



   رقص تغيير ♦١١٢ 

 

 

مهم تر اين كه رفتن به اتاق يادگيري         .  همه چيز را فراموش مي كردند     خود بازمي گشتند،   
به تعبيري ما هنوز تحت سيطره ي اين الگو بوديم كه در جايي               .  كاري بسيار مشكل بود    

 .خاص بايد چيزهاي را كه مديران مي دانند، ياد گرفت
كار محقق  ما ياد گرفتيم چگونه آموزه هاي آزمايشگاه يادگيري را در عرصه ي واقعي               

. همه وقت، همه جا و در هر موقعيتي كه مهم مي دانستيم، از آن استفاده مي كرديم               .  بكنيم
يك سازمان با تصميم غير منتظره ي مديريت، منابع مالي آزمايشگاه هاي يادگيري را قطع               

را كرد، اما تعدادي از تيم ها گفتند كه ما نمي توانيم منتظر بمانيم و آزمايشگاه هاي خودشان               
 .ايجاد كردند
 حلقه ي يادگيري با ديناميك هاي متفاوت         ٤٠٠ما مجموعه اي در حدود        :  هيلمن

بعد از اين كه رهبران     .  رهبران اغلب آنها را در واحدهاي كسب و كار مي چرخاندند         .  داشتيم
در برنامه شركت كردند و سر كار خود بازگشتند، توضيحي نوشته و با يادداشتي آن را براي                 

ما روي اين موضوع كار  كرده ايم و به اين نتيجه رسيده ايم و فكر مي كنيم               «:  رستادندهمه ف 
اين كار به افراد كمك مي كند تا دانش خود را            »  .كه شما هم مي توانيد از آن ياد بگيريد         

 .اين دانش در سازمان در دسترس همه است. افزايش بدهند

  مي كند؟چطور متوجه مي شويد كه آزمايشگاه يادگيري كار

ما واقعا مي خواهيم بدانيم اگر افراد به واحدهاي كسب و كار خود بازگردند، آيا از                 :  هيلمن
از .  چيزهايي كه ياد گرفته اند استفاده خواهند كرد؟ در سه سال اول شواهد ما فرضي بودند               

نتايج نشان داد كه     .  چندين محقق دانشگاهي كمك خواستيم تا پيمايشي انجام بدهند           
ما پيش از اين      «:  افراد مي گفتند .   زيادي در مورد الگوهاي ذهني وجود دارد            ترديد

 »باالخره با كسب و كار چه بايد بكنيم؟«يا » مي دانستيم كه چگونه با يكديگر حرف بزنيم
پاسخگويان ,  اما وقتي تفكر سيستمي را با مهارت هاي مذاكره ي سازنده تركيب كرديم           

ها مي ديدند كه هر چه مذاكرات آنها سازنده تر باشد، نمودار          آن»  .حاال متوجه شديم  «:  گفتند
 .حلقه هاي علي آنها قوي تر و كارهايشان اثربخش تر خواهد بود

اين امر به ما آموخت به جاي اين كه يك سال روي الگوهاي ذهني و سال بعد روي                     
اين ترتيب افراد   به  .  تفكر سيستمي كار كنيم، بايد تمام روش ها را با يكديگر تركيب نماييم            

 .متوجه شدند كه يادگيري از كسب و كار جدا نيست
ما بر روي اقداماتي كار مي كرديم كه زمان          :  )Fairchildنيمه هادي   (ريك گلوور   

 روز  ٨٠اولين آزمايش محصول در     .   روز تقليل مي داد   ٩٠ روز به    ٢٥٠بهبود محصول را از     
قابل اندازه گيري، از موفقيت آزمايشگاه هاي     ما مي توانستيم بر اساس نتايج كمي       .  انجام شد 
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نتيجه ي مهم تر اين بود كه درباره ي نوع محيط كاري كه مي خواستيم           .  يادگيري حرف بزنيم  
 .مذاكره كرده بوديم, در سازمان حاكم باشد

شما نتايج را در شش ماه      .  اين كار زمان مي برد   :  )Fairchildنيمه هادي   (هرب دائو   
اگر مي خواهيد سازمان را از درون       .  سه يا پنج سال وقت مي خواهد      .  نيديا يك سال نمي بي   

 .تغيير بدهيد بايد صبور و استوار باشيد
. ارزيابي اثر فرايندي منفرد، مثل آزمايشگاه هاي يادگيري بسيار دشوار است             :  مارينو

بسياري از  .  دليل اصلي ارزش آن، رشد عالقه و عضويت در اين تيم هاي يادگيري است                 
اگر افراد  .  تيم هاي پروژه در هارلي ـ ديويدسون به مدت سه سال و يا بيشتر وجود داشته اند              

 .اين تيم ها را بي ارزش مي دانستند، در اين مدت از بين رفته بودند
آنها .  افراد عادت به زندگي دارند و كارهاي روزمره را بي هدف ادامه مي دهند            :  هاسلتون

نمي كنند تا اين كه كسي به آنها ضربه زده و دوباره آنها را به              زماني را براي يادگيري صرف      
 .آزمايشگاه هاي يادگيري تا حدي اين ضربه را وارد مي كنند. زندگي بازگرداند

    تركيب كار و زندگي شخصي٧
 التی بایلین

وي و تيم    .   است MITمديريت  دانشكده ي  التي بايلين فردي سرسخت در          
 قصد دارند ترين رويكرد را براي شركت هايي كه           محققانش منسجم ترين و به     

اين مقاله  .  ارايه داده اند ,   فشار از روي اعضا بهتر كنند      از طريق حذف  عملكردشان را   
تغييري عميق را پيشنهاد مي كند كه از آرزوهاي افرادي كه مي خواهند زندگي                 

 . بيرون كشيده شده است،شخصي خود را با كارشان هماهنگ كنند

ي رسد هر چه محيط كار سازنده تر بشود و هر چه بيشتر متضمن يادگيري سازماني به نظر م  
در واقع مشاركت بيشتري كه با تغيير         .  مشكالت بيشتري براي افراد ايجاد مي كند      ,  باشد

سازماني و سازمان يادگيرنده انتظار مي رود، به زمان و انرژي بيشتري از آنچه كاركنان                   
اين مسئله فشار فراواني بر زندگي شخصي آنها . ص بدهند نياز داردمي توانند به تغيير اختصا

 .وارد مي كند
تحقيقات من بر روي كشف تضاد ظاهري فشارهاي كار و              ,  در بيست سال گذشته    

پيمايش و  ,  من و همكارانم از مصاحبه هاي عميق       .  فشارهاي زندگي متمركز بوده است      

ردآوریپیمایش روشی برای گ       
داده هاست که در آن از گروه
معینی از افراد خواسته می شود به
تعدادی پرسش مشخص و یکسانی

این گروه با.  پاسخ دهند   
نمونه گیری از جمعیت مورد

در پیمایش.  مطالعه تعیین می شوند  
معموالً از پرسش نامه استفاده

نظرخواهی از کارکنان، .  می گردد
بررسی رضایت شغلی و عوامل       
مؤثر بر آن، با پیمایش صورت

برای آگاهی از روش.  می گیرند
پیمایش در تحقیقاتپیمایش به    

دواس،.ای.، نوشته ی دی    اجتماعی
نشر:  تهران(ترجمه ی هوشنژ نایبی    

 .م. مراجعه کنید) 1376نی، 
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ارهايي با توانايي افراد براي تركيب زندگي       چه ك .  ميزگردها براي تشخيص استفاده كرده ايم    
 و انجام كارشان تداخل پيدا مي كند؟ چه فرضياتي اين كارها را حفظ مي كنند؟

ما به اين نتيجه رسيده ايم كه موفقيت در خانه و موفقيت در كار مي توانند يكديگر را                  
ا تالش زيادي را    به نظر متضاد مي آيند، چون تأمين جداگانه هر يك از آنه             .  تقويت كنند 

وقتي اهداف كسب و كار با اهداف شخصي مواجه مي شوند، افراد فكر مي كنند بايد . مي طلبد
آنها زمان كمي را با خانواده  هايشان مي گذرانند،       .  نيازهاي شخصي خودشان را كنار بگذارند     
 .مواظب خودشان نيستند و كم مي خوابند

بدتر اين كه به مشكالت      .   دوام مي بخشند  اين استراتژي ها از روي عادت خودشان را       
. به طور معمول به فرضيات ضمني اين استراتژي ها توجهي نمي شود            .  اساسي نمي پردازند 

اين امر  .  هنوز اين فرضيه ي ضمني وجود دارد كه عملكرد موفق به معناي كسب نتايج است             
. ام نياز است  به معناي در معرض چشم بودن در هنگام كار و در دسترس بودن در هنگ                   

اما رفتار آنها مي گويد، در پي كار         .  مديران به كاركنان مي گويند هوشمندانه تر كار كنيد        
 درصد بهره وري   ٢٠با  «:  همان طور كه مديري اظهار مي كند       .  بيشتر كاركنان مي باشند   
 ». درصد نيروي انساني كمتر انجام داد٢٠بيشتر، مي توان كار را با 

خستگي، .  راد براي مدت محدودي مي توانند هوشمندانه كار كنند       در چنين شرايطي، اف   
بر اساس  .  دوره هاي توجه و پرداختن به نيازهاي ديگر همگي در اين امر دخالت دارند                 

تجربه ي اعضاي سازمان و تحقيقات صورت پذيرفته، ثابت شده است وقتي افراد به صورت                
تحقيق ما همچنين نشان مي دهد كه      .   يابدپاره وقت كار مي كنند، بهره وري آنها افزايش مي       

. در بيشتر مواقع، گرايش در مورد ديده شدن با نيازهاي واقعي كسب و كار نسبتي ندارد                   
تا وقتي افراد نتوانند آزادانه درباره ي      .  آنها بر اساس انتظارات مرسوم سازمان شكل گرفته اند       

ايند، احساس تضاد ميان كار و       اين مسايل حرف بزنند و ساختار كارشان را بازطراحي نم           
به .  زندگي شخصي وجود خواهد داشت و عملكرد سازمان ها همچنان پايين خواهد بود                

عكس، در مواردي كه فعاليت هاي كاري ناشي از انتظارات سنتي تغيير كرده و عملكرد                   
سازمان بهبود قابل توجهي پيدا كرده بود، افراد متوجه شده بودند كه زندگي كاري و                      

 .دگي شخصي آنها با يكديگر سازگاري دارندزن

 بازنگري ساختارهاي حمايتي

در .  مشكل كمبود وقت، در اغلب موارد به دليل شيوه ي سازمان دهي كارها بروز مي كند                
بانكي كه مطالعه مي كرديم، فشار زندگي شخصي و كاري آن قدر زياد بود كه كارمندان                   

برای مرور عمیق تر و مثال های
 بیشتر به 

Breaking the Mold:
Women, Men and Time in
the New Corporate, by
Lotle Bailyn (New Yprk:
The Free Press, 1993);
Relinking Life and Work
Towards a Better Future,
by R. Rapaport, L. Bailyn,
et al. (New York: Ford
Foundation, 1996) 
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سته مي شدند، قضاوت هاي ضعيف تري مي كردند      وقتي كه خ  .  اغلب شب ها بيدار مي ماندند   
 .كه فشار كار را بيشتر مي نمود و در نتيجه موفقيت بانك را به خطر مي انداخت

 كارمند حرفه اي و يك مدير      ٣٠يك طرح مهندسي مجدد، تعداد كارمندان بانك را به           
آنها .  تصميم مي گرفتند كارمندان وام ها را ارزيابي مي كردند و درباره ي آنها          .  تقليل داده بود  

عالوه بر اين، مديران بانك         .  همچنين داده ها را مي گرفتند و نامه ها را مي نوشتند              
از سوي ديگر بانك به تازگي      .  مي خواستند كه درخواست ها با سرعت باالتري بررسي بشوند       

 .بودتغيير مكان داده بود و همين امر كارمندان را با حجم كاري بيشتري رو به رو كرده 
خوشبختانه مديران بانك ريشه ي مشكل را در شكل انجام كار مي دانستند و آن را                   

مديريت بر اساس تجربه موافقت كرد كه سطح           .  ناشي از خطاي آدم ها تلقي نمي كردند       
آنها فكر  .  اجرايي كار را باال ببرند و كارمندان بيشتر وقت خود را صرف كار تخصصي نمايند               

 مي توانند تعهدنامه ها را بنويسند و قبول كردند كه موقتاً از آنها كمك   مي كردند كه منشي ها  
 .به اين ترتيب، هزينه ها كمي باال رفت اما كيفيت كار نيز ارتقا يافت. بگيرند

اين مشكل شخصي بسيار مهم بود و        .  در پايان پروژه، بي خوابي هاي افراد كاهش يافت       
زماني كه كارمندان به كار     .  مهمي تلقي مي شد  براي كسب و كار نيز عامل محدودكننده ي         

اما زماني كه   .  اختصاص مي دادند كمي كاهش يافت و حدود يك ساعت در هفته كمتر شد             
واقعاً به كار اختصاص داشت و دور خودشان نمي چرخيدند افزايش چشمگيري پيدا كرده                

.  نيز جهش پيدا كرد    منشي ها احساس مي كردند كه مفيد و ارزشمندند و بهره وري آنها         .  بود
 .مديران مزاياي كمك موقت منشي ها را درك كردند و آن را دايمي نمودند

. اين تغييرات به سبب بحث هاي مكرر ميان كارمندان و مسئوالن وام توسعه يافتند                
اعضاي گروه با تخصيص زمان و مكان براي صحبت كردن درباره ي كارشان، آن را طوري                  

اين امر در مورد همه ي گروه ها       .  كافي براي انجام آن داشته باشند      سازمان دادند كه زمان     
اگر اعضاي تيم بيش از اندازه كار مي كنند و          :  تنها يك اصل تغيير نمي كند    .  صدق مي كرد 

در غير اين صورت    .  كار نيز به صورت بهينه سازمان يافته است، به افراد بيشتري نياز است             
 .عملكرد ضربه مي خورد

 اليت هاي روزانهبازسازي فع

در يك تيم بهبود محصول كه زمان        .  گاهي ساختاريابي متفاوت زمان، به تغيير مي انجامد       
در ابتدا خواستيم كه تمام درها را رأس        .  زيادي را صرف كار مي كرد، آزمايشي ترتيب داديم       

تند كه آنها مي دانس.  بعدازظهر ببندند و همه را بيرون كنند، اما به آن گوش نكردند٦ساعت 
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افراد نمي توانستند كارشان را تمام كنند چون         .  ريشه ي مشكل آنها در جايي ديگر است        
 .مرتب با جلسات، بررسي برنامه ي زماني و بازديدهاي مديريت كارشان قطع مي شد

ما به آنها كمك كرديم كه كار روزانه ي خود را به صورت زمان اثربخش و بي دغدغه                    
. تيم كارش را به موقع انجام داد و جايزه ي كيفيت را گرفت           .  لي بود نتيجه عا .  بازسازي كنند 

عالوه بر اين، اعضاي تيم احساس مي كردند كه كنترل بيشتري بر كارشان دارند و همين                  
مديران ياد گرفتند كه مهندسان بر كارها بهتر        .  امر فشارهاي رواني كار را نيز كمتر مي كرد       

 .مرورهاي هفتگي خود را كنار گذاشتمدير عامل نيز . نظارت مي كنند 

 ايجاد انعطاف

به كارمندان اجازه بدهيد بر     .  منبع ديگر آسودگي، افزايش انعطاف پذيري زمان و مكان است        
مزاياي جنبي اين كار      .  شرايط كار خودشان كنترل و اختيار بيشتري داشته باشند               

ل پزشكي و خانوادگي    فرصت هاي كار پاره وقت، زمان و مكان منعطف و مرخصي به دالي              
آنها با جبران زماني كه صرف كارهاي زياد و برنامه هاي شديد و بي موقع مي شد، بازده               .  است

 .كارشان را باال مي برند
متأسفانه خط مشي شركت اين بود كه مديران مزاياي اين كارها را جز به جز براي                    

 اضافي دردسري واقعي براي     اين بحث هاي .  كساني كه به آن نياز داشتند، بازگو مي كردند        
كساني كه اين امتياز را نداشتند       .  مديران بود و در نيروي كار نيز مناقشه ايجاد مي كرد            

احساس تبعيض مي كردند و كساني كه اين امتياز را داشتند به نوعي از ديگران جدا                       
 براي هنوز اين عقيده وجود داشت كه بهترين مجري فردي است كه همه چيز را         .  مي افتادند

اين مشكالت مي تواند با طرح انعطاف پذيري عمومي كه افراد ذينفع آن           .  كار قرباني مي كنند  
همچنين الزم است درباره ي فرضيات اعضاي سازمان        .  را توسعه مي دهند، كاهش پيدا كند     

 .بحث و تبادل نظر بشود
ري را تقويت    تشويق افراد به توسعه ي تدبير خودشان، انعطاف پذيري، خالقيت و يادگي         

در يك بنگاه     .  مي كند و به مزاياي استراتژيك پيش بيني ناپذيري منجر مي شود                
سرمايه گذاري گروهي مستقل از تحليل گران مالي، به اين نتيجه رسيدند زماني كه صرف                
رفت و آمد مي كنند تلف مي شود و درخواست كردند كارها را در منزل خودشان انجام                     

 كرد كه اين پيشنهاد را آزمايش كند، حتي براي افرادي كه                   سازمان موافقت .  بدهند
 .كامپيوتر نداشتند، نيز كامپيوتر تهيه كرد

 برای جزییات بیشتر به 
Finding Time: How
Corporations, Individuals
and Families Can Benefit
from New Work Practices
, by Leslie Perlow (Ithaca:
Cornell University, 1997)
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در اين مدت فقط     .  پس از چند هفته، شبكه ي داخلي به مدت چهار روز خراب شد              
برخي از افراد به     .  افرادي كه در منزل كار مي كردند مي توانستند كارشان را انجام بدهند             

 .ا مسئول خرابي شبكه مي دانستند تا حرفمان را به كرسي بنشانيمشوخي ما ر

 پرورش كاربران پيشرو 

هيچ وقت نزد مافوق خود از      «بسياري از سازمان ها با اين قاعده ي ضمني كار مي كنند كه            
اين روش بحران هاي مزمني را در       »  .مشكالت حرف نزنيد و فقط راه حل كارها را بگوييد          

بحران نيز به ساعات كار طوالني و پر تنش، رويكردهاي غلط براي              .  كندسازمان ايجاد مي   
هيچ كس به افرادي كه مانع       .  حل مشكل و فقدان جهت گيري استراتژيك منجر مي شود         

بحران مي شوند و براي مشكالت آتي راهي كم هزينه و بي دردسر ارايه مي دهند، گوش                   
ران ها جدي بشوند و بعد آنها را سر و           در عوض، كساني كه صبر مي كنند تا بح         .  نمي كند

 .سامان مي دهند، تشويق مي شوند
به افراد نگاه كرديم و      .  ما سعي كرديم اين ديناميك را در يك شركت مستند كنيم             

كساني كه مانع   .  تحليل كرديم آيا رفتارشان بحران را تقويت مي كند يا مانع آن مي شود              
افرادي معاشرتي، قاطع، عقالني و همچنين      )  ي خوانيمآنها را كاربران پيشرو م    (بحران بودند   
بسياري از آنها خيلي به چشم نمي آمدند، اما مي خواستند كارها را درست                .  همدل بودند 

 .كنند و به همه كمك كنند تا كارهايشان را انجام بدهند
مديري درباره ي يكي از مهندسان مي گفت كه او مثل چسبي است كه كل واحد را به                 

وي وظايف حمايتي را انجام مي دهد و به واحد انسجام مي دهد، اما                .  تصل مي كند هم م 
مدير دوست داشت كه او ترفيع بگيرد، اما اين           .  وظايف شخصي خودش را انجام نمي دهد      

معيارهايي كه اساس آن بر       .  مهندس از نظر معيارهاي شركت شايسته ي ترفيع نبود            
از من خواستند اين رفتار حمايتي را كنار        «:  ي گفتمدير م .  عملكردهاي فردي استوار بودند   

در حالي كه يك مجري خوب كه هميشه كارهايش را انجام            »  .بگذارم و كار خودم را بكنم     
 .مي داد، براي گروه مخرب بود و وقت همه را تلف مي كرد

اگر مي خواهيد دچار عواقب مديريت از بحراني به بحران ديگر نشويد، بايد راهي پيدا                
با مشهودتر كردن فعاليت هاي    .  يد كه رهبران عملياتي و اجرايي، متوجه مشكل بشوند          كن

كاربران پيشرو، مي توانيد به مجريان كمك كنيد تا اثر مخرب نظام پاداش مبتني بر عملكرد               
 .فردي را درك كنند

 

بازسازی فمینیستی«به فلکچر،     
 ، در »کار

Journal of Management
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 رعايت انصاف در مورد افرادي كه تعهدات شخصي دارند

هره وري به كار نگاه نمي كنيم، بلكه آثار آن را بر زندگي             ما فقط با معيارهاي اثربخشي و ب       
اين امر پرسش هايي را در مورد فرضيات فرهنگي، مسايلي مثل           .  افراد نيز در نظر مي گيريم    

 .نقش هاي جنسيتي، خانواده و اجتماع برمي انگيزد
چطور به اينجا رسيده ايد؟ اگر       «:  براي مثال، ممكن است از مدير ارشدي بپرسيم           

برخي از مردان در پنجاه شصت        »  مسرتان شاغل بود آيا به اين موقعيت مي رسيديد؟          ه
به همين دليل،    .  سالگي متوجه مي شوند كه تا چه حد به همسرانشان وابسته بوده اند                

 .زوج هاي جواني را كه هر دو شاغلند، با نگاهي متفاوت مي بينند
در جلسه اي، مديري زن رأس     .  مديري مرد در شركتي بزرگ، در اين مسايل دقيق شد         

او هميشه اين كار را      .   جلسه را ترك كرد تا بچه اش را از مدرسه برگرداند              ٥:٣٠ساعت  
متأسفم، مجبور بودم كه    «:  روز بعد، مدير زن پيش مدير ارشد خود رفت و گفت            .  مي كرد

 ».بروم
 ».نگران نباش، من كامال متوجه هستم كه مجبوري بروي«: مدير ارشد گفت

او توضيح داد كه معاون     .   مدير مرد به وي اعتراض كرد و گفت اين كار تبعيض است            اما
اين ايده را مطرح مي كند كه تعهدات شخصي او را كم اهميت تر از ساير كارمندان كرده                    

آنها مي توانند بدون او جلسه را برگزار كنند و به او تذكر نمي دهند كه كارش را                      .  است
اين تبعيض عليه مديران    .  ن تبعيض عميق در سيستم توليد مي شود      اي.  سريع تر انجام بدهد  

تبعيض به اين دليل وجود ندارد كه او زن است، بلكه عليه تمام افرادي است كه                .  زن نيست 
 .تعهدات خانوادگي خود را باالتر از كار مي دانند

را با  در واقع افراد بايد اين امكان را داشته باشند كه مشاركت زياد و كار سريع                        
مشاركت كمتر و زمان بيشتر براي خانواده هايشان جايگزين كنند، بدون اين كه دوره هاي               

 .مشاركت كمتر وضعيت آنها را به خطر بيندازد

 چگونه منافع شخصي را در كار مطرح كنيم

در يك  .  ايجاد رو ش هايي كه اهداف كار و زندگي شخصي را تأمين كند، دشوار نيست                  
بعد پرسيديم چرا كسي اين ايده ها      .  يك ساعته، صدها ايده مطرح شد     شركت، در كارگاهي    

 را به مرحله ي اجرا نمي گذارد؟
بر مبناي تجربه ي ما، شما دست كم به سه ماه زمان نياز داريد             .  اجراي آنها وقت مي برد   

 تكميل تغييرات عمده هشت تا ده سال وقت مي برد و به          .  تا اولين بارقه هاي تغيير را ببينيد     

پیوندهای«به بایلین، فلکچر، کالب،     
در نظر گرفتن زندگی:  غیر منتظره 

شخصی می  تواند کسب و کار شما
 ، در»را احیا کند

Sloan Management
Review, Summer 1997,  

 .مراجعه کنید



١١٩ ♦نداشتن وقت كافي    

 

 

اين ايده ها بايد به    .  افراد به تنهايي نمي توانند آن را انجام بدهند       .  تالش همه جانبه نياز دارد   
صورت جمعي انجام شوند، چون هميشه برخي فعاليت ها مورد توافق را به چالش مي خوانند              

 .و افراد نمي توانند تمام جوانب موضوع را ببينند
براي مثال، اگر فردي زماني     .  ديد را تقويت كنند   پاداش ها و انگيزه ها بايد رويكردهاي ج     

. بيش از آنچه الزم است صرف كارش مي كند، اين زمان اضافي را براي خودش كار مي كند                
به اين فرد با حقوق بيشتر و ترفيع پاداش ندهيد، اجازه بدهيد پاداش وي لذتي باشد كه از                   

 . كار مي برد
 از خط مشي هاي انعطاف پذير و منصفانه براي        از واحد منابع انساني انتظار مي رود كه       

به خصوص در سازمان هاي    (متأسفانه،  واحدهاي منابع انساني       .  بهبود عملكرد حمايت كند   
. در برابر تغييرات فرهنگي مقاومت مي كنند و نسبت به آن ارزيابي منفي دارند                )  قديمي

احدهاي منابع انساني    حضور افراد روشن بين نيز مانع تقويت گرايش هاي قديمي در و               
از آنجا كه منابع انساني مسئول افراد دانسته مي شوند، واحدهاي عملياتي كه                 .  نمي شود

 .مسئول سود و زيان، نسبت به افراد بي اعتنايند
اما آنها متعهد كسب    .  بهتر است كه از مديريت ارشد بخواهيم از تجربه حمايت كند             

از اين رو در واكنش به      .  دليل اين كار را نمي كنند    اهداف بازدهي نيز مي باشند و به همين         
همواره بايد هدف دوگانه ي تأمين     .  مهندسي مجدد، با نيروي كاري بيگانه مواجه مي شوند        

وقتي مي خواهيم به   .  نيازهاي عملكرد سازمان و نيازهاي زندگي شخصي را در نظر داشت            
نمي خواهند در منافع سهيم     يك سازمان كمك كنيم، به مديران ارشد آن مي گوييم اگر              

در غير اين صورت وضعيت آنها بدتر از اول خواهد          .  باشند بهتر است كه هيچ اقدامي نكنند      
 .شد

 

 . مراجعه كنيد٢١٧به چالش پاي حرف ايستادن در صفحه ي  
 

. البته توسعه ي رويكردهاي جديد در طراحي كارها، اولين قدمي است كه بر مي داريم              
در پايان،  .   بازطراحي الگوهاي مرسوم در خانواده و اجتماع است             پس از آن وظيفه ي     

اميدواريم كه كار، خانواده و اجتماع همگي با يكديگر هماهنگ شوند و دايماً از حضور                     
 .يكديگر بهره ببرند

 
 
 

 
 



   رقص تغيير ♦١٢٠ 

 

 

 زماني براي زندگي
 روش های عجیبی که آمریکایی ها زمانشان را صرف می کنند

افراد نسبت به سال    :  سعي دارند چالش كمبود وقت را بفهمند      خبري مهم براي افرادي كه      
چون .  اين مسئله از كار زنان و افزايش بهره وري ناشي مي شود          .   زمان بيشتري دارند   ١٩٦٠

افراد مي خواهند زندگي خودشان را داشته باشند، اشتياقشان بيشتر شده است و اين امر                 
در ).  و هيچ وقت نخواهيم داشت       (باعث شده است احساس كنيم كه وقت كافي نداريم           

اين گزارش كه بر اساس . آينده، شما و سازمان تان احتماالً زمان آزاد بيشتري خواهيد داشت
پيمايش و كارهاي روزانه تهيه شده است، توصيه ها و نگرش بهتري نسبت به كتاب هاي                  

 آرت كالينر. مديريتي ديگر به ما مي دهد

 جامعه ي بيست و چهار ساعته

ن كتاب بر اساس سي سال تحقيق در مورد ساعت بيولوژيكي انسان است و ادعا مي كند                  اي
خواندن مطالبي درباره ي   .  كه فيزيولوژي انسان با نيازهاي عملكرد ساعت كاري تطابق ندارد         

نقش بي خوابي در بحران هايي مثل نشت نفت در اكسون والدز و انفجار چلنجر، اين وقايع را                
 كرده است، و باعث شده است كه عالقه ي من به چرخه ي خواب و                     به تراژدي تبديل   

با اين كه برخي از راه حل هاي اين كتاب احمقانه         .  بيداري، هوشياري و خستگي بيشتر بشود     
مثل طراحي ميزي كه مي توان روي آن چرت زد و وقتي بدن به اندازه ي               (به نظر مي رسند    

، اكثر آنها آن قدر بديهي اند كه از         )ر مي دهد كافي استراحت كرد با چراغ و هواي سرد خب         
مور ِاد مي گويد چگونه چرخه هاي بدن       .  اين كه قبالً به فكرش نيفتاده ايد تعجب مي كنيد         

خود را مديريت كنيد، چه زماني پروژه اي بزرگ را تمام كنيد، كي به خانه برويد و چه وقت                  
 نينا كراشويتز. پروژه را كنار بگذاريد

Time for Life: The Surprising Ways Americans Use Their Time, by 
John Robinson and Geoffery Gudbey (University Park: 
Pennsylvania State University Press, 1977). 
The Twenty-Four-Hours Society, by Martin Moore-Ede (Reading, 
MA: Addison Wesley, 1993). 

   

 



١٢١  

 

IIVV هدايت و حمايتهدايت و حمايت(( نداشتن كمك  نداشتن كمك((  

  چالش١

. ابتدا گروهي از مشاوران و مربيان داخلي اين چالش را در جلسات كاري خود   مطرح كردند                
در مراحل اوليه ي اقدام يادگيري،     .  تمام آنها با ديناميك عروج و افول مشابهي مواجه بودند          

سعي مي كردند تقاضاي بيشتري     آنها در مرحله ي فروش بودند و         .  كار زيادي وجود ندارد    
اما وقتي سفارش هاي زيادي دريافت كردند، ظرفيت توليد آن         .  براي محصولشان ايجاد كنند   

به اين ترتيب سفارش ها بيش از حد شدند و كيفيت كمكي كه اين گروه                    .  را نداشتند 
تگو با  با چنين شرايطي، آنها فرصت كمي براي گف       .  مي توانستند به ديگران بدهند، افت كرد     

به اين ترتيب، كمترين     .  مشتري ها داشتند و نمي توانستند نيازهاي آنها را درك كنند            
وظيفه ي خود را كه آموزش مشاوران جديد براي كاهش حجم كار بود، به خوبي انجام                     

آموزش مشاوران جديد سال ها وقت مي گيرد و به همين دليل، سطوح مديريتي از               .  ندادند
رهبران اجرايي مايل بودند از نيروي كار موجود بهره ببرند و                  .  آن حمايت نمي كنند   

سازمان تحت فشار بود كه با كمك        .  نمي خواستند نيروي كار جديدي را به خدمت بگيرند        
 .موجود پيش بروند

. گروه هاي پيشاهنگ بدون هدايت، راهنمايي و حمايت  كيفي، به تدريج از هم پاشيدند              
نوآوري هاي جديد تشكيل شده  بودند، اما اين احساس را ايجاد      اين گروه ها به منظور رهبري      

در واقع اغلب اين گروه ها كار        »  .كوري عصاكش كوري ديگر شده است       «مي كردند كه    
» برنامه ي يادگيري «سرانجام، ناظران به اين نتيجه مي رسيدند كه         .  خاصي انجام نمي دادند  

يادگيري نتايج خوبي به بار      «ودند كه   حاميان يادگيري در پاسخ مدعي ب       .  بي فايده است 
 ».مي آورد اما كمكي به آنها نمي شود



   رقص تغيير♦  ١٢٢ 

 

 

كمك مي تواند از طريق      .  كمك در اقدامات تغيير بنيادي، شكل هاي متعددي دارد           
مشاوران داخلي يا بيروني صورت بگيرد، يا از طريق ديگر مديران عملياتي باشد كه در                     

كمك همچنين مي تواند از    .  ديگران مشاوره بدهند  وضعيت مشابهي بوده اند و قصد دارند به        
مثالً رهبران عملياتي محلي اغلب با مديران خاصي آشنايند           .  نصيحت كننده ها گرفته شود  

گاهي حتي نصيحت كننده فردي بيرون از سازمان،       .  كه با ايشان روابط مريد و مرادي دارند       
 . مثالً مديري بازنشسته، است

ادي كه در اقدام تغييرات بنيادي حضور دارند، خودشان نيز به              در تمام اين موارد، افر     
» .مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد           «:  همان طور كه گفته اند   .  كمك نياز دارند   

متأسفانه، در سازمان هاي كنوني عوامل زيادي باعث مي شوند كه افراد در جستجوي كمك              
مي شوند چون اين تصور را ترويج        مانع پيگيري كمك     »  قلدرمآبانه«فرهنگ هاي  .  نباشند

بسياري از سازمان ها كمك خواستن را       »  .خودم مي توانم آن را انجام بدهم      «مي كنند كه   
. مديران بايد پيوسته فضايي لبريز از اعتماد به خود را ايجاد نمايند            .  نشانه ي نقص مي دانند  

تن تمام پاسخ ها اعتراف    به همين دليل، نمي توانند جلوي همكاران و زيردستان خود به نداش          
ديگران از بيرون كمكي نمي گيرند، چون نگرانند رييسشان متوجه شود كه آنها چه               .  كنند

مهم ترين .  اين فشارها نوآوران را منزوي مي كند و باعث نديدن امور مي گردد           .  كار مي كنند 
آن دليلي كه مديران درخواست كمك نمي كنند اين است كه نمي دانند تا چه حد به                      

مديران نمي دانند چه چيزهايي را نمي دانند و وقتي متوجه مي شوند كه خيلي               .  محتاجند
 . دير شده است و كاري نمي توان كرد

سازمان هاي .  چالش نداشتن كمك،  اغلب در هنگامه ي فراواني كمك سر بر مي آورد               
تغيير فعاليت هاي  بزرگ از مشاوران داخلي و بيروني متعددي بهره مي برند تا به تيم ها در                

اما مديران اين سازمان ها  به مشاوران متخصص و برنامه هاي آموزشي             .  كاري كمك كنند  
اين مجموعه در دفاتر مركزي  سازمان تمركز يافته اند و از رهبران                 .  سنتي عادت دارند  

آنها به ارسال پاسخ هاي آماده به مشكالت بسنده           .  عملياتي كه به آنها نياز دارند دورند        
در هنگام يادگيري، اين رويکرد مستبدانه است و به توسعه ي توانايي هايي تيم هاي            .  مي كنند

 .پيشاهنگ كمك نمي كند تا بتوانند به خودشان ياري برسانند

 

 

 

 قلدرمĤبانه   فرهنگ   از منظور
)macho culture(فرهنگی ،

است که قدرت و زور در آن نقش
نمونه ای از این.  اساسی دارد  

فرهنگ را می توان در بین جاهالن
.کرددر سال های گذشته مشاهده      

 .م



١٢٣ ♦نداشتن كمك    

 

 

 دنياميك هاي ضمني نداشتن كمك 

قوي تر باشند،  )   در نمودار  R٣ و   R٢ ،   R١(هرچه فرايندهاي تقويت كننده ي تغيير بنيادي       
اگر كمكي كه در دسترس افراد است        .  به راهنمايي، هدايت و حمايت بيشتري نياز دارند         

. كافي نباشد، اثربخشي اقدام تغيير كاهش مي يابد و توانايي هاي يادگيري توسعه نمي يابند             
و  از اين كه زمان      »  كمكي نمي توانيم بكنيم  «يا  »  نمي دانيم چه كار كنيم   «  :  افراد مي گويند 

به هر حال، اين امر تمايل  و تعهد افراد را            .  ف اقدامي كم اثر مي كنند ناراحتند     خود را صر  
 .نسبت به اقدام تغيير كاهش مي دهد يا به كلي از بين مي برد

هر چه سرمایه گذاری در اقدام
تغییر بیشتر باشد، به کمک

این کمک.  بیشتری نیاز دارید    
شامل هدایت، آموزش، مشاوره،
نصیحت یا دیگر شکل های
راهنمایی برای توسعه ی اقدام

اگر کمک در.  تغییر می باشد  
چون(ترس محدود بشود         دس

حمایت نهادی کافی از آن
، نداشتن کمک افراد را)نمی شود

چون فکر می کنند.  مأیوس می کند 
که وقت خود را صرف کاری

در این صورت.  نامناسب کرده اند 
از نظر آنها اقدام تغییر اثربخش
نیست و توانایی های یادگیری

 .توسعه نمی یابند

 



   رقص تغيير♦  ١٢٤ 

 

 

 استراتژي هاي مقابله با چالش نداشتن كمك

سال ها وقت مي خواهد تا با آزمايش راهنما ها و        :  در اولين فرصت به دنبال كمك باشيد      •
اگر اقدامي   .  ران متعدد كمكي مناسب براي گروه پيشاهنگ پيدا بكنيم                 مشاو

چالش برانگيز را رهبري مي كنيد، براي تشخيص نوع كمك مورد نياز به كمك                     
. محتاجيد؛ همان طور كه براي خريد كامپيوتر نظر كساني را كه مي شناسيد، مي پرسيد            

آنات .  دش  به عهده دارند    رهبران شبكه مسئوليت ظرفيت سازمان را براي كمك به خو         
 .در تأمين و جستجوي كمك در سازمان و اقدامات تغيير تأثير به سزايي دارند

رهبران اقدام يادگيري به راهنمايي افراد باتجربه و            .  قابليت هدايت را ايجاد كنيد       •
چون واژه ي بهتري وجود ندارد،     .  دلسوزي نياز دارند كه با طراحي و مديريت آشنايند         

مي ناميم؛ هر چند نقش آنها فراتر از هدايت به معناي              »  هدايت كننده«د را   اين افرا 
 .مرسوم است

 

 هدايت

 نام روستايي در شمال غربي         -  Kocsاز  )  هدايت كردن   (Coachكلمه ي انگليسي    
دانشجويان در  .   مشتق شده است   -مجارستان كه فعاليت عمده ي آن ساخت دليجان بود           

به نظر مي رسد، جوهره ي    .  راي معلم خصوصي استفاده مي كردند    قرن هيجدهم از اين واژه ب     
 عالقه ي شخصي معلم خصوصي به پيشرفت دانشجويان و راحتي آنها در                  -اين تعبير    

ما فكر مي كنيم هنوز روح       .   از وظيفه ي درشكه چي مشتق شده باشد         -جلسه ي امتحان 
 .مشاركت نزديك و روابط متقابل در اين واژه وجود دارد

   

 

يكي از كاركنان باتجربه ي لوي استروس مي گويد كه بسياري از افراد الگوي ذهني خود را              
هدايت در ورزش اين گونه است كه به          .  درباره ي هدايت كردن  از ورزش اخذ كرده اند          

وي اضافه مي كند كه    .  بازيكنان مي گويند چه كار بكنند و با بلندگو با آنها حرف مي زنند              
هشتاد درصد  .  يك هدايت كننده ي خوب سوال مي كند    .  گوش كردن است  ماهيت هدايت،   «

كار اين است كه به ديگران كمك كنيم تصوير روشن تري از چيزي كه مي خواهند بگويند،                 
 » .داشته باشند

يافتن هدايت كننده اي كه چنين       .  هدايت خوب هنر است؛ نوعي دلسوزي است            
را با دانش سخت افزاري    )  كار تيمي و ارتباطات     (ويژگي هايي داشته باشد و دانش نرم افزاري     

اما حتي اگر از هدايت، براي توسعه ي       .  تركيب كرده باشد، بسيار دشوار است     )  فني و مالي  (

ری انتخاب شدهمعادل فارسی طو  
است که معنای این واژه را برساند
و بتوان آن را به صورت اسم فاعل

، اسم)هدایت کننده یا هادی      (
هدایت(و فعل    )  هدایت(مصدر  
از مربی که به.  به کار برد  )  کردن

عنوان معادل فارسی کلمه ی
coachبه کار می رود، نمی توان 

به صورت اسم مصدر و یا فعل
 در ضمن، مربی به.استفاده نمود 

معنای پرورش دهنده است اما
به معنای در)  coach(هدایت   

از همین رو،. مسیر قرار دادن است
برای درشکه چی نیز از همین واژه

در سوره ی فاتحه.  استفاده می شد 
نیز، ما را به راه راست هدایت کن،
هدایت به همین معنا به کار رفته

 .م.است
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مهارت هاي نرم افزاري استفاده كنيم، به مسايل عملي كسب و كار مرتبط مي شود و تيم را                 
 .وادار به يادگيري مي كند

مثل تسهيل گر عمل مي كنند و به افراد كمك مي كنند كه              هدايت كننده ها در گروه     
به عنوان مثال، آنها به افراد مي گويند چگونه با چالش ها مواجه              .  فضايي امن ايجاد كنند    

چالش هاي مرسومي كه در ظاهر بازند اما در عمل چيزهايي حياتي را پنهان                    .  بشوند
 .كرده اند

 

 چالش هاي ناآشناي تغيير بنيادي مواجه اند،       رهبران اجرايي كه با    :  شريك پيدا كنيد   •
به همين دليل، به مديران عامل توصيه مي كنيم        .  بيشتر از ديگران به هدايت نياز دارند      

كه به دنبال شريك باشند، كسي كه بتوانند به وي اعتماد كنند و با او درباره ي                        
 صحبت  -ام بشود    مثل ترديد در مورد تغييري كه قرار است انج         -تنش هاي رواني خود    

مطمئن باشند، ترس و نگراني را كنار        »  سوپاپ اطمينان «رهبران اگر از وجود      .  كنند
 .مي گذارند و احساسي خالق و استراتژيك از هدف پيدا مي كنند

برخي از اثربخش ترين هدايت هايي كه      :  هدايت را جزيي از مديريت عملياتي بكنيد         •
تي و اجرايي بوده  است كه هدايت ديگران را به           تاكنون ديده ايم از سوي رهبران عمليا     

آنها با  .  انگيزه ي آنها براي يادگيري، مشوق افراد پيرامونشان بوده  است         .  عهده گرفته اند 
 .عالقه ي روزافزون خود، به هدايت اعتبار بيشتري داده اند

براي مثال در شركت آمريكايي وودمارك، مسئوليت مستقيم آموزش و هدايت                
چهار نفر از   .   كه به رهبران عملياتي گزارش مي دهند، به عهده ي خود آنهاست           افرادي

 شخصاً دوره هايي پنج روزه برگزار كردند       -  از جمله بيل برانت       -رهبران اجرايي ارشد    
 نفر حضور داشتند كه     ٢٤در هر جلسه    .   نفر از كاركنان در آنها شركت نمودند       ٢٥٠كه  

 .كليدي كسب و كار بررسي مي شددر آن فرهنگ شركت و فرايندهاي 
ما معتقد بوديم كه رهبران عملياتي نبايد فقط در انجام آموزش             «:  برانت مي گويد 

آنها بايد آموزش را طراحي مي كردند، آموزشي كه به ايجاد             .  مشاركت داشته  باشند  
وي اضافه مي كند كه با داشتن      »  .ارزش ها و راه هاي مطلوب انجام كارها كمك مي كرد        

رهبراني كه چنين كمك هايي مي كنند، به زباني مشترك در سازمان و در موقعيت هاي             
به همين دليل، شركت وودمارك در چند سال اخير             .  كسب و كار دست يافته ايم      

 .عملكردي بسيار خوب داشته است
همان طور كه گفتيم، در بسياري از سازمان ها،          :  گرايش هايي درباره ي كمك گرفتن     •

همان طور كه يك مديرعامل ابراز       .  گرفتن از ديگران را دشوار مي دانند       افراد كمك    

برای موارد بیشتر درباره ی یافتن
کتاب مدیران عامل به      شریک و 

، صفحاتمیدانی پنجمین فرمان    
 . مراجعه کنید328 و 74

به مقاله ی درباره ی شرکت
وودمارک، نوشته ی بیل برانت

کتاب میدانیمدیرعامل سابق، در    
463، صفحه ی      پنجمین فرمان  

 . مراجعه کنید

این پدیده ی سیستمی معمولی
»تغییر بار مسئولیت  «است که به    

کتاب میدانیموسوم است؛ به       
135، صفحه ی      پنجمین فرمان  

 .مراجعه کنید
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در مقابل برخي از     »  .من براي نصيحت كردن بسيار پير يا بسيار جوانم            «:  مي كند
مديران نيز به كمك مشاور بيروني و پاسخ هاي سريعي كه به مشكالت مي دهند، عادت              

 .نيادي تر مي گردداين امر مانع از جستجوي راه حل هاي ب. مي كنند
 

 در سطح فردي و      -بنابراين مقابله با چالش نداشتن كمك شامل ايجاد خودآگاهي           
رهبران الزم است مواردي را كه در آن به كمك نياز دارند، مشخص                .   نيز مي شود  -تيمي
فاصله ي ميان عملكرد جاري گروه و عملكرد دلخواه،        :  اين كمك شامل موارد زير است     .  كنند

 گرايش هايي كه مانع پذيرش كمك مورد نياز مي گردند و كمك نگرفتن                   احساسات و 
 .هنگامي كه زمان خودكفاتر شدن رسيده است

    از گلف تا چوگان٢
  و رهبري هدايت كننده هاو رهبري هدايت كننده ها... ... هدايت كردن رهبران هدايت كردن رهبران 

 اسریچارد برایان اسمیت و ر

به .   نيست -ران به ويژه در زمينه ي تأثير بر ديگ         -هيچ كس قدرتمندتر از رهبري دلسوز       
متأسفانه، هدايت رهبران   .  همين دليل هدايت رهبران از اثربخش ترين اهرم هاي تيم است          

اين كج فهمي به دليل تصويري است كه ما از هدايت كردن در               .  خوب فهميده نمي شود   
اين آموزش ها بازيكنان جديد    .  مثالً مربي گلف  راه درست بازي را ياد مي دهد         .  ورزش داريم 

 .با اين كار لذت بازي از بين مي رود.  پيگيري دستورات معطوف مي كندرا به
وقتي فيلم بازي بازيكنان حرفه اي را نگاه كنيد، متوجه خواهيد شد كه تمام ضربه ها                  

زاويه اي كه چوب با توپ برخورد مي كند،        :  فقط سه يا چهار عامل كليدي ثابتند       .  خاصند
خالقيت يا اختصاصي بودن      .  حركت نهايي كشيدگي بازوي چپ و چرخاندن بازو در             

 .حركت هاي شما تأثيري بر اين موارد ندارند؛ نمي توانيد از قوانين طبيعت تخطي كنيد
» روش درست «چرا مربي ها به اين شيوه كار مي كنند؟ دليلش اين نيست كه يادگرفتن              

اگر .   ساده تر است  اما آموزش آن بسيار   .  ساده تر است؛ بر عكس اين كار دشوارتر نيز مي باشد        
بازيكن بتواند مراحل خاصي را به طور دقيق انجام بدهد، احتمال درست انجام دادن آن                   

 .چند عامل كليدي، افزايش پيدا مي كند
آيا شيوه ي بهتري براي رهبري وجود      :  جمله اي بار ها در منابع مديريت تكرار شده است        

حيطي بستگي دارد؟ استفاده از قياس گلف دارد؟ يا اين كه شيوه ي رهبري افراد به شرايط م
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همان طور كه راه هاي متفاوتي براي ضربه وجود دارد، رهبري نيز شيوه هاي            :  به ما مي آموزد  
اما چند قانون قطعي رهبري وجود دارد،          .  همه ي اين شيوه ها اثربخشند    .  متعددي دارد 

 .بنابراين رهبران بايد چند مهارت بنيادي را  داشته باشند

 تي براي هدايت رهبرينكا

اما با استفاده از عوامل كليدي        .  به درستي نمي دانيم كه عوامل كليدي رهبري چيست          
مربي گري در گلف حدس مي زنيم كسي كه رهبر را هدايت مي كند، بايد به دنبال موارد زير                

 :باشد
 

دود، كامالً وقتي دونده اي مجبور باشد به داليلي غير از عالقه به ورزش ب       :  عالقه به بازي   •
به همين طريق اگر افراد     .  چنين دونده اي آهسته و به تدريج ياد مي گيرد       .  مشهود است 

به دليل دنباله روي در نقش رهبري قرار گرفته باشند و به دنبال پاداش هاي رهبري                 
 .باشند و انگيزه ي كافي براي آن نداشته باشند، به سختي مي توان آنها را هدايت كرد

آنها به  .  بازيكنان ماهر گلف، به مكانيسم ضربه فكر نمي كنند        :  يج مطلوب توجه به نتا   •
رهبر نيز بايد جهت سازمان را تعيين . جايي كه مي خواهند توپ را بفرستند توجه دارند      

هدايت كننده ها بايد به رهبر كمك كنند به آينده ي سازمان، چشم انداز شخصي             .  كند
  .داشته باشندخودشان و اشتياق اعضاي سازمان توجه 

 به  -رهبري.  جنبه هاي اصلي ضربه، همگي در مورد لحظه ي تماس است         :  پيوند خوب  •
اثربخشي رهبري به ارتباط رهبران و ساير اعضاي          .   ورزشي تماسي است    -اين تعبير 

اگر موقعيت خودتان را از دست بدهيد، آيا          «:  از رهبر بپرسيد  .  سازمان بستگي دارد  
پاسخ رهبر كيفيت ارتباط وي با ديگران را         »  ت مي كنند؟ اعضاي سازمان از شما تبعي    

 . نشان مي دهد
رهبران بعد از يك جلسه ي       .  كيفيت هدايت به كيفيت تماس نيز بستگي دارد          

آيا درباره ي كارهاي من بازخوردي        «.  هدايت،  از هدايت كننده ي خود مي پرسند         
عد چه كارهايي را به      چگونه اثربخش باشم؟ جلسه ي ب     «به عبارت ديگر     »  گرفته اي؟

 »شكل  ديگري انجام بدهم؟
 

. آنها از پيشرفت ديگران لذت مي برند      .  اما هدايت كننده ها فقط بازخورد تهيه نمي كنند      
احساس مسئوليت مي كنند و مي دانند افرادي كه هدايت مي شوند به دنبال چه چيزي                  

مثالً، هدايت كننده  .   مي كنند آنها نقاط تماس را مديريت    .  هستند و چرا  به دنبال آن هستند       
 »فكر مي كنيد در آن جلسه چه كارهايي انجام داديد؟«با اين پرسش آغاز مي كند كه 
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هدايت كننده مواقع خاصي را به     »  .فكر مي كنم شنونده ي خوبي بودم    «:  اگر رهبر بگويد  
ري آيا كاري وجود دارد كه مي خواستيد به شكل ديگ           «:  وي يادآوري مي كند و مي پرسد     

 »انجام مي داديد؟
وقتي نگذاشتم فالني حرف بزند، او را           «:  رهبر ممكن است بگويد     

 .هدايت كننده برداشت خود را به وي مي گويد» .دلسرد كردم
هدايت كننده هميشه توصيه ها را از حالت ابهام و داوري ارزشي بيرون            

ي اعضا.  مي آورد و آنها را به مواردي روشن و توصيفي تبديل مي كند               
مواظب «يا  »  داشتن وضعيتي بد   «سازمان نمي توانند با ادعاي مبهم         

اگر هدايت كننده ها صحنه ها را با        .  به يادگيري اقدام بكنند     »  نبودن
مشاهدات خاص خود بازسازي كنند، رهبران بيشتر مراقب رفتارشان              

 - حتي وقتي هدايت كننده اي حضور ندارد       -خواهند بود و ياد مي گيرند     
 . اصالح بكنندخودشان را

 از گلف تا چوگان

در هنگام هدايت كردن گلف، فرصت داريد كه مدت زيادي به عملكرد قبلي خود فكر كنيد                 
حتي به عقب برمي گرديد و ضربه را از نو مي زنيد تا              .  و براي ضربه ي بعدي طرح بريزيد      

 .ببينيد چگونه مي توانستيد آن ضربه را به شكلي ديگر بزنيد
توپ منتظر شما نمي ماند؛ همواره حركت       .  سازمان شبيه چوگان است    اما رهبري يك     

. در زميني محكم نايستاده ايد، چوبي در دست شماست و روي اسب نشسته ايد               .  مي كند
هم تيمي هاي شما نيز روي اسب نشسته اند و مجبوريد حركت هاي خود را با آنها هماهنگ                

از كنار شما رد مي شوند و مي خواهند به توپ         رقبا شما را احاطه كرده اند و با سرعت         .  كنيد
ميدان بازي از گرد و خاك سم اسب ها پر شده است و هدايت كننده از شما دور                .  ضربه بزنند 

 .شايد حتي صداي او را نشنويد. است و از كنار زمين فرياد مي زند
 مرزهاي زمين بازي پيوسته تغيير      .  تغيير سازماني حتي پيچيده تر از چوگان است          

به نظر  .  هر روز بازي با روز قبل فرق مي كند و احتماالً قدري مشكل تر شده است              .  مي كنند
لذت بازي  :  مي رسد كه در چوگان و تغيير سازماني نيز، همان سه عنصر اساسي ثابتند                 

اهميت فوق العاده اي دارد، شما به هدف چشم دوخته ايد و به روش انجام كار توجهي نداريد                
در تغيير سازماني، مرز ميان      .  ا به كيفيت ارتباط با ديگران بستگي دارد        و سطح بازي شم   

رهبران بايد كمك كنند و كمك بشوند؛ بايد ياد             .  بازيكن و هدايت كننده محو مي شود      
بگيرند به كيفيت كمكي كه مي گيرند توجه داشته باشند و بتوان به كمكي كه مي دهند                   

ص
خا

 

 

وقتي به پايين نگاه 
مي كنند و با هم حرف 
مي زنند، فرض مي كنم كه

 عالقه اي ندارند

هام
اب

 

 شما ديدگاه 
   خوبي نداريد

 توصيف قضاوت 
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ر زمين انجام نمي شود، بلكه جزيي اساسي از خود          هدايت پيش از بازي يا كنا      .  اعتماد كرد 
 .بازي است

 

 شما چه مي گوييد
 هنر گرفتن و دادن بازخورد

 انتقادهاي مفيد، منصفانه و صادقانه از رفتار ديگران و           - هدايت ماهرانه به بازخورد ماهرانه    
. تگي دارد  بس -ارزيابي و يادگيري اثربخش از چيزهايي كه افراد درباره ي شما مي گويند              

. متأسفانه، اغلب اوقات فقط بازخورد داده مي شود، به اين ترتيب تصور غلطي ايجاد مي كند              
اين .  افراد بايد ياد بگيرند كه عالوه بر مستدل بودن بازخورد، آن را هنرمندانه ارايه بدهند                

من يك  .  كتاب مهم ترين منبعي است كه در مورد چگونگي انجام اين كار بحث كرده است              
توصيه را به خاطر سپرده ام؛ بازخورد زماني اثربخش ترين روش است كه هنگام انجام كار                 

 آرت كالينر. ارايه شود و تا بعد از انجام آن به تعويق نيفتد

 ايجاد مزيت در ديگران: هدايت

گاهي فعاليتي نسبتاً محدود مثل هدايت كردن، مثل نخ تسبيح تمامي دانسته هاي فرد را به          
جيمز فالهرتي  پديدارشناسي جان دوي، مارتين  هايدگر، اومبرتو             .  يوند مي زند يكديگر پ 

ماتورانا و فرناندو فلورس را به راهنمايي جامع براي كاركردن اثربخش با ديگران تبديل كرده 
در واقع كتاب در مورد         .  او توجه به كارهاي روزمره را از دست نمي دهد                .  است

اما به اصول كار با     .  را از تكيه به اين روش ها بي نياز مي كند       دستورالعمل هايي است كه شما     
اصولي كه شما را فراتر از حرف هاي تكراري در مورد             .  خودتان و ديگران نيز، توجه دارد      

اعتماد، احترام و نا اميدي مي برد و در شما اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه به ديگران كمك    
  آرت كالينر. كنيد تا پيشرفت كنند

What Did You Say? The Art of Giving and Receiving Feedback, by 
Charles N. Seashore, Edith Whitfield, and Gerald M. Weinberg 
(Columbia: Bingham House Books, 1992, 1997). 
Coaching: Evoking Excellence in Others, by James Flaherty (San 
Francisco: New Ventures West, 1997). 

   

اساس پدیدارشناسی، رویکرد تازه
 ازبه چیزها و تا حد امکان رها         

پیش فرض ها و پیش داوری های
در فلسفه ی.  مفهومی است   

پدیدارشناسی پیش از هر چیز و
مهم تر از هر چیز، خود پدیدارها

انسان معموالً به.  اهمیت دارند  
شیوه ای سامان یافته با جهان
برخورد می کند و پیوسته در فرایند
فعال و پیچیده ای از سامان

ینوی از چن  .  بخشیدن درگیر است  
امری آگاه نیست و از همین رو،
.در مورد این جهان تردید نمی کند     
به نظر هوسرل، این همان دیدگاه
طبیعی است که باید از آن فراتر

در غیر این صورت به.  رفت
 .م. آگاهی دست نمی یابیم
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    گروه هدايت كننده ها٣
 شارلوت رابرتز

آيا احساس مي كنيد كسي به ايده هايتان      .  مالكوم، شما بارها و بارها همين حرفها را زده ايد        «
 »گوش نمي كند كه آنها را تكرار مي كنيد؟

. وي شوند اين نوع عبارت ها باعث مي شود كه افراد به حرفشان ادامه ندهند و از گروه منز              
اما براي مالكوم كه از بچگي عادت داشت براي دوستانش حرف بزند وضعيت فرق مي كرد و                 
. اين اظهار نظر خيلي ارزشمند بود؛ به خصوص كه دوست نداشت چنين حرفي را بشنود                 

ساير افراد گروه نيز متوجه شدند چگونه پاسخ ها و واكنش هاي آنان باعث تداوم اين نقش                  
 . استدر مالكوم شده 

 شركت برتر كه متشكل     ٥٠اين اتفاق در جلسه ي غير رسمي تيم عامالن تغيير يكي از             
آنها از بخش هاي مختلف سازمان بودند و به مدت دو سال به طور               .   مدير بود، رخ داد    ٩از  

همه ي آنها در تيم هاي هدايت مديران و كارمندان           .  منظم همديگر را مالقات مي كردند      
 مي خواستند رهبران اقدام تغيير سازمان باشند و در اين فرايند                  همه.  حضور داشتند 

 .خودشان را توسعه ي بدهند
كلمات بايد  .  ايجاد اين مهارت و اعتماد به چالش هاي مالكوم بيش از يك سال وقت برد              

با دقت انتخاب مي شدند، اعضا مجبور بودند ياد بگيرند ديدگاه هايشان را نسبت به چالش و                
بايد ياد مي گرفتند به ديگران كمك كنند و موانع شخصي را كه مانع                 .  ذارندبحث باز بگ  

 وقتي  -براي تيمي كه دو سال پيش      .  رهبري اثربخش آنها بود، از پيش پاي خود بردارند          
 . هيچ شناختي از يكديگر نداشتند، نتيجه ي بدي نبود-كارش را شروع كرد 

ت مي كنند، از ارزش جلسات غير       كساني كه نسبت به اقدام يادگيري احساس مسئولي         
اما معموالً چنين جلساتي را حمايت نمي كنند و توجه كمي به                .  رسمي منظم آگاهند   

كه »  گروه هدايت كننده ها «به همين دليل تيم هايي مثل      .  توسعه ي متقابل يكديگر مي شود   
. تندبراي حمايت متقابل و توسعه تشكيل شده اند، اهرم مهمي براي تغيير سازماني هس                 

وقتي سازمان توجه خود را از افراد بيرون سازمان به تيم هاي داخلي تحقيق و توسعه                      
دانش فزاينده ي آنها، با تجربه اندوزي     .  معطوف مي كند، وجود اين تيم ها بسيار حياتي است        

تشكيل گروه  .  در ميدان عمل، به مزيتي استراتژيك براي كل سازمان تبديل مي شود                
در سراسر سازمان است كه     »  مشاوره ي سايه «لين قدم براي ايجاد توانايي      هدايت كننده ها او 
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در آن افراد به طور منظم ياد مي گيرند به يكديگر كمك كنند و هنگام مواجهه با                          
 .موقعيت هاي انعطاف ناپذير و تنگناها اثربخش تر عمل كنند

 جمع شويد و شروع كنيد

 نفر كه به    ١٢ تا   ٦يد، كارتان را با فراخواندن      اگر شما حامي گروه يا رهبر مؤسس آن هست         
. فرايند يادگيري متعهدند يا قبالً سطح قابل قبولي از رشد شخصي را داشته اند، آغاز كنيد                

و مديران عملياتي را كه مسئوليت       )  مشاوران داخلي (بهتر است تركيبي از رهبران شبكه        
نظر رهبران عملياتي واقعي تر    .  نيدمستقيم نتايج كسب و كار را به عهده دارند، انتخاب ك            

آنها مي توانند رويكردهاي جديد و       .  است، چون درگير مسايل عملكرد كسب و كارند            
رهبران شبكه نيز در وظايف متعددي نقش         .  ديدگاه هاي گروه را در عمل آزمايش كنند        

 تجربه ي  آنان در بهبود فرايند و آگاهي از مسايل فرهنگي و شيوه ي اداره ي سازمان              .  دارند
هر دو گروه از طرح ايده هاي خود براي محيط كاري ديگري چيزهاي زيادي               .  زيادي دارند 
 .ياد مي گيرند

سلسله مراتب سازماني يا دستور     .  افراد بايد داوطلبانه به گروه هدايت كننده ها بپيوندند        
ته و كامالً   آنها بايد ذهني باز داش    .  مديران ارشد براي مشاركت در امر هدايت كارساز نيست        

اين امر ضروري است، چون فرايند تفكر آنها در تمام              .  به كار گروه تعهد داشته باشند       
 .جلسات به چالش كشيده مي شود

هنگام شروع كار، مشاركت گسترده ضروري است؛ تقويت مهارت در هدايت يكديگر و                
 تا  ٦در  .   كنيد با دو روز آموزش در هر شش تا هشت هفته آغاز          .  عادت به آن وقت مي خواهد    

از مسايل  .   ماه اول بر مهارت ها، ابزارها و فعاليت هاي مذاكره ي سازنده متمركز شويد                ٩
كسب و كار ـ مثل بودجه بندي يا فرايند توسعه ي استراتژيك ـ به عنوان موضوع مذاكره                   

ر ، تعادل بررسي و حمايت، و ساي       »نردبان مداخله «از ابزارهاي مذاكره مثل      .  استفاده كنيد 
سؤاالتي را مطرح كنيد كه طرح آنها در جاهاي           .  شكل هاي تفكر سيستمي استفاده كنيد     

انتظار داريد با چه موانعي رو به رو شويد؟ چه گزينه هايي پيش روي               .  ديگر مشكل است   
 شماست؟ اقدام تغيير سازماني چگونه جلوي مسير خودش را مي گيرد؟ 

به جاي تأكيد بر حصول توافق،        .   شونداين مذاكرات از جنبه هاي متعددي تقويت مي        
اين كار را مي توانيد    .  سعي كنيد به دنبال ايجاد برداشتي گسترده تر از واقعيت جاري باشيد           

 .با پيگيري فرضيات و عقايد ضمني در ديدگاه ها، انجام بدهيد
 

کتاب میدانیاین ابزارها در        
مان توصیف شده اند؛پنجمین فر  

؛242نردبان مداخله در صفحه ی      
توزان بررسی و حمایت در

؛ و تفکر سیستمی در253صفحه ی  
پنج«همچنین به    .  113صفحه ی  

در صفحه ی»  نوع تفکر سیستمی   
 . همین کتاب مراجعه کنید159
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 مراحل بعدي

؛ به اين ترتيب    با گذشت زمان، افراد در جلسات تجربه هاي خود را از هدايت مطرح مي كنند            
وقتي يك هدايت كننده مي گويد پيوسته به تام       .  اهداف و گرايش هاي پنهاني كشف مي شوند     

 فشار مي آورد كه در جلسات بيشتر صحبت كند، قصد واقعي اش چيست؟   - مديري ساكت    -
آيا سعي مي كند بگويد افراد هنگام طرح نظراتشان احساس ترس مي كنند؟ يا به دليل                   

 خود حرف مي زند و مي خواهد بگويد اجازه بدهيد همه حرفشان را بزنند؟ آيا              منافع شخصي 
گروه اقدامات او را كنار گذاشته است؟ يا از اقداماتش قدرداني كرده است؟ چگونه مي تواند                
اين مسير را قاطعانه تر طي كند؟ هدايت كننده ها بايد از اين موارد آگاه باشند تا بتوانند بين                

 .ار زياد و مداخله ي بسيار كم تعادل برقرار كنندمداخله ي بسي
گروه همچنين به هدايت كننده  در ارزيابي مفيد بودن تالش آنها براي سازمان كمك                 

برخي سازمان ها پيش از آن كه اعضاي آن آمادگي الزم را داشته باشند، براي آنها                .  مي كند
ساتي را مفيد مي دانسته     جلسات آموزشي گذاشته اند، چون يك هدايت كننده چنين جل          

برخي سازمان ها نيز به دليل شلوغ بودن برنامه ي كاري، آموزش را خيلي دير شروع                .  است
 .گروه شما چگونه كارها را زمان بندي مي كند. كرده اند

در .  وقتي كسي به رفتار اقتدارگراي سابق خود باز مي گردد، بالفاصله به وي كمك كنيد              
نده اي توضيح داد چگونه بحثي را كه به نظر بي پايان مي آمده،             يكي از جلسات، هدايت كن   

آنها ابرويشان را باال انداختند و ناراحت        .  قطع كرده و به ديگران گفته است چه كار بكنند           
گروه يك ساعت يا بيشتر را صرف كار در اين مورد كرد تا به پرسش هاي زير پاسخ                   .  شدند
رفتارشان را شكل مي دهد؟ چگونه مي توانند به شكل        )  و ديگر اعضا  (چه نيرويي در او     .  بدهد

 ديگري عمل كنند؟ در آينده، چگونه مي توانند از عقب گرد پرهيز كنند؟
در عين حال، متوجه    .  درباره ي وجود گروه هاي هدايت كننده با افراد بيروني صادق باشيد        

» تغييردهندگاني«د را   نمي توانيد خو .  باشيد كه باالتر دانستن خودتان بسيار خطرناك است       
بدانيد كه در پشت درهاي بسته گفتگو مي كنند و خودشان را ماهرتر و باصالحيت تر از                    

هدايت كننده ها خودشان تمام كارهاي يادگيري را       «وقتي ديگران بگويند    .  ديگران مي دانند 
 .، در شرايط وخيمي به سر مي بريد»انجام مي دهند و ما نيازي به يادگيري نداريم

 نشانه هاي موفقيت

. اگر شما رهبر يا حامي گروه هدايت كننده ها هستيد، به پيشرفت خود توجه داشته باشيد               
. پس از يك سال، بايد در كيفيت مذاكره و تفكر هدايت كننده ها جهش چشمگيري ببينيد               
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ما . دافراد بايد براي بيان احساسات خود فضا را به اندازه ي كافي صميمي و قابل اعتماد بدانن   
 آزادانه و   - تمام مديران اجرايي      -گروهي از هدايت كننده ها را مي شناختيم كه اعضايش          

پيش از اين در    .  راحت درباره ي اثر محيط كسب و كار بر وضعيت خودشان حرف مي زدند             
 .محيط رقابتي سازمان، گفتگو در مورد دريافتي مديران خصوصي و محرمانه بود

 

 ٢٧٤به صفحه ي   .  يكي از نشانه هاي موفقيت است    »  اعمال نفوذ   «توانايي درك و پرهيز از    
 . مراجعه كنيد

 

سرانجام، همان طور كه هدايت كننده ها مهارت كسب مي كنند، ديگراني كه با آنها كار                
مذاكرات استراتژيك آسان تر خواهد شد، چون افراد         .  مي كنند نيز مهارت كسب مي كنند     

افراد با مثال ياد     .  ده با هدايت كننده هاي خود حرف بزنند      عادت كرده اند كه درباره ي آين     
با گذشت زمان مثال هاي هدايت كننده ها تسري پيدا مي كند و شيوه ي صحبت و             .  مي گيرند

 .       رفتار افراد را در سازمان تغيير مي دهد
 

  خالص شدن از سازمان دهنده ي گروهخالص شدن از سازمان دهنده ي گروه

 شرکت نفتی شل, تام رایان

هنوز از عواقب ركود گيج     ,   اكثر افراد در شركت نفتي شل در هوستون        ,١٩٩٥در اوايل سال    
بسياري از ما ديدارهاي منظمي       .  مي خوردند و در مورد تحول آتي سازمان مردد بودند            

ما به دقت از بين سمت هاي رهبري . داشتيم تا ميداني عملي براي رهبران تحول خلق كنيم  
سياري از عامالن تغيير داخلي و طراحان سازماني        ب.  ارشد و عملياتي افرادي را دعوت كرديم      

مي دانستيم مدعوين فكر   .  را دعوت نكرديم، چون نگران بوديم آنها را حرفه اي تلقي كنند            
 با  - به جز يك نفر       -همه  .  مي كنند كه سعي داريم تغيير سازمان را به آنها ابالغ كنيم             

وقتي ذهنم با چيزهاي زيادي     «:  فردي گفت .  دلگرمي و قدرداني به اين دعوت پاسخ دادند        
من به جايي امن براي     «:  ديگري نوشت »  .خسته شده است، به جايي براي ارتباط نياز دارم         

 ».طرح سؤاالتم نياز دارم
از تالش هاي مشابهي كه در سازمان هاي ديگر به دليل فقدان          .  ما هر ماه جلسه داشتيم    

ن رو اصرار داشتيم كه همه ي مديران       تعهد كافي شكست خورده بودند، آگاه بوديم؛ از همي         
بعد از آن، قرار بود پيشرفت خود را ارزيابي كنيم و            .  در هر سه جلسه دو روزه شركت كنند       

 .درباره ي ادامه ي كار تصميم بگيريم
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گروه آمادگي داشت همه ي     .  نفوذ حرفه اي ها اهميت خود را از دست داد         ,  با اين كار  
تاكنون تركيب اعضا بارها تغيير كرده . قه مند بودند، بپذيردكساني را كه به هدايت تحول عال

افرادي كه مي آيند و مي روند مشكلي ايجاد نمي كنند، چون گروه هسته اي چهار نفره              .  است
حتي كساني  .  دارد كه در تمام جلسات شركت مي كنند      )  يكي از آنها مشاوري بيروني است     (

آنها با كمك به اين گروه كوچك در انجام          .  ندكه به جلسات نمي آيند، از آن حمايت مي كن       
تجربه ي استفاده از تكنيك هاي جديدي مثل گفتگو و        .  تغيير شخصي به  آن اعتبار مي دهند     

 .تفكر سيستمي در كنار ابزارهاي مذاكره، افراد را به ادامه ي مسير ترغيب كرده است
داشته اند كه پرداخت نشده    گروه هدايت كننده ها به تعهدات مالي از جانب سازمان نياز          

گاهي .  من برخي ضعف هاي احساسي گروه را كه با آن درگير بود، سر و سامان داده ام              .  است
از .  حس مي شد بايد آن را كنار بگذاريم، اما من احساس لذت و رضايت مي كردم                       

 ما در تمام  .  شركت كنندگان به شيوه اي حمايت مي كردم كه از همكار بودن فراتر مي رفت            
خود را وقف يكديگر كرده بوديم و         .  موارد توافق نداشتيم اما احساس مشتركي داشتيم        

 .مي خواستيم يادگيري را ياد بگيريم
 
 

  تبيين آسانسورتبيين آسانسور

 شارلوت رابرتز

 تأمل شخصي. ١

 دقيقه در مورد داليل شخصي خود براي پيوستن به اقدام تغيير فكر               ٢٠ تا   ١٠هر فردي   
 »موقعيت فعلي من سازگار است؟ يا با نيازهاي سازمان؟آيا اين نقش با «. مي كند

مهم ترين نكات را تا جايي كه مي توانيد به روشني         .  داليل خود را بر روي كاغذ بنويسيد      
مي خواهم در «: يك نفر ممكن است بنويسد. شرح بدهيد يا درباره ي آن با كسي حرف بزنيد      

: ديگري ممكن است بنويسد   »  .ته باشم جايي كار كنم كه مجبور نباشم نقاب به چهره داش          
رقباي ما همين محصول و خدماتي را كه ما ارايه مي دهيم، توليد مي كنند و ما فقط شش                 «

فكر مي كنم شركت   .  تنها اميد ما براي بقا تغيير دادن شيوه ي كارمان است          .  ماه وقت داريم  
 ».به نظرات من نياز دارد

از تكنيك هاي ترسيم    .  را شرح بدهيد   سپس، نظرات خود را روشن كنيد و آنها              
به ,  اگر شما بخشي از اين تغيير يا تحول سازماني باشيد          .  چشم انداز شخصي استفاده كنيد   

 آرزوهاي خودتان دست پيدا مي كنيد؟ فكر مي كنيد به چه چيزهايي مي رسيد؟

برای تکنیک های ترسیم چشم انداز
کتاب میدانی پنجمینشخصی به    

 .ه کنید مراجعفرمان
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 تعادل و پرسيدن. ٢

چرا «:   از ديگري بپرسيد   .فرض كنيد كه در آسانسوريد     .  گروه هاي سه نفره تشكيل بدهيد     
هر .  تصور كنيد درهاي آسانسور بسته است      »  شما در اين اقدام يادگيري شركت كرده ايد؟       

يك از شما يك دقيقه فرصت دارد قبل از اين كه آسانسور به طبقه ي همكف برسد، به اين                   
 .پرسش پاسخ بدهد

سپس .  ردديگري گوش مي كند و سومي زمان را نگه مي دا            ,  يك نفر حرف مي زند    
 .نقش ها را جابه جا كنيد تا تمام افراد هر سه نقش را بازي كنند

سپس به يكديگر بگوييد تبيين هاي آسانسور تا چه حد دقيق و قابل درك بوده است؟                
 چه پرسش هايي پاسخ نگرفته اند؟ چه توصيه هايي به آنها مي كنيد تا پاسخشان معتبر بشود؟

 فعاليت تبييني. ٣

پنج دقيقه به هر نفر فرصت بدهيد تا تبيين آسانسور خود را پااليش               ,  شتربراي تمرين بي  
 .كند

براي .  سپس گروه هاي سه نفره جديدي تشكيل بدهيد و مرحله ي دوم را تكرار كنيد              
, رهبر اتحاديه ,  شنوندگان بايد نقش هاي متعددي بازي كنند؛ مدير ارشد        ,  ايجاد پيچيدگي 

در اين موقعيت ها، به پاسخ ها گوش كنيد و پاسخ         .   گر سهام روزنامه نگار و تحليل  ,  مميز مالي 
توجه كنيد وقتي با مخاطب جديدي روبه رو مي شويد، حرف هايتان چه تغييري                .  بدهيد

 .مي كنند

 شفاف كردن در گروهي بزرگ. ٤

دوباره به صورت گروهي بزرگ جمع بشويد و درباره ي مسايل و ديدگاه هاي طرح شده،                   
) نتايج مالي (شايد تصميم بگيريد كه صحبت درباره ي نتايج          ,  وان مثال به عن .  بحث كنيد 

آيا كلمات تخصصي را . است) چگونه تغيير رخ مي دهد(اثربخش تر از بحث درباره ي فرايندها     
توضيح بدهيد يا اصالً از آن استفاده نكنيد؟ در موقعيت هاي متفاوت توصيه هاي متعددي به              

 .كار گرفته مي شود
 

 :هدف

تمرینی برای هدایت کننده ها و
رهبران گروه پیشاهنگ که به شما

 طرح الگوهای ذهنی خود ازدر
سازمان یادگیرنده و تقویت توانایی
خود برای تشریح تعهد به کمک

 .به دیگران یاری می رساند

 :مرور
خالصه کردن دید یادگیری

 .سازمان و آزمون پاسخ

 : زمان

 .یک ساعت یا بیشتر
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   مبهم مبهمايايواژه هواژه ه

 شارلوت رابرتز

معاني و تعابير ممكن زيادي      ,  عبارات و اصطالحاتي اند كه تعاريف     ,  واژه هاي مبهم، كلمات  
, يادگيري,  بهبود,  كيفيت.  شمار زيادي از اين واژه ها در كسب و كار استفاده مي شوند          .  دارند

از جمله اين   رهبري قرن بيست و يكم و هدايت         ,  ظرفيت سازي,  تحول,  چشم انداز,  آموزش
 دهر يك از اين واژه ها و عبارات در ذهن شنونده اين واكنش را برمي انگيزن .  واژه هاي مبهمند 

 »واقعا منظور گوينده از آن چيست؟ آيا منظورش را درست متوجه شده ايم؟«كه 

 بررسي كلمات تخصصي در گروه بزرگ. ١

. چندين كلمه ي مبهم باشد    مثال يا جمله اي را انتخاب كنيد كه شامل            ,  در گروه كامل  
بيانيه ي مأموريت سازمان يا يك بند از هر كتاب مديريتي كه دوست داريد، انتخاب كنيد؛ و                

 .يا يك قطعه از نوار ضبط شده مذاكرات گروه خودتان را پياده كنيد
اولين كلمه ي مبهم در اين جمله       .  با پرسش از ديگران كلمات مبهم را جستجو كنيد         

تعبير شما  .  ام است؟ سپس معناهاي ممكن اين عبارات را فهرست كنيد          چيست؟ دومي كد  
از رهبري قرن بيست و يكم چيست؟ چه فرضياتي در مورد چرخش قرن داريد؟ به نظر شما       
رهبر قرن بيست و يكم چه نوع كارهايي انجام مي دهد؟ ديگران چه مفاهيمي را با اين عبارت               

 .ات چند معناي متفاوت مي توانند داشته باشندپيوند مي دهند؟ تحقيق كنيد كه اين كلم

 اولين مرحله ي كار دو نفره. ٢

از يكي از اين دو نفر بخواهيد به پرسش هاي بي پاياني           .  به گروه هاي دو نفره تقسيم بشويد      
 :مثل موارد زير پاسخ بدهد

 »مهم ترين ويژگي رهبري براي سازمان شما در پنج سال آينده چيست؟«
 »استراتژيك تيم شما چه چيزهايي بايد باشد؟اولويت هاي «

. از مهارت هاي نردبان استنباط استفاده كنيد        ,  در اين مرحله همراه با ارايه ي پاسخ ها          
او ابراز عقيده نمي كند و فقط سؤاالت          .  وظيفه ي نفر دوم بررسي واژه هاي مبهم است         

 »چيست؟.... منظورت از اين كه مي گويي «: توضيحي مي پرسد

 

 :هدف

کلمات تخصصی و مبهم با ایجاد
مقاومت و ابهام برای شما مشکل

این تمرین به.  ایجاد می کنند  
هدایت کننده ها کمک می کند از
کاربرد واژه های مبهم، اثر  آن و

 .اه تر شوندجایگزین آنها آگ

 :مرور

شرکت کنندگان تعابیر مختلف
خود را از کلمات کلیدی بیان

 .می کنند

 :زمان

 .دو تا چهار ساعت

 :لوازم مورد نياز

تخته سیاه، نسخه ای از بیانیه ی
رسالت یا کتابی مدیریتی و یا

 .ضبط صوت
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  شفاف كردن در گروه بزرگ.٣

وقتي به  .  به گروه كامل بازگرديد و درباره تجربه ي خود در گروه هاي دو نفره بحث كنيد                
سخنان طرف مقابل گوش مي كرديد و فقط به اصطالحات و كلمات فكر مي كرديد چه                   

ين كه  برخي از ا  .  احساسي داشتيد؟ بسياري از افراد چنين تجربه اي را خسته كننده مي دانند         
توجه به واژ ه هاي مبهم، دنبال      .  اين همه واژه هاي مبهم وجود دارد شگفت زده مي شوند          

اكثر افراد  .  كردن ايده ي اصلي را سخت  مي سازد و شنيدن را به طور كلي دشوار مي كند                 
 .چنين تجربه اي داشته اند, هنگام توجه به كلمات مبهم

 تكرار مراحل. ٤

را در مرحله ي دوم تغيير بدهيد و به همه اين امكان را بدهيد               نقش هاي گروه هاي دونفره    
سپس به گروه كامل بازگرديد و ببينيد چگونه مي توانيد            .  كه هر دو نقش را بازي كنند        

مفاهيمي را كه كلمات مبهم بيان مي كنند، بهتر و اثربخش تر بيان نماييد؟ با مثال، با                     
و استفاده از جايگزين هايي كه كمتر           توضيحات كوتاه، يا با شناسايي اين كلمات               

 مسئله برانگيز باشند، چنين كاري ميسر است؟
 

  ايجاد و مديريت گروه مطالعهايجاد و مديريت گروه مطالعه

هاي مطالعه ي   ايجاد گروه ,  هاي هدايت در خودتان    يك راه ساده براي ايجاد مهارت      
درون سازمان يا   (كوچكي است كه در آن افراد به طور منظم با هم مالقات مي كنند              

, در شبكه ي ما   .  مي نمايندهايي كه خوانده اند بحث        و درباره ي كتاب   )   آن بيرون
يكي از  .  آمده است )  و افرادي كه به آنها پيوسته اند      (هاي مطالعه    فهرستي از گروه  

دنا لدنر به ما نامه اي فرستاد و توصيه كرد گروهي تشكيل بدهيم كه             ,  ان شبكه بركار
 .ايدهايي مثل موارد زير در آن بي داستان

گروه ما با توجه تصادفي من به فهرست         :  )واشنگتن,  گارد ساحلي آمريكا  (استفن ورنبرگ   
نگران بوديم و مي خواستيم بدانيم آيا اعضاي        .  پست الكترونيكي سيستم هاي پويا آغاز شد      

من عالقه ي زيادي داشتم اما      .  ناحيه ي واشنگتن تالش كرده اند با يكديگر مالقات كنند          
فرد آفلت  ,  ١٩٩٦در كنفرانس پويايي سيستم ها در      .  اي اين كار در اختيارم نبود     امكاناتي بر 

 .و من نكاتي را به بولتن آنجا فرستاديم) يكي از ساكنان عالقه مند واشنگتن(
اعضا زمينه هاي  .   پاسخ دريافت كرديم و شش يا هفت بار جلسه گذاشتيم           ٣٠ تا   ٢٠ما  

 . و تداعي پيش مي رفتمتفاوتي داشتند اما موضوع جلسه با بحث

این تمرین مبتنی بر تمرین ریک
 راس و بِو کایه است

حتی ساده ترین مجالت کسب و
به«.  کار نیز پر از واژه های مبهمند     

یزهایمنظور این که واقعاً چ          
اطرافمان را تغییر بدهیم، باید

».ارتباطات بهتری داشته باشیم      
کدام یک از این واژه ها برای شما
مبهم است؟ شاید همه ی آنها

چه معنایی»  تغییر«.  مبهم باشند 
چه معنایی»  ارتباط داشتن «دارد؟  

»بهتر«می دهد؟ چگونه ارتباط        
کجاست؟»  اطراف ما «می شود؟  

اره ی معنایهر کسی ایده ای درب    
 ـ ریک راس. این واژه ها دارد
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انتفاعي و  ,  غيردولتي,  چون عضويت ما شامل سازمان هاي دولتي     :  )واشنگتن(فرد آفلت   
اين قاعده ي سخت وجود دارد كه هيچ نوع بازاريابي آشكاري در                 ,  غيرانتفاعي مي شود 

فراهم ساختن فضاي غيررسمي و گويندگان عالقه مند، تجربه ي        .  جلسات وجود نداشته باشد   
مثالً .  جلسات در سازمان هاي اعضا برگزار شده است       .  دي براي ما به ارمغان داشته است       زيا

در گارد ملي ارتش، از مركز يادگيري جديد آنها آگاه شديم و برخي از فن آوري هاي                       
 .يادگيري آنها را دريافت كرديم

 عمل من به عنوان كانون شبكه: )شيكاگو, شبكه ي سازمان هاي يادگيرنده  (راجر بريش   
آدرس هاي پست الكترونيك دو سوم اعضا را داشتم و از اين فهرست براي                     .  مي كردم

همچنين خبرنامه اي  .  اطالع رساني وقايع يادگيري كه از آنها مطلع بودم، استفاده مي كردم           
تلفن ها و  ,  به همين دليل  .  فصلي منتشر مي كردم كه در آن تقويم وقايع يادگيري مي آمد           

 . نيك زيادي درباره ي وقايع پيش روي ناحيه داشتمنامه هاي الكترو
ما در پي افرادي بوديم كه      .  به اين ترتيب، شبكه ي سازمان هاي يادگيرنده رشد مي كرد       

اين .  من ديگر فعاالنه شبكه را تقويت نمي كردم       .  به يادگيري عالقه ي زيادي داشته باشند      
 . عضو داشت٤٠٠اين شبكه به ظاهر . كار فراتر از توانايي من بود

اولين واكنش من اين است كه بگويم برخي        .  ما  انواع وقايع يادگيري را تجربه كرده ايم       
و تمام  ...  اما بعد بايد موفقيت را تعريف كنم        .  موفق بوده اند و بقيه ي هم موفق نبوده اند        

كمتر از  »  چند نفر آمدند؟  «معيارهايي مثل اين كه     .  تعريف من بر مبناي تفكر سنتي است      
اهميت » آيا اين كار افراد را قادر ساخته است تفكرشان را زير سؤال ببرند؟     «معيارهايي مثل   

 .من تاكنون راهي براي اندازه گيري اين معيار مهم نيافته ام. دارند
مدتي .   نفر به آن مي پيوستند     ١٥ تا   ٥ما كتابخانه اي داشتيم كه در هر فصل بين            

ما .  ن گروه داشتيم كه گفتگو را تمرين مي كردند        چندي.  شب هاي شنبه گرد هم مي آمديم    
 .تقويمي از وقايع يادگيري ساير سازمان هاي ناحيه ي شيكاگو، تهيه كرده بوديم

به نظر مي رسد موفقيت به معناي انتظار فرصت            :  )اسپانيا(خوزه سانچز آالركوس     
 كنندگان جلسات براي شركت  .  گروه ما دو سال پيش در اسپانيا تشكيل شد         .  مناسب است 

به تدريج به جريان اصلي سازمان هايمان     .  رضايت بخش است و چيز بيشتري هم نمي خواهيم      
. به همين دليل در چند ماه گذشته افراد بيشتري به كار ما عالقه مند شده اند              .  وارد شده ايم 

 . اكنون افراد زيادي مي خواهند كه درباره ي گروه ما اطالعاتي داشته باشند

 صفحه ی گروه های مطالعه در
http://www.fieldbook.com
/studygroup.html   

برای حکایت های بیشتر.  قرار دارد 
از افرادی که گروه های مطالعه
ایجاد کرده اند به صفحه ی

studyhow.htmlمراجعه کنید  .
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 مدن از آشفتگي   بيرون آ٤
چگونه تيم هاي متفكر مي توانند به شما كمك كنند از تنگناهاي تكراري                 چگونه تيم هاي متفكر مي توانند به شما كمك كنند از تنگناهاي تكراري                 

  خودتان خالص شويدخودتان خالص شويد

 دیانا مک لین اسمیت, رابرت پوتنام, فیلیپ مک آرتور

ت دارند همگي در شركتي مشاوره اي كار مي كنند        ك كه در اين ميزگرد شر     يسه نفر 
هاي تفكر و      و متخصص ارشد مهارت        سازمان هاي يادگيرنده    يو دانش آموخته 

.  بوده اند كتاب ميداني پنجمين فرمان    آنها دوست و همكار ما در         .  ي هستند بررس
؛ كمك كرده است   كتاب    اين  الگوهاي ذهني  در تدوين براي مثال رابرت پوتنام به ما       

ه فيليپ مك آرتور در يكي از پر استفاده ترين قسمتهاي كتاب و ديانا اسميت ب                  
 كمك  پنجمين فرمان در  »  هاي تأمل و بررسي    مهارت« فصل   در تدوين   ترسنگهپي

 به منظور    كه مي نمايند را توصيف     تيم هايي پنهان  آنها در اينجا ديناميك   .  كرده اند
 .كنندمي يكديگر كمك اثربخشي فكر عملشان به 

الت هنگامي كه دانشجوي تحصي   ,  ١٩٧٩ما سه نفر اولين بار در پاييز         :  )باب(رابرت پوتنام   
هر سه  .  در كالس كريس آرجيريس با يكديگر آشنا شديم        ,  تكميلي دانشگاه هاروارد بوديم   

نفر ما از مبحث كيفيت توجه و تأمل كه كريس مطرح كرد و همچنين از روش هايي مثل                    
كالس درس  .  كه براي تأمل بر تفكر و رفتار بود، خوشمان آمد           »  چپ/  ستون هاي راست «

 .كه راه زيادي مانده است و مي خواهيم بسيار دور برويمتمام شد و ما مي دانستيم 
به مدت  .  گروه مطالعه ي مشاوره اي تشكيل داديم     ,  بنابراين همراه با دانشجويان ديگر     
يكي از ما مذاكره اي را كه در       ,  مثل كالس هاي قبلي  .  چهار سال هر دو هفته جلسه داشتيم      

براي روشن ساختن مواردي كه ممكن بود       از ستون چپ    .  بيرون اتفاق افتاده بود، مي نوشت    
ما مورد را   .  ناگفته مانده باشند استفاده مي كرديم و تأثير آن را بر مذاكره مي سنجيديم               

هميشه يك ضبط صوت     .  تجزيه و تحليل مي كرديم و شيوه هايي جديد مطرح مي كرديم           
 .همراه ما بود

لي بوديم، پولي براي پياده     ما كه دانشجويان تحصيالت تكمي    :  )فيليپ(فيليپ مك آرتور   
مهارت ما به عنوان تيم انديشمند از گوش كردن مجدد به                .  كردن نوارهايمان نداشتيم   

اين كار بسيار خسته كننده بود اما       .  مذاكرات و نوشتن آنچه فهميده بوديم، ناشي مي شد         
 .براي رسيدن به بهره وري ضرورت داشت

این میزگرد از جمع شدن سه
نفری که جامعه ی یادگیری

جاد ای 1997سازمانی را در سال      
برای.  کردند، توسعه یافته است     

اطالع بیشتر از ایده ها و روش های
آرجیریس به کتاب میدانی

برای.  پنجمین فرمان مراجعه کنید   
کتاب میدانیمهارت های تأمل به    

کار.   نگاه کنید    پنجمین فرمان  
کریس آرجیریس، نظریه پرداز
یادگیری سازمانی، بنیانی برای

 . کندمهارت های تأمل فراهم می

 

خوانندگان توجه دارند که در این
میزگرد، افراد همدیگر را با نام

این امر.  کوچک صدا می کنند    
صمیمیت این سه همکار را
می رساند و به خوانندگان احساس
بهتری از این نوع هدایت متقابل

 .می دهد
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تنگناها و مسايل مشابهي بارها و بارها . ه شدبا اين حال، بعد از دو سال گروه خست: باب
اگر مي خواستيم كارمان   .  تالش زيادي مي كرديم كه از آنها دوري كنيم          .  تكرار مي شدند 

بايد ياد مي گرفتيم كه به قلب مشكالت        .  بايد بيشتر وقت مي گذاشتيم   ,  ادامه داشته باشد  
 .وقع برخورد كنيمجلساتمان برويم و با دلسردي و كج فهمي ديگران در همان م

مثالً، ديانا حرف ديگران را قطع      .  مي دانستيم كه با مشكالت زيادي رو به رو خواهيم بود       
با شنيدن اين جمله    »  .بايد مقاومت بيشتري در مقابل آنها مي كرديد       «  :  مي كرد و مي گفت  

شخصي شما تحليل نمي كنيد، بلكه نظر      ,  ديانا«:  بايد صحبت او را قطع مي كردم و مي گفتم       
باب شما مي دانيد چه مي گوييد؟ شما هم        «:  و فيليپ به من مي گفت     »  .خود را مي گوييد  

صحبت را  ,  ما دور خودمان مي چرخيديم   »  .رفتار ديانا را تحليل نمي كنيد وبحث مي كنيد       
قطع مي كرديم و منظور يكديگر را اشتباه متوجه مي شديم و احساس مي كرديم كه مذاكره               

 .د و تنش ها در بقيه ي جلسه تشديد مي شودقطعه قطعه مي شو
ما نيم ساعت از اين      .  ضبط صوت به ما كمك مي كرد مذاكرات خود را حفظ كنيم             

درباره ي آن صحبت .  صفحه دست نويس خودم را دارم٣٤بحث ها را پياده كرديم و من هنوز 
 كه همواره   كرديم و به تدريج متوجه شديم كه هر يك از ما راه خاصي براي واكنش دارد                  

 .كارها را بدتر مي كند
بنابراين مسئله اي را مطرح مي كردم، . من به دنبال راهي بودم كه اثربخش باشم       :  فيليپ

من آن نكته را بارها و بارها مطرح          .  اما باب كه در جلسه بود درباره ي آن حرفي نمي زد            
چگونه او هنوز متوجه    «م  با خودم فكر مي كرد   .  مي كردم، به اين اميد كه واكنشي را برانگيزد       

چرا فيليپ  «توجه نداشتم كه باب پيش خودش فكر مي كند            »  نكته ي من نشده است؟    
 »مرتب حرفش را تكرار مي كند؟ چرا او فقط حرفش را يك بار نمي گويد؟

وقتي »  .اول درد را تسكين مي دهم     «:  گرايش ذاتي من مثل يك پزشك است        :  باب
سعي مي كردم  ,  د و حرف ها درست فهميده نمي شوند     مي ديدم مرتب صحبت ها قطع مي شو    

بنابراين خودم را كنار مي كشيدم و سعي مي كردم با           .  از بدتر كردن كارها خودداري كنم      
متوجه نبودم اما   .  جمالت كوتاهي آنچه را فيليپ يا ديانا قصد داشتند بگويند روشن كنم              

ي كردند كه به آنها توجه كافي      ديگران لحن من را نوعي قضاوت تلقي مي كردند و احساس م          
 .اما من فكر مي كردم كه آنها غرق در اشتباهند. نداشته ام

. گفتگوها نشان داد كه من ناخواسته از قاعده اي نامنظم پيروي مي كنم            :  ديانا اسميت 
اما وقتي خودم اصرار    .  وقتي ديگران اصرار مي كردند، آن را نشانه ي اثرناپذيري مي دانستم          

بنابراين وقتي افراد را در اشتباه         .   را نشانه ي ثابت قدمي خودم مي دانستم        مي كردم آن 



١٤١ ♦نداشتن كمك    

 

 

به نظر مي رسيد كه من اغلب باب را جلو          .  جلو مي رفتم و آن را درست مي كردم       ,  مي ديدم
 »مشكل تو چيست؟, بيا باب، تو يك حرفي بزن«: مي انداختم
او سعي  .  ف مذاكره مي دانست  ديانا بي اعتمادي باب را نقطه ضع    ,  در هنگام بحث  :  فيليپ

باب او را مسئول بدتر     ,  در ضمن .  مي كرد اين فضاي خالي را پر كند و مشكل را برطرف كند           
. عدم توافق آنها به يك جنگ تبديل مي شد كه مرا هم له مي كرد              .  شدن كارها مي دانست  

 اگر  به تدريج متوجه شدم كه     .  آنها توجه نداشتند كه من هم در اين وضعيت سهم دارم             
 .بخواهم ناظري سازنده باشم بايد بيشتر مشاركت داشته باشم

متوجه .  عواملي كه ما را در آشفتگي نگه مي داشت درك كرديم         ,  در طي شش ماه   :  باب
اين شناخت  .  شديم كه هر يك از ما از انسجام و كمك به ديگران فاصله ي زيادي دارد                   

 . كمك زيادي به ما كرد تا همديگر را درك كنيم
اما نمي توانستيم  .  با يكديگر كار مشاوره را شروع كرديم      ,  در سال چهارم يا پنجم    :  ياناد

متوجه شديم كه بايد ياد بگيريم الگوي گفتگوهايمان را . از اين الگوهاي مزمن خالص شويم    
هنوز ,  حتي وقتي مشكل را فهميديم     .  تغيير بدهيم و ساختار روابطمان را دگرگون كنيم         

مواجه شدن با اين   .  مثل بندبازي كه در ارتفاع كاري نمي تواند بكند       .  بودندمشكالت پا بر جا     
تمام ,  به عنوان يك انسان    .  مسئله بسيار دشوارتر از چيزي بود كه انتظارش را داشتيم             

اين تعامالت را عميقاً مطالعه كرديم و        .  زندگي خود را در تعامالت بين فردي مي  گذرانديم       
 . داردهنوز هم مشكل تا حدي وجود

در جلسه اي كه كريس آرجيريس را دعوت كرده بوديم،             
روي مسئله اي كه اغلب باب       .  پيشرفت غيرمنتظره اي داشتيم   

بلند ,  مطرح مي كرد كار مي كرديم؛ مشتري حالتي مهاجم دارد         
كريس پس از    .  حرف مي زند و كنترل مدير را در دست دارد            

حتما «:  گوش كردن به حرف هاي ما با چهره اي متفكر گفت            
مي دانيد پطرس قديس در جايي گفته است مي خواهم در اين             

شما هم در چنين وضعيتي قرار داريد       .  صخره، كليسايي بنا كنم   
به عبارت ديگر، هنوز » .و مي خواهيد با اين مشكالت كاري بكنيد    

به معيار كمال مطلوبي كه مي تواند هر موقعيتي را اداره كند               
اين .  ن از اين وضعيت ياد مي گرفتيم      بايد همچنا .  نرسيده بوديم 

 .امر براي من خيلي مهم بود و كمك زيادي به من كرد
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 حركت در خالف آشفتگي

ما همچنان افرادي را آورديم كه مي توانستند به ما در شناخت ديناميك هاي رفتار                 :  ديانا
رديم را دعوت ك  ,  فيزيولوژيست سيستمي ,  در يك جلسه ديويد كانتور    .  خودمان كمك كنند  

او .  او مرتب حرف مي زد و بقيه ساكت بودند            .  و باب دوباره مسئله اي را مطرح كرد          
مثل روش معمول خودمان سعي كردم او را وادار كنم     .  نمي توانست مطلب را خوب بيان كند     

تقريباً .  به چهره ي باب نگاه كردم و در چهر ه اش يك خال ديدم                .  بيشتر توضيح بدهد   
 .نه از آنچه من گفته ام، استفاده كندنمي توانست بفهمد چگو

 

 . مراجعه كنيد٢٨٤براي جزييات بيشتر در مورد كار ديويد كانتور به صفحه ي 
 

 ».باب اين حرف چه چيزي را به ياد شما آورد«: در اين موقع ديويد گفت
او خاطره اي از   .  باب چيزي گفت كه بزرگ ترين تحول را در رابطه ي من و او ايجاد كرد              

: او گفت .  در آن موقع پدرش به او يك دستكش بيس بال داده بود           .  س سوم تعريف كرد   كال
اما دستكش پدرش بود و افتخار       .  اين دستكش كهنه بود و تقريباً فقط يك تكه چرم بود            

آن را به مدرسه مي برد و در زمين بازي يكي از بچه هاي            .  مي كرده كه آن را به او داده است       
آن بچه شروع به مسخره كردن مي كند و دستكش را              .  مي گيردقلدر دستكش را از او        

آن بچه ي قلدر دستكش را به او پس             .  باب خيلي ناراحت مي شود     .  افتضاح مي خواند 
پدرش به جاي . بنابراين پيش پدرش مي رود و تمام ماجرا را برايش تعريف مي كند  .  نمي دهد

 به او مي گويد برگردد و جلوي آن         اين كه به او دلداري بدهد و سعي كند به او كمك كند             
 .پسره ي قلدر بايستد و دستكشش را پس بگيرد

تمام اين مدت سعي    .  متوجه شدم كه بايد بدترين كابوس باب باشم        .  من يكه خوردم  
به او توصيه كنم؛ اما بدترين كاري را كه              ,  مي كردم به دوست و همكارم كمك كنم          

متوجه شدم كه بايد از اين كه بخواهم باب مثل          .  مي توانستم در حق او بكنم انجام مي دادم      
 .بايد ياد مي گرفتم چگونه به او كمك كنم تا باب بهتري باشد. ديانا بشود دست بردارم

, من هم بايد ياد مي گرفتم وقتي كه ديانا اصرار مي كرد و مطمئن به نظر مي رسيد              :  باب
.  كم براي من خيلي روشن نبود       اين امر دست  .  در درونش بسيار بي ياور و آسيب پذير است       

در عوض اين كه شانه هايم را باال         .  اما بايد خودم را آموزش مي دادم كه متوجه آن بشوم            
مي توانستم .  بايد به آنچه ديانا بر آن اصرار مي كرد، توجه مي كردم           ,  »نه«بيندازم و بگويم    

 »چه اتفاقي افتاده است؟. ديانا به نظر نگران مي آيي«بگويم 

نردبان«تصویر صفحه ی قبل         
این ابزار.  را نشان می دهد  »  مداخله

فهومی نشان می دهد که افرادم
مختلف تعابیر متفاوتی از
موقعیت های مشابه دارند و تا
وقتی درباره ی آن حرف نزنند، از

پایین ترین پله،.  آن اطالعی ندارند  
داده های نسبتاً مشهودی را نشان
می دهد، داده هایی مثل یک جمله
که با مراجعه به ضبط صوت
.می توان صحت آن را بررسی کرد     
افراد مایلند به سطوح انتزاعی تر
حرکت کنند که شامل معنای
فرهنگی، نتایج و عقایدی است که
.از واقعیت گفتگو فراتر می رود        
آشفتگی در باالترین پله ی نردبان

برای اطالع بیشتر از.  قرار دارد 
کتاب میدانیبه  »  نردبان مداخله «

242، صفحه ی      فرمان پنجمین
 .فرمان مراجعه کنید
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اين حرف بسيار   »  .ما مدت زيادي در تله بوديم     «پس از آن لحظه ي بحراني گفتم       :  اديان
مي دانيم كه  .  مثل ازدواج بود  .  مهربان و خوب باشيم   ,  ما ديگر مجبور نبوديم امن    .  مهم بود 

فرقي نمي كند با چه مشكالتي رو به رو بشويم، همچنان نسبت به يكديگر متعهد خواهيم                 
 .بود

اما با توجه به آموزه هاي      .  دند كه سطح تعهد باال و پايين مي رود          افراد گاهي مي دي  
ما سعي مي كرديم ساختارهاي     .  اين وضعيت از تصديق ارزشمندتر بود      ,  يادگيري و كشف  

مثالً، مي دانستيم كه وقتي باب و من به         .  تعامل انساني را مشاهده كنيم و آنها را بشناسيم         
در يك موقعيت باب پدرش      .  يز درگير مي شد  تضادي جدي دچار مي شديم حتي فيليپ ن       

فقط ما سه نفر بوديم و فيليپ هم نمي توانست         ,  در موقعيتي ديگر  .  بود و من آن قلدر بودم     
 مي كند اما باب متوجه نيست كه       يديانا قلدر «:  او بلند مي شد و مي گفت    .  به ما كمكي بكند   

اين »  .حساس متفاوت بودن بكند   تا چه حد عقب نشيني كرده است و به ديانا اجازه مي دهد ا           
 .نكته كه پاي همه ي ما گير است، آخرين فرصت ما بود

ارزش اين يادگيري نزديك و صميمي فراتر        .  اين جلسات را تاكنون ادامه داده ايم     :  باب
به من كمك كرده است كه با مديران ارشدي كه شخصيتي            .  از مرزهاي گروه ما رفته است     

, هر چه بيشتر با محدوديت ها و موانع عادتي خودمان آشنا شده ايم          .  مثل ديانا دارند كار كنم    
 .اثربخشي ما بيشتر شده است

شايد بخواهيد بدانيد چگونه مي توان اين روش را در تيم پروژه اي كه فقط شش ماه با                 
در واقع تيم براي تعمق بر روي عملكرد خودش زمان كافي             .  هم كار مي كنند، به كار برد      

است با تسهيل گري بيروني كه مي تواند به شما كمك كند با تنگناهاي فوري                بهتر  .  ندارد
 .تماس بگيريد, كسب و كارتان درگير بشويد

ما .  بايد با اعضاي جديدي كه مي آيند كنا بياييد        ,  حتي اگر تيم شما پايدار باشد     :  ديانا
چگونه به  .  رده ايماكنون اين كار را مي كنيم و افراد بيشتري را به شركت مشاوره اي خود آو              

آنها كمك كنيم كه روند يادگيري را باال ببرند؟ چگونه روابط نزديك با آنها را توسعه                       
بدهيم؟ و چگونه اين كار را بدون ايجاد موقعيت تحميلي انجام بدهيم؟ موقعيتي كه در آن                 

 .قديمي ها خبره تر و جديدترها ناشي هستند
تفاوت در مهارت ها   .   مخفي كاري را كنار بگذاريم    تنها يك راه براي انجام اين كار داريم؛       

بايد اين مسئله را بپذيريم     .  را مشخص كنيم و براي انتقال سريع آن مهارت ها فكري بكنيم           
آنها ما را    «كه رفتارمان را در مقابل افراد جديد اصالح كنيم و اين ذهنيت را كه                         

اگر بتوانيد درباره ي   .  ر بگذاريم كنا»  چه فكري ممكن است درباره ي ما بكنند؟      ,  نمي شناسند
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اين طور  «افراد جديد چيزهاي زيادي از آن ياد مي گيرند؛             ,  مسايل آزادانه حرف بزنيد    
 ».مي گوييد؟ واقعاً جالب است

 سال اين كار را انجام داده ايم؟ ما ساختاري قوي داريم كه از دوره ي              ١٨چگونه  :  فيليپ
ما از بسياري از افرادي     .  تقابل ادامه يافته است   تحصيلي ما شروع شد و با عمل مشاوره ي م         

چرا كه هيچ اجباري براي      .   دقيقه اي ما آمدند سپاس گذاريم     ٤٥كه به جلسات مطالعات      
 .حضور در اين جلسات وجود نداشته است

اگر مدتي طوالني به    .   سال با هم كار مي كنند     ٣ يا   ٢بسياري از تيم ها در كسب و كار،        
ه باشيد و براي تأمين نتايج خودتان و تبحر خودتان به عنوان يك               طور منظم جلسه داشت   

مهم ترين مانع زمان نيست،     .  به تداوم اشتباه ها كمك مي كنيد     ,  تيم فرصت نداشته باشيد    
بلكه اين موضوع است كه به عنوان يك گروه بخواهيم آزادانه و راحت درباره ي تجربه ي                   

حتما داليلي براي   ,  ا به خاطر داشته باشيد     اگر شما اين موضوع ر     .  خودمان صحبت كنيم  
 .طرح آن پيدا مي كنيد

 

  آشفتگي اينجا متوقف مي شودآشفتگي اينجا متوقف مي شود

 دیانا اسمیت

 :ما در تعامالت خود، اين نكات را براي بيرون آمدن از آشفتگي سودمند ديده ايم
 

بزرگترين وجه  .  در مورد چيزهايي كه مي گوييد و انجام مي دهيد، اطالعات جمع كنيد           •
افراد .  ز موفقيت و شكست در بين گروه هاي مطالعه، استفاده از ضبط صوت است              تماي

طوري تربيت شده اند كه كارهايي را كه مي خواستند انجام بدهند به ياد مي آورند نه                 
من سعي كردم از شما حمايت        «:  فردي مي گويد .  كارهايي را كه واقعاً انجام داده اند       

» .منظورت چيست؟ تو مرا سرزنش مي كردي      «:  دديگري بالفاصله پاسخ مي ده   »  .كنم
فقط با يك ضبط صوت مي توان در مورد آنچه واقعا گفته ايد و انجام داده ايد، اطالعات                

 .موثق پيدا كنيد
ما در گروه خودمان بدون مراجعه به نسخه ي گفتگويمان درباره ي مسايل مورد               

اين كار مواد   .  اب مي كرديم برخي از گفتگوهاي داغ را انتخ      .  اختالف حرفي نمي زديم  
 .خام مورد نياز ما را فراهم مي كرد
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هر فردي  ,  وقتي اطالعات را مستقيم جمع مي كنيد       .  تمام وقايع را در نظر بگيريد        •
مي تواند به وقايعي كه رخ داده، تأمل كند و فكر كند كه چرا به اين شكل اتفاق افتاده                   

 :ما اين پرسش ها را مطرح مي كرديم. است
تايجي گرفته ام؟ به عبارتي ديگران چه واكنشي به كار من نشان داده اند؟ سپس               چه ن  .١

 چه كار كرده اند؟
ممكن است برخي از آنها عليه خودتان         ,  وقتي واكنش افراد را مستند مي كنيد       

 .آنچه را واقعاً افراد انجام داده اند نقل كنيد. باشد
ه احساسي داريد؟ چه چيزي را      از خودتان بپرسيد در مورد نتايجي كه گرفته ايد چ        

 دوست نداريد؟ آيا به اهداف نزديك شده ايد يا از آنها دورتر شده ايد؟
چه چيزي بگويم يا عمل كنم تا به حصول اين نتايج كمك كنم؟ از خودتان شروع                      .٢

آيا چيزي هست كه بتوانيد تغييرش بدهيد؟ مثالً وقتي همكارتان چيزي خالف             .  كنيد
فيليپ و باب و من مي توانيم      .  ونه نظر خودتان را ابراز مي كنيد     چگ,  ميل شما مي گويد  

 .شمار زيادي از عدم توافق هاي ديگران را كه با ما سازگار شده اند، بشماريم
موقعيت خودم و ديگران را چگونه مي بينم؟ چه احساسي دارم؟ چگونه اين امر مرا از                  •

 كارهايم مطلع مي كند؟
ن كنيم چگونه موقعيت را طوري بسازيم كه           اين پرسش ها كمك مي كنند روش     

 . مناسب به نظر برسند, اعمالمان حتي اگر مسئله دار باشند
: به اين موضوع فكر كنيد كه موقعيت ها را چگونه مي بينيد و از خودتان بپرسيد                 

سپس »  كارهاي من چه تأثيري بر شيوه ي نگاه من به موقعيت ها دارد؟                       «
مي تواند درجه ي آزادي مرا كاهش     ,  گاهي به موقعيت ها  چگونه چنين شيوه ي ن   «:بپرسيد

 »يا افزايش بدهد؟
چه ابعادي از اين موقعيت خاص چالش برانگيز است؟ احتماالً چند عامل ضمني مثل               .٣

نقش هاي ناروشن افراد را مي يابيد يا سر و سامان دادن وقايعي مثل ارزيابي منفي را                
. شما را تحت فشار قرار مي دهند دقت كنيد        به عوامل زمينه اي كه     .  دشوار مي بينيد 

 .اين مرز يادگيري شماست
 

وقتي شما به اين پرسش ها پاسخ مي دهيد، وقايع را طوري روايت مي كنيد كه                  
نگوييد .  در هنگام نقل داستان، وضوح ارزيابي ها را كم رنگ كنيد          .  نتايج را توجيه كند   

. ده است و چگونگي آن را بگوييد       فقط آنچه را رخ دا     .  من بد يا نامناسب عمل كردم      
 مواجه شدم كه ارزيابي      - قوي مثل مشتري ام سام     -مثالً، بگوييد من با شخصيتي        
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اين امر باعث   .  خودم را بي ياور و سام را در موقعيتي باالتر مي ديدم         .  منفي از من داشت   
م در نهايت، من به آنچه مي خواست     .  شد احساس كنم تنها چاره ي من عقب نشيني است       

شايد حتي  .  نرسيدم و نتوانستم به سام كمك كنم به چيزي كه مي خواست برسد                
 .قضاوت او از من منفي تر هم شده باشد

با گذشت زمان، الگوهايي كه از موقعيت هاي  .  از يافته هاي خود يادداشت تهيه كنيد     
ري و  متعدد مي بينيد بر روي نگرش شما از جهان پرتو مي افكند و راه هايي براي بازنگ               

 . توسعه ي آن به شما ارايه مي كند
باب، فيليپ و من بي ترديد      .  در مورد مسئوليت هاي خودتان با ديگران صحبت كنيد          •

ما داستان هايمان را   .  داستان هاي متفاوتي درباره ي يك واقعه ي يكسان تعريف مي كنيم       
ر به ما كمك    اين كا .  كنار هم مي گذاريم و بررسي مي كنيم چگونه به آنها رسيده ايم           

وقتي با ديگران در    .  مي كند از چيزهايي كه در تعريف ما از قلم افتاده است، آگاه شويم            
اين باره صحبت مي كنيد به داده هايي كه جمع كرده ايد و چگونگي تفسير آنها دقت                 

. سپس از ديگران بخواهيد به شما در بازنگري و بهتر شدن گزارشتان كمك كنند. كنيد
ارايه ي )  ٢تعبير جديدي از داده ها يا        )  ١:  و درخواست انجام مي شود    اين كار با د    

اين اطالعات بايد شامل چيزهايي كه انجام داده ايد،          .  داده هايي كه از قلم انداخته ايد     
 .تأثير شما بر آنها يا چيزهايي باشد كه سعي داريد انجام بدهيد

رق مي كند، از آنها بپرسيد      اگر ديدگاه شما با ديگران ف      .  جايگزين ها را رد نكنيد   
مهم تر اين كه از آنها بخواهيد به شما كمك كنند              .  چطور به اين نتيجه رسيده اند     

 . چيزهايي را كه از قلم انداخته ايد ببينند
چالش در اينجا تبديل تضادها به        .  تضادها را مشخص كنيد و روي آنها كار كنيد            •

حتي امروز نيز تضادها وجود      .  تيمباب، فيليپ و من متفاو     .  فرصتي براي رشد است    
فقط .  مي دانستيم كه مي توانيم اين تفاوت ها را به فرصت تبديل كنيم                  .  دارند

مدتي طول كشيد تا متوجه شويم اگر         .  نمي دانستيم چطور اين كار را انجام بدهيم        
، جلوي )به اين معنا كه راحت تر با هم كار كنيم (سعي نكنيم يكديگر را متفاوت ببينيم       

اين واقعيت كه ما مشكالتي براي همديگر ايجاد مي كرديم،            .  شد ما گرفته مي شود    ر
اكنون مشكل ديگران را فرصتي مي دانيم كه به         .  خودش مي توانست يك سرمايه باشد    

 .كمك آن توانايي هاي كمك به ديگران را در خودمان توسعه بدهيم
يشه ميان رفتاري كه     فرقي نمي كند چقدر تبحر داشته باشيد، هم         .  پذيرش تفاوت  •

دانشي كه شما   .  عنوان مي كنيد و آنچه در واقعيت رخ مي دهد فاصله اي وجود دارد              
براي فعاليت اثربخش نياز داريد، بسيار پيچيده تر و سخت تر از آن است كه براي                     

مشخص کردن تضادها و«عبارت
را از ماری پارکت»  کار با آنها   

وی از این.  فولت وام گرفته ام    
ای در کنفرانسی درتعبیر در مقاله   

. استفاده کرده است    1925ژانویه  
 این مقاله در 

Mary Parker Follett:
Prophet of Management,
by Elliot M. Sachs
(Cambridge: Harvard
Business School Press,
1996), 

 .تجدید چاپ شده است
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افراد بايد از يكديگر     «ممكن است معتقد باشيد كه        .  صحبت درباره ي آن الزم است     
اما پيوسته عليه شرايطي كه در آن قواعد كار نمي كنند           »  بار باشند حمايت كنند و برد   

در آن هنگام   .  يا آن قدر ضعيف عمل مي كند كه نتيجه اي در بر ندارد، موضع مي گيريد            
هيچ وقت فاصله ي ميان قواعد مورد       .  زندگي واقعي قواعد را تحت الشعاع قرار مي دهد       

 .آن را كنار نگذاريدانتظار و قواعد واقعي را فراموش نكنيد و 
بردبار )  شامل نقص هاي خودتان  (در تالش هايتان متواضع باشيد و نسبت به نقص ها            •

ممكن است افرادي را بيشتر از ديگران دوست داشته باشيد اما به خاطر داشته               .  باشيد
شيوه ي كار شما با آنها نشان مي دهد كه آنها را           .  باشيد كه افراد متعددي در گروهند      

 . مي بينيدچگونه 
كريس . در كمك بيروني سرمايه گذاري كنيد؛ مهم نيست چقدر ماهريد يا خواهيد شد            •

آرجيريس و ديويد كانتور براي گروه ما بسيار ارزشمند بودند و به ما كمك كردند                    
مشاوره را نوعي سرمايه گذاري در     .  چيزهايي را كه نمي توانستيم ببينيم، مشاهده كنيم      

 .داواي يك اشتباهبهبود بدانيد و نه م
 

 . مراجعه كنيد٢٨٤به بخش ديويد كانتور در اين كتاب، در صفحه ي 
 

با اين كه تجربه هاي    .   سال پيش شروع كرديم     ٢٠باب ، فيليپ و من كارمان را         
بدي در گذشته داشته ايم، اما هميشه به يادگيري اين كه چگونه گذشته را در حال                   

اين چيزي است كه    .  د بسازيم، عالقه مند بوده ايم   تداوم ببخشيم و چگونه آينده اي جدي     
 .فقط مي توانيد با كمك ديگران به انجام برسانيد

    نكاتي براي نصيحت كننده ها٥
  و كساني كه نصيحت مي شوندو كساني كه نصيحت مي شوند... ... 

 Covenantبیل اوبرایان، پیتر کالینز، جان هوگان، مایک رائو، گروه بیمه ی 

برايان مدير عامل شركت بيمه ي هانوور        كه بيل او    ١٩٩١ تا   ١٩٧٩هاي   بين سال 
 تأكيد  -   شامل تأكيد مستقيم بر بهبود كيفيت نصيحت        -  بود، بر اخالق يادگيري   

 استعفا داد اما همچنان افراد      ١٩٩١وي بعد از تغييرات هيئت مديره در سال        .  داشت
را به عنوان مشاوري مستقل و فردي برجسته در سازمان يادگيرنده و يكي از                     

 .، نصيحت مي كردمولد رهبري  مركز شركت مشاوره ايمؤسسان



   رقص تغيير♦  ١٤٨ 

 

 

، شركت بيمه ي اموال و اتومبيل كه در سال         Covenantبيل همچنين به گروه     
 در ماساچوست و كانتيكتات توسط گروهي از ناراضيان صنعت بيمه تأسيس             ١٩٩٥

در اين شركت بيشتر كارها از طريق تيم هاي خودگردان          .  شده بود، مشاوره مي داد   
مثالً كارشناسان خسارت، خودشان وظايفشان را انجام مي دهند؛         .  مديريت مي شوند 

اكثر .  همكارانشان را انتخاب مي كنند و بودجه ي خودشان را تعيين مي كنند                
 . در خانه كار مي كنندCovenantكاركنان 

بيل كه از وي خواسته بوديم نظرش را درباره ي نصيحت اثربخش بنويسد،                  
پيتر كالينز  .   را جمع كنيم    Covenantنظرات گروهي از مديران      پيشنهاد كرد    

استراتژي هاي قيمت گذاري و محصول را توسعه داده است؛ مايك رائو مسئوليت               
روابط بيروني شركت، مشتري ها و كارشناسان خسارت را به عهده داشته است؛ جان             

ار نفر  تمام اين چه   .  هوگان سرپرست گروه سيستم هاي كامپيوتري شركت است         
 بايد ياد بگيرند يكديگر را به طور           Covenantاتفاق نظر داشتند كه افراد در          

در .  اثربخش نصيحت كنند، در غير اين صورت كل كار در معرض خطر خواهد بود               
 .اينجا اين مسئله كه آنها چطور چنين كاري را انجام داده اند، آمده است

اول اين كه با    .  سه ايده ي اصلي شكل داديم     را پيرامون    Covenantما گروه   :  بيل اوبرايان 
دوم، با روابط بلندمدت    .  كمك به افراد براي توسعه ي كامل استعدادهايشان موفق مي شويم         

و نزديك با مشتري ها، به خصوص بعد از دوره ي پر استرس موارد آسيب ديدگي يا جراحت،                
انيم با حذف دوباره كاري و      سوم اين كه مي تو   .  مي توانيم مجدداً اعتمادشان را كسب كنيم      

بايد آنها را با    .  تضادهاي احتمالي عملكردهاي شركت و شعبات، هزينه ها را كاهش بدهيم           
. استفاده از كامپيوترهاي شخصي به جاي كامپيوترهاي بزرگ گران قيمت، شبكه مي كرديم           

راي متمركز  آنها بر اساس اج   .  اين سه اصل، با نگاه كسب و كار بيمه هاي موجود متفاوت بود           
 .و سود كوتاه مدت شكل گرفته بودند

براي ايجاد فرهنگ خودگردان و ايجاد تيم سازي، از ارزش افرادي كه                 :  مايك رائو 
سخت كار مي كرديم تا مشتر ي هاي خود را           .  ديگران را نصيحت مي كنند، آگاه شديم        

 نتيجه ي اين   .به آنها كمك مي كرديم كارهاي متفرق كارشان را حذف كنند         .  نصيحت كنيم 
كار، كاهش استرس ناشي از ادعاهاي خسارت و برخورد شاكيان در مقايسه با صنعت بيمه                 

 .بود
رابطه ي نصيحت دو نفر را درگير مي كند، دو نفري كه ممكن است به يكديگر              :  اوبرايان

اغلب فردي قديمي تر   .  گزارش بدهند يا ندهند، اما توجه خاصي به پيشرفت يكديگر دارند            

Mentor    دیسه، دوست صمیمی ا
از اساطیر یونانی، است که به وی
در امور حکمرانی توصیه های

پس از.  ارشادی می نموده است   
آن، این کلمه به معنای کسی که
به حکمران یا شاه راه و چاه را
نشان می داده است، به کار رفته

ما برای معادل فارسی این.  است
)ناصح(کلمه از نصیحت کننده        

رابطه یدر    .  استفاده کرده ایم   
)نصیحت کننده(نصیحت، ناصح      

توصیه های خود را از روی
.دلسوزی و خیرخواهی بیان می کند
به تفاوت نصیحت با مشورت

(Consulting)توجه داشته 
در مشورت دو یا چند نفر.  باشید

که از سطح دانش نسبتاً یکسانی
برخوردار هستند با یکدیگر در
مورد موضوعی تبادل نظر می کنند

پس از آن بر اساس مباحثاتو  
انجام گرفته، یک نفر و یا جمع به

مشورت به.  یک تصمیم می رسد   
منظور تصمیم گیری است و
نتیجه ی نهایی آن یک تصمیم

درست شبیه آنچه در.  است
 مجلس شورا یا شورای مدیران       

اما در رابطه ی.  اتفاق می افتد  
نصیحت که در اکثر مواقع بین دو

صیحت کننده ازنفر است، فرد ن     
دانش بیشتری برخوردار است اما
اقتدار یا قدرت رسمی بیشتری
نسبت به فرد دیگر ندارد و
نمی تواند نظر خود را به وی

نتیجه ی.  تحمیل یا ابالغ نماید      
نهایی نصیحت نیز تصمیم نیست
بلکه توصیه هایی خیرخواهانه برای

فرد شنونده.  انجام بهتر کارهاست  
به نصیحت بی اعتنامی تواند نسبت   

باشد و یا از آن در انجام کارهایش
 . م. بهره ببرد
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هر دو طرف دارايي     .  اما روابط نصيحت دو طرفه اند     .  شد فرد جوان تر كمك مي كند     به ر 
 درصد افراد به رابطه ي نصيحت جلب شده باشند،           ٢٠اگر  .  ارزشمند و فوق العاده اي دارند   

 درصد مزبور، به ايجاد      ٢٠چون  .   درصد باقيمانده نيز باال مي رود      ٨٠تفكر مذاكره در بين      
تجربه نشان مي دهد كه اصول سه گانه      .  چيزهاي مهم ياري مي رسانند   فرهنگ تفكر درباره ي    

 .به اين كار كمك مي كنند

 افراد نزديك مي توانند نصيحت كننده اي اثربخش باشند

وقتي براي اولين بار به صنعت بيمه پيوستم، در بازي مرموز محاسبات آماري                  :  اوبرايان
اما .  د و با روش مديريت خرد عمل مي كرد       مديرم، رالف، بدبين بو   .  احساس كمبود مي كردم  

وقتي گزارش هاي ماهانه و    .  حداقل سه ساعت در هفته را به نصيحت من اختصاص مي داد           
 .فصلي بيرون مي آمد، سؤال مي كردم كه چرا نتايج تغيير كرده است

تغييري رخ نداده است، آنها فقط براي بازار بورس با اعداد بازي            «:  او در جواب مي گفت   
او به من . سپس به من نشان مي داد كه اگر او مدير عامل بود چگونه عمل مي كرد       »  .رده اندك

 .آموخت كه تفاوت ها را احساس كنم و آنچه را مي خواهم بپرسم
در آغاز كارتان، تنها چند نفر كارشان آن قدر نزديك كار شماست كه نمي توانيد از آنها                

 مي كنند، به خصوص اگر تهديدي براي آنها           اغلب افراد به شما كمك      .  كمكي بخواهيد 
الزم نيست  .  نباشيد و بتوانيد زماني را كه مشغولند يا حوصله اش را ندارند، تشخيص بدهيد             

يادگيري باعث مي شود كه شما بهترين ها را . همه چيز كسي را بپسنديد تا از وي ياد بگيريد
 .اخذ كنيد

 دروابط نصيحت بايد دوسويه و داوطلبانه باشن

اما نصيحت  .  رهبر سازماني مسئول پيشرفت افرادش در حوزه هاي مختلف است           :  اوبرايان
دو نفر بر اساس . يك رابطه ي پر ثمر به اعتماد و احترام متقابل نياز دارد. فراتر از اين مي رود 

 ٢٠حدس مي زنم كه تنها      .  وجه اشتراكي، تصميم مي گيرند كه به يكديگر كمك كنند           
 .زمان اين انتخاب داوطلبانه را انجام مي دهنددرصد اعضاي سا

اگر اين برنامه از باال   .  به همين دليل، من از برنامه هاي رسمي نصيحت حمايت نمي كنم         
به طور رسمي اعمال شود، بقيه ي اعضاي سازمان براي اين كه خوب به نظر برسند به آن                   

 درصدي كه آن را     ٢٠ت، براي   قواعد، نكات راهنما و انتظارات رسمي از نصيح        .  مي پيوندند
 .داوطلبانه انتخاب كرده اند، بي معنا مي شود
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بسياري از افراد نبايد وارد رابطه ي نصيحت شوند چون براي اين كار                 :  جان هوگان 
كسي نبايد  .  اما هنوز مي توانند زندگي حرفه اي خود را داشته باشند             .  ساخته نشده اند 

در ضمن سازماني كه هيچ نوع نصيحتي در آن          .  احساس كند به اجبار نصيحت شده است       
 .وجود ندارد، احتماالً برخي روش هاي بنيادي آن نقص دارد

اگر آماده ايد كه نصيحت بشويد،  بايد ريسك كنيد و به فرايند دردناك رشد : پيتر كالينز
حال با اين   .  معموالً توصيه هايي كه افراد مي كنند ترسناك و ناراحت كننده اند         .  وارد شويد 

ممكن است  .  وقتي اين توصيه ها را درخواست كرديد نمي توانيد نسبت به آنها بي اعتنا باشيد           
چندين ماه بين زماني كه توصيه را مي شنويد و زماني كه آماده به كار بردن آن مي شويد                    

 .تأخير بيفتد

 نصيحت كننده ها راه حل نمي دهند، يادگيري را تسهيل مي كنند

. د مسن تر تجربه و اطالعات بيشتري درباره ي ديناميك هاي موقعيت دارد          اغلب فر :  اوبرايان
اگر فردي  .  اما فرد جوان تر به شرايط واقعي نزديك تر است و تمام اطالعات را در اختيار دارد              

نظريه را عرضه كند و ديگري مثال هاي جزيي را بيان كند آن دو با هم به راه حلي مي رسند                  
 .ي دهدكه دردسرها را كاهش م

» . درصد افزايش بدهيد   ٩شما بايد نرخ ها را     «:  نصيحت كننده ي خوب نمي گويد  :  كالينز
.  درصد افزايش پيدا كنند    ١١ تا   ٦ما فكر مي كنيم نرخ ها بايد بين        «:  به جاي آن مي گويد   

مي دانيم كه مشكالتي وجود دارد و با باال رفتن نرخ ها،  فروش كسب و كارهاي جديد كاهش             
سپس آنها را به مذاكره اي دعوت مي كند تا فكرهايي را كه در چنين شرايطي                  »  .مي يابد

 .دارند، مطرح نمايند
چگونه كارهاي  :  ، نصيحت كننده ها به مسايل فني تأكيد مي كنند       ها شرکتمعموالً در   

آماري را انجام بدهيم؟ چگونه راه حل ها را توسعه بدهيم؟ اما من بر مسايل فرهنگي تكيه                  
؟ کنيمبا ارزش هاي كل شركت سازگار       را   و كار خود     تر بينديشيم  اثربخش چگونه   ؛مي كنم

 . براي من خيلي ارزشمند بود، وقتي در بيمه ي هانوور كار مي كردم،اين نوع نصيحت
 حقايق وجود داشت كه اعضاي سازمان را در         پي بردن به  تمايل مشتركي براي    :  اوبرايان

 مي دانستم كه مايك و من عالقه ي مشتركي به فرايند             .  ايده هاي يكديگر سهيم مي كرد    
پيتر و من به آموزش امنيت به مشتري هاي بيمه عالقه داشتيم و            .   داريم اعتبارسنجي ادعاها 

 .مي خواستيم مرز هاي خود را باز بگذاريم تا ديگران بتوانند ما را نصيحت بكنند
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 يندآ ميوجود به نصيحت كننده ها فقط در سازماني منسجم 

وقتي افراد را نصيحت يا هدايت مي كنيد، در مورد آينده اشان توصيه هايي به آنان               :  هوگان
 وقتي واقعاً به كمال      ،داشتن چنين نقشي  .  شما براي آنها مظهر شركت هستيد      .  مي كنيد

بايد صادقانه بپرسيد   .  مجبوريد به آنها حقيقت را بگوييد     .  شركت ايمان نداريد بي ثمر است    
در چنين وضعيتي   .  يا اين كه مجبوريد دروغ بگوييد     .  اهند در اين شركت بمانند    چرا مي خو 

يكي از همكارانم از شركتي     .  نمي توانيد در مورد فرايند نصيحت احساس خوبي داشته باشيد        
الت نقش  كدر هنگام بروز مش   كه كار مي كرد بيرون آمد، چون نمي توانست به هيچ طريقي            

 .نصيحت كننده را داشته باشد

 ندروابط نصيحت دايمي نيست

 اما اين   ،من دوست دارم فكر كنم روابط نصيحت به دوستي دايمي تبديل مي شوند           :  اوبرايان
اگر من نصيحت كننده ي شما باشم و با شما يك ساعت در ماه              .  شور و هيجان تداوم ندارد    

 كه از    پيدا مي كنيد  تمايلشما  ,  صحبت كنم و اين كار را به مدت دو سال ادامه بدهم               
من در دوره ي كاري  ام نصيحت كننده هاي متعددي داشته ام و دوست       .  ديگران هم ياد بگيريد   

 به نصيحت كننده هاي مختلفي دسترسي   ،دارم افراد جواني كه در بيمه ي كاوننت هستند نيز        
 .داشته باشند

من به عنوان مدير ارشد در هانوور         .  ممكن است كه روابط نصيحت طوالني بشوند         
وقتي او بازنشسته شد و من      .  ياد گرفته ام ,  مدير عامل شركت  ,  زهاي زيادي از جك آدام    چي

 ٢٢اين رابطه   .  سمت مدير عامل را به عهده گرفتم همچنان به ياد گرفتن از او ادامه دادم                
 وجود داشته است، هر دو         در ما   ي و عالقه ي مشترک    اما موضوع .  سال دوام آورده است    

 .ي هانوور رشد كندمي خواستيم شركت بيمه 

 نصيحت آدمهاي موفق كار سختي است

 ٢٠تا  ١٠ درصد وقت من صرف توسعه ي       ٣٠ تا   ٢٥,  وقتي مدير عامل هانوور بودم    :  اوبرايان
هميشه به اين موضوع فكر      .  نفر از افرادي مي شد كه مستقيماً به من گزارش مي دادند             

 »مرحله ي بعدي رشد او كجاست؟چگونه جو را يك يا دو درجه ارتقا بدهم؟ «مي كردم كه 
فكر مي كردم مديراني كه اجراي خوبي دارند مناسبند و            .  اين كار بسيار سخت بود     

 .مي توانند نتايج فوق العاده اي براي شركت داشته باشند
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. اكنون براي موقعيت هاي باال به دنبال افرادي هستم كه به نصيحت رغبت داشته باشند
نگاه مي كنم چگونه افراد زيردست آنها شكوفا        ,  در نظر مي گيرم  وقتي فردي را براي ترفيع       

درباره ي فردي كه بهتر از همه كار مي كند حرف «من از آنها در مصاحبه مي پرسم . مي شوند
متوجه »  او هر روز سر كار حاضر است و همه ي خط مشي ها را مي داند             «:  اگر بگويد »  .بزند

اگر او از فردي كه راهي براي چالشي ارايه داده        .  داردمي شوم كه او دانش واقعي نصيحت را ن       
. متوجه مي شوم معناي نصيحت را مي فهمد      ,  يا فرايندي را  تغيير داده است صحبت كند          

آنها .  همچنين از آنها درباره ي بدترين فردي كه تاكنون براي آنها كار كرده، سؤال مي كنم               
اگر »  براي رشد او چه كمكي كرديد؟     «:رسم  مي گويند چرا آن فرد بد بوده است از آنها مي پ         

 .پاسخ كوتاه باشد متوجه مي شوم كه يك نصيحت كننده پيدا نكرده ام

 از نصيحت دورغين آگاه باشيد

افراد جواني،  .  اغلب افراد نصيحت را ابزاري براي توسعه ي ارتباطات خود مي دانند           :  اوبرايان
مديران پير احساس نياز و      .  رتباط برقرار كنند  مديران پيرتر را تحويل مي گيرند تا با آنها ا          

ان بخوشايندي مي كنند اما جوان ترها از اين ارتباط براي ترفيع يا توصيه و باال رفتن از نرد                 
 .ترقي استفاده مي كنند

همچنين روابط نصيحتي وجود دارد كه در آن مدير پيرتر سعي مي كند پايگاه قدرتي                
ي براي كنترل و توسعه ي گروهي با عاليق خاص است كه           رابطه وسيله ا .  براي خودش بسازد  

 .حتي اگر طرف مقابل شما قوي تر باشد, شما را از خطر دور كند
 تحت عنوان يادگيري طرف ديگر و سازمان        ،هر دو طرف  .  اين نوع روابط بسيار مخربند    

اگر بشود با كمك يك        .  آنها صالحيت را دست كم مي گيرند         .  را استثمار مي كنند   
 . پس به توسعه ي توانايي هاي عملكرد نيازي نيست،حت كننده پيش رفتنصي

 پرورش فضايي باز است كه افراد ديگر بتوانند         ،تنها راه محافظت عليه اين نوع انحرافات      
 .روابط سياسي را به شكل واقعي آن ببينند و درست تصميم بگيرند

,  مي خواهند وفاداري است   وقتي افراد مي گويند مهم ترين چيزي كه از ديگران        :  هوگان
به اين ترتيب، آنها افراد را از منظر تعهد به توسعه و يادگيري                  .  بسيار عصباني مي شوم  

پاداش واقعي  .  دلخواه آنان قرار بگيرند     مسير   درمي خواهند كه افراد     .  نصيحت نمي كنند 
,  اجزاست مجموع بزرگ تر از  ,  با دانستن اين نكته كه در برخي راه ها        .  نصيحت دروني است  

 .خودتان را با نصيحت ديگري توسعه مي دهيد
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  عشق استنصيحت

تعريف من از عشق كمك به       .  انرژي عشق را دارد   ,  نصيحت در عميق ترين سطح   :  اوبرايان
 .ديگران براي تكامل خودشان است

مصاحبه اي با ريچارد راجرز را خواندم كه مي گفت بزرگ ترين اشتباه           ,  چند سال پيش  
ما هرگز دوباره به سطح روابط قبلي         «.  دايي از اسكار هامرشتاين بوده است      زندگي اش ج 

به نظر من تعريف     »  .ما بهترين چيزها را در يكديگر تشويق مي كرديم           .  خود نرسيديم 
 .نصيحت همين است

    استراتژي ايجاد تبحر٦
 کیم. دانیل ه

س تفكر   تسهيل گر و سازمان دهنده ي كنفران      ,  سخنران,  نويسنده,  دانيل كيم  
كتاب از همكاران قديمي     ,  سيستمي در عمل و ناشر روزنامه ي تفكر سيستمي           

هايي كه به دنبال كمك هستند،        سازمان مي گويدوي  .   است ميداني پنجمين فرمان  
 .مي يابندهاي كوتاه مدت به تغييري كوتاه مدت دست  با اتكا به آموزش

  و ش جديد در بسته هاي كوچك     همه مي خواهند دان  ,  در جهان كسب و كار سريع امروز        
بسيار سريع در اختيار آنها قرار بگيرد و به نتايجي فوري نيز دست پيدا كنند و به اين                        

از همين رو سازمان ها با فرستادن افراد       .  ترتيب با برنامه هاي شلوغ كاري آنها متناسب باشد       
فزايش دانشي كه    اين كار براي ا     .  به كارگاه هاي كوتاه مدت مهارت سازي ياد مي گيرند        

, مثل آموزش در مورد ماشيني جديد يا نرم افزاري جديد          ,  چيزهايي در مورد آن مي دانيد     
مناسب است اما اگر بخواهيد توانايي هايي متفاوت از تجربه ي فعلي خودتان به دست                    

 .بسته هاي كوچك نيازهاي شما را برطرف نخواهد كرد,  بياوريد
آنها توصيه مي كنند كه     .  ن مفيدي ارايه داده اند    هوبرت و آلبرت دريفوس  جايگزي       

هر يك از اين مراحل سطوح متمايزي از تبحر         .  فراگيري مهارت در پنج مرحله انجام بگيرد      
 .را نشان مي دهند

 

يادگيرنده هاي جديد از موضوع آگاهي مقدماتي دارند و مهارت هاي خود را با              :  نوآموز •
ها درك نظري ساده اي از مفاهيم و ايده ها دارند و           آن.  پيروي از قواعد به كار مي گيرند      

 .مشكالت را به روشني متوجه نمي شوند و آنها را تشخيص نمي دهند

Mind Over Machine: The
Power of Human Intuition
and Expertise in the Era
of the Computer, by
Hubert Dreyfus (New
York: Free Press, 1986). 
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عملكرد توسعه مي يابد تا آنجا كه يادگيرنده ها مي توانند در برخي موقعيت هاي           :  مبتدي •
شوند و از   آنها از وسعت موضوع آگاه تر مي       .  واقعي عملكردي قابل قبول داشته باشند      

 از  ،آنها با اطمينان  .  نداشتن دانش كافي خودشان در مورد كل موضوع مطلع مي گردند          
مراحل مشخص فرايند در موقعيت هايي كه آنها را مطالعه كرده اند يا با آنها برخورد                  

 .پيروي مي كنند, كرده اند
 و ابزارها   اين افراد دانش نظري كاملي از موضوع دارند؛ نكات          :  هاي متبحر  يادگيرنده •

آنها از به كار بستن ساده ي رويه ها و قواعد فراتر           .  كمكي به تبحر بيشتر آنها نمي كند      
 .آنها مهارت ها را دروني كرده اند و از آنها در موقعيت هاي مناسب بهره مي برند. مي روند

يادگيرنده هاي متبحر تا آنجا كه مي توانسته اند با يادگيري موارد الزم پيش                  
يك اسكي باز متبحر با    ,  به عنوان مثال  .  اما هنوز نمي دانند چگونه بايد بدانند      .  ندرفته ا

به ,  يادگيري مهارت هاي الزم مي تواند از قواعد تبعيت كند؛ اسكي را موازي بگيرد                
اما .  سمت جلو حركت كند و پاهايش را طوري بگذارد كه تعادل بيشتري داشته باشد               

اين كارها به   .   شيب ها را پايين بيايد     و ونه شيرجه برود  اين اسكي باز هنوز نمي داند چگ    
 .دانش عميق دروني و خودآگاه نياز دارد

مي داند چگونه بايد آن كار     ,  گاهي فردي بدون اين كه از كاري دانشي داشته باشد         
اغلب افراد مي دانند چگونه راه بروند اما اغلب نمي توانند         ,  به عنوان مثال  .  را انجام بدهد  

نش را به قواعد و رويه هاي مكتوبي تبديل كنند كه ديگران نيز بتوانند آن مهارت      اين دا 
 .را تكرار كنند

تجربه ي مستقيم و مداوم در موقعيت هاي متنوع به اين افراد           :  اي هاي حرفه  يادگيرنده •
ممكن است از زماني كه دستورالعمل ها و كتاب هاي يادگيري         .  مهارتي عميق داده است   

آنها با اطمينان كامل با موقعيت ها روبه رو مي شوند        .   اند سال ها گذشته باشد   را فراگرفته 
با اين حال هنوز در سطح      .  و ابزارها و كارهاي ميداني را با تسلط كامل به كار مي برند            

 .اوليه ي آگاهي عمل مي كنند
شان را كامالً   آنها اعمال .  خبره ها قواعد را براي  رسيدن به اهداف كنار مي گذارند         :  ها خبره •

يك اسكي باز خبره آگاهانه زمين را مطالعه نمي كند يا درباره ي بهترين           .  دروني كرده اند 
او فقط از تپه پايين مي آيد و كارهاي         .  شكل استفاده از آن استراتژي تعيين نمي كند       

 ,خبره ها طي تعامل با ساير خبره ها با روابط نصيحت. الزم را در اين حين انجام مي دهد
 .روابط شغلي و شاگردي به يادگيري ادامه مي دهند
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 كاربرد اين پنج مرحله براي كمك به يادگيري سازمان ها

 :كاربران تفكر سيستمي شامل موارد زيرند. تبحر يادگيري سازماني نيز به همين شكل است
 

نوآموزاني كه مي توانند نمودارهاي سيستمي را بخوانند و حلقه هاي تعادل و                       •
آنها نمونه هاي مثالي سيستمي كليدي مثل محدوديت هاي         .  كننده را بفهمند  تقويت 

 .رشد را درك مي كنند و ايده هاي جديدي براي كسب و كار مطرح مي نمايند
الگوهاي كارشان را درك مي كنند , مبتدي هايي كه نمودارهاي حلقه ي علي را مي سازند   •

 . كامپيوتري كار مي كنندو با اشكال پيچيده تر ترسيم نمودار و مدل سازي
آنها مي توانند به تيم     .  متفكران سيستمي متبحر مفاهيم سيستمي را دروني كرده اند          •

كمك كنند كه به طور مؤثر با موقعيت هاي پيچيده و بنيادي كار كنند و به ديگران ياد             
آنها دانش كاري خوبي از       .  بدهند از تكنيك هاي اساسي سيستمي استفاده نمايند         

 .هاي مدل سازي كامپيوتري دارندمهارت 
متفكران سيستمي حرفه اي كاربردهاي سيستمي براي مشكالت كسب و كار را دروني              •

آنها مشاوراني توانا و آماده اند و مي توانند مسايل را در هر موقعيتي درك                  .  كرده اند
 .كنند

دروني اصول مدل سازي كامپيوتري را نيز       ,  متفكران سيستمي خبره عالوه بر مفاهيم       •
در حالي كه كاربر مفاهيم سيستمي از محدوديت هاي رشد به عنوان يك                 .  كرده اند

. خبره ها از بسياري از انواع محدوديت هاي رشد آگاهند         ,  مفهوم معمول حرف مي زند    
, آنها از منطق رياضي كه باعث رشد برخي سيستم ها و از بين رفتن بقيه مي شود                    

 .آگاهند
 

در .  ر اين كه خود افراد آنها را به خودشان منتسب كنند             اين عناوين خطرناكند مگ    
برخي افراد ممكن است در استفاده از          .  در اين طبقه بندي مشكالتي وجود دارد       ،  ضمن

مفاهيم حرفه اي باشند اما در درك مدل سازي كامپيوتري حتي در مرحله ي نوآموز هم                  
اري از جمله پنج اصل يادگيري       اين طبقه بندي براي مهارت هاي بسي     ،با اين وجود  .  نباشند

 .به كار مي رود
بايد افراد را . اكنون الزامات تالش يك سازمان را براي توسعه ي بهره وري در نظر بگيريد           

اغلب اين يادگيرنده ها فقط به سطح توانايي نوآموز        .   روزه بفرستيد  ٥ يا   ٣,  ٢به كارگاه هاي   
 ماه تجربه ي   ١٨ تا   ١٢وزش عميق و     روز آم  ٣٠ تا   ٢٠به  )  سومين سطح (تبحر  .  مي رسند

 .عميق درباره ي مشكالت كسب و كار نياز دارد
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فقط توانايي هاي آنها را تا سطح مبتدي        ,   روزه ي ديگر  ٥فرستادن افراد به يك كارگاه      
فرستادن تعداد بيشتري از افراد صرفاً توانايي در سطح نوآموز را در سراسر              .  افزايش مي دهد 

اين كار به هيچ كس مهارت هاي عميق تشخيص و كار با مسايل             .  دسازمان گسترش مي ده  
كسب و كارها معموالً زمان و منابع كافي در اختيار ندارند تا                   .  سيستمي را نمي دهد   

چون توسعه ي بهره وري بسيار    .  كارمندان را به آموزش طوالني مدت بفرستند تا خبره بشوند         
 .خود اصل در جايي اشتباه داردمديران به اين نتيجه مي رسند كه , سخت است

 استراتژيك افزايش    رويکردسازمان ها مي توانند خودشان را از طريق           ,  خوشبختانه
ابتدا سازمان ها از خبره هاي بيروني استفاده        .  به سطح بهره وري باالتري برسانند     ,  خبرگي

ر مسير  اين كار افراد را د     .  مي كنند و در آموزش سطح مقدماتي سرمايه گذاري مي كنند          
توسعه مي اندازد و گروهي از نوآموزان را در سازمان ايجاد مي كند؛ سپس گروهي از مبتديان         

 .از ميان اين نوآموزان بيرون مي آيند
 كوچكي از افراد داخلي در        گروهدر مرحله اي، سازمان بايد تأكيدش را به توسعه ي            

ن و هدايت كننده هاي بيروني اين كار ممكن است با همكاري مشاورا. سطح متبحر قرار بدهد
اين افراد متبحر به نوبه ي خود مي توانند ديگران را در سطح سازمان آموزش               .  انجام بگيرد 

 .بدهند تا نوآموز يا مبتدي بشوند و شايد حتي به سطح متبحر برسند
 سرمايه گذاري نصيحتسازمان بايد در برنامه هاي    ,  براي توسعه ي توانايي به سطح خبره     

اين كار مي تواند به صورت فرستادن افراد كليدي به كالس هاي فوق ليسانس و دكتراي             .  كند
يا ثبت نام آنها در برنامه هاي توسعه ي       )  كاري كه برخي سازمان ها انجام داده اند      (دانشگاه ها  

سپس اين افراد مي توانند دانش خود را براي بهبود نتايج و            .  حرفه اي بلندمدت انجام بشود   
 .توسعه ي توانايي هاي ديگران به كار ببرندكمك به 

روبه روست مي تواند با ايجاد تمايل اوليه و          »  نداشتن كمك «سازماني كه با چالش       
. به خودش كمك كند     ,  فرايند تقويت كننده ي رشدي كه انگيزه ي دروني داشته باشد            

مبتدي ها را به   يادگيرنده هاي متبحر توانايي راهنمايي دروني را مي سازند و نوآموزان و               
سمت متبحر شدن سوق مي دهند و در عين حال به افراد متبحر كمك مي كنند به سطح                  

 .بهره وري باالتري دست پيدا كنند
 

 پگاسوسابزارهاي تفكر سيستمي 

آشنايي اساسي با تفكر سيستمي براي تمام بخش هاي خصوصي و عمومي مهم است اما                  
هنوز ارتباطات پگاسوس مهم ترين منبعي است      .  شودهنوز در بين مديران كمتر مشاهده مي       
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آنها نوشته هاي مفيد دانيل كيم در مورد مفاهيم و          .  كه به كاهش اين فاصله كمك مي كند      
نمودارهاي حلقه ي علي و راهنماي خودآموز ديناميك هاي سيستمي لونا جانسون و                   

كتابي كه  .   منتشر كرده اند  ,ويرجينيا آندرسون را كه مثال ها و تمرين هاي بسيار خوبي دارد          
مايكل گودمن و چهار نويسنده ي ديگر        ,  كتاب ميداني پنجمين فرمان    يكي از همكاران     

مشكل سيستمي  «از پرسشهاي مقدماتي مثل      ,  درباره ي مراحل و گام هاي كار     ,  نوشته اند
. بحث كرده است   ,  تا ايجاد تفاهم در بين سهام داران در مورد كاري خاص               »  چيست؟
نه ي رو به گسترش پگاسوس بر روي اينترنت با آدرس                                         كتابخا
com.pegasus.www://httpبيل گودفري__ .  در دسترس است 

   

    پنج نوع تفكر سيستمي٧
 همراه با آرت کالینر, شارلوت رابرتز

براي راهبري يك   .   هستند اي تالش هاي تغيير سازماني به خودي خود سيستم هاي پيچيده        
توانايي گسترده اي براي ديدن و كار با سيستم ها         بايد  ,  تالش تغيير و شايد زندگي در آن       

 .درك سيستم هايي با چند رويكرد انرژي و هوشياري زيادي به شما مي دهد. داشته باشيم
» حلقه ها و ارتباطات     «تفكر سيستمي در سازمان هاي يادگيرنده به معناي                  

اما برخي افراد به    .  در اين كتاب از اين مفهوم استفاده كرده ايم       .  ناميك هاي سيستم است  دي
حتي بعد از آموزش نيز نمي دانند چگونه           .  حلقه ها با نوميدي واكنش نشان مي دهند        

مشكالت پيچيده ي خود را بفهمند و آنها را به مجموعه اي با ساختارهاي روشن و مرتبط                  
حق نمي خواهند بينش سيستمي خودشان را قرباني انديشه هاي          در ضمن ب  .  تبديل كنند 

 .مدل سازان حرفه اي كنند
. در شرايط مشابهي قرار داريم    ,  اگر شما هم مجبوريد حلقه ها و ارتباطات را ياد بگيريد          

. يك متفكر سيستمي ام,  كه دوره ي درمان سيستمي خانواده ها را گذراندم١٩٨١من از سال 
 .نشي داده است كه از يك حلقه نمي توان آموختاين كار به من بي

 

 سيستم

, سازمان ها.  سيستم چيزي است كه انسجام و شكل خود را از تعامل اجزايش مي گيرد                  
افراد و اتم ها همگي     ,  برنامه هاي تلويزيوني ,  بدن ها,  خانواده ها و موجودات زنده    ,  ملت ها

ویرایش مبسوط این مقاله چاپ
 شده است و در 

http://www.fieldbook.com
/systems.html 

 .قرار دارد

اساطیرپگاسوس اسب بال داری در     
این اسب در هنگام.  یونانی است 

صعود به آسمان، فردی را که بر
او سوار بود و می خواست به
خدایان بپیوندد، به زمین انداخت
و خودش به آسمان رفت و به
شکل صورت فلکی پگاسوس

افسانه ی پگاسوس نشان.  درآمد
می دهد که کارهای خوب بدون
پاداش نمی ماند و کارهای بد نیز

 .م. شکست منجر می گرددبه 
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وند كه عناصر آنها هدف مشتركي       سيستم ها با اين واقعيت تعريف مي ش      .  سيستم هستند 
علت اين رفتار مشترك اين است كه آنها در مسير          .  دارند و به شكل مشابهي رفتار مي كنند      

 .هدف مشتركشان حركت مي كنند
   

 

شكل هاي متعددي از تفكر سيستمي وجود دارد كه هر يك از آنها براي گرايش ها و                  
 كم پنج نوع آن به تغيير سازماني مربوط          دست.  شيوه هاي يادگيري افراد مختلف مناسبند    

در اينجا چهار نوع    ,  از آنجا كه ديناميك هاي سيستمي در اين كتاب مطرح شده اند           .  است
 .ديگر توضيح داده مي شوند

 

 كنيد؛ همچنين   نگاه  ٧٦ و   ٥٨,  ٥٢براي اطالع بيشتر از ديناميك هاي سيستمي به صفحات          
 . مراجعه كنيدپنجمين فرمان و ١٧٧-١٨٢صفحات , كتاب ميداني پنجمين فرمانبه 

 

  جهان از منظر موانع و جريان هاجهان از منظر موانع و جريان ها: : سيستم هاي بازسيستم هاي باز

سيستم هاي باز با اين ايده آغاز         ,  لودويگ فون برتالنفي   ,  طبق نظر زيست شناس ويني    
كه مسئله ي    بهينه نبودن .   سيستم  چيزي بيش از مجموع اجزاست        کل يک مي شوند كه   

. است، در واقع چيزي جز تعريف مرز نيست           مهندسي مجدد دايمي كيفيت و پروژه هاي      
مثالً .  حوزه ي عالقه ي خود را به دقت تعريف كنيد و سعي كنيد مزايايي براي آن پيدا كنيد               

 .وظيفه ي بازاريابي يا اهداف درآمدي امسال به تهديدي رقابتي پاسخ مي دهد
ت و نبايد به اين صورت       فون برتالنفي تصريح مي كند كه سازمان انساني، ماشين نيس         

 نظريه پرداز  ديداز  .  سازمان انساني شكل زنده اي مثل سلول يا موجود زنده دارد          .  ديده شود 
ورودي چيزي است كه    .  سازمان چيزي است كه ورودي ها را تغيير مي دهد       ,  سيستم هاي باز 

ي ها اين ورود .  جذب مي  كند و مي گيرد   ,  احساس مي كند ,  نفس مي كشد ,  سيستم مي خورد 
بايد ياد بگيريد ورودي ها و ارتباط        ,  براي تغيير يك سيستم باز      .  كل را تغيير مي دهند    

محققان سيستم باز به دنبال      .  سيستم با محيط را بشناسيد و بر آنها نفوذ داشته باشيد             
 .استراتژي هاي ناخودآگاهي هستند كه سيستم با كمك آنها خودش را حفظ مي كند

 بر روي    در دانشگاه ايالتي نيويورک     , مدتي قبل از مرگش     ,١٩٧٢برتالنفي در سال     
اين سيستم بين المللي حتي در زمان جنگ نيز         .  خدمات پستي بين المللي تحقيق مي كرد     

سربازان در هر جايي كه بودند        .  مرزهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را درمي نورديد         
آيا اين مثال مي تواند     .   چرخيدندنامه ها در سيستم مي    .  نامه هايشان را دريافت مي كردند    

 كاربردي از عملكرد بدون تضاد باشد كه مي تواند مانع از بروز تنش هاي مسبب جنگ بشود؟

بر اساس نوشته یاین بخش     
مارک دیویدسون در مورد زندگی
.و کار برتالنفی نوشته شده است       

 همچنین از
The Social Psychology of
Organizations, by Daniel
Hots and Robert L. Kahn
(Wiely, 1978) 

در ای نکتاب.  استفاده کرده ایم  
بحثی عمیق درباره ی مفاهیم

وجی،نظریه  ی برتالنفی، ورودی، خر   
محتویات، شرایط مرزی و چرخه ی

بسیاری از.  بازخورد، آمده است   
،1980 و   1970مدیران از دهه ی    

تحت تأثیر کار آنها با سیستم های
این کتاب هنوز.  باز آشنا شده اند  
 .ارزش مند است
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 سيستم هاي بازبررسي نصف روز براي 

 .دور يك ميز بنشينيد و موارد زير را با تمام جزييات در مورد سيستم خودتان پر كنيد
م شما را شامل مي شود؟ مرز آن واحد شماست؟         مرزهاي سيستم كجاست؟ آيا فقط تي      .١

آيا فقط با فرايند خاصي سر و كار داريد؟ يا با خط توليد؟ يا با كل سازمان؟ يا كل                        
 صنعت؟

از بيرون مي آيد؟ اين ورودي ها      )  اطالعات,  نيروي كار ,  سرمايه,  كاال(چه ورودي هايي    .٢
) اتالف,  اعداد,  خدمات,  تمحصوال,  گزارش ها(چه تغييراتي مي كنند؟ چه خروجي هايي      

؟ چگونه جهان بيرون به اين خروجي ها پاسخ مي دهد و چگونه اين                 شوند ميتوليد  
 پاسخ بر دور بعدي ورودي ها تأثير مي گذارد؟

 شركت برتر نشان داد كه واحد تحقيق بازار،            ٥٠اين تمرين در يكي از        انجام  
مديران ارشد آن را تأييد      اطالعات درآمدي را به سختي كنترل مي كند و تا وقتي               

در آن موقع اين گزارش ها ديگر به        .  نكنند در اختيار واحد تحقيق و توسعه نمي گذارد        
به همين دليل واحد تحقيق و توسعه خودش بخش تحقيق و توسعه ي            ,  كاري نمي آيند 

وقتي شرايط بازار   .  دارد)  تحت نام ديگري است كه ايجاد بدگماني نكند         (جداگانه اي  
مي كند هيچ كدام از واحدهاي تحقيق بازار نتايج خود را به ديگري نشان                    تغيير  

 .نمي دهد و هر دو گروه از اين تغييرات غفلت مي كنند
برتالنفي در  .  سعي كنيد فكرتان را با گسترش مرزهاي سيستم كمي دورتر ببريد                .٣

بيرون چه كساني از    .  نوشته هايش درباره ي تغيير اجتماعي چنين توصيه اي كرده است        
بخشي از  ,  تأمين كنندگان يا سياستمداران   ,  مشتري ها,  سهام داران اصلي ,  سازمان

 سيستم شما هستند؟
چه كسي در سيستم از تصويري كه توليد مي شود آگاه است؟ معموالً             ,  در حال حاضر   .٤

جريان ابزار و مواد خام را متوجه         اطالعات  واحد خريد   .  جريان هاي اطالعات خاصند  
 ورودي   از منابع انساني .  هزينه هاي سرمايه گذاري را مي فهمد   آمار   مالي   واحد.  مي شود

توزيع و خدمات پس از فروش با         ,  بازاريابي,  فروش.   مي شود مطلعدانش و توانايي ها     
فقط مديريت ارشد بر كل تصوير         .  جنبه هاي مختلف خروجي ها سر و كار دارند          

اما تاكنون به   .  مي گذارد، احاطه دارد  ورودي ها و راه هايي كه خروجي بر ورودي تأثير           
افراد متعددي در سيستم     .  نگاه آنها توجهي نشده است و اتالف زيادي رخ مي دهد             

 .كارها را تكرار مي كنند يا كاري را ناديده مي گيرند
 



   رقص تغيير♦  ١٦٠ 

 

 

راهي در دسترس و خوب براي كسب اين فهم در اختيار مي گذارد؛             »  مديريت كتاب باز  «
 .كنيد مراجعه ٢٠٥به صفحه ي 

 

فشار بيشتري بر سيستم وارد مي كند،      )  دانش انساني؟ (آيا وقتي نوع ديگري از ورودي        .٥
 .مي كند) مالي؟ مواد؟(سازمان توجه نامتناسبي بر يك نوع ورودي 

 

 اليجاه گولدرتكتاب هاي 

داستان هاي اليجاه گولدرت مثل مجموعه اي از سيستم هاي بازند كه به شما كمك مي كنند              
در ضمن احساس نكنيد كه در       .  ناها و جريان ها رويكرد اثربخش تري داشته باشيد       در تنگ 

سرگروه ,  مدير يك واحد  ,  براي مثال؛ يكي از راويان وي     .  مسير يكنواخت آكادميك افتاده ايد   
, هربي,  كندترين بچه .  پيشاهنگي است كه بچه ها را در گردشي ميان جنگل هدايت مي كند          

 هر چه آنها سريع حركت كنند، نمي توانند از هربي سريع ترحركت           .همه را عقب نگه مي دارد    
راه حل چيست؟ وسايل كوله ي    .  در غير اين صورت فاصله ي آنها خيلي زياد مي شود         .  كنند

و (مدير واحد . هربي را بين همه تقسيم مي كنند و حاال همه مي توانند سريع تر حركت كنند          
توجه مي شويم كه اين مسئله، همان عرضه ي بيش از         ناگهان م )  ما كه داستان را مي خوانيم    

 .حد كاالست
 كتاب هاي گولدرت داستان هايي مثل اين كه اغلب در زمينه هاي صنعتي يا               در تمام 

در , زنجيره ي انتقادي  با عنوان,يكي از بهترين كتاب هايش. مالي رخ مي دهند، ديده مي شود
 مي نامد با   ها  محدوديتريه اش را كه نظريه ي      او نظ .  كسب و كار اتفاق مي افتد     دانشکده ي  

وي نشان مي دهد چگونه انواع مختلف تفكر سيستمي            .  توضيح كوتاهي مطرح مي كند    
او به تأثير   .  همگي يكديگر را تقويت مي كنند     )   و كارهاي خودش    پنجمين فرمان شامل  (

ودن جذاب و   كتاب هايش عالوه بر ارزشمند ب     .  احساسي مشكالت سيستم باز نگاه مي كند      
 آرت كالينر. ساده نيز هستند

   

 
  جهان از منظر تعامل انسانيجهان از منظر تعامل انساني: : هاي اجتماعيهاي اجتماعي  ستمستمييسس

يك خانواده اين   .  رابطه همه چيز است   ,  وقتي شما جهان را يك سيستم اجتماعي بدانيد         
يك .  فراهم كند ,  هدف را دنبال مي كند كه محيطي پايدار و اخالقي براي رشد بچه ها                

 . خواهد زندگي پايدار و خوبي براي اعضاي كليدي سازمان فراهم كندسازمان تا حدي مي

:  کتابهای الیجاه گولدت عبارتند از    
The Goal, with Jeff Cox
(1985)  
درباره ی سرپرست کارخانه ای که
تولید و جریان بازاریابی را بازنگری

 می کند منتشر کرده است؛ 
It’s Not Luck (1994), 
برخی فرمان ها را برای استراتژی و

 استفاده ی منابع به کار می برد؛ 
Critical Chain (1997), 

 درباره ی مدیریت پروژه و 
Theory of Constraints 

 .در مورد روش شناسی
 تمام این کتاب ها را 

Great Barrington: North
River Press  

 .منتشر کرده است



١٦١ ♦نداشتن كمك    

 

 

براي بررسي تأثير سيستم هاي اجتماعي بر        ,  اگر تغييري پايدار را راهبري مي كنيد       
اول گروه هاي اجتماعي سازمان، و تعامالت       .  امكان موفقيت خود به سه جا مراجعه كنيد         

 فروش يا افراد توليد و طراحي مهندسي مجدد          نمايندگان,  براي مثال .  دروني و بيروني آنها   
 .تا چه حد با ديگران به طور مؤثر اطالعات رقابتي را سهيم مي شوند

اين نيروها  .   درك افراد از نيروهايي كه تعامالت اجتماعي آنها را شكل مي دهد               ،دوم
سي نقش ها و سيستم هاي پاداش يا نيروهاي غيرملمو       ,  شامل نيروهاي ملموسي مثل قواعد    

من در اين سيستم    «:  وقتي يك نفر مي گويد   .  افتخار و توجه به جزييات مي شود     ,  مثل قدرت 
 آيا توصيف دقيقي از نقش و موقعيت اوست؟» .قدرتي ندارم

اگر اين هدف ضمني .  اهداف و مقاصد سيستم و اين كه آيا همه آنها را فهميده اند،سوم
» هيچ وقت كسي استراحت نكند     « يا   »هميشه سود داشته باشيم   «وجود داشته باشد كه      

 . اين امر چه تأثيري در مذاكرات، تعامالت و خواست اعضا براي تعلق به سيستم دارد
رويكرد  ,  محققي زبده در دانشگاه بوستون و آزمايشگاه هاي آموزش ملي          ,  باري اشري 

» درتسيستم هاي ق «.  مفيدي را براي مدل سازي و تجربه ي اين سه مورد بيان كرده است             
اشري مجموعه اي از گرايش ها و رفتار را به خدمت مي گيرند كه افراد  بر اساس روابط                      

وي در سميناري از افراد خواست نقش         .  سلسله مراتب موجود با آن تطبيق پيدا مي كنند        
زيردستان با رده هاي مياني و        ,  باالدست و پايين دست   :  روابط متعددي را بازي كنند       

در بازي نقش ها، شركت كنندگان بر اساس زمينه اي كه دارند          .  ري هاتأمين كنندگان و مشت  
 .به همان نقش ها سوق پيدا مي كنند

به عنوان  .  كار اشري نشان مي دهد كه ناتواني در ذات اغلب سيستم هاي اجتماعي است           
مثال او درباره ي ناتواني درك ديگري در ارتباط متقابل مي نويسد؛ باالدستان به نزاع هاي                

آنها متوجه نيستند افرادي كه دستورات آنها را اطاعت مي كنند           .  صمانه اي دچار مي شوند  خ
رده هاي پايين نيز بدون دسترسي به مباحثات رده هاي باال            .  چه تصوري از ايشان دارند     

رده هاي مياني سعي مي كنند كارها را       .  نمي دانند چگونه فشار را از روي خودشان بردارند         
گاهي در بين رده هاي    .  ه بهتر كنند اما با نيازهاي رقابتي در هم مي شكنند          براي هر دو گرو   

پايين شورش هايي ديده مي شود كه رده هاي باال از آن حمايت مي كنند تا چيزي براي فكر                
. كردن داشته باشند و توجه ندارند كه اين كار چه فشاري بر رده هاي مياني وارد مي كند                   

 .ي افتند و زمان و توجه همه تلف مي شودمشتري ها در فرايند گير م
براي اين كه در اين چرخه      .  همه ي سيستم هاي اجتماعي به اين شيوه عمل نمي كنند        

فرقي نمي كند  .  ريم كه تجربه هاي ذهني خودمان را درك كنيم        يگرفتار نشويم، بايد ياد بگ    
 .كه از تكنيك هاي اشري يا تمرين هاي مشابه استفاده كنيم

 بر این مطالب مبتنی 
Seeing Systems, by Barry
Oshry (San Francisco:
Berretl-Koehler, 1995), 

این کتاب اصول تجربه های.  است
اشری و چگونگی کاربرد آنها را

این کتاب، یک.  مطرح می کند  
کتاب میدانی است که پر از
تمرین، گفتگو، مثال های متعدد و

این.  مشاهدات نویسنده است     
 شرکت هایکتاب برای طراحان   

مشارکتی بسیار سودمند است و
بهتر است که سازندگان اجتماع و
 .مصلحان آموزشی آن را بخوانند

ایده ی سیستم های اجتماعی به کار
 و1930کورت لوین در دهه ی       

 درباره ی روانشناسی1940
این ایده در.  اجتماعی بازمی گردد 

کار پویایی گروهی آزمایشگاه های
آموزش ملی و نوآوری های
سیستم های اجتماعی افرادی مثل
رونالد لیپت و دیک بکهارد دیده

ایده های دیگر این رویکرد.  می شود
متأثر از(از نظریه ی گشتالت        

،  نظریه ی سیستم های)لوین
رهنگیخانوادگی و انسان شناسی ف    

مید و لوین دوستان صمیمی بودند(
و در سال های جنگ جهانی دوم

.گرفته شده است   )  همکار بودند 
دیدگاه من درباره ی سیستم های
اجتماعی از کارگاه های فنی
اجتماعی و سابقه ام در مشاوره ی
ازدواج و در نتیجه از
.خانواده درمانی متأثر است         

 شارلوت رابرتز
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  سيستم هاي اجتماعي بررسيبراينصف روز 

 ، سيستم هاي باز    بررسي مثل.  سيستمي را كه روي آن كار مي كنيد تعريف كنيد             .١
 .مرزهايي را كه بر مشكل شما تأثير مي گذارد تعيين نماييد

رده هاي باال چه كساني  .   تعلق دارند، شناسايي كنيد    سيستمگروه هاي مختلفي را كه به       .٢
كساني هستند؟ رده هاي پايين چه كساني هستند؟           هستند؟ رده هاي مياني چه        

چه كساني هستند؟ اعضاي هر طبقه را به        )  ه مي خواهند جكه از سيستم نتي   (مشتري ها  
 .اسم يا گروه فهرست كنيد

آيا آنها مي پذيرند كه به آن طبقه تعلق دارند؟ آنها فكر مي كنند چه مسئوليت ها و                     .٣
 ه مي توانند در سيستم حرف بزنند؟امتيازاتي دارند؟ آيا بر اين باورند ك

ر سؤتفاهم دارند؟ آيا ديگران را      گ يكديگر را چگونه مي بينند؟ آيا درباره ي يكدي       ،گروه ها .٤
 ؟دنن مي بيشاندخودقيق تر از 

 هر گروه دارد؟فعاليت چه تأثيري بر اثربخشي ) از خودشان و ديگران (ها برداشتاين  .٥
 

رهبري ,  م هاي اجتماعي به مرور كتاب ران هايفيتز       براي نكاتي در مورد مداخله در سيست       
 . مراجعه كنيد٢٣٦در صفحه ي , بدون پاسخ هاي آسان

 

  جهان از منظر جريان اطالعاتجهان از منظر جريان اطالعات: : سيستم هاي فراينديسيستم هاي فرايندي

او »  . مي آورد تمايز است كه خودش      وجه تمايزي اطالعات  «:  گريگوري بايتسون مي نويسد  
با وجود اين   .  قرار دارد، توصيف كرده است    اصلي اساسي را كه وراي رويكردهاي سيستمي         

طراحي فرايند و مهندسي مجدد ريشه هاي متفاوتي دارند اما , كه سيستم هاي فني اجتماعي
به اين ترتيب آنها    .  جريان اطالعات سيالي دارند و به سادگي سازماني جديد پيدا مي كنند           

 برنامه ريزي مجدد جريان    ؛در وضعيتي قرار مي گيرند كه اغلب مديران از آن هراس دارند             
 .فعاليت به صورتي كه يك كامپيوتر را دوباره برنامه ريزي مي كنيم

 نشان داد كه بسياري از سيستم ها و           ،١٩٩٠موج مهندسي مجدد در اوايل دهه ي         
متأسفانه اغلب پروژه هاي مهندسي مجدد طوري      .  فرايندهاي اداري موجود دست و پاگيرند     

آموزش ديده در فن آوري اطالعات و مهندسي           (متخصصران  طراحي شده اند كه مشاو     
مي توانند از بيرون بيايند و طرح هاي فرايند جديدي را به مديران ارشد توصيه                 )  نرم افزار
در اغلب موارد گرفتار      ,  كارمنداني كه در فرايندي بسيار ذهني حضور دارند             .  كنند

ايه گذاري باال در مسابقه ي سياسي براي      راه هاي قديمي انجام كار و سرم     ,  هاي کهنه  پارادايم
در بسياري  .   فعالي داشته باشند   مشارکتحفظ خودشان هستند و نمي توانند در بازطراحي         

مکاتب مختلفی از کار فرایندی
وجود دارد، اما اغلب آنها به کار
محقق انگلیسی، اریک تریست و
همکارانش فرد و مریلین ارمی

آنها در آغاز دهه ی.  بازمی گردند
، سیستم های فنی اجتماعی1950

را توسعه دادند که رویکردی
تیم محور و مبتنی بر فرایند به کار

هایتیم «داشت که به               
تیم های با«و  »  خودسازمان دهنده

این.  موسوم بودند »  عملکرد باال 
و داستان نوآوری های(داستان   

در ) دیگر در سیستم های اجتماعی
The Age of Heretics, by
Kleiner; and Productive
Workplace, by Marvin
Weisborel (San Francisco:
Jossey-Bass, 1987), 

یندی برکار فرا  .  آمده است  
رویکرد سیستم باز برتالنفی،
تیم های مقاومت که در جنگ
جهانی دوم با هیتلر می جنگیدند و
سیستم  های اجتماعی که در
آزمایشگاه های آموزش ملی کار

 .می کردند، تأثیر گذاشته است



١٦٣ ♦نداشتن كمك    

 

 

 –   حتي از منظر خود كساني كه مهندسي مجدد را انجام مي دهند                 -  از موارد نتيجه   
 انجام نشدن    سازمان هايي با پرسنل كم و       وجود در اغلب موارد به دليل     .  مصيبت بار است 

 .شغل ها به سرعت محو مي شوند, وظايف
  مثالً .بايد توجه داشت كه سيستم هاي فرايندي را با مهندسي مجدد كنار نگذاريم                

افراد متعددي را كنار هم جمع مي كند تا جريان كار را آن              ,  روش ارزشمند طراحي فرايند   
در (بايد در آينده باشد       وجود دارد يا آنچه       )  در طراحي فرايند مرسوم    (طور كه اكنون     
 . نشان بدهد) مهندسي مجدد

 

 و آزمايشگاه هاي يادگيري در       ٩٠براي مثال به مقاالت جنرال الكتريك در صفحه ي             
 . مراجعه كنيد١٠٩صفحه ي 

 

عيب هايش برطرف  ,  طراحي فرايند نيز بايد مثل يك نرم افزار كه بارها آزمايش مي شود           
 جريان داشته باشد و      پيوسته,  ي ها دوباره طراحي شود     از مشتر  بازخوردگردد و با كمك      

افرادي كه از سيستم استفاده مي كنند بايد بدانند كه واكنش هاي آنان به                  .  تكرار شود 
تالش هاي مقدماتي  ,  بدون اين انعطاف پذيري  .  مشكالت به سرعت بر سيستم تأثير مي گذارد      

يد مثل نرم افزازي معيوب عمل      اجراي فرايندها مناسب عمل نمي كنند و فرايندهاي جد          
 .مي كنند

من با واحد   ,  براي مثال .  طراحي فرايند مناسب به اطالعات غيررسمي وابسته است          
 خطاها و تأخيرهاي    ؛توليد كااليي مصرفي كار مي كردم كه عمليات اجرايي آنها بسيار بد بود           

ده ي سال را از طرف     با اين كه شركت جايزه ي فروشن     .  فراوان باعث تأخير عرضه كاال مي شد     
 شركت نمي توانستند راهي براي بازطراحي فرايند          متخصصانوال اسمارت گرفته بود اما       

 »وقتي وال اسمارت با شما تماس بگيرد چه كار مي كنيد؟«: من پرسيدم. فروش پيدا كنند
آنها گفتند براي انجام سفارش وال اسمارت به همه اعتماد مي كنيم تا بدون تصويب هاي       

 .مول كارها انجام بشودمع
 چرا اين كار را براي بقيه ي مشتري ها نمي كنيد؟

اما آنها خودشان .  ميليون دالر در سال اول صرفه جويي كردند    ٤آنها اين كار را كردند و       
متوجه ضرورت اين تغيير نبودند چون تا وقتي فرايند را طراحي نكردند نمي دانستند كه                  

 .ز روند معمول انجام مي گرفتسفارش هاي وال اسمارت خارج ا

 

تفکر سیستمی با«به   همچنین   
در»  تلفیق طبیعی :  طراحی فرایند 

کتاب میدانی پنجمین فرمان         
 .مراجعه کنید
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 نصف روز براي طراحي سيستم هاي فرايندي

.  بايد توافق شود كه هيچ تصميم يا ايده اي با فشار گرفته نشود            ،در ابتداي اين تمرين تيمي    
 . هدف شما درك بهتر فرايندهاي سازمان و مقايسه ي آنها با پتانسيل ايده آل است

 

فرايندي را كه    .  يازمند بازطراحي اند شناسايي كنيد    فرايندهايي را كه در سازمان ن         .١
 .مشكالت دايمي و مزمن دارد، انتخاب كنيد

هدف اين فرايند چيست؟ چگونه ارزش افزوده توليد مي كند؟ بازطراحي آن چه هدفي               .٢
 ؟)كه اكنون نمي رسد(مي تواند داشته باشد؟ سيستم جديد بايد به چه نتايجي برسد 

رنگي نموداري را از ابتدا تا انتهاي فرايند ايده آل خود ترسيم            با برچسب و ماژيك هاي      .٣
اين كار را در يك كاغذ سفيد انجام بدهيد و جريان فعاليت را مرحله به مرحله                  .  كنيد

 .در نموداري كه ترسيم كرده ايد، بنويسيد
از ماژيك هايي با رنگ هاي مختلف استفاده كنيد و جريان اطالعات را براي هر مرحله                 .٤

وقتي يك مرحله كامل مي شود چه كسي بايد از آن مطلع بشود؟ چه               .  خص كنيد مش
 نوع مذاكراتي بايد به طور نامنظم و غيررسمي انجام بشود؟

جواب هاي بحراني و در نقاط گلوگاه          آيا فرايند در موقعيت    .   است متعادلآيا فرايند    .٥
عات وجود داشته   اگر فرايندهاي موازي يا مسيرهاي بديل براي جريان اطال          .  مي دهد

 .ساده تر از بحران عبور مي كند, باشد
آيا فرايند جديد ساده و روشن است؟ آيا افراد مي فهمند سازمان از آنها  چه                     

  خودشان را مطرح كنند؟ها و پيشنهادهاي تجربهمي خواهد؟ آيا مي دانند چگونه 
رايند را از   وقتي فردي مرحله ي بعدي ف    ,  آيا فرايند جديد پاسخگوست؟ براي مثال     

 تغييري مطلع مي كند آيا پيام آنها در مرحله ي بعدي لحاظ مي شود؟
 است؟ آيا يك وظيفه مي تواند چند هدف را تأمين كند؟ به               هوشمندآيا فرايند   

اگر الزم باشد شما فرايند تأييد سفارشات را انجام بدهيد آيا اين فرايند               ,  عنوان مثال 
 ود؟بررسي ويژگي ها را نيز شامل مي ش

چه ورودي هايي در طراحي سيستم فرايندي ارزشمند است؟ چگونه مي توانيد آنها را در   .٦
 .مرحله ي بعدي بازطراحي، دخالت بدهيد
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  جهان از منظر تعامل جهان از منظر تعامل : : سيستم هاي زندهسيستم هاي زنده

 تفكر سيستمي، جز سيستم هاي زنده ادعا نمي كند كه جهان را                هاي شکلهيچ يك از     
ي پر تكاپو و متغير از روابط متقابل سريع كه در آن نظم              جهان ؛همان طور كه هست مي بيند   

 .به طور طبيعي از درون آشوب بدون كنترل پديد مي آيد
از حوزه هاي فيزيك : قرن بيستم پديد آمده است» علم جديد«نگاه سيستم هاي زنده از    

 هاي اين نگاه فرض مي كند كه گروه     .  رياضيات پيچيده و نظريه ي آشوب    ,  اكولوژي,  كوانتوم
در اين   .  فرايندها و فعاليت ها مثل موجودات زيستي خود سازمان دهنده اند              ,  انساني

اطالعات .   مهندسي مجدد جريان اطالعات را كنترل نمي كند         متخصص سيستم ها، طراح يا  
اگر افراد مناسبي در    .  به سرعت با الگوي طبيعي خاص خودش در سازمان جريان مي يابد            

به خودي خود شكل مناسبي پديد        ,  با يكديگر برخورد كنند    تعامالت متنوع و مكرري       
 .مي آيد

متفكر سيستم هاي زنده به جاي جستجوي نقاط بحراني خاص به جايي كه سيستم                
اگر به افراد از جهت حركت سيستم آگاهي بدهيم، رفتارهاي            .  مي خواهد برود، توجه دارد   

 .ازه اي در مي آورندجديد به طور طبيعي بروز مي كنند و سيستم را به شكل ت
تجمعات .  جنبش حقوق مدني را به خاطرم آورد      ,  وقتي اولين بار اين موضوع را شنيدم      

 رو به تزايدي در نظام حاكم        هايو تظاهرات فشار بيشتر و بيشتري وارد مي كرد و آشوب            
 آستانه ي بحران رسيد و انگيزه ي تغيير را در            بهسرانجام خودآگاهي ملي     .  ايجاد مي كرد 

 ،نگاه نژادي فعلي  .  افراد شكل جديدي از آگاهي نژادي پيدا مي كردند         .  مريكا فراهم كرد  آ
حركت ,   اميدواركننده  و  اما هنوز در مسيري جديد       .الگوي نهايي كه مي خواهند نيست      

روابط كاري و عشق مردم با شيوه اي كمتر نژادي بروز             ,  وقتي فعاليت ها، دوستي  .  مي كند
 .عه نيز به تدريج تغيير مي كندكند، الگوي سازمان جام

: باي گالوين گفته است   .  رهبران سازماني مي دانند كه بهترين حركت تقريباً وجود ندارد        
سعي مي كردم بشنوم   .  من در موتورال قدم مي زدم و فكر مي كردم در سالن كنسرت هستم           «

آيا ,  ب بود آيا كسي جلو يا عق     ,  آيا كسي كمي خارج از نت بود       .  كجا هارموني وجود دارد   
همخواني وجود داشت؟ من به راه هايي كه براي تعامل با مشتري هايمان داشتيم گوش                  
مي كردم و متوجه شدم چگونه اطالعات را مي گيريم و تغييرات دلخواهمان را انجام                     

 ».مي دهيم

 

نگرش سیستم های زنده در چندین
 . کتاب مطرح شده است

The Web of Life, by Fritjof
Capra (New York: Archor
Books, 1996), 
.استداللی فلسفی برای آن می آورد    

 این مطالب تا حدی مبتنی بر 
What is Life?, by Lynn
Margulis and Dorion
Sagan (New York: Simon
and Schuster, 1995), 
است که به تصاویر رنگی زیبایی

مارگولیس،.  مزین است      
میکروبیولوژیست، در طرح

همکاری»  فرضیه ی گایا «نظریه ی  
طبق این نظریه، زمین.  داشته است 

کاپرا و.  ارگانیسمی زنده است    
ساگان تاریخ نظری/مارگولیس

توسعه ی این ایده ها را فراهم
 من همچنین از . کرده اند

A Simpler Way, by Meg
Wheatley and Myron
Kellner-Royers (San
Francisco: Berrett-
Kochler, 1996), 
بهره برده ام که درباره ی شیوه ی
احساس موجودات
خودسازمان دهنده در سازمان ها

 کتاب قبلی مگ، . می باشد
Leadership and the New
Science 
تالشی اصیل بود که مفهوم

ی زنده را برای افرادسیستم ها
 .کسب و کار مطرح کرده بود
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 سيستم هاي زنده در عمل

 .ق نهفته استکار سیستم های زنده در گفتگو و شکل های دیگر تأمل و مذاکرات عمی
 

 ،اطالعات و كارها  ,   چه ابعادي از سازمان با تغيير افراد       كد ژنتيك سازمان شما چيست؟     .١
يا عقايد عادتي هويت شما را به عنوان        ,  راه هاي عمل ,  ثابت باقي مي مانند؟ چه ارزش ها    

فروشنده ها و افراد بيرون سيستم به تعريف هويت ما            ,  ما تقويت مي كند؟ مشتري ها    
 . كنندكمك مي

بانكي ديگر به سمت    ,  كاروليناي شمالي، بانكي مشتري مدار شده است     ,  در شارلوت 
اجراي بهره ورتر سوق پيدا كرده و يك بانك ديگر نيز به روابط بلندمدت گرايش پيدا                 

اين ويژگي هاي ثابت بر راه هايي كه بانك ها افراد را به خدمت مي گيرند و               .  كرده است 
 .ان تصميم  روزانه ي آنها تأثير نهاده استتوسعه مي دهند و هزار

 آيا آنها مي دانند چه كساني عضو سيستم هستند؟ آيا            كسي عضو سيستم است؟     چه .٢
خود افراد اين عضويت را انتخاب كرده اند؟ برخي اعضاي سيستم براي سازمان كار                  

و اعضا ممكن است شامل ماليات دهندگان       ,  مدراس دولتي در سيستم   مثالً  .  نمي كنند
. در يك سازمان اعضاي سيستم مي توانند شامل مشتري هاي كليدي باشند         .  دناوليا باش 

 . ند يا تأثيرشان بر كل سيستم بي خبريتز عضوا) مثل مشتري هاي ناراضي(برخي اعضا 
 قرار است چه اتفاقي در سازمان بيفتد؟ آيا آينده اي مطلوب در انتظار               هدف چيست؟  .٣

 آن است؟
 راه فكر كردن به چشم انداز مشترك را تغيير داده          ،هاي زنده فكر كردن به سيستم    

آيا فقط خواسته ي   »  اين چشم انداز چه كسي است؟     «اكنون هميشه مي پرسيم    .  است
سهامداران يا  ,  كارمندان,  تأمين كنندگان,  تيم اجرايي است؟ آيا چشم انداز مشتري ها       

 ه شكلي داشته باشد؟اعضاي اجتماع را نشان مي دهد؟ آنها مي خواهند سيستم چ
 اين سؤال را پرسيد و متوجه شد كه نيازي اجتماعي و سازماني ،سازماني بهداشتي

به دنبال  ,   دالر است  ١٥٠٠٠تا براي افرادي كه درآمد ساالنه ي آنها كمتر از          وجود دارد   
از .   اما بيمارستان به دنبال كسب سود است و اين نياز مسكوت مانده است              .چاره باشد 

 .ارمندان بيمارستان مي  ترسيدند با طرح مستقيم آن دچار عواقب بدي بشوند           كسويي  
 ارايه ي خدمات به    هدف آنها .  بنابراين آنها اين هدف را با اهداف ديگرشان پيوند دادند          

روكراسي اعتماد ندارند و مي خواهند به خدمات          وكه به ب   بود  مشتري هاي فراواني    
حتي اگر مجبور شوند كه اين       ,  ي داشته باشند  بهداشتي برابر با قيمت پايين دسترس      

 .خدمات را از سازمانهاي غيررسمي بهداشتي اخذ كنند

 : تسهيل گر

فردی باید این گفتگو را تسهیل
کند که با رویکردهای گفتگو و

 ایده های 
The Web of Life, by Fritjof
Capra (New York: Archor
Books, 1996), 
 

 .آشنا باشد
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 اگر درك سيستم هاي زنده      ش آگاه است؟   پيرامون سازمان چقدر از خودش و محيط       .٤
هيچ كسي به حيوانات نمي گويد در        .  محدود نشود قادر به تطبيق با محيط هستند         

ار داريم به افراد بگويند چه كار بكنند؟ چرا فقط به آنها            پس چرا انتظ  ,  زمستان بخوابند 
 امكان دسترسي به اطالعات مورد نياز و اختيار تطبيق را نمي دهيم؟

قدر در بازار خوب عمل مي كند؟      چسازمان مي دانند كه سازمان     اعضاي  آيا همه ي   
قتي نشانه هاي ضعف و مشكالت قريب الوقوع را درك مي كنند؟ و             اعضا  آيا همه ي    

يا آنها را ناقابل و حقير      ...  آيا درباره اش حرف مي زنند     ,  نشانه هاي عجيب ظهور مي كند   
 ».اگر فكر مي كنيد تهديد مي شويم؟ اشتباه مي كنيد«مي شمارند؟ 

 

 . مراجعه كنيد٥٥٥در صفحه ي » اشتباه عمدي«به 
 
 

 آزادي ذهن

فيلم دوساعته اي  ,  آزادي ذهن د به   اگر مثل من با ديدن بهتر از خواندن ياد مي گيريد، شاي           
اين فيلم را   .  درباره ي سيستم هاي زنده با حضور ليو اولمن و سام واترسون عالقه مند باشيد            

متن اين فيلم يكي    .  فرينجوف كاپرا نوشته است و برادرش برنت كاپرا كارگرداني كرده است          
. ستم هاي زنده پيدا كنيد   از بهترين مواد آموزشي است كه مي توانيد درباره ي نظريه ي سي           

 شارلوت رابرتز.  بيش از يك فيلم معمولي توجه مي خواهد اما ارزشش را داردآزادي ذهن
   

 

  تالش خود را با پنج شكل تفكر سيستمي پايدار كنيدتالش خود را با پنج شكل تفكر سيستمي پايدار كنيد

 رويکردهايبه نظر مي رسد اكثر افراد در كسب و كار ترجيحي ناگفته براي انتخاب يكي از                 
, مهندسان با ديناميك هاي سيستمي راحت ترند .  م هاي ديگر دارند  سيستمي نسبت به سيست   

زيست شناسان با سيستم هاي زنده و متوليان         ,  متخصصان كامپيوتر با جريان اطالعات      
اما با اين كه هر سيستم       .  توسعه ي سازماني با سيستم هاي اجتماعي راحت تر كار مي كنند        

من چهار تمرين سيستمي    ,  اخيراً.  يگرند خودش را دارد اما در عمل مكمل يكد         خاص ارزش
همزمان را در يك گروه از افراد اجرا كردم كه سعي داشتند كار دشوار ادغام دو شركت                      

من افراد كافي براي بررسي هر پنج نوع تمرين .  شيميايي آمريكايي و اروپايي را انجام بدهند      
هر زيرگروه از منظر     .  شتمتفكر سيستمي نداشتم بنابراين سيستم هاي فرايندي را كنار گذا         

 .سيستمي خود حرف مي زد و بعد تعابير و پيشنهادات خود را به ديگران ارايه مي داد
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گروه با جستجوي ورودي ها متوجه شد كه مشتري ها قوي ترين نيرويي : سيستم هاي باز •
ين مشتري ها از اين كه با مسئول. است كه دو پاره ي شركت جديد را با هم نگه مي دارند

يك سيستم توزيع و يك , آنها يك قيمت. فروش متعدد سر و كار داشته باشند متنفرند  
ابتدا بايد نيازهاي مشتري ها را تأمين        ,  براي هر اتحادي   .  مسئول فروش مي خواهند   

 .كنيم
, هنوز ميان مديران رده ي باال رقابت وجود دارد و رده هاي پايين          :  سيستم هاي اجتماعي  •

 انزوا از يكديگر كار مي كنند و در مقابل هر نوع تالش ادغام                   در,  كارمندان فروش 
مشاركت رده هاي باال براي     .  چون مي دانند كه زيادي خواهند بود       .  مقاومت مي كنند 

سپس جلسات منظم رده هاي پايين به هماهنگي بهتر           .  تصريح هدف ضروري است    
 .منجر مي شود

. توافق كردند »  تراژدي عوام «عبير  اعضاي اين گروه بر روي ت      :  ديناميك هاي سيستمي  •
 كارمندان فروش را به فروش محصوالتشان مشتاق تر مي كرد تا بتوانند صالحيت             ،ادغام

اما هر چه آمريكايي ها مشتاق تر     .  خود را براي تصميم گيران سيستم جديد روشن كنند       
ر اروپايي ها نيز مشتاق ت   ,  مي شدند و به خواست مشتري اهميت بيشتري مي دادند           

 چون مي ترسيدند مشتري ها تمام مواد شيميايي مورد نياز خود را از                     ،مي شدند
اين روند ادامه پيدا مي كرد تا اين كه كارمندان فروش يكديگر را               .  آمريكايي ها بخرند 

اين فشار ناشي از قرار دادن افراد در شرايطي است كه خود را              .  دشمن تلقي مي كردند  
 .ننددرگير كاري چندمنظوره مي بي

به روشني سازمان نمي خواست كه با خطوط توليد تقسيم شود؛              :  سيستم هاي زنده  •
افراد و مشتري هاي داخلي بايد اين شانس را         .  شايد مرزبندي منطقه اي مناسب باشد     

يك عضو گروه    .  داشته باشند كه با طرح جديد زندگي كنند و راه خود را بروند                   
پاسخ مشتري هاي شما چيست؟ چگونه     .  داريمبايد سطح آگاهي را باال نگه        «:  مي گفت

 » چه معنايي دارد؟ها يابيزارنتايج را ارزيابي كنيم و اين 
 

  تفكر سيستميتمرينكتاب 
 تمرین هایی برای ایجاد توانایی های یادگیری و تفکر سیستمی 

اين كتاب كه نوآور تفكر سيستمي دنيس ميدوز، و ليندا بوث سوويني، محقق دانشگاهي                 
گرم شدن ها و تشويق ها را در بر           ,  جرقه ها,  لرزه ها,  مجموعه اي از مشكالت   ,  ه  اندنوشت

اين كتاب به خصوص براي بازطراحي مفيد است و به افراد كمك مي كند متوجه                .  مي گيرد

برای اطالع بیشتر از تراژدی عوام
ن فرمان کتاب میدانی پنجمی   به  

 .مراجعه کنید
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برخي تمرين ها عميق تر مي روند و به       .  بشوند كه واقعيت آن طور كه فكر مي كنند، نيست          
. عيت خودشان را از ميان چندين منظر سيستمي تشخيص بدهند          افراد كمك مي كنند موق   

من به خصوص از تمرين       .  اين تمرين ها با وب سايت و سي دي ها چندين برابر شده اند            
كه خوانندگان را دعوت مي كند خودشان و يك توپ رنگي را به مدل                »  شبكه ي زندگي «

 كالينرآرت . روابط دروني سازمان تبديل كنند، تأثير پذيرفته ام

 شانس و تغيير سازماني, انتخاب
 لی از تکامل برای رهبران و متفکران کسب و کارمدیدگاه ع

اين كتاب تأمل مكتوب روشن و كوتاهي درباره ي انتخاب هايي است كه افراد جداگانه يا با                 
نويسنده با قياس سيستم هاي اكولوژيك     .  براي حركت به جلو يا بازگشت به عقب دارند        ,  هم

او به خصوص بر اهميت حاشيه ي        .  ي و سازمان ها بر نقش اطالعات تأكيد مي كند          طبيع
به )  تأمين كنندگان و بقيه ي محيطند    ,  كساني كه در تماس روزانه با مشتري ها        (سازمان  

 .عنوان منبع اطالعات و اهرم فشار تغييرات الزم تأكيد مي كند
خواننده را به تأمل بر        ,  دكه در خالل كتاب آمده ان       »  بررسي هاي كوتاه واقعيت   «

ديدي ج با فن آوري     يوقت.  موقعيت هاي كسب و كار با توجه به اين توصيه ها برمي انگيزد            
تطبيق مي يابيد از خودتان بپرسيد چگونه در آينده اين فن آوري مانع شما مي شود؟                     

 دوم كتاب، مفاهيم سيستم هاي       بخش.  فن آوري نسبت به آدم ها انعطاف كمتري دارد          
بازارهاي داخلي  ,  ايجاد خالقيت در جهان پيش بيني ناپذير    ,  بيق پذير پيچيده، تكامل با هم    تط

 بيل گودفري. و چگونگي كسب خودسازمان دهي، را بررسي مي كند

 تفكر بازخورد
 در نظریه ی سیستم ها و علوم اجتماعی 

 پاسخ به   چه كسي خميره ي اين سيستم ها را ساخته است؟ افراد كمي متوجه مي شوند كه             
جورج ريچاردسون با طرح جزييات، عالوه بر نشان        .  اين پرسش چقدر بغرنج و فريبنده است      

بازارهاي ,  مكانيسم به كار رفته     ,  مشاهده ي ترموستات (دادن چگونگي ظهور مفاهيم        
كتاب .  تكامل آنها را نيز مطالعه مي كند       ,  )نژادها و ديگر سيستم ها    ,  اكولوژي ها,  اقتصادي

 آرت كالينر. پيچيده و عميق استدانشگاهي، 
The Systems Thinking PlayBook, by Lindo Booth Sweeney and 
Dennis Meadows (1995, 1998, Vol. I-III, Lindo Booth Sweeney). 
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Choice, Chance and Organizational Change: Practical Insights 
from Evolution for Business Leaders and Thinkers, by Clay Carr 
(Washington: Amacom Books, 1996). 
Feedback Thought in Social Science and Systems Theory, by 
George P. Richardson (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1991).  

   

    آي كي دو براي رهبران تغيير٨
 لبه ی عملکرد, و کریس تورسنطرح یادگیری تطبیق پذیر , جف دولی

تغيير سازماني مثل تالش براي بازسازي يك كشتي بزرگ در حين حركت              اقدام  مديريت  
همه چيز شناور است و جاي محكمي نيست كه روي آن                .  در آب هاي ناشناخته است    

 تكيه  -  بدن هايشان,  زمين خشك شخصي خود     -افراد به تنها منبع در دسترس        .  بايستيم
از ,  فراد با يادگيري روزانه كه با فعاليت آگاهانه و ماهرانه سر و كار دارد                      ا.  مي كنند

 .ديناميك هاي زيركانه آگاه تر شده و به دريافت هاي خودشان نزديكتر مي شوند
, آي كي دو حركت هاي متين  .  است,  هنر صلح ,  يكي از منابع يادگيري فيزيكي آي كي دو     

گرايشي متعادل و آرام    ,  ا گذشت زمان و كسب تجربه     افراد ب .  آرام و دقيق را تشويق مي كند     
آنها فعاليت ها را   .  با مقاومت نزاع را شعله ور نمي كنند     .  را درون بدن هايشان توسعه مي دهند    

دلپذيرتر مي كنند و به اين ترتيب، اعتماد به ديگران را در دوره هاي بحراني تشويق                       
 آگاهي محور ياد مي گيرند كه تغييرات        افراد از طريق آي كي دو يا ديگر اصول         .  مي كنند

ع قدرت به كار ببرند؛ همان طور كه دريانورد از جريان آب           بپيرامون خودشان را به عنوان من     
 .و باد كمك مي گيرد

مديران شركتي مخابراتي در سن فرانسيسكو اصول آي كي دو را براي           ,  ١٩٨٥در سال   
اين شركت . ا در نصف زمان قبلي تمام كردندساخت شبكه اي ماهواره اي به كار بردند و آن ر      
شركت اين كار را با پياده كردن خط حمله          .  سالمت خانواده ها و كارمندان را قرباني نكرد       

اعضاي تيم رهبري اين كار را با       .  مستقيم و تركيب تالش خود با تالش رقيبشان انجام داد          
درباره ي كاربرد آن در    ,   كي دواغلب پس از اجراي آي    .  توسعه ي هنر صلح به انجام رساندند      
 .مشكالت كسب و كار حرف مي زنند

به كار بستن اصول آي كي دو در كسب و كار         «:  مي گفت,  مدير ماهواره ,  جيمز ديكسون 
به من اجازه مي دهد تا از موقعيتي كه در گذشته به دليل فشار بسيار زياد و ترس، دردناك                   

هنرجویانم فکر می کنند که من«
.تمرکز خود را از دست نمی دهم       

من فقط زود.  اما این طور نیست    
متوجه آن می شوم و خیلی سریع

استاد بزرگ»  .آن را کنترل می کنم   
.موری هی اوشیبا، مؤسس آی کی دو

آی کی دو یکی از هنرهای رزمی
آی کی دو توصیه.  ژاپنی است  

می کند که به جای مقابله با
مهاجمان، از انرژی آنان و کنترل
آن برای دفع مهاجمان استفاده

این هنر رزمی به حرکت.  نماییم
با.    ه ای دارد وپویایی آن توجه ویژ   

آی کی دو می توان به
تکنیک های دفاع شخصی، سالمت

استاد.  جسمی و روحی دست یافت    
بزرگ موری هی اوشیبا به
جنبه های اخالقی و معنوی این هنر
رزمی بیش از جنبه های فنی آن

 .م. اهمیت می دهد
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 كه بازار سهام به هم ريخت        ١٩٨٧ر طي اكتبر    من با تيم مديريت ارشد د     .  بود، لذت ببرم  
هر چه موقعيت بدتر    .  سهام شركت ما به دليل جوان بودن سقوط زيادي كرد          .  كار مي كردم 

 ٣٠ تا   ٢٠با اين كه حدود      .  تلفن ها، پيغام ها و فكس هاي بيشتري به ما مي شد          ,  مي شد
وي نشان داد توانايي    .  ميليون دالر ضرر كرديم، مدير عامل از اين وضعيت خوشحال بود             

ارزيابي موقعيت را دارد و مي تواند فراتر از احساس ترس و خطر برود و مزاياي واقعه اي را                    
در پايان ما در سه فرض مهم        .  كه ديگران به آن واكنش منفي نشان مي دهند، درك كند           

 ».پيش رفته بوديم

 تمرين هاي مقدماتي فردي: مراقبه

به وضعيتي  .  نشان ندهيد ركزكنيد و بالفاصله واكنش       تم ،وقتي مشكلي بروز مي كند    •
بگذاريد .  خودتان را مجبور نكنيد عميق نفس بكشيد      .  آرام نفس بكشيد  .  آرام بازگرديد   

بگذاريد كارتان ريتم نفس    .  همان طور كه بدنتان اجازه مي دهد     ,  نفستان طبيعي باشد  
ام مشكالت كمك   كشيدن شما را دنبال كند و تصور كنيد كه نفس شما به رفع تم                 

مشكلي كه رفع كرده ايد از بدنتان خارج        ,  وقتي نفس خود را بيرون مي دهيد      .  مي كند
به تدريج احساس    .  با ادامه ي اين كار شانه هايتان آزاد و راحت مي شود             .  مي شود

تصور كنيد بدنتان در زمين      .  مي كنيد بدنتان به وضعيت آرامش و تعادل بازمي گردد         
 .ريشه دارد

اكنون فرصت هاي  .   سبك و آرام مي شويد     مدتي اين كار را ادامه بدهيد،       وقتي  
در حالي كه وقتي خودتان را مجبور به ارايه راه حل                  ,  روشني براي عمل داريد     

 .شدند مي از چشم شما پنهان ها  فرصتمي كرديد
، در هر فرايند تمركز يا تأملي به نفس كشيدن خودتان           وقتي فكرتان منسجم نمي شود    •

دردها و شادي هاي شما در      ,  اميال,  به اين طريق متوجه مي شويد افكار       .  كنيدفكر  
وقتي اين احساس ها بروز مي كنند آنها را يادداشت كنيد و               .  ذهنتان رشد مي كند   

. بگذاريد هر جا كه مي خواهند بروند و همچنان به نفس كشيدن خود ادامه بدهيد                  
رده است و متوجه نفس كشيدن خود       گاهي متوجه مي شويد فكري ذهنتان را اشغال ك       

 .فكر را رها كنيد و دوباره به نفس كشيدن خودتان فكر كنيد, نيستيد
عادت كنيد تا پايان زنگ سوم       .  ، بالفاصله به آن پاسخ ندهيد      وقتي تلفن زنگ مي زند    •

افرادي كه  .  از اين فرصت براي تمرين نفس كشيدن و آرامش استفاده كنيد          .  صبر كنيد 
 .دارند با تعادل و تعادل تازه اي به تلفن ها جواب مي دهنداين عادت را 

 

این تمرین ها از مراقبه و فرمان های
 برای.هنری اقتباس شده اند      

تمرین هایی که مستقیماً بر تمرین
آی کی دو مبتنی است و اطالعات
بیشتر از مراکزی که در آمریکا
آی کی دو یاد می دهند به وب سایت
http://www.weel.com/~do
oley/Aikido.html   

 .مراجعه کنید
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 بصيرت بي مصرف

. كتابي كه دو متخصص برجسته ي سازمان يادگيرنده نوشته اند و مخاطبش مديران هستند            
اين كتاب شامل اعمال آي كي دو ساده اي هستند كه براي توسعه ي مهارت هاي فزاينده ي               

 .يد استانتقال انرژي مهاجم  بسيار مف

 زندگي در تعادل

بدن و روح منسجم براي عمل متعادل و كامل در , كتابي جامع و كاربردي كه بر ارزش ذهن
 .جهان پر آشوب تأكيد مي كند

 آي كي دو مبتني بررهبري 

مهارت و اعمال آي كي دو براي وظايف مديريت كسب و كار و               ,  كاربردهاي خاص اصول  
 .تژيكرهبري تالش هاي كسب و كار استرا

 آي كي دو و جنگجويان جديد

اين داستان ها افراد كه    .  مجموعه اي از داستان ها درباره ي ارتباط آي كي دو با زندگي روزمره         
 بر درس هاي رهبري و درمان از طريق همدردي و            ،متخصصان راهبري آي كي دو نوشته اند   

 جف دولي. ارتباط متقابل تأكيد دارند

 قدرت تعادل: آي كي دو

رد مون در اين كتاب نكاتي را در مورد جمع كردن گروه هاي متعدد در يك اتاق بيان                   ريچا
مون و تورسن از اصول آي كي دو براي توسعه ي گفتگو ميان افرادي كه مدت ها                 .  مي كند

استفاده ,  مثل بوسني و تركيه و قبرس        ,  درگير جنگ بوده اند يا خصومت شديد دارند         
سي كه او را مهاجم مي دانيم صحبت كنيم؟ چگونه مي توانيم           چگونه مي توان با ك   .  كرده اند

بفهميم چه مي گويد؟ چگونه مي توانيم به آنها كمك كنيم بفهمند ما چه مي گوييم؟ تمرين              
سه درس آن عبارتند    .  در مورد هنر ازدواج نيست بلكه درباره ي حضور و عمل متعادل است            

حرف خودتان را   )  ٣ديگر صحبت كنيد و      در تعادل با يك   )  ٢,  احساس آرامش كنيد  )  ١:  از
 شارلوت رابرتز. بزنيد
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An Unused Intelligence, by Andy Bryner and Dawna Markova 
(Berkeley: Canari Press, 1996). 
Living In Balance, by Joel and Michelle Levey (Berkeley: Canari 
Press, 1998). 
Leadership and Aikido, by John O’neil (New York: Harmony, 
1997). 
Aikido and the New Warrior, ed. by Richard Hechler (Berkeley: 
North Atlantic, 1985). 
Aikido: The Power of Harmony, by Richard Moon (San Francisco: 
Aiki Press, 1997). 

   

 گوش دادن و آزادي,    موسيقي٩
  برخي اصول پرورش حسبرخي اصول پرورش حس

 وگاسینکمیها پ

 نوع كميابي از    ،مي داند»  كارآفرين و هنرمند فرهنگ   «ميها پوگاسينك كه خود را       
وي با استفاده از نواختن ويولن، به آنها كمك         .  كمك را به مديران عرضه كرده است      

هاي پيرامونشان آگاه     پنهان در خودشان و آدم      هيجاني و ساختار    الگوهامي كند از   
سسه ي توسعه ي روابط بين فرهنگي از طريق هنر در           وي به عنوان باني مؤ     .  شوند

از خالقيت و موسيقي براي پر كردن فاصله ي عظيم افراد متخاصم                 ,  هامبورگ
ما فكر مي كنيم توصيه هاي او به راهنمايي هر نوع هدايت اثربخش           .  مي كنداستفاده  

 .كمك مي كند

 در  اما.  افراد وجود دارند  تالش هاي زيادي در كسب و كار براي كمك به شكوفايي خالقيت             
افراد انتظار دارند   .   خالقيت تنها توانايي حل مشكل در نظر گرفته مي شود            بيشتر مواقع، 

حل آن را تحليل كنند و آن تحليل را براي            ,  راه حلي ايده آل در بيرون از خودشان بيابند       
. ايند كارآيي ندارد  مي دانند كه اين فر   ,  مثل هنرمندان ,  افراد خالق .   به كار ببرند   مشکالتشان

 .توانايي پيش بردن جهان با عالقه و اشتياق: اين خالقيت مرموز چيزي است كه همه دارند
ادراك را مي توان خيلي روشن تر از آنچه به آن عادت          .  حس عميق اساس خالقيت است    

فرهنگ .   حواس بچه ها و بزرگ ترها در معرض تهديد است         رشداين روزها،   .  داريم فراگرفت 
آلودگي صوتي زندگي مدرن و توجه كم به دليل استفاده از ابزارهاي              ,  نه اي الكترونيك رسا

در این بخش از چهار واژه ی
sense  ،feeling  ،perception،

 استفاده شده استsentimentsو  
که به ترتیب معادل حس، دریافت
حسی، ادراک و احساسات در نظر

حس نوعی شناخت.  گفته شده اند 
است که با کمک حواس پنج گانه
به دست می آید و ناظر بر
مکانیسم حواس و محرک های آن
.است؛ مثل دیدن یک درخت        

ادراک متضمن شناخت عالی تر و«
 حسیتعبیر و تفسیر اطالعات      

وقتی کتابی را مطالعه.  است
می کنیم، به موسیقی گوش فرا

چیزی فراتر از تحریک...  می دهیم
هر یک.  بالفصل را تجربه می کنیم   

از رویدادهای حسی با توجه به
دانش ما از جهان تفسیر می شوند؛
تجارب قبلی ما به تجارب ساده ی

برای»  .حسی معنا می دهند       
فاوتجزییات بیشتر درباره ی ت      

روان شناسیحس و ادراک به         
، نوشته ی رابرت سولسو،شناختی

:تهران(ترجمه ی فرهاد ماهر         
مراجعه)  1371انتشارات رشد     

 .نمایید
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برخي افراد با انفعال و وابستگي و        .  حواس ما را منزوي و مهجور كرده اند       ,  فني و اقتصادي  
كساني كه توانايي   .  بعضي ديگر با عصبانيت و خصومت به اين وضعيت واكنش نشان داده اند           

و تقويت حواس خود را دارند، از اين دو پاسخ پرهيز مي كنند و به جاي آن       يادگيري، توسعه   
 .دهند مثل رهبران واكنش نشان مي

در سالهاي اخير، زمان زيادي را براي هدايت رهبران اجرايي و ديگر افراد صرف كرده ام               
. هندو به آنها كمك كرده ام آگاهي حسي خود را كه به تفكر خالق منجر مي شود، توسعه بد                

استفاده , حتي در بحبوحه ي آلودگي صوتي    .  من براي اين منظور از موسيقي استفاده كرده ام       
اين تجربه بسيار زيبا و البته      .  تجربه اي ناب را براي ما فراهم مي كند      ,  از يك قطعه موسيقي   

به افراد زمينه ي دروني خالق تر بودن مي دهد و تصويري از آستانه ي               .  بسيار مفيد است  
 .اك و تفكر پديد مي آوردادر

 درك كيفيت

مديران از ايجاد كيفيت حرف     ,  قبل از اين كه اتومبيل هاي ژاپني به بازار آمريكا وارد شوند           
آن را ايجاد   ,  چگونه مي توان انتظار داشت بدون دانستن چگونگي درك كيفيت         .  زده بودند 

 كرد؟
ط در فرايند توليد ديده     كيفيت فق ,  در اتومبيل .  كيفيت با جزييات آن قابل درك است      

همين قاعده در موسيقي نيز      .  نمي شود بلكه در جزييات طراحي اتومبيل نيز وجود دارد           
بعد از دروني كردن    .  اما درك كيفيت در موسيقي يا هنر اغلب آسان تر است          ,  صدق مي كند 

 .مي توانيد آن را براي هر موضوع ديگري به كار ببريد, كيفيت در موسيقي

 ادراك باشيد، نه احساساتدر جستجوي 

بگذاريد «:  من از افراد مي خواهم چشمان خود را ببندند و از اولين حركت سونات لذت ببرند              
وقتي كسي به موسيقي گوش     »  . متمركز كنيد  مند هدفبه شما كمك كنم توجه خودتان را        

 داشته  مي دهد تمايل دارد در احساساتي رقيق غوطه ور شود تا اين كه دريافتي حسي از آن               
 است كه از قبل دروني كرده ايد مثل         هيجانياحساسات  .  اين دو تفاوت زيادي دارند    .  باشد

از آنجا كه   .  اين احساسات در موقع تحريك بروز مي كنند       ....  اطمينان و   ,  انزجار,  همدردي
 فاصله دارند، مانع از تجربه ي محيط        باحساسات بسيار خوب دروني شده اند و از ادراك نا         

 .ن مي شوندپيرامو
ادراك در همان    .  دريافت حسي و بالتبع آن ادراك، تجربه ي كامالً جديدي است              

تصور كنيد هنرمندي اولين بار تصوير ببري را روي ديوار              .  لحظه ي آگاهي رخ مي دهد    

احساسات نیز ریشه در حس دارد
که در ترکیب با هیجانات و
.عواطف درونی شکل می گیرد       
احساسات معطوف به شناخت
موضوع نیست و صرفاً در راستای

.ش به واقعه ای شکل می گیرد    واکن
احساساتی بودن

(santimentalism)به معنای 
...افراط در بروز هیجانات،           «

»ناتوانی در ارزیابی عقالنی عواطف    
، نوشته یتاریخ نقد جدید  به  .  است

رنه ولک، ترجمه ی سعید ارباب
444شیرانی، جلد اول، صفحه ی       

)1373انتشارات نیلوفر،    :  تهران(
 .یدمراجعه کن

دریافت حسی متأثر از حس است
در.  و به شناخت منجر می شود       

واقع، پس از حس، دریافتی حسی
از موضوع پیدا می کنیم و بر اساس

این واژه ها.  آن به ادراک می رسیم   
با چنین دقتی در این بخش به کار
نرفته اند و بیشتر تمایز احساسات و
ادراک مبتنی بر شناخت مد نظر

 .م. است
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ببر را  .  قبل از آن، نگاه به يك ببر بدون عواطف و هيجانات فوري محال بود                   .  مي كشد
اما در اين وضعيت جديد مي توانيد ببر را ببينيد و           .   كه فرار كنيد   مي ديديد و مجبور بوديد   

ديگر اسير عواطف و    .  مي توانيد به دريافت هاي حسي ديگر مجال بروز بدهيد         .  تأمل كنيد 
 احساسات خود نمي  شويد

هر تغييري به نوعي    .   هميشه تجربه ي خوبي نيست    ،تغيير مثل نزديك بودن به يك ببر      
به همين دليل فرهنگ هاي پيشاصنعتي مراسم هاي آشناسازي        .   است شبيه تجربه ي مرگ  

 كه بتوانند تجربه هاي سخت را از        کردند مي اين فرهنگ ها افراد را طوري تربيت         .داشته اند
افرادي كه اين سختي ها را ياد نمي گرفتند با فشار احساسات خود در                    .  سر بگذرانند 

ا سعي مي كردند قبل از اين كه دريافت حسي            آنه.  موقعيت هاي بحراني از بين مي رفتند     
 .فوراً مشكل را حل كنند, مجال بروز داشته باشد

 به اين نكته بستگي دارد كه رهبر توانايي تحمل حس هاي خود را                 اثربخشرهبري  
سعي ,  براي ايجاد چنين توانايي    .  داشته باشد و فوراً واكنشي احساسي از خود بروز ندهد            

و قطعه ي موسيقي را تا     »  دوستش ندارم «:   كار نگويند  هنگام اجراي هم  كردم به افراد ياد بد    
 .آخر گوش بدهند، شايد اتفاقي بيفتذ

 دادنگوش هنر 

وقتي به ديگري اين    .  دادن اهميت زيادي دارد   گوش  در جهان كسب و كار امروز، يادگيري        
انجام شانس را بدهيد كه منظور شما را متوجه بشود، در زمان كمتري، كار بيشتري                       

آدم به راحتي فريب مي خورد، اما اگر ياد بگيريم به سكوت ميان گفته ها گوش                 .  مي دهيد
من اغلب به مديران توصيه مي كنم كه قبل از         .  آسان تر به حقيقت مطالب پي مي بريم     ,  كنيم

با چنين كاري   .  جلسه اي مهم اندكي صبر كنند و در ذهنشان مدتي به اطراف گوش كنند              
 . به نتيجه بيشتر مي شوداحتمال رسيدن

آيا تاكنون در حضور كسي بوده ايد كه به         .   دادن بسيار سخت است    گوشاما يادگيري   
افراد جامعه به زندگي در     .  حرف هاي شما دقيق گوش كند؟ اين مسئله مشكل ايجاد مي كند         

 چه كسي باطن را به مبارزه مي خواند؟. سطح آگاهي عادت ندارند
من از موسيقي براي     .   تدريج گوش دادن را ياد مي گيرند         به همين دليل افراد به      

. براي مثال به سونات سه گانه ي باخ گوش مي كنيم        .  يادگيري اين مهارت استفاده مي كنم     
باخ دوست داشتني است و شما به سادگي        .  سه نوع موسيقي در يك لحظه نواخته مي شود        

يا مي توانيد با حس بصيرت     .  يدآن را دوست دار   .  بسپاريدمي توانيد به احساس خود گوش       
اين كار بسيار دشوار    .  آن را گوش بدهيد و هر سه خط موسيقي را هم زمان دنبال كنيد                

 initiationاسم آشناسازی     مر
ceremony)یا آیین های گذر در 

زندگی انسان نقش مهمی داشته
است که هنوز آثار آن دیده

آشناسازی از تغییر ی.  می شود
بنیادی در موقعیت اجتماعی و
هستی شناسانه ی فرد حکایت

در گذشته، در.  می کند
موقعیت های بحرانی و مهم زندگی

اج و مرگ ومثل تولد، بلوغ، ازدو   
همچنین عضویت در انجمن های
سری مراسم آشناسازی برگزار

فرد با آشناسازی از.  می شده است 
موقعیت جدید خود آگاهی یافته و
توان مقابله با شرایط جدید را در

آثار چنین.  خود توسعه می دهد    
مراسمی را می توان در اذان گفتن
در گوش نوزاد، مراسم عروسی،

 پاگشا کردنتدفین، پاتختی،   
عروس و داماد، حمام زایمان

تمامی این مراسم ها،.  مشاهده نمود 
گذر از یک موقعیت به موقعیت

برای.  دیگر را نشان می دهند       
جزییات بیشتر در مورد آیین های

، نوشته یاسطوره، رویا، راز  گذر به   
میرچا الیاده، ترجمه ی رویا منجم

مراجعه)  1374فکر روز،   :  تهران(
 . م.کنید
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به ,  اكثر افراد دو خط موسيقي را تشخيص مي دهند اما وقتي سومي اضافه مي شود               .  است
 تغيير.  خصوص وقتي از سازهاي مختلف استفاده مي شود؛ تشخيص آنها دشوار مي گردد              

 . جهت آگاهانه به معناي ثبات آينده است
از آنها خواستم دقيق به      ,  براي توسعه ي توانايي افراد در تشخيص سه خط موسيقي          

آنها هر خط را جداگانه دنبال كردند و سپس توانايي خودشان را براي             .  سونات گوش بدهند  
م توجه كنند و از يك      آنها ياد گرفتند به تغيير كيفيت ت      .  شنيدن هم زمان آنها آماده كردند    

آنها با انجام اين كار توانايي درك واقعيت چند           .  اليه ي معنايي به اليه ي ديگر عبور كنند       
 .شنيدن جداگانه ي سازها را در حين شنيدن موسيقي پيدا كردند, بعدي

. براي رهبران كسب و كار مفيد است         ,  اين مهارت كه من آن را شفافيت مي نامم          
وي بدون  .   نامه را هم زمان ديكته كند     ٧ن مهارت را داشت و مي توانست       ناپلئون بناپارت اي  

اين .   دستش بيرون برود، از يك منشي به منشي ديگر مي رفت             ازاين كه رشته ي سخن      
مهارت در كسب و كارهاي امروز به افراد كمك مي كند منابع داخلي تعادل را در بستر                     

 .جهان ديجيتال غيرطبيعي، حفظ كنند

  اعتماد كردنيادگيري

. افراد مي گويند اعتماد در كسب و كار ضروري است، چون كنترل افراد بسيار گران است                 
اعتماد .  بنابراين افراد به دنبال اعتمادند و اميدوارند بتوانند اين اعتماد را در يكديگر بسازند              

ا بايد  آنه.  وقتي رشد مي كند كه افراد عالقه ي دروني و عميقي به يكديگر داشته باشند                 
 هاي يكديگر تمايز قايل شوند و بدانند كدام جنبه از يكديگر خاص است            ويژگيبتوانند ميان   

او پولي را كه    .  من به منشي خود براي نگهداري لوازم اعتماد دارم         .  و ارزش اعتماد را دارد    
او را  .  نياز دارد به من اعالم مي كند و من هيچ وقت به حساب هاي او رسيدگي نمي كنم                  

من براي شناختن او توجه      .  شناسم و مي دانم بيش از آنچه نياز دارد مصرف نمي كند            مي 
 . و اكنون مي توانم به او اعتماد كامل داشته باشممكافي كرده ا

. اگر واقعا بخواهيم اعتماد را توسعه بدهيم، ابتدا بايد حساسيتي نامحدود داشته باشيم             
قه طوري باشد كه احساس و عالقه ي شما        بايد اين عال  ,  دوست داشتن موسيقي كافي نيست    

 در مشاهده ي    مثالً.  انگيزدمي ي ديگر را بر    اين توانايي عالقه به چيزها      .  را افزايش بدهد   
اگر .   جهان طبيعي سازماني با ابعاد گوناگون است         آيا ين سؤال مطرح شود كه     ا  ،مورچه ها

. ب و مطلوب آن نگاه نمي كنيد     فقط به ابعاد خو   ,   به چيزي يا كسي عالقه داشته باشيد       واقعاً
شود و براي شما    بتمام چيزها را جستجو مي كنيد تا آن فرد يا چيز بخشي از زندگي شما                 

 .بگرددضروري 
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 آزادي يادگيرنده

من به عنوان هدايت كننده به افراد نمي گويم چگونه تجربه كنند و براي ساخت تم خود                   
با قيافه اي جدي نمي ايستم و      .  يت مي كنم از غريزه ام تبع  ,  شوخي مي كنم ,  ويولن مي زنم 

من كي ام كه به ديگران بگويم چه بايد بشنوند؟ آنها بايد . نمي گويم به اين قطعه گوش كنيد
به عنوان هدايت كننده فقط به آنها كمك مي كنم بيشتر توجه           .  براي خودشان گوش كنند   

آنها را آزاد مي گذارد تا      .  هنر به اين علت بزرگ است كه افراد را مجبور نمي كند              .  كنند
 .خودشان ياد بگيرند

آنها زمينه ها و    .  انسانها با يكديگر متفاوتند     .  اين آزادي بايد جدي گرفته شود         
 .دادن دارندگوش توانايي هاي متفاوتي براي يادگيري 

فقط به افراد كمك    .  سازمان را حساس نمي كنيد   ,  وقتي قانون آزادي را محترم بشماريد     
كل سازمان  ,  اگر شما فقط يك نفر را حساس كنيد        .  ر خودشان را انجام بدهند    مي كنيد كا 

نگ زرد داشته باشيم و يك قطره رنگ قرمز داخل           رتغيير مي كند؛ مثل اين كه يك گالن         
 .همه چيز تغيير مي كند, آن بريزيم

 يادگيري حرفه اي

, ي كه مي رويد  جاهاي,  كارهاي شما .   هستند ي بزرگ هنري قطعه ي   ،همه ي جوامع انساني  
همگي خطوطي در سمفوني     ,  افرادي كه مي بينيد و راه هايي كه زمان را صرف مي كنيد            

 .كل آنها در تمام اعمال شما وجود دارد. بزرگ بشريتند
 نقاش هاي آماتور معموالً وقتي كارشان مورد تحسين         يدوگمي ,  دانشمند آلماني ,  گوته

گوته مي گويد آنها هيچ وقت     »  .تمام نشده است  هنوز  «:   با فروتني مي گويند   ،واقع مي شود 
كار حرفه اي با اولين    .   چون بدون داشتن آگاهي شروع كرده اند       ،كارشان را تمام نمي كنند   

در قطعات  .  چون از همان لحظه ي شروع وضعيت كار روشن است           ,  حركت تمام مي شود  
م بتهوون را   وقتي اولين چهار نت سمفوني پنج      .  موسيقي نيز همين حرف صدق مي كند      

 .آگاهي از كل كار در اولين مراحل وجود دارد. از كل سمفوني آگاه مي شويد, مي شنويد
شما .  حرفه اي بودن به معناي داشتن طرحي براي كل نيست بلكه آگاهي از آن است               

. نمي توانيد كار را پيش بيني كنيد اما از همان اول از هدف و وسايلي كه مي خواهيد آگاهيد                
من در كارم با . براي افرادي كه مي خواهند كار سازماني انجام بدهند نيز صادق است    اين امر   

 به همان صورت كه     . گوش بدهم  ،افراد سعي كردم مكث كنم و به  مجموعه ي كلي كارشان          
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پس .  يك موسيقي دان قبل از اجراي كارش لحظه اي مكث مي كند و به آن گوش مي كند                
  خلق كنيم؟ مي خواهيم چه چيزي رابينديشيم

 

 انهفكرمتقدرت يادگيري 

اين جهت تا جايي كه من        «:  ديگري مي گويد »  اين جهت شمال است    «:  فردي مي گويد 
الن النگر حرف جالبي مي زند و        .  كدام يك دقيق تر است    »  .مي دانم احتماالً شمال است    

 .نامطمئن و شرطي به ديگران براي يادگيري كمك مي كند             ,  جمله ي مبهم «:  مي گويد
. حفظ كردن و انتقال مقتدرانه ي اطالعات خوب كار نمي كنند                  ,  يادگيري عادتي  

 افراد احساس خوبي      که هدايت حمايتي و حمايت متقابل باعث نمي شوند        ,  داستان گويي
به اين ترتيب، كمتر مي خواهند به شبه آگاهي         .   مي كنند متفکرترداشته باشند اما آنها را       

اين كتاب به شما كمك مي كند اين آگاهي را به            .  از بمانند قناعت نمايند و از يادگيري ب      
 آرت كالينر . عمل تبديل كنيد و در عين حال بسيار جالب است

 شبكه ي شمول

.  بايد به گونه اي تنظيم بشوند كه افراد ياد بگيرند به يكديگر كمك بكنند               هاي تمرين  گروه
 شما در انجام اين كار كمك         نوشته است به  ,  روزنامه نگار ,  اين كتاب كه سال هلگسون     

كتاب وي شبيه فرايند خلق و كمك متقابل است كه به طور غيررسمي در                      .  مي كند
يكي از اين شبكه ها در اينتل و ديگري در بيمارستان بوستون ايجاد             .  سازمان ها وجود دارد  

ن از سلسله مراتب قوي ترند؛ چو   ,  اين شبكه ها به خصوص براي مشاوره و حمايت       .  شده است 
اين كتاب به شما    .  كمك را از مسيرهاي غيرمنتظره مثل مذاكرات اتفاقي توزيع مي كنند           

 نينا كراشويتز.  حركت كنيدترويج كمك به چالش چالش فقدانكمك مي كند از 

 راه مقاومت حداقل براي مديران

ز رابرت فريتز در اين كتاب از قدرتي كه با هماهنگي چشم اندازي قدرتمند و ديدي روشن ا                
فريتز همين مفهوم را براي اهداف سازماني به        .  واقعيت جاري ايجاد مي شود، سخن مي گويد     

اين مفهوم كه به نظر ساده مي آيد       .  كار مي برد و  رويكردي را براي ايجاد آن مطرح مي  كند           
اين كتاب به شما كمك      .  و در اصول يادگيري حرفه اي نهفته است، در عمل ساده نيست            

 آرت كالينر.  را از دور خود چرخيدن تشخيص بدهيدمي كند پيشرفت
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 سفري به فلسفه ي غرب: اعترافات يك فيلسوف

تغيير سازماني باعث شده است كه افراد بسياري در كسب و كار به فلسفه گرايش پيدا                     
اين امر چندين   .  انها به تناقضات ذاتي، ابهامات طبيعت انساني و واقعيت پرداخته اند          .  كنند

تاكنون راهنماهاي شخصي مفيدي در دسترس      .  ته را به خود مشغول كرده است      فرد فرهيخ 
هايدگر و فيزيك دانان كوانتوم راهنمايي به       ,  اين كتاب شما را از طريق كانت       .  نبوده است 

اين كتاب مثل    .  شيوه اي راهنمايي مي كند كه بتوانيد دركي فهمي عميق پيدا نماييد              
آرت .  برايتان نوشته باشد  ,  ن كه از قضا فيلسوف است      نامه هايي است كه يكي از عموهايتا      

 كالينر
The Power of Mindful Learning, by Ellen Longer (Reading: 
Addison-Wesley, 1997). 
The Web of Inclusion, by Sally Helgesen (New York: 
Doubleday/Currency, 1995). 
The Path of Least Resistance for Managers, by Robert Fritz (San 
Francisco: Berrett-Kochler, 1999). 
Confessions of a Philosopher: A Journey Through Western 
Philosophy, by Bryan McGee (New York: Random House, 1997). 
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  ..VVمربوط نبودن مربوط نبودن   

    چالش١

يك شركت توليد كننده ي قطعات الكترونيكي حضور داشت           گفتگوي اقداممديري كه در    
او مدعي حمايت از     ».نتايج بايد براي افراد زيردست مشهود باشد       «خاطر نشان مي كند كه     

 افراد  . بود اما احساس مي كرد به افراد انگيزه ي كافي براي تغيير را نداده است                     اقدام
مسائل مطرح شده در     .   مسايل جاري كسب و كار بكنند         صرف مي خواستند زمانشان را  

با وجود  .  جلسه بسيار انتزاعي بود و به اندازه ي كافي به مسايل روزمره مربوط نبود                    
 .برنامه هاي شلوغ كاري، پيوند اين جلسات با كارهاي روزمره اهميت فراواني داشت

 تغيير امري مهم است و با فشارهاي كسب و كارهاي            اقداماتايجاد ارتباط براي تمام     
افراد اين روزها   ,  همان طور كه پيشتر گفته شد    .  امروزي اهميت بيشتري نيز پيدا كرده است      

يكي از كارمندان    .  كارهاي زيادي دارند و براي مشاركت در كارهاي جديد ترديد دارند               
وقتي .  ت در جلسات شركت نمي كردم    هيچ وق ,  اگر به خودم بود   «:  شركتي بزرگ مي گويد  

وقتي برمي گردم بايد مدت ها وقت صرف مرتب         .  نيستم كارها روي ميزم تلمبار مي شود       
 ».كردن ميزم بكنم

امكان ,  تجربه  نشان مي دهد كه اگر توسعه ي كسب و كاري براي تغيير شكست بخورد             
ننده ي قطعات الكترونيكي ، با      اقدام گفتگوي توليد ك    مثالً.   از بين مي رود    ايهر نوع توسعه   

از آن حمايت مي كرد ناگهان بدون نتايج         ,  مدير بخش ,  اين كه ارشدترين مدير آن گروه       
 شركت داشتند اما هنوز       اقدامافراد بيش از يك سال در آن           .  قابل توجهي از بين رفت    

تأثيري بر  چه اقدامبسياري از آنها نسبت به آن احساس تعلق نداشته و نمي دانستند كه اين  

 این نقل قول از 
The Learning Initiative at
Electro Components, by
Joanne Wyer and George
Roth (Cambridge: Society
for Organizational
Learning History, 1997),
P.30,  

 .اخذ شده است

 

 این گفته از 
Perspectives on Fullscale
Corporate Transformation 
:The “OilCo” Learning
History, by Art Kleiner,
George Roth, et al. (New
York: Oxford University
Press, 1999), P.104, 

 .نقل شده است
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اگر افراد ضرورت تغيير را حس نكنند و استراتژي روشني در پشت             .  كسب و كار مي گذارد   
 . بسيار سريع از بين مي  رونداقدامات, آن نبينند

پرداختن به اين چالش به معناي تمركز بر نتايج كسب و كار نيست، بلكه به معناي                    
.  تغيير با كسب و كار است      اقدامتباط  جذاب و قانع كننده درباره ي ار    ,  بيان توضيحي روشن  

براي اين كه تعهدي ماه ها و يا سال ها پايدار بماند بايد بر روي مسايلي كه مهم تلقي                        
اين اهميت فقط از نظر خود افراد نيست بلكه بايد براي نيازهاي                  .  مي شوند، كار كنيم   

ي كنند محصول  آيا افراد سعي م   .  مشتري و سالمت دراز مدت كسب و كار نيز مهم باشد            
بهتري بسازند؟ فرايند كارآمدتري داشته باشند؟ بازار جديدي ايجاد كنند؟ هزينه ها را بدون             
كاهش قابليت هاي كليدي كم كنند؟ يا نيازهاي ديگري را تأمين كنند؟ كه رهبران در حين         

  قبل از اين كه ريشه      اقدامپيگيري اهدافشان، شفاف كردن ارتباط را فراموش كنند و كل             
 .دواند، از بين مي رودب

  مربوط نبودن چالشديناميك هاي ضمني

اين چالش نيز مثل چالش هاي كمبود       .  مربوط نبودن سومين چالش اقدام به تغيير است         
با افزايش سرمايه گذاري در    .   به تغيير است   اقداماز نيازهاي اساسي    ,   كمك  فقدان و  وقت

آنها دست كم بايد     .  انتظار مي رود، مي شوند  اقدام، افراد متوجه ميزان تعهدي كه از آنها            
 تغيير پيوند بزنند؛ بايد نيازهاي كليدي كسب و كار را               اقداممسائل شخصي خود را به        

چگونه مي توانند در   ,   هماهنگ بشوند  اقداماتدوم بايد بدانند چگونه با اين        .  متوجه بشوند 
فقدان ,   نيازها تأمين نشود    اگر اين .  آن مشاركت داشته باشند و چگونه از آن سود ببرند            
آنها به اجبار مشاركت مي كنند اما       .  تعهد ايجاد مي شود و افراد كامالً مشاركت نمي كنند         

ما ( تغيير چرب زباني بكنند      اقدامممكن است براي اهداف     .  صادقانه به تغيير متعهد نيستند    
 خصوصي از يكديگر    اما در موقعيت هاي  )  به اين يادگيري براي بهبود ارتباطات نياز داريم         

 »چرا اين كار را مي كنيم؟«: مي پرسند
هميشه تا حدي فقدان     .  الزم نيست تمام اعضاي گروه پيشاهنگ تعهد داشته باشند          

 تغيير  اقدام  ، عالقه داشته باشند    اقدامتعهد وجود دارد اما اگر فقط چند نفر ثابت قدم به              
 . دچار مشكل مي شود
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. استآن   توانايي مديريت در تشريح روشن       به،  به تغيير اقدام  محدوديت يا مانع ضمني     
فردي كه مسئوليتي    .  افراد به نيازهاي عملي توجه دارند        ,  در تمام وضعيت هاي كاري     

 .  تغيير بتواند نيازها را بهتر تأمين كنداقداممديريتي به عهده دارد بايد طوري عمل كند كه 
اضافي مي دانند كه به كارهاي فراوان آنها         افراد تغيير را كاري      ,  اگر چنين اتفاقي نيفتد    

 .افزوده شده است
فقط آنها  .   تغيير عمده تمايل دارند     اقدامبه همين دليل رهبران عملياتي محلي به           

در حوزه ي تحت اختيار مديران عملياتي، مديريت . مي توانند در خط مقدم تغيير قرار بگيرند
حلي ارتباط تغيير مورد حمايت مديريت       اگر مديران م  .  ارشد قدرت بسيار محدودي دارد     

 تغيير مورد   اقدامدر چنين شرايطي    .  ارشد با كارشان را درك نكنند، آن تغيير از بين مي رود          
 .تلقي مي كنند» هوس مديريت«حمايت مديريت ارشد را نوعي 

 

سرمایه گذاری در اقدام تغییر به
 پیشاهنگ نیازتعهد اعضای گروه  

اگر کسب و کار برای تغییر.  دارد
آماده نباشد، افراد با اهداف آن و
پیامدهای خال تعهد پیوند پیدا

افراد به این دلیل.  نمی کنند
اما.  مشارکت می کنند که مجبورند   

یه گذاری و یادگیری اندکیماسر
 .وجود خواهد داشت
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  با چالش مربوط نبودنهاي مقابلهاستراتژي 

ي رهبران عملياتي رو يكرد هاي متعددي دارند      استراتژي هاي پر فشار براي تقويت توانايي ها     
نمي توان اين وظيفه را به ديگران       .  تا به اين ترتيب كسب و كاري قوي براي تغيير بسازند            

اقدام تغيير  ,  اگر كساني كه مسئول نتايج كسب و كارند از آن حمايت نكنند              .  واگذار كرد 
مسئوليت آن  ,  ر توجه داشته باشند   حتي اگر كاركنان به نتايج كسب و كا       .  بي اعتبار مي  شود 

, بنابراين كاركنان نمي توانند نقش فعاليت هاي روزمره       .  به عهده ي مديران عملياتي است     
 .نيازهاي كسب و كار و اهداف اقدام تغيير را به عهده داشته باشند

 

برخي از رهبران عملياتي فني و توليدي . در بين رهبران آگاهي استراتژيك ايجاد كنيد    •
در برخي شركت ها   .  رشان را انجام مي دهند اما از بار مالي تصميم هايشان غافلند             كا

مالي و برنامه ريزي   ,  تصميم هاي رهبران عملياتي بار زيادي بر متخصصان حساب رسي        
سرمايه گذاري ناآشناي جديدي است و نتايج آن با تأخير ديده            ,  تغييربه  اقدام  .  دارد

اجرايي و شبكه بايد ياد بگيرند مثل افراد          ,  عملياتي به همين دليل رهبران       .مي شود
آنها به ذكاوت كسب و كار نياز دارند تا فعاليت هايشان را بررسي . كسب و كار فكر كنند 

 . كنند و بفهمند آيا به عنوان كسب و كار موفق خواهند بود يا شكست مي  خورند
الزم .  تبعيت كنيد منظورمان اين نيست كه از اولويت هاي عملياتي سطح پايين            

شايد الزم باشد   ,  برعكس.   هزينه ها را كاهش بدهيد يا كاركنان را تعديل نماييد          نيست
 تغيير را با درآمد بيشتر يا       اقداماتاگر  .  نيروي انساني و سرمايه گذاري را افزايش بدهيد      

ين نمي توانيد ارزش استراتژيك سرمايه گذاري جديد را تعي      ,  هزينه ي كمتر ارزيابي كنيد   
 به خصوص وقتي سرمايه گذاري دوره ي بازگشت         ؛نماييد يا ارتباط آن را درك كنيد        

 .داشته باشدبلندمدتي 
 كسب و كارتان سؤال      با اقدام تغيير    ارتباطبه صراحت در گروه پيشاهنگ در مورد           •

اغلب در گروه پيشاهنگ افراد به زمان و جايي نياز دارند تا به ديدگاه مشتركي                 .  كنيد
اين مسئله نيازمند اعتماد باالي اعضاي گروه        .  ي مربوط بودن دست پيدا كنند      درباره 

بسياري از افراد در گروه پيشاهنگ نسبت به سازمان             .  پيشاهنگ به يكديگر است    
از نظر آنها برطرف كردن ميان وفاداري هاي قديمي و             .  احساس مسئوليت مي كنند   

 واقعي آنها در مورد اين موضوع كه         نظر.  نيازهاي جديد اقدام تغيير بسيار دشوار است       
نظر آنها هنگام تنش خود     .   سريع بروز نمي كند   ،چه ارتباطي با كار آنها دارد       اقدام تغيير 

در اين هنگام بسياري از رهبران با       .  را نشان مي دهد و اشتياق به تغيير را از بين مي برد          
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كتيك ها فقط مقاومت را    اين تا .  رشوه يا تهديد به افراد پاسخ مي دهند       ,  تملق,  موعظه
 .باال مي برند و تأثير بسيار كمي بر رفع موانع بنيادي چالش دارند

,  شما سازگار نيستند و شما به دنبال اقدام تغيير مي باشيد          هاي هدفاگر ديگران با    
تحقيق كنيد ديگران چه . ندنابتدا سعي كنيد بفهميد چگونه اهدافتان توسعه پيدا مي ك

. تشان دارند؟ سعي كنيد ارتباط اهداف آنها را با سازمان درك كنيد             داليلي براي نظرا  
توضيح بدهيد كه چرا اهداف آنها         ,  سپس اگر قصد بيان ديدگاه خودتان را داريد           

فقط داليل خودتان   ,  نمي توانيد با دستور چيزي را به آنها تحميل كنيد        .  نامناسب است 
مت مديريت قرار داريد، افراد       اگر در س   .  اين كار بسيار مهم است      .  را مطرح كنيد   

آينده ي آنها در   .  مي خواهند بدانند كارهاي آنها براي مديران ارشد چه معنايي دارد            
 .سازمان به حمايت مداوم رهبران عملياتي و رؤساي رهبران عملياتي بستگي دارد

گاهي رهبران عملياتي و     .  اطالعات بيشتري در اختيار گروه پيشاهنگ قرار بدهيد           •
به نظر مي رسد كه افراد تيم انگيزه ي        .   اين چالش را خوب تشخيص نمي دهند       اجرايي

در واقع اعضاي تيم در مورد اهداف شخصي و اهداف سازمان انگيزه ي               .  كافي ندارند 
مديران .   اهداف متوجه نمي شوند     اين  اما ارتباط ميان اقدام تغيير را با          ،كافي دارند 

ضاي سازمان با اقدام تغيير اطالعات الزم را به           وظيفه دارند براي درك ارتباط كار اع       
 .ديگران بدهند

منابع ارزش و تأثير تغيير آتي بر        ,  با اين كار افراد فهم بهتري از كسب و كارشان          
 مدل, مثل شركت نفتي شل   ,  برخي شركت هاي بزرگ  .  نتايج كسب و كار، پيدا مي كنند     

 درصد  ٢مثل  (مي كند  كسب و كاري دارند كه اهداف عملكرد مالي مبهمي وضع                
 درون شركت براي رسيدن     هايتيم ).   درصد رشد بازار در هر سال      ٢بازگشت سرمايه و    

با .  د و اغلب خودشان اقدامي را طراحي مي كنند        ن را مي رو  انبه اين اهداف راه خودش     
معيارهاي ,   كسب و كار     با خودتالش    ارتباطرويكرد جديد افراد مي توانند درباره ي        

 .فقيت تغيير و ريسك هاي احتمالي نوآوري هاي جديد قضاوت كنندشكست يا مو
 

در »  منابع براي مديريت كتاب باز       « و    ٢٢٧به داستان شركت نفتي شل در صفحه ي             
 . مراجعه كنيد٢٠٥صفحه ي 

 

بسياري از برنامه هاي    .  ارتباط آموزش و دستاوردهاي كسب و كار را حفظ كنيد               •
حتي وقتي افراد مواد آموزشي را      .  و كار بيگانه اند  آموزشي با موقعيت هاي واقعي كسب      
رابطه اي بين آنها و نيازهاي كسب و كارشان          ,  دوست دارند يا آن را جالب مي دانند        
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آن قدر دوام نمي آورد كه         انگيزهاين  آنها مدتي كوتاه انگيزه دارند اما          .  نمي بينند
 .ي توسعه پيدا كند يا پيشرفتي محقق بشودتوانايي هاي جديد

 

 . مراجعه كنيد١٠٩به صفحه ي , رويكردي ارزشمند براي اين مسئله است» عرصه ي عمل«
 

گاهي افراد به دليل شغل و سمت خود، قادر به          .  درباره ي برداشت هاي افراد بحث كنيد     •
وقت زيادي  آنها  .  تفكيك نقش خود در گروه هاي كاري و اقدامات تغيير نيستند               

فرصت و انرژي براي انجام      ,  در ضمن .  كند هوده جلوه مي  گذارند اما اقدام آنها بي      مي
 شما مي توانيد اين دو وظيفه را با تمرين هاي            .  وظايف ضروري تر از بين مي رود       

در يادگيري و .  كنيدتلفيق چشم انداز مشترك براي گروه پيشاهنگ، هوشمندانه ترسيم
د؟ انتظار داريد چگونه    تغيير چه سرمايه گذاري مي كنيد؟ چه دستاوردي را انتظار داري         

 ف كسب و كار تأمين بشود؟ااين اتفاق بيفتد؟ چگونه اقدام تغيير را تنظيم كنيد تا اهد
اغلب اهداف اوليه ي اقدام تغيير     .  بررسي كنيد تغيير را با مسائل كاري      ارتباط  پيوسته   •

مي خواهيم مطمئن شويم آيا مي توانيم بدون تالش            «.  حل مشكالت كاري است     
مي خواهيم از اعضاي سازمان «يا » .اي دقيقه ي نود كارهايمان را انجام بدهيم   طاقت فرس

به تدريج تيم به رويكردي بلندمدت يا چشم انداز         »  .در اهداف متعارض استفاده نكنيم    
 .بنابراين بايد پيوسته صراحت و روشني چشم انداز را بررسي نماييم. نزديك مي شود

 Visteon   مثالي از تغيير در ٢
 Visteonمعاون اجرایی عملیات سیستم های اتوماتیک , رابرت ووماک

ه هفت واحد را ادغام كرد     ,  Visteon,  يكي از واحدهاي شركت ماشين سازي فورد      
رابرت ووماك رهبران عملياتي    .  ه است  و كسب و كار جهاني تازه اي ايجاد نمود        است

 . را آماده چنين تغييري كرده استو اجرايي

. گزارش داد ,  يري عالقه مند شديم كه راسل آكوف به گروه مديران ارشد فورد          زماني به يادگ  
آكوف خاطر  .   بهره وري وادار كرده بودند     ارتقاي هيچ كسي ترديد نداشت كه ژاپني ها ما را به        

آنها روشهاي توليدي ما را مطالعه      .   از ما تمايلي نداشتند    به يادگيري نشان مي كند كه آنها     
 در   الكتريسته و حمل و نقل سوخت       واحد  عمليات من مدير .  د داده بودند  كرده و آن را بهبو    

و من درباره ي اين موضوع با هم صحبت         ,  مديري ديگر در فورد   ,  راجر سيالنت .  فورد بودم 
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توافق كرديم كه مي خواهيم ياد بگيريم كه         .   را خوانديم   پنجمين فرمان كرديم و كتاب     
 . را بهبود بدهيمسريع تر ياد بگيريم و شايستگي هاي خود

 . يادگيري سازماني فرستاديم   هاي آموزشي  دورهبنابراين كميته ي عملياتي خود را به        
درباره ي اين كه چه كار مي خواهيم بكنيم         ,   ساعت در هفته    ٢,   هشت هفته  سپس طي 

بر روي مسايل خودمان، مثل مشكالتي كه با توليد محصول جديد داشتيم،             .  گفتگو كرديم 
 ما تيمي از مديران پروژه را كه در توليد مشكالت زيادي داشتند گرد هم                  .متمركز بوديم 

سپس گروههاي خوشه اي   .  حرف بزنند »  مسايل درست و غلط كارشان    «آورديم تا درباره ي    
بر روي پنج   ,  تشكيل داديم تا تيم هاي ميان وظيفه اي مديران و كارگران و اپراتورهاي ماهر            

ما سعي كرديم اين     .  ر توليد تأثير مي گذارد كار كنند       مسئله ي اصلي كه معتقد بودند ب       
كارمندان به اندازه ي مديران قدرت      در آنها   جلسات را بدون عنوان رسمي برگزار كنيم تا           

هيچ كسي به ديگري انگ      .  به اين ترتيب حس اعتماد خوبي ايجاد كرديم         .  داشته باشند 
 .اشتباه نمي زد

هزينه ها , مشكالت كمتر. يج مثبتي مشاهده كرديم بالفاصله در كارهاي جديد نتا    تقريباً
 فرايند  اين زيادي از افراد بهر شما،١٩٩٢تا سال . نقص ها كمتر و كيفيت باالتر شد ,  پايين تر

ما در كميته ي اجرايي از      .   كوچك تري بيرون زد    اقداماتاز كار ما     .  معتقد و ملحق شدند    
كنندگان آغاز   هبود رابطه ي ما با تأمين     طرحي براي ب  .   يادگيري حمايت مي كرديم   اقدامات

ما «:  هميشه به تأمين كنندگان مي گفتيم      .  كارهاي زيادي بايد انجام مي گرفت        .  شد
ما مي خواهيم مثل شريك باشيم و         ,   شما را پايين بياوريم      سودنمي خواهيم حاشيه ي    

 در عمل بدون    اما»  .بنابراين مي توانيم هر دويمان موفق بشويم      .  هزينه ها را كاهش بدهيم   
شروع به  ,  اكنون براي اولين بار   .  توجه به هزينه ها براي كاهش قيمت ها پافشاري مي كرديم        

هزينه ها و  كاهش  بر   تأثير شگرفي     اين كار .  ايجاد گروه هايي با تأمين كنندگان كرده ايم      
ضعيت و,  در واقع هر وقت پروژه ي يادگيري را انجام داده ايم         .  كيفيت كار ما گذاشت   ارتقاي  

 .خط عملياتي بهبود پيدا كرده است
 از هفت واحد     Visteonگروه  .   شدم Visteon اجرايي    مقام قائم  ،١٩٩٧در سال    

يكي از  .  مشتري اصلي اين گروه، شركت فورد بود      .  توليدي قطعات خودرو تشكيل شده بود     
ف ما  هد.  بزرگ ترين چالش هاي ما افزايش درآمدهاي حاصل از فروش به ساير مشتريان بود           

 درصد فروش را شامل مي شود      ١٠ تا   ٩كه در حال حاضر     .   درصدي بود  ٢٠رسيدن به سهم    
برخي .  ما مجبور بوديم ياد بگيريم به شيوه اي با انتظارات مشتري ها تطبيق پيدا كنيم                 

واحدهاي ما نسبت به ساير واحد ها به مشتري هاي بيرون از فورد توجه بيشتري داشتند كه               
 . ي توانستند از آن ياد بگيرندواحد هاي ديگر م
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 كشور كار   ٢١ نفر در    ٨٢٠٠٠  Visteonدر  .   كارمند داشت  ٥٠٠٠  EFHDشركت  
 نفر كامالً مطمئن بودند كه سرمايه گذاري در           ٣ يا   ٢,  از هفت مدير بخش ها    .  مي كردند

دو نفر عالقه داشتند و سعي مي كردند آن را به خطوط             .  يادگيري سازماني ارزشمند است   
 .دو نفر نيز به يادگيري سازماني عالقه اي نداشتند. ن منتقل كنندپايي

 به آنها گفتم يادگيري سازماني را آزمايش كنند و تيمي را            ، ادعايي نكردم  من مستقيماً 
به آنها اجازه دادم پروژه ها را طراحي كنند و              .  براي مهم ترين مسئله اشان ايجاد كنند      

و مطمئن شوند كه افراد وقت كافي       .  بيشتري را بدهند  خواستم به افراد اختيار و مسئوليت       
اي ديده   العاده بعد از گذشت دو يا سه ماه، نتايج فوق          .  دارند و دستاوردها را ارزيابي كنند      

اگر چنين اتفاقي نيفتاده بود،     .  هاي پايين حركت كرده بود     نشد اما جريان كار به سمت رده      
وقتي آموزش مفيد است    .  ودي خود مفيد نيست   آموزش به خ  .  وقت افراد را تلف كرده بودند     

 .كه بالفاصله آن را قبل از اين كه فراموش شود، به كار ببنديم
بقا .  كار من ايجاد سيستمي بود كه مديران با كمك آن با اقدامات يادگيري كنار بيايند              

اگر مي خواستيم  .   بيشتر مي شد  پيوستهرقابت  .   در معرض خطر بود     Visteonو موفقيت   
ق باشيم، بايد رشد مي كرديم و پيشقراول رقابت باقي مي مانديم و در برخي موارد نيز                  موف

 .من معتقدم تنها راه پيش روي ما يادگيري سريع تر و بهتر است. پيش مي افتاديم

    براي چه اين كار را مي كنيم؟٣
  پرسش هايي در مورد برنامه ريزي تحولپرسش هايي در مورد برنامه ريزي تحول

 پیتر سنگه, شارلوت رابرتز, ریک روث
 

چرا تغيير ضروري است؟ آيا فشارهاي بيروني ما را به اين كار وامي دارد؟ بحران؟ يا                    .١
 .تمايل جمعي براي ايجاد چيزي با يكديگر؟ چرا اين اقدام اهميت دارد

به تغيير اولويت   )  داخل يا بيرون گروه   (چه كسي مي خواهد تغيير رخ بدهد؟ چه كسي          .٢
مشخص اند؟ آيا از نيازها و فشارهايي كه آنها            مي دهد؟ آيا حاميان اقدام تغيير كامالً      

 احساس مي كنند، آگاهيم؟ علت چنين خواسته هايي چيست؟
 در صورت تحقق  تغييري مي باشيم؟   دقيقاً به دنبال چه      به دنبال نتايجي مي باشيم؟       .٣

  چه چيزي مي رسيم؟ مشتري ها از اين تغييرات چه سودي مي برند؟ات، بهتغيير

، بهEFHDبرای اطالع از داستان 
Learning for Operational
Excellence at EFHD,
1992-1996, by David
Berdish, Process
Leadership/Learning 
Organization Manager:
Visteon Automotive
Systems, Pearborn,
Michigan, 

کتاببه وب سایت   .  مراجعه کنید 
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م؟ چه توانايي هاي جديدي را بايد توسعه بدهيم؟ و چگونه آنها را             چگونه تغيير مي دهي   .٤
 فعلي ما تأثير مي گذارد؟ انتظار      هاي فعاليتچه ابعادي از كار و      بر  توسعه بدهيم؟ تغيير    

 برخورد با چه چالش هايي را داريم ؟ و چگونه مي توانيم براي مقابله با آنها آماده شويم؟
 اقدام تغيير به معناي فعاليت هاي جديد براي همه ي         چه كساني مشاركت مي كنند؟ آيا     .٥

مشاركت )  درون يا بيرون گروه    (اعضاي گروه پيشاهنگ است؟ آيا بايد افراد ديگري            
 كنند؟

؟ گروه ما و حامي ما در سازمان چقدر              ندقرار دار    در كجا   ي ما حمايتهاي   اهرم .٦
  مشهورند؟ آيا اين شهرت به ما كمك مي كند يا مانع ما مي شود؟

من شخصا چه كاري بايد بكنم؟ اقدام تغيير چه زماني آغاز مي شود؟ چه مراحلي را                    .٧
بايد طي كنم و در چه بستري؟ چه چيزهايي مي خواهم ياد بگيرم؟ مايلم چه مهارت ها               

 و توانايي هايي را كسب كنم؟ و چه كاري را در ابتدا مي خواهم انجام بدهم؟

    تماس كوتاه و ديد بلند٤
  يك رهبر شبكه در مورد حمايت كسب و كار براي تغييريك رهبر شبكه در مورد حمايت كسب و كار براي تغييرديدگاه ديدگاه 

 ویک لئو

اقدامات تغيير  ,  مدير مركز توسعه ي اجرايي در شركت ماشين سازي فورد        ,  ويك لئو 
او مدتي طوالني به عنوان رهبر شبكه در پشت            .   است ترويج داده را در شركت     

ن يادگيري و   ارتباط بي وي به افراد كمك كرده تا         .  صحنه ي فورد كار كرده است     
 را درك كنند و به اين ترتيب مشاركت آنها را افزايش داده             نيازهاي كسب و كارشان   

به شما در اقدام به تغيير كمك        به آنها اشاره مي كند،         لئو  مسايلي كه ويك   .است
 .مي نمايد

دهه ي گذشته من عضو گروه غيررسمي رهبران شبكه ي داخلي و رهبران عملياتي بوده ام و              
ي را در شركت ماشين سازي فورد به عنوان عنصر كليدي تالش هاي بهبود كسب و                يادگير

 بوديم اما منظم جلسه داشتيم      نشده سازمان دهي   به صورت رسمي  ما  .  كارم تقويت مي كردم  
اين پرسش ها برايند مسايلي است كه جداگانه يا        .  و به تدريج تجربه ي مشتركي پيدا كرديم      

 .اين پرسش ها پاسخ هاي ساده اي ندارند. جار رفته ايمبا هم، سال ها با آنها كلن
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 چه اسمي روي اقداممان بگذاريم؟

چرا شهرتي را كه در سازمان داريد با          .   است شده مد   اين روزها تعبير سازمان يادگيرنده     
 .عنواني خاص مطرح مي كنيد؟ با اين كار فقط خودتان را در معرض مقاومت قرار مي دهيد

شما را . ديگران براي آن اسم مي گذارند,  براي اقدامتان اسمي نگذاريد   از سوي ديگر اگر   
 هر دو    استفانپيتر و    .  مشخص مي كنند »  ويا ك استفانكار  «يا  »  كار پيتر سنگه   «با  

 يك اقدام بايد توانايي هايمان را هماهنگ        ترويجديدگاه هاي خوبي عرضه كرده اند اما براي        
 .كنيم

راهي .  تيم درباره ي نيازهاي فرايند يادگيري صحبت كنيم      بنابراين در فورد تصميم گرف    
. آنها به صحبت درباره ي تغيير توجه زيادي داشتند       .  را كه برخي افراد مي رفتند تغيير داديم      

حتي .   عالقه داشتند  -   مثل ايجاد صالحيت در تفكر سيستمي      -  اما افراد كمي به يادگيري    
چون ما  .  بپيونددشبكه ي يادگيري   به   خواست  پروژه ي فن آوري اطالعات منابع انساني مي      

 .براي خودمان اسم انتخاب كرده بوديم آنها ما را پيدا كردند

 ي كسب و كار توجه كنيم؟رچقدر به دستاوردهاي فو

مي خواستيم به رهبران عملياتي كمك كنيم تأثيري        .  هدف ما پايداري اقدام يادگيري بود      
 را طوري طراحي كرديم كه اقدام هاي متعدد امكان           ما كار خود  .  اصيل بر سازمان بگذارند   

 به همين دليل تصميم گرفتيم نظريه اي درباره ي تغيير         .آموختن از يكديگر را داشته باشند     
 .در فورد بسازيم
قصد .  اما در مورد آن با كلمات معمولي فكر مي كرديم          .  آرزويي بزرگ بود  ,  اين هدف 

ما به پروژه هاي كوچك     .   فورد را تكان بدهيم     نداشتيم كه با كارمان شركت ماشين سازي      
ما در پي مديران     .  محلي توجه داشتيم كه هدفشان دستاوردهاي فوري كسب و كار بود             

عملياتي بوديم كه بر بودجه ي خودشان كنترل داشته باشند و پروژه اي خوب كه كار آنها را                
به آنها  .  بخواهند بهبود بدهند  فرقي نمي كرد كه كل كارخانه يا بخشي از كار را           ,  بهبود بدهد 

 داديم توان ما را براي كمك به خودشان ارزيابي كنند و سپس منتظر مي مانديم تا               مياجازه  
, آنها رهبري كار را به عهده داشتند و ما كار آنها را تسهيل مي كرديم               .  پروژه را آغاز كنند   

 .تحقيق مي كرديم و مستند مي ساختيم
روابط سهام داران يا ساختار اداره ي سازمان       ,  محيط زيست  كاري مثل    هاي حوزهما به   

به سادگي  .  اين مسايل به طور نظري ارزشمندند اما در عمل نگران كننده اند           .  وارد نشديم 
اين انتزاع  »  هدف اساسي شركت در جامعه چيست؟      «:  مي توان با پرسش زير سرگرم شد      
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وض ما بر روي مطالبي كار مي كرديم كه        در ع .  فلسفي مقاومت و ايراد فراواني را برمي انگيزد      
 .انجاميد ميبازار و سيستم توليد فورد توسعه ي استراتژي , ظرفيت توليدبه افزايش ثبات، 

مثالً تناقضات  .  هيچ پروژه اي ايزوله نيست   .  شايد باريك بيني ما اشتباهي اساسي باشد      
بنابراين از نظر   .  رد دا Visteonسيستم هاي سفارش و دريافت در فورد تأثير زيادي بر              

اما .   اهميت دارد كه بهبودهايشان را با هم تعقيب كنند          Visteonاستراتژيك براي فورد و     
 .با توجه به شيوه ي انجام كار ها، بعيد بود بتوانيم ارتباطات الزم را ايجاد كنيم

 اقدام هايمان با چه سرعتي بايد رشد كنند؟

 ١٨٠«.   هاي اندكي با يادگيري سر و كار دارند        مدتي پيش معاوني از من پرسيد چرا پروژه        
كار شما مثل يك سيب زميني كوچك در يك كيسه ي                .  سايت در فورد وجود دارد      

» .قبل از اين كه تغيير در مقياس قابل قبولي رخ بدهد از بين مي رود                .  سيب زميني است 
بگذاريد !  صچرا فقط چند پروژه و بعد خال      «:  سپس او با كف دستش به تخته كوبيد و گفت         

 » . شركت آن را اجرا كندمتما
,  مهندسي مجدد   -اين الگو    .  من چنين ديدگاهي را نظريه ي انفجار بزرگ مي دانم          

 شايد اين مدل    .شده است  ها در فورد اجرا مي     سال  –  بازسازي و مقايسه منابع كسب و كار      
توليد انبوه را در     عالوه بر اين هنري فورد       .  در فورد با تاريخ متمايزش تقويت شده باشد         

براي رهبران  ,  صنعت كشف كرد كه مزاياي فراواني مثل بودجه ي بيشتر و بيشتر ديده شدن            
 .شبكه  داشته است

موقعيت ها ,  ما به قدر كافي اطالعات نداريم تا آن را اجرا كنيم          «:  اما من در پاسخ گفتم    
مي يا ايجاد آزمايشگاه هاي برخي ايده ها در مورد تفكر سيست, بي ترديد» .با هم فرق مي كنند 

اما هنوز نمي دانيم چه     .  يادگيري، خيلي آسان از واحدي به واحد ديگر منتقل مي شوند             
 .رويكردي هميشه كاربرد دارد يا باالترين سود را دارد

نگران ايم كه گسترش سريع، توانايي ما را براي          .   داريم بلندمدتدر عوض ما ديدي      
كار عميق با يك تيم ممكن است اما با تيم هاي             ,  مندر ض .  كمك كيفي خدشه دار كند    

هوشياري و اعتبار به ويژه در كار سازمان هاي        .   تيم نباشد  ١٨٠كه براي   .  متعدد امكان ندارد  
رهبران در سازمان هاي يادگيرنده بايد شيوه هاي جديد رفتار        .  يادگيرنده اهميت زيادي دارد   

 .و تعامل شخصي را دروني كنند
پروژه ي لينكلن و پروژه اي در واحدي در        .   با دو پروژه آغاز كرديم      ١٩٩٢ما در سال     

اقدام .  تاكنون چندين پروژه فعال بوده اند و بسياري از آنها نيز كار كرده اند                 .  ميشيگان
.  نفر و هفتاد كارخانه را در سراسر جهان درگير مي كرد           ٨٢٠٠٠ نهايتاً   Visteonيادگيري  

 Big)طبق نظریه ی انفجار بزرگ     
Bang)جهان در ابتدا در نقطه ی ،

صفر متراکم بوده است و پس از
انفجاری بزرگ در لحظه ای بسیار
کوتاه گسترش یافته است و این

برای.  گسترش هنوز ادامه دارد     
تاریخچه یاطالع از این نظریه به       

هاوکینگ،، نوشته ی استیون     زمان
ترجمه ی محمدرضا محجوب

شرکت سهامی انتشار،:  تهران(
 .م .مراجعه کنید) 1378

 



   رقص تغيير♦  ١٩٢ 

 

 

؟ ما سعي مي كنيم پس از       است لي سريع است؟ خيلي كند     رشد مناسبي است؟ خي    روندآيا  
 .هر تجربه اي دوباره به اين سؤال فكر كنيم

 چه كسي عالقه مند است؟

ياد مي گيريم به دنبال افرادي باشيم كه       ,  وقتي منتظريم رهبران عملياتي با ما تماس بگيرند       
اقدام با توجه به     اين امر به معناي هدايت         .  به روش هاي جديد يادگيري عالقه دارند        

نمي گوييم فالن پروژه بايد به يادگيري بپردازد تا در جامعه يا                .  اولويت هاي افراد است   
به مديران راهي توصيه مي كنيم كه اهداف خود را آسان تر و            .  شركت مشاركت داشته باشد   

 .به يادگيري عالقه دارند چون قدرت آن را درك مي  كنند افراد. اثربخش تر دنبال كنند
, رهبران عملياتي .  شبكه ي افراد عالقه مند از نظر كّمي و تنوع اعضا رشد كرده است              

همگام با رشد   .  رهبران شبكه و چند مدير اجرايي رده هاي باال در اين شبكه حضور دارند               
 جلسات  ،برخي از اعضاي شبكه    .  آنها را با روش هاي بيشتري آشنا مي كنيم        ,  تعداد افراد 

 افراد  ،با اين كار  .   را بررسي مي كنند   هاي موجود  قابليته اند كه در آن     فضاي باز تشكيل داد   
: مديري گفت ,  در يك جلسه ي فضاي باز     .  عالقه مندي كه فراموش شده اند جذب مي شوند      

هيچ كس تا آن موقع چنين      »  چرا از همان اول جهت گيري يادگيري را ايجاد نمي كنيم؟         «
دگيري در فورد وقتي شروع مي شدند كه مدتي از            يا اقداماتاغلب  .  پيشنهادي نداده بود  

 .توصيه ي اين مدير باعث اقدامي با بازده باال شد. پروژه گذشته بود
 

 . مراجعه كنيد٤٣٢براي اطالعات بيشتر در مورد فضاي باز به صفحه ي 
 

  اوليه نياز داريم؟اقداماتچه منابعي براي كار كردن 

اما .  كنند استقبال مي ند از ايده ها و روش هاي خوب        به طور معمول، افراد خالق و عالقه م       
يافتن اين منابع اهميت زيادي دارد و اغلب براي بيروني ها مشهود               .  برخي منابع الزمند  

 .سه نوع منبع الزم است. نيست
 

دعوت به جلسه اي كليدي يا مذاكره اي غيررسمي       ,  معرفي به يك فرد   :  منابع واسطگي  •
اين حرف كه آيا مي دانيد     .  وتاه شدن مسير پروژه ها مي شود    ميان افراد كليدي، باعث ك    

 به ويژه   ؛فالني و فالني هم به اين پروژه عالقه دارند، حركت واسطگي قدرتمندي است             
 .وقتي با تماسي كوتاه همراه باشد
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ما شنبه كارگاه توليدي كوچكي     «:   دريافت كردم  ياخيرا نامه اي الكترونيك  :  منابع مالي  •
رهبر عملياتي احتماالً   »  ازيم، آيا گروه شما در آن سرمايه گذاري مي كند؟        را راه مي اند  

م و  نسبت به اين موضوع حساس    چيزي درباره ي من نمي دانست و فقط مي دانست كه          
گاهي من چند صد دالر از منبعي مثل بودجه ي سفر          .  جايي ديگر براي مراجعه نداشت    

گوشزد  به رهبر عملياتي      اين كار اما  .  نمبرمي دارم و براي ادامه ي مذاكره هزينه مي ك       
 . بخشي از مسئوليت او تأمين پولي است كه نياز داردكه كند مي

چون قرار بود    ,   تغيير را با پول كمي شروع مي كرديم             اقداماتما هميشه    
رئيس من به جاي پرداخت بودجه         .  صرفه جويي مشهودي به دنبال داشته باشند        

من فكر مي كنم آدم هاي    »  .چقدر مي تواني پيش بروي    ببين بدون پول     ،ويك«:  مي گفت
 اقداماتاين الگو شايد راهي براي حفظ         .  زيادي با پيش رفتن من متعجب شده اند        

 .باشد اما باالخره باعث شروع آنها مي شودن
 در اقدام يادگيري درگير      تصور كنيد رهبر عملياتي هستيد و عميقاً        :  تصديقمنابع   •

» .اين كار در ترفيع شما تأثيري ندارد       «:  رئيس شما مي گويد  پس از دو سال     .  شده ايد
 در مقايسه با راه هاي ديگري       به اين ترتيب،  .  است باعث تنزل شما بشود    ممكن  حتي  

مبتني بر  اگر كارهاي    .  ريسك بيشتري دارد   ,  كه مي توانيد وقتتان را صرف كنيد        
 طوالني با هم     يادگيري به پيشرفت منجر نشوند، شبكه هاي غيررسمي براي مدتي            

 اقدام يادگيري   دستاوردهايبنابراين رهبر شبكه اي قوي بايد براي درك           .  نمي مانند
فشار بياورد و با پاداش هاي عملكرد و ديگر روش هاي ارزش يابي براي افراد درگير                   

 .پاداش بگيرد
بايد .  بسيار ديرهنگام است  ,  توسعه ي اين منابع در هنگامي كه به آنها نياز داريد           

 .نها را بشناسيد و پرورش بدهيد تا هنگام نياز در دسترس شما باشندآ

 پروژه ي اوليه چه مدت طول مي كشد؟

بيشتر پروژه هاي فورد بيشتر از يك سال طول مي كشند و           .  اغلب پروژه ها تاريخ پايان دارند    
وگيري از  اگر رهبر شبكه ايد بايد خودتان را براي جل       .  برخي از آنها چندين سال ادامه دارند      

ايده ها و روش هاي جديد را مي توان آسان به ديگران قبوالند و             .  فروپاشي تيم آماده كنيد   
ما به تغيير عالقه ي شخصي داريم و       .  و دوباره نااميد نمود   .  آنان را نسبت به آن اميدوار كرد      

 .تا آخر كار مي مانيم, با تيم هاي پروژه به عنوان تأمين كننده آموزش و هادي
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  زماني با رهبران اجرايي درباره ي اقدام تغيير حرف بزنيم؟چه

چنين .  پروژه ي پيشاهنگ به حمايت كامل نياز ندارد      .  اين كار را بايد هر چه زودتر انجام داد        
پروژه ي اوليه به روابطي با زنجيره ي بالفصل دستورها         .  حمايتي اينرسي آنان را باال مي برد      

 به  ،رابطه ي ميان روش هاي جديد و نتايج كسب و كار را بفهمند           اگر آنها نتوانند    .  نياز دارد 
 .وقتي عارضه هاي عدم اعتماد بروز مي كند، بسيار دير است. يكديگر اعتماد نخواهند كرد

اما هيچ  .  برخي رهبران عملياتي مي ترسند كه مديران تجربه ي آنها را ناديده بگيرند             
. ها تا حدي با تجربه هاي جديد همراهي مي كنند       آن.  مدير منصفي تجربه را ناديده نمي گيرد     

 .هاي اثربخش است ايجاد اشتياق در رئيس و سطوح باالي سازمان، يكي از استراتژي
رابطه اي كه با آن    ,  من اين كار را با ايجاد نوعي رابطه با رهبران اجرايي انجام داده ام               

 نوع رابطه وقتي اقدام يادگيري      اين.  مي توانستم آنها را از پيشرفت كارهاي كوچك آگاه كنم        
مثالً، يكي از مديران، سرمايه گذاري زيادي در اقدام          .  به خطر مي افتد بسيار حياتي است      

تمام كارها با ديدگاه مدير قبلي      «جانشين او گفت    .   بعد او ارتقا يافت    مدتي  .يادگيري كرد 
 تيجه تمام كارهايي كه   در ن »  .من منابع و وقت را صرف اين پروژه نمي كنم        .  انجام شده است  

 . آن واحد انجام شده بود در معرض خطر قرار گرفتدر
اين ماشين ذوب با نظر     «:  مدير جديد نمي توانست بگويد   .  اين كار بسيار خطرناك بود    

اما مديران به  »  .مدير قبلي خريداري شده است و من براي نگهداري آن هزينه اي نمي پردازم           
انساني را كنار مي گذارند حتي اگر اين كار هزينه ي              راحتي سرمايه گذاري در عناصر       

در چنين مواقعي بهتر است به سطح مديريت بعدي برويم و             .  سنگيني در پي داشته باشد    
اين انتخاب شماست اما الزم است از اتالف سرمايه آگاه          «:  موقعيت را شرح بدهيم و بگوييم     

اين مسئله را به رهبر اجرايي توضيح  قبل از انتصاب مدير جديد، ،گاهي رهبر شبكه» .باشيد
 .مي دهد

 منابع انساني؟

اي شگ راهآنها  .   تغيير با حمايت منابع انساني آسان شده است         اقداماتبسياري از   ,  در فورد 
, اقدام يادگيري را به منابع انساني محول نكنيد       «افراد مي گويند   برخي  .  ند اتوسعه ي سازماني 

 ».آنها اقدام را از بين مي برند
منابع انساني  .   من نمي خواهم منابع انساني از اقدام يادگيري محروم بمانند         با اين وجود  

پرسنل منابع  .  غفلت كرد  آنها    ازد كه نبايد     نتوانايي هايي زيادي براي سرمايه گذاري دار      
عالوه بر اين سازمان هاي يادگيرنده به       .  انساني مي توانند به هدايت و تسهيل كمك كنند         
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رهبري فرايند و امور    ,  كيفيت,  مي به ايجاد اتحاد استراتژيك با منابع انساني         داليل سيست 
اگر هريك از اين گروه ها متعهد بخشي از پول، زمان و اشتياق مورد نياز                 .  مالي نياز دارند  

 .آيد ميوجود به روح همكاري جمعي براي تغيير بنيادي , باشند
 تمامي كاركنان در    تقريباً.  رفت كنند  پيش ،من مايلم افرادي كه كار يادگيري مي كنند       

به ندرت براي اين كار به       .   به وظايف اقدام يادگيري روي آورده اند       ،فورد عالوه بر كار خود    
برخي مواقع نگرانم كار اگر كار اعضاي يادگيري سازماني رسميت پيدا           .  آنها پاداش مي دهند  

 .كند، ترويج يادگيري و تغيير پايدار نماند
 

 اتومبيل

 نشان  ؛ دهدين كتاب تصويري دقيق از شادي و غم در خلق محصولي جديد ارايه مي                   ا
اين كتاب رشد و     .   با مشكالت شخصي كنار مي آيند        ،مي دهد چگونه افراد كليدي برنامه     

مدير .  تغيير شركت و افرادش را در هنگام مبارزه براي تغيير پارادايم مديريت روايت مي كند             
در اين    «:در پايان كتاب پرسشي عميق را مطرح مي كند        ,  دگرافديك لن ,  برنامه ي تاروس 
 »ي را انجام نداده ايم؟هايسال ها چه كار

تاروس، تمام ارجاعات مديريت تغيير مي كند و از ذهنيت         مدل جديد   در حين توسعه ي    
مبارزه با ارزش ها و     ه ي  نتيج.  دستور و كنترل به فرهنگ تقويت تيم ها متحول مي شود           

براي انجام  ,  در شركت هاي بزرگ  «:  ا، در گفته ي ديك به بچه هايش ديده مي شود        انتخاب ه
 در بهترين حالت مانع و در بدترين حالت             اين وابستگي  .كارهايتان به ديگران وابسته ايد    

وضعيت ،   اين كتاب كه داستان تولد اتومبيلي جديد را روايت مي كند                ».شكست است 
 كند و تأثير آن را بر اعضاي       است، بازگو مي    يير فرهنگي شركتي را كه در مراحل اوليه ي تغ      

اين داستان قوي اهميت زيادي     .  تيم و افرادي كه آن تغيير را تجربه مي كنند بيان مي نمايد          
 .فرد سايمون__ . دارد و به همه ي ما مربوط مي شود

Car, by Mary Walton (New York: W. W. Norton, 1997). 
   

فرد سایمون مدیر سابق برنامه ی
.شرکت ماشین سازی فورد است     
برای اطالع از نگرش او و داستان

ایجاد«یادگیری سازمانی به          
کتابدر   »  آزمایشگاه یادگیری  

، صفحه یمیدانی پنجمین فرمان   
 . مراجعه کنید554
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    استراتژي كاج٥
 وینستون لِدِت

ها با ابزاري سيستم محور     وينستون لدت اكنون مشاوري مستقل است كه به سازمان        
او توصيف مي كند چگونه با تجربه و عمل و نه         .   كمك مي كند  كارهابراي درك فشار    

 .با صحبت كردن، كسب و كاري براي تغيير بسازيم

 تعميرات و اپراتورها در       گروه پيشاهنگ كوچكي از مهندسان      ,  ١٩٨٠در اواخر دهه ي     
Dupont  ,              ما .  استراتژي اثربخشي را براي نگهداري واحدهاي شيميايي توسعه دادند

 . تجهيزات را خوب نگه  داشتيم تا تعمير و تعويض قطعات كمتري الزم باشد
فكر   .جشني راه انداختيم  ,   جويي در هزينه ها منجر شد     وقتي اين استراتژي به صرفه     

 به سرعت از نگاه ما استفاده خواهند كرد، اما چنين اتفاقي            Dupontدر   كه همه    كرديم مي
حتي بعد از اين كه كتابچه اي درباره ي رويكرد خود نوشتيم، كسي به ما توجهي                  .  نيفتاد
 .نكرد

ما در كارگاه هاي شيميايي متعددي جوايزي گرفتيم و تيم هايمان را با رويكرد جديد               
آنها به  .   حامي ما به جاهاي ديگر رفتند       ٨تمام  ,  دو سال اما طي   .  نگهداري آموزش داديم  

 .به اين ترتيب اقدام از بين رفت. جانشين هاي خود چيزي درباره ي رويكرد جديد نگفتند
ما شبي در هتل هوستون جمع       .  ، گروه پيشاهنگ ديگر مشهور نبود      ١٩٩٠در سال   

 اين  .نهاد كرديم شديم و در جلسه ي نگهداري، خريد قطعات جانشين بهتري را پيش                 
از پنجره ي هتل به بيرون نگاه كردم و متوجه شدم كه علف ها با             ,  روز بعد .  شداستراتژي رد   

متوجه شدم طبيعت تمام منابع خود را براي يك يا دو بذر صرف                 .  كاج پوشيده شده اند  
ي ميرند اغلب آنها م  .  دانه هاي زيادي مي ريزد  .  نمي كند و انتظار ندارد همه ي آنها ريشه كنند       

 .اما تعداد كافي براي ايجاد يك جنگل كامل زنده مي مانند
تعداد آنها زياد   .  تصميم گرفتيم فقط بر پروژه هاي كوچك متمركز شويم       ,  به اين ترتيب  

فشار زيادي به ما وارد مي شد، اغلب افراد            .  بود و احتمال شكست آنها بسيار باال بود           
تيم هاي كوچك ميان , ١٩٩١در سال .  مي گرفتندمشكالتي را كه به بار مي آوردند دست كم

 تشكيل داديم تا   )  مهندسي و فروش   ,  نگهداري,  شامل افرادي از عمليات ها     (وظيفه اي  
بسياري از اين   .   تيم ايجاد كرده بوديم     ١٣,  طي شش ماه  .   نگهداري را بهتر كنيم     وضعيت
 آنها مي شدند و در      مديران بي عالقه ي برخي واحدها مانع گسترش       .   موفق بودند  اقدامات

برای اطالع بیشتر درباره ی
برنامه ی تولید«برنامه ی تولید به     

Dupont «نوشته ی وینستون لدت
،کتاب میدانی پنجمین فرمان    در  

. مراجعه کنید     550صفحه ی    
اطالعاتی درباره ی این برنامه در

کتاب میدانی پنجمینوب سایت  
، فرمان
com.fieldbook.www://http
html.software/ در دسترس 
 .است

 



١٩٧ ♦مربوط نبودن    

 

 

 به قدر كافي پيش     اقداماتاما اين   .  برخي موارد نيز افراد عالقه ي خود را از دست مي دادند          
 .رفت تا در عملكرد كلي سيستم نگهداري واحد، تفاوت قابل توجهي ايجاد شود

فرصت هاي جديدي براي    ,   اين كه پمپ هاي زيادي بايد تعمير مي شدند             وجود با
 سال  ١٧يك پمپ هيچ وقت خاموش نشده بود و در طي              ,  براي مثال .  يادگيري داشتيم 

پمپ ها روي  به اين ترتيب متوجه شديم كه با كار كردن             .  هرگز مشكلي پيدا نكرده بود     
توجه  به حل مشكل    .  قبالً متوجه اين موضوع نشده بوديم      .  مي توانيم به عمر آنها بيفزاييم     

 .ي كردند غافل بمانيمباعث شده بود از قسمت هايي كه خوب كار م
طرحي را براي   .  رشد بيشتري كرديم  ,  وقتي موفقيت ما در نگهداري پمپ ها معلوم شد       

, وقتي كاري را بر اساس شبيه سازي كامپيوتري توسعه داديم        .  رفع تمام عيب ها آغاز كرديم    
. نديمتوليد خوا برنامه ي  نگهداري و تعميرات بناميم، آن را        برنامه ي  به جاي اين كه آن را        

معاون ,  به من گفتند حامي ما      .   بود Dupontتصميمي كه سرآغاز پايان كار من در            
اجازه ي تغيير در سطح كارخانه را ندارد و فقط مي تواند در بخش نگهداري و                  ,  مهندسي

 نياز به   -متوجه شدم كه حوصله ام در يكي از جنبه هاي استراتژي كاج            .  تعميرات عمل كند  
اما هنوز معتقد بودم كه عاملي كليدي        .   سر رفته است   –  ده نشدن بي اهميت ماندن و دي     

توسعه هاي جديد بايد ابتدا به آرامي گسترش پيدا         ,  در تغيير سازماني  .  براي موفقيت است  
 .بنابراين آنها مي توانند بر شكست ها و موفقيت هاي يكديگر استوار شوند. كنند

 

  انتخاب كاج هاي نويدبخشانتخاب كاج هاي نويدبخش

  گودمنمایکل, جنی فر کیمنی

چگونه بايد نبردهايمان   «:  افرادي كه درگير اقدام يادگيري مي باشند اغلب از من مي پرسند          
 از  ؛پاسخ كوتاه است  »  م به چه چيزي توجه كنيم؟      يرا انتخاب كنيم؟ چگونه تصميم بگير      

بسياري از تيم ها كه اقدامي      .  جايي شروع كنيد كه بيشترين اثر را در كم ترين زمان دارد            
ما توانايي هاي شخصي خودمان را      «:  د با تعابير انتزاعي درباره ي آن حرف مي زنند         كرده ان

در »  .بنابراين نگران دستاوردهاي كوتاه مدت نيستيم       ,  براي كار طوالني توسعه داده ايم      
 ملموساگر شواهد   .  نتايج ملموس از فعاليت هاي يادگيري كنار گذاشته مي شوند         ,  نتيجه

نداشته باشيد، بايد زمان بيشتري را براي توجيه حرف هايتان            براي مجاب كردن ديگران      
بنابراين حتماً زماني را به بيان اعتبار اختصاص بدهيد و درباره ي فلسفه ي                .  صرف كنيد 

ديگر توضيح  رويكردهاي   رويكرد انتخابي خود را با         تفاوتايده هاي جديد حرف بزنيد و        
كه به نتايج توجه    )  گروه پيشاهنگ يا سازمان   در  (اين كار ميان مشتاقان و افرادي        .  بدهيد
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وادار ,  دي را داشته باش   رويكردتانسازمان قبل از اين كه شانس اثبات        .  دارند فاصله مي اندازد  
 .به رد رويكرد جديد شما مي شود

چگونه مي توانيد از اين وضعيت اجتناب كنيد؟ تنها راه آن تعهد به عمل به عنوان                    
با گام هاي كوچك آغاز كنيد و به دنبال           .  بردبار باشيد .  استبخشي از فرايند يادگيري       

 ، معيارهاي زير را براي پروژه     ,  پس از سال ها تجربه    .  كارهاي كوچك با اثر بزرگ باشيد       
 :نويدبخش ديده ايم

 

 مي توانند محيطي    ، تيم هاي كوچك و متوسط با پروژه اي فوري           :احساس ضرورت  •
 و به آساني افرادي با مهارت هاي يادگيري را مي پذيرند          آنها معموالً بازند  .  ايده آل باشند 

 .چون هزينه هاي استفاده از اين افراد نسبت به نتايج آن پايين است
 اگر  :پروژه ها را جايي انجام بدهيد كه پيش نيازهاي كسب و كار انجام شده است                  •

فقيت كمي  فعاليت هاي يادگيري در بلندمدت به پروژه هايي پيوند بخورند كه شانس مو          
به دنبال خلق    بسياري از شركت ها     ،به عنوان مثال  .  فرصت ها به خطر مي افتند   ,  دارند

. نيستند  سيستم هاو  فرآيندها  هاي بنيادين از طريق مهندسي مجدد             شايستگي
قادر به  مهارت هاي يادگيري نمي توانند به پروژه هاي مهندسي مجددي كه اعضايش             

 .بكنندكمكي انجام وظايفشان نيستند، 
آنها .  اعضاي تيم بايد توانايي اجراي تصميم هايشان را داشته باشند         :  اختيار و استقالل   •

به عبارت  .  بتوانند كارشان را انجام بدهند     بايد بدون اين كه از چندين نفر اجازه بگيرند        
 . در جايي تالش كنيد كه شانس ايجاد تغيير را داريد،ديگر

سو كردن دو    براي هم ما  :  ه آنها حساسيت وجود دارد    پروژه هايي كه در سازمان نسبت ب      •
همه از اين    .  ايم تعريف كرده پروژه اي     كاري، هاي  اولويت در مورد شاخه از شركت     

پس از مدتي با گسترش اندك        .  سال ها چنين وضعيتي بوده است     .  وضعيت آگاهند 
به سرعت  خبر آن   .  پيشرفت غيرمنتظره اي رخ داد   ,  ابزارهاي تفكر سيستمي و يادگيري    

» .تولدو و شيكاگو در مورد اولويتهاي كاري خود مذاكره كرده اند           «.  در شركت پيچيد  
اما حرف هاي شما را درباره ي     ,  سازمان ها متوجه اين شاهكارند و آن را منتشر مي كنند        

 .ارزش انتزاعي الگوهاي ذهني فراموش مي كنند
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    چيزي را كه برايتان ارزش دارد ياد بگيريد٦
  مربوط بودن در شركت نفتي شلمربوط بودن در شركت نفتي شلمسير مسير 

 لیندا پیرس

وي مشاور شوراي رهبري شركت     .  از منظري اين داستان شخصي ليندا پيرس است       
نفتي شل بوده است و هنگامي كه تحول شل را راهنمايي مي كرده با احساس ابهام                

اما همچنين نشان مي دهد چگونه مديران در شركت         .  و جسارت رو به رو بوده است     
, ح مديريت ارشد به پايين مي توانند تغييري را ايجاد كنند كه فقط بر سرشل از سط

 .قلب يا دست متكي نيست بلكه هر سه را تركيب كرده است

بزرگترين مزيت آن فرصتي است     .  مزاياي پروژه ي تحول شركت نفتي شل انكارناپذير است        
ن مي گويند اكثر آدم ها    روان شناسا.  كه به شاغلين شل داده است تا در كارشان كامل شوند           

با هم سويي ارزش ها و گرايش هايي كه تحول را راهنمايي مي كند و گرايش هاي شخصي،                 
افراد ,  اگر صادق نباشيم و چيزي را كه مد نظرمان است نگوييم              .  انسجام پيدا مي كنند  

افرادي كه در تحول سازماني شركت داشتند        ,  در شل .  سازمان متوجه اين مسئله مي شوند    
به نظر مي رسد يادگيري در سه مرحله توسعه           .  ه اين سطح از اشتياق نرسيده بودند         ب

 . مي يابد

 درك نظري: مرحله ي اول

 نياز به تغيير سازماني را درك         ،١٩٩٠وقتي مديران شل براي اولين بار در اوايل دهه ي             
دعوت كرديم تا   آن را مطالعه كرديم و مشاوراني را        .  دانستند مي فكري   را اقدامي آن  ,  كردند

برنامه هايي را اجرا كرديم و چارچوب هاي       ,  كتاب هاي زيادي خوانديم  .  با آنها صحبت كنيم   
معتقد بوديم كه تغيير فرايندي منسجم است كه مي توان آن را             .  ديمنمومفهومي را ايجاد    

نوئل تيشي و ديگران را       ,  پيتر سنگه ,  ويان ك فانظريه هاي است .  ردفهميد و مديريت ك    
در . بسياري از كاركنان شل در بازي فكري ماهر بودند و از آن لذت مي بردند. سه كرديم مقاي

پيوسته پرسش مي كرديم و به دنبال         ,  تمام برنامه هاي آموزشي با سخنران هاي بيروني        
وقتي نقصي پيدا    .  نقص ها بوديم و سعي مي كرديم اثبات كنيم نظريه هايمان بهتر است             

 .ندخنران ها را مرخص كنيم چون وقتمان را تلف مي كردمي كرديم مي توانستيم س



   رقص تغيير♦  ٢٠٠ 

 

 

سعي مي كرديم با مفاهيم نظري جديد كنار بياييم اما            .  در نتيجه پيشرفت كند بود     
تا وقتي  .  معنايش اين نبود كه تمام روش هاي جديد انجام كسب و كار را مي شناختيم                 

 .ن تغييرنمي كردتعهدي احساسي بين افراد و ايده ها برقرار نمي كرديم، سازما

 تعهد احساسي: مرحله ي دوم

, در همان مراحل اوليه ي آن     ,  ١٩٩٣ در سال     تحول با ايده ي      را  خودم  تعلق من احساس 
,  به مديرعامل جديد   تاتيم برنامه ريزي منصوب شده بودم       به عضويت   من  .  تشخيص دادم 

تيم ,  اي نهايي بعد از اجر  .   ايده هاي تغيير شركت را بررسي كند        مكمك كن ,  فيل كارول 
منحل شد اما من به طور غيررسمي به دليل عالقه ي شخصي همچنان به فيل كمك                      

 كاري تمام وقت است     هاي تحول   در پروژه  حمايت از تو  ,  فيل«:  يك روز به او گفتم    .  مي كردم
 ».و من االن كار هاي ديگري نيز دارم
 »چه كار مي خواهي بكني؟, خب«: او به صندلي تكيه كرد و گفت

قبالً بارها خودم را وقف رهبر كرده بودم اما وي اقدام خود را بدون هيچ توضيحي                      
با خودم عهد بسته بودم كه تا       .  متوقف كرده و باعث شده بود كه احساس سرخوردگي بكنم         

 .وقتي از تعهد رهبر به اقدام تغيير مطمئن نشده ام از وي حمايت نكنم
فيل من  «:  م كه قبالً در شل نشنيده بودم      اكنون مي ديدم كه حرف هاي متفاوتي مي زن     

 ».بسيار مشتاقم كه از اين تحول حمايت كنم
اولين بار بود كه    .  پذيرفتم   را  در شوراي رهبري،   اجراييمشاور  ,  بنابراين شغل فعلي ام  

به .  وظيفه اي را به عهده داشتم كه از همان ابتدا نسبت به آن تعهدي احساسي داشتم                   
ي فني كار مي كرد، عادت داشتم از موقعيت هاي احساسي پرهيز            عنوان زني كه در فرهنگ     

همه از صحبت درباره ي    ,  در عمل .  كنم چون مي خواستم از تصوير احساسي بودن دور شوم         
التزام احساسي بسياري از پيش فرض هاي      .  دلبستگي و تعهد، احساس آشفتگي مي كردند      

 .شل را به چالش مي كشيد
بروز ناآگاهانه بر اين باور بودم كه .  را دروني كرده بودم    سال ها اهميت صالحيت ظاهري   

 فرد ديگري   شد و  ميامتيازاتم در شل    يك خطا و حركت اشتباه باعث از دست رفتن تمام            
 براي اثبات شايستگي خودم      فرصتيبنابراين از هر     .  در محيط رقابتي جاي مرا مي گرفت      

 . مي كردماستفاده مي كردم و خودم را نسبت به ديگران قضاوت
مثالً من مدام به دنبال مسايل        .  اين راهي نامناسب براي فكر كردن به چيزهاست          

 ي به عهده داشته   معتقد بودم براي خوب بودن بايد كار دشوار        .  دشوارتر و پيچيده تر بودم   
فكر مي كنم اين يكي از داليلي      .  آن قدر دشوار كه هيچ كس نتواند آن را انجام بدهد           ,  مباش
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هيچ كس ايده ي ديگران    .  در سازمان ما شايع بود    »  ايده ي ما نيست  «   سندرم   است كه چرا  
 .را نمي پذيرفت چون نشانگر صالحيت كم وي بود

پيش از اين كه به ديگران بگويم متوجه        .  متوجه اين جنبه از فكرم نبودم     ,  قبل از تحول  
 ،ت باشم  سرسخ اثربخشياما اكنون وقتي مي بينم مجبور نيستم براي            .  آن شده بودم   

مثالً بايد ياد مي گرفتم    .  دست كشيدن از آن سرسختي آسان نبود       .  احساس آزادي مي كنم  
خود اين كار گامي     »  .لطفاً اجازه بدهيد مدتي فكر كنم       .  هنوز دارم فكر مي كنم    «بگويم  

 . گفتن هر جمله اي آماده مي كردمبرايقبالً خودم را . شجاعانه بود
اما اغلب،  .  د نداشته باشد، تحولي پايدار نمي ماند      تا وقتي چنين احساس تعلقي وجو      

رها كردن  .  زمان كافي براي يادگيري درباره ي خودمان وجود ندارد          ,  دست كم در شل    
اما افراد بايد فراتر    .   مثل استفاده از مسكن بعد از سال ها درد، بسيار مفيد است            احساسات ، 

 .از اين مرحله بروند

  پايداررفتار: مرحله ي سوم

وقتي مي توانستيم عمل كنيم    .   در شل فكر مي كرديم شغل ما خالص شدن از ابهام است            ما
اكنون متوجه شده ايم كه كار ما تصميم گيري هاي       .  كه مي دانستيم دقيقاً چه كار بايد بكنيم      

 .شرايطي كه تمام چيزها را نمي دانيم, اساسي كسب و كار در شرايطي مبهم است
 احساس دروني و      بين بايد ارتباط .  رها را انجام مي داديم    بايد با ديد يادگيرنده كا      

اين موضوع به خصوص در شل مطرح        .  ارزش هاي بنيادي سازمان خود را درك مي كرديم       
چندين سال قبل الگوي كسب و كاري را در سازمان انتخاب كرده بوديم كه                        .  بود

 كار و افزايش     مجموعه اي از فرمول ها و راهنماي توصيفي و نظري براي رشد كسب و                 
  و بر آشكارسازي   عمل مي كرد »  مديريت كتاب باز  « تا حدي شبيه      اين الگو  . داشت وري بهره

 .تأكيد داشت سازمان اعضايجنبه هاي مالي كارمان براي همه ي 
 من معتقد   واين الگوي كسب و كار در فرهنگ ما پديده اي جديد بود              جنبه ي نظري   

تا وقتي تغيير را مثل يك معلم درك           .  انجام داد بودم بايد آن را همان طور كه هست           
مي دانستم تا وقتي پيوندي احساسي با اين نظريه  .  نمي كردم، نمي توانستم به آن اعتماد كنم     

برقرار كرده ايم و همان احساس آزادي و تعهدي كه نسبت به وضعيت مالي شخصي                      
اگر سعي  .  استفاده كنيم خودمان داريم نسبت به آن پيدا نكرده ايم، نمي توانيم از آن                 

درك عميق تري را توسعه مي داديم و      ,  مي كرديم كسب و كار خودمان را با الگو پيش ببريم          
بايد آن را   ,  براي اين كه با نظريه، پيوند پيدا مي كرديم         .   بهتري به دست مي آورديم     جنتاي
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ي چنين كاري   وقت.  با آن سازگار مي شديم و آن را مال خودمان مي كرديم         ,  تنظيم مي كرديم 
 .ميسر است كه الگو ما با ادغام اصول كسب و كار ايجاد شده باشد

 ادغام تمام مراحل

اگر بخواهيم تغيير بنيادي سازماني را پايدار         .  مسير دايره اي هيچ وقت به پايان نمي رسد        
يگر كارها بايد با توسعه ي نظريه اي به يكد      .  نبايد كارها را مستقل از هم انجام بدهيم       ,  بكنيم

اين زنجيره ي فعاليت از يادگيري نظري به يادگيري احساسي و          ,  از همين رو  .  متصل بشوند 
 .سپس به عمل هيچ گاه پايان نمي گيرد

آن را در ذهنمان به شكلي       ,  وقتي بعد از عملي پايدار به حوزه ي تفكر بازمي گرديم           
اين مسئوليت  .  ن بدهد ديگر نمي خواهيم مربوط بودن را به ما نشا        .  متفاوت انجام مي دهيم  

اگر به روش فردي ديگر يا نظريه هايي درباره ي كسب و كار عالقه مند               .  به عهده ي ماست  
اول به شيوه ي تفكر درباره ي آنها و سپس به           .  مي خواهيم آن را تجربه كنيم     ,  شده باشيم 

 . طراحي اجراي آنها فكر مي كنيم
ي از اضالع   مثل اغلب همكاران خود، در يك      ,  در يك روز كاري   

ما سعي مي كنيم . پيرامون اين چرخه حركت نمي كنيم    .  اين مثلث ايم 
عده اي ديگر التزامي حسي    ,  از تغيير، ديدي نظري به دست بياوريم       

وقتي در شل   .  نسبت به آن دارند و برخي ديگر آن را انجام مي دهند           
 كمك به آنها، پرهيز      براي اولين اولويت ,  با رهبران مشورت مي كردم   

هيچ وقت درك كاملي از اين      .  ز سر در گمي در اين سه مرحله بود         ا
 .سه مرحله نخواهيم داشت بنابراين هيچ گاه چرخه پايان نمي پذيرد

گاهي با صحبتي كوتاه مي توانيد به اعضاي سازمان بگوييد              
, يكي دو سال پيش   .  وقتشان را در يكي از اين حوزه ها صرف كرده اند        

به مردي برخوردم كه او را از وقتي         ,  يدر يك درخواست بازنشستگ   
در آن درخواست از     .  در شل شروع به كار كرده بودم، مي شناختم         

آنها تغيير را نپذيرفته بودند و نگران بودند كه باالخره            .  برخي افراد صريحاً انتقاد شده بود      
 .چه وقت كار ها به روال عادي باز مي گردد

ليندا من  «:  او گفت .  در آن گروه بود    ,  دجين كه به وي انتقاد شده بو        ,  دوست من 
جين فرض  «:  پرسيدم.  احساس مي كرد كه بخشي از كارش شده است       »  .احساس خوبي دارم  

مجبوريم تسليم  .   اما كار ساز نيست    استكن كسي مي آيد و مي گويد تحول ايده ي خوبي          
 ».كني كار ميچه . بشويم
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اما سپس به من نگاه     »  . جالب است  برايم.  مي داني كه نمي توانم تسليم شوم    «:  او گفت 
را   شهاي قابليتتحول به او    »  .عالوه بر اين اكنون مي دانم كه چقدر باارزشم        «:  كرد و گفت  

آگاه اكنون از ارزش زندگي اش و آنچه مي تواند براي سازمان انجام بدهد،               .  نشان داده بود  
و براي عمل تشويق    از نظر حسي برانگيخته شده       ,  وي از جنبه ي نظري تحريك شده      .  بود

 .شده بود
 

 مراجعه  ٤٠١ و   ٢٣٦,  ١٣٥براي اطالعات بيشتر درباره تحول شركت نفتي شل به صفحات           
در »  چك ليست شخصي عامالن تغييري كه تجربه هاي آشفته دارند           «همچنين به    .  كنيد

 . مراجعه كنيد٢٣٤صفحه ي 
 

    مديريت كتاب باز٧
 تام ارنفلد

اطالعات مالي را به شيوه اي راديكال و نو         .  ودن است اصل كليدي اين كار مربوط ب      
 .را درك كند) و كار ديگري(باز بگذاريد تا هر كسي بتواند اهميت كارش 

مديريت كتاب باز   ,  زبان خارجي باشد  يك  اگر يادگيري درباره ي امور مالي مثل يادگيري          
باز با آموزش   مديريت كتاب   .  مثل رفتن به كشوري است كه به آن زبان صحبت مي كنند            

معموالً اين كار به شكل بازي       .   همه ي كارمندان آغاز مي شود    نزد مالي و گسترش آن       امور
رمزگشايي اسرار اعداد و     ,  تعبيري كه جك استاك به كار مي برد         ,  بزرگ كسب و كار    

هر تيمي به دنبال اعدادي است      .  ترجمه ي آنها به ابزاري براي درك متقابل انجام مي گيرد         
مقايسه ي هزينه ها و اعداد به افراد مختلف         .  استآور بوده    بدهد واحد آنها سود     كه نشان 

 .اجازه مي دهد كه تصميمات متقابل بگيرند
 

در »  ارزيابي و اندازه گيري   « و چالش     ٣٣٢در صفحه ي    »  داشبورد عملكرد «همچنين به    
 . مراجعه كنيد٣٩٨صفحه ي 

 

 را بر عهده مي گيرند و با         رهايشانمسئوليت كا افراد  ,  در سيستم مديريت كتاب باز     
اين اتفاق با پاداش رخ نمي دهد بلكه با سهيم بودن در عمل             .  گيرند حقوق مي توجه به آن    
 .اغلب همان برابري شيريني است كه به شركاي خود اعطا مي كنيد. انجام مي شود
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ازي نيز  ب,   كه كارگران در انجام بازي كسب و كار متبحرتر مي شوند          به همان نسبت  اما  
اول سعي مي كنند اعداد را طوري بسازند        .  آنها آرزوهايشان را باالتر مي برند    .  تغيير مي كند 

 توانايي آن   سرانجامبعد سودآوري قسمت را در نظر مي گيرند و         .  كه در سطح واحد كار كند     
 افراد شروع به  .  را براي توجه به كارمندان و اجتماع در سطح كل سازمان در نظر مي گيرند              

 باالخره.  پرسيدن سؤاالتي درباره ي تمام هزينه هاي شركت، مثل بهداشت و ماليات مي كنند          
اين .  بسياري از كارمندان به  راه اندازي كسب و كاري براي خودشان متمايل مي شوند                  

شركت هاي جديد به هم متصل اند و از يكديگر حمايت مي كنند و اطالعات و فرصت هاي                 
 .ديگر فراهم مي كنندسرمايه گذاري براي هم

 

 مراجعه  ٣٩٧در صفحه ي   ,  پيشرو مديريت كتاب باز   ,  براي مثال به نوشته ي جك استاك      
 .كنيد

 

 منابع مديريت كتاب باز
 

كيس كه تعبير مديريت كتاب باز را        :  انقالب آتي كسب و كار    :  مديريت كتاب باز   •
اين .  ده است ابداع كرده مروري كلي بر چگونگي اجراي كارها در سازمان ها كر              

, مانكو,  مثل ماكرومديا ,  كتاب به شركت هاي كوچك كه رشدي سريع داشته اند         
شركت هايي كه عالوه بر انجام مديريت كتاب باز، صنايع         .  پرداخته است ,  زينوفودز

را تغيير داده اند، نوآوري هايي را معرفي كرده اند و موفقيت هاي تازه اي را در كسب              
 .و كار جستجو مي كنند

 شركتي كه خودشان را متحول        ١٠٠درسهايي از بيش از       :  جربه ي كتاب باز   ت •
. كوچك ترين كتابي است كه درباره ي مديريت كتاب باز نوشته شده است          .  كرده اند

اين .  اين كتاب براي افراد مشتاقي كه قصد انجام تغيير را دارند تنظيم شده است              
است كه كارهاي كتاب باز را با        كتاب پر از داستان ها و اطالعاتي از شركت هايي           

 .موفقيت اجرا كرده اند و به شما كمك مي كند از تجربه ي ديگران ياد بگيريد
اين ماهنامه را كيس    :  منابعي براي شركت هاي تجاري   :  بولتن مديريت كتاب باز    •

نوعي مذاكره ي مفيد كه در     .  ويرايش مي كند و مثل مكالمه اي در حال انجام است        
 .سي درباره ي كسب و كار رخ مي دهدراهرو كنفران

 مطالعه ي موردي   ٧ اين كتاب مبتني بر      :ايجاد فرهنگ مالكيت  :  مديريت كتاب باز   •
عميق است و نشان مي دهد چگونه مديريت كتاب باز در سازمان هاي بزرگي مثل              

 همچنین به
The Great Game of
Business, by Jack Stack
(New York: Doubleday/
Currency, 1992), 

 .مراجعه کنید
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اين كتاب بستر كلي را براي مديريت كتاب باز فراهم . جنرال الكتريك عمل مي كند
 ريشه هاي آن را تا ايده هاي مديريتي مثل طرح اسكنلون و نظريه ي                 مي كند و 

مزيت ديگر آن زمينه ي نويسندگان است كه        .  داگالس مك گريگور دنبال مي كند   
نقش هاي مالي و مديريت عامل را در ايجاد سازمان مديريت كتاب باز تشريح                  

 .كرده اند
Open-Book Management: The Coming Business Revolution, by 
John Case (New York: HarperBusiness, 1995). 
The Open-Book Management Experience, by John Case (London: 
Nicholas Brealey Publishing, 1998). 
Open-Book Management Bulletin: Recourses for Companies of 
Businesspeople, ed. by John Case (http://www.openbook 
management.com/). 
Open-Book Management: Creating an Ownership culture, by 
Thomas L. Barton, William G. Shenkir, and Thomas N. Tyson 
(Morristown,NJ: Financial Ececutives Research Foundation, 1998). 

   

    بعد از كنترل بحران٨
 نیک زنیوک, دانیل کیم

نيك .   است تفكر سيستمي دانيل كيم مؤسس ارتباطات پگاسوس و خبرنامه ي            
 .هاي يادگيري متقابل است زنيوك همكار مؤسس آزمايشگاه

 اگر بر پروژه اي خط قرمز بكشند يا       .  بحران ها اغلب وقايع منفردي در نظر گرفته مي شوند        
فرصتي براي  .  يك تيم بحران آن را به سرعت كنترل مي كند             ,  فت كند ا توليد    ميزان

اما وقتي بحران برطرف     .  بازانديشي و تجديد سازمان براي ده سال آينده وجود ندارد              
 كنند و مانع آن بشوند؟ ما پيشگيريچگونه تيم ها ياد مي گيرند كه از بحران بعدي       ,  مي شود

 كرده ايم تا از واقعه محوري به سمت  مطرحپيشاهنگاين سؤال ها را براي كمك به گروه هاي     
 .پيش برويمبا توجه به علل بنيادي و سيستمي كارها شيوه ي انجام 

 

 عاليم بحران را آن طور كه انتظار داريد             وقايع به كجا مي روند؟     شرايط كنوني در   .١
, فروش پايين مي آيد   ,  كيفيت تنزل مي كند   ,  نقص ها بيشتر مي شود   .  فهرست كنيد 

 ... .هزينه ها افزايش مي يابد و , دوره ي بازگشت بيشتر مي شود

»ماتریس چشم انداز «این تمرین از    
ه ، اقتباسکه دانیل کیم ایجاد کرد    

از تفکر«برای نمونه به    .  شده است 
 در » واقعه ای تا تفکر سیستمی

Systems Thinking, 7(4): 6,
May 1996, 

 .مراجعه کنید
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 كوتاه مدتي را كه بدون در        رفتارهاي  چه الگوهاي رفتاري در پشت اين وقايع است؟         .٢
.  فهرست كنيد  ،در پاسخ به بحران انجام داده ايد      ,  نظر گرفتن پيامدهاي بلند مدت آن      

 كاري سعي مي كنيم وضعيت را بهتر      مي بينيم كه عيب ها بيشتر شده است و با اضافه         «
 ».كنيم و همچنان همان تعداد كاالي سالم را توليد نماييم

 چگونه كارهاي مرحله ي دوم نشانه هايي را       ساختار سيستمي در اين موقعيت چيست؟      .٣
؟ وقتي براي حل مشكالت جاري به          كنند ميكه در مرحله ي اول ديده ايد، دايمي          

از كارهاي مهم تري مثل نظارت وافزايش كيفيت       ,  ي آوريدكارهايي مثل اضافه كاري روم    
 . يدشو مي غافل

 چگونه شيوه ي نگاهتان به      چه الگوهاي ذهني به تقويت آن ساختار كمك مي كند؟           .٤
 زمان و   بهشما را به رويكردهاي مشابهي هدايت مي كند؟ پاسخ به اين پرسش             ,  جهان
كه آن قدر براي شما ضروري است كه        هستيد  ي   گرايش ها به دنبال  زيرا   نياز دارد تأمل  

 .به آنها توجهي نداريد
اما به  .   را با بهره وري باالتر توجيه كنيد         هامثالً ممكن است ارتقاي كامپيوتر      

. كامپيوترها نگاه كنيد، برخي از آنها به عنوان ماشين تحرير استفاده مي شوند                     
» . كامپيوتر استفاده كنند   اغلب افراد مشتاقانه مي خواهند از    «فرضيه هايي مثل اين كه     
آموزش افراد به منظور استفاده از تجهيزات موجود بسيار           .  واقعيت را پنهان مي كنند    

 .اثربخش تر است
را , مشكالتتان,  تاكنون شما فقط واقعيت فعليمي خواهيد چه چشم اندازي خلق كنيد؟   .٥

اي گروه پيشاهنگ   اكنون زمان آن رسيده است كه به اهداف و آرزوه         .  در نظر گرفته ايد  
واقعاً مي خواهيد چه چيزي خلق كنيد؟ آيا محصولي با كيفيت باالتر                 .  فكر كنيد 

ي ؟ بنيان مشتري روشن تر        خواهيد ي مي  مي خواهيد؟ زمان چرخش سريع تر        
 ؟خواهيد  مي طوالني تر و؟ استخدام پايدارخواهيد مي

آيا .  در نظر بگيريد   سؤال اول را     ٤ پاسخهاي   چه چشم اندازي در پشت رفتار شماست؟      .٦
, پاسخ ها,  آنها به چشم انداز سؤال پنجم اضافه مي شوند؟ آيا كارهاي فعلي شما                  

 سيستم ها و الگوهاي ذهني شما به چشم انداز مطلوبتان منجر مي شوند؟
چشم انداز ,  بسياري از شركت هاي توليدي   .  بسياري از افراد پاسخ منفي مي دهند      

را دارند اما كميت هميشه تمايل به كيفيت را كنار           »  توليد محصوالت با كيفيت باال    «
 .مي زند

چشم انداز عملي مورد استفاده شما كه ناظران از كارهاي شما استنتاج مي كنند چيست  .٧
» حفظ توليد و تأمين اهداف    «چشم انداز عملي ممكن است     ,   در شركت هاي توليدي   ؟

 : هدف
سرمایه گذاری در تأمل گروه
پیشاهنگ برای پیشگیری از

 .بحرانهای آتی

 : مرور
ترسیم اهرمهای بالقوه وقایع برای
 مشاهده الگوها و ساختارهای آنها

 : شرکت کنندگان
تیم تماسی که روی مشکل کار

 .می کند

این پرسش ها با برخی تمرین ها و
کتاب میدانی پنجمینروش های  

 . ری دارند سازگافرمان



٢٠٧ ♦مربوط نبودن    

 

 

عملي، وحشت سازماني ايجاد     ناسازگاري ميان چشم انداز ادعايي و چشم انداز         .  باشد
 .مي كند و منابع را هدر مي دهد

چه الگوي ذهني   ,  اگر سازماني داشته كه بخواهد چشم انداز مطلوب شما را ايجاد كند           .٨
افراد گاهي الگوهاي ذهني خود را ابراز        ,   در اين مرحله از مذاكره      بايد داشته باشيد؟  

ي كنند بر ديگران تأثير بگذارند تا      و بعد سعي م   »  ...  ما همه فكر مي كنيم     «-مي كنند  
افراد الگوهاي ذهني خود را تحت      .  اين كار بي فايده است   .  گرايش خود را تغيير بدهند    

متوجه ,   بررسي مي كنند  گفتگوهااما وقتي افراد مسايل را در         .  فشار تغيير نمي دهند  
 در  رتيب ت ن به اي  مي شوند چگونه الگوهاي ذهني گذشته مشكالت را تشديد مي كنند و         

 .مسير تغييرات عميق تر گرايش ها گام برمي دارند
اگر به سمت چشم اندازتان     :   مطلوب الگوهاي رفتار و وقايع      ساختارهاي سيستمي  .٩

 چگونه مي دانيد كه كار را خوب انجام          حركت كنيد با چه رفتاري رو به رو مي شويد؟       
 توسعه مي دهيد؟ چگونه    داده ايد؟ اگر بخواهيد به اهدافتان برسيد چه نوع سيستمي را          

 مي توانيد رفتار دلخواه خود را ايجاد كنيد؟ چه كارهايي به نظر مناسب تر مي رسند؟
 

ر شما با اين سؤال ها رشد        حتب,  وقتي پس از مدتي به اين تمرين مراجعه مي كنيد           
 مهندسي مجدد براي كاهش زمان توليد         طرحهايمجموعه اي از   ,  در يك مورد  .  مي كند

در مذاكره اي با . متأسفانه زمان انجام كار و نرخ خط افزايش يافت. جام گرفته بودمحصولي ان
متوجه شدند كه نظام پاداش آنها فقط افرادي را تشويق مي كرد كه در              ,  كمك اين سؤال ها  

افراد نبايد  «الگوي ذهني پشت اين سيستم اين بود كه         .  واحدشان خطايي انجام نداده بودند    
» .هدف ما حفاظت از خودمان در سازمان است        « انداز عملي مي گفت    و چشم »  .خطا بكنند 

وقتي متوجه اين مطلب شدند توانستند نظام پاداش ديگري را جايگزين كنند كه مبتني بر                
همكاري مطلوب است و با كار تيمي مي توانيم          «:  الگوي ذهني مطلوب باشد كه مي گفت      

 روز  ٥ روز به    ٤٠د زمان توليد محصول را از       آنها توانستن »  .زمان انجام كار را كاهش بدهيم     
 .كاهش بدهند

    مستند سازي اقدام تغيير٩
 آرت کالینر, اسریک ر

مي توانيد ,  اگر اين پيشينه را روشن كنيد        .  هر پروژه يا اقدام تغييري پيشينه اي دارد          
هر ,  موالًمع.  اولويت ها را اثر بخش تر تعيين كنيد و افراد بيروني را آماده يادگيري كنيد                 



   رقص تغيير♦  ٢٠٨ 

 

 

اين تمرين ابزاري براي     .  عضوي از گروه پيشاهنگ بخشي از پيشينه ي گروه را مي داند             
ساختن حافظه ي گروه است و به نيروهايي كه شما را در ابتدا گرد هم آورده است و                         

 . توجه دارد، انجام داده اند حل مشكلهنگامدر كارهايي كه افراد 
 

 . مراجعه كنيد٤٧٢به صفحه ي » نه ي يادگيريپيشي« براي رويكرد گسترده تر به 
 

لحظاتي را مشخص كنيد تا همه بتوانند مسير زماني پروژه را دنبال             ,  در جدول زماني  
سپس از افرادي كه    .  برخي جاها را سفيد بگذاريد تا بتوانيد در آينده آن را پر كنيد              .  كنند

 .اطالعات دست اول دارند پرسش هاي زير را بكنيد
 

   كرده  يادداشت  چيزهايي  كمتر كسي  ن مشكل يا پروژه آغاز شد؟ معموالً        چگونه اي  •
 فردي  وقتي»  .در آگوست به آن پيوستيد؟ خوب من در فوريه از آن مطلع شدم            «.  است

. وقايعي را كه مي گويد ثبت كنيد و آن را به جدول زماني منتقل كنيد       ,  صحبت مي كند 
تصاوير را هم    ,  را به خدمت بگيريد    اگر در نقاشي مهارت داريد يا مي توانيد كسي             

 . انداثربخشاين تصاوير خيلي . ضميمه كنيد
هدف اوليه چه بود؟    ,  ي بود؟ اگر با پروژه يا مأموريتي شروع شد        ه چيز در آغاز شبيه چ    •

 چه كسي آن را مطرح كرد؟ بانيان اين تيم چه رويايي داشتند؟
ن چه بود؟ با زمان پيش       چه اتفاقي افتاد؟ ايده ي چه كسي بود؟ هدف ضمني آ           سپس •

مي توانيد در جدول زماني خطوطي       .  برويد و دوره ها و وقايع جديد را اضافه كنيد            
حتي .  تيم ها يا پروژه هاي خاصي را نشان مي دهد        ,  افراد,  بكشيد كه مسير مشكالت    

مي توانيد افراد ديگري را كه مي توانند قسمتهاي از قلم افتاده را بگويند به خدمت                   
 .بگيريد

آن «.   آشكار مي شوند  ، پنهان بوده اند  تاكنونخيلي زود جنبه هاي اهداف اصلي كه       
چه .  دو مهندس مي خواستند محصولي جديد را توسعه بدهند؟ اما ديگر اينجا نيستند            

 »اتفاقي براي آنها افتاد؟ عجيب نيست كه نمي توانيم همكاري كنيم؟
 

ما مي تواند ساعت ها به طول        دقيقه وقت گرفته است ا       ٢٥گاهي اين تمرين فقط       
داستان گويي طعم گزارش   .   اين كار گزارش كاملي براي خودتان ايجاد كرده ايد         با.  بيانجامد

 .تحقيقي يا شجره نگاري فاميل را دارد
تيم ها احساس بهتري نسبت به اهداف مشترك خودشان خواهند           ,  بعد از اين تمرين   

اكنون مي دانند چرا    ,  يكديگر را مي فهمند   امور مالي و اولويت هاي كسب و كار           .  داشت

 : هدف
ایجاد فهمی مشترک از شرایط و
نیروهایی که به این اقدام تغییر

 .منجر شده است

 : مرور
 .ضابازسازی جدول دانش اع

 : زمينه/ موقعيت
یک یا دو تخته سیاه و دست کم
ده برگه تا بتوانید جدول زمانی را
در صفحات بکشید و آن را از چپ

 .به راست بخوانید

 : زمان
 . دقیقه تا چندین ساعت25

 : لوازم
 .تخته سیاه و ماژیک

 

این تمرین از کار کریس می یر و
کوئیس وان در مروی تأثیر

 .پذیرفته است



٢٠٩ ♦مربوط نبودن    

 

 

آيا هدف  « اين پرسش مي شويم كه       آماده ي طرح  به اين ترتيب  .  ديگران عالقه مند مي مانند  
 »اصلي خود را به انجام رسانيده ايم؟ هدف فعلي ما چه بايد باشد؟

    چهار آينده براي اقدام تغيير١٠
 آرت کالینر

ي اعضاي گروه پيشاهنگ نيروهاي محركي حياتي اند كه         فرهنگ سازماني شما و توانايي ها    
شما كنترل محدودي بر اين عوامل      .  به تعيين موفقيت اقدام گروه پيشاهنگ كمك مي كنند       

بنابراين ارزش اين تمرين كه براي كمك به          .  داريد و نمي دانيد چگونه با آنها كنار بياييد         
ابتدا به سه   .  قدام آنها سنخيت دارد     با دشواري ا    شود ميرهبران گروه پيشاهنگ استفاده      

 :سؤال اول پاسخ بدهيد
 

سعي مي كنيد چه كار كنيد؟ مثالً ممكن است سعي كنيد كسب و كاري جديد را                     .١
 .توسعه بدهيد و يا محصول يا خدمات جديدي عرضه كنيد

 . مهلت داريد؟ تا كي بايد به نتيجه رسيد و گرنه پروژه به خطر مي افتدچه زمانيتا  .٢
كنند تا  ب  ي بايد  تغيير چهه مهارت ها و توانايي هاي جديدي نياز داريد؟ افراد             به چ  .٣

 رويكرد كاري جديدي ايجاد كنند؟
آيا مي توانيد با اطمينان به آنها پاسخ          .  دو سؤال بعدي براي پيش بيني آينده است         

 بدهيد؟ يا اين كه پاسخ آنها را نمي دانيد؟
 ويژه براي   گروهيورند، كافي است؟ آيا وجود        آيا تعداد افرادي كه به تغيير رو مي آ          .٤

تغيير و تطبيق با رفتارهاي جديد در مهلت مقرر براي تحقق تغيير، كفايت                    
 مي كند؟

آيا افراد آزادانه حرف مي زنند؟ اگر افراد شك داشته باشند آيا مي توانند مسايل خود را                 .٥
  كنند؟ و جدلمطرح كنند؟ يا نبايد بحث

 

.  را با اطمينان مي دانيد احتماالً به اين تمرين نيازي نداريد           ٥ و   ٤اگر پاسخ سؤال هاي    
 . چهار پيامد محتمل زير را در نظر بگيريد،اما اگر در مورد پاسخ ها ترديد داريد

 چهار آينده

 : هدف
کمک کردن به رهبران گروه
پیشاهنگ تا انتخاب های خود را

 .روشن تر ببینند

 : مرور
تمرین سناریوی ساده ای که
توانایی های گروه پیشاهنگ را برای

 شرایط بحرانیتغییر و باز بودن در    
 .جستجو می کند



   رقص تغيير♦  ٢١٠ 

 

 

به عبارت ديگر   .  فرض كنيد تعدادي از افراد تغيير كرده و درباره ي آن صحبت مي كنند            •
در .  بحث مي كنند )  شامل رفتار خودشان  (تارهاي تغيير يافته    آزادانه درباره ي نياز به رف    

توانايي شما براي انجام كار در    .   كامالً به سمت تغييرات مطلوب پيش مي رويد       ١سناريو  
 اشاعه و سرعت رفتار و اعمال جديدي كه در سازمان             ميزان اثربخشي مهلت مقرر به    

 .مي دهيد بستگي دارد
باره ي اين كه برخي از آنها به تغيير نياز دارند و تغيير                اگر افراد تغيير نكنند اما در       •

اين نام . رخ مي دهد, »قايق نجات«, ٢نمي كنند حرف بزنند چه اتفاقي مي افتد؟ سناريو 
در هر  .  از بازي خشني كه افراد در قايقي كوچك گير افتاده اند اقتباس شده است                 

 .به خروج يك نفر رأي مي دهند, مرحله
بازيگران :  اني آن بسيار خشن تر است      نمونه ي سازم 

 اهل پذيرش تحول   چه كسي به اندازه ي كافي         گويندمي 
برخي اعضاي سازمان   .  است تا اختيار بيشتري داشته باشد     

مدعي اند كه مديران متمرد بايد هدايت بشوند يا تغيير             
چون همه را   )  يا اين كه از سمتشان بركنار شوند       (بكنند  

 فردي بايد توجيه    درباره ي هر وت  قضا  .عقب نگه مي دارند  
افراد با  .   مذاكره فضا را آلوده مي كند     رسد  به نظر مي   .شود

آنها با  .  اطالعات اندكي به قضاوت يكديگر مي نشينند         
تالش براي اثبات خودشان واكنش نشان مي دهند و هر            

چه صحبت درباره ي اين كه چه كسي مي ماند؟        .  نوع تعهدي را در خود از بين مي برند       
 .كسي مي رود؟ بحث درباره ي مسايل كسب و كار را در سايه قرار مي دهد

 

 . مراجعه كنيد٢٦٣در صفحه ي » ترس و دلهره«به چالش 
 

رفتار افراد در سطح محلي تغيير مي كند اما درباره ي          ,  »چند موفقيت «,  ٣در سناريو    •
 براي توسعه ي    ،وترهبران مناطق و وظايف متفا      .  زند نميتغييراتي كه كرده اند حرفي       

ما سرمايه گذاري زيادي در يادگيري     «افراد غر مي زنند    .   گرد هم نمي آيند   اثربخشرويكردي  
 ».كرده ايم اما هيچ كس نمي خواهد از ديگري ياد بگيرد

ين سناريو باعث سقوط    ا,  اگر در سازماني تحت فشار نتايج كسب و كار بدتر شود           
اب در سازمان پديد مي آيند كه نسبت به          تعدادي معتقدان ن  .  جدي تري خواهد شد  

كساني كه به موقعيت هايي دست پيدا مي كنند، خودشان        .  موفقيت ديگران ترديد دارند   
 . يا حتي حمله مي بينندفراموش شدنرا در معرض 

عدم تغيير افراد
 کافي

  تغيير افراد کافي

:٢سناريو   
 قايق نجات

:١سناريو   
با تمام قدرت به 

 پيش

افراد کافي 
درباره اش با هم 
 حرف مي زنند

:٤سناريو   
دستور و کنترل 

 مقتدرانه

:٣سناريو   
 چند موفقيت

افراد کافي 
درباره اش با هم 
 حرف نمي زنند
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 مراجعه  ٣٣٩در صفحه ي    »  معتقدان واقعي « و    ٤٣١در صفحه ي    »  ترويج«به چالش هاي    
 .كنيد

 

 در مهلت مقرر تغيير نكنند و توانايي يا اعتماد به مذاكره نيز نداشته              در نهايت اگر افراد    •
موفقيت به صالحيت مديران      .  بروز مي  كند ,  »دستور و كنترل   «,  ٤سناريو  ,  باشند

آيا مديران ارشد نيازهاي سازمان را درك مي كنند و پاسخ مناسبي به آن             .  بستگي دارد 
شمندانه عمل كنند؟ آيا ديگران دستورات آنها مي دهند؟ آيا مي توانند خيرانديشانه و هو

 را اجرا مي كنند؟

 ساختن آينده

, با آماده كردن خودتان براي هر يك از اين چهار مورد             .  آينده تركيبي از اين موارد است      
 .خودتان را براي آينده آماده مي كنيد

ت؟ چه  چه نوع اقدامي براي شروع اثربخش تر اس       ,   رفته باشيد  ١اگر به سمت سناريو      
 نوع آموزشي نياز داريد؟

 اقتدار قرار خواهد گرفت؟     مسندچه كسي در    ,  اگر به سمت آينده  اي مقتدرانه مي رويد     
 آنها چه نوع كمك و حمايتي نياز دارند؟

اگر بدانيم چگونه . احتماالً پايدار نيستند, قايق نجات و چند موفقيت, سناريوهاي مياني 
در غير اين صورت به     .   پيش مي رويم  ١ه سمت سناريو    درباره ي مسايل خود حرف بزنيم ب      
آيا بهتر  ,  در چنين وضعيتي  .  يا كامالً از بين مي رويم     .  سمت اقتدار گرايش پيدا مي كنيم     

است جهت گيري يادگيري را به خدمت بگيريم؟ يا بهتر است زمام رهبر مقتدرانه قوي را                  
از عبور از بحران بسازيم؟ چه وقت       تغيير بدهيم و سعي كنيم توانايي هاي يادگيري را پس           

 بايد اين تصميم را گرفت؟
مثالً اگر  .  چند شاخص ابتدايي را مشخص كنيد كه به شما در درك آينده كمك  كند               

چگونه در سازمان از آن مطلع مي شويد؟ چه نوع         ,  افراد قادر به تغيير در مهلت مقرر نيستند       
  چه نوع شكست هايي شكوه مي كنند؟ شكست خورده اي را مي شنويد؟ افراد ازاقدامات

آيا راهي براي كشف اين ناتواني وجود دارد؟ آيا مي توانيد           ,  اگر افراد با هم حرف نزنند     
درباره ي مشكالت حرف زدن صحبت كنيد؟ در اين صورت، مي توانيد تجربه و بررسي كافي               

 . توليد كنيد١براي بازگشت به سناريو 
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 .ر نيازي نيست ثابت كنيم آينده چه شكلي دارد           سناريوها بسيار مفيدند چون ديگ     
اما اگر بدترين   .   از چالش عبور كند     نيست كه بتواند    مطمئنمي توانيد بگوييد هيچ كس      

 درست باشد؟ آيا آمادگي آن را داريم؟ اگر بهترين درست باشد؟ آيا آمادگي آن را داريم؟
 

 . مراجعه كنيد٥٢٣براي اطالعات بيشتر درباره ي طراحي سناريو به صفحه ي 

    تمرين مربوط بودن١١
 مایکل جونز و جان شیبلی

. ند امايكل جونز پيانيست و جان شيبلي گيتاريست و مشاوران يادگيري سازماني              
 چگونه استفاده ماهرانه از      مي گوينددر اينجا آنها     .  ندآنها موسيقي داناني بداهه نواز  

 .ماده تغيير كندتمرين مي تواند افراد را برانگيزد و آنها را آ

. ما اغلب از اختالف ميان فرهنگ هاي تمريني و فرهنگ هاي عملكردي شگفت زده مي شويم            
موسيقي دانان معموالً در فرهنگ يادگيري زندگي مي كنند و اغلب سازمان ها فرهنگ                  

 .ديگر ياد بگيرنديكاما هر دو مي توانند چيزهاي زيادي از . نتيجه گرا را تقويت مي كنند
نتايج .   شما يك بار كامل اجرا مي كنيد      .گ هاي نتيجه گرا به كمال ارزش مي دهند     فرهن

. مي پيوندند بلكه داليل ديگري دارند    ن به گروه    به قصد مشاركت  اكثر افراد   .  وقايعي منفردند 
افراد در فرهنگ هاي يادگيري اجرا مي كنند اما هدف          .  فرهنگ هاي يادگيري مشاركتي اند  

 .ري استاوليه ي آنها يادگي
كساني كه سعي مي كنند سازمان را تغيير بدهند اغلب از درون فرهنگ هاي نتيجه گرا              

  آنها مثل كسي كه مي خواهد كنسرت مهمي اجرا كند،         .پاسخ مشخصي وجود دارد   .  مي آيند
 .قبوالندن ايده هايشان تمرين مي كنندبراي به جزييات فكر مي كنند و . آماده مي شوند

مي كنند هدف مشتركي را با رويكرد يادگيري نشان بدهند؟                  آيا آنها تالش       
 كه با تمرين امكانات تازه اي      اند شدهموسيقي دانان به يادگيري ارزش مي دهند چون متوجه        

آيا مي توان با كمك يادگيري جهت گيري هاي جديدي در گروه            .  براي اجرا بروز مي كند    
 . پيشاهنگ ايجاد كرد

 

 . نگاه كنيد١٧٥در صفحه ي » كردن و آزاديگوش , موسيقي«همچنين به 
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، روهHFF٠DETFIV٢LNE٠C قبل از پيوستن به گ     ،براي تغيير را    موارد فردي  .١
. موسيقي دانان ساعت هاي زيادي را در تنهايي صرف تمرين مي كنند            .  تنظيم كنيد 

آن .  سعي كنيد داليل خودتان را درك كنيد       .  مذاكره نيز نيازمند تمرين انفرادي است     
. به شيوه اي كه موسيقي دانان قطعه اي را تمرين مي كنند انجام بدهيد و دروني كنيد            را  

افراد بايد قبل از بيان ايده هايشان و شنيدن نظرات ديگران به خودشان گوش بدهند و                
 .بشنوند

قطعات كالسيك را معموالً كسي غير      .   تعيين شده  شروع كنيد    يجلسات را بدون هدف    .٢
اما اجراكننده  ,  با اين كه امكان تعبير شخصي وجود دارد       .  ته است از اجراكننده آن نوش   

. جلساتي كه از اين الگو پيروي مي كنند خسته كننده اند       .  نمي تواند قطعه را تغيير بدهد    
چه كسي آن را مي گويد و چه تصميماتي           ,  همه مي دانند چه چيزي گفته مي شود       

 .گرفته خواهد شد
داي قطعه مي شنويد و سپس افراد آن تم را يكي           در جاز تمي را در ابت     ,  به عكس 

اگر كسي در جذبه باشد مي تواند مدتي طوالني          .  پس از ديگري بداهه نوازي مي كنند     
تمي جديد بر اساس    ,  خطاها شما را به ريتم تازه اي راهنمايي مي كند        .  تك نوازي كند 

. بدهيد اشتباه بكنند  در جلسات به خودتان و ديگران اجازه        .  ايده ي اوليه ايجاد مي شود   
» با هم به اين سؤال فكر كنيم كه در سال گذشته چه چيزي در سازمان ياد گرفتيم؟                «

نتيجه و  ,  سپس به افراد اجازه بدهيد با سؤال كلنجار بروند تا اين كه مذاكره و نه هدف               
 خارج نواختن افراد   به همين منظور الزم است نسبت به           .  تصميم را مشخص كند    

 . كه جدال ايده ها مي تواند منبع خالقيت بشودكنيد توجه .باشيدتساهل داشته 
در شروع جلسه اطراف اتاق را نگاه كنيد و به همه            .  با وقت دادن به افراد شروع كنيد       .٣

سازگاري ,  در تمرين موسيقي  .  فرصت بدهيد چيزي را كه در ذهنشان است، بگويند          
 مشتركه اي براي ايجاد فضاي     وقت دادن شيو  .  گروه از فضاي مشترك افراد برمي خيزد     

به اين ترتيب فرصتي براي افراد پديد مي آيد تا با يكديگر هماهنگ                .  گفتگوستدر  
شوند، فضايي ايجاد مي شود كه گفتگو را تشويق مي كند و مي توان به كمك آن موضوع              

 .بحث را نيز پيش بيني نمود
 ها براي موسيقي    برخي اتاق .  براي جلسات خود، مكاني مناسب را انتخاب كنيد             .٤

مناسب ترند و برخي ديگر براي جلساتي كه نيازمند گوش كردن دقيق و گفتگوي                  
 مماليدكور  ديد باز و    ,  صندلي هاي راحت ,  نور مناسب طبيعي  .  فكورانه اند، مناسب ترند 

، به  گفتگوحساسيت نسبت به مكان و چگونگي تأثير آن بر              .  اتاق را زنده مي كند    
 .دارداهميت اندازه ي خود مذاكره 

مایکل جونز و جان شیبلی به
 :ترتیب سایت های زیر را دارند

http://www.pionoscapes.com 
 و

systemsprimer.www://phtt
com.
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با آن مثل چيزي     ,  وقتي كسب و كار شما منظم شد        .  بداهه نوازي ابدي ,  سرانجامو   .٥
بداهه نوازي رقص ميان خود موسيقي دانان و ميان موسيقي دانان        .  مقدس برخورد نكنيد  

با تغيير افراد و پيشرفت اقدام در سازمان، بيش از پيش به ارزش                  .  و محيط است   
 .ر تغيير كسب و كار پي خواهيد بردمهارت هاي بداهه نوازي د
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   چالش١

اين شركت كه در زمينه ي توليد       .  جاي هيچ ترديدي نبود كه سازمان بايد تغيير مي كرد          
. تجهيزات پيشرفته فعاليت مي نمود، با شكايت هاي فراواني از سوي مشتري هايش رو به رو بود

مركزي قيمت ها را به    براي نمونه، نماينده ي فروش بايد به مشتري قيمت مي داد اما دفتر              
نماينده ي خدمات به مشتري ها قول مي داد اما مديريت حمل و تأمين           .  موقع اعالم نمي كرد  

حتي برخي از مشتري هاي    .  اقالم، مي گفت كه نمي تواند خدمات تعهد شده را انجام بدهد           
رقبايي كه  .  قديمي و وفادار نيز شركت را رها كرده و به داد وستد با رقبا روي آورده بودند                  

 .به نظر مي رسيد رويكرد بهتري در تشكيل و بهره گيري از تيم هاي چندوظيفه اي دارند
مدير عامل و تيم مديران سازمان سرانجام با هم مالقات كردند و در جلسه اي براي                   
يافتن چشم انداز سازمان متوجه شدند كه در سراسر شركت در انجام كار تيمي مشكالتي                 

آنها بايد ياد مي گرفتند كه در سطح مديريت ارشد با يكديگر همكاري               .  جدي وجود دارد  
اين رفتار جديد بايد در سلسله مراتب سازمان نيز رسوخ مي كرد، در           .  اثربخشي داشته باشند  

آنها بيانيه ي چشم اندازي   .  غير اين صورت بقاي سازمان در هاله اي از ابهام قرار مي گرفت             
مديرعامل با  .   را به صدها مدير ارشد سازمان اعالم كردند          تهيه كردند و در جلسه اي آن      

اكنون از  «:  افتخار جلوي تابلويي كه بيانيه را درشت روي آن نوشته بودند، ايستاد و گفت                
حرمت و شأن ايشان حفظ مي شود و جزييات كار به           ,  افراد در ميدان عمل حمايت مي شود     

ي فرهنگ كار تيمي ميان وظيفه اي كه از       شركت به سمت توسعه    .  خود آنان واگذار مي گردد   
 .سپس وي به پرسش هاي حاضرين پاسخ داد» .رو آورده است, مديران ارشد آغاز مي شود
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فكر مي كنم اين چشم انداز خوبي     «:  يكي از كارمندان فروش شركت با عصبانيت گفت        
ن بيانيه با   اما اصول اي  .  دقيقاً با تغييري كه براي شركت ضروري است همخواني دارد          .  است

سپس با لحن مسخره اي    »  .رفتاري كه تاكنون از مديريت ارشد ديده ايم فاصله ي زيادي دارد         
 ».شايد فقط حرفش را مي زنيد«: اضافه كرد

مديرعامل جديد لبخند زد، مثل اين كه اولين بار است با چنين وضعيتي رو به رو                     
 گونه اي انجام شده است كه با        شايد تاكنون كارها به   .  حق با شماست  «:  او گفت .  مي شود

مي گويند نمي توان به حيواني پير      .  ادعاي فعلي نمي خواند و معتقدم مجبوريم تغيير كنيم        
اما من  «.  او واقعاً در سن بازنشستگي بود      »  .حقه هاي جديد آموخت و من هم پير شده ام         

در اتاق ساكت   همه  »  .مي خواهم سخت تر از ديگران كار كنم و به كمك شما هم نياز دارم              
 .بودند و مبهوت به او نگاه مي كردند

وقتي بين اصول مورد توافق و رفتار من         .  من به كمك شما نياز دارم     «:  او دوباره گفت  
ولي مرا در جلسات عمومي و جلوي هيئت مديره          .  حتماً مرا مطلع كنيد    ,  فاصله مي بينيد 
قول .  نيد و مطلب را بگوييد     لطفا مرا به گوشه اي بكشا     «.  همه خنديدند »  .شرمنده نكنيد 

 ».مي دهم كه گوش كنم
اگر او مي توانست چنين فروتن و انعطاف پذير       .  انرژي زيادي نزد حاضرين آزاد شده بود      

افراد به يكديگر رو كردند و فكر كردند كه مي توانند            .  باشد، پس سايرين نيز مي توانستند     
سازمان به مرحله ي رشد و     ,  دو سال طي  .  درباره ي مشكالت پنهان خود راحت تر حرف بزنند      

. آنها به سياست هاي كاري تيم خودشان نيز دست يافتند           .  (سودآوري بي سابقه اي رسيد  
بعد از گذشت دو سال،     ).  اكنون آنها پاسخگوترين و با كيفيت ترين خدمات را ارايه مي دهند         

 .سته شدمديرعامل نيز با اداي احترام تمامي اعضاي سازمان نسبت به وي، بازنش
او بايد به ساختن قابليت هاي توسعه ي اين        .  البته سخنراني به خودي خود كافي نبود       
اين كاري بود كه وي براي مقابله با چالش         .  صداقت در خودش و ديگران نيز كمك مي كرد       

 .ايستادن پاي حرف، پيش گرفته بود
رشد شركت هاي  چالش ايستادن پاي حرف، اولين بار به وسيله ي گروهي از مديران ا              

, آنها متوجه تعارض ميان نقش هاي خودشان     .  عضو جامعه ي يادگيري سازماني، مشخص شد     
به عنوان مسئول مستقيم عملكرد و استراتژي سازمان و ساير نقش هاي مورد نياز سازمان                

 .براي انجام مسئوليت هاي تغيير شدند
همه بايد براي   .  م وابسته اند به اين نتيجه رسيدند كه اجراي اين دو نقش به ه          ,  سرانجام

اما مديران شرايط چنين تغييري را       ,  تغيير رفتارهايشان و حتي ارزش هايشان آماده باشند       
اگر مديران بر روي عقايدشان پافشاري كنند و در مورد رفتارهايشان صادق             .  ايجاد مي كنند 
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هايي كه به تغيير    اعتماد كمي به آنها وجود خواهد داشت و در نتيجه براي واكنش             ,  نباشند
 .صادقانه منجر مي شوند، امنيتي وجود نخواهد داشت

رهبران عملياتي چالش ايستادن پاي حرف را       ,  جالب است كه در گروه هاي تحقيقي ما      
آنها طبق عادت بين ارزش هاي ادعايي و رفتار واقعي رؤسا ناسازگاري             .  ناديده گرفته بودند  

ه چالش نبود و به نظرشان اين امر در كسب و كار چيزي             اما از نگاه آنها اين مسئل     .  مي ديدند
اين مسئله نشان مي دهد چگونه چالش ايستادن پاي حرف تداوم            .  عادي به شمار مي رفت   

 .انزوا و بديهي دانستن بازي هاي سياسي پنهان مي ماند, مي يابد و به دليل راحت طلبي
اين امر  .   ايشان مسئله اي مهم است    تفاوت رفتار رؤسا و ارزش هاي ادعايي     ,  با اين وجود  

در مورد تمام رهبران از جمله رابطان داخلي كه اقتدار رسمي تدارند و اعتبارشان به دليل                  
رهبران عملياتي نيز بايد چالش هاي كمبود      .  ويژگي هاي شخصيتي آنان است، صدق مي كند     

د از آنان انتظار دارند     افرادي كه با آنها كار مي كنن     .  كمك و مربوط بودن را حل كنند      ,  وقت
كسي انتظار ندارد كه رهبران بي نقص         .  كه خودشان مصداق عيني گفته هايشان باشند        

وقتي يك رييس از روشي     .  باشند، اما وجود يا فقدان صداقت و شفافيت را متوجه مي شوند           
. دتا ماه ها پيامدهاي آن احساس مي شو     ,  باز به سوي رفتارهاي مقتدرانه تغيير جهت مي دهد       

مدير پروژه از ما عصباني مي شد و مي گفت هر كسي           «:  يكي از اعضاي زيرگروه ها مي گفت    
او ما را سپر بال مي كرد و هفته ي بعد از ما             .  بهانه اي براي خوب كار نكردن واحدش دارد       

چه وقت مي توانيم به او اعتماد       :  جلوي همه به او گفتم     ,  بعد از مدتي  .  عذرخواهي مي كرد 
 »كنيم؟

كارها ,  وجود فضاي عدم اعتمادي كه مانع پيشبرد تغيير در اكثر سازمان هاست               با  
مديران متعهد به تغيير، بايد همواره آماده شنيدن انتقادات فراوان              .  دشوارتر شده است   

همچنين .  اين امر تا حدي ناشي از كوچك سازي شركت ها و ترس متعاقب آن است             .  باشند
گفته  اي قديمي  .  هاي زودگذر مديريتي زندگي كرده اند      به نظر مي رسد اكثر افراد با مد         

اين بدگماني در   ,  در آمريكا »  .در نهاد هر آدم بدگماني، يك آدم آرمان گراست         «:  مي  گويد
يك كاريكاتور به اين دليل محبوبيت يافته بود كه مديراني را            ,  مثالً.  سازمان تقديس مي شود  

, د و انتظار هم ندارند كسي از آنها تبعيت كند         كه پشت سر هم بيانيه هاي مديريتي مي دهن      
 .مسخره مي كرد

آسان ترين كار  .  چالش ايستادن پاي حرف پيچيده تر از چيزي است كه به نظر مي آيد             
اما ريشه ي اين بدگماني و رفتار      .  اين است كه بدگماني و رياكاري مديريت را مقصر بدانيم          

عميقاً در سازمان هاي عصر صنعتي رسوخ        رياكارانه در پيش فرض هاي باثباتي است كه          
من . توجه به مشتري مفهوم جديدي نبود«: يكي از مديران رده ي مياني به ما گفت. كرده اند

 :تاب زیرنقل از ک
A Car Launch With
Heart: The AutoCo
Epsilon Learning History,
by George Roth, Art
Kleiner, et al. (New York:
Oxford University Press,
1999), P.34. 
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تا وقتي رييسم را راضي نگه مي داشتم همه        .  رييس:  هميشه مي دانستم مشتري من كيست    
اين پيش فرض ها  »  .اشتمبنابراين من نيز فقط به جلب رضايت او توجه د         .  چيز رو به راه بود    

 .تغيير مي كنند, تجربه و مثال زدن, به تدريج با بازنگري
تغيير آن  ,  تا وقتي در سيستمي كه با اين پيش فرض ها محصور شده است كار مي كنيم            

تنها راه پيش روي ما     .  با پيش فرض هاي قديمي نمي توان سازمان را تغيير داد        .  دشوار است 
 . از ديناميك هاي تغيير و استراتژي ها استحركت به جلو و درك روشن 

 ديناميك هاي ضمني ايستادن پاي حرف

يكي از آنها براي اكثر كساني      .  اين چالش با دو فرايند محدودكننده ي مرتبط عمل مي كند         
هر دو در   .  دومين فرايند كمي زيركانه تر است    .  كه در اقدام تغيير حضور دارند، واضح است        

اما در هنگام اجراي    .  م به تغيير بروز مي كنند و مانع شروع اقدام مي شوند         مراحل اوليه ي اقدا  
 .تغيير نيز، نقش دارند كه تأمل و اعتماد را طلب مي كند

, با پيشرفت اقدام تغيير و پي بردن افراد به اين كه بايد در تغيير شركت كنند                        
 در پست هاي مديريتي     افراد به خصوص اگر    »  آيا اين افراد واقعاً متعهدند؟      «:  مي پرسند

فقدان اعتماد وقتي رشد مي كند كه به اعتماد زيادي         .  باشند، بايد از ارزش تغيير آگاه باشند      
وقتي اقدام تغيير در معرض خطر است، افراد به اين مسئله فكر كنند كه                     .  نياز باشد 

 .مي توانند به مديريت اعتماد كنند
. الزم است، فقدان اعتماد ديده نمي شود     در محيط كاري كه اعتماد كمي       ,  با اين تعريف  

ترديد زياد و اعتماد پايين است و افراد نيز از اين وضعيت            ,  در بسياري از وضعيت هاي كاري    
اما وقتي افراد اقدامي    .  از همين رو اعتماد مورد نياز براي انجام كار نيز پايين است            .  مطلعند

نيز احتياج دارد، اعتماد الزم براي انجام       مي كنند كه در كنار تغيير سازماني به تغيير فردي          
وقتي افراد از تغييري حمايت       .  كار افزايش مي يابد و اعتماد پايين مشكل ساز مي  شود            

اگر .  مي كنند يا آن را انجام مي دهند، بايد آمادگي قضاوت شدن رفتارشان را داشته باشند               
. ن پاي حرف تلقي نمي شوند    فقدان اعتماد رشد كند، حمايت هاي مديريت به معناي ايستاد        

. چنين وضعيتي اعتبار اقدام را كاهش مي دهد و باعث مي شود كه افراد احساس خطر بكنند              
اگر افراد  ,  به عكس .  آنها مبادرت به تغيير نمي كنند يا با سرعت كمي به آن رو مي آورند               

واقع، در مراحل   در  .  اعتبار اقدام تغيير افزايش مي يابد     ,  حاميان را معتبر و صادق بدانند       
اوليه ي اقدامات تغيير، اعتبار حاميان از دستيابي به دستاوردهاي كسب و كار اهميت                    

 .بيشتري دارد

همان طور که در شکل آمده است،
اقدام تغییر بنیادی به اعتماد و
تأمل شخصی نیاز دارد که در دو

ادل به هم پیوسته تأثیرفرایند تع 
، اگر افرادB1در حلقه ی    .  دارند

نتوانند به حمایت مدیران از اقدام
تغییر اعتماد نمایند، مأیوس

اگر اهداف و ارزش های.  می شوند
مدیران روشن و معتبر نباشد،
فقدان اعتماد سر بر می آورد که
باعث کاهش اعتبار اقدام تغییر

فقدان اعتماد باعث     .  می گردد
حلقه ی(فقدان تأمل نیز می گردد      

B2  .(افراد در فضای ناامن تأمل و
گفتگو نمی توانند اهداف و
ارزش های الزم را برای تعهد و

 .اشتیاق به تغییر توسعه بدهند
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اگر .  محدوديت ضمني اين چالش، وضوح و اعتبار اهداف و ارزش هاي مديريت است              
و تالش  زمان  ,  افراد بتوانند به حمايت رهبران خود از فعاليت ها و ارزش هايشان اعتماد كنند           

بي ترديد، اين ارزيابي   .  بيشتري براي آنها مي گذارند و خطرات بيشتري را متحمل مي شوند          
گاهي رهبران عملياتي، واقعاً به آنچه از آن حمايت مي كنند ايمان دارند، اما                .  ذهني است 

به .  چنين تصوري نامنصفانه است اما هميشه داليلي دارد        .  هنوز آن را فاقد اعتبار مي دانند      
همين دليل حاميان تغيير با افرادي كه به يكديگر كمك مي كنند تا عوامل كاهش اعتبار                  

 .تغيير را شناسايي كنند، همكاري نزديكي دارند
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افرادي كه مي خواهند نسبت به اقدام تغيير تعهد          .   اعتماد اثر ديگري نيز دارد      فقدان
در .   شخصي نياز دارند    به سطح بااليي از وضوح ارزش ها و اهداف         ,  شخصي داشته باشند  

به اين معنا كه    .  اقدامات تغيير نياز به تأمل فزاينده و اعتماد باالتر را ايجاد مي كنند             ,  عمل
رشد مي كند و در نهايت اين امكانات تعهد و اشتياق           »  فقدان تأمل «اگر افراد تأمل نكنند،     

 ).ده استنشان داده شB٢ همان طور كه در فرايند محدودكننده ي (محدود مي شود 
در موقعيت هاي كاري كه تأمل  اهميت زيادي       .  تعميق تأمل نيز به اعتماد بستگي دارد      

اهميت ندادن به افراد ساكت تنش را كاهش        .  دارد، اين مسئله اهميت بيشتري پيدا مي كند      
زماني براي طرح تأمالت خود     .  مي دهد، اما توانايي هاي جمعي را افزايش چنداني نمي دهد        

. شايد خودش نباشد  ,  خب«وقتي متوجه مي شويم    .  يم كه تأييد آنها الزم نباشد      امنيت دار 
بايد ,  اما افراد براي حضور در چنين گفتگوهايي         »  .شايد واقعاً داليل من درست نباشد       

تا حدي از آنچه مديريت ايستادن پاي حرف           ,  اين امنيت رواني   .  احساس امنيت بكنند   
 كه در مورد ارزش هاي ادعايي صادق نيستند، امنيت          در سازمان هايي .  مي داند، متأثر است  

تعهد .  فقدان اعتماد بر وجود فقدان تأمل تأثير مي گذارد           .  كمي براي تأمل وجود دارد      
مديريت براي روشن ساختن اهداف و ارزش هاي شخصي نيازمند محيطي وسيع تر براي                

 .تأمل شخصي و گفتگو است
درباره ي چگونگي تشويق يا ايجاد مانع مديريت       مديراني كه به اين چالش فكر كرده اند        

اقدام به تحول به افرادي نياز دارد كه خودشان         «:  مديرعاملي مي گفت .  درتأمل بحث كرده اند  
براي تحول امنيت كافي    ,  اگر محيط آنها پر از بازي سياسي باشد        .  را از بيرون نگاه بكنند     

نمي توانيم ,  اقدام به تحول نكنند    و اگر در تمام سطوح، افراد به عنوان شخص               .  ندارند
 ».سازگاري اهداف سازماني و شخصي را تأمين نماييم

مديران محلي، با   .  در واقع تعامل اعتماد و تأمل، در تمام سطوح سازمان رخ مي دهد              
تيم مديريت  .  كمك اعتبار و شفافيت عملكرد خود، به امنيت محيط محلي كمك مي كنند            

برخي سازمان ها اعتماد و تأمل . در سراسر سازمان تأثير مي گذاردارشد با رفتار خود بر تأمل    
فزاينده اي را در تالش هاي مديريت ارشد توسعه داده اند تا به طور مداوم ارزش ها و اهداف                 

 .خود را بررسي كنند، اما در رفتارشان ضعف داشته اند
در شركتي  ,  مثالً.  اعتماد به ديگران براي پرسش گري پديده ي بسيار جديدي است           

بزرگ كه مشكالت فني خاصي داشت، يكي از اپراتورهاي خانم فكر مي كرد در صورت                    
 . داشتن اختيارت كافي به حل اين مشكالت كمك كند



٢٢١ ♦ايستادن پاي حرف    

 

 

من به او اجازه دادم پروژه اي را طراحي كند و چند روزي را براي حل مسئله و                      
از اتاقم خارج   وقتي  ا  باره.  حلش وقت بگذارد   شش تا هشت هفته را براي اجراي راه        

 او درباره ي مشكل    ؟آنجا چه مي كرد  .  مي شدم، او را بي حركت كنار ديوار مي ديدم       
از بيكاري او ابراز نارضايتي نكنم و           تابايد به خودم فشار مي آوردم        .  فكر مي كرد 

 .اجازه ي ادامه ي كار را به او بدهم

 را حل كرد و من      يك مشكل  او   . را دادم   مورد نيازش  به او تمام اختيارات   ,  سرانجام
ه ك رويه ي ساده اي     و او كارش را خيلي خوب انجام داد       .  چيزي را از دست ندادم     

 . نمي شودمأيوس كه نشان داداو . كرد حذف ،كرد مشكل را ايجاد مي
 

. براي افراد كافي نيست كه فقط در مورد ارزش ها و اهداف شان چيزهايي بدانيم                    
نكته ي .  شخصي روشني دارند كه به محيط كارشان ارتباطي ندارندبسياري از افراد آرزوهاي 

پس از آن، افراد مي توانند اهداف شخصي خود را با اهداف و            .  مهم تشويق تأمل در كار است     
 .در چنين شرايطي است كه تأمل به تعهد مي انجامد. آرزوهاي سازمان همراه كنند

ضاي خود را به هدر داده اند؟ اين موضوع كسي نمي داند سازمان ها چقدر نبوغ و تأمل اع    
به همين دليل اغلب اقدامات تغيير،        .  براي افراد و سازمان هايشان شكست بزرگي است         

 .مصنوعي به نظر مي رسند و تغيير بنيادي بسيار كمياب است
تأمل در محيط هاي كاري، براي اغلب افراد و در بيشتر وضعيت هاي كاري، بسيار غريب              

. شتر حرفه هاي كسب و كار، هيچ وقت به اين ارزش ها نيازي نبوده است                   در بي .  است
, شما بايد شغل را بفهميد     ,  در محيط هاي كاري سنتي   «:  همان طور كه يك مدير مي گويد     
اما .  محيط سياسي را كه در آن كار مي كنيد، بشناسيد         ,  بايد اهداف كسب و كار را بدانيد       

در نوع جديد سازماني كه      .  كنيد، آگاهي داشته باشيد   واقعاً الزم نيست از آنچه دنبال مي        
دانستن چيزي كه به دنبال آن مي باشيم، اولين قدم در تعريف                ,  اكنون ايجاد مي كنيم   

 .مفاهيم كار و نقش خودمان در سازمان است, رابطه ي خودمان با ر ؤسا و زيردستان

 استراتژي هاي مقابله با چالش ايستادن پاي حرف

به اين نتيجه رسيده اند كه اثربخش ترين اهرم        ,  ي كه با اين چالش مواجه اند      مديران اجراي 
 .اشاعه ي وضوح و اعتبار ارزش ها و اهداف مديريت در سازمان است, مقابله با آن 

 

افراد .  ندسازگاري سازمان   گ زند ويژگي هاي  با را توسعه بدهيد كه      يهاي اهداف و ارزش   •
مسئول .  ازدهي نمي كنند ب  يا بهبود  سرمايه   شان را فقط صرف بازگشت      ذهن و قلب  

 ه از این گفت
Perspectives on Fullscale
Corporate Transformation 
:The “OilCo” Learning
History, by Art Kleiner,
George Roth, et al. (New
York: Oxford University
Press, 1999), P.104, 

 .نقل شده است
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مي گويد كه   ,  سا گ  دوآري   ,  برنامه ريزي بين المللي شل    واحد    سابق     يهماهنگ
نداشته باشند،   يا    داشته باشند ها مشاركت     م در معناي زندگي آد     چه  ها   سازمان«

  بلكه موجودي   ، ماشين نيست   سازمان«:  نوناكا نيز مي نويسد   »  .اجتماعاتي انساني اند 
از آنچه سازمان      و هويت و اهداف مشترك دارد    ,  احساس جمعي ,   آدم مثل  .زنده است 

اين معناست كه ياد    هاي معتبر به     توسعه ي ارزش »  .دارد مشترك   دنبال مي كند، فهمي  
 .گوش بدهيمبه آرزوهاي مستتر در سازمان بگيريم 

 

 ٥٣٠در صفحه ي   »  استراتژي به عنوان مذاكره   « و   ٥١٨در صفحه ي   »  پرسش هاي بزرگ «به  
 .مراجعه كنيد

 

 اين  مخاطب  . اعتبار بدهيد   ها و اهداف سازمان      ارزش تحقق مصاديق رفتاري به    با   •
 چه دوست داشته باشيد و چه       . بنيادي حمايت مي كنند   تغيير كه از    مديراني اندچالش  

 قضاوت   در  تناقض  و اكنون در خانه اي شيشه اي زندگي مي كنيد     ,  دوست نداشته باشيد  
آزادانه رفتار شما را نقد و ارزيابي         شما  زيردستان  .   است در معرض ديد  عمل شما   و  

.  بستگي داردعملكرد شما بلكه حياتشان به نيستند، بدبين  نسبت به شما آنها.مي كنند
را آزمون  جديد  افراد بايد قواعد    ,  شما و ديگران قواعد بازي سازمان را تغيير داده ايد          

 .دن چقدر خوب عمل مي كن، در لحظات بحرانيبه خصوص، كنند تا ببينند
سرانجام رفتار افراد در سراسر سازمان، براي سازگاري با رفتار مديران تغيير                   

مديراني كه مي خواهند اطالعات درست به آنها برسد، بايد به ديگران اطالعات            .  مي كند
ر مسئوليت ها  مديراني كه به دنبال همكاري در سازمان مي باشند، بايد د         .  درست بدهند 

مديراني كه مي خواهند ياد بگيرند ديگران چگونه فكر و حس            .  و عواقب سهيم شوند   
 بدون پنهان شدن     -مي كنند، بايد شيوه هايي براي بيان افكار و احساسات خودشان             

 . پيدا كنند-پشت نقاب مرموز ارشديت سازماني 
ري هميشه آرام و    منظور ما اين نيست كه مديران نقش بازي كنند يا محيط كا             

افراد از  ,  هر چه محيط شفاف تر مي شود    .  دقيقاً عكس اين امر اتفاق مي افتد     .  ماليم باشد 
مثل مديرعامل  (وقتي رهبران اجرايي    .  دورويي ها و ناكامي هاي سازمان آگاه تر مي شوند     

اما دست  .  افراد احساس ناراحتي مي كنند   ,  از مشكالت آگاه مي شوند   )  ابتداي اين فصل  
سو .  م حس مي كنند كه رهبران اجرايي سعي دارند با مسايل بنيادي كنار بيايند                ك

 همكاري نزديكي با مديرعامل شركتي كه بازطراحي          - به عنوان مشاور      -زوپانسكي  
اين مديرعامل هر از گاهي دستانش را با خشم باال مي برد و            .  سازماني كرده بود، داشت   
 ».ايي است كه نمي دانيمهميشه چيز ه«: به خودش متذكر مي شد

گفته ی دوگاس از سخنان وی به
جامعه ی یادگیری سازمانی گرفته

راز بقایهمچنین به    .  شده است 
، ترجمه ی  علی پارساییانشرکت ها

و مرور آن)  1378ساپکو،  :  تهران(
 همین کتاب513در صفحه ی     
گفته ی نانوکا از.مراجعه کنید  

در»  دانش سازمان می سازد     «
مبردسا/، نوامبر  هاروارد بیزینس  

همچنین.  ، نقل شده است     1991
طراحی ایده های اداره ی«به    

، نوشته ی بیل اوبرایان در»سازمان
،کتاب میدانی پنجمین فرمان        

ایجاد چشم انداز«؛ و   306صفحه ی  
،»چگونه آغاز کنیم     :  مشترک

کتابنوشته ی برایان اسمیت در       
، صفحه یمیدانی پنجمین فرمان   

 . نگاه نمایید312
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تمام ما نقاط كوري داريم كه اعتبار و          .  با شريك كار كنيد    .  تنها آن را انجام ندهيد      •
چيزي كه درباره ي   .  توانايي ما را در ايجاد امنيت و اعتماد به ديگران محدود مي كند             

 صادقهم كه   هر چقدر   .   اين است كه نمي توانيم آنها را ببينيم        اهميت دارد نقاط كور   
نيم دانمي .  نمي بينيممي گردد،جنبه هايي از رفتارمان را كه باعث نگراني ديگران , باشيم

 هميشه  اثربخش، اجرايي يا عملياتي      ان رهبر ،در واقع .  ديگران چگونه ما را مي بينند     
ران عملياتي ديگر و    بمشاوران داخلي و بيروني يا ره     ,  شركاي خوبي داشته اند؛ همكاران   

 را به خوبي      آنها ند مسايل ست كه مي توان   بوده اند  نزديك  به آنها  در آن ق   كه مديراني
كسي كه مي توانيم راحت با او      ,  فكري است شريك  ,   خوب يك شريك .   ببينند خودشان

 دوستي كه آرزوهايمان را با او مطرح           ؛حرف بزنيم و فكرمان را به چالش بخوانيم          
 كه شريك   استترين نكته اين     مهم.  مي كنيم و بدون قيد و شرط از ما حمايت مي كند         

  داشتن  بدون ،رهبران تغيير .   مي گويد ، الزم است   دارد و آنچه را كه واقعاً      با ما همدردي  
 .ند خودشان خطرناك روياهايديگران و, شريك كورند و حتي براي خودشان

آرامش خود را , وقتي رهبران با مسئله اي مواجه مي شوند. بردبار بودن را پرورش بدهيد •
آنها به صورت نمادين مي گويند     .  رو مي آورند هاي مقتدرانه    ست مي دهند و به عادت    از د 

را به مخاطره   تغيير    اقدام  ،يكي دو اتفاق مثل اين    .  كه اقدام جديد فقط يك هوس است      
نشان مي دهد كه شيوه هاي انجام كار      بحران  وجود  به خاطر داشته باشيد كه      .  مي اندازد

 .رخ نمي دادصورت بحران در غير اين . موفق نيستند
كليد «: از خودتان بپرسيد. بهتر است قبل از وقوع بحران به ارزش هايتان فكر كنيد     

اصلي من كدام است؟ چه چيزي باعث ايجاد مشكالت مي شود؟ آيا مي توانم بر آن                   
موانع غلبه كنم و زودتر متوجه آنها بشوم و آنها را عقب بزنم؟ آيا مي توانم شيوه  اي پيدا                 

 »كنم كه بدون از دست دادن آرامش، فشارها را تحمل كنم؟
با توسعه ي توانايي تأمل، مي توانيد به نتايج خوبي دست پيدا              :  خبرهاي خوب 

, هر چه ارزش هاي ادعايي و عمل روزمره اتان سازگاري بيشتري داشته باشند              .  كنيد
ر ارزش هايتان  ناسازگاري د .  احساس اضطراب كمتري مي كنيد و انرژي بيشتري داريد        

اگر اقدام تحول باعث مي شود كه با شيوه ي دلخواهتان هماهنگي           .  تضعيف كننده است 
 .بيشتري داشته باشيد، مثل اين است كه در خانه ي خودتان باشيد

 برايبيشتر مشكالتي كه مديران     .  احساس آگاهي سازماني بيشتري را توسعه بدهيد        •
.  و تيم هاي سازمان است    ها  موقعيت  بودن از  دور  به دليل   ، دارند شان حرف رويايستادن  
 مثل  -رهبران عملياتي    .  صادق است  رهبران اجرايي     در مورد  به خصوص     اين امر 

به زيردستان  ,   توسعه ي توليد يا رهبران تيم محلي         ي رهبران پروژه  -  مديران واحد 
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 انصدها يا هزار  اما رهبر اجرايي    .  آنها مي توانند مسايل دست اول را ببينند      .  ندتر نزديك
با تماس چهره به چهره ي كمي        رهبران اجرايي    .  كيلومتر دورتر از زيردستان است      

 .احساس خوبي دارند آنانافراد كمي نسبت به در نتيجه د و نداركاركنان 
 با انتظاري كه    ،رؤسا بر رفتار زيردستانشان   .  به عقايدتان درباره ي افراد خوب فكر كنيد       •

ما رؤسايي را مي شناسيم كه فكر مي كنند اغلب افراد           .  مي گذارند تأثير   ،از آنان دارند  
 ،وارد مي شوند با ايشان   اين رؤسا راحت به نزاع      .  ندارند  انگيزه   ، بسيار تغييربراي انجام   

كه براي    نيز پي برده اند   زيردستان آنها    .  راه ديگري به ذهن ايشان نمي رسد       چون  
 مي مانند و به اين ترتيب       دستورات منتظر   بنابرايناشتباهات خود مؤاخذه مي شوند،      

 تقويت  ،دنتفويض اختيار نمي دان   پذيرش و     را آماده ي     كاركنان مديران كه     برداشت
 .مي گردد

 

 . مراجعه كنيد٢٥٢در صفحه ي » نكاتي براي رهبر اجرايي«به 
 

. تغيير دادن پيش فرض هايي كه درباره ي افراد داريد، موجب وقايع جالبي مي شوند          
به ما گفت زماني مسئوليت كارخانه اي را داشته كه بايد          ,  ي از مديران واحد در اينتل     يك

مي توانيد حقيقت را   :  در اينتل دو راه پيش روي شماست      «.  طي دو سال تعطيل مي شد    
 ماه افراد خوب خود را از دست مي دهيد يا دروغ              ٤بگوييد كه در اين صورت طي         

. هركسي انتخاب خاص خودش را دارد      .  حفظ كنيد بگوييد و افراد را تا آخرين لحظه         
 نفر از بهترين افراد من رفتند و من مجبور بودم ٨. من تصميم گرفتم كه به همه بگويم  

اكنون مجبور بودم به    .  مسئوليت ها را به افرادي بدهم كه هيچ اعتمادي به آنها نداشتم          
هنوز نيز آنها نياز    .  ك كنم آنها متكي باشم و بسيار گرفتارتر از آن بودم كه به آنها كم             

 ».به كمك دارند
رهبران اجرايي كه اين     .  هاي افراد وقت بگذاريد     براي صحبت كردن درباره ي ارزش      •

.  مي كنند تأكيد در تمام سطوح سازمان      گفتگوهااهميت اين   به    ،چالش را مي شناسند  
 ريتسمديران به    ,  در عوض .   به چشم نمي آيد     البته بيشتر مواقع چنين تأكيدي      

هاي  زشر آرزوها و ا   كه وقتي   توجه ندارند   مي كنند و تغييرات برنامه ريزي شده تأكيد      
, تر باشد  هر چه فرايند عميق   .  چه احساسي دارند  ,  دن تحقق پيدا نمي كن    افراد شخصي 
 تأكيد بيشتري براي روشن       بايد  آن متأثر مي شوند و     ازهاي شخصي بيشتري      ارزش

 .هاي شخصي بشود ساختن ارزش
 )٢٥٠در صفحه ي   (همان طور كه جني فر كيمني      .  سا را پرورش بدهيد   ؤدباري با ر  بر •

 .ات اثربخش تري براي تغيير انجام مي دهند        مي گويد افراد در نقش زيردست اقدام        



٢٢٥ ♦ايستادن پاي حرف    

 

 

ها  گرايش،   منابع و قدرتشان   كمك اين الگوي ذهني نافذ وجود دارد كه رؤسا با           معموالً
اين كار  وقتي مديران   .  دنشوب تغيير سازگار    اقداميد   تا با نيازهاي جد    مي دهندرا تغيير   

چيز اما واقعيت   .  چنين قصدي ندارند  مديران   كه   افراد فرض مي كنند  ,  را نمي كنند 
 . كنند تغيير فوراًن نمي توانند مديراديگري است؛ 

رهبران شبكه خودشان را در وضعيتي وخيم           .  ديپلماسي انتقال را انجام بدهيد        •
, صبحروز  يك  .   دارند ، نقشي حياتي به عهده     چالشمقابله با    براي   انآن اما   .مي بينند

 از پيش فرض هاي شما بايد تسليم بشويد و برخي        «پيش رييس مي روند و مي گويند       
شما «:  مي گويندبه زيردستان   ,  در بعد از ظهر   »  .خود را درباره ي زيردستان تغيير بدهيد     

؛ در غير اين صورت،     ت بيشتري بپذيريد  بايد خودتان اين فاصله را پر كنيد و مسئولي         
 ». بازمي گرددهمه چيز به جاي اولش

 ...   نگاه رهبران اجرايي ٢
  ١٩٩٣١٩٩٣--١٩٩٨١٩٩٨, , به اجرا و رهبري تغيير بنيادي در شركت نفتي شلبه اجرا و رهبري تغيير بنيادي در شركت نفتي شل

 فیلیپ کارول

 رخ  ، تغيير فراگيري در شركت نفتي شل در هوستون         اقدام  ،در شش سال گذشته   
شل است اما   رويال  ي شل بخشي از گروه بين المللي       هر چند شركت نفت   .  داده است 

تحول شل نيز از همين     .  ندا  در نيم قرن گذشته مستقل بوده        هاي آن بيشتر فعاليت 
 .است بزرگ صدها نفر را درگير كرده اقدامي. مي كندقاعده تبعيت 

ساختار جديد اداره ي آن است كه بر       ,  شلدر شركت   مشهودترين جنبه ي تحول    
قدرت تا جايي كه ممكن است به مديران           .   استوار است  ركز قدرت عدم تم   اصل

اكنون كسب و    ,  آوري اطالعات   مثل فن   يمراكز.  محلي شركت منتقل مي شود     
اتحاد هاي .   است بين المللي  اكنون شركتي  خدمات شل    ثالًم  . اندمستقل كارهاي نيمه 

تأكيد بر  .  اكنون اهميت به سزايي دارند     )  هاي مشترك شل   مثل پااليشگاه (جديد  
شده استخدام دائمي و ضمانت شغلي        جايگزين    افراد چشم انداز و توانايي  ,  ارزشها
اين .  استكرده    رويكرد يادگيري رسوخ   شركت   آموزش و مركز     تيم ها در    .است

 كارآفريني و احساس تعهد و        ، در سطح نوآوري    ،در نتايج كسب و كار        تغييرات
 .ند مشهوداشتياق
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.  در اين تالش سمت مشاور را داشته اند        ، ي اين كتاب  پنج نفر از شش نويسنده    
 كار وي و    به دليل  را   -   مديرعامل شركت در زمان تغيير بنيادي       -  فيل كارول ،  ما

 MITهاي كاري    او همچنين عضو يكي از گروه     .  تأثيرش بر اعضاي شل مي شناسيم    
ن فصل  دي چالش اي  نب هاي اين كتاب را تنظيم كرده اند و در صورت         است كه چالش  

 تغييري  اقدام به  مديرعامل را براي      نگرش او   روايت.  نقش مستقيمي داشته است    
هاي جديد تغيير     احساس نابي به ارزش    وي.  بزرگ در سازماني بزرگ نشان مي دهد     

 .دارد

قبل از اين كه عمالً     ,  وقتي متوجه مي شويد كه قرار است مديرعامل سازماني بزرگ بشويد          
، از  ١٩٩٣من به مدت شش ماه، در سال         .   بايد كمي فكر كنيد    در اين سمت قرار بگيريد،    

وقتي مديرعامل بشوم آيا تمام چيزهايي را كه مقامات باالتر مي گويند،             :  خودم مي پرسيدم 
 مي پذيرم؟ يا مي خواهم تحول بزرگي در شركت ايجاد كنم؟

كه من سال ها تجربه در مديريت ارشد شركت نفتي شل داشتم و در موقعيتي بودم                  
بي ترديد، بسياري از كارها را درست       .  مي توانستم اشتباهات خودم و شركت را ارزيابي كنم        

بار ها به تعديل نيرو و      .   وضعيت مان خوب نبود   ١٩٨٠انجام مي داديم، اما در اواخر دهه ي        
. ساير روش هاي كاهش هزينه كه در شل كمتر به وقوع مي پيوست، متوسل شده  بوديم                  

. همه چيز رو به راه مي شود     ,  د معتقد بودند كه با عبور از اين دوره ي دشوار          بسياري از افرا  
 . اما از نظر من، اين معيارهاي غلط ما را به سطح عملكرد مطلوب نمي رساندند
برخي اعضاي  .  افراد مرا معمار تحول شل مي دانستند، اما اين موضوع درست نبود               

ايده ي تغيير انقالبي رو آورده بودند و آماده ي        به  ,  شركت قبل از اين كه من مديرعامل بشوم       
منتسب كردن تمام اقدامات تغيير به مقامات باالي         ,  در ضمن .  انجام چنين تجربه اي بودند   

به طور  ,  اگر افراد رهبران اجرايي را مسئول موفقيت ها بدانند       .  سازمان بسيار خطرناك است   
موفقيت تحول . جه تغيير پايدار نمي ماند كامل درگير فرايند تغيير شركت نمي شوند و در نتي        

در اين است كه بسياري از اعضاي سازمان در طراحي و توسعه ي آن                 ,  شركت نفتي شل  
 .مشاركت كرده اند
 اغلب مديران ارشد شركت از جمله خود من         -اعضاي شوراي رهبري شل     ,  با اين وجود  

 تحول و شيوه هاي اجرايي       مجبور بودند كه در تمام مراحل تغيير، درباره ي جهت گيري           -
رهبران اجرايي سازمان هاي ديگر، مي توانند از تجربه ي ما بهره         .  تغيير بنيادي تصميم بگيرند   

 .بر اساس تجربه ي ما، چهار حوزه بيشترين توجه را مي طلبد. ببرند



٢٢٧ ♦ايستادن پاي حرف    

 

 

 )به ساختار جديد اداره كردن(گسترش الگوي كسب و كار . ١

. راد انتظار دارند، در مقابل تغيير مقاومت نشان مي دهند          سازمان ها اغلب كمتر از آنچه اف      
اما اگر آزادي   .  بيشتر مديران و كارمندان تمايل و توانايي عملي كردن ايده هايشان را دارند            

 .مأيوس مي شوند, عمل و صحبت آنها محدود بشود
بنابراين تصميم گرفتيم سازوكاري براي توزيع قدرت و تصميم گيري در سطوح                   

تر ايجاد كنيم و به افراد در مورد نيازهايشان آزادي بدهيم تا بر شغل خود كنترل                    محلي 
افراد به دنبال   .  شل در طي زمان به سازماني بسيار كنترلي تبديل شده بود            .  داشته باشند 

هميشه اين شيوه ي مديريتي را مخرب      »  اكنون چه كار بكنيم؟   «.  مسير مديريت ارشد بودند   
 .استفاده از استعدادهاي سازمان را دشوار مي كرداين شيوه . مي دانستم

. مديران ارشد نيز در مسير مناسب قرار نداشتند         ,  در ضمن، در اين شيوه ي مديريت      
 ٧٥ما براي سال بعد     «افراد بودجه خود را در باالترين سطح اعالم مي كردند و مي گفتند كه             

مسئوليت نتايج  »  .هيم انجام بدهيم  ميليون دالر الزم داريم و اين هم كاري است كه مي خوا          
افراد مي دانستند كه رده هاي باال تصميم مي گيرند و مبلغ ها را           .  به عهده ي هيچ كسي نبود    

اگر بودجه تصويب مي شد به      .  به خاطر مي سپارند  
اين معنا بود كه دفعه ي بعد بايد درخواست باالتري          

 .بكنند
 و  ما ساختار اداره كردن شركت را تغيير داديم        

هر قسمت از شركت، خودش موازنه ي سود و زيان           
تصميم درباره ي چگونگي هزينه كردن       .  را مي كرد 

رهبران اجرايي مي توانستند   .  سرمايه، متمركز نبود  
با رهبران محلي درباره ي عاقالنه بودن تصميم ها           
حرف بزنند، اما رهبران عملياتي تصميم نهايي را           

 با نرخ   -زم داشتند   آنها پولي را كه ال     .  مي گرفتند
مسئوليت .   از شركت قرض مي كردند         -بهره   

بازپرداخت و توزيع آن در واحد كاري به عهده ي            
وقتي رهبر محلي مي خواست شركت      .  خودشان بود 

ولي آيا مي داني چقدر    ,  خوب است «:  ساختار جديد اداره كردن مي گفت     ,  ديگري را بخرد  
هاي كل شركت دارد؟ آيا مي تواني پولش را           مي ارزد؟ و چه تأثيري روي ساختار هزينه          

 »بدهي؟ شايد مانع ساختن واحدي ديگر بشود، اما انتخاب خود شماست؟

 از1996شرکت نفتی شل از سال      
این نمودار برای نشان دادن چهار
عنصر تغییر سازمانی استفاده نموده

این چهار عنصر در این مقاله. است
مثلث«در زوایای   .  توصیف شده اند 

سه نوع فعالیت جمعی»  تخول
اشاعه ی انواع جدید:  وجود دارد 

رهبری، گسترش الگوی کسب و
مان به گونه ایکار، و ترغیب ساز    

 گرایش ها و       توسعه ی  که به 
   پر انرژی کمک     فعالیت های      

       کاری    مرکز  در.   نماید       
     همراهی :است  شخصی          

 گرایش های   و   اشتیاق             
     اهداف و   فردی با                 

 .چشم انداز تحول                    
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براي ايجاد اين ساختار اداره كردن، بايد مهارت هاي عملي كسب و كار را در شركت                  
وقتي متوجه شديم كه بسياري از مديران ارشد از عوامل موفقيت مالي               .  توسعه مي داديم 

، من مسئول هماهنگي بودجه ي      ١٩٧٠مثالً در سال    .  اهي ندارند، بسيار متعجب شديم     آگ
كشف و توليد در بزرگ ترين قسمت كسب و كارمان بودم؛ اما هنوز نمي دانستم كه كنار                   

كاركنان دانا و توانا بودند، اما براي آموزش آنها در اصول كسب و              .  گذاشتن به چه معناست   
 .كار وقت نمي گذاشتيم

 

 . مراجعه كنيد٤٠١براي اطالعات بيشتر درباره ي ساختار اداره كردن شل به صفحه ي 
 

براي ما فن آوري اهميت      .  اين مسئله در صنايع فني هميشه يك ريسك است               
مثالً ساخت يك پااليشگاه، آن قدر پيچيده بود كه فكر مي كرديم               .  خارق العاده اي داشت 

به عكس، به صالحيت    .  رباره ي آن تصميم بگيرد   كسي بدون تخصص فني عميق نمي تواند د      
بر اين باور بوديم كه افراد مالي با اعداد بازي مي كنند تا به               .  تجاري اهميتي داده نمي شد   

هيچ كس به امور    .  اطالعات آنها در درون سازمان اهميتي نداشت       .  ديگران گزارش بدهند  
نها به واحد برنامه ريزي، گروهي     آ.  مالي نمي رفت تا بفهمد كسب و كار چگونه عمل مي كند          

 تعداد بشكه در روز يا نسبت       -از مهندسان كه سيستم معيارهاي عملياتي را ساخته بودند           
 . مراجعه مي كردند-هزينه ي هر بشكه به قيمت آن 

تخصص فني بايد با مهارت     .  متوجه شديم كه اين مدل در جهان امروز درست نيست          
. افراد بايد عوامل ارزش افزاي اقدام خود را بشناسند           .  باالي كسب و كار تلفيق مي شد        

بنابراين اگر مي خواهيم افراد كارهايشان را مثل يك كسب و كار هدايت كنند، بايد                       
سيستم هاي اطالعاتي، حساب رسي مالي، برگه هاي تراز مالي       .  زيربناهاي الزم را ايجاد كنيم    

 .ثربخشي خود را حفظ كنندو داده هاي حسابداري را ايجاد نماييم تا افراد ا

 رهبري. ٢

در يادداشتي كوتاه نوشتيم،     .  ، شروع اقدام جديدمان را اعالم كرديم         ١٩٩٤در ژانويه ي    
. تا به بهبود مداوم عملكرد دست پيدا كنيم       »  مي خواهيم توسعه و يادگيري را تقويت كنيم      «

 »فهميم؟منظورتان را نمي «:  گفتند- از جمله بسياري از رهبران ارشد -همه 
در واقع، اولين بيانيه، درباره ي نقش و هدف رهبران سازمان بود كه مديران ارشد براي                

براي ايجاد الگوي كسب و كار جديد، بايد شيوه ي رهبري را             .  زيردستان تهيه كرده بودند   
تغيير مي داديم؛ رهبري سنتي بر همه چيز داني و كنترل شديد تأكيد داشت كه در آن رهبر             

بايد .  اين الگو بايد تغيير مي كرد    .  رست مي گفت و مورد سؤال هم قرار نمي گرفت        هميشه د 

این ایده های ضمنی ساختار اداره
دی از مقاله یحکردن تا       

نویسنده ی انگلیسی مدیریت،
متعادل کردن«چارلز هندی،      
هاروارددر    »  قدرت سازمان   

،1992دسامبر   /، نوامبر  بیزینس
 ستگرفته شده ا
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رهبران ارشد را مسئول تصميم گيري نمي دانستيم و آنها را مشغول يادگيري و مسئول                  
 .پرورش نسل بعدي رهبران مي ديديم

 در جلسات شوراي مديران ارشد يا تيم هاي يك پااليشگاه يا واحدي شيميايي، افراد               
مي پرسيدند چه برنامه اي براي توسعه ي توانايي ها داريم؟ چگونه رهبران جديدي را در ميان             
اپراتورها پرورش بدهيم؟ چه كار كنيم تا مطمئن شويم افرادي كه وظيفه ي تعمير پمپ را                
به عهده دارند، اصول رهبري مشابهي را به كار مي برند؟ مي فهمند و ياد مي گيرند؟ چه نوع                 

و در چه وضعيتي مناسب است؟ در ضمن افراد بايد به دليل داشتن توانايي ترويج                 رهبري  
 .اين ايده ها پاداش مي گرفتند

در نظام جديد شل، سمت رهبري به معناي امتياز و حق نبود؛ بلكه به معناي تعهدات                 
دند يا  آنها با دستوراتي كه مي دا    .  رهبران بايد در مورد رفتارشان دقيق تر بودند       .  بيشتر بود 

. حرف هايي كه مي زدند قضاوت نمي شدند بلكه با عمل و نتايج كارشان ارزيابي مي شدند                
شما مي گوييد كه به     «:  افراد بيشتر به فاصله ي ميان حرف و عمل رهبر توجه مي كردند             

 ».دنبال بحث دوستانه ايد، اما مرتب حرف ديگران را قطع مي كنيد
اگر كسي بخواهد    .  يتي و پيچيده است     متوجه شدم كه رهبري مسئله اي موقع         

افراد مختلف رهبري   .  ويژگي هاي رهبري خوب را توصيف كند، با مشكل رو به رو مي شود            
اما اگر بتوانيد از رهبر دستوردهنده به رهبر          .  خوب را به شكل يكساني تعريف نمي كنند        

ر اثربخشي  مزاياي اين كار، د     .  خدمت گذار برسيد، افراد مزاياي آن را درك مي كنند            
رهبر دستوردهنده، آزادي و اختيار كمتري       .  سازمان ها و كارهاي شخصي قابل درك است       

معموالً هر فرد دستوردهنده اي از يك فرد دستوردهنده ي ديگر پيروي مي كند؛ حتي             .  دارد
 .پاتون نيز دستوراتش را از آيزنهاور مي گرفت

ست مي داند، انجام بدهد و       برعكس، رهبر خدمت گذار  مختار است كاري را كه در            
منظور ما تحميل خواست شخصي به شيوه اي مطلق و               .  مسئول پيامدهاي آن است     

منظور ما حساسيت نسبت به سيستم كاري،  باز بودن و مشاركت در              .  خودخواهانه، نيست 
همچنين .  سيستم تا حد ممكن است و دقت كنيم كه كدام بخش از سازمان به ما نياز دارد                

اگر سعي كنيد ايرادهاي خودتان را پنهان كنيد،        .  شان دادن داوطلبانه بودن است    به معناي ن  
 .رهبر خوبي نخواهيد شد

براي انجام چنين كاري، افراد بايد فرصت توقف و تأمل بر توسعه ي خودشان را داشته                
راد مثالً  اف. موقعيت و پاداش بايد از موقعيت سازماني و قدرت سلسله مراتبي جدا شود. باشند

گاهي به سمت هايي ارتقا مي يابند كه شايسته و مناسب آن نيستند يا عملكرد آنها انتظارات               
 چگونه از سمت هاي خود     ،اين افراد در ساختار موجود پاداش و منزلت        .  را برآورده نمي كند  
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واكنش معمول رها   .  بركنار مي شوند؟ فكر نمي كنم كسي بداند چگونه اين كار را انجام بدهد           
فكر مي كنم با ساختار جديد     .  ن آن است؛ مگر اين كه سازمان را دچار كژكاركرد بكند           كرد

اداره كردن و الگوي رهبري، حركت افراد آسان تر شده است و به آنها كمك نموده كه                      
 .بديل هاي جذابي بيابند تا از استعدادشان بهتر استفاده كنند

 

نوشته ي ليندا پيرس در صفحه ي     »   در شل  داستان هايي درباره ي توسعه ي رفتار رهبري    «به  
 . مراجعه كنيد١٣٥نوشته ي تام راين در صفحه ي » درباره ي گروه هدايت كننده ها« و ٢٣٤

 

 التزام. ٣

 كارمان را شروع كرديم، افراد كمي به دوام اين تحول در مجموعه ي               ١٩٩٣وقتي در سال    
ر خواهند شد در جلساتي درباره ي       بيشتر آنها فكر مي كردند كه مجبو      .  شل اعتقاد داشتند  

 .ارزش ها و چشم انداز، شركت كنند و سپس بدون هيچ نوع تأثيري همه چيز تمام مي شود
در ضمن، در رده هاي باال، چشم انداز و مجموعه اي از ارزش ها را تنظيم نموديم و                     

دي استفاده  ما از واژه ي پاي بن   .   پرسنل خود صحبت كرديم    ٢٢٠٠٠درباره ي ارتباط آنها با     
حس مي كرديم كه اگر بتوانيم آنچه را سعي داريم انجام بدهيم، به روشني شرح                 .  نكرديم

اما فكر نمي كرديم   .  بدهيم، طرح و نقشه مي تواند اجرا بشود و موفقيت ما نيز حتمي است              
 .كه تحول سازماني به اين ترتيب كار كند

 و فكر مي كنم ايده ي تحول       من حرف هايت را شنيدم   «:  بازخوردهاي متعددي داشتيم  
در جلسه بود و حرفي درباره ي تحول       )  يكي از اعضاي شوراي رهبري    (جالب است اما فالني     

افراد گاهي به ما تذكر مي دهند كه خود        »  چرا حرف هاي متناقضي مي شنويم؟   .  در كار نبود  
اظهار نظرها  اين گونه   .  ما طبق ارزش هايي كه درباره ي آنها حرف مي زنيم، عمل نمي كنيم          

به عبارت ديگر، افراد زيادي از ايده ها و   .  طبيعي است و نشان دهنده ي سالمت سازمان است       
 .وقتي افراد درباره ي آن صحبت كنند، رهبرانشان بايد پاسخ بدهند. مفاهيم جديد آگاهند

پس از هجده ماه    .  اما پاي بندي، فرايند گوش كردن به افراد است و نه ارتباط با آنها               
لسه ي منظم كه در آنها درباره ي ارزش ها و طرح هايمان در مورد تحول حرف زديم، اين                 ج

 ما مهارت هاي اوليه ي گوش كردن به افراد را نداريم         :  مطالب به اعضاي شوراي رهبري رسيد     
ما گوش كردن را تشويق        .  و اجازه نمي دهيم ايده هاي افراد بر روي ما تأثير بگذارد               

برخي از ما در هنگام عدم توافق        .  مان در بحث ها به آن پايبند نبوديم       مي كرديم، اما خود  
فرقي نمي كند چه   «ديگران سعي مي كردند در هر بحثي پيروز بشوند،           .  عصباني مي شديم 

 . آنها فكر مي كنند،  پاسخي بهتر از ديگران دارند» .مي گوييد
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به اين  .  رگزار كرديم براي اين كه ياد بگيريم اثربخش تر بشنويم، جلسات متعددي ب            
براي اولين بار شروع به شنيدن      .  ترتيب، افراد در سازمان به اقدامات ما اطمينان پيدا كردند         

اين كار . كردم و درباره ي فرايند تحول از افراد بيرون از حوزه هاي كاري خود مطالبي شنيدم
در سازمان نفوذ ما پيشرفت كمي داشتيم و به تدريج، . در مسيري راحت و ساده پيش نرفت    

 .كرديم
براي من پاي بندي دشوارتر از الگوي كسب و كار يا رهبري بود؛ تغييري بنيادي در                   

 سال پيش كارم را در شل شروع كردم،            ٣٥وقتي  .  روابط ميان شركت ها و كاركنان بود       
كاركنان در ازاي وفاداري به شركت و اطاعت از سيستم هاي مديريتي، انتظار امنيت و                    

. امروزه هيچ شركتي و هيچ نوع قراردادي امنيت برقرار نمي كند           .  شغلي را داشتند  مزاياي  
. تنها ضامن امنيت شغلي، عملكرد و توانايي آنها در افزودن ارزش بر سيستم اقتصادي است               

پذيرش اين روابط جديد بسيار دشوار است،  چون اطمينان و مسئوليت بيشتري براي كارها               
 .ه داردو توسعه ي شخصي به همرا

سازمان و رهبران، بايد     .  اما اكنون در عوض وفاداري،  به دنبال جلب تعهد افراديم             
سازمان مسئول كمك به افراد است تا       .  محيطي فراهم كنند كه افراد تعهد را انتخاب نمايند        

اگر چنين كاري   .  بتوانند محيطي را ايجاد نمايند كه بر كسب و كارشان كنترل داشته باشند            
 . بدهيد، كسي روابط استخدامي جديد را نمي پذيردرا انجام

آموزش با تكرار و دست كاري رخ       .  من در مورد استفاده از واژه ي آموزش ترديد دارم          
افراد آموزش مي بينند كه برنامه ي كامپيوتري بنويسند اما نمي توانند آموزش               .  مي دهد

 .دببينند كه با شرايط كامالً غير قابل پيش بيني كنار بياين
تصميم ها را تيم هاي متشكل از      .  بنابراين به جاي آموزش، يادگيري را ترويج كرديم         

افرادي از قسمت هاي مختلف سازمان مي گرفتند، آنها مسايل كسب و كار و استراتژيك را                
آنها فعاليت هاي سازمان هاي ديگر را بررسي كردند و صرفاً به شيوه هاي            .  بررسي مي كردند   

به اين ترتيب رويكرد هاي جديدي در سازمان مطرح         .  داري اكتفا نمي كردند  متداول الگو بر  
 .شدند

عالوه بر اين، با تأسيس مركز يادگيري در شركت نشان داديم كه به توسعه ي توانايي                 
ما از اين مركز براي جهت دهي افراد جديدي كه به شل             .  تمام اعضاي سازمان تعهد داريم    

به اين  .  اين كار به ما اجازه مي داد كه از يكديگر ياد بگيريم            .  مي آمدند،  استفاده مي كرديم  
ترتيب مديريت ارشد در خط مقدم و در جلوي بخش هاي بزرگ تر شركت قرار مي گرفت و                 

 .به ديگران نشان مي داد كه نسبت به موقعيت هاي متقابل متعهد و انتقادپذير است
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 نظم شخصي. ٤

رهبران چيزي را كه فكر      .   آغاز و پايان مي گيرد     اقدام به تحول با همراهي شخصي رهبر        
سپس از  .  مي كنند درست است و چيزي را كه مي خواهند انجام بدهند،  توسعه مي دهند              

آيا اين كار به صالح سازمان است؟ آيا در ميان هزاران كارمند، تعداد               :  خودشان مي پرسند 
 ي آنها و ارزش هاي آنان        كافي چنين نظري دارند؟ آيا با عاليق كارمندان و خانواده                

اگر بين صالح سازمان و ارزش هاي رهبران          .  سازگاريم؟ اين امر مهم ترين عنصر است        
 .سازگاري نباشد، و هدف صرفاً پول درآوردن باشد، نتايج نامطلوبي به دنبال خواهد داشت

بسياري از  .  نكته ي جالب در مورد شيوه هاي جديد رهبري، آسان تر بودن آنهاست              
. اي مشكلي كه بايد با آن روبه رو بشويم، مواردي است كه به داليلي از آنها مي ترسيم                 كاره

يادگيري مخفي نكردن تجربه هاي شكست خورده و اشتباهات، يكي از جنبه هاي خوب اين              
 .اگر نخواهيم كامل باشيم، بسياري از چيزهاي جديد ممكن است. كار است

فتي شل بعد از من، به جامعه اي متمركز،          من گاهي از خودم مي پرسم، آيا شركت ن         
اما پس از گذشت شش سال، بعيد است        .  همگن و پدرساالر تغيير خواهد كرد؛ ممكن است       

كه رهبران كنترلي بتوانند كارها را به روال سابق بازگردانند؛ سازمان نيز به دنبال رهبران                 
ا داشته و باعث شده است      آسان تر كردن كارها، موفقيت هاي خوبي براي م      .  ديكتاتور نيست 

كه افراد نسبت به اجتماعي كه در آن حضور دارند، حساس تر بشوند و در تبديل سازمان به                  
 .شركتي كه همه دوست دارند در آن كار كنند، سهيم شوند

 

 . مراجعه كنيد٥٣٤براي بررسي تجربه هاي تحول رويال شل به صفحه ي 
 

  د با تجارب آشفتهد با تجارب آشفتهفهرست كنترل شخصي براي رهبران در برخورفهرست كنترل شخصي براي رهبران در برخور

 لیندا پیرس

رهبر اجرايي كه بستري    :  در تحول شركت نفتي شل، خودم را در سه نقش رهبري مي ديدم           
براي پيشبرد فعاليت ها ايجاد مي كرد؛ رهبر شبكه كه ديگران را راهنمايي و هدايت مي كرد               

ست كنترل  من اين فهر  .  و رهبري عملياتي كه مسئوليت پروژه هايي خاص را بر عهده داشت          
وقتي .  را براي پرسش از خودم و بررسي جسارت خودم و حفظ روحيه ام، توسعه داده ام                  

اگر نتوانم  .  متوجه شدم تجربه اي آشفته دارم، به عقب برگشتم و اين اصول را بررسي كردم              
 .صادقانه به اين سؤاالت جواب بدهم، به اين معناست كه بايد خودم را دوباره متمركز كنم
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فقط وقتي  .    اين عبارت از گفته ي دمينگ اقتباس شده است           بات هدف دارم؟  آيا ث  •
به همواره  الزم است   .   مي كنيم تالش  ، تحول برايم چرا   ي كه بدان  اثربخش عمل مي كنيم  

 .آنها را به خاطر بسپارندتا م يكمك كننيز  و به افراد تحول بينديشيمنتايج مطلوب 
 همه ي ابعاد    امروز همينم  ير زيادي است كه بخواه     انتظا آيا به اندازه ي كافي بردبارم؟     •

در با انتظاراتم سازگار نيست، عصباني مي شوم و          سيستم  وقتي  .   كامل بشود  سيستم
 .از دست مي دهمتوانايي خودم را در انجام كار نتيجه 

آيا با خوش خويي تحمل مي كنم يا نمي توانم با وضعيت موجود كنار             آيا خيلي بردبارم؟   •
 .بيايم

موانع،  به عنوان عامل تغيير، بايد به ديگران كمك كنم تا              ؟دارماعت الزم را    جآيا ش  •
 . به پيش استيك گاماين كار . دن مشكالت را ببينكاستي ها و

به  ديگران   معتقدندن تغييري كه     عامال بينانه اي داشته باشم؟   آيا مي توانم نگاه خوش    •
نمي توانند نمي كنند،  قابل توجهي پيشرفت شخصيدليل فساد و آسيب پذيري سيستم، 

 .انجام بدهندكار زيادي در سازمان 
 اما : بسياري از افراد فكر مي كنند كه فرصت طلب بودن چيز بدي است      آيا فرصت طلبم؟  •

 فرايندي فوري   ،من معتقدم تغيير  .  ،  از لحظه ها آگاه مي شويد     باشيداگر فرصت طلب   
  .نشده آگاه باشمفرصت هاي پيش بيني  بايد نسبت به  واست

، درك   دفاعي يا تهاجمي دارند    آيا افرادي را كه رفتاري      ؟مي كنم  يآيا با افراد همدرد    •
. تا جايي كه در آن لحظه مي توانند، خوبند        ، افراد   تمام موارد  كه در    فهميده ام.  مي كنم

اين موضوع درست نيست     .  د، بهتر خواهند شد    نوشبهتر  مي توانند  اگر بدانند چگونه     
 داليل  اين امر .  دن مخرب و مضر باش    دارند به عمد مي خواهند   رفتار تهاجمي   دي كه   افرا

 .بود داليل ديگر و به دنبال جستجوي ي كرد همدردبا افراد بايد بنابراين.  داردديگري
:  من تعريف بيل اوبرايان را از عشق دوست دارم           آيا كارم را با عشق انجام مي دهم؟        •

واقعاً  كه    بشوندي خواهم به آنها كمك كنم چيزي          وقتي مردم را دوست دارم، م       «
 و شجاعت و همدردي را بر        اجرا كنم  كارم   در   را اگر بتوانم اين نگرش    »  .مي خواهند

 .خواهم بود اثربخش، انجام بدهممبناي عشق 
 

 .مراجعه كنيد٢٠١در صفحه ي » يادگيري آنچه ارزشمند مي دانيم«به 
 

 

من اهمیت خوش بینی را از مشاور
نی، هرب شی پاردتوسعه ی سازما 

در کلمات او قدرت.  گرفته ام
تمال موفقیت موجحشناخت ا  

 لیندا پیرس. می زند
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 تغيير عميق

چگونه تغيير را هدايت كنم؟ چگونه ياد بگيرم به تغيير           «ي پرسيد كه   اگر مدام از خودتان م    
اين كتاب، به شما كمك مي كند به شيوه ي          »  مدام ايمان بياورم و آن را الگو قرار بدهم؟          

اين كتاب تغيير را به صورت فرايندي بيروني        .  خاص خودتان در زمينه ي رهبري تأمل كنيد      
از همين رو به    .   نگاه نمي كند  –ي خواهيد كنترل كنيد    چيزي كه شما دور ايستاده ايد و م      –

شما كمك مي كند متوجه شويد كه بخشي از فرايندي گسترده تر مي باشيد كه بر آن تأثير                 
كوين بارها به داليل رو  آوردن افراد به شيوه هاي مخرب          .  مي گذاريد اما كنترلي بر آن نداريد     

 بيل گودفري. رده استتفكر و عمل و پذيرفتن ريسك تغيير اشاره ك

 هم زماني

اخيراً اين ايده در حلقه ي كسب و كار پذيرفته شده است كه توانايي ما براي رهبري از بودن     
هم زماني كاري  .  ما برمي خيزد و ربطي به مهارت ها و كارهايي كه انجام مي دهيم، ندارد               
ه ي زندگي بيان   خودزندگي نامه اي و پژوهشي طوالني است كه رهبري را در بستر تجرب              

تجربه هايي مثل پسر لئون جاورسكي بودن، بنيان گذار انجمن يادگيري آمريكا،              .  مي كند
 از اين    ١٩٩٠طالق و ازدواج مجدد و رهبري تدوين سناريو در رويال شل در دهه ي                     

شغل رهبر مبارزه براي كنترل نيست، بلكه وظيفه اش اين است كه در آشكار                  .  جمله اند
 بيل گودفري. ش تسريع كننده را داشته باشدكردن معنا نق

 رهبري بدون پاسخ هاي آسان

چالش هاي سازگار از نظر هيفيتز مسايل دشواري اند كه به تغيير در گرايش ها،  رفتارها و                  
آنها شامل چالش هاي پيچيده ي سياسي و اجتماعي مثل شورش ها و             .  ارزش ها نياز دارند  

همچنين مشكالت كسب و كار را شامل         .  وشني ندارند بحران هاي اقتصادي اند كه علل ر     
هيفيتز مدعي است كه رهبران بدون راه حل هاي مقتدرانه، صرفاً با طرح                    .  مي شوند

پرسش هاي هوشمندانه، مي توانند ديگران را به بازنگري در پيش فرض هاي خود ترغيب                
 .نمايند و به اين ترتيب آنها را آماده ي پذيرش تغيير كنند

از گاندي  .  با موعظه و داستان از افراد مي خواهد كه انتخاب هاي دشواري بكنند            رهبر  
گرفته تا ريگان تا دكتري كه به بيمارش مي گويد سرطان دارد، همه تصميم هاي دشوار                   

اين چهار اصل، چهار مجموعه     .  هيفيتز براي رهبري چهار اصل كليدي مي شمرد      .  مي گيرند
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ند كه رهبران بايد ياد بگيرند با اطمينان و اشتياق از              از سؤاالت كليدي را پيش مي كش      
اين سؤاالت به شما كمك مي كند كه چالش هاي پذيرش تغيير          .  خودشان يا ديگران بپرسند   

را مشخص كنيد، محيطي براي صحبت درباره ي آنها ايجاد كنيد، توجه را به اين مسايل و                  
. ورد با آنها را به ديگران ارجاع بدهيد       و برخ .  علل پرهيز مردم از اين مسايل معطوف نماييد       

 نلدا كمبرون مك كبي

 موفقيت چيست؟ داستان هاي معمول و غيرمعمول زنان كسب و كار

 نفر نيز براي تدوين اين       ٤٥ زن را پيمايش كرده است و با           ٧٠٠اوبرايان در تحقيق خود      
 كسب و كار به     وي اين ايده را مطرح مي كند كه زنان در جهان          .  كتاب مصاحبه كرده است   

اين .  اين دليل موفقند كه شيوه ي رهبري موفقيت را با ارزشهاي شخصي معادل مي دانند               
تصميم ها، بحران ها و چالش هايي كه هر زن با آن              .  معادل دانستن بدون خطر نيست      

تجربه هاي مديران مياني و ارشد كه با روايت ها و نقل قول ها بيان                  .  روبه روست مهم اند 
 حاكي از اهميت مسايلي مثل نصيحت، برنامه هاي متنوع و توجه به كار و زندگي                مي شوند،
همان طور .  پيوست اين كتاب شامل طرح جذابي است كه دو زن ايجاد كرده اند             .  مي باشند

كار عالوه بر اقتصادي بودن،      «:  كه منشي سابق اتحاديه ي كارگري، رابرت ريچ، مي گويد          
هبري كه در اين كتاب توصيف شده است، خط مقدم تغيير            ، و شيوه ي ر   »اخالقي نيز است  

 .سازماني را نشان مي دهد
Deep Change, by Robert Quinn (San Francisco: Jossey-Bass, 
1996). 
Synchronicity, by Joseph Jaworski (San Francisco: Berrett-Koehler, 
1996). 
Leadership Without Easy Answers, by Ronald Heifetz (Cambridge, 
MA: Harvard University Press/Belknap, 1994). 
Success on Our Own Term: Tales of Extraordinary, Ordinary 
Business Women, by Virginia O’Brien (New York: John Wiley and 
Sons, 1998). 
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    چگونه بدون افتادن از صخره پاي حرفمان بايستيم٣
  ی دیوید مارسینگ، شرکت اینتلنوشته

، كرده ايد يادگيري   اقدام به  كه    مي باشيد اگر مدير عملياتي يا رهبر سازماني بزرگ       
موانع  كنيد،   رفتار  قاطع ترهر چه   .   به شما گزارش مي دهند     مشتاقافراد وفادار و     

 سوي ديگر، رييس شما،       از.  برمي داريد يادگيري    بيشتري را از سر راه اقدامات        
كه بر اين باورند    آنها  .  داران، شما را مسئول عملكرد مي دانند       ت مديره يا سهام  هيئ

 معاون  -   كمي به خوبي ديويد مارسينگ        افراد.  شما وقايع را كنترل مي كنيد      
اين مارسينگ در    .   به اين تعادل دست يافته اند       - اينتل مونتاژمديرعامل قسمت    

 و به    كند رفتار رهبري تحت فشار     دمانن نشان مي دهد چگونه ياد گرفته است        نوشته
 .تدريج توانايي هاي وي براي كسب نتايج قابل توجه پرورش مي يابند

در ده سال اول كارم، درك من از رهبري با روش هاي مديريتي كه در اطراف خود مي ديدم،                 
يك بار فقط با اين توضيح كه مجبوريم نرخ سرانه را كاهش بدهيم، كاهش                 .  ناسازگار بود 

اين كاهش نيروي انساني الزم بود اما براي افراد بسيار          .  درصدي كارمندان را اعالم كردم      ٢٥
سخت بود؛ هر نوع اخالق كار، روحيه يا توانايي فكر كردن به كيفيت و امنيت شغلي را نابود               

من و همكارانم از اين برنامه پيروي كرديم، اما دو نفر از آنها پس از اتمام كار،                      .  مي كرد
اين امر باعث شد دقيق تر فكر كنم؛ آيا كسب و كارها نمي توانستند رويكرد                .   شدند اخراج

 خالق تري پيدا بكنند؟
، مدير واحد توليد      ١٩٨٠در اواسط دهه ي      .  خيلي زود فرصتي را كشف كردم         

 مي ساختيم كه در  آن      ٣٨٦در اين كارخانه، ريزپردازنده ي      .  ريزپردازنده اي در اينتل شدم    
اين واحد، همچنين سايت بهبود فني       .  اينتل را افزايش چشمگيري داده بود      زمان درآمد   

.  ساله نمي توانست با كارخانه هاي جديد و پيشرفته تر رقابت كند         ١٨مهمي بود، اما با عمري      
 . به ما گفتند مجبوريم اين واحد را تعطيل كنيم١٩٨٩در سال 

مجبور بودم به   .  م بايستم اكنون در جايگاهي قرار داشتم كه مجبور بودم روي حرف            
همه را جمع كردم تا امكانات باز نگهداشتن          .  شيوه اي انساني به اهدافم دست پيدا كنم        

هدف ما اين . افراد با انگيزه اي كه تاكنون سابقه نداشت جمع شدند. كارخانه را بررسي كنيم  
طيل كردن آن  بود كه نشان بدهيم باز بودن واحد ما از نظر اقتصادي معقول است و حتي تع               

مي توانستيم زندگي بيمار   .  احساس خوبي نداشتم، بستن كارخانه نامعقول بود      .  اشتباه است 

داستان دیوید مارسینگ در
پیامدهای قتل بدون کشتن«

، نوشته ی میشل مالونه»خودمان
   در
. fastcompany.www://http

marsing /٠١/online/com
html/آمده است . 
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ما دو بار جشن تعطيل كردن كارخانه را ترتيب داديم كه             .  را يك سال ديگر نجات بدهيم      
 .هيچ كدام برگزار نشد

ر مي كنند  مديران ارشد متعهد شدند در هر شرايطي، براي تمام كساني كه آنجا كا                
براي آنها در جاهاي ديگر يا اگر مي خواستند منتقل بشوند در واحدهاي              .  شغلي پيدا كنند  

اين وظيفه اي  .   نفر را منتقل كرديم    ٧٠٠ما طي دو سال بيش از       .  ديگر، كار پيدا مي كرديم   
به كمك آنها بعداً كارهاي       .  خارق العاده بود و شبكه اي از افراد را در اينتل ايجاد كرد               

نمي توان به مديريت   «:  كارمندان كارخانه هاي ديگر مي گفتند   .  خارق العاده تري انجام داديم  
مي توان به اين مديران اعتماد كرد،      «:  اما افرادي كه در ليومور بودند مي گفتند      »  .اعتماد كرد 

 ».آنها خودشان را براي ما به خطر مي اندازند
 FAB٩رخانه ي اتوماسيون، مدير واحد      پس از انتصابي كوتاه مدت به عنوان مدير كا         

در آن زمان اينتل فقط آن را        .   را به عهده داشت    ٤٨٦اين واحد توليد ريزپردازنده ي     .  شدم
محصول توليدي هنوز كيفيت    .  معرفي كرده بود و بازاريابي وسيعي براي آن انجام داده بود           

 گيري براي تغيير   سخت.  مطلوبي نداشت و نصف چيزهايي كه توليد مي شد، معيوب بودند           
 .سريع واحد، فشار زيادي به من وارد كرد و در نتيجه بعد از يك ماه سكته ي قلبي كردم

الزم است در مورد تناسب شغل و وضعيت جسمي          «:  هنگام درمان، دكتر به من گفت     
او گفت شايد بهتر باشد كه جنگل باني در برج مراقبت يا كتاب داري            »  .خود تجديدنظر كنيد  

مي دانستم .  من در سه ماه دوره ي نقاهتم، به اين موضوع فكر كردم           .   خانه مي شدم در كتاب 
كه مي توانم كارم را در اينتل ادامه بدهم، فشار را به حداقل برسانم و حتي نتايج بهتري                     

درست نمي دانستم چگونه مي توان اين كار را كرد، اما مي دانستم اگر بتوانم راه                   .  بگيرم
 .يدا كنم، اين كار شدني خواهد بوددرست انجامش را پ

وقتي به محيط كارم برگشتم، حس مي كردم كه چيزها را به شيوه اي متفاوت مي شنوم              
آنها دچار  .  از تمام افرادي كه در كار مشكلي داشتند نشانه هايي مي گرفتم              .  و مي بينم 

 چگونه مي توانستم محيطي براي عملكرد       .  دردهاي احساسي، روحي و جسمي بودند         
معتقد بودم بخشي از مشكل در شيوه ي مديريت          .  غيرمنتظره در تمام سطوح فراهم كنم      

موفقيتي چشم گير بود اما كافي     .  مثل اين بود كه با لباسي سنگين شنا كنيم         .  ريشه داشت 
براي كم كردن فشار كار، الزم بود كه در        .  نبود و اگر شانس نمي آورديم اقدام ما نابود مي شد        

اگر نمي توانستيم اين كار    .  تل و شيوه ي انجام كارها تجديدنظر اساسي بكنيم       تفكر سنتي اين  
 .را بكنيم، بايد براي هميشه كتابدار يا جنگلبان مي شدم

، بزرگ ترين واحد توليد نيمه هادي     FAB١١.   شدم FAB١١سال بعد، مدير پروژه ي     
 ٤٠٠٠ بيشترين حالت    اين واحد با تمام ساختمان ها و قسمت هاي كمكي، در        .  در جهان بود  

برای نگاه دیگری از کار تغییر
بحث«یادگیری در اینتل به           

، نوشته ی اد»ماهرانه در اینتل    
کتاب میدانی پنجمینکانپتر در    

 مراجعه392، صفحه ی      فرمان
 .کنید

 

نام های پنتیوم و پنتیوم پرو اسامی
 .تجاری شرکت اینتل هستند
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 ميليارد دالر سرمايه گذاري، ريزپردازنده ي پنتيوم       ٢/٢اين واحد با     .  نفر نيروي كار داشت    
با چنين سرمايه گذاري عظيمي مجبور بوديم طي سه سال هر ساعت معادل             .  توليد مي كرد 

 . ميليون دالر در آمد داشته باشيم٧/١
بسياري از افراد در     .  خطر مي انداخت با اين حال، هميشه چالشي اختيار ما را به               

محصور )  و ما (اداره هاي مركزي مي خواستند به ما در تصميم گيري كمك كنند، آنها                 
ما برخورد سازنده را تشويق مي كرديم و به        .  فرهنگ، قاطع، فني و نتيجه محور اينتل بوديم      

 .تفكر تحليلي و تصميم گيري توجه زيادي داشتيم
ي كافي از اداره هاي مركزي دور بوديم و مي توانستيم ايده هاي             خوشبختانه به اندازه   

انتظارات شركت را برآورده     .  جديد را آزمايش كنيم و براي نتيجه گرفتن، صبر كنيم              
مي كرديم اما در بسياري از حوزه ها مثل نيروي كار، بازده، توانايي سرمايه گذاري فيزيكي،                

 .، كار خودمان را انجام مي داديمروابط با جامعه، مشتري و تأمين كنندگان
وقتي به گذشته نگاه مي كنم، عواملي تحقق آن را براي ما ممكن ساخته است و براي                  

 .من به عنوان يك رهبر، باعث مي شود اهداف مان را در محيطي پر فشار تعقيب كنيم

 گذر به سوي ديدگاه تحليلي

فاده كنم و سعي كنم افراد را وادار         من يادگرفته ام كه از برخي گفته هاي ديويد بوهم است          
چگونه «:  در يكي از جلسات كاري گفتم       .  كنم كه به كارخانه از منظر حسي نگاه كنند           

نه، به من اطالعات    «:  من گفتم .  هر كسي شاخصي را بيان مي كرد      »  كارخانه كار مي كند؟  
 حضور  وقتي با افراد كار مي كنيد چه احساسي داريد؟ وقتي در جلسات كليدي                .  ندهيد

دفعات اول كه اين كار را مي كرديم، افراد به من نگاه مي كردند            »   داريد، چه احساسي داريد؟   
اما ما آن را به تمريني منظم تبديل كرديم و اين تكرار            »  او از كجا آمده است؟    «:  و مي گفتند 

سپس آنها به دنبال آن      .  سبب شد كه اين كار به بخشي از كار روزمره ي ما تبديل بشود               
اين كار ساده باعث شد افراد مهارت هاي        .  رفتند و شروع به تعامل با كاركنان خود كردند          

 .مشاهد ه اي خود را بهبود بدهند
و مانع  .  الزم بود راهي براي نفوذ به توانايي ذاتي افراد و ماهيت واقعي آنها پيدا كنيم                

م بدهيم، الزم بود    حتي اگر كاري جز شنيدن نمي توانستيم انجا       .  عصبانيت و تقلب بشويم   
وقتي كارخانه ي ليومور   .  قبالً چنين تجربه اي داشتم   .  شانس صحبت كردن را به افراد بدهيم      

مي خواست تعطيل بشود با افراد صحبت كرده بودم و توانايي خوب گوش دادن را در خودم                 
 به آموزشي گسترده در پنج فرمان يادگيري          FAB١١برخي از افراد     .  پرورش داده بودم  

برخي از كارها ريشه دوانده بودند و        .  زام شدند و اين كار را به طور رسمي دنبال كرديم            اع
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. متوجه شديم كه فرهنگ اينتل به تغيير متمايل شده است         .  بقيه هنوز ريشه ندوانده بودند    
 سال آينده، برنامه هايي داشت و برخي    ٣ يا   ٢كل سازمان نيز براي تغييرات عمده ي فني در         

وقتي تغييرات فرهنگي و اجتماعي را با اين موج هاي فن آوري           .  هم اجرا كرده بود   از آنها را    
تغيير فن آوري و   .  همراه كرديم، در مقابل تغييرات ناگهاني مقاومت كمتري بروز مي كرد            

 .ظرفيت فزاينده ي يادگيري، مكمل يكديگر بودند
ا اين كار، رفتار تحليلي     ب.  تصميم گرفتم براي ايجاد اين مهارت ها در خودم، تمرين كنم         

و ناخواسته، عمل و فكر، گوش دادن و حمايت كردن، كار وظيفه اي و كار فرايندي، حل                    
به اين ترتيب مجبور    .  تحليلي مشكل و تفكر سيستمي، با يكديگر سازگاري پيدا مي كردند          

سازمان به  من معتقدم كه توانايي من در نفوذ به پتانسيل          .  نبوديم آگاهانه به آنها فكر كنيم     
 .دليل توسعه ي توانايي ادغام اين ابزار است

 درگير كردن سطوح مديريتي

من از تعبيري كه از      .  گاهي مجبور بودم با رييسم كه از من حمايت نمي كرد، كنار بيايم              
وقتي مديري ارشد در امور      .  كاپيتان نيروي دريايي آمريكا ياد گرفته ام، استفاده مي كنم          

د، از او مي خواهم مسئوليت هاي مرا روشن كند و مي پرسم آيا                  اجرايي دخالت مي كن   
 مسئوليت كارهايي كه او انجام مي دهد، به عهده ي من نيست؟

توجه به  »  .نه، اين چيزي نيست كه من بخواهم انجام بدهم         «:  تاكنون همگي گفته اند  
توانيم روشن كردن صريح نقشي كه به عهده دارم، سطح مذاكره را تغيير مي دهد و مي                    

مذاكره فرايندي دوطرفه است و     .  درباره ي مسايلي كه واقعاً آنها را آزار مي دهد، حرف بزنيم          
به من كمك مي كند، بفهمم چرا ناراحتند       .  متوجه مي شوند كه مرا مسئول عملكرد كرده اند      

من فقط سه بار در سيزده سال گذشته مجبور          .  يا سعي مي كنند چه مشكلي را حل كنند        
 .از اين تكنيك استفاده كنمشده ام 

سه يا چهار سال پيش، اين وظيفه را براي خود قايل بودم كه با ديگران پيرامون                       
 به خصوص   -رييسم مي گفت چنين رفتاري، تغيير را براي افراد          .  ضرورت تغيير بحث كنم   

او حرفي زد كه مرا متعجب       .   دشوار مي سازد  - سال از من ارشدترند       ١٥ تا   ١٠آنهايي كه   
به اين ترتيب   .  وقتي اهل بحث و جدل نباشي تو را به عنوان الگو انتخاب مي كنند                :  ردك

ابتدا متوجه شدم كه آموزش و تجربه ي من با           .  شروع به يادگيري رويكردهاي ديگر كردم      
پيشتر وقتي با ديگران برخورد مي كردم      .  ديگران فرق دارد و امكان درك متقابل وجود ندارد        

اما اكنون متوجه   .  ره ي تغيير سؤال مي كردند، ذهنم را مشغول مي كرد         و آنها از من دربا     
. شده ام كه نبايد نگران افراد بي انگيزه يا كساني كه نگرش منفي نسبت به قضايا دارند، باشم               

انسجام این«برای درک بهتر       
خواندن دو کتاب زیر را»  مهارتها

 :توصیه می کنیم
The Tree of Knowledge:
The Biological Roots of
Human Understanding, by
Humberto Maturana and
Francisco Varela (Boston:
Shambhala, 1992); Vheng
Tsu’s Thriteen Treaises on
Tai Chi Ch’uan (Berkeley:
North Atlantic Books,
1985). 
آموزش سنتی می گوید الزم است

 بار کاری را درست، انجام10000
آن.  بدهید تا آن را متوجه بشوید      

وقت بر آن مسلط می شوید و الزم
انه به اجرای مکانیکینیست آگاه 
 دیوید مارسینگ. آن فکر کنید
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وقتي اين رويكرد را به كار بردم، ديگر براي رييسم عجيب و غريب نبودم و او مرا متحد                      
 .تغيير ديدمناسبي در اداره و راهبري 

 درخواست كردم كه مدير روابط انساني         ١٩٩٢من در اقدامي تعجب برانگيز در سال         
به .  مي خواستم به اينتل كمك كنم ظرفيت بالقوه ي افرادش را شكوفا كند              .  اينتل بشوم 

برخي از اين . مجبور بودم با برخي از مديران ارشد مصاحبه كنم   ,  عنوان بخشي از درخواستم   
شما «: يكي از آنها گفت. ه روابط انساني عالقه مند شده بود، تعجب مي كردندكه آدمي فني ب
من پاسخ دادم احتماالً با معيارهاي       »  . ميليارد دالري و بسيار ارزشمنديد      ٢مناسب كاري   

من مي توانم اينتل را در      .  معمول، شما درست مي گوييد، اما در بلندمدت اين طور نيست           
 » . ميليارد دالري قرار بدهم٥٠ تا ٤٠شرايط بسيار موفق شركتي 

من مدير منابع انساني نشدم اما مطرح كردن نظراتم با برخي از مديران بسيار ارزشمند               
اين كار نشان داد كه آنها به من اعتماد دارند؛ به خصوص اگر نيازهاي كسب و كار                     .  بود

اين كار باعث شد    .  بنيادي را تأمين مي كردم و به ديگر واحدهاي شركت نيز توجه مي كردم           
 پيدا كنم كه بدون      FAB١١كه ديد روشني از تجربه با رويكردهاي يادگيري محور در              

 .مديريت جزيي و موشكافي از باال بود

 نصيحت و توسعه ي مديران ديگر

در همكاري با   .  توسعه ي مديران آينده را به عنوان بخشي از استراتژي خود دنبال كردم               
آنها را از تمرين هاي خاصي آگاه كردم و به آنها فرصت تجربه ي              ,  مديران، در حين توسعه   

اگر آنها از كار كردن در چنين محيطي          .  متعامل و كاركردي را دادم     ,  محيط تيمي خالق  
 .سعي مي كردند آن را در سازمان خودشان نيز ايجاد كنند, خوششان مي آمد

 خوبي مي دادند، تقويت     من افرادي را كه تجربه مي كردند و بازخوردهاي انتقادي و            
به افرادي كه نمي خواستند ياد بگيرند و تجربه كنند يا نسبت به تجارب و                     .  مي كردم

سعي مي كردم اين تصميم ها را بر      .  كمك مي كردم ,  ايده هاي سازمان هاي ديگر بدبين بودند    
.  بدهم مبناي عملكرد افراد بگيرم و به افراد براي بهتر كردن خودشان به عنوان تيم فرصت               

 .بايد به افراد مي قبوالندم كه رفتارشان را اصالح كنند
. در پي نتايج فوري نبودم بلكه به دنبال آثار بلندمدت بودم           ,  در استفاده از اين روش ها    

بارها ديده ام، افرادي كه تا كنون با       .  اما گاهي پيشرفت هاي غيرمنتظره اي نيز اتفاق مي افتاد      
جاد يك تيم، عملكردي بسيار باالتر از حد انتظار از خود نشان               هم كار نكرده بودند، با اي      

به افراد فرصت بدهيد به باالترين سطح       :  در هر كاري كه مي كنم ارزشي وجود دارد       .  داده اند
 .دركشان كنيد, توانايي خود برسند و وقتي مي خواهند آن را انجام بدهند
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 ديناميك هاي انساني

. ي عاملي استراتژيك در پايداري اقدامات تغيير شده است           آموزش در ديناميك هاي انسان    
, وقتي مردم متوجه مي شوند كه افراد با زبان هاي مختلف مي شنوند و صحبت مي كنند                 

دينامك هاي انساني  .  مي توانند شيوه هاي يادگيري خود را با ساير اعضاي تيم ادغام كنند             
يري اند، چون مشي فردي را فراهم          اثربخش ترين ابزارها و كارگاه هاي شيوه هاي يادگ         

افراد با كمك اين شيوه توانايي هايشان را تركيب مي نمايند و خودشان را                     :  مي كنند
 ديويد مارسينگ. اثربخش تر مي كنند

فكر كردن و يادگيري را كه در افراد           ,  رويكرد ديناميك هاي انساني پنج الگوي شنيدن       
و ,   رواني - جسمي,   حسي - ذهني,  حسي  -  عيني ,رواني:  مختلف نفوذ دارند، مطرح مي كند    

ديناميك هاي انساني ابزاري مفيد براي جستجوي ارزش هاي رهبري اند و           .  جسمي  - حسي
فكر كردن و ارتباط با     ,  نشان مي دهند چگونه افراد مختلف به شيوه هاي متفاوت حرف زدن          

ساندرا سي گال و   ,  ي انساني اين كتاب كه نوشته ي بانيان دينامك ها      .  ارزش ها رو مي آورند  
 آرت كالينر. بهترين كتاب  پايه است كه تا به حال نوشته شده است, است, ديويد هورن

Human Dynamics, by Sandra Seagol and David Horne (Cambridge, 
MA: Pegasus Communications, 1997). 

   

 اولين مهندس سياه پوست افريقاي جنوبي  ...٤
 مدیر واحدی در اسکوم, و ماتایااهود نیامک

اهود ماتايا مدير سياه پوست    ,  ١٩٩٤بعد از تغيير سياسي افريقاي جنوبي در سال           
اين واحد متعلق به    .  واحدي شد كه تا آن موقع فقط مخصوص سفيد پوستان بود            

بود كه نزديك ژوهانسبورگ قرار     ,   جهان ن كارخانه هاي برق  يكي از بزرگتري  ,  اسكوم
چنان در عملكرد واحد و روابط انساني دچار مشكل بود كه بسياري               آن دووا.  داشت

پنج اتحاديه ي كارگري   .  افراد فكر مي كردند ماتايا در اداره ي آن شكست مي خورد        از  
. به صورت راديكال از هم جدا شده بودند و نسبت به يكديگر ديدي خصمانه داشتند       

. كت و خواست او براي اعتماد به افرادمأموريت تحول شر: ماتايا دو ابزار عمده داشت  
 .نشان مي دهدي  منابعچنين را با ك رهبري  مسيرنوشته،اين 

دینامیک هایچنین به مرور       هم
کتاب میدانی پنجمین در    انسانی
 مراجعه422، صفحه ی      فرمان
 .کنید
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, جايي كه اكنون مديريت آن را به عهده دارم         ,  وقتي براي اولين بار واحد برق دووا را ديدم         
 من تازه .   بود ١٩٨٦آن موقع سال    .  به من اجازه ندادند كه در كافه ترياي آن چيزي بخورم           

چون هنوز در افريقاي جنوبي آپارتايد حاكم        .  به صورت تمام وقت به اسكوم پيوسته بودم        
. مجبور بودند از دولت تقاضا كنند تا مرا در رشته ي مهندسي بپذيرند            ,  بود و من سياه بودم    

در مدرسه به من اجازه ندادند كه در خوابگاه           .  مدارس مهندسي براي سفيدپوست ها بود     
پليس نيز مرتب مرا كنترل مي كرد كه گاهي باعث مي شد نتوانم در            .  شومدانشجويان ساكن   

مجبور بودم مبارزه كنم؛ چون خط مشي هاي معمول          ,  در اسكوم .  كالس ها شركت كنم   
مثالً  كمك هاي پزشكي براي كارگراني بود كه در        .  برخورد با سياهان با من جور در نمي آمد       

ه دنبال بيمه ي پزشكي مناسبي بودم كه خودش به         من ب .  مراكز اردوگاهي زندگي مي كردند   
 .مبارزه اي دامن زد

من عضو تيمي بودم كه براي ارزيابي ايجاد سيستم تجاري جديد در دووا به آنجا آمده                 
شما بايد  .  سياهان نمي توانند از توالت هاي ما استفاده كنند        «:  يكي از مديران گفت    .  بود

ناهارخوري اصلي هم فقط براي        .   پيدا كنيد   بيرون از واحد براي خودتان يك توالت          
 ».سفيدهاست شما بايد طبقه ي پايين با بقيه ي سياهان غذا بخوريد

, شما بايد تصميم بگيريد آيا مي خواهيد اين تيم اينجا باشد يا خير             «:  من جواب دادم  
ري از  تيم براي جلوگي  »  .اگر شما پروژه را نمي خواهيد به ما بگوييد       .  من عضو اين تيم هستم    

 .تنش براي ناهار به شهر مي رفت
از آن پروژه بيرون آمدم و نهايتاً اسكوم را           .  من نمي خواستم در چنين محيطي باشم      

رهبران شركت شروع به تحول آن كردند و يكي از تغييرات              ,  ١٩٨٧در سال   .  ترك كردم 
ن مالي را   مديرا,  مديرعامل,  جان ماري .  گرايش به مديران سياه بود و من دوباره برگشتم          

 مديري  -تحت فشار مي گذاشت تا به خصوصي سازي كامل دست پيدا كند؛ اما يان مك ري               
به عنوان .  از نقش بالقوه ي اسكوم در زنده نگهداشتن افريقاي جنوبي حمايت مي كرد           -ديگر  

خيلي به چشم   ,  يكي از اولين مهندسان سياه پوست در اسكوم و صنعت افريقاي جنوبي              
انستم نمي توانم كارم را ادامه بدهم مگر اين كه بتوانم در راهبري تحول                  مي د.  مي آمدم

 .شركت نقش داشته باشم
اين .  مشوق من بود   ,  قرارداد كاري جديد اسكوم كه به چشم انداز رشد موسوم بود             

قرارداد مبتني بر ايده ي درگير كردن       .   به معرض اجرا گذاشته شد      ١٩٩٢قرارداد در سال    
درباره ي ,  بياييد قبل از مبارزه   .  اين آينده ي شماست  «:  كوم بود و مي گفت   پنج اتحاديه ي اس  

اول ,  هر تغيير جديدي كه بر كارمندان تأثير مي گذاشت       ,  با اين خط مشي  »  .آن حرف بزنيم  
هر كسي  .  با آنها مطرح مي شد و آنها اين فرصت را داشتند كه بر آن تأثير بگذارند                       

/از هلن دی ویلی یر، نویسنده         
تار و مدیر مرکز رهبریسویرا

یقای جنوبینوآور در آفر        
وی به ما در توسعه و.  متشکریم

تسهیل این بخش از کتاب کمک
همچنین از لوییس وان در.  کرد

 با اسکوم مرتبط را مروی که ما   
امروز در اسکوم.  کرد، متشکریم 

سیاهان در پست های مدیریتی
 درصد مدیران28قرار دارند و     

ارشد شرکت، از جمله مدیر عامل
 .آن، سیاه پوستند
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 و ارزيابي انتخاب ها را طوالني تر مي كند، اما اجراي آن را            مي دانست كه اين كار برنامه ريزي    
براي افرادي مثل من،    .  سريع تر مي كرد؛ چون كاركنان براي تغيير آمادگي بيشتري داشتند         

اين وضعيت بيانگر اين بود كه رهبري به معناي رييس بودن            .  اين موضوع بسيار جالب بود    
همچنين دليلي براي عمل     .  را تغيير بدهند   كاركنان مي توانستند موضوع جلسات       .  نبود

تصديقي در افريقاي جنوبي فراهم مي كرد و به اين معنا بود كه اتحاديه هاي سياهان اكنون                
اين .  مي توانستند به طبقه ي حرفه اي راه بيابند و در تصميم گيري توليدي تجربه بيندوزند             

 .موضوع براي من اهميت زيادي داشت
رتباط نزديكي با دولت ملي داشت و گريزگاه بسياري از افراد              اسكوم ا ,  در عين حال  

من به عنوان سرپرست حمل و نقل در توزيع يكي از واحدها منصوب شده               .  محافظه كار بود 
هيچ كسي قبل از اين كه به       .  اين واحد در محافظه كارترين مناطق كشور قرار داشت        ,  بودم

يكي از  .  هم يا قرار است تغييري رخ بدهد       آنجا بروم به كسي اعالم نكرده بود كه من سيا           
من كاري با او    «:  افراد وقتي متوجه شد كه بايد به من گزارش بدهد در حضور همه گفت               

 ».ندارم
من بيشتر نگران افرادي بودم كه راحت و باز          .  من با اين فرد راحت تر از ناظران بودم        

. مي داد تا قابليتم را آزمايش كنم     اما به من فرصت خوبي      .  بودند، انتظار نداشتم مرا بپذيرند    
من اين حق را داشتم كه آن مرد را اخراج كنم؛ اما بر اين باور بودم كه نيامده بودم تا                          

او را احضار   .  من بايد كسب و كاري را اداره مي كردم         .  سياهان را جايگزين سفيدها بكنم     
 قصد ندارم ثابت كنم     كردم تا با او صحبت كنم و به او فهماندم كه من يك نشانه نيستم و                

او تغيير كرد و همكاري     »  .فقط مي خواهم با شما كار كنم     .  كه قرار است تغييري رخ بدهد     
من به او نياز داشتم تا تعامل با واحدهاي دولتي و كشاورزان محلي را              .  نزديكي با من داشت   

 اسكوم را   به او گفتم كه بايد به من گزارش بدهد و با من كار كند يا اين كه                  .  تسهيل كنم 
ديدن .  من سخت كار كردم تا اطمينان بدهم كه مي تواند به من اعتماد كند                .  ترك كند 

 .چنين تغييري برايم بسيار جالب بود
در تمام  .  اين تجربه به من نشان داد كه مي توانم به عنوان يك مدير در اسكوم كار كنم               

م آتش عداوت را شعله ور كنم يا      مي توانست.  با عداوت ها و تنفرهاي قديمي درگير بودم      ,  موارد
 .پاي حرفم بايستم و گرايشي را ايجاد كنم كه در سطح خودم از تحول حمايت كند

دووا .  آنها مرا به جاي او انتخاب كردند       ,  وقتي مدير دووا استعفا داد     ,  ١٩٩٤در سال   
حد يك وا ,  دو سال قبل  .  يكي از انعطاف ناپذيرترين واحدهاي اسكوم در روابط صنعتي بود          

اما عملكرد و روحيه به     .  برق قوي بود و بدون هيچ نوع خرابي ميليون ها ساعت كار كرده بود            
به دليل عدم توافق سياسي با خط مشي دولت، شكست هايي رخ             .  تدريج كاهش يافته بود   
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برخي اتحاديه هاي جناح راست با حمايت اسكوم از دولت جديد، مخالف بودند و               .  داده بود 
برخي اعتصاب ها به خشونت     .  رخي شغل ها را فقط براي سفيدها بدانند        سعي مي كردند ب  

 .كشيده شد و تا مرحله اي پيش رفت كه افرادي نيز در آن كشته شدند

 تيم مديريت واحد دووا

سه عضو ديگر مديريت اجرايي واحد نيز عوض         ,  همزمان با انتصاب من   ,  در حركتي آگاهانه  
آنها از اين كه به دووا      .  در انتخاب آنها نقشي نداشتم    من تيم نيمه جديدي داشتم كه      .  شدند

من تنها عضو سياه گروه مديريت بوده و عضوي اضافي بودم،            .  آمده بودند خوشحال نبودند   
موفق ,  اهود«:  رييس مرا به تيم معرفي كرد و گفت        .  زيرا از مسير عادي پيش نيامده بودم       

 ».يت داردفقط نتيجه براي من اهم. اينجا را اداره كن, باشي
در ضمن، تيم ما براي توسعه ي راه حلي اثربخش براي تمام واحدهاي اسكوم انتخاب                

يكي از افراد واقعاً از اين كه به اين تغيير فكر           .  اين كار دشوار و بسيار حساس بود      .  شده بود 
مجبور بودم به او كمك كنم تا شغل جديدي پيدا كند و               .  كند احساس ناراحتي مي كرد    

به نظر مي رسيد بقيه ي . ان روشن كنم كه او به دليل تنفر گذشته عزل نشده استبراي ناظر
ما براي جلوگيري از وقوع بحران تصميم هاي زيادي          .  كاركنان با همه چيز مخالف بودند       

 .گرفتيم
ابتدا فكر مي كردم كه انتصاب من يك آزمايش است تا ثابت شود نمي توانم از عهده ي                 

رييس من گفت كه در خالل تغيير        ,   وقتي اين مسئله را مطرح كردم       اما.  اين كار بربيايم  
شما مي توانيد آن را انجام     «:  او گفت .  چنين وضعيتي در تمام اسكوم رخ داده است       ,  سياسي
چرا من چنين انتظاري داشته باشم؟ اما جنبه ي             .  بي ترديد كار آساني نبود     »  .بدهيد

ير، مستقل بودم و اختيار و فرصت پرداختن          به عنوان مد  .  خوش بينانه اي نيز وجود داشت   
 .مستقيم به اين چالش ها را داشتم

من آماده ي  .  ابتدا سعي كردم بفهمم آيا شيوه ي كارم در ايجاد مشكالت نقش دارد               
مشكل افرادي  .  اما مشكل شيوه ي من نبود     .  تغيير رويكردهاي خودم به خاطر گروه بودم        

مثالً  يكي از مديران هرگز رويكرد چشم انداز       .  ت داشتند بودند كه از گذشته كوله باري از نفر      
اين خودش مشكلي   .  اين برنامه موقعيت او را در سازمان تضعيف مي كرد         .  رشد را نپذيرفت  

از كارهايي كه مي كني دست     «:  مي دانستم كه نمي توان خيلي ساده به او گفت        .  بزرگ بود 
من .  شيوه ي خاصي در ذهنم نبود     »  .دهبردار و از اين پس كارهايت را اين طوري انجام ب             

 .پذيراي هر چيزي بودم كه موفقيت آتي كسب و كار را تضمين مي كرد
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ما .  ما با تشكيل تيم شروع كرديم و به افراد فرصت داديم كه با يكديگر حرف بزنند                   
مفهوم رهبران خدمت گذار را به كار برديم كه چون از گذشته نمي آمد و پيشنهاد هيچ يك                 

مي توانستيم راحت درباره ي آن حرف بزنيم، به مديران اجازه         .   نبود، به ما كمك مي كرد     از ما 
هر چه  .  ناراحتي هايشان و نارضايتي هايشان حرف بزنند     ,  مي داد درباره ي مسايل كاري شان   

 .كاركنان بيشتر احساس مي كردند كه تغيير شروع شده است, راحت تر مي شديم

 انيتلقين اخالق و فرهنگ قدرد

تصميم گرفتيم فرهنگي را اشاعه بدهيم كه كاركنان احساس كنند دستاوردهايشان اهميت            
يا يك ميليون   ( مثالً  صد روز كار      -بنابراين وقتي افراد به نقطه عطفي دست مي يافتند        .  دارد

 صبح  ٥ ساعت   - ساعت زودتر    ٢مديران ارشد   .   تشويق مي شدند  -بدون خرابي   )  ساعت نفر 
صبح ها سوسيس سرخ مي كرديم و وقتي كاركنان سر كارشان            .  مي آمدند سر كارشان     -

افرادي كه همكاري نزديكي با ما داشتند تفاوت           .  جلوي در به آنها مي داديم      ,  مي آمدند
: بقيه ي كاركنان نيز از خودشان مي پرسيدند     .  شيوه ي ما را در فضاي تيم مديريتي مي ديدند       

عالوه بر اين، هر پنج اتحاديه اكنون با        »  ر كرده است؟  چه اتفاقي افتاده است؟ چيزي تغيي     «
 .هم غذا مي خوردند

اين افتخاري براي اسكوم بود كه شش واحد خود را تا حد ممكن بدون خاموشي اداره                 
شكستن اين  .   روز بود  ٤٧اداره ي مداوم   ,  تا آن موقع، بهترين ركورد در اسكوم       .  كرده بود 

من به تمام كاركنان نامه اي . واحد ما اين كار را كردندركورد بسيار سخت بود اما تمام شش      
 .نوشتم و در آن از آنها تشكر كردم

ماهي ,  با برگزاري جلسات شروع كرديم    .  از هر فرصتي استفاده مي كرديم    ,  براي اين كار  
شروع به  .  يك بار جلسه داشتيم و افراد مي توانستند درباره ي پيشرفت هايشان حرف بزنند            

 هايي كرديم كه دستاوردهاي افراد مطرح شوند تا اگر يك نفر كاري را                 جستجوي فرصت 
به .  اين همان چيزي بود كه به دنبالش بوديم        .  خوب انجام داده است، آن را مطرح كنيم         

به احترام جمعي، قدرداني مداوم و احساس نزديكي با مديران متكي             ,  جاي افزايش حقوق  
 .بوديم

به همه ي افراد آن واحد     ,   خاموشي دست يافت    ساعت بدون  ٣٠٠٠وقتي يك واحد به     
اين كار اعضاي    .  ام به آنها جايزه ي بهتري داديم        ٥٠٠٠در ساعت    .  يك جايزه داديم   

وقتي .  آنها خودشان را مسئول موفقيت واحد مي ديدند       .  اتحاديه هاي مختلف را متحد كرد     
.  واحد اسكوم بود   نه تنها بهترين واحد ما بلكه بهترين       ,   ساعت رسيد  ٦٠٠٠واحد سوم به    

زمستان بود و ما براي تمام كارمندان آن واحد يك ژاكت خوب گرفتيم كه نام واحد روي                    
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 ساعت رسيده   ٥٠٠٠اكنون ما دو واحد ديگر داشتيم كه به ركورد             .  آن نوشته شده بود    
امروز اگر بخواهيم واحدي را به دليل مشكلي خاموش          .  بودند و براي ركورد پيش مي رفتند     

به جاي اين   ,  كاركنان نگهداري .  كاركنان مي پرسند چرا مي خواهيم اين كار را بكنيم       ,  كنيم
 .راه حل هاي خالقي براي برطرف كردن مشكل ارايه مي كنند, كه آن را خاموش كنند
از مديرعامل شركت دعوت كرديم     .   روز بدون خاموشي رسيديم    ٧٢سرانجام به ركورد    

در دوره هاي  ,  اكنون.  ناني كه وارد مي شوند دست بدهد     تا جلوي در بايستد و با همه ي كارك       
مهندسي و منابع انساني را ببينيد      ,  مي توانيد افراد واحدهاي نگهداري و تعميرات     ,  قدرداني

تيم هايي فراتر از وظايف ساخته شده است و هيچ عضوي از              .  كه با هم تشويق مي شوند     
 ».شما بايد يك تيم باشيد«: رده هاي باال نمي گويد

شيوه ي خنثي كردن تنش هاي نژادي     ,  اداره كردن مداوم كار،  به عنوان معيار موفقيت        
اين معيار نشان نمي داد چه كسي كار را انجام مي دهد و از تمام سيستمي               .  را به ما آموخت   

معيار به اتحاديه ها چيزي براي صحبت        .  كه كار را به انجام رسانده بود، حمايت مي كرد           
در يكي از جلسات    ,  سال گذشته .  ين كه مسايل سياه و سفيد مطرح باشد         مي داد، بدون ا  

يكي از رهبران اتحاديه ي سفيدپوستان     .  ما عملكرد ضعيف سال قبل را مطرح كرديم       ,  اسكوم
وقتي »  .شما سال آينده دووا را در صدر نمي بينيد       .  من اين را دوست ندارم    «:  ايستاد و گفت  

توجه ها به ما جلب شد و ديگر       .   در كل واحد پيش آمد     تغيير جالبي ,  ما ركورد را شكستيم   
 .چون همه ي ما اين كار را انجام داده بوديم, اين مسئله ي سياه و سفيد نبود

. تنش و روحيه ي ضعيف به تغيير فضا و تجديد نظر در شيوه هاي مستبدانه كمك كرد               
ما «:  مي گويند,  ستماز جمله برخي ستاره هاي سي     ,  اكنون اعضاي اتحاديه در ديگر واحدها      

 ».مي خواهيم شبيه دووا باشيم

 شيوه ي مديريت

بايد راه ديگري برويد    .  به تنهايي نمي توانيد به آنها برسيد     ,  وقتي اهداف سختي داشته باشيد    
و فضايي ايجاد كنيد كه ديگران نيز به اهداف شما عالقه مند بشوند و بر روي آنها با تعهد                     

 .كار بكنند
همانجا پرسه  .  من در موقعيتي متفاوت از آنها قرار نگرفتم       ,  ران اتحاديه در جلسه با رهب   

به اين معنا   ,  روابط غيررسمي را توسعه داده  ايم    ,  اكنون.  مي زدم و دست تمام افراد را فشردم      
گاهي هيچ  .  كه مي توانيم تنش هاي تصميم گيري را با صحبت هاي غيررسمي از بين ببريم            

مذاكره ي .  هر دو با محيط بيروني مشابهي مواجه ايم         .  شوندكدام از دو سو كنترل نمي        
 .هوشمندانه مي تواند به ما كمك كند
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با چنين وضعيتي   ,  وقتي اسكوم خطمشي خود را در مورد خانه هاي شركتي تغيير داد           
اكنون اگر به زيان سفيدها به      .  فقط به سفيدها خانه داده مي شد     ,  در گذشته .  رو به رو بوديم 
تمام عملكرد كسب و كار را به دليل تنش هاي كاري تخريب                ,  ه مي داديم سياهان خان 

 و به سفيدها بفهمانيم     دبنابراين مجبور بوديم به سياهان كمك كنيم صبور باشن        .  مي كرديم
مديريت فقط وقتي مي تواند اين كار را بكند كه           .  كه بايد از امتيازات خود چشم بپوشند        

افراد بايد با شرايط محيط كار خود كنار           .  هد ديكته كند  بداند نمي تواند آنچه را مي خوا     
 .بيايند

نزديك ترين نمونه به شيوه ي رهبري و كار تيمي من، موردي است كه در تيم نصب                  
كار آنها بسيار دشوار بود و به همكاري كامل تمام          .  ديده ام,  خطوط برق كه همه سياه بودند     

سرپرست در . وستان بهره وري پاييني داشتندگروه هاي نصب خطوط سفيدپ. افراد نياز داشت
اما در  .  به كارگران نگاه مي كرد و خودش هيچ كار جسمي انجام نمي داد          ,  كاميون مي نشست 

شخص .  او خودش زمين را مي كند      .  سرپرست از سخت كوش ترين افراد بود      ,  تيم  مزبور 
. ان را نگهدارند   ديگري كه صداي خوبي داشت آواز مي خواند تا ديگران با صداي او زم                  

مزايا با توجه به سمت متفاوت بود اما آنها با هم به                 .  ديگران به او حسادت نمي كردند      
 .موفقيت دست پيدا مي كردند

متوجه ,  به عنوان پيشرو  .  من سعي كردم چنين فضايي را در تيم مديريت ايجاد كنم            
,  عمليات -هار مدير   هر يك از چ   .  شديم كه تغيير محيط فقط با اقدام همه ي ما ميسر است          

ماهي يك بار رياست را به عهده        ,   در جلسات هفتگي   -مهندسي و منابع انساني     ,  نگهداري
اگر من با تصميم هاي آنها موافق       .  آنها هدفي را تعيين و جلسه را اداره مي كردند          .  داشتند

حتي اگر  »  .بياييد دوباره فكر كنيم   .  مي خواهم بر اين تصميم تأثير بگذارم     «:  نبودم مي گفتم 
 .من در جلسه شركت نمي كردم كارها ادامه مي  يافت

ما به ندرت زماني را براي نشست غيررسمي             .  هنوز مشكالت زيادي وجود دارد       
, فقط وقتي وظيفه اي وجود دارد حرف زده ايم      .  گذاشته ايم و درباره ي خودمان حرف زده ايم     

 . كوله بار گذشته حركت مي كنيمبسياري از ما هنور با. و بعد آن را كنار گذاشته ايم
تجربه اي را كه در    ,  براي اولين بار براي گروهي از مديران       ,  بعد از دو سال كار در دووا       

وقتي .  تعريف كردم ,   داشتم و اجازه ي استفاده از اتاق استراحت را به من ندادند           ١٩٨٦سال  
 خيلي به آينده    شما«:  سپس افراد گفتند  .  سكوت سنگيني حكم فرما شد   ,  صحبتم تمام شد  

داستان هاي مشابه زيادي   .  آنها تقريباً انتظار داشتند كه من هنوز عصباني باشم         »  .اميدواريد
. وجود دارد كه سياهان مي توانند تعريف كنند اما اين واقعه در همان جا اتفاق افتاده بود                  
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 اما فقط خودم    .مسئول پذيرايي از افرادي ام كه به اين واحد مي آيند         ,  اكنون به عنوان مدير   
 .مسئول نيستم

    چگونه مديريت را به كاري واداريم؟٥
  اهرم هايي كه رييس شما را به ايستادن پاي حرف تشويق مي كنداهرم هايي كه رييس شما را به ايستادن پاي حرف تشويق مي كند

 انجمن نوآوری, مشاور ارشد, جنی فر کیمنی

. رؤسا در برقراري ارتباط مشكل دارند        .  بارها مطالبي درباره ي گاليه از مديران ديده ام         
افرادي كه  .  نمي توانند كاري انجام بدهند    .  ت و كنترل را از دست بدهند        نمي خواهند قدر 

چنين پيام هايي مي فرستند فكر مي كنند مديريت به آنها توجه مي كند و اوضاع تغيير                   
مديران .  عصباني مي شوند ,  اما مديراني كه اين نوع پيام ها را دريافت مي كنند            .  مي كند

رار كنند اما هيچ كس گوش نمي كند؛ از ديد آنها نظرات           معتقدند كه سعي دارند ارتباط برق     
وضعيت .  صريح اقدام را تضعيف مي نمايد و اينرسي سازمان كارهاي آنها را متوقف مي كند              

كلي باعث از دست رفتن تمام فرصتها مي شود كه در آن هيچ كس نمي داند چه كار بكند و                  
 .كسي هم احساس مسئوليت نمي كند

, هر چه مديران احساس فساد بيشتري بكنند           .  توجه كنيد به چرخه ي معيوب      
زيردستان اغلب فكر مي كنند كه       .  زيردستان بيشتر از مديريت احساس تنفر مي كنند          

, با يك نظر صريح   .  مديريت به تنهايي مسئول است، اما هر كسي مي تواند چرخه را بشكند            
اگر با همان احساس و شوري      .  بيش از آنچه فكر مي كنيد براي شروع حركت فشار مي آوريد         

مي توانيد كاري كنيد كه چرخه ي       ,  دست به عمل بزنيد    ,  كه از مديريت انتقاد مي كنيد      
 .معيوب متوقف شود

چگونه مديريت را به انجام كارهايي كه دوست        «:  مي توانيد با اين هدف ساده آغاز كنيد      
 الگوهاي ذهني اعضاي تيم     پاسخ ها معموالً با  ,  بر اساس تجربه ي من   »  داريم، ترغيب كنيم؟  

 :بيان مي شوند
 

اين گرايش اغلب به بازي انتظار        .  هاي جديد اقدام كنيم     نداريم به فعاليت   حق    ما •
پاسخي نامناسب مي گيرد و خودش     ,  مديريت تقاضايي مي كند  .  معيوبي منجر مي شود  

ركنان مديريت درخواست نظرات صريح افراد را مي كند اما كا          .   را انجام مي دهد   كارها
مديريت منتظر جهت گيري خاص      كاركنان  بنابراين  .  تصور كنترل بيشتر مي كنند     
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درستي چنين    را رخوت تعبير مي كند و در مورد                  امر  مديريت اين  .  مي مانند
 .گزارش هايي ترديد مي كند

در واقع  .  عمل كنيم ,   آن را بيان كرد    ما مي توانيم فقط بعد از اين كه مديريت كامالً          •
 .نظرات صريح ديگران اعالم نمايدمشي ها را بدون   تواند استراتژي و خطمديريت نمي

هاي   اعتماد با گام    عمالً.  شما مي توانيد به كسي كامال اعتماد كنيد يا اعتماد نكنيد             •
 ،هاي كوچك  شما مي توانيد با فكر كردن درباره ي راه       .  كوچك و تدريجي رشد مي كند    

 . كنيدگاهي را با اعتماد جايگزين روابط گه
انتظار ,  افرادي كه اين الگوي ذهني را دارند       .  حق ندارم با رييسم چالش داشته باشم        •

اما .  شان با آنها چالش داشته باشد اما عكس آن را نامناسب مي دانند                 دارند رييس 
اگر حس  .  نمي تواند اثربخش عمل كند    ,  نكشند چالش    او را به    كه ديگران     يرييس

نفر است در شيوه ي چالشي كه استفاده مي كنيد            تان از چالش مت     مي كنيد رييس 
 .تجديدنظر كنيد

:  مي خواهم بدانم،وقتي اين را مي شنوم. مديريت به ما نمي گويد چه اتفاقي افتاده است •
 چرا دانستن اين    مي گوييدچند وقت يك بار چنين درخواستي كرده  اند؟ آيا به آنها             «

ح داده ايد چرا شكل ارتباط مديران         اين قدر مهم است؟ آيا شر         براي شما   اطالعات
 »مناسب نيست؟

: مديريت را برخي از كاركنان به صراحت      .  مديريت نمي تواند يا نمي خواهد كمكي بكند      •
 سپس با اين الگوي ذهني و           . مي دانستند »ناآگاه و بي دقت   ,  ناتوان,  بي صالحيت«

عضاي تيم مديريت  كه ابه اين نتيجه مي رسيدند ،اطالعاتي كه از مديري خاص داشتند 
تر از كمك كردن     آسان,   گروه مديريت  چنين تصوري از  .  از نامناسبي خودشان آگاهند   

آيا در مورد فالن     «:  يس وقتي شخصي به دفترش مي آيد و مي گويد          يپاسخ ر .  است
ها   اگر پيشنهاد خوب باشد و با توانايي       بسيار متفاوت است؛  »  مسئله كمك نمي خواهيد؟  

 . تمام آنان پاسخ مثبت مي دهند تقريباً,مناسبت داشته باشد
چارلي .  مديران نخ را در دست دارند و سازمان طوري كه آنها مي خواهند كار مي كند               •

او .   مديري مي گويد كه عجله داشت مديرعامل بشود        از,  مؤسس انجمن نوآوري  ,  كي فر
كاري خود در اولين روز . شد و سرانجام روزي مديرعامل   براي سازمان هر كاري مي كرد    

همان طور كه فكر مي كرده است زير       .  به عنوان مديرعامل به اتاق كار مجللش مي رود        
ها را مي كشد و دكمه ها را فشار          او اهرم .  ميز بزرگ وي چندين اهرم و دكمه است         
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تعريف كردن اين داستان براي گروهي از          .  (نبودندمي دهد اما آنها به جايي وصل          
 .)ي زيادي به همراه داردمديران عامل هميشه غرغرها

 

فكر كنيد چگونه مي توانيد رفتاري     ,  اگر چنين الگوهاي ذهني از رهبران اجرايي داريد        
آنها به دنبال كمك شما مي باشند اما نمي دانند چگونه آن را                  .  متفاوت داشته باشيد   

 اطالعات  شما اطالعات مورد نياز آنها را داريد، اما نمي دانند چطور به اين            .  درخواست كنند 
. اما احساس مي كنند اثربخش نيستند. آنها قدرت رسمي را اعمال مي كنند. دست پيدا كنند 

رهبري شدن به معناي كمك     «:  براي آزمايش هم كه شده اين الگوي ذهني را به كار ببريد           
 ».به رييس براي رهبري كردن است

    نكاتي براي رهبر اجرايي٦
 گردآوری شارلوت رابرتز

 تغيير بنيادي مشاركت     اقداماتران اجرايي عميقا در طراحي و راهبري           اين رهب 
من «:   كسي آنها را صدا مي كند و مي گويد        فكر كنند ما از آنها خواستيم     .  داشته اند

قبل از شروع   ،    كنيم اقدام يادگيري وسيعي    بهمي خواهيم  .  ميك شركت رهبر اجرايي   
 »هر نوع اقدامي چه سؤاالتي را بايد بپرسيم؟

 مديرعامل كنوني شركت فلور, مديرعامل سابق شركت نفتي شل, فيل كارول

صرفاً  فقط به خاطر اين كه متفاوت از قبلي ها باشيم؟                چرا اين كار را مي كنيم؟       •
 دارد؟  اصلي كسب و كار     ي براي ؟ چه توجيه  مي خواهيم تغييري در سازمان داده باشيم     

 منظور  -نمي دانيد  ها را    اگر پاسخ .  واهدپاسخ به اين سؤاالت زمان و انرژي زيادي مي خ        
 كه دلبستگي عميق شما را به ضرورت          است هايي اي فريبنده نيست بلكه پاسخ     هپاسخ

ها به فرايند تغيير راديكال       همه ي سازمان .   تغيير را آغاز نكنيد     -مي دهد  تغيير نشان   
در تغيير  نشده ايد كه    متقاعد   اگر شخصاً ,  داريدن قوي براي تغيير     دليلياگر  .  نياز ندارند 

 افراد  فكرزمان و انرژي زيادي را تلف مي كنيد و          ,  بلندمدت نتايج مثبتي توليد مي كند    
 .را منحرف مي كنيد

فكر كنيد برخي از    «:  من توصيه مي كنم كه رهبران اجرايي از خودشان بپرسند          
 شيوه ي  اعضاي هيئت مديره مي گويند شما سازمان را آشفته مي كنيد و بايد به همان             

آيا قبول مي كنيد يا مي گوييد مديرعامل ديگري پيدا كنيد؟ اگر مجبور           ,  سابق بازگرديد 

ما آماده ی شنیدن و انتشار
سؤاالت مدیرانی هستیم که
.فرایندی تغییری را آغاز کرده اند     

ب سایتبرای اطالع بیشتر به و       
exe/fieldbook.www://http

html.cمراجعه کنید . 
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آيا از شغل تان    ,  يكي را انتخاب كنيد    ,  باشيد بين فرايند تغيير بنيادي و شغل تان         
 ».صرف نظر مي كنيد

. اگر پاسخ شما منفي است يا مطمئن نيستيد، به دنبال رويكرد ديگري باشيد                 
 .بهبودهاي تدريجي انجام بدهيد يا بازسازي كنيد, ز كسب و كار را بفروشيدبخشي ا

يكي .   باالخره بايد آنها را مطلع كنيد       به هيئت مديره اطالع بدهم؟    چه زماني چگونه و    •
 معتقديد اصل   به اين اگر  .   شيوه ي كار شركت است    در مورد  شما شفافيت    كاراز اصول   

 .نداريدسجام فكري ان, نمي كنيدو هيئت مديره را مطلع 
هيئت مديره را از تدابيري كه براي حل مشكالت             ,  ما در شركت نفتي شل       

آنها بايد اول .  انديشيده بوديم، مطلع نكرديم تا اين كه تحول در مسير انجام قرار گرفت            
الزم بود مطمئن باشند كه مديرعاملي      .  آماده مي  شدند و اطالعاتي درباره ي آن داشتند      

نتايجي به دست , بنابراين بايد برويد و ريسك كنيد .  ه اند ثابت قدم است   كه انتخاب كرد  
آنها مي خواهند براي شما    .  بياوريد و اميدوارانه با شكست ها و پيروزي هايتان بازگرديد        

اما شما نمي خواهيد هيئت مديره در مورد فرايند تغيير بنيادي                .  تصميم بگيرند 
ال ديدگاه هاي جالب آنها و يادگيري از            شما به دنب   .  مصوبه اي را تصويب نمايد     

 .تجربه هاي آنها مي باشيد
مهارت هاي ايده ها و   ,   آيا اين اقدام نتايجي توليد مي كند؟ بايد به خودتان         چه كار كنم؟   •

در ضمن بايد بدانيد كه اشتباه مي كنيد و به دنبال            .  رهبري خود ايمان داشته باشيد     
بهتر .  دي توليد نمي كن  ارزشداران   فقط براي سهام  ,  ا شم .هايي براي اصالح آنها باشيد     راه

 بايد تعادل را    البته.  د ارزش توليد كني    نيز دي كه در آن كار مي كن     جامعه اياست براي   
آيا «:  بايد از خودتان بپرسيد    ,  قيمت سهام در بازار بورس باال نرود        اگر  .  حفظ كنيد 

 ».ارزشي اضافه كرده ام يا منابع را هدر داده ام

 Citizen Gas & Coke Utility, مديرعامل, يندمانندن ل

در انتظار   بود كه تغييري اساسي       معلوم پانزده سال پيش      چرا اين كار را مي كنيم؟      •
. سازمان به شكلي بود كه نمي توانست با تغييرات سازگار بشود         ,  از نگاه ما  .  صنعت است 
 . سازمان ضروري بودبقايتحول براي 

ممكن است كه تحول را فقط به خاطر خود تحول           ,  اشيماگر اين سؤال را نكرده ب     
اين كار  .  چون شخص ديگري آن را انجام داده يا اين كه مد روز است               ,  انجام بدهيم 

 .باعث رويكردي نامشخص مي شود و چيزي از نيرو هاي محرك تغيير درك نمي كنيم
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كارمان نم؟ وقتي    را درك ك   آنهاآيا مي توانم كارهايي را كه انجام مي دهم و پيامدهاي            •
مي دانستيم كه مي خواهيم با    .  نمي دانستيم چقدر مشكل خواهد بود     ,   شروع كرديم  را

هاي بزرگي مثل جانسون ويل و گور رقابت كنيم اما نمي دانستيم چقدر توشه از               شركت
 . سال تجربه ي انحصاري بودن برداريم٨٥

با .  گي مي كنيم تحول يك سازمان، مثل بازسازي خانه اي است كه در آن زند               
چارچوب زماني و بودجه اي در ذهن خودتان آغاز مي كنيد، اما همكارتان ايده هاي                 

پيمانكار دچار مشكالت غيرمنتظره اي مي شود و فرصت هاي         .  جديدي مطرح مي كند  
پروژه زندگي  .  مسئله اين نيست كه هزينه ها باالتر مي روند         .  كار روشن تر مي گردد   

 در شركت مان فكر مي كرديم كه اصول مديريت كيفيت فراگير           ما نيز .  خودش را دارد  
مي تواند تحول ما را رهبري      )  مخصوصاً اصولي كه ادواردز دمينگ توسعه داده است         (

سيستم پرداخت و پاداش و شيوه اي كه به           .  اما واقعيت به اين سادگي نبود       .  كند
. اي جديد متناسب نبودند   با نيازه ,  همكاران درباره ي نياز به توسعه مشاوره مي داديم       

پرسيدن چنين پرسشي از تمام اثرات ناخواسته جلوگيري نمي كند، اما كمك مي كند              
 .كه با پيش بيني ناپذيري سازگار بشويم

آغاز مي كنند كه فكر    راه حلي را    مديران به اين دليل       آيا مي خواهم در مسير بمانم؟      •
 وقتي مشكل همچنان حل     ،سال بعد دو يا سه    .  مي كنند به مشكالت آنها پاسخ مي دهد     

 ياد  بايد.  ند و به راهي ديگر معطوف مي شو      ندحل مزبور دست مي كش    از راه ,  نشده است 
تغيير و تحول پايدار واقعي كار بسيار دشواري است كه            .  در مسير بمانيم  كه  بگيريم  
 . هيچ وقت به پايان نمي رسدتقريباً

افراد جوان خط مقدم به دنبال       ,  ن ما  در سازما  آيا سازمان براي تحول آماده است؟       •
مي فهم چرا سازمان را تغيير     «:  كارمندان پيرتر مي گفتند  .  فرصتي براي مشاركت بودند   

من ترجيح  .  براي شما آرزوي موفقيت مي كنم اما براي من خيلي دير است            .  مي دهيد
تي به  متأسفانه بسياري از مديران عامل وق     »  .ي نداشته باشم  در آن مشاركت  كه  مي دهم  

 .چنين احساسي دارند, سن بازنشستگي مي رسند
كار بيشتري  «:  آنها مي گويند .  سطوح باالتر مديريت بيشترين مقاومت را مي كنند       

وقتي به گذشته نگاه     »  .كارهاي بهتري براي انجام دادن وجود دارد        .  نمي توانم بكنم 
كرديم رهبران چقدر   بايد قبالً بررسي مي     .  مي كنم، مي بينم كه بسيار صبور بوده ايم       

بايد برخي افراد را كه آماده نبودند از پست هاي رهبري              .  براي تغيير آمادگي دارند    
 .بركنار مي كرديم
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  لوي-شركت بروش, مديرعامل, تراويس بروش

 اساسي يادگيري   اقدام به   زياديتوجه  ,  رهبران ارشد   آيا مي خواهيم تغيير بدهيم؟     •
. بدهند تغيير    رفتارهايشان را   بايد  ، موفقيت آن    براي اما توجه ندارند كه    ,  مي كنند

 به اين ترتيب    . صرف كنيد  دست كم آشنا  وقت خود را در جاي راحت يا          مي توانيد  
غلبه ,  چگونه بر ترسي كه مانع از خروج شما از محيط آشناي خودتان مي شود                    

 . بيشتر از تعهد صرف نياز دارديمي كنيد؟ اين كار به چيز
انرژي ,  نس دخالت در تفكر و برنامه ريزي را داشته باشند            مثالً  وقتي همه شا    

سازمان بيشتر از وقتي است كه افرادي از جاهاي مختلف بدون بازخورد از سازمان در                
آيا شخصاً  ,  اما اگر بخواهيد چشم اندازي مشترك ايجاد كنيد        .  آن مشاركت مي كنند  

تي آنها مي خواهند در     آمادگي داريد كه به ديگران چنين اجازه اي بدهيد؟ آيا وق              
ساختار سازمان تغييري بدهند، آمادگي آن را داريد؟ چگونه اطالعات صريح و فضاي               

 پاسخ به آن را ايجاد مي كنيد؟
گريك كه مدير يكي از      ,   برادر من  ؟را داريد  سازمان   در اهداف  بازنگري   گيآيا آماد  •

استاد مالي وي   .   خود را در جورجيا به پايان رسانده است        MBA دوره ي   ،هاست بخش
به »  . است K بزرگتر از    Rتنها استراتژي كه فرد بايد بداند اين است كه            «:  مي گفت

نبايد نگران اهداف ديگر    ,  اگر درآمد شما از هزينه ي سرمايه بيشتر است        ,  عبارت ديگر 
 .باشيد

اين كار فقط   ,  اگر سهام دار نباشيد  .  اما براي اغلب افراد اين استراتژي بي معناست        
شركت هاي عمومي گاهي اين نصيحت را جدي        .  ت سهام داران را افزايش مي دهد     ثرو

، K بيشتر از    R.   باشد K بيشتر از    Rمي گيرند و سعي مي كنند در تمام فصول سال          
خوني است كه در رگ هاي كار جريان دارد و به كمك آن مي توانيم اهداف عملي خود                 

ه حلها را براي مشتري هايمان توسعه بدهيم      را,  سازمان را توسعه بدهيم   .  را انجام بدهيم  
 .و افراد را به كاري كه از آن لذت مي برند بگماريم

 شركت اديسون ديترويت, مديرعامل سابق, جان لوبيا

 وقتي با هيئت مديره يا كميته ي بازنگري آيا مي خواهم ابهام و فقدان روشني را بپذيرم؟ •
خواهند درباره ي توانمندسازي يا يادگيري     آنها نمي  ,  نيروگاهي هسته اي حرف مي زنيد   

اما »  كي اوضاع تحت كنترل درمي آيد؟    «آنها مي خواهند بدانند    .  تحولي چيزي بشنوند  
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در واقع بيشتر بهبودهاي نيروگاه هسته اي از كار يادگيري مبهم و غير قابل اندازه گيري              
 .به دست آمده است و ربطي به شيوه ي قديمي كنترل ندارد

لسات هيئت مديره شركت مي كردم و گاهي حتي نمي توانستم آن را شرح  من در ج  
ما طرحي براي تحول داريم اما نمي دانم چگونه درباره ي آن          «:  مي خواستم بگويم .  بدهم

مثالً  با اتحاديه مان همكاري    .  مي توانم به موفقيت ها اشاره كنم     ,  از سويي »  .حرف بزنم 
راهي طوالني در پيش است و مي دانم كه        .  ر شده ايم داشته ايم و از موقعيت ستيزه اي دو     

باعث مي شود كه   ,  وقتي در جاهايي پيشرفت مي بينم     .  ادامه ي اين كار ضروري است     
اين اقدامات را به عنوان تيم سازي توصيف كرده ام اما واقعاً          ,  اغلب.  هم چنان ادامه بدهيم  

 .بيشتر درباره ي فهميدن خودمان بوده  اند
اي با حضور سي مديرعامل ارشد در ديترويت رفتم و وقتي برگشتم             من به جلسه   

مي توانستم باال رفتن سطح مذاكرات گروه را درباره ي مسئله اي كه در مورد آن حرف                
به همان شيوه ي تحليل    ,  اما اگر من جلوي تخته اي مي ايستادم     .  مشاهده كنم ,  مي زدند

ين معناست كه سعي كنيم از         كار يادگيري به ا     .  و تفكر عمومي روي مي آوردم       
چيزهاي متفاوتي بشنويم و فقط كلماتي را كه افراد          ,  پاسخ هاي اتوماتيك دوري كنيم   

 .مي گويند نشنويم، بلكه متوجه پيام هايي باشيم كه در بين كلمات بيان مي كنند
دو يا سه   «:  مرتب مي پرسيدم .  من سعي مي كردم چيزها را واضح و روشن نگه دارم         

اگر آنها را مي يافتم مي توانستم كارم را ادامه        »  ازمان هاي يادگيرنده چيست؟  نشانه ي س 
معياري پيدا مي كردم كه كار مي كرد اما بعد از         .  اما هيچ وقت آنها را پيدا نكردم      .  بدهم

از پيتر سنگه سؤال كردم و      .  مدتي بي اثر مي شد و بايد به دنبال چيز جديدي مي گشتم         
به من  ,  چارچوبي كه بيشتر از يك سال دوام بياورد       ,  پيدا كرديد اگر نشانه اي   «:  او گفت 

 ».حتما با هم درباره اش حرف مي زنيم چون ممكن است نشانه نباشد. زنگ بزن
اما من هنوز به همين شيوه عمل مي كنم، چون زمان زيادي كارها را به شيوه اي                 

 .مقتدرانه انجام داده ام و ديده ام كه كار نمي كند
 وقتي  مي خواهيم ادامه بدهيم؟  ,  وقتي موفقيتهاي دايمي به دست نمي آيد      آيا حتي    •

روند كارها رو به رشد نيست، چه اتفاقي مي افتد؟ آيا به شيوه ي قديمي بازمي گرديد يا                
 اين كه كماكان ادامه مي دهيد؟

, موارد بسياري ديده ام كه عملكرد افراد افت مي كند و بودجه اشان را هدر مي دهند            
اما نتايج را با كمك جهت گيري        .  ين حال ياد گرفته ام كه اطمينان داشته باشم          با ا 

اگر مي توانستم از سقوط اقتصادي پرهيز كنم و                .  يادگيري بازسازي مي كنم    
وقتي مجبورم  .  احساس اطمينان بيشتري داشتم   ,  موفقيت هاي خودمان را پايدار كنم     
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نمي دانم وقايع چگونه   ,  ا تعديل كنيم  تصميم بگيرم هزينه ها را كاهش بدهيم و افراد ر         
آيا توانايي ها را در افراد و فرايند ايجاد كرده ام كه از عملكرد ضعيف                  .  رخ مي دهند 

 سازمان پرهيز كنيم؟

 سيستم بهداشتي مريت, مديرعامل, دكتر راجر گيلبرستون

مدير ,  ؟ اخيراً آيا انرژي و عزم آن را داريد كه به انجام تحول اساسي متعهد باشيد                  •
 ميليون دالر صرف مشاوره اي كرده است كه        ٣سيستم بهداشتي ديگري به من گفت او        

 درصد  ٩٠گفتم بر اساس تجربه ي من، مجبوريد كه         .  پذيرش تغيير را آسان تر مي كند    
 .تحول واقعي فقط از درون اتفاق مي افتد. آن را خودتان انجام بدهيد

تالش كنيد عواملي را كه به      .  كنيدبايد سعي كنيد قدرت و خواست خود را درك          
چقدر به تغيير متعهديد؟ چقدر     «.  شما كمك مي كند يا مانع شما مي شوند، بشناسيد        

مصريد؟ چقدر اطمينان داريد كه كار درستي انجام مي دهيد؟ آيا به اندازه ي كافي                  
ن متكي مطمئن ايد تا نظر ديگران را بپذيريد و به فكر آنها اعتماد كنيد و فقط به خودتا

 »نباشيد؟
 پاسخ اين سؤال بستگي به فهم عظمت         چقدر با يأس و فشارهاي تغيير كنار مي آيم؟         •

اگر مأيوس بشويد، بخش هايي از فرايند را كنار          .  تغييري دارد كه شما آغاز كرده ايد       
چه منابعي براي پايداري خودم و      «.  مي گذاريد و اين كار، كل اقدام را به خطر مي اندازد         

كجا محيطي امن   «.  شما بايد از خودتان نگهداري كنيد      »  استرس نياز دارم؟  مديريت  
 »است؟ چه كسي مي تواند آن را پيش ببرد؟ كجا مي توانم در محيطي امن گفتگو كنم؟

 در برنامه ريزي شيوه ي    براي انجام اين كار به چه چيزهايي بايد توجه داشته باشم؟             •
 نفر به آن ورودي مي دادند و به         ٢٠٠حدود  اداره كردن،  سيستمي را ايجاد كرديم كه         

خيلي خوب بود، اما     .  ما مي گفتند چه چيزي كار مي كند و چه چيزي كار نمي كند             
 وقتي كه افراد ديگر      - ماه هنگام اجرا      ٤ يا   ٣نمي دانستيم بايد همان كارها را حدود        

 . ادامه بدهيم–زمان كافي ندارند 
ر مرحله ي اول فرايند تغيير را در كل           د.  ما رويكردي خطي براي اجرا داشتيم       

اغلب افراد نظم . اين كار را كرديم چون من نظم را دوست داشتم. سازمان پخش كرديم
نمي دانستم كه بايد احساس از دست رفتن نظم را         .  را دوست دارند اما فايده اي نداشت     

.  است تغيير سازماني، مشكلي پيچيده و پر از اتفاقات غير منتظره              .  مديريت كنم 
 .نمي دانستم تغيير سازماني مي تواند آشفته و به هم ريخته باشد
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 حتي در بهترين موارد آيا سازمان عملكرد ضعيف را براي دوره اي كوتاه تحمل مي كند؟ •
نيز عملكرد در ابتدا، به دليل تمركز انرژي و تالشي كه چنين اقدام عظيمي نياز دارد                  

 ارشد بايد آن را درك كنند، تا بتوانيد آن را              هيئت مديره و مديريت  .  كاهش مي يابد 
هزينه هاي شما در   .  استعدادهاي فزاينده در بلندمدت بروز خواهد كرد       .  مديريت كنيد 

مشخص كنيد چه مدت انتظار صرفه جويي و بهبود عملكرد را             .  ابتدا افزايش مي يابد  
 .داريد

 بيل اوبرايان، مديرسابق، شركت بيمه ي هانوور

 كه  – اگر شما نگاهي جبري به افراد داشته باشيد            رباره ي افراد دارم؟  چه اعتقادي د   •
 توانايي شما براي رهبري تغيير بنيادي محدود        –آنها با ژن هايشان برنامه ريزي شده اند      

 .مي شود
از سوي ديگر اگر مثل من معتقديد كه افراد پتانسيل زيادي دارند، بهتر است به                 

منظورم اين نيست كه ديدي غيرتجربي به          .  يدترويج فرهنگ رشد فردي، فكر كن       
طبيعت بشري داشته باشيم و از وجود شر در انسان غفلت كنيم يا به افراد اجازه                      

منظورم اين است كه عملكرد كل سازمان، . بدهيم فقط از مزاياي سازمان استفاده كنند  
در سمت  بر رفتارها و تصميم هاي همه ي كاركنان استوار است و نه پنج درصدي كه                 

 .مديريت قرار دارند
اما در جهان   .   درصد باالي سلسله مراتب اثربخش ترند    ٥از ديد معمول، تصميم هاي     

رستوراني را تصور كنيد كه       .  كسب و كار پيچيده ي امروز، اين حرف بي ربط است            
اگر گارسون شخصيتي داشته    .  سود آن به خط مقدم بستگي دارد      .  چندين صاحب دارد  

 درصد سودآوري بيشتر در     ٣٠ تا   ٢٥احساس راحتي بكنند، به معناي       باشد كه افراد    
همين موضوع براي كيفيت خدمات پمپ بنزين يا كسب و كار هاي              .  بلندمدت است 

هر سازماني مي تواند بدون هيچ نوع سرمايه گذاري و فقط با درك             .  ديگر صادق است  
 .ارزش افرادش براي فروش از رقبايش جلو بيفتد

 ماهيت يك سازمان فني، ابتكار        يت كسب و كارم چه فكري مي كنم؟        درباره ي ماه  •
ماهيت .  موفقيت به حفظ محصول در جلوي خط مقدم فن آوري بستگي دارد             .  است

شركت حمل و نقل، امنيت و قابليت اطمينان است، هواپيمايي مي خواهند كه سوار                
 .آخرين چيزي كه مي خواهيد ابتكار بيشتر است. شوند
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ماهيت مسئوليت و اموال شركت بيمه         «:  ا از خودمان پرسيديم     در هانوور م   
تا حدي بيمه   :  سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه اين موضوع دو جنبه دارد           »  چيست؟

 سنت انجام   ٢٠آيا مي توانيم بيمه ي خاصي را با        .  به مديريت احتماالت بستگي دارد     
 مثل شبكه اي از نقاط      سنت چطور؟ با چنين نگاهي، كسب و كار بيمه          ١٢بدهيم؟ با   

 .است
من .  اما كسب و كار بيمه به كيفيت روابط با مشتري ها نيز بستگي دارد                      

اين روش براي   .  شركت هاي بيمه اي ديده ام كه كارهايشان را با تلفن انجام مي دهند            
اما مديران بيمه اي كه اهميت روابط      .  ادعاهاي كوچك مثل شكستن شيشه كار مي كند      

مي دانند .  ي دانند كه در برخي مواقع نمي توان از اين روش استفاده كرد           را مي فهمند، م  
 .كه پاسخ تلفني به كسي كه خسارت شديد ديده، باعث مي شود كه از آنها شكايت كند

شركت هايي كه بيشتر اوقات از تلفن استفاده مي كنند با مشكالت زيادي رو به رو              
 هزينه ي حقوق كارشناسان خسارت       ابتدا كارها خوب پيش مي روند، از        .  مي شوند

خالص مي شوند اما اين صرفه جويي با هزينه هاي اقامه ي دعوا، مشتري هاي از دست               
 .رفته و تسويه هاي گران از بين مي رود

 اگر شما مديريت ارشد سازمان را به عهده           شخصاً براي چه كاري داوطلب مي شوم؟       •
من معتقدم  .  ش هاي سازمان دارند  داريد، ارزش هاي شخصي شما نفوذ زيادي بر ارز          

به همين دليل به عنوان رهبر،       .  رضايت شخصي به محيط كار و خانواده بستگي دارد         
مي خواهم افراد رضايت داشته باشند، خستگي در كنند، از عشق لذت ببرند و منزلت                

 .خانوادگي خود را ارتقا بدهند
 

 رهبري كردن ذهن ها

ين تحليل هاي رهبري به عنوان خالق، گوينده و عامل            از درخشان تر  رهبري كردن ذهن ها  
داستان هايي است كه رهبران بايد به آنها بپردازند و ضدداستان هايي كه بايد بر آنها غلبه                  

اثربخشي رهبراني كه اين كتاب خواندني، جذاب و حجيم را خوانده اند، افزايش                  .  كنند
تا آنها را   .   داستان هاي خود مطلع باشند     الزم است رهبران از     «:  گاردنر مي نويسد .  مي يابد

» .درست به كار ببرند، با آنها ارتباطي اثربخش داشته باشند و در زندگي خود به كار ببرند                  
او مدعي است كه بزرگ ترها      .  كارهاي قبلي گاردنر درباره ي يادگيري و رشد بچه هاست          

 آن ذهني مانند كودكي پنج       قلمروهايي دارند كه در آن نسبتاً ماهرند و قلمروهايي كه در            
وي نشان  .  موفقيت رهبر به توانايي او در پيوند با اين قلمروها بستگي دارد               .  ساله دارند 



   رقص تغيير♦  ٢٥٨ 

 

 

 از جمله مارگارت ميد، رابرت اوپنهايمر، آلفرد سلون،            -مي دهد چگونه رهبران مختلف       
ارگرت تاچر جورج مارشال، پاپ جان پل بيست و سوم، الينور روزولت،  مارتين لوتر كينگ، م  

 بيل گودفري.  در رهبري موفق شده اند و يا شكست خورده اند-و مهاتما گاندي 
Leading Minds, by Howard Gardner (New York: Basic Books, 
1995). 
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كار پيشاهنگ شما از مرحله ي آغازين تغيير بنيادي عبور         ,  در سال اول يا دوم    
نتايج شخصي و نتايج كسب و كار به دست مي آيند و اعتبار كافي                 .  مي كند

بايد به توانايي هاي    و   را بديهي بدانيد       اين نتايج نمي توانيد  .  ديكسب مي كن 
. شود احساس مي كار مثل اجتماع      .  ايمان بياوريد ها  خودتان در ايجاد آن     

تالشتان شما را به جهت قابل پذيرشي مي برد و حس مي كنيد حمايت مورد               
همه به  گروه شما اهداف روشني دارد كه           .  نيازتان در دسترس شماست     

 زمان بيشتري از    ، كه روش هاي جديد   شويد متوجه مي پس از مدتي    ,  ندمربوط
 .م دارد، صرفه جويي مي كنندآنچه براي اجرا الز

با ,  وقتي دانه هاي شما ريشه مي دواند     .  اكنون مشكالت شما آغاز مي شود     
اكنون وظيفه ي  .  دن روبه رو شده كه مانع رشد آنها مي شو        فضاييمسايل جديد   

بايد .  نمي توانيد از محيط صرفنظر كنيد      .  پايدار آنهاست تأمين حيات    شما  
 .گ ترسيم كنيد براي گروه پيشاهن خاصهويتي

مثل تمام فعاليت هاي    .  به همين دليل توجه به مرزها معطوف مي شود          
 تفكرات و احساسات      -   با محدوديت هاي داخلي      نيز  شما اقدام,  يادگيري

 ي آنها همچنين محدوديت ها   . كند تالقي مي  –  شخصي اعضاي گروه پيشاهنگ   
گ سازماني سر و كار     به طور فزاينده اي با فرهن    .  بيروني گروه را در مي نوردند    

از شيوه هاي  ,  از اولويت ها و ارزش هاي سازمان      خود را      نمي توانيد تيم  .داريد
 .ارزيابي موفقيت و از گرايش اعضاي سازمان درباره ي خودتان منزوي كنيد

 :دنبنابراين چالش هاي سه فصل بعدي بروز مي كن
 

شروع با رك گويي و شفافيت اعضاي گروه پيشاهنگ             :  ترس و دلهره    •
 .مي شود

 تغيير و شيوه هاي اندازه گيري      قدامفاصله ي ميان ا  :  ارزيابي و اندازه گيري   •
 .نتايج سازمان

 ديناميكگرايش براي تغيير بنيادي به تشديد        :  معتقدان واقعي و ناباوران    •
 .شود تهديد مورد انتظار و ذهنيت محصور تبديل مي
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VVIIII . .ترس و دلهرهترس و دلهره  

    چالش١

 يادگيري  . پرسش درباره ي عقايد و فرضيه هاي قديم       .فتگوي باز و راحت    گ .تأمل دو جانبه  
 سيستمي را مي سازد كه باعث ايجاد        هايمان فعاليت آگاهي از اين كه چگونه         .پيش رفتن 

 . توسعه ي توانايي هاي يادگيري كه در قلب تغيير بنيادي قرار دارند             .مشكالت ما مي شوند  
ي مهمي تلقي مي شوند كه روابط كاري را تقويت كرده           توسعه ي ظرفيت  هاي فرد   موارد فوق 

اما توانايي هاي  .  برسند نتايج جمعي كه دنبالش مي كنند،            به و افراد را قادر مي كنند      
 .يادگيري چالش برانگيزند

قايق را  «:   تأمين مي شود  تعادل با نشان دادن     تعادل,  در بسياري از موقعيت هاي كاري    
مسير كار گروهي مسيري هموار است كه در آن         ,  ت هاي كاري در اغلب موقعي  »  .تكان ندهيد 

خود همه در جلسه ي كاري مي نشينند و درباره ي احساس            .  هيچ مشكلي ديده نمي شود    
با توسعه ي  .   در فرايند هاي تغيير بنيادي در معرض خطر است        تعادلي  چنين.  حرف مي زنند 

 . مي كنندرا مطرح تضادي و افراد مسايل چالش برانگيز, توانايي هاي جديد يادگيري
. توسعه ي توانايي هاي يادگيري جمعي مثل خشك كردن بستر رودخانه است                   

همه از وجود اين صخره ها     .  اكنون پديدار مي شوند  ,  صخره هايي كه قبالً زير سطح آب بودند      
 با  با حمايت مديراني كه جرأت مقابله          هاناهمواري.  آگاهيم اما آنها را پنهان نگه مي داريم       

 مي كنيم كه بايد مشكالت     رفتاردر اكثر مواقع، با اين ذهنيت       .  آنها را ندارند پنهان مي مانند    
را در مناطق وظيفه اي خودمان حل مي كنيم و از مشكالت تعامل ميان يكديگر غافل                     

فقط .  پوشانيم ، مي از جمله مواردي كه همچنان مشكل سازند      ,  گذشته اشتباه هاي.  مي مانيم
به اين ترتيب، يأس و تسليم تقويت        ,  اي خصوصي از اين مسايل حرف مي زنيم       در محيط ه 



   رقص تغيير ♦٢٦٢ 

 

 

يم كه هيچ وقت چيزي شو اين عقيده مي بر, سرانجام. شودنمي درباره ي آنها بحث   مي شود و   
. بينيم ي نمي  نياز برانگيز يادگيري چگونگي حل مسايل تضاد        به بنابراين.  تغيير نمي كند 

 .و تا حدودي هم دلهره آورنداكنون صخره ها ديده مي شوند 
. برخي افراد ترس كمي حس مي كنند      .  ديدن صخر ه ها به معناي تهديد همه نيست        

 اما  . تا حدي نگراني آنها را كاهش مي دهد         ،اشتياق آنها براي اثربخشي و باز بودن بيشتر         
ري با آن   و فقط از سر ناچا    مي پذيرند  نآنها شيوه ي سنتي كار را      .  ديگران اندكي محتاط ترند  

مثالً برخي آن قدر در محيط هايي كه ترس         .  آنها مي دانند چه انتظاري دارند    .  آيند کنار مي 
آنها در  .  رده اند كه نمي توانند چيزي غير از آن را تصور كنند            ک  زندگي زند موج مي در آن   

هنوز در اعماق جنگل     ما  «:  مدير واحدي مي گفت  .   الزم ترديد دارند    اتمورد انجام تغيير  
مي دانيم چگونه افراد را    .  دهيم کنيم و بيشتر اوقات خوي وحشي خود را بروز مي          ندگي مي ز

 ».در واقع تنها راهي است كه مي شناسيم. تهديد كنيم و چگونه با تهديد كنار بياييم
 است و  طبيعي   وجود آن .  داشته باشد   نيازراه حل  به   كه   نيستترس و دلهره مشكلي     

 شنيدن و   تمايل  مستلزمغلبه بر ترس همچنين     .  باشد ميات   تغيير بهحتي پاسخي مناسب    
اين مسئله بسيار خطرناك . فهميدن ديدگاه هاي متفاوت و تغيير ذهنيت در هنگام نياز است

افراد فقط حس . زندگي مشروط تر مي شود.  چون توسل به اطمينان بسيار سخت است      ,  است
اگر نمي دانند كجا صراحت داشته     .  كنترل اندآنها واقعاً خارج از     ,  نمي كنند كه كنترلي ندارند   

 .باشند، بايد كمي احساس ناراحتي بكنيم
بحث هايي كه پيش از آن متداول بود به         ,  پس از چند ماه كار     ,  در يك تيم مهندسي   

جايي رسيد كه افراد ذهنيت واقعي خود را طرح نموده و اين مسئله موجب اختالف نظر                    
ن بار در جلسه اي شركت مي كند پاسخ فوري او اين است كه             وقتي فردي تازه وارد اولي   .  شد

اگر در تيم سابق من كسي چيزي مثل اين را            «:  سپس مي گويد »  .شما شوخي مي كنيد  «
مشكالت بايد به سطح فاجعه مي رسيد تا افراد راحت درباره اش           .   كشتندي او را م   ،گفته بود 

 ».حرف بزنند
 ها و   رفتن اشتباه  لو,  اشتباه كردن ,  دستشانطبيعي است که همه ي افراد از رو شدن          

 به تغيير    اقداماينها مواردي معقول در       .   مي ترسند ،صدمه ي ديگران از رفتار نامناسب      
. احتماالً در افكار و احساساتشان راحتند      ,  اگر افراد باور دارند كه ترسي ندارند        .  مي باشند

 فرصت رشد ظرفيت آنها براي      ماهيت چالش ترس و دلهره در درك اين پاسخ هاي طبيعي و          
 .شفافيت است

 پس از پيشرفت در      و مدتي چالش هاي پايدار ماندن تغييرات است       از  ترس و دلهره     
اغلب افراد آن قدر به پيشرفت توجه دارند كه         .  شود ديده مي توسعه ي توانايي هاي يادگيري    

را از»  پایین آمدن آب  «استعاره ی
.حرکت کیفیت فراگیر گرفته ایم      
وقتی فراینید بیشتر تحت کنترل

نحرافات آن کاهشدرمی آید و ا   
می یابد، باالخره مشکالتی
سرسخت تر و مهم تر بروز خواهد

 .کرد

 

 :نقل از کتاب زیر
A Car Launch With Heart:
The AutoCo Epsilon
Learning History, by
George Roth, Art Kleiner,
et al. (New York: Oxford
University Press, 1999),
P.16. 
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 هومبرتو ماتورانا    كلمات,  بيش از هميشه   ,  اينجا.  از مشكالتي كه به بار مي آورد غافلند         
رهبران اثربخش  »  .هر حركتي وقتي اتفاق مي افتد كه مانع آن شوند         «:  مصداق پيدا مي كند  

ياد مي گيرند ترس و دلهره ي فزاينده را شاخص پيشرفت بدانند و آن را در بين خودشان و                  
 .ديگران بشناسند

يير بنيادي پايدار    چالش هايي است كه در تغ     ترين رايجدر واقع چالش ترس و دلهره از         
با نشانه هاي  بروز آن   يك دليل اين است كه      .   است  بر آن بسيار دشوار    با آن مواجه ايم و غلبه    

 كه بتوان با آن چالش ترس و دلهره را               ايمشخص كردن نشانه    .  همراه است متعددي  
هاي متعددي موضع     در مقابل آن به شيوه       زيرا افراد    .  شناسايي كرد، غيرممكن است     

 .دگيرن مي
ما براي  .   يادگيري وقت تلف كردن است      اقداماين  «:  شود آشکارا اقدام تغيير انکار مي     
 ».اينجا آمده ايم تا به مشتري خدمت كنيم, حل مشكالت تغيير اينجا نيستيم

اين تالش خارج   .  شوخي مي كنيد «:   مخالفت مي شود  اقدام تغيير با ابهام و اثرات جانبي      
 ». طرح تمام مسايل منفي روحيه ي افراد را خراب مي كند،عالوه بر اين. از كنترل است

چيزهايي .   يادگيري بسيار جالب است    اقدام«:  شود ميحمايتي مصنوعي   از اقدام تغيير    
: اما همان فرد در محيط خصوصي مي گويد      »  .را كه در مدرسه خوانده ايم، به ياد من مي آورد        

 » .نمي تواند كار خاصي انجام بدهد«
افراد مي ترسند چيزي بگويند كه مخالف گروه        .   سكوت مي شود  دام تغيير در مقابل اق  

 .جديد محسوب بشوند
حرف افراد  بر اساس    شيوه اي براي طبقه بندي اين چالش        ، تنوع واكنش ها  با توجه به  

افراد اين  »  .است...  اين تالش   «.   ايمهبنابراين ما از جمله اي ناتمام استفاده كرد      .  وجود ندارد 
اولين وظيفه در   .   را با عباراتي كه ترس و دلهره اشان را نشان مي دهد پر مي كنند            جاي خالي 

يا (گوش كردن عميق به مطالبي است كه گفته مي شود            ,  مواجهه با چالش ترس و دلهره      
ي كلمات  فراسورهبران بايد به مطالب     .  و توجه به چگونگي گفتن آنهاست     )  گفته نمي شود 

 .راد حساس باشندگوش كنند و به ترس طبيعي اف
. مي شودتبديل  تنوع واكنش ها به دفاع از تغيير و اهرمي براي برطرف كردن موانع                 

مسئله ي مهم اين است که در      .   با مواضع دفاعي مبارزه کرد     سيستم هاي انفعالي توان با    نمي
پرسش هايي است كه در هنگام تغيير عميق براي          ,  هر يك از اين دستورات دفاعي      بطن  

 .شوند مطرح نمي كه به آساني ند و آن قدر عميقند مطرحهمه ي ما
افراد مي گويند وقتي سر    ,   در برخي سازمان ها   ؟پذيرم تا چه حد آسيب   آيا امنيت دارم؟     •

از آنها مي خواهند نقاب را . كار مي آيند نقاب به چهره مي زنند تا خودشان را حفظ كنند

نقل قول اومبرتو ماتورانا را از
فضای زیست، فضای انسانی و«

برای کسب و:فضای کامپیوتری  
، همایشی  در»کار چه  بکنیم     

(جامعه ی   یادگیری    سازمانی            
SoL(  ،24-23    که1998 ژوئن 

.پیل بونل راه انداخته بود، آورده ام     
SoLمقاله ای از ماتورانا و بونل در       

در دسترس است، به
com.fieldbook.www://http
html.sol/مراجعه کنید . 
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مثالً عدم توافق خود را با       .  ن بدهند از چهره بردارند و واكنش هاي واقعي از خود نشا          
 اگر راحت حرف بزنند      که چگونه مطمئن باشند  .  رييس به شيوه اي سازنده نشان بدهند     

  بالگردان نمي شوند؟ که بداننداز کجاعليه آنها استفاده نخواهد شد؟ 
افراد با يادگيري   ,   در فضاي رقابتي سازمان ها     فرد مناسبي ام؟ شرايط کنوني   آيا در    •

 كه  شوند مي بازيكنان نگران    ، بازي تغيير كند   اگراكنون  .  روند پيش مي ده ي بازي   قاع
 مي توانند اجراي خوبي داشته     ترديد بي.  قرار بگيرد فقدان صالحيت آنها در معرض ديد       

با ديگران همكاري كنند و ياد       ,  باشند اما آيا مي توانند واقعاً به نتايج دست پيدا كنند          
نگرانند كه كارشان در معرض خطر      ,   كه نتوانند  بترسندو اگر   بگيرند كه گوش كنند؟     

 .باشد
,  آيا مي توانم به ديگران اعتماد كنم؟ در گذشته           آيا مي توانم به خودم اعتماد كنم؟        •

 از ديگران سؤ استفاده مي كردند يا نقش        ،مديراني كه آرامش خود را از دست مي دادند        
اما اكنون انتظار مي رود      .   آن فرار كنند      از پيامد هاي   توانستند ، مي بازي مي كردند 

اما آنها به تجربه    .  داشته باشيم ,  ارزش هاي جديدي مثل رفتاري قابل اعتماد با مردم         
خطاها يا واكنش هاي دفاعي خود را كنترل        ,  دريافته اند كه هميشه نمي توانند آرامش     

 ايجادپيش از     . ندارند  کامل آنها به خودشان و آدم هاي پيرامون خود اعتماد          .  كنند
 .کنند فقط مسئله ي زمان اهميت دارد  فکر مي،بحران

 ديناميك هاي ضمني چالش ترس و دلهره

موفقيت ها نيروهاي محدودكننده ي    ,  رشدمحدودکننده ي  مثل بسياري از موقعيت هاي       
شفافيت ها و صراحت در گروه     ,  ا توسعه ي توانايي هاي يادگيري   ب.  خودشان را خلق مي كنند   

فاصله ي ميان صراحت   ,   افراد براي شفافيت رشد نكند     ظرفيتاگر  .  هنگ رشد مي  كند  پيشا
 با  مقابلهافراد مهارت   .  رو به رشد و ظرفيت محدود براي پذيرش آراي جديد بيشتر مي شود            

آنها به خودشان و ديگران براي بحث بر سر           .  مسايل دشواري را كه بروز مي  كنند، ندارند       
 وقتي  دانند نميآنها  .  اعتماد نمي كنند ,  اسخ هاي ساده اي ندارند   مسايل پيچيده اي كه پ     

) و ديگران (مدير  ,  وجود ندارد خاصي  عملي  برنامه ي   مي شوند و    مطرحموضوع هاي متعددي   
 منجر مي شود كه    به خاليي  محدود براي شفافيت     ظرفيتاين  .  دهند چه واکنشي نشان مي   

افراد فقدان شفافيت را تجربه     ,  ن اتفاقي بيفتد  وقتي چني .  تغيير مورد نظر را متوقف مي كند     
. شود ميآنها ترس و دلهره اي را تجربه مي كنند كه به شيوه هاي متعددي بيان                .  نمي كنند

 فرد کافمن، بیل ایزاکز، جنی فراز
کیمنی، جو جاورسکی، سو
زوپانسکی، مایکل گودمن و دیگران
برای کمک به تنظیم جنبه های
.مختلف این چالش متشکریم        

آیا امنیت دارم؟ آیا(پرسش های
فرد مناسبی ام؟ به دیگران اعتماد

از سه) کنم؟ به خودم اعتماد کنم؟
گرفتهالگوی قهرمانی دیوید کانتور     

 همین284به صفحه ی    .  شده اند
 .کتاب مراجعه کنید
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 اقدام تعهد به هر نوع      به و اشتياق افراد     تمايل بر   شود که  ميترس و دلهره به شكلي بيان        
 .تحول تأثير مي گذارد

 رواني و اعتماد در گروه      امنيت شفافيت و سطح     ظرفيت  ,محدوديت ضمني اين فرايند   
 شفافيت وجود   ظرفيتدو علت اساسي براي توسعه ي       ,  بنا به اين نظريه    .  پيشاهنگ است 

, بيشتر افراد و تيم ها به دنبال شفافيت مي باشند       .   رواني و توانايي هاي يادگيري    امنيت:  دارد
بخش فقط به نيت بستگي ندارد و به           چون شفافيت اثر    ،بسياري از آنها موفق نمي شوند     

 رفتاري بسيار   ، دفاعي يمثالً طرح مسايل دشوار بدون داشتن موضع       .  مهارت نيز نياز دارد   
 ظرفيت الگوهاي ذهني و گفتگو و يادگيري تيمي بر            يبسياري از مهارت ها  .  ماهرانه است 

رشد توانایی های یادگیری به رشد
حت و شافیت گروه منجرصرا

اگر ظرفیت شفافیت رشد.  می شود
نکند، این امر به فقدان شفافیت و
در نتیجه ترس و دلهره میدان

توسعه ی توانایی های جدید. می دهد
یادگیری در این چالش دو نقش

از طریق(منبع مشکالت     :  دارد
و تحرک بالقوه)  افزایش صراحت 

 .است) از طریق ظرفیت شفافیت(
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 مبتني بر يادگيري  ر   تغيي اقداماتاين مهارت ها به عنوان بخشي از       .  دنشفافيت تيم تأثير دار   
به صورتي ناعادالنه درون گروه       ,   در مراحل اوليه ي تغيير      ها اين مهارت .  رشد مي كنند 

 فزاينده ي  در ضمن منبع خلوص فزاينده اي هستند كه به فقدان        .  پيشاهنگ پخش مي شوند  
 .دنشفافيت ميدان مي ده
به ,  اقدامير  رشد ظرفيت شفافيت به خصوص در مراحل اوليه ي ه           ,  به همين دليل  

 فقدان ريسك   امنيتمنظور ما از    .  محيطي امن نياز دارد كه گروه پيشاهنگ خلق مي كند         
منظور ما شرايطي است كه ريسك پذيري       .  در تمام يادگيري ها ريسك وجود دارد      .  نيست

 رواني به يافتن تعادلي كارآ ميان اشتياق و دلواپسي بستگي              امنيت.  مناسبي وجود دارد  
,  روشن كردن مسايل عميق      و اشتياق  مثالً ميل .   يادگيري را پيش مي برد     ،اشتياق.  دارد

 زمانمدت  كاهش  ,  ايجاد توانايي هاي جديد كسب و كار براي خدمت به نيازهاي مشتري            
اما اگر شهرت   .  از اين جمله اند  ,   به جاي افزايش تالش     مندي بازار با افزايش هوش     ورود به 

مثل پسر  .  قرار بگيرد از آن صرف نظر مي كنند        به خاطر يادگيري در معرض خطر           گروه
, د و مي داند كه دست ديگرش در دست مادرش است         ر كه دستش آزادانه تاب مي خو     يبچه ا

 . بازي مي كنندامنيت يادگيري بين ريسك پذيري و اقداماتتمام 
چالش  يا مانع ضمني به گونه اي شبيه فرايند محدودكننده اي است كه             تاين محدودي 

 از ميزان تعهد مديريت      اعتماداما در حالي كه فقدان       .   را پيش مي برد   ن پاي حرف  ايستاد
 مديريت و ديگر اعضاي تيم پيشاهنگ را براي         يتوانايميزان  فقدان شفافيت   ,  ناشي مي شود 

بسياري از مديران عميقاً متعهدند اما نمي دانند چگونه          .   رواني نشان مي دهد   امنيتايجاد  
نتيجه گرا سعي مي كنند اهداف        كه بسياري از مديران      عدر واق .  فضاي امن ايجاد كنند    

اعتبار وجود  .  خودشان را پيش ببرند و ترس و دلهره ي زيادي در مورد تيم هايشان دارند                
چالش .  براي پايداري آن اهميت دارد     امنيت  مديريت براي شروع تغيير اساسي است اما          

وجود ,   مطرح نيست  ايستادن پاي حرف  ش  ترس و دلهره تا مدت ها پس از آن كه ديگر چال           
 .دارد

 استراتژي هاي مقابله با چالش ترس و دلهره

كاهش با ) ١: فشار بر روي فرايند محدودكننده ي ترس و دلهره به چند طريق سودمند است       
تضعيف پيامدهاي فقدان شفافيت ) ٢.  و ظرفيت شفافيتامنيتشتاب بخشيدن به توسعه ي 

 .  زير با اولي و دو مورد آخر نيز با دومي سازگارندي از استراتژي هابسياري. پس از بروز آن
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همان طور كه  .  كوچك آغاز كنيد و قبل از مواجه شدن با مسايل دشوار حركت كنيد               •
»  برويم مسايلما مي خواهيم به عمق     «اعالم صرف اين كه     :  جني فر كيمني مي نويسد  

.  كندميتن به مسايل را در عمل سخت تر         برد و بنابراين پرداخ   ميترس و دلهره را باال      
ترسند که   ميآنها  .  بسياري از افراد نمي دانند آيا توان مقابله با مديريت خشم را دارند             

 برداشتن گام هاي تدريجي بسيار         . خطاهاي كسب و كار شناخته شوند            مسبب
براي د و توانايي هاي خود را       ي به ترس ها و دلهره هاي كوچك بپرداز        ؛اثربخش تر است 

تأمل هاي   مهارتكيمني مي گويد كار كردن با      .  د رشد بدهي  ،پرداختن به موارد بزرگ تر   
كمك بزرگي است تا    اي مثل تعابير متفاوت      براي روشن کردن چيزهاي ساده    و بررسي   

 .افراد براي كار مهمي مثل داليل عملكرد ضعيف آماده شوند
 نيز  امنيت.  ي باشد يا ترغيب شود    ترس نمي تواند دستور  .  از يورش صريح پرهيز كنيد     •

علي رغم گفته ي ادواردز دمينگ كه چنين كاري را         .  نمي تواند تحت قيموميت دربيايد   
تنها راه پايدار براي     .  فرد نمي تواند مستقيماً ترسش را راهبري كند        ,  توصيه مي كند 

د ايجاد محيطي امن است كه در آن افراد كم كم احساس اعتما              ,   رواني امنيتايجاد  
به همين  .  توسعه ي اين شرايط زمان و تعهد مي خواهد        .   مي كنند بيشتريدوجانبه ي  

همان طور كه فرد   .  دليل ترس و دلهره در اغلب سازمان ها به عنوان مانع عمل مي كند            
سه سال تالش   (تجربه ي ما   «:  مي گويد,   مدير سابق پروژه ي لينكلن در فورد       ،سايمون

نشان داد كه اعتماد واقعي با رشد اعتماد متقابل           )  ندكه صدها نفر در آن درگير بود       
 در بين اعضا      و طي زمان    به تدريج ,   رواني امنيتافراد به يكديگر و تكامل شبكه ي         

ما متوجه شديم كه اگر افراد به يكديگر كمك كنند در معرض خطر               .  افزايش مي يابد 
. بودر بين افراد    ددرك متقابل   توسعه ي   محصول جنبي    امنيتشبكه ي  .  نخواهند بود 

 فرايند يادگيري   وجود اعتماد حداقل شرط   ,  وقتي همه چيز گفته و انجام داده مي شود       
 براي  ي را که  فقط مي توانيد شرايط  .   نمي توانيد مستقيماً اعتماد را ايجاد نماييد       .است

 . كنيدايجاد  کردن الزم است،اعتماد
بران اجرايي مي دانند اثربخش ترين    رهبران عملياتي مثل ره   .  باشيد از شفافيت    اي نمونه •

 وقتي است كه مصداق عيني         ،استفاده از قدرت سلسله مراتب براي ايجاد اعتماد          
: مي گويند,  مديرعامل سابق شركت نفتي شل      ,  فلور و فيل كارول    .  شفافيت باشند 

در همين  نيز  ضعف اكثر مديران    متأسفانه  .   مهم ترين ويژگي رهبري است    يانتقادپذير«
 اگر سعي كنيد حرفتان را از       خواهيد بگوييد اما    مهم نيست چه چيزي مي     .ستويژگي ا 

اگر به حقيقت و     .  توانايي شما براي شفاف بودن تخريب مي شود        ,  افراد پنهان كنيد  

این گفته از مصاحبه ی رابرت
هنیگ، مشاور انجمن نوآوری در

س برای کنفران       1997سال    
 .بریتیش پترولیوم، است
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گفتن حقيقت دشوارتر از دروغ نگفتن . گفتن آن متعهد نباشيد نمي توانيد رهبري كنيد
 ».است

. تان به يادگيري نياز دارند     س كه آنان و زيرد     شفافيت براي رؤسا به اين معناست      
تا ياد بگيريم    هشت ماه طول كشيد   «رهبر تيم پروژه اي چند ساله متذكر مي شود كه          

, وقتي شروع كرديم همه پاسخ ها را مي دانستيم       .  چگونه از رييس بودن دست برداريم      
رست  پاسخش كامالً د    مطمئن بود دست كم يكي از ما هميشه         .  چون رييس بوديم  

اما وقتي از ابزارهاي تأمل و بررسي استفاده           .   خود دفاع مي كرديم    جايگاهاز  .  است
آيا مي توانيد شنيدن رؤسا را تصور       .  صداي بقيه ي اعضاي تيم را نيز شنيديم       ,  كرديم

كنيد؟ از گفتن اين كه چه كار بكنيد و چه كار نكنيد دست كشيديم و شروع به                        
 ».يگران مطرح مي كردند چالش مي كرديمبا تصوراتي كه د. پرسيدن كرديم

مهارت ها و شيوه هاي متفاوتي كه افراد      ,  به نگاه ها .  ياد بگيريد كه تنوع را سرمايه بدانيد       •
 برخي ديگر ,  برخي از افراد مشتاقند     .  مختلف مطرح مي كنند توجه داشته باشيد        

يشتري حس كنند   هر چه افراد ب   .   هر دو گروه شنيده شوند      نظرات اجازه بدهيد .  مرددند
 .بيشتر به رهبري و يكديگر اعتماد مي كنند, كه به حرف هايشان توجه مي شود

بن بست هاي ,  براي رهبري مستعد  .  از بن بست ها به عنوان فرصت يادگيري بهره ببريد         •
وقتي .  فرصت هايي بي همتا و گران بها براي نشان دادن اعتماد واقعي است          ,  غيرمنتظره

 مؤاخذه نمي شوند، متوجه مسئوليت مشترك مي گردند       وجود شکست با  افراد مي بينند   
پيامي قوي براي اعتماد عمومي     اين مسئله   .  و ياد مي گيرند در آينده بهتر عمل كنند        

تا يادگيري بالقوه اي را    »  .خطا گنج است  «:  مي گويند,  در حركت كيفي  .  کند پخش مي 
 ي چنين نگرشي براي      توسعه.  كه در كشف اين خطاها وجود دارد، نشان بدهند             

 .استگر تحول مديريتي  خطاهاي انساني نمايان
هر كاري مي توانيد انجام بدهيد تا مطمئن شويد مشاركت گروه هاي پيشاهنگ و                  •

 و اعتماد با آزادي انتخاب معنا       امنيت.   است و اجباري نيست    دواطلبانه تغيير   اقدامات
 به اعضاي كليدي تيم     نبايد.   كند كنند   حتي اگر در كوتاه مدت فرايند تغيير را       يابند؛ مي

 كه در ضمن پيشبرد فرايند تغيير از انجام مسئوليت هاي خود شانه خالي              بدهيماجازه  
. رهبران اثربخش اين كار را با كنار گذاشتن قدرت اجبار خودشان انجام مي دهند            .  كنند

 و مدام بررسي     حرف بزنند  موانع مشارکت خود  به افراد اجازه مي دهند درباره ي داليل       
  نيز اجازه مي دهند صداي ديگران    ,  آيا به انتخاب افراد توجه كافي مي شود         «:  كنند

 »شنيده بشود؟

 :نقل از کتاب زیر
A Car Launch With Heart:
The AutoCo Epsilon
Learning History, by
George Roth, Art Kleiner,
et al. (New York: Oxford
University Press, 1999),
P.28. 
 

اعصاب سنج وسیله ی خوبی است
.که ارزش شکست را متوجه شویم     
افراد با کمک این وسیله حلقه ای را
.از مسیری مارپیچ عبور می دهند      
وقتی حلقه به سیم مسیر می خورد،

افراد.  صدای بلندی شنیده می شود   
حتی اگر به خاطر.  ه دارند دلهر

حرکت نکردن، جریمه شوند، باز
هم نمی خواهند حلقه را تکان

آنها یاد می گیرند چگونه.  بدهند
پاسخ های غلط به کشف پاسخ های

کتاببه  .  درست منجر می شود   
، صفحه یمیدانی پنجمین فرمان    

 . نگاه کنید403
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هر كاري مي توانيد بكنيد تا به افراد       .  به خاطر داشته باشيد كه مهارت ها اهميت دارند        •
به «افرادي كه نگرانند     .  كمك كنيد مهارت هاي شفافيت و بررسي را توسعه بدهند           

آنها به  .  فشار بيشتري را بر خودشان احساس مي كنند       »  اندازه ي كافي خوب نيستند    
 و شيوه هايي كه كارها را انجام       هايشان فعاليتنياز دارند تا از     بيشتري  هدايت و حمايت    

 . آگاهي بيشتري پيدا  كنند،مي دهند
ير كنند  همچنين الزم است از آنها در مقابل همكارانشان كه نمي خواهند آنها تغي            

, ١٩٨٠ تغييري در شركت تجهيزات ديجيتال در اواسط دهه ي           اقدامدر  .  حمايت كرد 
همسران آنان به   .  پاسخگوتر و برون گراتر شدند   ,  شماري از مهندسان گوشه گير و غرغرو     

از «:   گفتمي  افراديكي از   همسر     جالب است که   .مدير منابع انساني گاليه مي كردند     
او فضول  .  و وقتي به خانه مي آيد مي پرسد چه احساسي دارم        ا.  شوهر من دست برداريد   

 ».خواهش مي كنم او را به همان وضعي كه بود برگردانيد. شده است
 براي توسعه ي چارچوبي مشترك براي چشم انداز و واقعيت فعلي كار            ،به عنوان مدير   •

سئله از اين كه    اين م .  بگذاريد همه بدانند كه شما مي دانيد اين كار زمان مي برد         .  كنيد
نگراني كمتري  »  همه چيز بايد تغيير بكند     «رييس ناگهان به دفترش بيايد و بگويد          

بگذاريد افراد بدانند كه شما انتظار پيشرفت تدريجي داريد و از وجود              .  ايجاد مي كند 
با آنها درباره ي چگونگي قضاوت موفقيت ها و شكست ها و . استثناها و بدبياري ها آگاهيد

 .كه بايد به دنبال نشانه هاي آن باشيد مشورت كنيدزماني 
, رهبران عملياتي و اجرايي وقتي از ترس و دلهره ي فزاينده آگاه مي شوند           .  عجله نکنيد  •

آنها مي گويند كه چرا تالش مهم است و        .  سخت تر كار مي كنند و دلهره افزايش مي يابد      
مديرعاملي آن قدر   .  بدتر مي شود به افراد يادآور مي شوند كه اگر كاري نكنند، اوضاع            

آشفته بود كه نمي دانست اعضاي سازمان در حضور وي به برخي مسايل غيرقابل بحث              
او .  او به آنها گفت كه در جلسه ي بعدي به اين مسايل مي پردازند               .  اشاره نمي كنند 

 احساس اعضا را بدتر كرد و به تقويت         رسميطرح گفتگوي   »  .به آنها فكر كنيد   «:  گفت
 .ين عقيده دامن زد كه فرهنگ سنتي آنها تغييري نكرده استا

از اشتباه هاي  ,   طرح مسايل غير قابل بحث      اسمبرخي رؤسا مي خواهند افراد به       
,  يا اصرار دارند كه به مسايل دشواري مثل تنوع           ؛گذشته و احساس خود حرف بزنند      

ك گروه  در چنين مواردي ريس     .   محيطي يا حمايت حقوقي بپردازند         هايآسيب 
 .دهد افزايش ميپيشاهنگ را بيشتر مي كند و ترس و دلهره را 
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به خاطر داشته باشيد و يادآوري كنيد كه ترس و دلهره پاسخي طبيعي به ترديد هاي                •
 اوقات تلخي   ،وقتي به مديري گفتند زيردستانش از او مي ترسند        .  موقعيت يادگيري اند 

 هيچ كس ,   درست بود   نظر وي   اگر ».هيچ كس در سازمان از او نمي ترسد       «كرد كه   
 و با   شامل ويژگي عدم اطمينان است    ,  يادگيري بر اساس تعريف   .  فتر ياد نمي گ  چيزي

اگر «:  رابرت هنيگ از انجمن يادگيري مي گويد     .  پيش رفتن چيزهايي را تصوير مي كند     
 ».ايد در پيش گرفتهاحتماالً مسير غلطي را , احساس راحتي مي كنيد

اگر آنها  .  تژي ها در حوزه ي رهبران عملياتي محلي اتفاق مي افتد         اغلب اين استرا  
نداشته سرزنش توجه   آزادي انتخاب و كاهش      به  نتوانند محيطي امن ايجاد كنند و         

 .ديگران نمي توانند آن را جبران بكنند, باشند
رهبران اجرايي و شبكه مي توانند از رهبران عملياتي براي ايجاد چنين محيطي               

. دارند,  اين ظرفيت  داخلي نقش مهمي در حمايت از ايجاد             رابطان.  كنندحمايت  
رهبران اجرايي نيز راهنماي خوبي را براي رهبران عملياتي كه مي خواهند نيازهاي                

 شفافيت  ظرفيت را بفهمند و نيازهاي كسب و كار را با زمان الزم براي ايجاد                  امنيت
به ايجاد فضاي نقدپذيري در كل سازمان        ايشان قادر   ,  به عالوه .  دارند,  هماهنگ كنند 

واکنشي شديد نشان    بروز ترس و دلهره      در مقابل اگر رؤساي رهبران عملياتي     .  نيستند
اگر فضاي ترس و دلهره     .   كنند رفتارمديران محلي نمي توانند به شكلي ديگر        ,  بدهند
اس احسباز هم   افراد هر چقدر هم ايمن باشند         ,   فرهنگ سازماني را پر كند       فضاي

 .آسيب پذيري خواهند كرد

    برچسب هاي خاكستري٢
 راسریک 

  عقيده ي شما  ،يك نفر در رده ي باالتر    .  تقريباً همه در كسب و كار چنين تجربه اي داشته اند        
رده ي باالتر گوش    .  شما پاسخي خوب مي دهيد    .   درباره ي تصميمي كليدي مي پرسد      را
اما متوجه مي شويد   .  ي مشاركت داشته ايد   مي كنيد كه در تصميم گير     س كند و شما ح   يم

شما به دليل نمايش    .  كه قبالً تصميم گرفته شده است و نظر شما چندان مهم نبوده است             
مديريت مشاركتي مورد سؤال قرار گرفته ايد تا اين حس در شما ايجاد شود كه به حرف                    

 .شما توجه مي شود
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شته ايد؟ احتماالً احساس    وقتي به چنين وضعيتي دچار شده ايد، چه احساسي دا              
دفعه ي بعد به   .  به خصوص اگر پاسخ متفاوتي داده باشيد       ,  ايد  شدن نموده  حماقت و طرد  

سعي مي كنيد پاسخي بدهيد كه قبالً گرفته شده است , جاي اين كه پاسخي صادقانه بدهيد
 .و در ذهن خودتان به فردي كه از شما سؤال كرده است برچسب خاكستري مي زنيد

ب هاي خاكستري ذهنيتي است كه افراد از مجموع ضربه هاي كوچكي كه                  برچس
و ناگفته  ,  اگر از فردي بخواهيد چيزهايي را كه ديگران موقع صحبت         .  ديده اند، پيدا مي كنند  

مواردي مانند  :   معموالً از احساس هاي منفي مي شنويد         فهرست کنند،   مي گذارندپنهان  
آنها نمي توانند آن را به فردي كه مسبب آن           .   يأس  و تلخي,  آشفتگي,  عصبانيتاحساس  

 بنابراين در ذهنشان برچسب هاي خاكستري را          . فراموش كنند    آن را   است بگويند و يا    
عليه فردي ديگر به كار     ممکن است   برچسب هاي خاكستري وقتي جمع مي شوند      .  مي سازند

مزخرفات آنها  نيدن  شمدتها  .  روند؛ در چنين شرايطي فكر مي كنيد لياقت آنها همين است         ب
 .را تحمل كرده ايد

 كار جمع   محيطمي توانند در   .  ندداد و ستد  بسياري از برچسب هاي خاكستري قابل       
نتيجه ي اين كار نيز البته       .  شوند و در خانه به هزينه ي همسر و بچه ها خرج شوند                 

 خطرناك  آن قدر اغلب برچسب خاكستري     .  برچسب هاي خاكستري همسر و بچه هاست      
اين برچسب به كسي اطالق مي شود كه عقيده ي شما را          .   كه براي آن نام مي گذاريد     ودش مي

 .بدون اين كه بخواهد پاسخ را بداند، پرسيده است
يك روز در جلسه اي لبخند مي زنيد و با كسي كه آن فرد را خراب               ,  شش ماه مي گذرد  

 ديگران نگران مي شوند    .او با زخم زبان واكنش نشان مي دهد      .  كرده است همكاري مي كنيد   
پاسخ اين است كه شما باالخره فرصت استفاده از برچسب هاي           .  كه چه اتفاقي افتاده است    

 .خاكستري خود را پيدا كرده ايد
,  تغيير اقداماتبه ويژه در     ,  برچسب هاي خاكستري براي افراد مضرند و براي تيم ها          

 با آن درگير    ١٩٧٠مي شناسم كه از دهه ي     افرادي را   .  آنها سال ها دوام مي آورند   .  كشنده اند
 . بوده اند

سال ها پيش وقتي در    .  چه كار مي توانيد بكنيد؟ قدم اول اين است كه متوجه آن باشيد           
سرانجام آن را   .  داشتم,  معاون دانشكده ,   برچسب خاكستري در مورد باب     ٣٢,  دانشگاه بودم 

كده با آن روبه رو بود شرح داد و         باب مشكلي را كه دانش    .  نشان دادم در جلسه ي دانشكده    
رييس .  من مي دانستم كه او با مشكلي روبه روست        »  چه فكري مي توانيم بكنيم؟    «:  گفت

 .دانشكده به او گفته بود كه دقيقاً چه كاري بكند

کتابفرمان الگوی ذهنی در          
، صفحه یمیدانی پنجمین فرمان    

. توضیح داده شده است         235
بیرون آمدن از«نین به      همچ

 همین139در صفحه ی   »  آشفتگی
 .کتاب مراجعه نمایید
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مطمئن بودم كه شوراي     .  من تصميم گرفتم حرفي نزنم      .  آيا بايد مداخله مي كردم    
 شوراي دانشگاه نظر آنها را رد         گفت,   هفته ي بعد  .هددانشگاه مخالف نظر باب رأي مي د      

آنها نامه اي  .  مسئولين دانشكده عصباني بودند   .  كرده است و او در مورد آن اصرار كرده است         
 .نوشتند كه به تنش هاي دامنه دار مخربي منجر شد

چون ,  متوجه شدم كه من در ايجاد چنين وضعيتي نقش داشته ام              ,  دو سال بعد   
متوجه شدم كه اگر مي خواستم        .  خاكستري زيادي در مورد باب داشتم        برچسب هاي  

بايد ياد مي گرفتم در مورد برچسب هاي خاكستري راحت حرف         ,   داشته باشيم  بهترسازماني  
اين .  بايد ياد مي گرفتم چگونه گفتگوهايم را پيش ببرم كه متهورانه و مهربان باشند              .  بزنم

 تغيير مي پردازد الزم    اقدامهر كسي كه به      .  هني بود نكته آغاز عالقه ي من به الگوهاي ذ       
چون بدون آن اميدي براي مقابله با چالش ترس و دلهره             ,  توجه کند است به اين مسئله      

 .موجود ندارد و به جاي آن دوباره به برچسب هاي خاكستري دچار مي شوي

   اعمال نفوذ٣
 شارلوت رابرتز

 تا  د، و اولين پاسخ آنها توسل به اعمال نفوذ است         وقتي افراد احساس ترس و نگراني مي كنن      
 اغلب افراد از اين كار      .به اين وسيله موجب پيش رفتن گفتگو و از بين رفتن تهديد بشوند             

 .نشانه ها تنها هنگام تأمل ديده مي شوند. آگاه نيستند
اغلب فرهنگ هاي سازماني برخي شكل هاي اعمال نفوذ را به صورت سوپاپ هاي                  

 را جايگزين بهتري بنابراين ،افراد نمي توانند عصبانيت مشهود را تحمل كنند .  ن دارند اطمينا
بياييد   «: در شركتي كامپيوتري، گاهي افرادي را مي ديدم كه مي گفتند           .  توسعه مي دهند 

off-line  شركت هاي ديگر از   »  .کنيممذاكره را متوقف    «معنايش اين بود كه     »  . حرف بزنيم
 مي دانستيد كه   ، وقتي شما انواع خاصي از شوخي ها را مي شنيديد        .كردندشوخي استفاده مي   

 .مي شودگفتگو بيراهه رفتن  از مانع و كسي با اقتدار اعمال نفوذ مي كند
 مانع افراد   توانيد  نمي با پند دادن  .   است، شفافيت را به خطر مي اندازد      مضراعمال نفوذ   

. غيير بدهيد و هنجارهاي گروه را تشويق كنيد        مجبوريد رفتارتان را ت   )  و شما (آنها  .  شويد
 اعمال نفوذ   ما را از وجود    نفره مطرح مي شوند،      ١٠ تا   ٣پرسش هاي زير كه در گروه هاي       

 . كنندمي آگاه
 

 . بسيار اثربخش است١٣٢ هدايت كننده در صفحه ي گروهاين تمرين براي 

اعمال نفوذ را از تمرینی که کریس
آرجریس، رابرت پوتنام، دیانا
اسمیت و فیلمک آرتور توسعه

 .داده اند، گرفته ام
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I . دقيقه٣٠(تأمل شخصي ( 

تراتژي شما چيست؟ آيا عصباني مي شويد و           وقتي احساس ناراحتي مي كنيد، اس        •
صدايتان را باال مي بريد؟ عقب نشيني مي كنيد؟ شوخي هاي زيركانه مي كنيد؟ افراد را             

 ها سؤال مي پرسيد؟ يا فكر ديگري مي كنيد؟  پاچه مي كنيد؟ ميليون با اطالعات دست
يزي باعث  چه چ .   دچار مي شويد كمي به آن فكر كنيد        اعمال نفوذ وقتي به وضعيت     •

از شروع آن مي شود؟ چه تهديدي شما را به خطر مي اندازد؟ براي برخي افراد، ترس                  
 انتخاب از   براي برخي ديگر ابهام است و براي برخي نيز         است،  يك موقعيت خطرناك    

 است؟  آيا براي افراد تيم      متداول براي شما    يشروعچنين  آيا  .  ميان تعهدات بسيار است   
 در سازمان چطور؟ است؟ نيز متداولشما 

هاي شما چه    چرا تهديد خاصي چنين اثري بر روي شما دارد؟ درباره ي عقايد و گرايش             •
اعمال  در   باعث مي شود توصيه اي مي كند؟ هر يك از ما از نظريه اي بهره مي بريم كه              

مثالً برخي به دليل تعهد زيادي كه احساس مي كنند دچار آن               .   گرفتار شويم  نفوذ
 صحبت من، يا نداشتن توانايي اداره ي اين فشارها، نشانه ي عدم                 قطع«مي شوند،  

 ».صالحيت است
 خارج كنند و به گفتگو بازگردانند؟ سعي        اعمال نفوذ ديگران چه كار مي كنند تا مرا از         •

 تيم مي توانند انجام بدهند تا از اين عادت دست            ساير اعضاي كنيد رفتارهايي را كه      
 .برداريد، توصيف و مشخص كنيد

II .جلسه ي گروهي 

ديگران اكنون هر فردي تأمالت فردي خود را مطرح مي كند و به دنبال ابعادي است كه                    
سپس ترس ها و عقايد ضمني را مطرح        .  او گوش مي كند و ثبت مي كند      .  ه اندکردمشاهده  

افراد گوش مي كنند و فقط براي روشن شدن موضوع سؤال مي كنند و با اعتراض،              .  دنمايمي 
 ديگران چه   گويد  گرداننده ي جلسه مي  سرانجام،  .  ضاوت و استدالل واكنش نشان نمي دهند     ق

اين كار به صميمت و     .   دست بردارد  اعمال نفوذ  و از    بازگرددفردي به گفتگو    كار كنند تا    
 . ، مديريت چنين جلساتي را ياد مي گيريد شما و تيم، زمانبا گذشت .اعتماد باال نياز دارد

در تيم اجرايي شركتي    .  ديده ام كه اين پرسش ها نتايج شگفت آوري دارند      ه  به تجرب من  
او .  شدن مشهور بود   زود عصباني    به  متشكل از شش مرد و يك زن، مسئول عملياتي              

كنترلش را از دست مي داد، به افراد زخم زبان مي زد و بدون دليل خاصي سر ديگران داد                    
 با او كار     کساني که .   است هيچ اتفاقي نيفتاد  بعد طوري عمل مي كرد كه انگار ه        .  مي زد

 :هدف

کمک به افراد برای شناخت
استراتژی های تدافعی و عادتی

 کنترل، نوقف یا تغییر مذاکره 

 :زمان مورد نياز

 چند ساعت

 :لوازم مورد نياز

مطمئن شوید که.  اتاقی مناسب 
ی سطح تأملی که اینافراد برا 

تمرین نیاز دارد، آماده اند و با
 .یکدیگر راحتند
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 هدف  آنهاچه وقت دوباره عصباني مي شود، آيا        .  ند در ترس دايمي به سر مي برد       ندمي كرد
 د بود؟نبعدي خواه

 شآيا مي خواهد درباره ي عصبانيت     «:وقتي به آن فرد برخوردم بدون تأمل از او پرسيدم          
بله، مي خواهم  «:   ا اين كه خنديد و گفت       سكوت سنگيني حكم فرما شد ت     »  حرف بزنيم؟ 

 ».درباره اش حرف بزنم
کرد حرف   را تهديد مي  چيزي كه او    از  وقتي شيوه ي اعمال نفوذ او را يادآور شدم، وي           

:   او گفت .   هر وقت شركت با مشكل بالقوه اي مواجه مي شد، مي ترسيد كه مقصر باشد               .زد
 .تيتر روزنامه ها بود، صدايش را باال مي برداو وقتي نگران » .من مسئول عملكرد شركتم«

 وي توسعه   کاهش عصبانيت با دانستن اين موضوع و كمك وي، تيمش طرحي را براي            
مي دانيم كه اين مسئله براي تو خيلي مهم          «:  وقتي ديگران او را مي ديدند مي گفتند      .  داد

 اجازه مي داد با مشكل اين كار به او» چه كار كنيم يا چه حرفي بزنيم كه خوب باشد؟         .  است
 .كنار بيايد

همسرش .  دو سال بعد، وي هنوز گاهي عصباني مي شد اما ديگر به اندازه ي قبل نبود               
تقصير و مشكلي كه او احساس مي كرد         .  نيز مي گويد او ديگر در خانه عصباني نمي شود         

 .تقريباً از بين رفته است و اكنون رهبري مطلع تر به نظر مي رسد

 ...افراد خوب كارهاي بد مي كنند    وقتي ٤
  ..موانع يادگيري بنيادي را از سازمان حذف كنيدموانع يادگيري بنيادي را از سازمان حذف كنيد

 جوزف جاورسکی

. قبالً در تيم تدوين سناريو شل بوده است        .  جوزف جاورسكي وكيل بازنشسته است    
و مؤسس  )  بنگاهي مشاوره اي در ماساچوست    (همكار مؤسس مركز رهبري خالق       
جوزف چندين  .  است)  ٢١٣ص    (زماني همي  شركت رهبري آمريكايي و نويسنده      

اين كار با مداخله اي كه به آن        .  براي مقابله با ترس و دلهره بيان مي كند         اصل را   
 .اعتماد داريد يا مداخله گراني در سيستم خودتان انجام مي گيرد

ارشدترين مدير، مديرعامل يا افراد . من تنش مشابهي را دست كم در چندين شركت ديده ام
با آنها گلف بازي مي كنند، او و         .  تراز وي، مي گويند به رهبران اجرايي خيلي نزديكند         هم 

آنها تعهدي دو جانبه به آينده ي شركت        .  همسرش با آنها و همسرانشان رفت و آمد دارند         

جو جاورسکی و کاری می یرز
را»  مصاحبه ی زایا «گوزدز تمرین   

این تمرین در.  مطرح کرده اند  
ایجاد شرایط«مقاله ای با عنوان      

، در»تغییر نهادی بنیادی        
com.fieldbook.www://http
html.fieldpaper/قابل 

 .دسترسی است
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 به طور خصوصي صحبت كردم، متوجه شدم كه آنها از             اجرايياما وقتي با مديران      .  دارند
 اساسي حرف بزنند يا اخبار بدي به او بدهند، وي            ياگر آنها از تغيير   .   مي ترسند مديرعامل
بنابراين آنها نمي توانند با او رو      .  تحقير مي كند مورد عتاب قرار داده و       همه آنها را     در حضور 

 آنها موقعيت را تمهيد مي چينند، آب و تاب مي دهند، دست كاري مي كنند تا              . باشند تراس
در برخي شركت ها اين مسئله به      .  (چه را كه مي خواهند انجام بدهد     رييس را وادار كنند آن    

 .)مديريت صعودي موسوم است
 واكنش آنها   ترديد بياما  .  چرا افراد از اين شخص مي ترسند؟ گفتن آن دشوار است            

من كوهنورداني قابل،   .   كه به پدري مقتدر يا يك ديكتاتور پاسخ مي دهد           است مانند كسي 
نويسندگان كتاب هاي موفقي را مي شناسم كه نمي توانند راحت با رييس          قهرمانان نظامي و    

 مشكالت بسيار مهم از اشتباه هاي خود رييس        بعضي از بدتر اين كه اغلب     .  خود حرف بزنند  
هزينه ي مقابله با اين     .  ناشي مي شوند و وي از آنها دفاع مي كند يا از آنها غافل است                  

 .و كار شركا آسيب مي بيندمشكالت مدام بيشتر مي شود و كسب 
بر عكس، مديران ارشدي كه     .   افراد خوبي نيستند   مديران ارشد  كه   نيستمنظورم اين   

رفتار اقتدار گرايانه از چشم    .  اين طور عمل مي كنند از بهترين افرادي هستند كه مي شناسم          
. وجود دارد  از جمله خودم،      ،من پنهان نمي ماند و در بسياري از افرادي كه تحسين  مي كنم           

کفايتي به   بياين پيامد طبيعي سيستمي است كه در آن افراد تحقير مي شوند و احساس                 
 آن را از    و   افراد بسيار خوبي افراد خوب ديگري را تخريب مي كنند          .  دهد  دست مي  ايشان

 .نسلي به نسل بعدي مديران منتقل مي كنند
اينکه اول  .  ند با آن كنار بيايند    شكل را دارند به سه دليل مي توان      مشركت هايي كه اين    

بهترين مديران و كاركنان    .  ندنگرايش ها در مورد رفتار قابل قبول، در محيط كار تغيير مي ك          
دوم، سازمان هايي  .   فعاليت هاي ديگري غير از كار انجام مي دهند        ،در موقعيت هاي نامناسب  

ي، آزادي و خالقيت نشان      كه افراد را ساكت مي كنند، در هنگام نياز، در تغييري بنياد              
 .سوم، و مهم ترين دليل اتالف نيروي انساني است. نمي دهند

 داستاني خنده دار

دقت )  نام ها مستعار است  (داستان مايك و كوين     به  براي اين كه اين اتالف را متوجه بشويد         
قراردادي پر  بحبوحه ي  مايك مدير ارشد يكي از بخش هاي شركت توليدي، در               .  کنيد

 .كوين تازه سرپرست شده و مسئول مالي و منابع انساني است.  استدردسر
 را كاهش    و افراد سازمان   مايك براي هر كاهش هزينه اي تصميم مي گيرد كه واحدها         

آيا   «: هميشه افراد مي پرسند  .  سپس كوين را مأمور مي كند تا اين مسئله را اعالم كند          .  بدهد
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» . آخرين بار است   ، اين بار  .نه«:   هميشه مي گويد  كوين هم »   هم رخ مي دهد؟   بازاين اتفاق   
وي از آنها مي خواهد تالششان را دو برابر كنند تا اهداف مايك را محقق كنند و شغلشان را                   

در جلسات تيم   .  دنماي مياو افرادي را كه مايك مشخص مي كند، بيرون           .  از دست ندهند  
 .ن آن است، حمايت مي كندمديريت، كوين از نظراتي كه همه مي دانند مايك خواها

در   . ساعت حرف زد و برنامه اي جديد را معرفي كرد          نيمدر يك جلسه ي مهم، مايك       
مايك فكرش  .   دستش به فنجان قهوه خورد و تمام كاغذهايش كثيف شدند            هنگام صحبت، 

كوين از جايش پريد و دنبال دستمال گشت و چند دقيقه را               .  مغشوش نشد و ادامه داد     
 ي ساده در سراسر جلسه، مايك از اين مسئله آگاه نشد و تشكر          .   كرد  ميز ردنصرف تميز ك  

آن وقت بود كه    «:   يكي از شركت كنندگان در توصيف اين جلسه گفت        .  نکرد كوين   ازهم  
 ».فهميدم سيستم ما نمي تواند بيشتر از اين دوام بياورد

 سازمان به اجرا     تغييري را در   اقداممدتي بعد مايك بازنشسته شد، مديرعامل بعدي          
من هم چندين مذاكره ي عميق با كوين        .  به او كمك كنم   تا  خواست  نيز  گذاشت و از من     

:  صميمي شد گفت   با من كوين پس از اين كه      .  انجام دادم تا توانستم اعتماد او را جلب كنم        
  كار من.   بود و در طي دو سال تمام آن را كنار گذاشتم             افرادتمام كارم ايجاد ارتباط با       «

 تنها راهي بود    ،فكر نمي كردم انتخاب ديگري داشته باشم      .  بردم پيش مي مسخره ي مايك را    
 و خودم هم همين احساس      دانند مي ساده لوح   ي آدم رااكنون همه م  .   بود منكه پيش روي    

 » .را استخدام كندم يدوست داشتم شجاعت رفتن را داشتم اما فكر نمي كنم كس. را دارم

  چرخهنشكست

ت سال گذشته، فرايندي شخصي را براي كمك به سازمان ها توسعه داده ام كه وقتي              در بيس 
افراد خوب كارهاي بدي را در حق ديگران انجام مي دهند چرخه ي تكرار آن را متوقف                     

 مصاحبه هاي عميق با رهبران انجام        ستاين كار با انتخاب مشاوري كه مي توان         .  مي كند
 و  کرد ميند چيزي بشنوند مقابله     ستران ارشدي كه نمي خوا   اين فرد با مدي   .  بدهد، آغاز شد  
 هايي مثل ترس ديگران از آنها،  توجه نكردن به              درباره ي موضوع    كردميبه آنها كمك     

 .انداخت، فکر کنند و با آنها مقابله کنند سازمان را به خطر مينوآوري كه 
 

 .عه كنيد مراج٥١٣ به صفحه ي ها حوزهبراي اطالعات بيشتر درباره ي 
 

مثل اين  .  طرح كردن اين مسايل حتي براي ناظران مستقل نيز ترس را كاهش مي دهد            
ممكن است از   .   مداوا برود  به دنبال است كه به كسي بگوييد او الكلي است و الزم است               

 و شما واكنش هاي فوري را در چشمان         ؛سال ها پيش كسي در مقابل مدير نايستاده باشد        



٢٧٧ ♦ترس و دلهره    

 

 

اما اگر طاقت بياوريد و از       »  .ائن ديگر كه نمي توانم به او اعتماد كنم        يك خ «.  مدير ببينند 
چه كاري    «: اغلب رهبران اجرايي مشكل را درك مي كنند         ،موانع دفاعي آنها عبور كنيد      

 »مي توانيم براي آنها بكنيم؟
 گروه هايي كه براي     ؛سپس اين كار به بحث در گروه هاي كوچك گسترش مي يابد             

 تسري  به تدريج به كارگاه ها و گفتگوهاي تيمي          اين کارها      .يده ايممشاركت تدارك د   
، بينش هاي شركت درباره ي مسايل غير قابل بحث و موانع يادگيري يابند و به اين ترتيب مي

موانع معمول اين طور    .   ساخته مي شود   كه در مصاحبه ها و هدايت هاي بيروني آمده است،        
ف تفكر درباره ي مسايل جنبي مي شود و وقتي براي           تمام وقتمان صر    «: توصيف مي شوند 

پشت هر يك از    »  .نمي دانيم چگونه با ديگران مؤدب باشيم     «يا  »  .كسب و كار باقي نمي ماند    
 بااين جمالت ساده مسايل بسياري نهفته است كه افراد به تدريج ابتدا با مشاور و سپس                    

 . حرف مي زننداش  دربارهيكديگر، راحت تر
 تعهد عميق مشاركت كنندگان و     ،اساسي ترين عنصر .  استفاده، اهميت ندارد  روش مورد   

چگونه مشاوران مي توانند   .  ندن كه با آنها كار مي ك       است توجه مشاوران و احترام به افرادي      
صالحيت راهنمايي افراد را توسعه بدهند؟ از نظر من، كليد اين كار در فرضيه هاي زير                     

 .عيت را فرايندي پيچيده و پويا تصوير مي كننداين فرضيه ها واق. نهفته است
همه چيز در   .  هيچ چيزي در طبيعت ساكن نيست      .  واقعيت مي خواهد آشكار بشود     •

هر فرايند اثربخشي بايد سؤال هايي مطرح كند كه به افراد            .  فرايند مداوم شدن است   
نابراين ب.   براي كدام قسمت از اين واقعيت متغير مناسبند          نمايد، متوجه شوند  كمك  

من هيچ وقت در مصاحبه هايم از ضبط صوت استفاده          .  افراد بايد احساس امنيت كنند    
در عوض فرد ديگري يادداشت هاي      .  اين كار فضاي اعتماد را از بين مي برد         .  نمي كنم

شخصي را  و منافع    هدف   نداشتنبه همين دليل، هر مشاوري بايد        .  مفصل برمي دارد 
 .) مداخله براي افراد داخلي دشوار استمديريت اين نوع. (نشان بدهد

افراد در جوامع صنعتي از نظر فرهنگي محدود شده اند و فكر مي كنند . تر است كل مهم •
اما مشاور فرايندي   .  مي دانندواقعي تر از روابط     را  اشيا  و    استتر از كل      كه اجزا مهم  

 توجهي  -د   هر چند هم قوي باشن       -ها   اثربخش بايد به منافع شخصي يا زيرگروه         
اگر رفتار رهبر اجرايي براي      .  نداشته باشد و فقط به منافع كل سيستم متعهد باشد            

منافع سيستم مضر است، مشاور مسئوليت دارد كه با شجاعت اطالع بدهد، اگر چنين               
 .كنداجازه اي ندارد، بايد شجاعت پيش افتادن را پيدا 

 اكثر سيستم هاي سازماني، افراد     در.  انسان مي خواهد در زندگيش به دنبال معنا باشد        •
براي .  هايي گرفتارند كه براي احساس بهتر افراد اختراع شده اند         در خودفريبي و داستان   



   رقص تغيير ♦٢٧٨ 

 

 

 به تالشي فراوان نياز دارند تا متوجه خودشان          داين كه افراد احساس خود را باز بيابن        
ايد افراد را به     بنابراين، هر فرايند اثربخشي ب     .  بشوند و نگاه خودشان را منظم بكنند        

اين كار پر دردسر است اما انرژي       .  صحبت درباره ي مسايل غير قابل بحث هدايت كند        
پنهان كردن واقعيت انرژي را تلف مي كند و  آشكارسازها          .  خالق زيادي را آزاد مي كند    

 . را به اشتباه مي اندازد
مشاوران بايد با . آشكار شدن واقعيت تحت كنترل نيست اما مي توان آن را رهبري كرد •

بي ترديد .  ها نگران نباشند   نزديك شوند و از ندانستن پاسخ      به زندگي   احساس نگراني   
بنابراين بخشي از   .  اگر مشاور نگران بشود ديگر مفيد نيست        .  گمي وجود دارد  رسرد

هاي خودش براي تمركز، گوش دادن و توجه كافي           وظيفه ي او توسعه ي مداوم توانايي    
 .ام افراد استبه ارتباط با تم

توانايي رهبران اجرايي براي اداره ي تغيير، اغلب         .  سلسله مراتب اهميت نمادين دارد     •
نه و بيش از حد برآورد مي شود؛ به خصوص وقتي تغييرات بنيادي عقايد و                  بيناخوش
اما مديران ارشد از نظر نمادين اهميت دارند، تغييرات رفتاري           .  ها مد نظر است    گرايش

فرايند .  روعيت مي كنند  يا سلب مش     مي دهندمشروعيت  ،   ي سيستمي به رفتارها 
نقش  به خصوص كساني كه مي خواهند       -  اثربخش به مشاركت رهبران كليدي سازمان     

اين مشاركت بايد   .   نياز دارد  -  پايداري مشكالت سازمان بازنگري كنند      خود را در     
مش افراد به خطر مي افتد،     آرا و   بروز مي كنند  وقتي مسايل دشوار     . بشود پيوسته تقويت 
 . اهميت بيشتري پيدا مي كنداين مشارکت

 آنها را   مواجه اندها و مشكالتي كه افراد در محيط كار با آن            چالش.  افراد صداقت دارند   •
.  افراد در کنه وجودشان صداقت دارندبا اين وجود  . دهد سوق مي   هاي خاصي به دسيسه 

 با اين چالش     ،آگاه مي شوند  خود   هاي ادعايي  رزشوقتي افراد از فاصله ي ميان رفتار و ا       
هايي مي شنوند كه    مشاوران درباره ي فعاليت  .  مواجه مي شوند كه صداقت کافي ندارند      

در همان موقعيت، رفتاري متفاوت       کنيم که ما    اغلب فکر مي  .  افراد از آنها شرم دارند     
اص درک کرد يا اين كه      اما هيچ وقت نمي توان شرايط فرد را در موقعيتي خ          .  مي كنيم

براي رشد صداقت ايجاد فقط مي توانيد محيط بهتري   .  چرا در چنين وضعي افتاده است     
 شيوه ي بهتري براي برخورد با فشارها       .كندمي خود اين موضوع به افراد كمك       .  نماييد

 . بعدي پيدا كنند هايو دشواري
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 قلب برانگيخته

، زندگي اش را صرف كوه و اقيانوس و ادبيات كرده              بريتانيايي رشاع/  ديويد وايت، مشاور  
وايت مي گويد در   .   هنگام بروز ترس و دلهره مي نويسد      رفتارش  ها و او درباره ي انگيزه   .  است

خواندن اين كتاب اشتياق شديدي براي       .   منتظر حركتي هستيم    خشن،ميان بوروكراسي   
 آرت كالينر. ردكار در شما ايجاد مي كند و ترس و دلهره را از بين مي ب

 حقيقت و سازش در افريقاي جنوبي: برخورد با گذشته

حضور در سازماني مقتدرانه كه تغيير بنيادي را تجربه مي كند تا حدي شبيه زندگي در                   
در كشورهايي مثل   .   است كه به سمت دموكراسي حركت مي كنند        گرايي تماميتم هاي  رژي

 قوي براي   هاي نورافکنقيقت و سازش مانند      اروگوئه و افريقاي جنوبي،  بحث درباره ي ح        
به شورا اجازه مي دهد پيش برود بدون اين         .  آگاهي از شكنجه و وحشي گري عمل مي كنند      

من سازمان يا شركتي    .   بسازد  و فراموشي گذشته   كه مجبور باشد آينده را با سركوب حافظه       
تقال ارزش ها يا رفتارهاي     كرده باشد تا به ان      نهادينهنمي شناسم كه نوعي فرايند سازش را        

اما الگوي كميسيون سازش، براي همه ي اختالف هاي سياسي الگوي            .  جديد كمك كند   
 .مفيدي فراهم مي كند

شامل مثال هايي  )  كنفرانس كميسيون حقيقت و سازش در افريقاي جنوبي       (اين گزارش 
ن عرصه ي  مديران و فعاال   براي   مباحثاين  .  ي در اكناف جهان است    ماز سازش و عفو عمو    

شرايط برزيل، آلمان شرقي يا آفريقاي      .  رويكرد ويژه اي وجود ندارد   .  كسب و كار ناآشناست   
 آرت كالينر. تمام سازمان ها و شركت هاي ناشاد نيز مثل هم نيستند. جنوبي متفاوت است

The Heart Aroused, by David White (New York: 
Doubleday/Currency, 1994). 
Dealing With the Past: Truth and Reconciliation in South Africa, 
ed. By Alex Boraine, Janet Levy, and Ronel Scheffer (Cape town: 
Institute for Democracy in South Africa, 1994). 

   

 

یکی از نویسندگان این کتاب،
الرنس وشلر، همین موشوع را در
برزیل و اروگوئه کمکاش کرده

 :است
A Miracle, a Universe:
Settling Accounts with
Torturers, by Lawrence
Weschler (Chicago:
University of Chicago
Press, 1990, 1998). 
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    مكاني امن براي ندانستن٥
 میشل باسیچز، دبیرخانه ی شورای تحصیلی هاروارد

نوشته ي يكي از كاركنان بخش مشاوره ي هاروارد است، يكي از             اين داستان كه     
 نشانها   شيوه هاي اثربخش برخورد با نوعي رايج از ترس و دلهره را در سازمان                 

اگر آنها  .  اين دلهره در مقابل خودبيني است       .  دلهره از صالحيت داشتن    :  مي دهد
 . توانند بربيايند، احتماالً همه جا ميIvyمي توانند از عهده ي ليگ 

عبارت التين مركز آن به      .  يك لوح بر روي ديوار اتاق اصلي جلسات ما نصب شده است              
ترجمه شده است و نماد عبارت هاي اطراف و تصوير به            »  .هيچ كس ديگري هم نمي داند    «

 ».خوب است كه ندانيم«اين معناست كه 
مول مي آيد اما قابل  نشان دادن اين نوع ايدئولوژي در جايي مثل هاروارد به نظر غير مع            

فرهنگ دانشگاه همواره    .  احساس ندانستن، دلهره ي زيادي ايجاد مي كند       .  پذيرش است 
افراد احساس مي كنند بايد وانمود كنند كه مي دانند چه كار             .  دانستن را تشويق مي كند    

 وقتي دانشجويان براي ديدن ما مي آيند،     .  مي كنند و براي چنين نمايشي نيز تقلب مي كنند       
اين موارد مي تواند خيلي چيزها باشد، روش        .  اغلب نگران اند كه چه چيزهايي را نمي دانند       

 .مطالعه ي اثربخش تا ندانستن روش تطبيق با فشارهاي اجتماعي
گاهي .  شعار ما يادآور مي شود كه ميان يادگيري و انتقادپذيري رابطه اي وجود دارد               

مثالً وقتي دانشجويان نزد من     .  يي را نمي دانيد  براي ياد گرفتن مجبوريد بگوييد كه چيزها       
اما .  مي آيند،  اميدوارم و معتقدم چيزي مي دانم كه مرا براي كمك به آنها توانا مي سازد                  

درباره ي اين كه    :  همچنين فرض مي كنم كه چيزهاي زيادي براي يادگيري وجود دارد             
 .دتجربه ي آنها چگونه است و چگونه مي توان به آنها كمك كر

در دبيرخانه، جلسات تبادل افكاري داريم كه هر اتفاقي بيفتد و هر چقدر هم كه سر ما             
 .اين موضوع ارزشي سازماني است كه نهادينه شده است. شلوغ باشد، لغو نمي شوند

 نفره به مدت يك ساعت      ٤ يا   ٣كارمندان بخش مشاوره هفته اي دو بار، در گروه هاي          
 كنندگان درباره ي برخي مسايل كاري كه با آن مشكل دارند           شركت.  با هم مالقات مي كنند   

آيا احساس هاي متضادي درباره ي اتفاقي كه افتاده است دارند؟ يا حس               :  حرف مي زنند 
 درباره ي رويارويي با چنين        مي كنند كاري را اشتباه انجام داده اند، يا صرفاً از ديگران              

ا مشكالت و موقعيت هاي چالش برانگيز مواجه        انتظار مي رود ب   .  موقعيتهايي ياد مي گيرند   
يك كارمند خوب، كارمندي است     .  بشويم و صحبت كردن درباره ي آنها را ارزشمند بدانيم         
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كه با يادگيري از چالش هاي جديد  مصون بماند و الزم نيست  كه از قبل بداند چگونه كارها                  
 .را كامل انجام بدهد

 و درباره ي جلسه ي تبادل افكار شنيدم نسبت به          وقتي اولين بار به دبيرخانه پيوستم      
فكر مي كردم اغلب اعضاي جديد و        .  خطر آزادانه صحبت كردن، نگران و بي اعتماد بودم         

. اما براي من اين حالت طوالني مدت نبود        .  كارورزها نيز، در ابتدا احساس ترس مي كردند       
ما امنيت اين   .  د يافتم من جلسات را به لحاظ شخصي و حرفه اي بسيار امن و ارزشمن                

 نفره بود و با      ٤ يا   ٣گروه ها  .  جلسات را با كوچك نگهداشتن گروهمان حفظ مي كرديم         
اگر افراد نگران چيزي بودند كه من       .  كمك آنها مي توانستيم واكنش افراد را مشاهده كنيم        

 اين كار را    چرا او «:  آنها با خودشان كلنجار نمي روند كه      .  مي گفتم، فوراً بازخورد مي گرفتم   
واقعاً شگفت زده شدم كه اين كار را كرديد چگونه به چنين نتيجه اي            « :  آنها مي گويند »  كرد؟

من مي توانم اين پرسش را پاسخ بدهم و با بيان داليل صريح يا زنجيره ي                     »  رسيديد؟
فكر «:  در ضمن مي توانم بپرسم     .  واكنش هاي دروني، درك بهتري از آن پيدا مي كنم            

 »شما در چنين موقعيتي چه كار مي كرديد؟مي كنيد 
اين مسئله براي من     .  مدتي پيش، مراجعه كننده اي داشتم كه از او خوشم نمي آمد           

نشان دادن اين احساس بسيار مخرب بود        .  معموالً از افراد خوشم مي آيد     .  غيرمعمول است 
يم را براي آنها    در جلساتي كه داشتيم اين موضوع را به همكارم گفتم و برخي از برخوردها              

آنها به من كمك كردند متوجه بشوم كه من و مراجعه كننده ي مزبور تعاملي                .  شرح دادم 
بعد از آن دلم مي خواست     .  بسيار سطحي داشتيم كه من آن را بسيار كسل كننده مي دانستم         

پس ما در سطحي عميق تر ارتباط برقرار كرديم، تازه            .  در جلسات ريسك بيشتري بكنم     
. دم كه واقعاً از او خوشم مي آيد و با همديگر كارهاي بسيار خوبي نيز انجام داديم                متوجه ش 

شما بايد احساس امنيت بكنيد كه سرزنش و تحقير نمي شويد و احساس حماقت به شما                  
 .دست نمي دهد تا بتوانيد در مورد واكنش هايي كه دوست نداريد، كار كنيد

دهم، نقاط روشن كارم چيزهايي است كه در         هر سال وقتي مرور ساالنه را انجام مي          
داشتن اين زمان در هر هفته، و شناختن يكديگر، بر ديگر               .  جلسات به آنها فكر كرده ام     

ما بسيار اثربخش عمل مي كنيم و كمتر تحت فشاريم          .  جلسات سازمان نيز تأثير مي گذارد    
اري به سازمان را در     اين تمرين احساس وفاد   .  كه بستري براي كنكاش واكنش ها وجود دارد      

من تصميم گرفته ام همين جا بمانم، چون براي ايدئولوژي و اجتماع            .  من ايجاد كرده است   
 .همكاراني كه آن را اجرا مي كنند، ارزش قايلم

 

 . مراجعه كنيد١٤١در صفحه ي » بيرون آمدن از باتالق«همچنين به 
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    شيوه هاي قهرماني٦
 دیوید کانتور و استیون اوبر 

سي سال را صرف ساختن الگوي           ,  خانوادگينظام هاي   معالج   ,  يويد كانتور  د
 تنش هاي شديد اين الگو دربردارنده ي     .   انساني كرده است    ارتباطاتپيچيده اي از   

 . است  سودمند بوده    ،هاي نوآوري   به خصوص در انجمن      ،الگو در عمل   .  مي باشد
اهاي وخيمي كه وقتي تغيير      براي عبور از تنگن    الگو  كانتور و استيون اوبر از آن         

 بهره ي فراواني    ، را بر هم مي زند      موقعيت ها طوالني     و آرامش   سازماني آسايش 
در اين بخش آنها اين الگو را به عنوان ابزاري براي برخورد با ترس و دلهره                 .  برده اند

 .معرفي كرده اند

 پرفسور برادفورد احساس رنجش مي كند

سرپرست شوراي  ,  به آنها در مورد پرفسور برادفورد      ,  بيايندقبل از اين كه افراد به جلسه          
به او دقت    «:  فردي مي گويد .  مشاوره ي تكنولوژي دانشگاه رايتزتاون تذكر داده مي شود         

سازماني بين المللي براي    »  .مي شنود,  او فقط آنچه را كه مي خواهد بشنود         ,  داشته باش 
) عي كه در اينجا نام مستعار گرفته است        جايي واق (توسعه ي فني و اقتصادي به رايتزتاون        

دولت و گروه هاي    ,  كسب و كارهاي محلي     ,  نمايندگان دانشگاه .  اعتبار بزرگي مي دهد   
رييس جلسه، دكتر   .  اجتماعي براي اولين جلسه ي كميته ي راهبري كنار هم جمع مي شوند         

 .مدير جوان دانشگاه است كه پروژه اي را راه اندازي كرده است, آرچر
سپس پرفسور برادفورد بلند    .  اشتياق و طرح است   ,  اتاق پر از ايده   ,   نيم ساعت اول   در

من تنها نماينده ي دانشمندان و متخصص هايي هستم كه مي توانند           «:  مي شود و مي گويد  
شما افراد  .  بقيه نمي دانند كه انجام تحقيق چه مشكالتي دارد          .  اين كار را انجام بدهند      
 ».ت نكرده ايدمناسبي را به كميته دعو

آنها مشغول صحبت درباره ي آرزوها و طرح هايشان           .  ابتدا كسي پاسخي نمي دهد     
اعضا مؤدبانه دوباره به او     .  بعد از بيست دقيقه ي ديگر، او حرفش را تكرار مي كند          .  مي شوند

بنابراين او همان حرف ها را براي سومين بار مي زند و وقتي حرفش تمام              .  توجهي نمي كنند 
 .ود، همان طور مي ايستدمي ش

چند بار اين . من احساس مي كنم به من توهين شده است«: او با صدايي لرزان مي گويد
 ».را گفته ام و هيچ كس به آن توجهي نكرده است
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ديگران نيز سر   »  .پرفسور برادفورد ما خيلي متأسفيم     «:  سرانجام دكتر آرچر مي گويد    
افراد بدون احساس وفاق و بدون طرحي        .  فته است اما روح جلسه از ميان ر     .  تكان مي دهند 

, در چند هفته ي بعد   .  از يكديگر خداحافظي مي كنند   ,  كلي كه حاميان به آن اميد داشتند       
در .  برخي افراد پيشنهاد مي كنند كه به آرامي پرفسور برادفورد را از كميته اخراج كنند                 

اين .  ت سر او مي ايستند   سرسختانه پش ,  ضمن دانشمندان و متخصص هاي شوراي مشورتي     
اگر كارها در آن    .  مشكل رشد مي كند تا اين كه مهلت از دست مي رود و اعتبار لغو مي شود              

 .لحظه ي حساس طور ديگري پيش مي رفت شايد اقدام پايدار مي بود
به نظر مثل توصيف محدوديت است، موقعيتي رايج است كه در آن هيچ                 ,  در سطح 

يكي از بي شمار جلساتي است كه افراد با انرژي و            .  مي گيردكس چيزي را كه مي خواهد ن      
اما در زير اين    .  كسل و ناتوان آن را ترك مي كنند      ,  تعهد به آن وارد مي شوند و با عصبانيت       

 .چندين جريان مخالف اوضاع را بدتر مي كنند, سطح
ي در  جنگي سياس .  ساختار اداره كردن دانشگاه تغيير مي كند     ,  در سطوح باالي كميته   

مورد اين كه آيا دانشمنداني مثل برادفورد يا مديراني مثل دكتر آرچر بايد نوآوري را رهبري 
 .در مي گيرد, كنند

. پرفسور برادفورد نفوذش را در حال از دست رفتن مي بيند                 ,  در سطح كميته   
, همتخصص ها او را به عنوان نماينده اشان مي پذيرند چون روش هاي برخورد او ستيزه جويان             

جديت او كه در     .  وي خواستار رعايت احترام از جانب كميته بود         .  زيركانه و جدلي است    
آنها شيوه ي برخورد او را كه        .  گذشته كارساز بود، اكنون افراد را عليه او بسيج مي كرد             

آنها شيوه ي آرام تر دكتر آرچر را         .  ديگران را مورد عتاب قرار مي داد، دوست نداشتند           
 .مي پسنديدند

آن طور نبود     اين رنجش .  مي كرد  پرفسور برادفورد احساس رنجش   ,  ر سطح شخصي  د
 او فردي مستبد بود و رپد. اولين عضو خانواده اش بود كه به كالج مي رفت. كه به نظر مي آمد

. وي صالحيت دروني خود را از خانواده اش پنهان مي كرد           .  مجبور بود از او اطاعت كند       
توانايي خوبي براي حل مشكالت داشت      ,  ي ديگران سلطه داشت   برادفورد جوان، بر ضعف ها   

نمي توانست بر افراد با خط مشي ها و استدالل ها تأثير بگذارد اما            .  و از طرح آنها ابا داشت      
او مي توانست از زبان    .  بي تفاوت باشند   مي دانست كه آنها نمي توانند نسبت به واژه ي رنجش       

 .فاده كندخودشان براي ناكام كردن آنها است
حس مي كردند كه در دام افتاده اند و به        )  از جمله آرچر و برادفورد    (تقريباً همه در اتاق     

برادفورد از اتاق با اين احساس خارج شد كه پيروز           .  كارهايي وادار مي شوند كه نمي خواهند    
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نظر داشت در آخر آنها به او اجازه ي كاري را كه در  .  اما پيروزي او كوتاه مدت بود    .  شده است 
 .ندادند و اعتبار از دست رفت

چگونه اعضاي گروه مي توانند اين روند را تغيير بدهند؟ آنها مجبورند ساختار روابط                 
اين روابط را نبايد فقط بين برادفورد و آرچر و اشخاص ديگر ديد، بلكه                 .  بيروني را ببينند  

آنها بايد آزادانه   .   نظر داشت  را نيز در  )  متخصص ها و جامعه  ,  مديران(بايد نيروهاي بزرگ تر    
مهم .  ، حرف بزنند  »مي خواهد نمي گيرد «درباره ي اين واقعيت كه برادفورد چيزي را كه            

 .نيست كه چه اتفاقي رخ بدهد

 چه وقت ريسك باالست؟

آنها به  .  برخورد با افراد آسان تر است     ,  در موقعيت هاي آرام با تنش هاي محدود احساسي        
اما در موقعيت هاي پر خطر     .   كنند و پاسخ هاي عقالني مي دهند    توضيحات منطقي گوش مي   

 .، همه در تيررس خطرند)علني يا زيركانه(درگيري 
اغلب افراد درباره ي پويايي گروه و ارتباطات تيم در موقعيت هاي كم خطر چيزهايي ياد              

 سؤال مطرح   بعد برايشان اين  .  مي گيرند و از آنها در موقعيت هاي پر خطر استفاده مي كنند          
ساختار موقعيت هاي پر خطر با      .  مي شود كه چرا اقدامات آنها نتيجه ي معكوس مي دهد          

فرق مي كند؛ مثل بخار كه با آب فرق         ,  حتي اگر افراد ثابت باشند     ,  موقعيت هاي كم خطر  
زبان رايج به شكلي    ,  در موقعيت پر خطر   .  مي كند، هر چند مولكول هاي آنها مثل هم است        

من «:  وقتي برادفورد مي گويد   .  زبان قهرمانان :  ادي و اسطوره اي در مي آيد      نم,  احساسي
او خودش را قرباني و سايه اي از قهرمان          .  فقط احساس خود را بيان نمي كند      ,  »رنجيده ام

 .ناكام مي داند
موقعيت هاي پر خطر معموالً وقتي پديد مي آيند كه افراد عاليق و پاي بندي هاي                   

در مورد پرفسور    .   توجه به آنها در دو جناح متفاوت قرار مي گيرند             متضادي دارند و با    
بسياري از سازمان ها كه    .  موفقيت كميته به معناي شكست او و همكارانش بود          ,  برادفورد

قبالً افراد . افراد را به نوعي عالقه ي دوگانه سوق مي دهند   ,  ناخواسته در تغيير مشاركت دارند    
قبالً به بازارهاي خاص متمركز بودند       .  جبورند كارآفرين باشند  بوروكرات بودند اما اكنون م     

با .  رفتاري كه هميشه قرين موفقيت بود ديگر كار نمي كند        .  اما اكنون بايد جهاني فكر كنند     
 .افراد آرامش خود را از دست مي دهند, بروز چنين شكافي

,  اين نكته را شنيد    وقتي پرفسور برادفورد واقعي   .  مي ناميم»  تله«ما اين موقعيت ها را      
هر كسي كه در     .  او درست مي گفت  »  .يك تله ي بزرگ بوده است     ,  تمام كار من  «:  گفت

 .مثل او گير مي افتد, شرايط مرزي است و بين دو فرهنگ يا دو شيوه ي تفكر قرار دارد
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 آناتومي ساختار پر فشار

هر موقعيتي عالوه   .  در هر سيستم انساني، هر موقعيتي سه جز دارد        
ر اين كه شرايط سيستم را در سطح روابط اعضاي خودش منعكس            ب

تعامل هاي سيستم بزرگ تر   ,  )مثالً در روابط اعضاي كميته    (مي كند  
و سيستم هاي كوچك تر    )  متخصص ها و هيئت اداره ي دانشگاه       (

معموالً پويايي  .  را نيز شامل مي شود   )  برادفورد و ديگران  (درون خود   
 .ني تصوير مي كنندگروهي را به شكل ساعتي ش

اصل ساعت شني مي گويد كه فهم شما كامل نيست مگر اين             
از اين رو    .  كه به تمام سه سطح موقعيت توجه داشته باشيد              

روان كاوي شكست مي خورد چون فقط به اليه ي زيرين در شخصيت          
محيط هاي ,  روان كاوان به اثر متقابل خانواده ها      .  افراد توجه دارد   

پويايي گروهي تنها به    ,  از سوي ديگر  .  هي ندارند كاري و جوامع توج   
. باال نگاه مي كند و به پيشينه و زمينه هاي شخصي توجهي ندارد              

هر سطحي بر   ,  همان طور كه در شكل با پيكان نشان داده شده است         
 موقعيت هاي  –اين تأثير تدريجي است و در شرايط خاصي از تغيير           .  سطوح ديگر تأثير دارد   

 . بروز مي كند- احساسي پر خطر
, ساعت شني تعداد بي شمار روابط بين اجزا را تصوير مي كند و با تشخيص برخي از آنها

تبحر شما در پويايي ساختار افزايش پيدا مي كند و مي توانيد در موقعيت هاي پر خطر                    
براي روشن شدن موقعيت هايي مثل جلسه ي كميته كه افراد با              .  اثربخش تر عمل كنيد   

. يكي از سطوح نقطه ي آغاز مناسبي است         ,  ي احساسي با هم مبارزه مي كردند       روش هاي
 .شيوه ي عادتي مواجهه با زندگي در لحظات نامناسب است, نقطه ي آغاز شيوه ي قهرماني

 شيوه ي قهرماني شما چيست؟

اما براي روشن كردن موقعيت هايي مثل      .  سطوح متفاوتي در رفتارها و موقعيت ها وجود دارد       
ن جلسه كه افراد با مسايل احساسي با هم مبارزه مي كردند، تحليل يكي از سطوح نقطه ي        اي

در موقعيت هاي پر خطر، افراد به يكي از سه شيوه ي تجربه ي زندگي و              .  آغاز مناسبي است  
اين شيوه هاي قهرماني شيوه هاي عادتي مبارزه ي افراد را        .  تعامل با ديگران متوسل مي شوند    

از زمان هاي  .  ، غلبه بر خشم و سعي در رسيدن به افراد ديگر تعيين مي كنند              براي صداقت 
. به قهرمانان متوسل مي شديم    )  و عشق و آزادي    (براي كنار آمدن با تضاد و رنج           ,  قديم

سطوح دیگر این الگو با جزییات
شکل دهی مجدد روابط« در   بیشتر
، نوشته ی دیوید کانتور و»تیمی

کتاب میدانینانسی نوشتاین در      
407، صفحه ی      پنجمین فرمان  

با انتشار.  توصیف شده است     
مطالب بشتر درباره ی این الگو،
وب سایت ما به این مطالب ارتباط
ایجاد می کند و جرییات بیشتر آن

به سایت زیر.  را منتشر می کند   
:اجعه کنید                    مر

com.fieldbook.www://http
html.strucuraldynamics/  
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افرادي كه تحت فشار    .  بسياري از افراد تركيبي از اين شيوه ها را در شخصيت خود دارند              
, اما اگر دقيق نگاه كنيد    .  وز چنين شرايطي جلوگيري كنند     قرار دارند سعي مي كنند از بر      

 . يكي از اين شيوه هاي قهرماني را در افراد مي بينيد
 

  سازمان دهنده پذيرنده محافظ
 ناحیه ی روشن حل می کند مي پذيرد محافظت مي كند

  مي خواهم مي توانم بايد
 يناحيه ي خاكستر غلبه مي كند تاب مي آورد تحمل مي كند
 ناحيه ي سايه سؤاستفاده مي كند دست مي كشد قرباني است

  

هر سه، جنبه هاي روشن و     .  مثل هر طبقه بندي ديگر، اين طبقه بندي بسيار خام است         
تجربه ي شيوه ي قهرماني، باعث مي شود كه احساس سرزندگي و اختيار               .  تاريكي دارند 

ر ماست كه مدام مي گويد ما غير قابل          ديوي د :  اما جنبه ي تاريكي نيز وجود دارد      .  بكنيد
, به ناتواني دوران كودكي خود بازمي گرديم       ,  در موقعيت هاي پرخطر  .  تنفرآميزيم,  اعتماد

جنبه ي تاريك  .  زماني كه نمي توانستيم نيازهاي احساسي عميق خود را برآورده كنيم              
ي رفتار مي كنيم كه    بدون هيچ علتي، به شيوه ا    .  شيوه ي قهرماني گاهي ما را در برمي گيرد       

شيوه اي كه مسبب سؤتعبير و وحشت      ,  هيچ وقت در لحظه هاي خوب آن را مجاز نمي دانيم        
 .است و ديگران آن را دوست ندارند

. افراد به سرعت ميان جنبه هاي تاريك و روشن شيوه هاي قهرماني خود نوسان مي كنند
 .ي تمام اين سه شيوه يكسان استديناميك اصل. آنها تا حدي از نفوذ اين شيوه ها آگاهند

 

نمي خواهند در معرض ديد     قهرمانان پذيرنده    ):  مي پذيرم و تاب مي آورم    (پذيرنده   •
رنج آدمي مشهود نباشد    اگر    ن به نظر آنا   .سكوت تحمل مي كنند  باشند، بنابراين در     
آنها  بحران   ،در لحظه هاي روشن  .  آنها توانايي و قدرت زيادي دارند     .  كمتر عذاب آور است  

 بهاگر از آنها بپرسيد آيا         .   و سر حال با آن روبه رو مي شوند           نمي كندمشوش  را  
اما بيان احساسات آنها را ناراحت        .  جواب مثبت مي دهند   ,  احساسات خود نزديكند   

, وكيل,  دكتر(ترجيح مي دهند طبق قاعده رفتار كنند و بر اساس حرفه ي خود            .  مي كند
بسياري از  .   كنند رفتار)  من عاقلم ,  م ايافته من سازمان (يا تصويري بيروني     )  دار بانك

 شانپذيرنده ها از شوخي و نزاكت براي منحرف كردن صحبت درباره ي احساسات                 
مستقل و  ,  آنها كنجكاو ,  آنها مي توانند شنوندگان خوبي باشند       .  استفاده مي كنند 

 .ند بروز بده،ند و نمي خواهند عصبانيتي را كه احساس مي كنند ابخشنده

برخی از این مفاهیم در بستر
روان شناسی عمومی در کتاب زیر

 :توصیف شده اند
My Lover, My Self: Self-
Discovery Trough
Relationship, by David
Kantor (New York: River
Side/Penguin/Putnam, 
1999). 
 



٢٨٧ ♦ترس و دلهره    

 

 

 آنها پيوند .  پذيرنده ها سرسخت مي شوند  ,  اما وقتي جنبه ي تاريك ظاهر مي شود      
در حقيقت سعي مي كنند از ابهام دوري       .   را با موقعيت از دست مي دهند      احساسي خود 

 نمي كنند و افراد پيرامون آنها حس          ايآنها در فرايند به مسايل حياتي اشاره        .  كنند
نقش پذيرنده را در اين     ,  مدير دانشگاه ,  دكتر آرچر .  نندمي كنند به آنها توجهي نمي ك    

او گروه را متوقف مي كند و اين فرصت طاليي را ايجاد نمي كند كه گروه               .  داستان دارد 
 .پيش برود

سازمان دهنده در هر موقعيتي      ):  من حل مي كنم و غلبه مي كنم         (سازمان دهنده   •
 را بازمي گردانند   تعادل,  ل مي كنند آنها مشكالت را ح   »  .من انجامش مي دهم  «:  مي گويد

 چشم  وسازمان دهنده ها اصالح طلباني هدف محورند    .  و همه چيز را رو به راه مي كنند        
در .  بينش و نيروي غلبه بر موانع را فراهم مي كنند          ,  آنها انرژي .  به پاداش دوخته اند  

 به نظر ناممكن    آنها با مشكالت مواجه مي شوند و آنها را در مواقعي كه           ,  بهترين حالت 
كار ,  احساس امنيت بكنندساير همراهانآنها باعث مي شوند كه   .  حل مي كنند ,  مي رسد

 مي توانند فاتحاني   ايشان.  كارهاي ضروري را انجام مي دهند    تمام  را تكميل مي كنند و     
 .بخشنده باشند كه به افراد پيرامون خود روحيه مي  دهند

 كاهش مي يابد و از غلبه بر موانع به          شانقدرت,  اما وقتي به ناحيه ي سايه مي روند     
آن چنان به انجام     .   رو مي آورند  آنان و سؤاستفاده از       ديگر مجبور كردن افراد  سوي  

. احساسات و اختيار ديگران را ببينند     ,  اميالشان توجه دارند كه ديگر نمي توانند عاليق       
اگر افراد ديگر از كمك به      .   مي شوند بددهنعصباني و   ,  سازمان دهنده ها در اين لحظات   

قهرماني آنها بي اثر شده است و به همين دليل         شيوه ي  حس مي  كنند   ,  آنها دريغ كنند  
 ،سازمان دهنده در سايه  .  بيشتر بر كارهايشان اصرار مي كنند تا اين كه سايه از بين برود           

,  برادفورد .كودكي است كه به عشق ناقص با عصباني شدن واكنش نشان مي دهد                 
 . استگرفتهغلبه تصميم به زمان دهنده اي است كه سا

من با تنبلي   «:  محافظ مي گويد فرد  ):  من محافظت مي كنم و قرباني مي شوم      (محافظ   •
محافظ توانايي  فرد  يكي از بهترين مزاياي      »  .مقابله مي كنم و مانع بروز آن مي شوم        

ا چيزهاي زيادي   آنه.  تشخيص نواحي درد درون خودشان و ديگران و تأكيد بر آن است           
 و اغلب سخنگوي افراد     مي داننددرباره ي جهان دروني خودشان و آدم هاي پيرامونشان        

ها ضروري است چون      در تمام گروه   امثال ايشان وجود  .   فقير و ضعيفند   ,ديده رنج,  بيمار
آنها .  مشكالت را مي فهمند   بروز و توسعه ي       مي كنند و خط سير     رفتار  دورانديشيبا  

در ها    بلكه اطالعات الزم را براي تصحيح عدم تعادل         ت به كاري نمي زنند   دسخودشان  
 .كنندمي فراهم راه اندازي و پيشبرد فعاليت ها و ارتباطات اعضاي گروه 



   رقص تغيير ♦٢٨٨ 

 

 

 احساس بي پناهي   مي شود و قرباني احساسات   ,  محافظ به سايه مي رود   فرد  وقتي  
 از موقعيت خود به عنوان        با آگاهي   و  به نظر بي پايان مي رسند     شهاي تالش.  مي كند
آنها بقيه ي  .   نقش دارد  او كه در محروميت      است  هر نوع چيزي   گوش به زنگ  ,  قرباني
 به منزوي شدن خود آنها منجر           در نهايت   كه البته ,  جهان را مقصر مي دانند    افراد  

 اعضاي  ساير.   نيست شمتوجه قدرت ,   از خودش  شناخت عميق محافظ با وجود    .  مي شود
 مي دهد كه اين موضوع نشانتر برادفورد و دكتر آرچر را نگاه مي كردند و نبرد دك, گروه

براي دست كاري آنها     )رنجيده اممن  (چرا برادفورد تا اين حد در استفاده از زبان آنها             
 .اثربخش است

 ياد گرفتن شنيدن و ديدن اين سيستم ها در شرايط واقعي

مق مي دهد و به تعميق فهم شما از          اين تمايزات به شما ع     ,  اگر شما عضو گروه هستيد     
 . يكديگر كمك مي كند

نقش ها و   .  براي ديدن چنين ساختاري بايد حباب زندگي روزمره را بتركانيد                  
وضعيت هايي را كه فكر مي كنيد بدون تفكرند و چون از شما خواسته اند انجامشان مي دهيد،              

رفتار كنيد كه هر روز عمل         آيا بايد به شيوه اي        «:  از خودتان بپرسيد   .  كنار بگذاريد 
. الزم نيست رفتاري متفاوت داشته باشيد اما بايد از داليل كارهايتان آگاه شويد             »  مي كنيد؟

مذاكراتي كه انجام   ,  نقشي كه در جلسات داريد     ,  به شيوه اي كه به ديگران سالم مي كنيد       
 .بينديشيد, مي دهيد

به چهره ها و   .   ناگفته را بشنويد   سعي كنيد براي آگاهي از ساختارهاي روابط، حرف هاي       
تصاوير دقت كنيد تا سرنخي براي احساس ها و گرايش هايي كه حضور شخصيت هاي                   

آيا «:  مدام از خودتان بپرسيد   .  پيدا كنيد ,  پذيرنده و محافظ را آشكار مي كند     ,  سازمان دهنده
اشته باشيد و   توانايي خودتان را در نظر د     »  ديده ايد كه چه كارهايي درست پيش مي روند؟       

 .نظر خود را با كساني كه كمتر دچار مقاومت شده اند، مقايسه كنيد
بسياري از افراد در كسب و كار به يادگيري از           .  ممكن است حسي غريب داشته باشيد     

آنها در كارهاي كوچك شركت مي كنند و با اطمينان . طريق برنامه هاي آموزشي عادت دارند
افراد چيزي درباره ي اطمينان ياد     ,  اما در نواحي پيچيده   .   گذارندايده ها را در معرض اجرا مي     

گرايش هاي خود را نمي گويند و     .  افراد نامطمئن رفتار مي كنند   ,  پس از يادگيري  .  نگرفته اند
هيچ »  .با شيوه ي نگاه آنها به جهان، كارها آشفته مي شوند         «اين نظر را تداعي مي كنند كه       
 .جود نداردراهي جز كسب تدريجي تبحر و
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    ريشه يابي مشكالت در خانواده٧
 برندا کر و دنی مینو

,  مديران يدو ساله ي كارشناسي ارشد را برا        دوره ي  رهبري نوآوري    دانشكده ي  
با به تازگي    آغاز شد و     ١٩٧٣ در   دورهاين  .  كارمندان و ديگر رهبران گذاشته است     

كه زن ( برندا كر و دني مينو . برگزار مي شود نيز در سياتلAntiochكمك دانشگاه 
توجه .   در طي بيست سال گذشته بوده اند        دورهاز استادان اصلي اين      )  و شوهرند 

ها و عقايد عميقي كه در        كمك به رهبران است تا با پرداختن به گرايش         دورهاصلي  
.  مسلط بشوند   بر رفتارهايشان  ترس و دلهره و ديگر اشكال رفتار توسعه يافته است          

 از اين جهت اثربخش است كه زمينه هاي رواني را به عنوان  منشاانواده ي  كار روي خ  
 . مي كندتصوير كردتطبيق پيدا با آن  كه نمي توان  متغيربخشي از سيستمي

مدير جواني كه زيردستانش اختيار او را در مورد تصميم ها به           ,  اخيراً ما ران را هدايت كرديم     
تش را حفظ كرد اما بعدها گفت حس مي كند دو            هر چند ران موقعي   .  چالش گرفته بودند  

 .نظم دادن به كاركنان و ادامه ندادن: خواسته دارد كه نمي  تواند در مقابل آنها مقاومت كند
اما با تأمل   .  ران داليلي منطقي براي نظم دادن و عصباني شدن از كاركنان داشت               

مثل . سته مخدوش مي شداحساس او ناخوا. متوجه شد كه منطق وي براي توجيه بوده است     
پدرش اغلب به مادرش     .  اين بود كه او به خانواده اي كه در آن رشد كرده بود بازگردد                 

و مادرش هميشه با آرامش پاسخ      ,  نصيحت مي كرد و از نظر خودش هميشه درست مي گفت        
ران ساكت مي ماند و سعي مي كرد به شيوه اي فكر كند كه                ).  مقاومت مي كرد (مي داد  
 .اما هرگز با صداي بلند چيزي درباره ي آن نمي گفت. ي آنها را حل مي كندمنازعه 

مي داند چگونه  .  ناگهان به آن الگوي قديمي رو آورده است         ,  اكنون به عنوان رييس    
 .نمي تواند فردي كه مي خواهد باشد, مي خواهد رفتار كند اما در لحظه ي مواجهه با آن

رفت تا درباره ي الگوهاي     )  ن طالق گرفته اند   كه اكنو (بنابراين ران پيش والدينش       
او متوجه شد كه بر خالف تصور او، والدينش هيچ وقت              .  قديمي رفتار آنها صحبت كند     

آنها به يكديگر ناآگاهانه و       .  احساس نكرده اند كه نسبت به گفته هايشان كنترل دارند           
چرا كه در   ,  يف داد شنيدن اين مطلب احساس گناه ران را تخف        .  اتوماتيك پاسخ مي دادند  

از ,  والدين ران در مصاحبه ها   .  عمل هيچ كاري براي بهتر كردن روابط آنها نمي توانست بكند         
فشارهاي خانواده باعث سرسختي پدر و خشم دروني مادر          .  شيوه ي تربيت خود حرف زدند    

 مي ديد هر .  احساس بهتري پيدا مي كرد   ,  هر چه گفتگو با والدينش پيش مي رفت      .  شده بود 

ما توسط لوییس وان در مروی،
مه، از ارزشفارغ التحصیل این برنا  
 .این کار مطلع شدیم
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يك از آنها ديگري را چگونه مي بيند و بدون اين كه قصد تغيير آنها را داشته باشد فقط                      
حس نمي كرد كه تحت فشار     ,  بعد از آن وقتي چالشهايي در كار پيش مي آمد        .  گوش مي كرد 

 .وي اكنون مي دانست چگونه خودش را كنترل كند. است
ار را در الگوهاي روابط خانواده      نظريه ي خانواده ي منشا بسياري از مشكالت مزمن رفت        

اين نظريه مي گويد برخي از اين رفتارها در بزرگسالي با شيوه هايي دقيق تغيير                 .  مي داند
مسايل مرتبط با اختيار    ,  مثالً اگر مسئله ي حقوق و اختيار را با پدرتان حل كنيد           .  مي كنند

و برادران و خواهران     اگر بخواهيد ديناميك ميان خودتان       .  شما در همه جا حل مي شود      
 .آسان تر با تيم ها كار مي كنيد و رهبري تواناتر و مطمئن تر مي شويد, خودتان را بفهميد

نظريه پرداز نظام هاي خانواده داستاني مي گويد كه در آن زوج جواني            ,  ويرجينيا ساتير 
, عروس از يخچال گوشت را در مي آورد         .   خانواده ي عروس مي روند    شدر تعطيالت پي   

همسرش .  قسمتي از آن را مي برد و روي قطعه ي بزرگ تر مي گذارد و آن را در فر مي گذارد                
 .از اين رفتار غير معمول تعجب مي كند و مي پرسد چرا اين كار را كرده است

. اين راهي است كه بايد گوشت را پخت       ,  خب«:  عروس لحظه اي فكر مي كند و مي گويد     
 »مگر اين طور نيست؟, مادر

 ».من ياد گرفته ام كه اين طوري انجام بدهيم, بله«: رش مي گويدماد
اما ما  .  من خودم اين روش را به شما ياد داده ام         .  بله«:  بعد مادربزرگ صحبت مي كند   

من بيشتر از   .  آن روزها جوان بوديم و پول زيادي نداشتيم كه ماهي تابه اي بزرگ بخريم               
الگوهاي رفتار به نسل هاي    ,  به اين ترتيب  »  .چهل سال است كه ديگر اين كار را نمي كنم          

ممكن است احساساتي   .  بعدي منتقل مي شود و ممكن است در هر مرحله نيز تشديد بشود            
كه تجربه مي كنيد يا رفتارهايي كه انجام مي دهيد، با توجه به شرايط فعلي شما، بسيار                    

 .نامناسب باشند
اي شما را در شرايط ترس و دلهره          بسياري از جنبه هاي پيشينه ي خانوادگي پاسخ ه      

هر يك شيوه ي خاصي براي      ,  وسط يا آخر و تك فرزند      ,  مثالً بچه ي اول  .  تعيين مي كنند 
گاهي دو فرزند اول به رقابتي مي پردازند كه        .  قبول مسئوليت و پاسخ به اختيار دارند      ,  روابط

ول واكنش نشان   چون آنها به يكديگر به عنوان فرزند ا         ,  براي هيچ يك خوشايند نيست     
روابط دشوار با همكار ممكن است بازتاب ناخودآگاه رابطه ي ميان برادر بزرگ تر              .  مي دهند

تمريني كه در ادامه مي آيد به شما كمك مي كند         .  ديكتاتور و خواهر كوچك تر كج خلق باشد     
يير تجربه ي خانواده ي منشا خود را كنكاش كنيد و رفتاري را كه از آن ناشي مي شود، تغ                  

 بدهيد

نظریه ی خانواده ی منشا که از آن
استفاده کرده ایم، از کاری ماری
بوئن گرفته شده است و توسط
ادوین فریدمن کاربرد سازمانی آن

بهترین کتاب.  گسترش یافته است  
 فریدمن،

Generation to Generation
(New York: Guilford
Press, 1985), 
بسیار عمیق و کامل است اما
.خواند آن بسیار آسان است          
فریدمن به سازمان هایی که خوب

همچنین.  می شناسد متمرکز است   
اختراع«نوار ویدیویی وی با عنوان      

را توصیه»  دوباره ی رهبری   
 .می کنیم
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 تأمل: مرحله ي اول

را )  شامل خانواده ي گسترده  ( عضوي از خانواده ي منشا شما       ،چه فردي ,  در محيط كار   •
 متوجه مي شويد؟    با فرد مذكور   به خاطرتان مي آورد؟ چه شباهت فيزيكي يا رفتاري را        

 ...)لحن صدا و , هاي رفتاري خاص عادت, حركات, مثالً حالت چهره(
؟ اين الگوي   )بيروني و دروني  (به آن فرد واكنش نشان مي دهيد       نسبت  ه  معموالً چگون  •

واكنش چقدر به الگويي كه به عضو خانواده ي منشا شما مربوط است شباهت دارد يا از                
 آن متفاوت است؟

 نقش شما در خانواده ي منشا متفاوت است يا شبيه است؟           باآيا نقشي كه در كار داريد        •
.  منشا خود را تكرار نكنيد اما عليه آن واكنش نشان بدهيد           ممكن است نقش خانواده ي   

دختري كه كامالً از پدر خشن خود اطاعت مي كرده ممكن است در كارش مشكل ساز               
 .برانگيزد, باشد تا توجهي را كه به دنبالش بوده اما هيچ وقت به او نشده است

 موافق  ا يكديگر  ب وقتي دو نفر   .  به رفتار خود در تضادهاي محيط كار توجه كنيد             •
 مي شويد؟  مشاجره آنها پاسخ شما چيست؟ آيا مي خواهيد فرار كنيد؟ داخل           ,  نيستند

تر است؟ آيا از مشاجره فاصله         آيا طرف كسي را مي گيريد كه فكر مي كنيد ضعيف           
مي گيريد؟ آيا مداخله مي كنيد؟ احساس ضعف مي كنيد؟ ساكت مي شويد؟ دو يا سه               

درباره ي اين .  مشخص كنيد،گي را كه به نظر مربوط مي رسندخانوادپيشينه ي  جنبه از   
 .يدقرار دارشما هنوز در مرحله ي جمع آوري اطالعات . ديناميك ها هيچ قضاوتي نكنيد

 كشف: مرحله ي دوم

در اين مرحله به خانواده ي منشا خود مي رويد تا توانايي خود را براي تغيير در واكنش هاي                 
توصيه مي كنيم به قاعده ي طاليي كار خانواده ي منشا متعهد باشيد؛          ما  .  فعلي توسعه بدهيد  

فرايندي كه شما به    :  همان طور كه ماري بودن مي گويد    .  هدف آن تغيير شماست نه ديگران     
با يادگيري رفتار كردن قاطعانه     .  آن مبادرت مي كنيد يكي از فرايندهاي خودتمايزي است        

اين .   پاسخ هاي پيش ساخته ي گذشته را ياد مي گيريد       جايگزين هاي,  با اعضاي خانواده اتان  
دور شدن يا انتقام گرفتن از اعضاي        ,  تالفي كردن ,   گرفتن نجايگزين ها تقصير را به گرد     

هر توصيه اي براي چنين رفتار و گرايشي فقط باعث مي شود كه آنها موضعي       .  خانواده نيست 
و ديگر  (رفتار آنها   ب است كه بپذيريد     خو,  در عوض .  تدافعي تر بگيرند و شما مأيوس بشويد     

بر اساس آنچه از والدين خود ياد گرفته اند بهترين كاري است كه                    )  اعضاي خانواده 
 .اكنون نوبت شماست كه آينده ي مطلوبتان را خلق كنيد. مي توانستند انجام بدهند

مه و تمرین از نوشته ایاین مقد 
طوالنی تر و عمیق تر گرفته شده

مثالً در آن از اثر چندمین.  است
فرزند بودن در رفتار کاری بحث

برای دسترسی به ان.  شده است 
به صفحه ی وب منابع پنجمین
.فرمان مراجعه نمایید              
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ای است ی منشا، خانواده     خانواده
که فرد از آنجا آمده و در آن

ی منشاخانواده.  بزرگ شده است  
شامل پدر و مادر و خواهران و

ی گسترده خانواده.  برادران است 
ای به کار ی هسته  در مقابل خانواد  

رود که شامل پدر و مادر و می
.فرزندان ازدواج نکرده است         

ی گسترده شامل فرزندان خانواده
ی آنها نیز ازدواج کرده و خانواده    

کم سه نسل، پدر باشد و دست   می
 .بزرگ، پدر و فرزند را دربردارد

برای شناختن سه نسل آخر
خانواده، شجره ی فامیلی خود را
بکشید و در آن نان، سن، تاریخ
تولد ومرگ، تاریح ازدواج و طالق

برای ترسیم شجره ی.  را بنویسید 
فامیلی پیچیده تر، به تکنیک های

 . شجره نگاری نیاز دارید
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, ادرانتانخودتان و خواهران و بر    :  دست كم سه نسل آخر خانواده اتان را بشناسيد        ,  اول
براي تكميل اطالعات خود    .  والدين و برادران و خواهرانشان و پدربزرگ ها و مادربزرگ هايتان        

 .الزم است با اعضاي ديگر خانواده نيز مالقات كنيد
اين نوشته ي پنج شش صفحه اي بايد شامل         .  زندگي نامه ي خودتان را بنويسيد    ,  دوم

و تجارب مهم در ارتباط با      )  گوهاي ارتباط و غيره   ال,  روابط زن و مرد   (توصيفي از روابط شما     
ارزش ها و  ,  درباره ي نقش هايي كه در خانواده داشته ايد     .  والدين و خواهران و برادرانتان باشد     

به خصوص  (بحران هاي خانوادگي   ,  الگوهاي بيماري ,  عقايد مهم خانواده و وقايع مهم زندگي      
ه و اطالعاتي درباره ي قواعد گفته و ناگفته ي          اعضاي نامناسب خانواد  ,  )در فراز و نشيب ها   

احتماالً وقتي شروع به نوشتن زندگي نامه مي كنيد بينش هاي          .  خانواده، مطالبي بنويسيد  
توصيه مي كنيم آن را با صداي بلند براي         .  ارزشمندي درباره ي زندگي به خاطرتان مي آيد      

شما كمك مي كند به اين بينش ها       اين كار به    .  مربي يا همكارتان بخوانيد   ,  دوستي معتمد 
 .فكر كنيد و ارتباطات جديدي را كشف كنيد

به والدين خود و ديگران      .  با اعضاي خانواده صحبت كنيد و آنها را ضبط كنيد           ,  سوم
اغلب افراد از اين كه     .  بگوييد سعي مي كنيد خودتان و پيشينه ي خانواده ي خود را بشناسيد         

به خصوص وقتي متوجه بشوند كه         ,  وشحال مي شوند درباره ي خانواده حرف بزنند خ       
 .نمي خواهيد كسي را مقصر جلوه بدهيد يا خطاهايي را پيدا كنيد
هر چه بيشتر سؤال كنيد      .  با پرسيدن و نه با صحبت كردن مصاحبه را انجام بدهيد            

را حتي اگر فكر مي كنيد كه چيزي       ,  با افراد مقابله نكنيد   .  همين طور پيش برويد   .  بهتر است 
چيزهاي ,  اگر لحن صداي شما در آنها عالقه ايجاد كند         .  مخفي مي كنند يا دروغ مي گويند    

 .بسيار جالبي را كشف مي كنيد
برخي چيزها كه مي توانيد    .  پرسش هاي اصلي را كه مي خواهيد بپرسيد، يادداشت كنيد       

خواهران و  ,  زرگ هاپدربزرگ ها و مادرب  ,  خاطرات اوليه ي ايشان از والدين    :  بپرسيد عبارتند از  
همسايه ها و هم بازي  ها؛ خاطرات رفتن به مدرسه و گرايش والدين به مدرسه؛            ,  خانه,  برادران

ناراحت يا عصباني بوديد چه كسي به احساسات شما         ,  وقتي خوشحال (روابط  ,  نظم در خانه  
نس قواعد و شعارهاي خانواده؛ اولين تجربه هاي ج         ,  نزاع هاي خانوادگي ,  )گوش مي كرد 

 .مخالف و شيوه ي آشنايي همسران و تأثير آن بر خانواده
تمام مصاحبه ها را   ,  مثالً.  هر كاري مي توانيد انجام بدهيد تا ايشان به شما اعتماد كنند           

فقط با جمالتي كوتاه     ,  اگر افراد از شما درباره ي مصاحبه ها پرسيدند        .  محرمانه نگه داريد  
با .  ز چيزي را كه ديگري گفته است فاش نكنيد          هرگ.  درك و احساس خود را بيان كنيد       

افراد وقتي راحت گوش     .  اعضاي خانواده براي چيزي كه به شما گفته اند مقابله نكنيد              
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شما به دنبال درك آنها از زندگي خانوادگي هستيد كه              .  مي كنيد بيشتر حرف مي زنند    
 چه در طي مصاحبه     هر,  نگاه محققي عيني را بگيريد    .  بي ترديد با درك شما متفاوت است     

 .كمتر قضاوت كنيد، بهتر است
به جاي اين كه به الگوهاي مشابه        .  اين مصاحبه ها خودشان ابزارهاي بالقوه ي تغييرند      

بسياري از افراد متوجه     .  احساس بزرگ بودن مي كنيد    ,  دچار شويد )  مثل بچه ها (والدين  
ردي بالغ با ديگران ارتباط     شده اند كه شكل مصاحبه به آنها كمك مي كند كه از جايگاه ف             

 .برقرار كنند

 تغيير الگوها: مرحله ي سوم

به خانه برگرديد و روي آنها فكر         .  اكنون مي توانيد اطالعاتي را كه جمع كرده ايد برداريد         
با اين كه   .  كنيد و از آنها براي اصالح برخي از رفتارهايتان در محيط كار استفاده كنيد                 

ييراتي غيرمنتظره به بار بياورند اما تغيير در عادت ها و                ممكن است برخي از آنها تغ        
با درك موقعيت   .  آنها به تدريج عوض مي شوند    .  رفتارهاي ريشه دار به يك باره اتفاق نمي افتد     

: معموالً چنين اتفاقي مي افتد. دفعه ي بعد با نگاهي متفاوت به آن نزديك مي شويد       ,  تحميلي
, ئوليتي اضافي را بپذيرم و من هميشه تسليم مي شوم         آنها هميشه از من مي خواهند مس      «

دفعه ي بعد  .  همان طور كه در خانه تسليم مي شدم و مادرم در خانواده اش تسليم مي شد               
شايد اين نگاه   »  .تصميم مي گيرم از همان ابتدا حدود و مرزهاي روشن تري را تعيين كنم             

حاال .  گوهاي مشابه قديمي بازگرديد   جديد باعث رفتار جديدي بشود؛ اما شايد دوباره به ال           
ديگر ياد گرفته ايد كه در مذاكرات چگونه شركت كنيد، شما رويكردهاي جديدي تجربه                 

 .مي كنيد تا شيوه هاي مناسب خودتان را پيدا كنيد
داشتن يك هدايت كننده يا      .  اگر با اين روش ناآشنا باشيد، احساس ناامني مي كنيد          

مشاركت كنندگان در وضعيت هاي   ,  در گروه هاي ما  .  يد است حضور در يك گروه حمايتي مف     
يكديگر قرار مي گرفتند و اضطراب جهان واقعي را شبيه سازي مي كردند و به افراد اجازه                  

 .مي دادند رفتارهاي جديدي بياموزند و به شكل هاي گوناگوني پاسخ بدهند
نشا خودتان جستجو   ما معتقديم شما مي توانيد ريشه ي مشكالت را در خانواده ي م             

, همان طور كه رونالد ريچاردسون. كنيد و هم زمان به خاطر داشته باشيد كه تجربه مي كنيد
اغلب افراد كه مشكالت معمولي دارند       «:  نظريه پرداز بسيار مشهور خانواده ي منشا مي گويد      

ند در ضمن توصيه مي ك   »  .مي توانند بدون دخالت شخص سوم چنين كاري را انجام بدهند          
افرادي كه مشكالت عميقي دارند يا از خانواده هايي هستند كه مشكالت احساسي دارند                «

به «وي اضافه مي كند كه      »  .نبايد چنين كاري را بدون كمك افراد حرفه اي انجام بدهند            

کتاب های بیشتر درباره ی
 :خانواده ی منشا

Family Ties That Bind, by
Ronald Richardson
(Vancouver: Self-Counsel
Press, 1988), 

 .وبی برای همه استشروع خ
The Brith Order Book, by
Kevin Leman (Old
Tuppan: Fleming H. Revel
Co., 1984), 
نظریه ای عمیق تر درباره ی فرزند
چندم بودن و تأثیر آن بر زندگی

 .شغلی و خانوادگی است
The New Peoplemaking,
by Virginia Satir
(Mountain View: Science
and Behavior Books,
1988), 
.متنی کالسیک با اصول عام ارتباط
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افراد اين نوع كار را در           .  خاطر داشته باشيد كه واقعاً چيز جديدي وجود ندارد                
مشخص مي كنند  ,  آنها روي گشودن عقده ها كار مي كنند      ...  ده اند  خانواده هايشان انجام دا  

 ».واقعاً كيستند و تصميم مي گيرند كه چه مسئوليت هايي داشته باشند

    فراتر از برندگان و بازندگان٨
  تنوع افراد به عنوان پديده يادگيريتنوع افراد به عنوان پديده يادگيري

 تونی گریگوری

روبه رو »   محيط كار  ر د تنوع« با ترس و دلهره ي       ،هر يك از نويسندگان اين كتاب      
مي دانيم كه  .  اما تجربه ي كافي نداشتيم تا با اطمينان درباره ي آن بنويسيم         .  بوده اند

 همچنين مي دانيم كه     . مشكالتي وجود دارند    ،با وجود برنامه هاي متنوع آموزش      
ها نمي توانند نسبت به ترس و دلهره اي كه پيرامون نژاد، قوميت،             مديران و سازمان  

را نمي توان فقط به    افراد  تنوع  .   بي اعتنا باشند  ،جنسيت و غيره پيش مي آيد       ، سن 
  و  موضوعي نمادين دانست     ،ندمي باشها لبريز نمادگرايي       ن اين دليل كه سازما     

 .بسياري از افراد را تحريك مي كند
كساني . به عنوان پنج مرد و يك زن سفيدپوست، از فقدان تنوع خود آگاه بوديم

كتاب مطالبي نوشته اند از نظر جنسيت، قوميت و مليت زمينه هاي              كه در اين     
 .متنوعي دارند

براي كمك به بررسي اين موضوع ما به توني گريگوري، عضو هيئت علمي                   
او كه مشاور و    .  مؤسسه ي مطالعات تكميلي و كالج موهاوز در آتالنتا مراجعه كرديم          

بود، با آموزش تنوع در عمل و    مدير تحقيق سابق مؤسسه ي آمريكايي مديريت تنوع        
در شركت  (محقق سازماني، مشاور و مورخ يادگيري        او  .  شكل مطلوب آن آشنا بود    

 در  وي.  آشناست يادگيري سازماني    بوده است و با مباحث     ،  )٤٧٥نفتي، صفحه ي   
 .  ارايه مي كند رااينجا شيوه ي راديكال تفكر درباره ي هر دو موقعيت

 افريقايي آمريكايي، مدير واحدي خدماتي بود كه موقعيت            ، مردي IBMسال ها قبل در     
كاركنان هم قطار از جمله مديران ارشد، اغلب درباره ي واحد او            .  پاييني در سازمان داشت   

اما .  او بر اين باور بود كه نژاد او نقشي به سزا در مشكالت واحد او دارد                 .  شوخي مي كردند 
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مه فارغ التحصيل كالج بودند و تحصيالت كمتري        اعضاي اين واحد ه   .  نژاد تنها عامل نبود   
 .نسبت به سايرين داشتند و براي شركت از افراد برجسته ي واحد بازاريابي كم ارزش تر بودند

وقتي چندين اقدام تغيير معرفي شدند، مشكالت واحد خدمات حادتر شدند، منابع و               
افراد سعي  .  يص مي يافتند سرمايه ها به واحدهاي ديگر كه جايگاه باالتري داشتند، تخص           

كردند نشانه هايي را كه با اين واحد همراه بود و مي توانست براي شغل آنها خطرناك باشد،                 
 .تمام اعضاي اين واحد احساس مي كردند كه تحت فشارند. درك كنند

تنها راه،  .  مدير چاره اي جز عمل نداشت كاري در سلسله مراتب براي او وجود نداشت             
او بر اين عقيده بود كه اگر احساس حاشيه بودن مي كند، حتماً واحدها             .  بودشكستن قواعد   

او به دنبال آنها رفت و حمايت آنها        .   همين احساس را دارند    IBMو افراد ديگري نيز درون      
اين كار براي همدردي نبود بلكه براي به كارگيري نگاه هاي متنوع براي حل              .  را جلب كرد  
جه به كاهش بودجه، واحد خدمات مشكل بزرگي در تأمين قطعات            مثالً با تو  .  مشكالت بود 

آنها با ادغام بودجه و     .  و خدمات به مشتري هايي داشت كه در جاهاي مختلف پراكنده بودند          
اين نوآوري چهل ميليون دالر     .  ايده هايشان، ناوگاني از هواپيماهاي ارزان قيمت توسعه دادند       

 . بودIBM بي سابقه در كه كاري. براي شركت صرفه جويي داشت
من روي سياه بودن خود متمركز شده بودم         «:  وقتي با اين مدير مصاحبه كردم، گفت       

ما از دانش و تجارب خود درباره ي تنوع استفاده          .  اما اين امر به فرايند يادگيري منجر شد        
ود به عبارت ديگر، اين گروه در مورد تنوع خ          »  .كرديم تا افراد با يكديگر همكاري كنند        

؛ تنشي كه با عدم تساهل، پيش داوري و در حاشيه قرار گرفتن                   احساس تنش مي كرد   
اين تنش يك محرك بود و مثل يك جرقه عمل              .  روش هاي آشكار و پنهان بوده است       

مي كرد، درست مثل در حاشيه قرار گرفتن سربازاني كه پس از جنگ از موقعيت هاي ممتاز               
 هاي جديد كسب و كار در صنايعي مثل موسيقي،           خارج مي شوند و به سوي ايجاد شكل        

 .پوشاك و انتشار الكترونيكي سوق داده مي شوند
اگر شما به دليل تنوع يا شفافيت اقدام تغيير به حاشيه رانده شده باشيد، اتخاذ                      

دو شيوه ي اساسي براي مقابله با اين مشكل        .  روش هايي براي مقابله با آن كشيده مي شويد      
 : وجود دارد

 

هاي خاصي   به گرفتاري هاي گروه   ريشه دارد،     در جنبش حقوق مدني     كه مكتب برابري  •
هدف .  در كسب انصاف، عدالت، فرصت برابر و توزيع عادالنه ي منابع مربوط مي شود              

 .ها و كاالي مشابه داشته باشند  دسترسي برابر به فرصته ي افرادآنها اين است كه هم
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از الگوي مديريت تنوع روزولت توماس بهره           كسب و كار كه         دستاوردهايمكتب   •
اين .   تغيير فرهنگي و ساختاري بر قابليت اقتصادي سازمان توجه دارد             اثراتمي برد،  

 مي توانيد مشكالت سازمان را     وقتهاي ميان افراد را بپذيريد، آن        افراد مي گويند تفاوت  
 .حل كنيد

 

در واقع آنها   .  دست نيافته است  تاكنون هيچ يك از اين دو گروه به نتيجه ي پايداري             
اغلب صورت مسئله را پاك كرده اند يا مقاومت را برانگيخته اند كه در عمل به زيان شركت ها              

مكتب برابري  .  چرا؟ زيرا هر دوي آنها مبتني بر تغيير رفتار و فقط رفتارند            .  تمام شده است  
ا براي رفتار با ديگران ياد      كارگاههايي ايجاد مي كند كه افراد طوطي وار شيوه هاي جديدي ر        

مكتب دستاوردهاي كسب و كار به      »  .اين طور حرف نزنيد، چنين كاري نكنيد       «.  مي گيرند
چرا به افرادي احتياج داريم كه       «.  دنبال تغيير فرهنگ با توجه به عملكرد سازمان است           

نتايج لباس كسب و كار بپوشند به جاي اين كه لباس بومي به تن كنند؟ آيا اين كار به                       
 »كسب و كار ارتباطي دارد؟

هيچ كدام از اين گروه ها به اين سؤال نپرداخته اند كه چرا كار كردن اثربخش با يكديگر                
تا اين حد براي افراد مختلف دشوار است؟ حتي افرادي با زمينه ي قومي و جنسيت مشابه                  

كالج و  افرادي كه همگي تحصيل كرده        .  احساس مي كنند به حاشيه رانده مي شوند         
سفيدپوست بودند، اسكي بازها را متهم مي كردند كه آنها را از شغل ها، پاداش ها و ترفيع كنار 

 .مي گذارند
جهان را  )  و اغلب افراد در گرايش هاي عميق خود      (خالصه اين كه، اغلب جوامع انساني       
 را كه   آنها انتخاب مي كنند كه قسمتي از مردم        .  به بازندگان و برندگان تقسيم مي كنند       
نژادپرستي و ديگر ايسم ها كامالً از بين نمي روند،          .  مفاهيم شان را تقويت مي كنند، ببينند     

ما نمي توانيم آنها را حذف . چون ذهنيتي كه آنها را ايجاد مي كند بخشي از روان انسان است
 كه با   كنيم اما اگر ياد بگيريم برخي از عادت هاي تفكرمان را كنار بگذاريم، ياد مي گيريم                

مي توانيم مانع از    .  ايسم هايي كه در ما و ديگران بروز مي كند مقابله اي اثربخش بكنيم               
محدود شدن اهداف خود با اين ايسم ها بشويم و سازمان هايي بسازيم كه اين ايسم ها را در                 

 .خط مشي و رفتارش تقديس نمي كنند

 كار كردن با تنش تنوع 

 ها و فعاليت هاي يادگيري سازماني، ابزارهاي بي سابقه اي        وقتي تنوع اتفاق مي افتد، مهارت     
متأسفانه، پيوند ميان تنوع و يادگيري ديده       .  براي مقابله با آن در اختيار افراد قرار مي  دهد         

برای اطالع بیشتر از مکتب
 به» دستاوردهای کسب و کار«

Beyond Race and Gender:
Unleashing the Power of
Your Work Force by
Managing Diversity, by
Roosevelt Thomas (New
York: AMACOM, 1991) 

 .مراجعه نمایید
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 و جنسيت مي توان    تاز يك سو، افراد به اشتباه فكر مي كنند فقط به لحاظ قومي            .  نمي شود
: ه با او درباره ي آموزش تنوع صحبت كردم مي گفت          مديري ك .  درباره ي تنوع صحبت كرد   

مسايل .  فهم اين ايده كه تنوع با فرصت هاي برابر متفاوت است، براي افراد دشوار است                 «
اگر مجبور باشيم بارها آن را انجام بدهيم ديگر آن را تنوع            .  بسياري به واژه ي تنوع مربوطند    

 ».نمي ناميم
ت بار نژادپرستي و پيش داوري بي تفاوت باشيم،  يا       منظورم اين نيست كه به اثرات دهش      

اما اگر  .  هم چنين نمي خواهم سهم همكارانم را حذف كنم      .  اثر جنس گرايي را ناديده بگيريم    
بخواهيد سازمان ها دچار اين مشكالت نشوند، احساس قرباني نژادپرستي، پيش داوري و               

مسئله ي اصلي توانايي   .  هد كرد جنس گرايي بودن، شما را از مسئله ي اصلي منحرف خوا           
افراد براي يادگيري مقتدر بودن در تعامالت و روابط محيط كار و جاهاي ديگر و كاربرد آن                  

 .توانايي به شيوه هاي اثربخش است
از سوي ديگر، رهبران اقدامات يادگيري و تغيير، بدون توجه به دشواري مسايلي كه                 

بي ترديد اين مسئله به اين     .  ، سكوت مي كنند  مطرح مي كنند، اغلب در مقابل پرسش تنوع       
آنها .  دليل بروز مي كند كه افراد ياد گرفته اند در مورد مسايل فكر كنند و حرف بزنند                    

مي خواهند درباره ي حاشيه بودني كه احساس مي كنند و برنده يا بازنده بودن خودشان                  
گرايش هاي آنها  .  را دارند اما رهبران يادگيري سازماني، نگاه خاص خودشان          .  حرف بزنند 

بنابراين وقتي  .  سوگيري دارند و يا ارتباط ميان تنوع و اثربخشي سازمان را متوجه نمي شوند            
با افرادي كه احساس مي كنند كه به حاشيه رانده شده اند برخورد مي كنند، نمي دانند                   

 .چگونه به آنها كمك كنند تا از موانع عبور كنند
. تنش تنوع :  سيار مفيدي را براي اين منظور به كار برده است          روزولت توماس مفهوم ب   

نشانه اي است كه در جايي، به        .  تنش تنوع مثل تنش خالق در سازمان يادگيرنده است           
. وظيفه ي تنوع از نگاه توماس خالق است        .  گونه اي نيازهاي يك نفر برآورده نشده است        

 .ادل هاي مضريافتن منبع مشكل و بازطراحي سيستمي براي ترميم تع
اگر با احساس نااميدي به تنش تنوع پاسخ بدهيد، باعث ايجاد آن مي شويد و دچار                   

اگر با صداقت، مسئوليت و ميل به كار به تنش پاسخ بدهيد، اغلب                   .  رخوت مي گرديد 
اما اين پاسخ هاي غيرمنتظره زماني رخ مي دهند كه به          .  پاسخ هاي غيرمنتظره اي مي گيريد  

اين كار برنده شدن را با      .  ي هايي خود توجه نماييد و خودتان را محدود نكنيد        قدرت و تواناي  
 .در نظر گرفتن هر معياري، آسان تر مي كند

به »  من برده نيستم  «فردريك داگالس وقتي ايستاد و گفت       .  اين حرف جديدي نيست   
لسوف و  بعد از آن في   .  تا وقتي مي خواست برده باشد، برده بود       .  اين تنش پاسخ داده است     
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ويكتور فرانكل در اردوگاه هاي نازي وقتي بدون در نظر گرفتن عواقب              .  فعال سياسي بود  
مايا آنجلو نيز به اين تنش      .  احتمالي، تصميم گرفت آزاد باشد، به اين تنش پاسخ داده است          

با توسعه ي شخصيتي كه تمامي مسايل طبقه، جنسيت، زمينه، و شرايط شاعري آمريكايي              
 .ر گذشت، پاسخ داده استبودن را كنا

هيچ كس تا آنجا كه من مي دانم، عواملي را كه باعث شده است فردريك داگالس                     
با نبود چنين تحقيقي، ويكتور      .  چنين پاسخي به تنش تنوع بدهد، مطالعه نكرده است           

 .فرانكل و مايا آنجلو افرادي غيرعادي جلوه مي كنند كه كسي نمي تواند از آنها تقليد كند

  كردناجرا

گروه هاي پيشاهنگ و پروژه هاي يادگيري را چگونه طراحي كنيم كه در مقابل اين كه                    
 .مقاومت كنند» شما از خيل نخبگان نيستيد و نمي توانيد آنچه را مي خواهيد انجام بدهيد«

يادگيري فرمان هاي مهارت    .  ممكن است بيشتر كارهاي الزم را انجام داده باشيد             
 تفكر سيستمي و چشم انداز مشترك به شما اجازه مي دهند با               شخصي، الگوهاي ذهني،  

وقتي .  اما بسياري از رهبران خيلي زود مأيوس مي شوند         .  ديناميك هاي تنوع مقابله كنيد    
اين .  تنش تنوع پديد مي آيد، بايد درباره ي رتبه، قدرت، امتياز و پيش داوري پرسش كنيد              

ه تلقي مي شود؟ چه كسي بازنده تلقي          چه كسي برند   :  پرسش ها شامل موارد زير است      
مي شود؟ اين قضاوت بر مبناي چه اطالعاتي است؟ آيا بر فرضيه هاي غلط متكي است؟                   
چگونه در حاشيه بودن بر صالحيت و توانايي كلي ما تأثير مي گذارد؟ و چه چيزي را بايد                    

 تغيير بدهيم؟
شركتي چند مليتي    سال هايي نه چندان دور، من با مدير عامل واحدي بزرگ در                 

او حرف هاي زيادي زد و درباره ي اين كه چگونه اقدام تغيير سازمان                   .  مصاحبه كردم 
الگوي «:  او گفت .  فرصت هايي براي توليد بيشتري از افراد فراهم كرده است ، مطالبي گفت            

ه در اين الگو داشتن پنجره اي كه از آن به بيرون دفتر نگا           .  موفقيت قبلي سلسله مراتبي است   
. ما سعي مي كنيم اين الگو را تغيير بدهيم           .  كنيم و يك منشي اهميت فراواني دارد          

 ».مي خواهيم رفتارمان نشان بدهد كه امتيازات براي مشتري ارزشي توليد نمي كند
وقتي مي خواستم او را ببينم، دو زن افريقايي تبار كه متصدي پذيرش بودند به من                   

از چندين  .  ا در عبور از چندين در بسته همراهي كرد        منشي زن ديگري مر   .  خوشامد گفتند 
دفتر بزرگ سنتي عبور كرديم كه مردان سفيدپوست در آن مستقر بودند و يك منشي زن                 

 .دفتر مدير بزرگ تر از همه بود و در تمام جهات آن پنجره بود. مي كرد» محافظت«از آنها 
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به تغيير صادق باشد، از تضاد      بي ترديد اين مدير عامل، ولو اين كه درباره ي تعهدش             
وقتي با ديگران در    .  ميان اهداف ادعايي و نشانه هاي فرهنگي محيط كارش اطالعي نداشت          

چندين نفر مسئله ي امتياز را     .  آن واحد حرف زدم، روشن شد كه آنها از اين تضاد آگاهند             
 .مطرح كردند و گفتند كه اين امر مانع از تعهد افراد به تغيير مي گردد

قرار دادن ارزش هاي جديد    .  ينها مسايل پيچيده اي است كه با تنش تنوع پديد مي آيد         ا
به نظر مي رسد تنش تنوع كارها را       .  در محيط هاي قديمي سردرگمي و ترديد ايجاد مي كند       

اما در واقع آن را ساده تر مي كند تا با آماده شدن وضعيت فعلي را به                    .  سخت تر مي كند 
 .چالش بخوانند

 

 ده ي تنوعوع

. چهل نويسنده ي اين كتاب همگي درباره ي شكل هاي تبعيض در سازمان ها صحبت كرده اند           
اين كتاب كه در آزمايشگاه هاي آموزش ملي تهيه شده است، پاسخ هاي كوتاه و متنوعي                  

اگر من عضو گروهي پيشاهنگ بودم و نسبت به افراد خاصي نامطمئن بودم و از                     .  دارد
 داشتم، اين كتاب را مي خواندم تا پي ببرم كه افراد به چه چيزي فكر               صحبت مستقيم شرم  

آرت .  دست كم نقطه ي آغازي براي ديدن مسايل تنوع از ديد شخصي ديگر است             .  مي كنند
 كالينر

The Promise of Diversity. Ed. By Elise Y. Cross, Yudith H. Katz, 
Frederick A. Miller, and Edith W. Seashore (Burr Ridge, IL: NIL 
Institue/Irwin Publishing, 1994). 

   

 

براي اطالعات بيشتر درباره ي ايجاد آگاهي به مسايل فرهنگي از جمله تنوع به صفحه ي                 
 . مراجعه كنيد٣٥٣
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    چالش١

. طور كه در فصل دوم گفتيم، اغلب مديران نوآور به نظريه ي تله موش بهتر معتقدند                همان
رهبري .  طبق اين نظريه، نوآوري وقتي موفق است كه دستاوردهاي عملي داشته باشد                

اي زيادي درباره ي   چيزه.  ما معتقديم دستاوردها خودشان حرف مي زنند     «:  عملياتي مي گويد 
اما نگران نيستيم؛ مطمئن     .  كارهايمان وجود دارد كه افراد بيرون از تيم درك نمي كنند            

 .متأسفانه مسايل به اين سادگي نيستند» .هستيم كاري كه انجام مي دهيم، درست است
. نمي توان با داليلي كه براي نظريه ي تله موش بهتر عنوان مي شود، مخالفت كرد                  

در واقع، همان طور كه در     .   فعاليت هاي بديعي را كه مزاياي عملي ندارند، اشاعه داد         نمي توان
فصل دوم توضيح داديم، بهبود نتايج كسب و كار و افزايش اعتبار اقدام تغيير، يكي از                      

فرايندهاي محدودكننده، مانع كارآيي اين      .   تقويت كننده ي تغيير بنيادي است      يفرايندها
 . به اين ترتيب مشكالت بروز مي كنندمنبع رشد مي شوند و

يكي از فرايندهاي محدودكننده، مشكالتي است كه در ارزيابي و اندازه گيري پيشرفت             
چگونه افراد مناسب بودن كار جديدي را قضاوت مي كنند؟ انتظارات به             .  كارها وجود دارد  

يد با معيارهاي متداول    در اغلب موارد كارهاي جد    .  اندازه ي مشاهدات بر ارزيابي تأثير دارند     
به همين دليل، در برخي موارد عملكرد گروه پيشاهنگ نامناسب به نظر            .  سنجيده مي شوند 

در واقع، فعاليت هاي جديد كسب و كار با پيش فرض هاي شيوه هاي ارزيابي                  .  مي رسد
ش اگر مديران عملياتي ادعا كنند كه معيارهاي متداول غلطند و از رو            .  متداول در تعارضند  

اما توجه  .  خاص خودشان دفاع  نمايند، اين عمل را تالش براي كسب اعتبار تلقي مي كنند              
اين .  به معيارهاي متداول باعث مي شود نوآوري هايي كه به آنها معتقديم، از بين بروند                 
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مشكالت نشان مي دهد كه ارزيابي موفقيت فعاليت هاي نوآوري در تغيير بنيادي پايدار ذاتاً              
 .، يكي از مهم ترين چالش هاستچالشدر واقع اين . ار و مبهم استچالشي دشو

تحليلي سيستماتيك از صنعت بيمه نشان مي داد كه اكثر شركت ها به دليل                       
. دارند)  و سودآوري پاييني  (سرمايه گذاري اندك در توانايي خدمات، هزينه هايي سرسام آور         

اين فرايند اتوماتيك   .  سارت مي پردازند مثالً كارشناسان خدمات بيمه به پردازش ادعاهاي خ       
اين كار را مي توان به افراد        .  است و براي تنظيم آن اطالعات مشخصي را جمع مي شود            

تحقيق، مذاكره و تحليل كيفي و نگهداري       .  جواني كه حقوق كمتري مي گيرند، واگذار كرد      
ارشناسي خسارت  در واقع ك  .  (اسناد كه هنر كارشناسي خسارت است، تقريباً وجود ندارد          

افراد جوان تمايل   .  مي دهد اما حرفه اي معتبر دانسته نمي شود        همه ي اين كارها را انجام     
به همين دليل تقلب، پرداخت باالي خسارت و شكايت           ).  دارند به بازاريابي يا مالي بروند      

شركت هاي بيمه با استراتژي هاي     .  طي سي سال گذشته، افزايشي چشمگير داشته است         
 . وكالي بيشتري براي دفاع از دعاوي حقوقي استخدام كرده اند. شار با آن مقابله كرده اندكم ف

مطالعه ي فوق بحث برانگيز بود، و با خط مشي هاي اساسي مديريت صنعت بيمه تضاد              
نظريه ي سرمايه گذاري كم را تيم      .  بي توجهي به نتايج اين مطالعه غيرممكن بود        .  داشت

. نجام داده بود و معاون و ديگر مديران در تيم تحقيق حضور داشتند             پيشرو ا  شركتيتحقيق  
اين افراد سال ها در صنعت بيمه كار كرده بودند و فشارها و فرهنگ آن را به خوبي                          

آنها .   اين مطلب را قبوالند    - از جمله مديرعامل     -  شركتتيم به مديران ارشد     .  مي شناختند
اين ديناميك را به مديران ديگر نشان بدهند و به            فرايندهاي يادگيري را شروع كردند تا        
 .آنها اميدوار بودند رويكرد شركت را تغيير بدهند. اين ترتيب فهمي مشترك ايجاد نمايند

پردازش ادعاهاي خسارت در صنعت بيمه با توجه به معيارهاي          .  اما تغيير كمي رخ داد    
ن معيارها به خروجي هر كارشناس      اي.  هزينه و بهره وري مرسوم، ارزيابي و مديريت مي شدند       

هزينه ي (هر نفر چند ادعا را در هفته بررسي مي كند و نرخ هزينه               .  خسارت توجه داشتند  
چقدر است؟ مشكل اصلي خود معيارها بودند كه سال ها پيش با الگوي                 )  هر حق بيمه   

ري اين معيارها به جاي سودآوري بلندمدت به بهره و         .  مديريت جزيي ساخته شده بودند     
معيارها دستيابي به استراتژي جديدي براي بهبود سودآوري را             .  فزاينده توجه داشتند   

با استراتژي جديد نرخ هزينه ي كارشناس خسارت افزايش نمي  يابد اما             .  مشكل مي سازند 
هزينه ي پرداخت باال و اقامه ي دعوا بسيار بيشتر از               .  هزينه هاي كلي كمتر مي شود     

اما قضاوت مديران در مورد خسارت، بر اساس كاهش نرخ           .  ت است هزينه هاي تعيين خسار  
از نگاه مديران، معيارهاي موجود از معيارهاي راديكال جديدي كه الگوي                 .  هزينه بود 

محققان سيستمي مي دانستند وقتي مديران در . ديناميك سيستمي غريبي دارند، معتبرترند

برخی مقاالت که تحقیق صنعت
بیمه را توصیف می کنند، عبارتند

 : از
A Dynamics for service
Quality, by Rogelio Oliva
(Cambridge: Sloan School
Management, MIT, Phd
Thesis, 1996); 

ترویج تفکر سیستمی در«
، نوشته ی پیتر سنگه در»سازمان ها

Advances in
Organizational 
Development, ed. By F.
Masaryk (Norwood:
Ablex, 1990); 

ل کیفیتتوسعه ی نظری تعام    «
،»ظرفیت خدمات    /  خدمات

نوشته ی پیتر سنگه و رجیلو اولیوا
در کنفرانس پویایی سیستمی در

همچنین به مقاله ی.  1993سال  
»تأیید تجربی فرضیات دینامیک    «

دانشکده ینوشته ی رجیلو اولیوا،      
، در                     مدیریت

js/edu.mit.web.www/:/http
html.٠١R/www/terman 
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آيا «:   معاون ديگري پرسيد  .  خواهند شد جلسه اي پر فشار شركت مي كنند، با مشكل مواجه         
 »تاكنون نرخ هاي هزينه ي ادعاهاي ما مناسب تر از بهترين رقيبان ما نبوده است؟

نويسندگان اين كتاب مشكالت اندازه گيري مشابهي ديده اند كه اقدامات تغيير را به                
اري كرد تا   يك تيم در توسعه ي فرايندهاي يادگيري جديدي سرمايه گذ       .  شكست كشانده اند 

هدف آنها توسعه ي روابط بلندمدت با          .  با مشتري هاي شركتي بزرگ هماهنگ شود         
اما كل كار وقت تلف     .  مشتري هاي كليدي بر مبناي بررسي مشترك مسايل كسب و كار بود          

 تيم بر اساس اين     عملكردمعيارهاي هزينه ي فروش مناسب نبودند از آنجا كه           .  كردن بود 
 . مي شد، اعضاي تيم اشتياق خود را از دست دادندمعيارها اندازه گيري

تيم طرح ريزي محصولي را در نظر بگيريد كه يك سال زودتر از موعد، كارش را به                     
كليد موفقيت آنها اين بود كه مهندسان درباره ي مشكالت خود حرف                .  انجام مي رساند 

تم كامپيوتري شركت   مشكالت در سيس  .  مي زدند و از ابراز ندانستن راه حل هراس نداشتند        
ما از مخفي كردن مشكالت دست          «:   يكي از اعضاي تيم مي گويد       .  مستند مي شدند 

در نتيجه راه حل هاي بهتر و سريعتر      .  همه درباره ي مشكالت خود حرف مي زدند     .  برداشتيم
اما از نظر ناظران     .  اين نوآوري، زمان و پول زيادي را صرفه جويي كرد           »  .مطرح مي شدند 

مشكالت اكنون مشهودتر   .  تغييرات مكرر به اين معنا بود كه تيم خارج از كنترل بود           بيروني  
قضاوت هاي منفي  .  شده بود و بقيه ي اعضاي سازمان قضاوت خوبي درباره ي آنها نداشتند            

 .درباره ي تيم، قبل از اتمام كار، در بين بقيه ي اعضاي شركت عميقاً ريشه دوانده بودند
بسياري از اعضاي   .  ر ارزيابي پيشرفت كار با مشكالتي مواجه است       گروه پيشاهنگ نيز د   

. تيم ميان انجماد رويكردهاي جديد و تحقق نتايج واقعي كسب و كار فاصله مي بينند                    
اعضاي تيم قبل از ايجاد نگرش منفي در سازمان نسبت به آنها، به فقدان دستاورد اشاره                   

اين اقدام  « تيم ناراحت باشند و بگويند كه        برخي ممكن است از فعاليت هاي جديد     .  مي كنند
ديگران طبعاً مأيوس مي شوند و نگران اتالف سرمايه گذاري در رويكردهاي           »  .بي فايده است 

در اكثر سازمان ها از ما مي خواهند كه براي         .  جديدي مي شوند كه نتيجه اي به همراه ندارد       
ن دليل، فرايندي را كه ماه ها يا         به همي .  بهينه كردن عملكرد در كوتاه مدت تالش بكنيم        

 .سال ها طول مي كشد تا دستاورد هايش محقق شود، احمقانه يا ساده انگارانه مي دانيم
در بطن چالش ارزيابي پيشرفت پروژه ي تغيير، مسايل عميقي نهفته است كه فراتر از                

ي مي دهيم  ما به اندازه گيري كّمي مشروعيت خاص     .  سازماني خاص و پيشينه ي آن مي روند     
عقيده به اندازه گيري كّمي در علم مدرن و         .  كه به ضرر ديگر انواع ارزيابي تمام شده است         

بي ترديد اندازه گيري كّمي، براي پيشرفت زندگي مدرن ضروري         .  انقالب صنعتي ريشه دارد   
است، اما همان طور كه تام جانسون، نظريه پرداز حسابداري، مي گويد وقتي كسب و كار ها                
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مالً به اندازه گيري كّمي متكي باشند و به ديگر شكل هاي مشاهده و ارزيابي توجهي نشود، كا
: دو نگاه به خلباني وجود دارد     .  فهم طبيعي آدم ها از شيوه ي كار فرايندها مخدوش مي شود         

در شيوه اي  .  در شيوه ي مرسوم، خلبان از قواعد،  رويه ها و اندازه هاي عددي تبعيت مي كند             
وي اين  .  ودي تر است، خلبان به استفاده از آگاهي و قضاوت خود ترغيب مي شود              كه شه 

خلباناني كه از الگوي دوم پيروي      .  آگاهي را طي سال ها تجربه ي پرواز به دست آورده است          
آنها هنگام  .  مي كنند، ركورد امنيت بيشتري دارند، چون تصوير جامع تري از پرواز دارند              

ان مي دهند و نيروهايي را كه توانايي آنها را مختل مي كند،                بحران سريع تر واكنش نش    
به همين طريق، كارمندان توليد تويوتا نيز ياد گرفته اند كه جريان خط توليد و              .  مي شناسند

 .اثر آن را بر كيفيت حس كنند
به خاطر داشته باشيد كه سيستم ارزيابي موفقيت سازمان ها طي سال ها تكميل شده               

ل مد لباس و هنجارهاي رفتاري، بخشي از فرهنگ سازماني اند؛ بر تمام                  آنها مث .  است
هر گروه پيشاهنگي از     .  بخش هاي سازمان تأثير مي گذارند و از آن نيز تأثير مي پذيرند             

در ضمن، گرايش هاي ذهني معيارهاي موجود زير سوال قرار           .  سيستم ارزيابي متأثر است   
فقط مديران  .   داخلي نمي توانند به اين مسائل بپردازند      رهبران عملياتي يا رابطان   .  نمي گيرند

اين كار بايد خيلي دقيق و با شريكي        .  اجرايي مي توانند معيارهاي موجود را زير سؤال ببرند       
 .اثربخش انجام بگيرد

 ديناميك هاي ضمني ارزيابي و اندازه گيري 

شاهنگ و ديگري در     دو فرايند محدودكننده در اين چالش وجود دارد، يكي در گروه پي               
 .سازمان كه هر دو با ارزيابي نتايج كسب و كار آن سر و كار دارند

اما معموالً  .  افراد انتظار دارند پس از مدتي كوتاه، بهبودي در نتايج كسب و كار ببيند               
بين اجراي فعاليت هاي كسب و كار و تحقق بهبودهاي عمده ناشي از اين فعاليت ها، چند                  

فاصله ي دستاوردهاي مورد انتظار و نتايج واقعي، در تيم         .  اصله وجود دارد  ماه تا چند سال ف    
اگر بهبودهاي مشاهده شده خيلي كمتر از انتظار          ).  B١حلقه ي  (دل سردي ايجاد مي كند     

هفته ها تالش كرده ايم، چه چيزي دستگيرمان شده         «باشند، افراد درون تيم مي گويند،        
اعضاي تيم در   »   صرف اين كار كرده ايم توجيه كنيم؟       است؟ چطور مي توانيم زماني را كه      

ابتداي كار انتظار معجزه ندارند، اما اين تأخير نگراني آنها را باال مي برد و بعد از مدتي                       
 .چيزي كمتر از معجزه، آنها را راضي نمي كند
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هودي در  برخي مي توانند بردبار باشند و تغييرات مش      .  اين نگراني ها براي همه يكسان نيست     
. فعاليت هاي كسب و كار مي بينند و اطمينان دارند كه باالخره دستاوردهايي كسب مي كنند            

اما ديگران صبر كمتري دارند و درباره ي       .  اكثر اعضاي گروه پيشاهنگ چنين ديدگاهي دارند      
 .دل سردي آنها اعتبار اقدام را خدشه دار مي كند. دستيابي به دستاوردها سؤال مي كنند

). B٢حلقه ي  (ايند مشابهي نيز با توجه به معيارهاي متداول دل سردي ايجاد مي كند             فر
اين فرايند بيشتر در سازمان بزرگ تر عمل مي كند و اعضاي گروه پيشاهنگ ضرورتاً اين                  

اعضاي گروه پيشاهنگ مواردي مثل افزايش نرخ هزينه ي            .  پيامدها را منفي نمي بينند    
اما ناظران بيروني كه درك . ات مهندسي را غير عادي نمي دانندپردازش هر خسارت يا تغيير    

روشني از تفكر يا رويكرد گروه پيشاهنگ ندارند، اين مسايل را با شيوه هاي متداول قضاوت                
اعضاي سازمان به اين نتيجه مي رسند      .  مي كنند و آنها را نشانه هاي مشكل تلقي مي نمايند        

به مشكالتي كه دارند، نگاه      .   كه اين كار را مي كنند      ماه هاست«.  كه كارها بدتر شده است     
 ».كنيد

تعهد به آن براي افراد     .  با وقوع هر يك از اين موارد، اعتبار اقدام تغيير كاهش مي يابد            
دو .  به ويژه كساني كه تعهدشان به حصول نتايج كسب و كار متكي است، دشوار مي شود                 

دل سردي اعضاي گروه پيشاهنگ    :   مي باشند عامل محدودكننده ي متفاوت در اين امر سهيم      
. كساني كه به اقدام تغيير بنيادي رو آورده اند بايد صبور باشند. به دليل افق كوتاه مدت است    

دلسردي در سازمان به دليل معيارهايي است كه به طور نامناسبي در مورد گروه پيشاهنگ               
 .به كار مي روند

  و اندازه گيرياستراتژي هاي مقابله با چالش ارزيابي

استراتژي هاي اثربخش مقابله با اين چالش، محدوديت هاي ضمني افق هاي زماني و                   
معيارهاي متداول را تغيير مي دهد و در گروه هاي پيشاهنگ توانايي ارزيابي كارشان را ايجاد              

 .مي كند، تا بتوانند پيشرفت خود را بهتر ارزيابي كنند و آن را به سازمان منتقل كنند
 

موفقيت يا شكست   .  زمان مناسب حصول دستاوردهاي تغيير بنيادي را تعيين كنيد           •
, توسعه ي توانايي هاي جديد   .  نهايي اقدام خود را با نتايج كوتاه مدت قضاوت نكنيد            

مديران .  مستلزم فعاليت هاي منظم و پيگيرانه با ابزارها و روش ها و مراحل خاصي است            
 .ن دستيابي به دستاوردهاي عملي را نشان بدهندعملياتي با مثال مي توانند زما

من زماني «يكي از رهبران عملياتي محلي راجع به اقدام تغييري طوالني مي گويد، 
مربي به ما فني را مي آموخت و ما هزاران بار آن را تمرين                  .  هنرجوي كاراته بودم   

،B1در فرایند تعادل                
سرمایه گذاری در اقدامات تغییر
به دستاوردهای مورد انتظار
باالتری منجر می شود که از افق
زمانی گروه پیشاهنگ تأثیر گرفته

فاصله ی میان انتظارات و.  است
دستاوردهای واقعی باعث ارزیابی
منفی و از دست رفتن اعتبار

ر فرایند تعادل، افرادد.  می گردد
در ناحیه(بیرون از تیم پیشاهنگ      

دستاوردهای کسب و)  خاکستری
کارهای جدید را علیه معیارهای
مورد استفاده سازمانی ارزیابی

این امر نیز اعتبار را.  می کنند
 .مخدوش می کند
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فكر .  ي آموختسپس فني ديگر را به ما م        .  مي كرديم تا كامالً آن را ياد مي گرفتيم        
انتظار ,  اگر قرار است كاري تفاوتي را ايجاد كند       .  مي كنم اين كار مرا بردبار كرده است      

 ».دارم كه اين كار زمان ببرد
رهبران عملياتي محلي و رهبران اجرايي دوست دارند اهرم هاي زيادي براي                  

مديران .  اهرم هايي كه در عمل استفاده نمي كنند       .  مديريت انتظارات، داشته باشند    
. آنها بيش از آنچه الزم است، قول مي دهند           .  بدترين دشمنان خودشان مي باشند     

بنابراين انتظار تعميرات سريع را تقويت مي كنند و فرايند تغيير بنيادي را كه ثمر دادن           
با چنين كاري افراد ارزيابي هاي نامناسبي      .  آن به زمان نياز داردكم ارزش جلوه مي دهند      

مديران مي خواهند  «:  بيل اوبرايان مي گويد  .  غييرات مهم را ناديده مي گيرند    مي كنند و ت  
 ».ترب ها را از زمين بيرون بياورند تا ببينند چقدر رشد كرده اند

پس چرا تا اين حد به آن بي اعتناييم؟ شايد          .  فهم اين تأخير زماني دشوار نيست      
كه افراد به اندازه ي كافي     ,  هدجنبه ي ديگري از جهان بيني مكانيكي ما را نشان مي  د          

, در عمل، وقتي افراد سخت تر تالش مي كنند        .  تالش نمي كنند و تغيير زمان مي برد      
 .كارها بيشتر طول مي كشد

مدير سابق  ,  ادوارد باكر .  با رهبران اجرايي درباره ي فرايندهاي ارزيابي همكاري كنيد         •
اي مرسوم شكافي را نشان مي دهد كه      اندازه گيري ه«استراتژي و كيفيت فورد مي گويد،      

با اندازه گيري هاي مرسوم مجبور مي شويم      .  اقدام تغيير و يادگيري را از بين مي برد          
هر .  دستاوردها را به شيوه اي گزارش كنيم كه بروز نوآوري آتي را غيرممكن مي كند               

 را از دست    فعاليت هاي جديد ,  چه ارزيابي به رده هاي باالتر سازمان نزديك تر مي شود        
وقتي هزينه ها باال مي رود يا شكايت هاي مشتري ها افزايش        .  مي دهد و سطحي مي شود   

مديران ارشد بالفاصله به اين نتيجه مي رسند كه تيم         ,  مي يابد يا بهره وري پايين مي آيد    
 .ضعيف كار مي كند

شيوه ي )  يا دست كم پرسش از       (  اين چالش در بطن خود مستلزم تغيير             
اين كار اغلب براي رهبران عملياتي          .  ي، تعبير و استفاده از داده هاست         جمع آور

اين معيارها هسته ي   .  آنها اختيار كنار گذاشتن اين معيارها را ندارند        .  غيرممكن است 
 .نظام كنترل مديريت ارشدند

اين امر نيازمند همكاري انواع رهبران است تا به سيستم  ساختاري ارزيابي                    
 . را از تغييرات محدودكننده ي بيشتر حفظ كنندبپردازند و آنها 

خالص شدن از تله ی«به    
نوشته ی ادوارد باکر»  اندازه گیری

،کتاب میدانی پنجمین فرمان    در  
 . مراجعه کنید454فحه ی ص



   رقص تغيير♦  ٣٠٨ 

 

 

از اين رو در همكاري      .  شركت ها رويكردهاي مشابهي براي ارزيابي عملكرد دارند       
به همين دليل، اقدام ارزيابي جامعه ي يادگيري       .  درباره ي ارزيابي، هدف مشتركي دارند    
 .سازماني، چنين هدفي را دنبال مي كند

گوران .   رخ مي دهد متوجه آن بشويد و از آن تقدير كنيد           ياد بگيريد وقتي پيشرفتي    •
يكي از مهم ترين وظايف رهبري طرح هاي      « مي گويد،   IKEAمديرعامل سابق   ,  كارتسد

چند راه براي كمك به سنجش      »  .تغيير كمك به افراد است تا پيشرفت را حس كنند          
 .پيشرفت كار وجود دارد

. سير ميزان پيشرفت را بسنجيد      اهداف مقطعي تعيين كنيد تا در طي م          ,  اول
سال ها طول مي كشد تا به پيشرفت عمده اي دست پيدا كنيد، اهداف كوتاه مدت به                 

اهداف كوتاه مدت بايد اهدافي    .  شما كمك مي كنند براي اهداف بلندمدت صبور باشيد        
 . اما معنادار باشند- مثالً افزايش شفافيت با تأمين كنندگان -معمولي 
اغلب مهم ترين دستاوردها     .   دستاوردهاي غيرمنتظره باشيد      به دنبال  ,  دوم

مديران ارشد سازماني كه    .  پيش بيني نمي شوند و وقتي رخ مي دهند، ديده نمي شوند         
تغييري بزرگ را اجرا مي كرد، دو سال هيچ تقديري از گروه به عمل نياورده بودند و                   

ه اين مسئله پي بردند كه يكي       آنها وقتي ب  .  حتي دستاوردهايشان را اعالم نكرده بودند     
. ما درباره ي تمام كارهايي كه شما انجام داده ايد چيزهايي شنيده ايم            «از رقبا گفت،     

 » .شما به آن افتخار نمي كنيد
در يك پروژه ي   .  از تغيير نگرش هاي افراد در طي زمان يادداشت برداريد           ,  سوم

روع پروژه، پرسش هاي مشابهي    يادگيري مشاوري در ابتداي پروژه و شش ماه بعد از ش          
ديدگاه هاي برخي از اعضاي تيم آن قدر تغيير كرده         .  را درباره ي استراتژي بنگاه پرسيد    

 .بود كه ديدگاه هاي سابق خود را تشخيص نمي دادند
پيشرفت كارتان را ارزيابي كنيد و توانايي ارزيابي را در ميان حاميان تغيير توسعه                   •

رزيابي دستاوردهاي اقدام تغيير بنيادي، مسئله ي پيچيده  و         يادگيري شيوه ي ا  .  بدهيد
ارزيابي پيشرفت كار تغيير فرصتي براي حاميان . جديدي است كه از آن غفلت مي كنند

اگر آنها مسئول ارزيابي و اندازه گيري      .  به ويژه رهبران عملياتي است    ,  و مدافعان تغيير  
تغيير .   براي يادگيري ايجاد مي كنند    استراتژي كليدي مناسبي را   ,  موفقيت شان باشند 

كليدي اين است كه ارزيابي و اندازه گيري را در خدمت يادگيرنده ها قرار بدهيم و آن را               
موفق ترين شركت اتومبيل سازي   ,  مثالً تويوتا .  وسيله اي در اختيار ناظران بيروني ندانيم     

ري دارد اما سيستم    در واحدهاي توليدي خود سيستم هاي گسترده ي اندازه گي       ,  جهان

 که در سالSoLاقدام ارزیابی    
 ایجاد شده است، تالش1998

برای مطالعه ی روابط میان ارزیابی
.ستعملکرد و یادگیری سازمانی ا    

مجموعه ای از گزارش ها و
طرح هایی درباره ی  این موضوع در
وب سایت ما،

com.fieldbook.www://http
html.sol/وجود دارد  . 
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فلسفه ي .  حسابداري هزينه ي استانداردي براي كنترل متمركز مديريت ندارد                
 .اندازه گيري آنها، ارزيابي و اندازه گيري براي يادگيري است

اگر افرادي كه تغيير را رهبري مي كنند مسئوليت ارزيابي پيشرفت را بپذيرند و در              
گروه پيشاهنگ ارزيابي منفي دارند       از كار  به كساني كه  ,  يادگيري تيم مشاركت كنند   

كساني كه در اين    .   وجود دارد  SoLدقيقاً همين تفكر در پشت ارزيابي       .  فشار مي آورند 
به حاميان تغيير فشار مي آورند كه به ارزيابي اقدام             «اقدام شركت دارند معتقدند       

توانيم اقدام يادگيري را    اما اول بايد ارزيابي كردن را ياد بگيريم تا ب          .  يادگيري بپردازند 
 ».بهتر ياد بگيريم

 .ايجاد توانايي  ارزيابي به منظور يادگيري كار پيچيده اي است، اما راهي دارد
چه مدت براي    .  مذاكراتي درباره ي معيار موفقيت يا شكست مطرح كنيد          ,  اول

 زيادي  مشاهده ي نتايج كفايت مي كند؟ چگونه مي فهميد برنده يا بازنده شده ايد؟ فشار          
براي روشن كردن اين پرسش ها در تيم پيشاهنگ و مديران ارشدي كه تالش تغيير را                

به اين طريق، مديران ارشد زيربناي مناسبي براي ارزيابي           .  وجود دارد ,  زير نظر دارند  
 .فراهم مي كنند

 

 . مراجعه كنيد٣٢٣در صفحه ي » گشودن جعبه ي سياه«براي نمونه به 
 

افراد بر  .  كسب و كار پيچيده است    .  دي با اعداد برخورد كنيد    به شيوه ي جدي  ,  دوم
ما هميشه به اين     «.  يك يا دو معيار كه به داليلي برايشان مهم است، تمركز دارند               

اما مي توان با آگاهي از      »  چرا اكنون به آنها بي توجه باشيم؟      ,  معيارها توجه داشته ايم  
اين قاعده را   ,  وه پيشاهنگ و سازمان   انواع اندازه گيري و شيوه ي هماهنگي اهداف گر       

 .شكست
 

 در كرايسلر در    ABCمقاله اي در مورد سيستم     ,  ٢٠٥در صفحه ي   »  مديريت كتاب باز  «به  
 . مراجعه كنيد٣٣٢در صفحه ي » داشبورد عملكرد« و ٣١٨صفحه ي 

 

به خاطر داشته باشيد كه تمام ارزيابي ها، ميزان پيشرفت را به درستي                 ,  سوم
. نوآوري نوعي خطاست و شكست هاي متعددي در آن ديده مي شود          .  ي كنندارزيابي نم 

نوآوران نبايد نسبت به اين مشكالت بي توجه باشند و مدام اقدام خودشان را ارزيابي                 
 .مثالً گروه پيشاهنگ بايد از تحليل تعداد شكايت هاي مشتري ها ياد بگيرد. كنند

ي تيم به سرعت پيشرفت توجه دارند،        اگر اعضا .  پيام آوران را طرد نكنيد   ,  چهارم
مسايلي كه آنها مطرح مي كنند، تقريباً هميشه          .  نبايد ديگران را طرد يا نقد كنند         
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بسياري از اعضاي تيم در     .  در واقع آنها به تشخيص موانع اقدام كمك مي كنند        .  درستند
 نگراني هاي  وقتي افراد به دليل طرح    .  ايجاد اين موانع، در تيم و بيرون از آن، سهيمند          

 . مسايل خود را پنهان مي نمايند, مشروع خود طرد مي شوند
مايكل گودمن از گروه      .  تعابير مختلف اندازه گيري را مطرح كنيد         ,  سرانجام

پيشاهنگي مي گفت كه موفقيت خود را بر اساس زمان عرضه ي محصول به بازار تعريف              
.  جور ديگري تعبير مي كردند      كرده بود، اما ساير اعضاي اين سازمان اين اعداد را              

متوجه شدند كه , اعضاي اين گروه پيشاهنگ پس از ماه ها قضاوت منفي ناظران بيروني        
 . تعابير آنها متفاوت است
انتقال دهنده ي غيررسمي برداشت ها و اطالعات ميان گروه هاي       ,  اگر رهبر شبكه ايد  

اعضاي .  جه داشته باشيد  بايد به دو طرف تو    .  پيشاهنگ و ساير اعضاي سازمان هستيد     
تيم پيشاهنگ به چه داليلي رويكردهاي مرسوم اندازه گيري را نمي پذيرند؟ چه                   
جايگزيني براي آن داريد؟ و بيرون از تيم، چگونه مي توان ديدگاه افراد را درباره ي                   

نقش شما اين است كه مطمئن       .  نتايج اقدام را تغيير داد؟ حامي هيچ كدام نيستيد          
 .ارزيابي ها و ديدگاه ها در دسترس است تا افراد احساس راحتي بكنندشويد انواع 

    حركت خالف جهت اندازه گيري٢
  نگرش حسابدار مديريت سابق به معضل نتايج كسب و كارنگرش حسابدار مديريت سابق به معضل نتايج كسب و كار

 توماس جانسون

همراه با رابرت كاپالن استاد        ,  توماس جانسون استاد دانشگاه ايالتي پورتلند         
.  كتاب پر فروشي درباره ي كسب و كار نوشته اند          ,ردرواكسب و كار ها    دانشكده ي  
توضيح مي دهد كه چگونه حسابداري افراد را از يادگيري و بهبود دور               اين كتاب   

فكر كاپالن  .   كار مشترك ديگري انجام ندادند       كاپالنپس از آن وي و        .  مي كند
ت يا كار ،  ABCمثل هزينه ي فعاليت محور      ( بهتر مي كرد سيستم هاي اندازه گيري  

اما جانسون به   .  حذف كنند  حسابداري را    تعادل هايمي توانند عدم   )  امتيازي متوازن 
مسيري را كه طي      وي.  اعتقاد دارد بازنگري اصول حرفه ي حسابداري و كسب و كار         

 .كرده است، توصيف مي كند

 

قسمت تا حدودی ازاین
صحبت های تام جانسون در
کارگاهی درباره ی تحقیق ارزیابی

این کارگاه را.  اخذ شده است    
جامعه ی یادگیری سازمانی در

. برگزار کرده است   1998ژانویه ی  
این قسمت همچنین از کار
مشترک با آندرس برومس وام

این کار تحت عنوان.  گرفته است 
برای.  تسود بدون اندازه گیری اس   

جزییات بیشتر به وب سایت
com.fieldbook.www://http
html.resources/مراجعه کنید .
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 انبوه داده ها

. ري شروع كردم  من كارم را به عنوان حسابدار و محقق دانشگاهي در زمينه ي تاريخ حسابدا            
خودم و همكاران حسابدار و اقتصاددان را در انبوهي از              ,  وقتي به گذشته نگاه مي كنم      

بيشتر وقتم صرف مرتب كردن     .  اطالعات كه از جهان كسب و كار اخذ كرده بودند، مي بينم          
با اين كار احساس رضايت مي كردم و تا اواخر           .  اطالعاتي مي شد كه به دستم مي رسيدند      

 . ترديدي درباره ي كارم نداشتم١٩٧٠دهه ي 
.  برايم پيش آمد   - به ويژه در توليد      -در آن هنگام، مشكالت عميقي در مورد بهره وري         

وستينگ ,  ، شركت هاي بزرگ اوايل قرن بيستم مثل فوالد كارنجي          ١٩٧٠در اواخر دهه ي    
 را نوشتيم، با    رفتهارتباط از دست    من با كاپالن كتاب     .  هاوس و ديگران، رو به نابودي بودند      

هر دو حس مي كرديم كه شيوه هاي مرسوم            ,  وجود تفاوت  رويكرد و زمينه ي كاري         
 .حسابداري مشكالت زيادي ايجاد مي كنند

: مديران عملياتي مي گفتند  .  حسابداران مي پرسيدند چرا فالن هزينه اين قدر باالست         
است كه براي گزارش جمع شده      تنها يك اندازه گيري    .  اين عدد چيزي را نشان نمي دهد      «

 ».ما به سرمايه گذاري نياز داريم. بودجه ي ما را كاهش ندهيد. است
, مشاجره تا سطح رهبران اجرايي سازمان كه از رويكرد حسابداران حمايت مي كردند              

برداشت ها و تصاوير مديران شكل گرفته بود، و به همين دليل وارد بحث                .  پيش مي رفت 
سرانجام اين سازمان ها بازار محصول و فن آوري هاي          .  موضوع نشدند اثربخشي در مورد     

. آنها انتظار داشتند سودآوري باال برود اما چنين اتفاقي نيفتاد         .  حياتي خود را از دست  دادند     
هزينه هاي .  در اينجا نيز روش هاي مرسوم حسابداري دست كم تا حدي مسئول بود                   

به شدت باال رفته بود اما به گونه اي تخصيص            ١٩٧٠ و   ١٩٦٠,  ١٩٥٠باالسري در دهه ي    
 .يافته بود كه كمتر كسي متوجه آن مي شد

من و كاپالن راه هاي متعددي به توليدكنندگان توصيه كرديم تا به كمك آنها از                     
يكي از رويكردهاي ما كه بعداً به       .  خالص شوند ,  آشفتگي هايي كه حسابداران ايجاد مي كنند    

كه (موسوم شد، انگيزه هاي مختلف مصرف منابع       )  ABC( بر فعاليت    روش هزينه يابي مبتني  
مثالً در شيوه هاي مرسوم    .  را متمايز كرده است تا توليد را بهبود بدهد        )  ما فعاليت مي ناميم  

همگي جز  ,  انتقال مواد يا كنترل كيفيت      ,  حسابداري هزينه هاي راه اندازي ماشين آالت     
اما اكنون هزينه هاي مذكور شرح داده مي شوند و          هزينه هاي باالسري محسوب مي شدند      

 .توليدكنندگان دركي تحليلي از منابع مصرفي پيدا مي كنند

 

تأثیر نظری بر این رویکردها شامل
بروس، پیتر دراکر و گوردون

 به . شیلینگ الو است
Relevance Lost: The Rise
and Fall of Management
Accounting (Boston:
Harvard Business School
Press, 1987) 

 .مراجعه کنید
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 جريان فعاليت

برخي از مهندسان توليد و مديران نزد من مي آمدند و           ,  ارتباط از دست رفته   بعد از انتشار    
د كه مهندسان صنعتي    شما مطالبي را به حسابداران مي گويي     .  بسيار جالب است  «مي گفتند  

 » .دهه هاست سعي در گفت آنها دارند، اما هيچ كس به حرف آنها گوش نمي كند
شما مي توانستيد ادعاي خود را حتي محكم تر از اين هم              «سپس اضافه مي كردند،     

اگر شما هزينه ها را    .  در ضمن آيا كاهش هزينه به معناي كاهش فعاليت نيست         .  مطرح كنيد 
آنها به كتاب ها و مقاالتي     »  . ديگر كاري براي انجام دادن باقي نمي ماند       خيلي كاهش بدهيد  

وقتي .  درباره ي تجربه هاي مديريت ژاپني در شركت تويوتا و جنبش كيفيت اشاره مي كردند           
چون آنها حسابدار   »  .هزينه هاي زايد حذف مي شوند   «,  كار را با كيفيت هماهنگ مي كنيد      

اما وقتي به   .  است درك عميقي از اين مباحث نداشته باشند       نبودند فكر مي كردم كه ممكن      
 .متوجه ديدگاه هاي ادواردز دمينگ در آنها شدم, منابع آنها نگاه كردم

متوجه شدم كه . اكنون بيشتر خالف جهت مي رفتم و به سرمنشا اطالعات توجه داشتم        
. ريكايي ناچيز است  نسبت به هزينه هاي باالسري شركت هاي آم      ,  هزينه هاي باالسري تويوتا  

با پرداخت كمتر يا موجودي كمتر نمي توان صرفه جويي كرد، بلكه ناشي از شيوه ي                      
در شركت تويوتا، با روش هاي ساخت و توليد، تشخيص و تصحيح               .  هماهنگي كارهاست 

شركت براي حل مشكالت و بهبود كارها به توان           .  خطاها براي كارگران آسان شده است      
 . استفكري كارگران متكي

حسابداران سنتي به فرايندهاي توليدي توجه ندارند و بررسي آن را بخشي از كارشان               
در واقع، باتوجه به شيوه هاي استاندارد حسابداري، مديران نمي توانند              .  تلقي نمي كنند 

گويا شيوه هاي مرسوم كّمي كردن كار طوري طراحي          .  فرآيندهاي توليد را بررسي كنند     
 .را از نظراتي كه به بهبودهاي بيشتر منجر مي شوند، ناآگاه نگه مي دارندشده اند كه افراد 

 انشعابات آگاهي

بالفاصله پس از   .  برخي از اين نكات را توضيح مي دهد        ,  احياي ارتباط ,  كتاب بعدي من  
از من دعوت شد به پروژه اي مطالعاتي در واحد تويوتا در جورج تاون                 ,  انتشار اين كتاب  

احد يكي از بزرگ ترين واحدهاي تويوتا بود و براي توليد پرفروش ترين                 اين و .  بپيوندم
اما از آن   .  تويوتا سيستم حسابداري بسيار خوبي داشت     .  اتومبيل در آمريكا طراحي شده بود     

تصميم گيري با آگاهي عميق و      .  سيستم براي تصميم گيري هاي روزمره استفاده نمي شد       
براي تشخيص نامناسب بودن مواد فرايند هاي        .  حساسيت به جريان كار انجام مي گرفت       

Relevance Regained:
From Top-Down Control
to Bottom-Up
Empowerment, by
Thomas Johnson (New
York: The Free Press,
1992) 
.به ویژه فصل پنجم، مراجعه کنید
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گويا سازمان  .  كاري به معيارهاي حسابداري نيازي نداشتند و بالفاصله آن را حس مي كردند           
سيستم ايمني توسعه يافته اي داشت كه به هر نوع تغيير در كيفيت فرايند بسيار حساس                 

 ٣٠٠حدود  ,   را تأسيس كرد   وقتي تويوتا واحد جورج تاون    .  چنين چيزي تصادفي نبود   .  بود
آنها افراد را هدايت كردند و به آنها ياد           .  كارمند به مدت يك سال از ژاپن به آنجا آمدند           

 .دادند متوجه بشوند كه چه وقت همه چيز درست پيش مي رود
من جلسات نامنظمي با شركت سوئدي اسكانيا، چهارمين توليدكننده ي          ,  همان زمانها 

اين شركت شيوه ي بسيار جزيي براي توسعه ي آگاهي جمعي         .  تم  كاميون هاي سنگين، داش  
 -  ABC مثل   -سيستم حسابداري عددي    ,  در شركت هاي ديگر  .  در طراحي محصول داشت   

تعداد (تعداد قطعات مختلفي را كه در ساخت كاميون استفاده مي شد ثبت مي كردند                    
نه ي بيشتري را به سفارش      هر قطعه ي اضافه، هزي   .  قطعات يكي از عوامل مهم هزينه  بود       

در .  اما اسكانيا هدف هزينه اي مشخصي نداشت      ).  نگهداري و آموزش تحميل مي كرد    ,  مواد
به .  طراحي فرايند، مزايا و معايب دايمي طرح هاي كاميون در نظر گرفته مي شدند             ,  عوض

ران در هزا .  اين ترتيب استانداردسازي قطعات بدون قرباني شدن تنوع محصول به دست آمد           
 .اتاق راننده و سه نوع در وجود دارد يك نوع, تنها يك نوع بادگير, مدل كاميون هاي اسكانيا

 سرچشمه هاي طبيعت

وي معتقد است كه بسياري از      .  من به كار معرفت شناسي گريگوري بايتسون، جذب شده ام        
. مشكالت جهان از تفاوت شيوه ي تفكر انسان با شيوه ي عملكرد طبيعت برمي خيزد                   

طبيعت چيزي را كّمي      .  همان طور كه بايتسون مي گويد طبيعت اندازه گيري نمي كند          
هيچ استانداردي براي رشد درخت يا سرعت        .  نمي كند و فقط ارتباط اشيا را بيان مي كند        

 .يك حيوان وجود ندارد
. در طول تاريخ، بشر هيچ گاه تا اين حد بر كّمي كردن عناصر جهان اصرار نداشته  است

فالن «، يا   »يك شمع نوراني تر از ديگري است     «.  ندازه گيري در عصر ارسطو مقايسه اي بود      ا
اين جهان بيني در قرن شانزدهم با      »  .فالن شخص بزرگ تر است   «، يا   »شي سنگين تر است  

وي مدعي شد حركت شي مستقل از تمام ويژگي هاي ديگر آن شي            .  ظهور گاليله تغيير كرد   
پس .  است و به اين ترتيب ديدي جديد از اندازه گيري ارائه نمود           متحرك از جمله وزن آن      

 .مي توان حركت را اندازه گرفت و سرعت حركت اشيا مختلف را كّمي كرد
 دكارت حركت را به محورهاي دكارتي منتقل كرد؛ نيوتن كه قوانين رياضي حركت و               

پذير اشيا را جدا در نظر      جاذبه را كشف كرد؛ و اندازه گيري كّمي مدرن ويژگي هاي تفكيك نا         
با پيشرفت اندازه گيري، پيشرفت چشم گيري به دست آمد، ماشين هاي بخار،                 .   گرفت

 گفته ی بایتسون در 
Deep Ecology: Living as if
Nature Mattered, by Bill
Devall and George
Seeeions (Salt Lake City:
Gibbs Smith, 1985) 

 همچنین به . آمده است
Mind and Nature: A
Necessary Unity, by
Gregory Bateson (New
York: Bantam Books,
1979) 

 .مراجعه نمایید
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سرانجام اندازه گيري به سازمان هاي انساني، از       .  اختراع شدند ...  موتورهاي احتراق دروني و     
و فعاليتي  اندازه گيري در طي زمان به تفكري تقليل گرا         .  كليسا تا كسب و كار، رخنه كرد       

 .مكانيكي تبديل شد، كه طبيعت و حساسيت طبيعي را تخريب مي كند
اگر ترديد داريد كه اتكاي فزاينده به مكانيزاسيون تا چه حد طبيعت را تخريب كرده                 
. است، دويست سال پيش را كه ابزارها و ماشين هاي امروزي وجود نداشتند، تصور نماييد                

 تعدادي ريتم ها، محدوديت ها و الگوهاي جهان طبيعي را         چه.  احتماالً دچار شوك مي شويد   
فراموش كرده اند و آنها را با ريتم ها و الگوهاي ساعت ها، كامپيوترها، برنامه هاي حمل و نقل،               

در دوره اي كوتاه، تمدن به هدف        .  ترموستات ها و ديگر ابزارهاي كّمي جايگزين كرده اند        
 . آگاهانه اي عادت كرده است

فرجامي ندارد و پيوسته بر اساس تعامل ابزارهاي تكامل و زيست شناسي                 طبيعت  
در اندازه گيري  .  به عكس، در اندازه گيري، هدف وسيله را توجيه مي كند           .  توسعه مي يابد 

 .درباره ي ابزارها، شيوه هاي انجام كارها و شيوه هاي تكميل كار چيزي ديده نمي شود
 درصد مسايل مطروحه در سازمان قابل         ٩٧ كه   شايد وقتي ادواردز دمينگ مي گويد     

او اضافه مي كند كه اندازه گيري هاي مرسوم      .  اندازه گيري نيست، چنين منظوري داشته باشد     
او معتقد است   .   مي شوند - دستكاري واقعيت بدون درك درست آن      -موجب تحريف واقعيت    

ي برمي خيزد، در اين    كه بسياري از يأس هاي عميق ما كه از احساس شيوه ي طبيعي زندگ            
بيشتر ما حتي نمي توانيم آن را تنظيم كنيم، اما مي دانيم كه كشف            .  فرايند از دست مي روند   

الزم .  و تجسم الگوهاي طبيعي، ماهيت يادگيري و هسته ي كار ما به عنوان آدمي است                 
ي است به شيوه اي خودمان را با اين الگوها هماهنگ كنيم در غير اين صورت، پيامدها                   

 .ناگواري به دنبال خواهد داشت
در تويوتا  .  براي شيوه هاي طبيعي اندازه گيري در سازمان هاي بزرگ، احترام قايل شويم         

ما ابزارهاي مناسبي داشتيم و هدفمان مراقبت از آنها          .  و اسكانيا، هدف توجيه ابزارها نبود      
ل هاي پس از جنگ    يك مثال ماركوس والنبرگ، رييس هيئت مديره ي اسكانيا در سا          .  بود

وي عضو خانواده اي بود كه اسكانيا و گروهي از شركت هاي وابسته را                .  دوم جهاني است  
والنبرگ منظم به تمام شركت ها سركشي مي كرد و به گزارش ها نگاهي             .  كنترل مي كردند 

وقتي از او    .  به فروشگاه ها مي رفت و با مهندسان و اپراتورها حرف مي زد                 .  نمي كرد
به اين ترتيب، او     »  .به موسيقي گوش مي كنم    «:   دند به دنبال چيست، مي گفت     مي پرسي

 .مي توانست هماهنگي را از ناسازگاري تشخيص بدهد
بايد پيوسته تفكر خود را       .  ارزيابي به خودي خود چنين ظرفيتي ايجاد نمي كند           

ي وقتي  و.  دمينگ با اين موضوع مرتب كلنجار مي رود         .  درباره ي ارزيابي بهبود بدهيد    

برای نگرش و زمینه ی بیشتر
درباره ی اندازه گیری و تکامل تفکر

 فنی به 
The Wholeness of Nature:
Goethe’s Way Toward a
Science of Conscious
Participation in Nature,
by Henry Bortoft
(Hudson: Lindisfarne
Press, 1996) 

 .مراجعه کنید

توازن با طبیعت حرف تازه ای
این مطلب در آموزه های.  نیست

بودا، مسیح، الئوتسه و افالطون
وجود دارد و به متفکران جدیدی
مثل گوته، وایتهید، پل تیلیش و

تام.  دیوید بوهم راه یافته است       
 جانسون
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به »  چگونه متوجه مي شويد؟   «:   مي پرسد ،درباره ي اندازه گيري دستاوردها حرف مي زنند       
عبارت ديگر، چطور موفقيت يا شكست را بر اساس متغير هاي محدودي كه اندازه گرفته ايد،              
ارزيابي مي كنيد؟ چگونه مي دانيد عناصر درستي را انتخاب كرده ايد و به آنها وزني مناسب                

 ايد؟ اگر الزم است بينش هاي طبيعي را كه با رويكرد صنعتي فراموش شده اند، احياء                 داده
 كنيد چگونه اين كار را انجام مي دهيد؟

 منبع الگو

اما .  هنوز خالف جهت حركت مي كنم و به سرچشمه ي دانش اندازه گيري نزديك مي شوم             
 :ي گويداليوت م. اس.همان گونه كه تي. حتي آنجا نيز منشا اصلي نيست

 

 پايان كنكاش هاي ما... 
 همان نقطه ي آغاز است

 .و همه چيز هنوز تازگي دارد
 

هر چند كه طبيعت چيزي را      .  من از حذف تمام شاخص هاي اندازه گيري دفاع نمي كنم       
دو چشم  براي ديدن، دو     :  الگوهاي دوگانه ي زيادي وجود دارند    .  كّمي نمي كند و نمي شمارد   

رابطه هاي زيادي مثل الگوي تغيير سايه در روز، در            .   توليد مثل   جنس نر و ماده براي      
 . طبيعت وجود دارد

اما وقتي اندازه گيري، ابزاري براي تفكيك درك ما و ارزيابي يك فرايند يا يك شخص                 
حسابداران و اقتصاددانان به طور منظم به اين شيوه ي غيرطبيعي      .  مي شود، غيرطبيعي است  
مي توانند رفتار جهان را درست پيش بيني كنند، در رياضيات مورد           عمل مي كنند و وقتي ن    

اما به تعبير بايتسون، توصيف جهان با اندازه گيري مكانيكي مثل          .  استفاده بازنگري مي كنند  
 .چشيدن طعم غذا با خوردن كتاب آشپزي است

ي هايي سيستم اندازه گيري كه افراد را به الگوي مورد نظر نزديك تر مي كند، چه ويژگ              
پاسخ »  چگونه عمل مي كنيم؟  «اين سؤال كه    .  دارد؟ يك نمونه الگوي مذاكره تويوتا است       

 . كّمي ندارد
فرض كنيد با دستگاه جوش كاري كار مي كنيد و قطعه اي را تكميل مي نماييد كه زير                

دقيقاً مي دانيد كه قطعات چگونه به هم متصل مي شوند و چه كسي              .  گلگير نصب مي شود  
. همچنين از روند كار و جايگاه قطعه اي كه توليد مي كنيد، آگاهيد           .  را تكميل مي كند  قطعه  

 آيا اين قطعه سالم است يا خير؟        - با استفاده از حواس خود       -همه در خط توليد مي دانند      
 .در واقع كسي منتظر سيستم اندازه گيري بيروني نيست تا به آنها بگويد كارشان غلط است
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مي گويند كه قطعه   .  ا با اعداد آگاه نمي كنند بلكه ماوقع را شرح مي دهند         افراد يكديگر ر  
از كجا آمده و چه فرايندي روي آن انجام شده است و چرا سالم نيست؟ سال ها طول                        

سازمان معيار هاي خود را دروني     .  مي كشد تا توانايي گفتن و شنيدن اين مسايل را بسازيم          
ت، افراد احساس خوبي دارند؛ مثل هنرمند قرون          وقتي كار تحت كنترل اس     .  كرده است 

معيارهايي براي انجام    .  وسطي كه مي داند فالن سنگ براي ساختن قلعه مناسب است              
افراد هميشه به روش هاي تغيير شكل كار فكر        .  درست كارها وجود دارند، اما انعطاف پذيرند     

 .را تغيير مي دهندمثل رقاصاني كه با توجه به نواي موسيقي حركات خود . مي كنند
افراد بخش مهمي از سيستم اندازه گيري اند، بنابراين به شايستگي افراد و برخورد                  

وظايف شغلي تغيير مي كنند تا افراد احساس راحتي         .  مناسب با آنان توجه وافري مي شود      
تويوتا تعداد زيادي متخصص ارگونومي استخدام كرده تا راهي براي غلبه بر اضطراب             .  بكنند

وقتي يك نفر دو ساعت كاري ثابت را انجام         «:  يكي از آنها به من گفت     .  اركنان پيدا كنند  ك
شما مي دانيد كه سخت كار      .  مي دهد بايد مدتي استراحت كند تا احساس راحتي بكند           

اگر »  .كرده ايد اما احساس مي كنيد حالتان بهتر از وقتي است كه آن را شروع كرده بوديد                
كارگران گاهي مچ دستشان به حدي درد       .  كند، فرايند معيوب است   كسي احساس ناراحتي ب   

 .تا جايي كه من مي دانم در تويوتا چنين اتفاقي نمي افتد. مي گيرد كه نمي توانند كار كنند
همان طور كه گريگوري بايتسون     .  اندازه گيري بايد با حساسيت طبيعي جريان بيابد        

ه ما تحميل مي كند، فراتر مي رويم؟ آيا براي روش         آيا از روشي كه مكانيزاسيون ب       «: مي گويد
طرح اين پرسش ها حركت بيشتر در خالف جهت است،          »  طبيعت، احترام بيشتري قايليم؟   

 . جايي كه كيفيت، يادگيري و عملكرد جنبه هايي از يك واقعيتند

 گزارش يا يادگيري:    هدف اندازه گيري چيست٣
   در كرايسلر در كرايسلرAABBCCتجربه ي تجربه ي 

 ردیوید میدو

مدير سابق  .   و محدوديت هاي آن را توصيف مي كند      ABC نظريه ي   پذيرشاين مقاله   
يسلر نشان مي دهد چگونه گروه هاي كاري كه در رويكردهاي          ا در كر  ABCپروژه ي  

 مدير  رديويد ميدو .   خالف جهت حركت مي كنند    براندازه گيري جديد حضور دارند،     
  در ميشيگان   ديترويت برق شركت   تالش يادگيري سازماني در ديترويت اديسون،      

 .است
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به همين  .  تغيير شيوه ي اندازه گيري همه چيز را عوض مي كند        .  اعداد، زبان كسب و كارند    
 اغراق ١٩٩١ نمي تواند در مورد شدت تغييرات سال ABCدليل، كرايسلر با استفاده از روش 

عات به سطح عملياتي     يك سيستم يادگيري است كه براي ارايه ي اطال        ABCدر واقع   .  نمايد
اما بهره  گيري از      .  طراحي شده است تا نيازهاي مديريتي كارشان را برآورده كنند                

كرايسلر از اندازه گيري براي گزارش     .  اندازه گيري براي ياد گرفتن در كرايسلر سابقه نداشت        
 ABC،  از همين رو  .  يا ارزيابي عملكرد به عنوان ابزارهاي كنترلي مديريت استفاده مي كرد          

بسياري از مديران عملياتي توليد و مديراني را كه عملكردشان با اعداد و ارقام خروجي                    
ما مقاومت در مقابل اين سيستم هاي جديد را        .  سيستم اندازه گيري مي شود، تهديد مي نمود    

 .كه در سازمان به وجود مي آيد، دست كم گرفته بوديم
اما شش  .   بودند شركتامه ي راهبري    در خدمت برن   ABCاعضاي تيم استقرار سيستم     

آموزش، مديران محلي   /  در آغاز پروژه هاي مشاوره   .  ماه بعد، نسبت به كارمان ترديد كرديم       
پس از مدتي اطالعات اوليه در مورد هزينه هاي فرايندهاي           .  هيجان زده به نظر مي رسيدند   

چه »  «اده ها ياد بگيريم؟  چه چيزي مي توانيم از اين د     «مسئله اين نبود كه     .  آنها بيرون آمد  
فقط مديران  .  بسياري از اعضاي تيم بي عالقه شدند      .  اهميت داشت »  كسي آن را مي ديد؟   

 با رويكرد خود ما تناقض        ABCطرح  .   مقاومت نمي كردند  ABCواحدها در مقابل طرح      
ما از ديگران مي خواستيم به شيوه ي جديدي عمل كنند اما خودمان همان كار را                 .  داشت

 .كرديمنمي 
با چنين ذهنيتي، در يادگيري مهارت هاي جديدي مثل تفكر سيستمي، مذاكرات                

محيطي خلق كرديم كه اعضاي تيم        .  اثربخش، گفتگو و مديريت استرس وقت گذاشتيم        
به دنبال نظر ديگران    .  مسايل غيرقابل بحثي را كه در كرايسلر وجود داشت، مطرح كنند             

از شيوه ي  .   وقتي با من موافق نيستند، مرا نقد كنند           اعضاي تيم را تشويق كردم     .  بوديم
آنها .  جديد كار با مسايل راضي بوديم و از ديگران دعوت كرديم در جلسات ما شركت كنند                

به اين ترتيب، متوجه مي شديم . عدم توافق ما را مشكل داشتن ما با يكديگر تعبير مي كردند
اگر بخواهيم  .  ه ي كار خودشان مي بينند     را در پرتو زمين     ABCكه افراد ويژگي هاي روش      

 . را به آنها معرفي كنيم بايد به آنها زمينه ي جديدي براي تفكر بدهيمABCروش 
در كرايسلر، فرهنگ دستور و       .  ما كار خود را با تحليل شرايط موجود آغاز كرديم             

آنها كنترلي مبتني بر ترس حكم فرما بود مديران بر اطالعاتي كه در فواصل منظم به                      
همه .  وقتي اطالعات مورد پسندشان نبود، افراد را احضار مي كردند        .  مي رسيد، تأكيد داشتند  

 را به مديري داده بودند تا درباره ي  نيازهاي توليد گزارش           ABCمي دانستند برخي اطالعات    
باالخره متوجه شدم كه افراد در واحد توليد كارشان را              «:  بدهند؛ در عوض، مدير گفت     

این حرف ها با همکاری نزدیک با
وی.  فرد کافمن توسعه یافته است    

با کرایسلر درباره ی طراحی و
اجرای جنبه های یادگیری سازمانی

 مشاوره ی عمیقABCبرنامه ی  
برای اطالع بیشتر از.  کرده است 

حسابداری«اصول این رویکرد، به      
نوشته ی فرد کافمن در»  دوحلقه ای

،کتاب میدانی پنجمین فرمان        
 . مراجعه کنید286صفحه ی 
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در فرهنگي كه هوار كشيدن، تهديد كردن و دشنام دادن تشويق            »  .نجام نمي دهند درست ا 
مي شود، افرادي كه اعداد مورد نظر را توليد نمي كنند، اطالعات را پنهان مي كنند يا منتظر                

 .تالفي مي مانند
مديران بايستي به افراد امكان اشتباه      .   به شيوه اي متفاوت نياز دارد     ABCكار با روش    

اين مسئله در فرهنگ كرايسلر جايي نداشت و افراد ضعيف،           .  ن و تصحيح آن را بدهند     كرد
 .جدي گرفته نمي شدند

 به  ABCايجاد روش   .   مشهود شد  ABC رفتار پيرامون روش     ،با اصالح تمام اين موارد    
معناي مصاحبه و پيمايش افراد درون واحد بود تا متوجه كارشان و چگونگي انجام آن                     

 آنها در معرض    عملكردنداشتيم كه اگر افراد احساس كنند اطالعات مرتبط با           توجه  .  شوند
مثالً يكي از خطوط توليد قطعات معيوب را به            .  ديد همگان است، آسيب پذير مي شوند     

آنها وجهه ي خوبي داشتند    .  بخش بازيافت مي فرستاد تا ميزان خرابي پاييني گزارش كنند         
گروه .  استفاده كنند تا سطح خرابي خود را بهتر كنند           اما نمي توانستند از آن اطالعات        

ديگري مدعي توسعه ي سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و پيش گويانه بود، اما                   
 درصد زمان و منابع خود را صرف تقويت سيستم          ١٠اطالعات ما نشان مي داد كه آنها فقط        

 .نيز وقتي نمي گذاشتندنگهداري و تعميرات پيشگيرانه مي كردند و براي پيش بيني 
كارگران نگران دسترسي ديگران به اطالعات       .  اين مسئله در تمام سطوح صادق بود        

تيم ها نگران سرپرست ها بودند، سرپرست ها نگران مديران واحد و              .  عملكرد آنها بودند   
در ضمن افراد اغلب از اطالعاتي كه از قبل           .  مديران واحد نگران كارمندان شركت بودند      

واحدها زمان انجام كارها و جدول      .   استفاده نمي كردند  - حتي اگر سودمند بودند      –ند  داشت
 ؟وقتي پرسيديم چرا   .  زماني را مطالعه مي كردند، اين اطالعات به سطح عملياتي مربوط بود           

آنها خودشان براي مطالعه    .  آنها گفتند اين اطالعات را براي افراد شركت جمع آوري كرده اند         
پس از اين كه به ما اعتماد كردند كه           .  ره ي اين اطالعات وقت نمي گذاشتند     و بحث دربا  

به اين ترتيب، از فرايند كاري       .  اطالعاتشان را به سطوح باالتر نمي فرستيم، ما را پذيرفتند         
 .خود بازخوردي مفيد گرفتند كه تاكنون از آن بي بهره بودند

. ا از اندازه گيري دور نگه مي داشتيم      براي كسب اعتماد افراد، بايد به طريقي مديران ر         
مثالً در يك واحد، تيم ها به جاي استفاده از كامپيوتر، اطالعات را با دست به نمودارهاي                    

ABC                  خود وارد مي كردند تا اطالعات را در سطح محلي نگه دارند كه اگر فرايند را مكانيزه 
وتر، آنها را با وايت برد و تخته        بنابراين به جاي كامپي   .  مي كردند، فهم آن دشوارتر مي شد      

 .براي دنبال كردن شاخص ها تجهيز كرديم
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. اما برخي كارمندان مالي و عملياتي مي خواستند سيتم هاي مانيتورينگ را راه بيندازيم           
آنها ادعا مي كردند كه اين كار به تنظيم اطالعات ورودي تيم هاي عملياتي، تهيه ي                      

. هدفي پنهان وجود داشت   .  رهاي شركت كمك مي كند   نمودارهاي رنگي و هماهنگي معيا     
به اين  .  برخي مديران واحدها مي خواستند به اطالعات واحدها دسترسي داشته باشند              

اگر اجازه ي چنين   .  ترتيب، آنها نمي توانستند مثل سابق عمل كنند و مديريت خرد بكنند            
 .فتكاري را مي داديم، يكي از اهداف اصلي رويكرد ما از بين مي ر

در عين حال، با مديران واحدهايي كه مي خواستند كارهايشان را بهتر بفهمند، همراهي        
ما فقط شش چيز را اندازه مي گيريم و همه نيز با اين            «:  گاهي مدير واحدي مي گفت   .  كردم

وقتي با افراد مصاحبه مي كرديم، صدها معيار پيدا مي كرديم كه برخي           »  .شاخص ها موافقند 
براي نمونه، وقتي از كارمندان فروش شركت، به           .  استراتژي واحد فرق مي كرد    از آنها با     

 تجهيزات گران قيمتي مي باشند تا بتوانند در مورد قميت وارد             عملكرددنبال شاخص هاي   
 .مذاكره بشوند، مدير واحد ممكن است حتي از وجود چنين اطالعاتي نيز آگاه نباشد

 بازطراحي فرايند تغيير

سه .   را با درك عميق تر ريشه هاي ساختاري مقاومت، بازطراحي كرديم          ABCاجراي روش   
. اين كار جديد بود    .  روز كامل، زمان تيم مديريت واحد را به آموزش اختصاص داديم               

تيم هاي مديريت واحد تاكنون براي يك روز هم تعطيل نبودند و اكنون سه روز رها شده                   
 .ت الزم را به ما بدهنداما تمام تيم ها پذيرفتند كه فرص. بودند

به اين ترتيب، نرم افزاري مديريتي ايجاد كرديم كه به مديران واحد اجازه مي داد                    
. آزمايش كنند   ABCپيامدهاي عملياتي سيستم هاي مالي قديمي را در مقابل رويكرد               

مديران متوجه شدند كه شيوه ي قديم تخصيص هزينه ها باعث تداوم سرمايه گذاري در                 
همچنين .  ليد غير سودآور، يا سرمايه گذاري ناكافي در بخش هاي سودآور مي شود         خطوط تو 

اين امكان را ايجاد كرد كه درباره ي حداقل كردن زماني كه صرف مشكالت مي كنيم، حرف               
بايد اين  .  شما در سيستم به افراد ديگري متكي مي باشيد          «:  ما به آنها مي گوييم    .  بزنيم

گفتن اين حرف بسيار آسان است اما گفتن آن به شكلي      »  .اد كنيد توانايي را در خودتان ايج    
 .مؤثر بسيار دشوار است

همچنين چندين سمينار در حين پيشبرد فرايند پروژه ايجاد كرده ايم تا ترس و                    
آخرين سمينار در مورد دشواري هاي ايجاد تعهد مداوم بود          .  دلهره ي افراد را كاهش بدهيم    
در تمام كارها از فرمان هاي يادگيري استفاده          .  جر شده اند كه به شكست هاي زيادي من      

برای اطالع بیشتر از این نرم افزار
کتاب میدانی پنجمینمدیریت به   

 مراجعه529، صفحه ی      فرمان
 .کنید
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به .  مي كرديم، اما در عين حال از واژه هاي تخصصي سازمان هاي يادگيرنده پرهيز مي نموديم           
 .كارگيري زبان تخصصي مقاومت را برمي انگيزد

 ماهيت تعارض 

 در بستر سازمان آنها     تا وقتي .  عواملي تيم مالي را از تيرهاي نقد سازمان محافظت مي كند          
اما وقتي بيرون از چتر امنيتي بوديم، اندازه گيري هاي ما             .  عمل مي كرديم، خوب بوديم    

همان طور كه  .  در عمل نيز، كاربردي ندارند    .  سؤتعبير مي شدند و درست فهميده نمي شدند     
 بنابراين  .فرد كافمن مي گويد به آساني مي توان از اعداد براي توقف پروژه ها استفاده كرد               

شما پول  «:  افراد خوب پرسش هاي زير را درباره ي اقدامات سازمان هاي ياد گيرنده مي پرسند         
چگونه .  و زمان زيادي روي اين كار صرف مي كنيد، من مزيتي براي اين كار نمي بينم                   

اين سؤال ها خيلي خوبند اما     »  .مي دانيد كه از ابزارها و كارشناسان مناسب استفاده مي كنيد        
 .موقعيت مناسبي براي طرح آنها نيست

آنها ميليون ها دالر   .  همچنين متوجه شدم كه سازمان ها مسئله ي مشروعيت داشتند         
صرف سازمان هاي يادگيرنده مي كنند و بايد بدانند چگونه پول خود را اثربخش تر خرج                  

 سازماني  اگر به جلسه ي مرور مديريت برويم و بگوييم، مدتي است كه از يادگيري               .  كنند
آنها بر روي اين نتايج كار مي كنند و مي خواهند         .  نتيجه اي نگرفته ايم، ما را بيرون مي اندازند     

 .بدانند امروز براي آنها چه دارويي داريد
استفاده از رويكردهاي بهتر براي اندازه گيري، بايد طرح سؤال از هدف شركت و حمايت 

شما هدف  «:  ي جوان بودم، وكيلي به من گفت       وقتي حسابدار .  از آن هدف را آسان تر كند      
» .هدف پولدارتر كردن آدم هايي است كه در رأس قرار گرفته اند           .  اين شركت را نمي دانيد   

 ميليون دالري پرواز     ٢٥مديران رده ي باال مثل پادشاهان زندگي مي كنند و با جت هاي              
. ودشان را خرج نمي كنند   خانه هايي در سراسر جهان دارند و يك ريال از پول خ            .  مي كنند

آنها يادگيري و حمايت از      »  آيا واقعاً بايد اين كار را بكنيم؟        «كسي در سازمان نمي گفت      
چالش هاي فراواني براي صرف يك ميليون دالر براي طرح              .  افراد را مطرح مي كردند     

رديد  ميليون دالري لحظه اي ت    ٢٥سازمان هاي يادگيرنده وجود دارد، اما در مورد خريد جت          
سرانجام اقدامات يادگيري، به خصوص آنهايي كه با اندازه گيري همراه بودند، اين            .  نمي كنند

بدون اعتماد و امنيت كافي در سطح مديريت ارشد، انجام اين طرح ها            .  تناقضات را رو كردند   
 .خطرناك است
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    گشودن جعبه ي سياِه ارزيابي اقدام يادگيري٤
 جورج روت

فرا مي رسد كه افراد درون و بيرون گروه پيشاهنگ مي خواهند بدانندكه            خيلي زود ، زماني     
آيا اين  «مدير اين پرسش را مطرح مي كند كه         .  اقدام تغيير چه دستاوردهايي داشته است      

چرا وقت خود را با اين كار تلف مي كنيم و به              «يا  »  جلسات تيم جديد ارزشش را دارد؟      
 » كنيم؟موضوع هاي اصلي كسب و كار توجهي نمي

چنين پرسش هايي نامنصفانه به نظر مي رسند، اما احساسي كه در پشت آنهاست، قابل             
اگر نتوانيد اين   .  شما صدها هزار دالر، وقت و تعهد افراد را هزينه مي كنيد              .  درك است 

سرمايه گذاري ها را ارزيابي كنيد، چگونه مي توانيد درباره ي ارزش و دستاوردهاي تالش خود            
يد؟ اگر اين كار را نكنيد، چگونه از تجربه ي خود مي آموزيد؟ بهتر است نگاه خود               قضاوت كن 

 .را به كل سازمان پيوند بزنيد و سعي كنيد كه تالشتان به عنوان اتالف وقت تلقي نشود
به همين دليل، تداوم اقدام تغيير كافي نيست، بايد ارزيابي دستاوردهاي آن نيز در                  

در عين حال، به    .  آن را مثل سرمايه گذاري هاي ديگر ارزيابي كنيد      دستور كار قرار بگيرد و      
 .تا يادگيري گروه پيشاهنگ و سرانجام سازمان را پيش ببريد. ايجاد ارزيابي نياز داريد

قضاوت ارزش يادگيري كه از امور ذهني، باطني و تلويحي است، تجربه ي جديدي براي    
صان پيشنهادات خود را از طريق نوعي جعبه ي        در ارزيابي هاي مرسوم، متخص   .  سازمان هاست

ارزياب ها اطالعات  .  فرايندي كه بدون هيچ توضيحي انجام مي شود        .  سياه عنوان مي كنند  
 سپس آن را فرمول بندي مي كنند و قضاوت كّمي سريعي انجام             ،مورد نياز را جمع مي كنند    

 .مي دهند
 كّمي، كافي نيستند و به قضاوت هاي       متأسفانه دقت اين اندازه گيري ها، حتي با مقياس      

اين نوع ارزيابي جعبه ي سياه و مداخله ي بيروني ها، اثربخشي اقدام . نادرستي منجر مي شوند
ارزيابي هاي متداول برخالف تمايل شما به      .  يادگيري را كمتر از ميزان واقعي ارزيابي مي كند       

 .توسعه ي يادگيري، آن را متوقف مي كند

  يادگيري را از بين مي بردچگونه ارزيابي

در اكثر مدارس از شما امتحان       .  فرض كنيد مهارت جديدي مثل جبر را مطالعه مي كنيد          
شما .  مي گيرند ؛ سؤاالتي از شما مي پرسند كه براي حل آنها بايد از آن مهارت استفاده كنيد              

 . پاسخ هايي را كه به نظرتان درست است مي نويسيد و امتحان تمام مي شود
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نه، بدون بازخورد چيزي ياد      .  آيا از جبر چيزي ياد گرفته ايد       .  امتحان تمام مي شود  
الزم است بدانيد كه چند پاسخ درست داده ايد و آيا راه حل هاي شما درست                 .  نمي گيريد

راهي براي  .  تا وقتي اين بازخوردها را نگيريد صرفاً دانش خود را عرضه كرده ايد                .  است
 .ود نداريد و نمي توانيد تصميم بگيريد كه بعد از اين چه بخوانيدقضاوت ميزان پيشرفت خ

از افراد سازمان مي خواهند با اجراي      .  اغلب ارزيابي هاي سازماني مثل امتحان مي باشند     
 معموالً بخش   –بخشي در سازمان     .  وظايفشان، دستاوردهاي مورد نظر را محقق نمايند        

گروه .  داده ها و گزارش آنها به مديريت ارشد است        متولي ارزيابي و ثبت      –فن آوري اطالعات   
حتي اگر آن را ببينند، براي صحبت درباره ي محتوا و مفهوم           .  پيشاهنگ گزارش را نمي بيند   

هيچ وقت از ارزش ها و قضاوت ها آگاه نمي شويد و از اين           .  آن با مديريت ارشد فرصت ندارند     
 .رو، نمي توانيد پيشرفت خودتان را ارزيابي كنيد

موفقيت هاي شما ناشي از توانايي در عمل به تفكر         «بنابراين، ممكن است فكر كنيد كه       
اما پيش فرض هاي شما همان طور كه دانشمندان علوم اجتماعي مي گويند         »  .سيستمي است 

تجربه ي شخصي . تا وقتي از فعاليت هاي خود بازخورد نگيريد، چيزي نمي دانيد. موهوم است
نمي دانيد كه آيا دفعه ي بعد تمرين هاي تفكر       .  اني شما را هدايت مي كند    و نه اطالعات سازم   

 .سيستمي بيشتر يا كمتري انجام بدهيد؟ يا اين كه چگونه طرح آنها را تغيير بدهيد
به همين دليل، به فرايند ارزيابي اثربخشي نياز داريد كه به قضاوت جمعي تمام                     

اوت جمعي گروه خودتان پرسش هايي مطرح       سازمان دامن بزند و به اين ترتيب براي قض          
 .نماييد

 

 بازتعريف ارزيابي

كلمات ارزيابي و ارزشيابي چنان با كسب و كار تنيده شده اند كه قبل از هر فكري نسبت به                  
 .آنها، بايد اين دو را از يكديگر متمايز كنيم

 از ريشه ي   چرا ارزيابي شدن اغلب به مثابه ي تحت نظر بودن تلقي مي شود؟ اين واژه              
. است و براي ماليات به كار مي رود       »  تعيين نرخ يا مبلغ   «به معناي   )  assessare(التين  

اين قضاوت ها فرصت هاي   .  امروزه اين واژه، سيستم نمره دهي در مدرسه را به خاطر مي آورد          
 .دطبيعتاً، افراد وقتي ارزيابي مي شوند، احساس خشم و تنفر مي كنن. شما را تعيين مي كنند

 با ريشه ي فرانسوي است كه به معناي ارزشمند بودن           )evaluer(ارزشيابي از واژه ي    
چون قضاوت اغلب   .  ارزش گذاشتن به معناي تعيين ارزش و قيمت يك طرح است            .  است
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ذهني و غير قابل اعتماد است، اغلب افراد انتظار دارند كه ارزشيابي تؤام با پيش داوري و                    
 .مخدوش باشد

 كه اين پيش داوري ها را با كّمي كردن دقيق ارزيابي ها،                دسعي كرده ان سازمان ها  
براي مثال،  .  (استفاده از آزمون هاي آماري، پيمايش ها و رتبه بندي عددي جبران كنند              

 بوده  ٧/٢ است، در حالي كه سال گذشته اين ميزان           ٢/٣شاخص رضايت كارمندان امسال     
 اعداد تغيير خاصي را در قابليت ها و توانمندي هاي          اما در كار سازماني روزمره، اين      ).  است

 .فقط نشان مي دهند كه چيزي ارزشيابي شده است. سازمان نشان نمي دهند
اما اين كار،   .  برخي سعي مي كنند كه هر نوع قضاوت، ارزشيابي و ارزيابي را حذف كنند            

د ياد بگيريد كه ارزيابي     باي.  ي كندمآنها را در مقابل نقد ديگران و فقدان قضاوت آسيب پذير           
ارزيابي جمع آوري اطالعاتي در مورد     .  ارزيابي به تعريف جديدي نياز دارد     .  را ارزشيابي نكنيد  

دستاوردها، مقايسه اين دستاوردها با دستاوردهاي گذشته و بحث آزاد درباره ي معنا و                  
 .شيوه ي جمع آوري و نحوه ي استفاده ي آنها در اقدامات است

   

  ريزي مراحل ارزيابيبرنامه

چگونه در توانايي هاي جديد سرمايه گذاري كنيد كه حتي در زمان افول كسب و كار نيز،                  
 .نيرومند باشند

 عملكردبراي پاسخ به اين سؤال بايد ماهيت بلندمدت و پيچيده ي ارتباط يادگيري و                
 كوتاه مدتي باشد   بايد استراتژي ارزيابي شما شامل معيارهاي     .  كسب و كار را متوجه بشويد     

اين نمودار به برنامه ريزي استراتژي      .  كه در مسير بهبود سودآوري در بلندمدت اثربخشند         
به اين ترتيب، مي توانيد روابط علت و معلولي تالش يادگيري                .  ارزيابي كمك مي كند   

 و نتايجي را كه عمالً توليد مي كنيد،      )  خروجي يادگيري (، توانايي هاي جديد عملي     )ورودي(
 .از يكديگر تمييز بدهيد

تا حدي  .  نمودار نشان مي دهد كه اقدام يادگيري در سه مرحله ي جداگانه رخ مي دهد            
. اين سه مرحله با هم تالقي دارند، اما در بيشتر اقدامات يادگيري به ترتيب عمل مي كنند                 

 . ، يك سال يا بيشتر وقت مي بردهر يك از اين مراحل چند ماه
با مداخله هايي مثل دوره ي     )   در قسمت پايين نمودار آمده است        كه(  مرحله ي اول    •

در مهارت ها و   .   نفر در آن شركت مي كنند، آغاز مي شود        ٢٠ تا   ١٥آموزشي جديد كه    
توانايي هاي اين افراد به صورت فردي و جمعي سرمايه گذاري مي كنيد و از برخي اصول              

 .بهره مي بريد) مثل پنج فرمان يادگيري(يادگيري 
 



   رقص تغيير♦  ٣٢٤ 

 

 

 عملكرد
 نتايج و نشانه هاي ارزيابي

 يادگيريخروجي 
 اهداف و مسايل مديريت
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فعاليت هايي كه بايد 

 ارزيابي شوند
 

نتايج قابل توجه، از 
 جمله درآمد و سود
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كسب سازمان 

 و كار

ترويج و گسترش 
 تصميم گيري
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 شاخص هاي رفتاري 
افراد متفاوت رفتار (
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تغييرات واسطه اي 
فعاليت (عمدي 

 )پيشاهنگگروه 

مرحله ي 
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 آزمون مهارت
پيمايش، ارزيابي هاي 

غيررسمي از وجود 
مهارت هاي جديد خبر 

 .مي دهد

توسعه 
 مهارت ها

: فرايند يادگيري
 مداخله هاي جديد

مرحله ي 
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. ي كنيد، احتماالً انتظار دستاوردهاي بزرگي را داريداگر چنين اقدامي را مديريت م    
در مرحله ي اول به چنين      .  عملكرد نهايي در باالي نمودار به اين نتايج اشاره دارد             

پيمايش ها و ارزيابي هاي غيررسمي، مهارت هاي جديد افراد را             .  نتايجي نمي رسيد 
از آموزه هاي آن استفاده    من دوره را كامل كردم و اكنون مي دانم چگونه           «.  مي سنجند

چرا مهارت ها اهميت دارند؟ چون تنها نتيجه ي مشهودي است كه مي توان                »  .كنم
 .اندازه گيري كرد

در مرحله ي دوم مهارت هاي جديد را به كار مي بنديد و فعاليتي پيشاهنگ را آغاز                    •
اي مرتبط  به عنوان نمونه، بازطراحي يك فرايند، طرح ريزي محصول يا پروژه           .  مي كنيد

هنوز برنامه ي آموزشي مرحله ي اول را ادامه مي دهيد        .  با كسب و كار را انجام مي دهيد      
اما فعاليت هاي كسب و كار را تغيير مي دهيد و نتايج قابل اندازه گيري نيز تغيير                     

شما اثربخشي گروه پيشاهنگ را به كمك شاخص هاي فرهنگي ارزيابي                .  مي كنند
 عمل مي كنند؛ آنها با تأمين كنندگان رابطه ي ايجاد مي كنند؛           افراد متفاوت .  مي كنيد

زمان را اثربخش تر مديريت مي كنند؛ از تغيير محيط گزارش مي دهند، و خالق تر فكر               
 .مي كنند و راحت تر حرف مي زنند

عمليات هاي درون گروه   .  در مرحله ي سوم، طرح شما كسب و كار را تغيير مي دهد              •
. ي كنند و روش هاي جديدي در كل سازمان آزمون مي شوند            پيشاهنگ، پيشرفت م   

مثالً تمرين هايي كه براي تيم ها طراحي شده اند، در سازمان مورد استفاده قرار                    (
 .)مي گيرند

E 

D 
 
C 

B 

 

A 

این نمودار را اولین بار پیتر سنگه
ز یادگیریدر تحقیقی در مرک      

جورج.   مطرح کرد  MITسازمانی  
روث با کمک آرت کالینر و امی
فیور این کار را در پروژه ای مرتبط

 . ادامه داده اندرقص تغییربا 
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شما برخي از مهم ترين اهداف مطلوب      .  اكنون اثرات ملموسي در كسب و كار مي بينيد       
 كسب  – سازماني، عملكرد، سود و درآمد        بهبود اساسي بلندمدت در دستاوردهاي     -خود را   
 .مي كنيد

چطور اثبات كنيد كه اين نتايج       «.  بعد از دوره ي خوشي، دوره ي ترديد آغاز مي شود         
 »قابل توجه از برنامه هاي آموزشي شما ناشي شده است؟

بنابراين براي توجيه هزينه و وقت، روابط علّي ميان اجزاي نمودار را رديابي مي كنيد و                
عوامل زيادي در اين سيستم عمل      .  جه مي شويد كه نمي توانيد اين روابط را اثبات كنيد        متو

مي كنند و نمي توانيد از رسيدن برنامه ي يادگيري، به دستاوردهاي ادعايي خود مطمئن                
 .باشيد

پس چه چيزي را مي توانيد ثابت كنيد؟ پيكان هاي توپر پنج رابطه ي متفاوت را نشان                
به كمك آنها مي توانيد ميزان پيشرفت .  سال اول پروژه را پوشش مي دهند  مي دهند كه چند  

 .فعاليت هاي اقدام تغيير را نشان بدهيد
در مرحله ي اول مي توانيد رابطه ي ميان فرايند يادگيري و مهارت هاي جديد     :  Aارزيابي  

ز سپري كردن    خودشان را پس ا    عملكرداز افراد بخواهيد كه ميزان بهبود        .  را ارزيابي كنيد  
 .آموزش ها ارزيابي كنند

تعداد فعاليت ها و نوآوري هاي جديد اعضاي آموزش ديده گروه پيشاهنگ را           :  Bارزيابي  
 .بشماريد و با تعداد نوآوري هاي افرادي كه در معرض اين آموزش ها نبوده اند، مقايسه كنيد

ا با جستجوي    اثر رفتارهاي جديد ر     .  در مرحله ي دوم آغاز مي شود       :  Cارزيابي  
در پيمايش ها، آيا افراد مي گويند كه جلسات       .  شاخص هاي رفتاري مشهود اندازه گيري كنيد    

آنها بهتر شده است؟ آيا تصميم ها با همكاري و هم انديشي گرفته مي شوند؟ آيا افراد ارزيابي               
 منفي كمتري از يكديگر دارند و يكديگر را كمتر مقصر مي دانند؟

. يج تأثير اعضاي گروه پيشاهنگ را در كل سازمان ارزيابي كنيد               به تدر :  Dارزيابي
بي ترديد برخي افراد از تالش براي كسب مسئوليت و دستاوردها مأيوس مي شوند، اما                   

فهرست كردن فعاليت هاي جديد،     .  كساني در قلمروهاي جديد، نوآوري نشان مي دهند         
 .اشاعه و گسترش مهارت تصميم گيري را نمايان مي سازد

به نتايج قابل توجهي اشاره كنيد كه هر يك از           )  درمرحله ي سوم (سرانجام  :  Eارزيابي  
پروژه هايي كه اعضاي آن در برنامه ي يادگيري نبوده اند به چه           .  اين برنامه ها توليد كرده اند   

 .نتايجي دست يافته اند؟ اين نتايج را با دستاوردهاي خود مقايسه نماييد
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ابي، مجموعه اي از اندازه گيري ها را فراهم مي كند كه همه آن را           چنين رويكردي به ارزي   
اما همچنان جعبه ي سياه،    .  درون و بيرون گروه پيشاهنگ، بر ترديد فايق مي شويد        .  مي دانند

با اين  .  اين ارزيابي آغاز كار است    .  ارزشيابي بدون تالش براي ايجاد قضاوت و يادگيري، است        
ي و رهبران عملياتي مراحل مختلف را به قضاوت جمعي              چارچوب ذهني، رهبران اجراي    

 .درباره ي هدف برنامه و معناي موفقيت تشويق مي كنيد

 توسعه ي قضاوت درون گروه پيشاهنگ

چگونه رفتار  «بسياري از اعضاي گروه پيشاهنگ، در مراحل مختلف، مي خواهند بدانند                
اما .  ران از تجربه ي آنها مطلع شوند     آنها مي خواهند سرگذشت خود را بگويند تا ديگ       »  كنند؟

معموالً براي نوشتن تفكراتشان درباره ي رويكردهاي جديدي كه ياد گرفته اند يا توسعه                 
. داده اند، وقت كافي ندارند و نمي توانند براي توصيف جزييات پيشرفت كارشان وقت بگذارند            

ي كه با عجله جمع       بنابراين سرگذشت آنها از دست مي رود يا به صورت اطالعاتي كمّ               
 .اين اطالعات تجربه ي تيم را نشان نمي دهند. شده اند، درمي آيد 

پروژه ي جمع آوري و ارزيابي اطالعات را به صورت فعاليتي جمعي در گروه پيشاهنگ               
. و فرد خاصي را مسئول آن نكنيد و كل تيم اجراي آن را به عهده داشته باشد                .  تعريف كنيد 

فتد، فرايند ارزيابي بخشي از توانايي هاي گروه پيشاهنگ مي شود و            وقتي چنين اتفاقي بي   
 . گروه سرعت مي گيردعملكردبهبود 

وقتي به عنوان عضو تيم پيشاهنگ، مرحله ي اول را آغاز مي كنيد، بايد درباره ي معيار               
چگونه موفقيت خود را قضاوت مي كنيد؟ چه        «.  ارزيابي با ساير اعضاي تيم صحبت نماييد       

به اطالعاتي كه مي خواهيد، فكر     »  ري نشان مي دهد كه كارمان را خوب انجام داده ايم؟         معيا
چرا اين «. مثالً به هزينه ي آموزش، زمان آموزش و نتايجي كه انتظار داريد، فكر كنيد           .  كنيد

اطالعات را جمع آوري مي كنيد؟ انتظار داريد چه چيزي را نشان بدهد؟ و چه                           
 .به اين ترتيب، درباره ي ارزش  اين اطالعات بحث مي كنيد» ؟پيش فرض هايي در آن است

براي نمونه، بعد از آموزش با چه رفتارهاي مشهودي مي بينيد؟ شايد بر اين عقيده                   
 . باشيد كه افراد مشاهده را از تعبير متمايز مي دانند و به دنبال فهم ديدگاه هاي يكديگرند

دلخواه توسعه بدهيد و افرادي را كه به           معيارهاي موفقيت خود را بر اساس نتايج           
: رهبر جلسه ي آموزش يا كارگاه ميداني، مي پرسد       .  برنامه ي شما مي پيوندند، تشويق كنيد     

 » مثبت آگاه مي شويد؟تغييراگر اين مهارت ها را به كار ببنديد، چگونه از تفاوت و «
بازنگري .   دارد انجام مذاكرات پس از جمع آوري داده هاي ارزيابي، اهميت زيادي              

اسناد عيني كه با    (با وقايع آغاز كنيد     .  فعاليت ها در ارتش آمريكا، بر اين اصل استوار است         
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تيم هاي ).  كامپيوتر و دوربين درباره ي تمرين ها يا مانورهاي آموزشي جمع آوري شده است            
ري توانايي رهبري بازنگ   .  شركت كننده از داليل پيروزي نبرد فهمي متقابل مي يابند             

 .فعاليت ها، مهارت حياتي رهبران شده است
 

 . مراجعه كنيد٤٨٤براي بازنگري فعاليت ها در ارتش آمريكا به صفحه ي 

 سطوح ديگر سلسله مراتب سازمان را درگير كنيد

حتي وقتي در مرحله ي اول قرار داريد، مرحله اي كه هنوز تيم پيشاهنگ كارش را آغاز                    
اين مذاكرات  .  االتر سازمان، درباره ي معيارهايتان صحبت كنيد     نكرده است، بايد با مديريت ب     

 . با پيكان خط چين كم رنگ مشخص شده است٣٢٦در نمودار صفحه ي 
رييس، ما دقيقاً نمي دانيم چگونه اين اقدامات در          «با گفتن اين جمله آغاز كنيد كه          

ج خود را پيگيري     ايده هايي داريم و نتاي    .   عمل مي كند  كسب و كار  راستاي تحقق اهداف     
اما قبل از شروع كار بايد از چگونگي ارزيابي شما از پيشرفت كارمان مطلع                     .  مي كنيم
 ».باشيم

اگر برنامه ي يادگيري واقعاً به       «:  سپس از آنها بخواهيد درباره ي آينده فكر كنند           
چه «:  سپس بپرسيد »  پيشرفت منجر مي شود، انتظار چه نوع معيار يا شواهدي را داريد؟             

 »مدت وقت براي پيشرفت كافي است و حداقل چه نتايجي را انتظار داريد؟
رؤسا مي دانند كه تمام اعضاي سازمان اقدام جديد          .  طرح اين پرسش ها آسان نيست     

. در تحليل نهايي، رؤسا مسئول نتايج مي باشند      .  يادگيري را به دليل تفاوتش زير نظر دارند        
 مطمئن نيستيد كه كار كند و از آنها مي خواهيد           شما مي گوييد كه اين يك تجربه است و        

 .كه بخشي از ريسك و مسئوليت موفقيت يا شكست شما را بپذيرند
رؤسا به طور   .  در بلندمدت، با طرح اين سؤاالت در معرض آسيب كمتري قرار مي گيريد           

 بهتر  عالوه بر نتايج  .  ناخودآگاه بر اين عقيده اند كه موفقيت فقط توليد نتايج بهتر نيست             
در نتيجه، آنها از تجربه ي شما       .  فعاليت ها بايد با ساير گروه هاي سازمان هماهنگ باشند         

آنها از تعهد به    .  حمايت كنند اما به نحوي مي گويند كه با كارهاي مرسوم مغايرت داريد              
يادگيري حرف مي زنند اما به طرق مختلف نشان مي دهند كه انتظار شكست طرح هاي                  

 .جديد را دارند
هر چه زودتر سؤاالتي را در مورد ارزيابي مطرح كنيد، توان شكستن اين الگوها در شما                

رؤسا چه خطرات و فرصت هايي را مي بينند كه شما نمي بينيد؟ صحبت با              .  بيشتر مي شود 
رييس فقط يك يا دو ساعت از وقت او را مي گيرد، اما همين مذاكره ي كوتاه آنها را به                        
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همچنين از اين مذاكره استفاده كنيد و        .  ت به طرح ترغيب مي كند    احساس مسئوليت نسب  
افراد فصل ديگر يا سال      «پس از اقدام يادگيري،      .  زمينه ي تغييرات رفتاري را مهيا نماييد      

به نظر شما چه نوع رفتار جديدي به معناي پيش رفتن               .  ديگر، متفاوت رفتار مي كنند    
 »است؟

شما نحوه ي قضاوت او را بررسي         .   نيستيد توجه كنيد كه به دنبال تأييد رييس          
چه چيزي موفقيت را نشان مي دهد؟ تيمي كه با آن كار مي كردم، مي گفت آنها                .  مي كنيد

هيچ وقت نمي توانستند پيش رييس خود بروند تا درباره ي تعيين معيارها و شاخص ها بحث              
در چنين  »  .ه باشيم رييس ما نمي خواست چنين مذاكره اي داشت       «:  آنها مي گفتند .  كنند

 .راهي براي طرح مسايل ارزيابي بيابيد. وضعيتي، مهم ترين مسئله پشت كار است
 مرحله ي فعاليت گروه     –شش ماه بعد از مذاكرات اوليه با رييس، به پله ي بعدي                 

.  نفره كارهاي خارق العاده انجام مي دهند     ٣٠٠ تا   ٢٥اكنون گروه هاي   .   مي رويد -پيشاهنگ  
له، اعضاي گروه به مهارت هايي كه ياد گرفته اند توجه كمتري دارند و بيشتر بر               در اين مرح  

 .نتايجي كه توليد مي كنند، تأكيد دارند
اكنون بايد پرسش معيار موفقيت را با رييس، مديران ارشد و همكاران بيروني كه                    

 با  ٣٢٦ي  اين مذاكرات در نمودار صفحه      .  پيشرفت اقدام را ارزيابي مي كنند، مطرح كنيم       
ما سعي مي كنيم كار هاي    «شايد بگوييد   .  پيكان خط چين پر رنگ نشان داده شده است          

به دنبال چه نوع موفقيت هايي       .  جديدي انجام بدهيم، برخي از آنها گسترش يافته اند           
 »مي باشيد؟ چگونه اثربخشي طرح يادگيري را قضاوت مي كنيد؟

 با ارزيابي راحت باشيد

. ي كاري وقت گير و دشوار باشد، عموماً نتيجه اي غلط به دنبال دارد                وقتي فرايند ارزياب   
چگونه پيشرفت خود را به      «پرسش  .  هميشه جالب است  »  چگونه رفتار كنيم؟  «پرسش  

 .نيز هميشه مالل انگيز بوده است» رييس نشان بدهيم؟
خود را در   آنها با كمك فرايند ارزيابي امتياز        .  بي ترديد تيم ها مي خواهند برنده بشوند     

حين بازي مي بينند و بر اساس آن استانداردهاي خود را توسعه مي دهند و استانداردهاي                 
اگر اين استانداردها مشهود باشند، اعضاي گروه پيشاهنگ انرژي          .  سازمان را درك مي كنند   

اگر افراد احساس امنيت كنند، از فرايندهاي ارزيابي براي          .  و تالش خود را هدايت مي كنند     
اين كار به نوعي مذاكره ي      .  ح سؤاالتي درباره ي نتايج و ارزش طرح استفاده مي كنند           طر

. روشن منجر مي شود كه به افراد كمك مي كند از زندگي خود احساس خوبي داشته باشند               
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سرانجام، متوجه مي شويد چگونه توانايي  گرفتن نمرات بهتر را در خود توسعه بدهيد؛ يا اگر               
 . نكرديد، فهم روشن تري از معناي نمره داشته باشيدنمره ي بهتري كسب

 

  ارزيابي امور غير قابل ارزيابيارزيابي امور غير قابل ارزيابي

 دیوید میدور

كّمي كردن برخي نتايج نرم، به ويژه اگر به مذاكرات تحليل مالي مربوط باشد، تقريباً                     
چگونه مي توانيم تنوع، رضايت كاركنان يا تغيير شخصي را اندازه بگيريم؟            .  غيرممكن است 

 .نها مهم ترين عوامل پيش بيني تغيير سازماني هستنداي
رييس يا  .  اندازه گيري نكردن چنين عواملي باعث بي توجهي افراد به آنها مي شود              

امسال رضايت كاركنان خوب بوده است و به اعتبار            «:  مديرعامل سازمان مي تواند بگويد    
 ».ارزيابي اطمينان دارد

 .قابل ارزيابي، راه مذاكرات بهتر را باز مي كندارزيابي يا اجراي برخي مسايل غير 
 

اگر آنها را پيمايش كنيد آيا مي توانيد        .  بررسي درباره ي مسايل دشوار در فضايي باز        •
توانسته بودم مسايل متناقض كسب و كار را كشف كنم و            «سرگذشت آنها را بگوييد؟     

مان افزايش يافته است؟    آيا تعداد داستان هاي مثبت در طول ز      »  .در فرايند باقي بمانم   
 آيا ميزان دادخواهي كاركنان يا اعتراض كاري كمتر شده است؟ تا چه حد؟

آيا محيطي متخاصم داريم؟ من از افراد          .  با افراد با احترام و عزت برخورد كنيد            •
مي خواهم كه سازمان را ارزيابي كنند؛ به ويژه مي خواهم اين ارزيابي ها را با اطالعات                 

سپس مي بينم آيا مي توان آن اطالعات را تصديق و حتي به نوعي            .  بدهندمشهود انجام   
اين پيمايش چالش برانگيز است، اما به ما در فهم انگيزه هاي ضمني             .  اندازه گيري كرد 

مي توانيم به اين پرسش پاسخ بدهيم كه آيا كارهايمان به          .  تعهد مديريت كمك مي كند   
 عنوان تيم مديريت درست است؟

. مي توانيم برخي جلسات را ضبط و تحليل كنيم       .  ررسي و مذاكره ي اثربخش    حمايت، ب  •
و در مقابل چند بار مي گويند      »  .بهتر است اين كار را بكنيم     «:  چند بار افراد مي گويند   

مي توانيد به گفته ها با توجه به ميزان حمايت در مقابل ميزان           »  داليل خود را بگوييد؟   «
. درجه ي بااليي از شفافيت را نشان مي دهد         »  ي دانمنم«مثال  .  بررسي، وزن بدهيد   

 .همچنين به بازخورد ارزش مندي براي اعضاي تيم دست مي يابيد
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آيا بايد در يادگيري سازماني شركت      «در برخي سطوح، پرسش     .  به فكر كاركنان باشيد    •
پدرم شغل هاي زيادي را تجربه كرده       .  پرسشي در مورد ارزش ها و عقايد است       »  كنم؟

. د و سرانجام نيز شغلش را كه معلم مكانيك اتومبيل در دبيرستان بود از دست داد                 بو
اين موضوع ذهن مرا مشغول كرده است و اثر آن را بر خانواده ي پدرم و از دست رفتن                   

در نتيجه، با كارهايي كه كارمندان را در معرض خطر قرار مي دادند            .  عزت وي مي ديدم  
سازمان .  ا اشتياق و تعهد براي سازمان كار كرده بودند         مشكل داشتم، كارمنداني كه ب    

اين كار مي تواند   .  بايد به گونه اي مستند و قابل ارزيابي، به تعهد افرادش احترام بگذارد            
 .از طريق تحليل تعديل هاي سازمان انجام بگيرد

    داشبورد عملكرد٥
  شاخص هاي يادگيري كاركنان و شاخص هاي كنترل سازمان مركزي شاخص هاي يادگيري كاركنان و شاخص هاي كنترل سازمان مركزي 

 کریس می یر و ریک راس

. نفورد است ا دانشگاه است  پروژه اي در ولي، مدير    نوكريستوفر مي ير، مشاور سيليك    
 عملكرد را    اندازه گيري فرايند   و  تأملي  تركيبي از مهارت هاي بررسي    راسوي و ريك    

 .بيان مي كنند

نامه هاي اول بر .  ابزار گرافيك براي مديران و تيم ها بر دو فرضيه ي قوي استوار است                  
بدون بازخورد روشن و     .  يادگيري در سازمان ها به ارزيابي مناسب عملكرد بستگي دارد            
 .استوار از پيشرفت كار و اثرات آن، راهي براي يادگيري وجود ندارد

دوم، ارزيابي بدون تعبير و قضاوت افرادي كه تصميم مي گيرند و با اجرا ياد مي گيرند،                
با توجه  .  ياري از سازمان ها، ارزيابي و قضاوت را معادل مي دانند        متأسفانه در بس  .  بي معناست

به اين ذهنيت، وقتي به عنوان مدير با اعدادي موافقت مي كنيد، به كيفيت آنها، از كجا                     
 .آمده اند، چگونه اندازه گيري شده اند يا چرا انتخاب شده اند، توجهي نداريد

اگر اعداد  .  يمانده ي بودجه ها نگاه مي كنند   براي نمونه، بسياري از مديران به ستون باق        
اگر عدد مثبت باشد اوضاع خوب     .  منفي باشند اوضاع بد است و بيش از انتظار خرج كرده اند          

شايد پيش بيني بودجه پايين بوده     .  اما در عمل، باقيمانده ي منفي هميشه بد نيست        .  است
. ن سرمايه گذاري بيشتري كرد    است يا سرمايه گذاري در پروژه كافي نبوده و بايد روي آ              

اما .   درصد سود كمتر مي شود    ٣٠متأسفانه چند ماه تأخير در صنعتي سريع، باعث حداقل           

این مفاهیم را مرهون تأثیر راسل
 .آکوف هستیم
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براي رسيدن به قضاوت مناسب بايد اين اعداد را در            .  اعداد مثبتند و وضعيت خوب است      
ايد با  ب.  پرتو معيار هاي ديگري از جمله سطوح كاري و پيشرفت در مهلت مقرر، تعبير كرد               

 .معيارها به اهداف خود فكر كنيد ساير كمك
حتي در سازمان هايي كه يادگيري را انجام           .  ذهنيت ارزيابي بسيار قديمي است       

داشبورد عملكرد، ابزاري است كه اطالعات گروه         .  مي دهند، بديل هاي اندكي وجود دارد      
روي صفحه ي كامپيوتر   داشبورد مي تواند بر     .  كاري را به شيوه اي معنادار نمايش مي دهد        

يا خيلي ساده با دست كشيده شود و         )  با استفاده از برنامه اي گرافيكي     (نمايش داده شود    
به هر حال، افرادي كه به كار روزمره نزديكند، مربوط بودن اطالعات            .  روي ديوار نصب گردد   

الت نتيجه ي كار، نمايش تصويري پيشرفت و مشك      .  و شكل تصوير آنها را مشخص مي كنند      
 .بالقوه و مجموعه ي باارزشي از ابزارها براي پايداري برنامه ي يادگيري است

 طراحي داشبورد

راه اندازي يك تيم بدون سيستم        .  استعاره ي داشبورد مفيد است     
راهنمايي ساده و خوب شبيه اقدام به راندن يك اتومبيل بدون                   

واري رو به رو  اطالعات الزم را نداريد و ممكن است با دش        .  داشبورد است 
. سرعت، ميزان سوخت و درجه ي حرارت موتور را نمي دانيد            .  شويد

داشبورد مكانيسم بازخوردي از عوامل كليدي است كه شما را راننده             
اگر آن  .  مي كند و اتومبيل را قسمتي از سيستم حمل و نقل مي سازد            

 سيستم از كار بيفتد و اطالعاتي كه نياز داريد در دسترستان نباشد،              
 .اتومبيل حركت نمي كند يا بعد از مدتي سوختش تمام مي شود

در داشبورد عملكرد، مثل داشبورد اتومبيل يك يا دو ابزار به كار             
برخي مثل  .  شما به چندين معيار و شاخص نياز داريد            .  نمي آيند

سرعت سنج، اطالعات حقيقي مي دهند و ميزان عملكرد را در هر لحظه           
ئله شامل سطح سربار هر هفته يا كيفيت           اين مس .  (نشان مي دهند 

برخي ابزارها مثل مسافت سنج مجموع        ).  محصول رقابتي مي شود   
مثل حركت به سوي نقطه ي     .  (مسافت را در طول زمان حفظ مي كند       

بعد چراغ هاي خطرند كه نشان مي دهند مشكل بزرگي رخ داده است              ).  پايان پروژه است  
 ).ت رهبران تيم سنجيده مي شودمثل شاخص روحيه ي تيم كه با قضاو(
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ساير سيستم هاي ارزيابي مشاركتي، مثل      .  يكي از مزيت هاي اين ابزار سادگي است        
اما آن قدر   .  ، اطالعات مالي و فرايند ميان وظيفه اي را به همه نشان مي دهند             ABCروش

ن روش ها  در عمل، همه در اي     .  پيچيده اند كه براي شروع به زيربناي پيچيده اي نياز دارند          
به عكس، داشبوردهاي عملكرد با حمايت مديريت ارشد، طي يكي دو روز با             .  مشاركت دارند 

شكل چند معياري استفاده از داشبورد را آسان تر          .  تيم كوچكي از افراد طراحي مي شوند      
بنابراين افراد به استفاده از اين . مي كند و پارامترهاي اساسي تر با يك نگاه مشخص مي شوند        

يارها براي يادگيري سيستمي به جاي گزارش صرف آنها به مقامات باالتر متمايل                     مع
 .مي شوند

ابزارهاي گرافيكي مثل داشبورد عملكرد، خصوصاً براي تيم هاي ميان وظيفه اي كه زبان           
اعضاي چنين تيم هايي اغلب به دنبال اعداد        .  مشتركي براي تنظيم فعاليت ندارند، مهمند      

اعضاي تيم هاي مالي به هزينه ي سرانه ي محصول         .  خودشان مي باشند مربوط به عملكرد     
افراد توليد و عمليات به ارزيابي هاي مربوط به كنترل كيفيت و سرعت فرايند               .  توجه دارند 

افراد بازاريابي تكميل شدن محصوالت جديد را در مقايسه با مدل هاي قديمي     .  نگاه مي كنند 
تا وقتي كه   .  باالترين حد خطاها و دوباره كاري توجه دارد        و رهبر تيم به      .  دنبال مي كنند 

مجموعه ي مشتركي از معيارها نداشته باشيد و زبان مشتركي را خلق نكنيد، يكديگر را                  
 .درك نمي كنيد و با اهداف متعددي كار مي نماييد

 توسعه ي مجموعه اي از شاخص ها

تيم شامل تمام افرادي است كه      .  كنيداول، تمام اعضاي تيم را براي مذاكرات ماهرانه جمع          
بنابراين شامل افراد ضروري از ساير وظايف هم          .  به يكديگر براي انجام وظيفه نياز دارند        

به سمت فهم مشترك اهداف تيم حركت كنيد؛ محصول يا خدمت جديدي را                 .  مي شود
 توسعه مي دهيد؟ به دنبال نتيجه اي هستيد؟

د دو يا سه معيار را كه براي رديابي وظايفش              بعد از تعيين اهداف، هر عضوي باي         
آنها اغلب  .  معيارهاي استاندارد متداول را بديهي ندانيد      .  اثربخش تر مي داند، توسعه بدهد    
در عوض از خودتان بپرسيد با چه معيارهايي نتايج كسب           .  حامل ذهنيت ارزيابي قديمي اند   

ور غيررسمي براي پيشرفت كارتان     و كارتان را دنبال كنيد؟ قبالً از چه شاخص هايي به ط            
 استفاده مي كرديد؟ بهترين معيارها در كار فعلي شما چيست؟

به دنبال معيارهاي فرايندي باشيد كه پيشرفت شما را در حين دستيابي به اهداف                  
براي نمونه برخي تيم ها را انتخاب كنيد، تأمين خدمات مشتري چه مدت               .  نشان مي دهد 

اثربخش ترين .  بي از پيمايش رضايت مشتري بامعناتر است           طول مي كشد؟ اين ارزيا     

به»  کره ی ماهرانه  مذا«درباره ی
،کتاب میدانی پنجمین فرمان        

 . مراجعه کنید385صفحه ی 

 

برخی معیار های داشبورد عملکرد
معیار باالیی رضایت:  عبارتند از 

کارمندان را نشان می دهد که در
اینجا نسبت به تحقیق قبلی افزایش

معیار وسطی مهلت تیم. یافته است
زرا نشان می دهد و معیار پایینی نی      
پیشرفت را در آزمون پایایی
محصوالت برای مشتری های

یک.  مختلف نشان می دهد       
15 تا    5داشبورد عملکرد بین      

معیار دارد که برای استفاده تیم ها
 . در  آن جای داده شده است
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مثالً معياري كه   .  معيارهاي فرايند، مواردي مي باشند كه مسايل نسبي را توصيف مي كنند          
درصد قسمت هاي جديد را نشان مي دهد، معموالً باارزش تر از آنهايي هستند كه عدد مطلق              

 .را نشان مي دهد
اندازه گيري بسياري از متغيرها دقيق     .  هاي سخت همراه كنيد   معيار هاي نرم را با معيار     

مهم ترين متغيرهايي  .  نيست؛ انگيزه، تعهد، مالكيت، و مقاومت در برابر تغيير از اين جمله اند           
متغيرهاي نرم به موشكافي و       .  كه به تيم در يادگيري كمك مي كنند، از اين دسته اند             

مشاهده ي روندهايي  .  كمتري اندازه گيري مي شوند  قضاوت بيشتري نياز دارند، چون با دقت        
همچنين نسبت ميان دو ويژگي نرم، مثل نسبت تعداد افراد             .  مثل روحيه، بسيار مفيدند    

 .كميته به تعداد افراد مورد نياز، بسيار مفيد است
اعضاي تيم يا حاميان آن،       .  معيارهاي موردنظر مؤسسان كليدي را مشخص كنيد         

اين افراد چه معيار هايي را بامعنا       .  رهبران عملياتي از جمله اين افرادند      مديران، رابطان يا    
 .مي دانند؟ اگر آنها در جلسه حضور ندارند بايد از آنها بپرسيد

 تركيب معيارها در داشبورد

برخي .  هر عضوي بايد معيارهاي مورد نظرش و ارتباط آنها را با بقيه ي تيم توضيح بدهد                 
ارزيابي مواردي كه در ميانه قرار مي گيرند كار        .  ا پذيرفته مي شوند  معيارها به سرعت حذف ي    

تا وقتي كه تمام معيارها را با شاخص هاي زير نسنجيده ايد تصميم نهايي را               .  سختي است 
 .نگيريد

 آيا اهداف تيم اصلي به دست آمده است؟
رفته در نظر گ  )  كه در آن تيم با مشكل جديد مواجه مي شود          (آيا تمام شرايط حدي      

 شده اند؟
مثل خود  )  شاخص هايي كه عوامل اساسي جاري را نشان مي دهد       (آيا انگيزه هاي نتايج    
 نتايج رديابي مي شوند؟

مثل پرسنل ماهر كافي براي     (آيا متغيرهاي اساسي مورد نياز براي رسيدن به اهداف            
 وجود دارد؟) اداره ي سيستم

 انتقال شاخص ها به داشبورد

اگر بايد فقط   .  بالقوه داريد، آنها را به چند معيار كليدي تقليل بدهيد         وقتي تعدادي شاخص    
شش تا هشت چيز را دنبال كنيد، آنها كدامند؟ از تعداد زيادي اعداد و معيار كه داشبورد                   

در غير اين صورت، تمام وقت خود را          .   مي كند، پرهيز نماييد    ٧٤٧شما را شبيه بويينگ      

برخی از مطالب این قسمت از
چگونه معیارهای مناسب به تیم«

، نوشته ی کریستوفر»کمک می کند 
،هاروارد بیزینس   می یر در        

. گرفته شده است   1994ژوئن   /می
ات بیشتر درباره یبرای جزیی  

داشبورد عملکرد، از جمله
مثال های دیگری از شاخص ها و

 معیارها به فصل هفتم 
Relentless Growth: How
Silicon Valley Innovation
Strategies Can Work in
Your Business, by
Christopher Meyer (New
York: Free Press, 1998), 

 .مراجعه کنید
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 فراموش مي كنيد به بيرون نگاه كنيد تا كاري را انجام              صرف نگاه به داشبورد مي كنيد و      
 .بدهيد

از اين  .  بعد، داشبورد را با چند حامي كليدي در سطوح باالي سازمان،  آزمايش كنيد              
آيا اين معيار با اهداف مديريت هماهنگ است؟ آيا با انگيزه هاي استراتژيك             «:  افراد بپرسيد 

 »آنها همراه است؟
برخي مديران ارشد چنان    .   خود را در مواقع بحراني از دست ندهند        معيارها بايد معناي  

شيفته ي اين فرايند مي شوند كه با افزودن ارزيابي هاي اضافي كه به سطح محلي مربوط                  
براي نمونه، حامي تيم در      .  نيستند، ابزار را براي اعضاي تيم هاي محلي بي فايده مي سازند          

و (ي را كه از مكان هاي مختلف در روز حمل مي شود            ترابري سازمان از شما مي خواهد بار      
به مجموع روزانه ي بار تغيير      )  شما مي توانيد فرايند خود را در اين مكان ها مقايسه كنيد            

اين كار براي حامي شما مفيد است اما براي يادگيري           .  ناگهان اعداد تغيير مي كنند   .  بدهيد
همكاري نزديك با   .  شما از بين مي رود    هدف داشبورد   .  در سطح خودتان فايده اي ندارد     

 .حامي، باعث مي شود كه وي عالوه بر نتيجه به فرايند نيز توجه كند
پست (بعد از اين كه با ارزيابي هاي خاص داشبورد خودتان موافقت شد، از اينترانت                  

يا ساير اشكال فضاي باز      )  الكترونيكي، سيستم يادداشت الكترونيكي و سايت هاي داخلي        
سپس هر دو تا چهار      .  استفاده كنيد تا داشبورد را علني كنيد        )  ايشگاه هاي يادگيري آزم(

قبل از هر جلسه داشبورد را به روز         .  هفته يك بار جلسه بگذاريد و ارزيابي ها را مرور كنيد          
ابتدا به دنبال تفاوت ميان اهداف و        .  ه ي معيارهاي جديد بحث كنيد    درباركنيد؛ تا بتوانيد    

آيا باالتر يا پايين تر از اعداد مورد انتظاريد؟ اين تفاوت را بدون             .  تخابي باشيد شاخص هاي ان 
: سعي كنيد از به كار بردن جمالتي نظير         .  اين كه آن را ضرورتاً بد بدانيد، بررسي كنيد          

در عوض، اعداد داشبورد را      .  دوري كنيد »  چرا نمي رسيم؟ «يا  »  .چقدر از اهداف دوريم    «
چه وقت نتايجي متفاوت از آنچه انتظار داريد يا             .  رتان بدانيد فرصتي براي كنكاش كا    

مي خواهيد، مي گيريد؟ چرا آنها متفاوتند؟ چه عوامل بيروني در آن نقش دارند؟ چه عوامل               
دروني در آن نقش دارند؟ هر چه بيشتر درباره ي اين مسايل حرف بزنيد، الگوي ذهني شما                

داشبورد عملكرد فقط    .  ي بهتر مطرح مي شود    درباره ي كسب و كار، تيم و محيط بيرون          
اطالعات را جمع نمي كند و باعث گفتگوهايي مي شود كه توانايي مديران را براي يادگيري                

 .افزايش مي دهد
شايد بارها خواسته باشيد كه داشبورد را بازسازي كنيد تا با بازطراحي برخي از                      

اين گام بايد با دقت برداشته       .  بكنيدشاخص هايتان توجه بيشتري به ارزيابي هاي خودتان        
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. ابزارهايتان را تا وقتي از آنها براي مدتي طوالني استفاده نكرده ايد، بازطراحي نكنيد              .  شود
 .دست كم شش ماه از آنها استفاده كنيد تا مطمئن شويد كه به تغيير نياز دارند

: مي كنند و مي گويند  تيم ها با معيارهاي گرافيك مثل داشبورد، آسان تر به آينده فكر             
طرح اين  »  اگر بخواهيم كه شاخص شش ماه پيش برود، چه كارهايي بايد انجام بدهيم؟              «

اصالح رفتار،  .  سؤال با داشبوردي كه در پيش روي شماست، رفتار شما را مناسب تر مي كند            
با اين روش پيش از بروز شكست، از چاله هاي احتمالي آگاه              .  هدف سيستم ارزيابي است   

 . شويدمي



٣٣٧  

 

IIXX . .معتقدان واقعي و ناباورانمعتقدان واقعي و ناباوران  

    چالش١
سال ها پيش، تيمي در پااليشگاه نفتي در آمريكا، فعاليت هاي واحد خود را با توجه به                     

نتيجه ي كار آنها بهبود  ها و نوآوري هايي زاينده از جمله             .   بازنگري كرد   فراگيريادگيري  
ون دالر صرفه جويي به دنبال     ميلي ٥/١جديدي بود كه ساالنه     و تعميرات   سيستم نگهداري   

رهبران تيم به اين پيشرفت بسنده        .  روحيه و تعهد نيز افزايش چشمگيري يافت        .  داشت
 تالش هاي به بهبود عملكرد و      کهآنها از نوآوري هايشان گزارش كاملي تهيه كردند         .  نكردند

راني برگزار   و رهبر اقدام، چندين سخن      گذار بنيانجان،  .  يادگيري درون پااليشگاه دامن زد    
جان كه در   .   تيمش ياد بگيرند   هاي اعضاي شركت از تجربه      که ساير وي مي خواست   .  كرد

دهه ي سوم زندگي اش بود، ترديدي نداشت كه دستاوردهاي واحد آنها، شواهد روشني براي             
 .همه است

بسياري از اعضاي شركت كه در پااليشگاه كار               .   نتيجه بخش نبود    ويشيوه ي   
 به تالش هاي جان در مورد بازگو كردن تجربه ي           -يران و رهبران اجرايي       مد -نمي كردند

جان فرهنگ شركت را كه عليه      .  وي ابتدا تالشش را بيشتر كرد     .  گروهش، توجهي نداشتند  
يكي از نويسندگان اين كتاب در مصاحبه اش       .  مي دانستداشت، مقصر   واحدش پيش داوري   

ما فكر مي كنيم او    «:  ي جان سؤال كرد، مدير گفت      شركت، درباره   يکي از مديران اجرايي   با  
 ».نوآوري هاي خوبي كرده است اما ديگر در چنين جلساتي شركت نمي كنم

او خودش را آدمي    .  ابتدا، كمي شوكه شد   .  چند ماه بعد، جان از اين حرف مطلع شد         
باالي هرم همچنان او را در    .  ماجراجو مي دانست و سعي مي كرد در زمره ي افراد پيشرو باشد         

مي دانستند اما او به يادگيري مهارت هاي بررسي و تأمل پرداخت و به پيش فرض هاي افراد               
وقت بيشتري به بررسي     .   تغيير كرد   او  و حال و هواي     رويکرد.  درباره ي يكديگر فكر كرد    
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ه کكرد   مياو حمايت كمتري مي كرد، و سعي        .  نيازهاي پااليشگاه هاي ديگر اختصاص داد     

اكنون مالقات و صحبت در اين زمينه،        .  را بگويد و مشاور داخلي آزاد انديشي باشد       واقعيت  
جان پيوسته در حال مسافرت     .  با توجه به درخواست هاي فراوان، شغلي تمام وقت شده است        

 .است
. ، ذهن متعصب را تحليل كرده است      معتقد واقعي اريك هوفر، در كتاب كالسيك خود،       

هوفر .   تغيير، فاصله ي ميان اطمينان و تعصب بسيار باريك است         مهنگااو نشان داده كه در      
وقتي افراد  .  مي نويسد متعصب اين ذهنيت را دارد كه زندگي و كاينات فرمولي ساده دارند              

 . نمي شنوند،فكر مي كنند كه حرفشان كامالً درست است، صداي ديگران را

The True Believer:
Thoughts on the Nature of
Mass Movements, by Eric
Hoffer (New york: Harper
& Row and Time, 1963),
P.165. 

 گروه   اعضاي هرچه.  د مي شون ناخودآگاه دچار تعصب   بسياري از رهبران متعهد،        
 را براي انجام     خودشان خاصروش هاي  پيشاهنگ زمان بيشتري را با يكديگر صرف كنند و          

عواملي در گروه    .  مي شوندو دورتر    كارها توسعه بدهند، از بقيه ي سازمان منزوي تر             
بين گروه پيشاهنگ و ساير     د و فاصله    نپيشاهنگ و بيرون از آن، اين انزوا را تقويت مي كن          

هر دو طرف احساس مي كنند فشاري كه متحمل مي شوند         .  بيشتر مي گردد عضاي سازمان   ا
 اگر گروه پيشاهنگ خطا     .کنند  اشتباه مي   و ديگران  ست آنها  حق با  غير قابل تحمل است؛   

اگر به كارشان ادامه بدهند،     .   است نادرستمديريت ايشان   شيوه ي  كند، به اين معناست كه      
بيگانگاني در سرزميني   مانند  به هر حال، آنها     .  داول را رد مي كند    موفقيت آنها شيوه هاي مت   

 .غريبند كه با سازمان در تضادند
، مثل جسمي   کند ميطرد  آنها را   از منظر گروه پيشاهنگ، مثل اين است كه سازمان           

 از آنها     که اغلب احساس مي كنند   .  خارجي كه سيستم ايمني بدن آن را دفع مي كند            
به اين ترتيب، گروه پيشاهنگ عليه دشمنان         .  و آنها را درك نمي كنند     قدرداني نمي شود   

.  دشمناني كه برخي از آنها همكاران سابق بوده اند            ؛پيدا مي كند خود ذهنيتي متعصب     
، الك هيد و واحد    IBM مثل جنرال موتورز،     -بسياري از بخش هاي بديع غول هاي صنعتي       

در پشت اين چالش،     .  ن وضعيتي شده اند    نيز دچار چني    -غذاي توپكا در جنرال فودز        
چگونه بدون به خطر     :  مطرح است پرسشي اساسي در گروه هاي پيشاهنگ و در سازمان            

 انداختن ارزش هاي اساسي، آرمان ها و عقايد را حفظ كنيم؟

سرگذشت واحد غذای سگ توپکا
یکی از نمونه های جالب معتقدان و
ناباوران است که در جنرال فودز

 اتفاق1975 تا   1969در سال های   
 به . افتاده است

The Age of Heretics, by
Art Kleiner (London:
Nicholas Brealey
Publishing, 1996) 

.  گروه هاي پيشاهنگ، پيامدهاي ناخواسته ي اقدامات تغيير بنيادي اند          اشتياقانزوا و    .مراجعه کنید
.  عميق تري داشته باشند، آسان تر با سازمان در تضاد قرار مي گيرند               رآثاهرچه تغييرات    

 تفاوت  حاکم بر سازمان   نيز با فرهنگ     شانبكنند، تفكر و رفتار     هرچه افراد تغيير بيشتري   
گروه پيشاهنگ با كسب دستاوردهاي عملي توجه و پاداش مديريت           .  بيشتري خواهد داشت  

 .ك تر مي شوندرا جلب مي كنند و براي سايرين خطرنا
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 به  هر چه گروه پيشاهنگ نتايج كسب و كار و نتايج فردي بيشتري به دست بياورد،                 
همان طور كه يكي از اعضاي گروه پيشاهنگ        .   خودبين تر و متحجرتر مي شود     همان نسبت 

براي بحث آزادانه و اثربخش درباره ي مسايلي كه تيم هاي ديگر به سختي در                 «مي گويد،  
وقتي كار تيم هاي ديگر را مي بينم به نظرم         .   زنند، تالش زيادي كرده ايم   مورد آن حرف مي   

 » . كنممي احساس انزوا  براي همين.بسته مي آيند
 نشان مي دهد، هميشه اين ديناميك ها در        عصر نو آوران  كالينر در    همان طور كه آرت  

 اند، حذف شده اند يا    بارها نوآوران سازمان ها تبعيد شده    .   صنعتي وجود داشته اند   يشركت ها
با وجود اين   .)  فقط به اين دليل كه ديگران براي عقايدشان اعتبار قايلند           .  (مأيوس شده اند 

ما كامالً مطمئن . مشكالت، رهبران عملياتي نوآور معتقدند كه براي آنها اتفاقي نيفتاده است
به روياهاي  شايد آن قدر     .  نبوديم كه چرا نوآوران اين ريسك را كوچك تلقي مي كنند             

روي با کارهايشان   خودشان چسبيده اند كه نمي توانند فراتر از آنها را ببينند و باور كنند كه              
طبق نظر  .   واكنش تدافعي خود را دست كم مي گيرند       توانشايد آنها   .  ديگران اثر مي گذارند  

ماني  توجه نكردن به مسايل معتقدان و ناباوران، چشم اسفنديار نوآوران ساز               ،نويسندگان
 .است

 . مراجعه كنيد٣٦٦براي اطالع بيشتر از نوآوران سازماني به صفحه ي 

 ديناميك هاي ضمني چالش معتقدان واقعي و ناباوران

 اين فرايندهاي تعادل از تعامل گروه        .در اين چالش فرايندهاي تعادل متعددي نقش دارند        
ين گروه پيشاهنگ و سازمان،     آنها از شكاف فزاينده ي ب     .  پيشاهنگ و سازمان بر مي خيزند     

 مشكالت را بدتر    معيوبيدر ضمن، چرخه ي    .  كه هر يك به جهتي مي روند، ناشي مي شوند        
 . كندمي

 بايد.   بشناسيم ،اين چالش نقش دارند    ظهور  الزم است نيروهاي متنوعي را كه در           
 .ر نظر گرفت در توسعه ي استراتژي هاي مقابله با چالش معتقدان و ناباوران دهمه ي آنها را
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  اين تهديدها از سه پيامد رفتار تيم پيشاهنگ        ):B١حلقه ي  ( تيم   خارج از تهديد افراد    •

 -   رفتارهاي جديد، فعاليت هاي جديد كسب و كار و بهبود نتايج كسب و كار                     -
تركيب آنها  .  در بسياري از موقعيت ها، هر يك از آنها بالقوه خطرناك است          .  برمي خيزند
 .انگر باشدمي تواند وير

نمودار صفحه ی قبل یکی از
پیچیده ترین نمودارهای این کتاب
است و چهار فرایند تعادل و یک

ر آن نقشفرایند تقویت کننده د   
  و B1  ،B2فرایندهای تعادل   .  دارند

B3تهدیدهای بالقوه ای را نشان
می دهند که افراد بیرون از تیم
پیشاهنگ به دلیل رفتارهای جدید
و دستاوردهای آن در معرض آن

این تهدیدها گروه.  قرار دارند  
پیشاهنگ  را در معرض انتقاد

به این ترتیب،.  شدید قرار می دهد  
افزایش)  B1  (ریسک مشارکت  

می یابد و هم زمان توجه به درک و
جلب مشارکت افراد بیرونی را
برای موفقیت تیم ضروری

و قابلیت گروه را)  B2(می سازد  
برای جلب مشارکت به دلیل باال
بودن تدافعی بودن کاهش می دهد

)B3  .(در ضمن اعتماد به نفس و
خودبینی گروه پیشاهنگ بیشتر

ین ترتیبو به ا    )  B4(می شود   
توانایی جلب مشارکت کمتر

 بی وقفهB4 و    B2  ،B3.  می گردد
رشد می کنند و تنگ نظری گروه

 ).R4(پیشاهنگ را تقویت می کنند 

 

اقدامات تغيير بنيادي، بيش از ساير فرايندهاي تغيير، شيوه هاي جديد تفكر و                
رفتارهاي جديد نمودار ارزشمند    اين  به نظر تيم پيشاهنگ،     .  رفتار را پرورش مي دهند   

و حتي  اما از نظر ساير اعضاي سازمان، خطرناك             .   يادگيري جديدند   هاي قابليت
 .استتهديدي جدي 

 خود رييس    از .کنند ديدگاه خود را مطرح مي      پيشاهنگ راحت تر     اعضاي گروه 
آنها . نمي ترسند، از آنها پرسش هاي صريحي مي كنند و بي اطالعي رؤسا را برمال مي كند         

داليل «و  »  نردبان استنباط «به شكل ديگري حرف مي زنند، از تعابير غريبي مثل              
 سازمان  متداولادهاي  مها يا ن    به معيار   آنها.  استفاده مي كنند »  ساختاري مشكالت 

گوناگون، بدون قصد قبلي اين       ي   روش ها آنها به .  درباره ي موفقيت توجهي ندارند    
 . را در ذهنشان مي پرورانند كه باالتر از سايرين قرار دارندغلطبرداشت 

  قالب ابتدا در ،  وقتي اين رفتارها افراد بيرون از گروه پيشاهنگ را تهديد مي كنند           
به جاي اين كه به كسب و كار فكر         «يا  »  معلوم نيست چه كار مي كنند؟    «ل  عباراتي مث 

استدالل در  نگاه و    اين   .مطرح مي شوند »  کنند وقتشان را با يادگيري تلف مي      كنند،  
 و از ساير اعضاي     رشد مي كند كه اعضاي تيم پيشاهنگ بيراهه مي روند         بقيه ي سازمان 

دامن اغتشاش و حسادت    به  روه پيشاهنگ،   اشتياق اعضاي گ  .  گيرند سازمان فاصله مي  
 جالب  شانك مدافع توليد خاطر نشان مي كند كه اين دو افراد غريبند و كار              ي.  زند مي

 ».نيست
 مثالً  - پيشاهنگ فعاليت هاي جديد كسب و كار را مي پذيرند              هايوقتي گروه  

اگر .  ش مي يابد  تهديد بالقوه افزاي   -مشتري ها را در آزمايشگاه هاي يادگيري مي پذيرند       
گروه پيشاهنگ به دستاوردهاي كسب و كار مهمي دست بيابند، تهديد سايرين                   

تر بدانند و به  روش خود را مناسب گروه پيشاهنگ  اعضايدر واقع اگر    .  شديد تر مي شود 
در يك مورد،    .  دن مي شو با چالشي صريح مواجه    ، واحدهاي رقيب     آن افتخار کنند   

 شدستاوردهايي خاص با اين تهمت مواجه شد كه گروه          بهبودهاي چشمگير در فرايند   
آنها دستاوردهاي   درباره ي   يما چيزهاي «:  رهبر تيم ديگري مي گفت   .  را تحريف مي كند  

هرچه بهبود بيشتر باشد، تهديد بالقوه اي كه        »  . اما آنها را جدي نگرفته ايم      ،شنيده ايم
 .احساس مي كند، بيشتر استهاي سازمان  ساير بخش
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، فضايي نامناسب در سازمان عليه      پاسخي داده نشود  ه اين تهديدهاي فزاينده     اگر ب 

اين امر ريسك تعهد به گروه پيشاهنگ را افزايش         .  اقدامات تيم پيشاهنگ رشد مي كند    
كساني را كه قبالً    .   كم مي كند  ها  در ساير افراد و تيم     مي دهد و اشتياق به مشاركت را     

اين ن و انرژي كمي براي آنها باقي مي گذارد تا در            ند متفرق مي كند و زما    اجذب شده  
 . سرمايه گذاري كننداقدام

 انتقادهاي گاهي   ):B٢حلقه ي  .  (، آنها مثل فرقه عمل مي كنند       جلب مشارکت خال   •
خواهند کار آنها را بهتر درک       به اين دليل است که افراد مي       گروه پيشاهنگ     از فزاينده
، به درك كار گروه       منتقدانر واقع برخي از       د.  اما هميشه اين طور نيست      .  کنند

 اما بسياري از کساني که در اقدام پيشاهنگ حضور ندارند،            .پيشاهنگ عالقه اي ندارند  
 به هر حال،    .كارهاي سودمند چيزهايي بياموزند   خواهند درباره ي    ذهني باز دارند و مي    

 رشد  جلب مشارکتي    بيرون از گروه پيشاهنگ برطرف نشود، خال       در افراد نياز  اين  اگر  
ما «:  همان طور كه يك مدير مي گويد     .  مي كند كه باعث كاهش اعتبار اقدام مي گردد        

مي دانيم كه فرايندهاي جديد گروه پيشاهنگ جالبند اما وقتي مي خواهيم چيزي از               
تيم هاي نوآوري  »  .آنها بدانيم، فقط با اصطالحات و نظريه هايي دشوار رو به رو مي شويم          

اين امر  .  خودشان را خوب شرح نمي دهند، بسته تلقي مي شوند        د و وضعيت    عملکركه  
، اشتياق به پيوستن به آن را         B١اعتبار اقدام تغيير و مثل فرايند محدودكننده ي           

 .كاهش مي دهد

این گفته از کتاب زیر نقل شده
: 

A Car Launch With
Heart: The AutoCo
Epsilon Learning History,
by George Roth, Art
Kleiner, et al. (New York:
Oxford University Press,
1999), P.3. 
 

تاس

هرچه افراد بيشتري بخواهند از اقدام گروه پيشاهنگ سر در بياورند و به آن                    
آيا توانايي تيم پيشاهنگ براي     :  يدا مي كند كه  اين پرسش اهميت بيشتري پ      بپيوندند،
به توانايي تيم پيشاهنگ    مشارکت  يش افزايش يافته است؟ خال جلب        تالش هاتوضيح  

مشاركت مانعي بنيادي در اين فرايند        ب  لقابليت ج .  براي جلب افراد بستگي دارد      
وجه معموالً اعضاي تيم پيشاهنگ آن قدر به تغييرات خودشان ت           .  محدودكننده است 

 .کنند  نميسرمايه گذاريدهند و براي اين کار  اهميتي نميسايرينکه به برداشت دارند 
 کار کوچک و     ديگران جذب    رشد قابليت  ):B٣حلقه ي  (آنها ما را درك نمي كنند         •

  از  پاسخ اثربخش به افرادي كه براي كسب اطالعات دست اول               .اهميتي نيست  بي
ترجيح مردم  .  چالش برانگيز است اي   مسئلهد،  گذاشته انننوآوري گروه پيشاهنگ وقت      

 اطالعاتي را كه دريافت مي كنند، در پرتو الگوهاي ذهني خودشان تعبير                  دهند مي
، از نظر ديگران اقدامات      متفاوتي داشته باشد   الگوهاي ذهني كامالً      ياگر گروه .  كنند

 مي گويد،  همان طور كه يك رهبر عملياتي     .  ستا   و غير قابل تفسير     آنها گيج كننده 
 دليل موفقيت ما را رهبري تيم، و هدف           ، ما گوش مي كرد   يمعاوني كه به حرف ها   «
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معتقد بود چنين   او  .  دانست ، مي مشترك و دانستن اين نكته كه به يكديگر وابسته اند         

 منظورش اين   ».آيد در نهايت چه دستاوردي به دست مي        واقعاً خوب است، اما       امري
 .  به دست بيايدبود كه بايد باالخره چيزي
، اعضاي گروه پيشاهنگ به دليل        نياز است  سايرينبه جذب   متأسفانه زماني كه    

هاي قابليت هنگامي که   به عبارت ديگر، درست      .  تدافعي تر مي شوند    بيروني انتقادهاي
. دهند  را کاهش مي   قابليت اين   دروني نيروهاي   ، الزم است  ديگرانبيشتري براي جذب    

فته شد، اعضاي تيم پس از برخوردهاي مكرر با افرادي كه                همان طور كه پيشتر گ    
 كسي آنها را درك نمي كند و          کنند که   احساس مي   الگوهاي ذهني متفاوتي دارند،    

 بر   را  زيرا مي خواهند توانايي هاي جديدي     ،نوآورنداول  آنها در نگاه    .  ردندگمأيوس مي  
 .مبناي فرضيات جديد توسعه بدهند

وقتي .   با توجه به اهداف گروه نا مناسب است          ،ره گيرياما موضع تدافعي و كنا      
 افزايش مي يابد و اعضاي گروه       جلب افراد ند، خال   کش  کنار مي  اعضاي گروه پيشاهنگ  

اين برداشت تا حدي درست است، چون خودشان را در          .  پيشاهنگ بسته تلقي مي شوند   
 .عمل و از نظر عاطفي از ساير اعضاي سازمان جدا مي دانند

 ديگران در تيم    جذب فشار براي حذف و عدم        ):B٤حلقه ي  (ا درست است    روش م  •
اي ناشي   فزاينده  اعتماد به نفس  اين امر از    .   موفقيت است  يکي از آثار جانبي   پيشاهنگ،  

اعتماد .  پديد آمده است   عملي   دستاوردهاي توانايي هاي يادگيري و     شود که به دليل    مي
خودمحوري منجر  خودبيني و   به   اما گاهي     براي پايداري نوآوري ضروري است     به نفس 

» . تنها شيوه ي درست است    آنهاشيوه ي  « كه   آورند افراد به اين عقيده رو مي      .  شود مي
تيمي .   مي شوند، متوجه نمي شوند   رو به رواعضاي گروه پيشاهنگ وقتي با اين مسئله          

وقتي .  استموفق، خيلي ساده به اين باور مي رسد كه روش آنها بهتر از ساير روش ه                
 ديگران كمتر مي شود، و تنگ نظري آنها        جذبچنين اتفاقي بيفتد، توانايي آنها براي        

 .افزايش مي يابد و اين مسئله اعتبار آنها را كمتر مي كند
 و تلقي    جذب افراد  خال    افزايش با    ؛)٤Rحلقه ي  (»  ذهنيت متعصب   «-اسارتدر   •

آنها احساس مي كنند كه    .  كندتنگ نظر بودن تيم پيشاهنگ، اين تنگ نظري رشد مي         
سازمان بدنه ي  به اين ترتيب، نوآوران از نظر رواني از           .   توجهي نشده است    ايشانبه  

آنها ذهنيتي متعصب پيدا مي كنند و احساس مي كنند كه بقيه ي             .  منزوي مي شوند 
در چنين  .  ورزند اند و با ايشان عناد مي        حمله قرار داده     موردسازمان آنها را     اعضاي  

 اعضاي تيم .   مي بينند تدافعيرايطي، مديران عملياتي خودشان را در موضع              ش
را  ارزش و ماهيت کار تيم پيشاهنگ          كه سايرين  رسند مي اين باور    پيشاهنگ نيز به  
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منزوي شدن بيشتر    با   .در غير اين صورت، مشكالت به وجود نمي آمد         درك نمي كنند، 
اقدام خود را براي افراد بيروني شرح       )  نندو مي توا ( كمتر و كمتر مي خواهند      اعضا،  تيم

موجب کاهش جذب افراد و افزايش خال جذب در              رشد ذهنيت متعصب      .  بدهند
 مسايل و فرايندهاي     محوپيشاهنگ آن قدر        در نهايت اعضاي تيم     . مي شود سازمان

 .کنند شوند که اهداف سازمان و کسب و کار را فراموش مي داخلي خودشان مي
خطرناك بسيار  ،  معيوب ناباوران، به  دليل وجود اين چرخه ي          چالش معتقدان و  

عدم تعادل هاي كوچك يكديگر را تقويت مي نمايند و عدم تعادل هاي بزرگ تري            .  است
گروه پيشاهنگ  ات   اختالف - تشديد ذهنيت متعصب     -  معيوبچرخه ي  .  ايجاد مي كنند 

 . بسيار دشوار است از آنگذر مثل دامي است كه ؛و سازمان را تشديد مي نمايد
گفته ي مديري در يك تيم پيشاهنگ كه در معرض انتقاد قرار داشت، ذهنيت                 

مي دانست تيم نيز   رييس مدير تيم كه خودش را حامي           .  متعصب را نشان مي دهد    
،  حمايت مديريت نمي كنيم   جلبيكي از داليلي كه زمان زيادي را صرف           «:  مي گويد

من سعي كردم رابط تيم     «:   مي گويد  تيم مدير»  .انيممي د  اين است كه فرايندها را نرم     
كار پرسند چگونه اين    مي   نتايج ديده شوند، مديران    وقتي   بگيريم،گفتم تا نتيجه     .  باشم

 ».ندمي باش آن وقت آماده ي شنيدن را كرديد؟

 تساهل  :وجود دارد   تعادلضمني در پشت اين فرايندهاي        عامل محدودكننده ي   دو  
 در برخي سازمان ها،      . گروه پيشاهنگ   نزد  شفافيت واکنش ها ن و    فرهنگي در سازما   

گرايش  اين   .شوند اي از افراد مي      تهديد عده   موجب ،هايي كه متفاوت كار مي كنند      گروه
 ». صورت بگيرد  ،انجام مي دهيم   كارها بايد به همان شيوه اي كه ما هميشه        «وجود دارد كه    

 متفاوت  راهيي اثبات   ارا درگير مبارزه اي بر   اين امر بر اعضاي تيم پيشاهنگ كه خودشان          
 . آنها را قضاوت مي كنند، اثر مي گذاردعملکرد مي بينند و افراد بيرون تيم پيشاهنگ كه 

 تساهل  ، نويسنده و مدير عامل سابق       دوگاس  ه آري آنچه فرهنگي با     تساهلمفهوم  
 شده است، تساهل ويژگي     شل انجام رويال  در مطالعاتي كه در     .  امد ارتباط نزديكي دارد    نمي

را  سازمان    تساهل پيشهشركت هاي  .  است   سال ١٠٠بيش از ثابت شركت هايي با قدمت       
 هاي مختلف قسمت براي كسب و كار وجود دارد، اما   خاصيشيوه هاي  .  مي داننداتحادي آزاد   

 آريه دوگاس .  سازمان فرصت هاي بازار متفاوتي دارند و با هنجارهاي متفاوت عمل مي كنند           
وقتي .  پذيرتر مي كند  كليدي است كه سازمان ها را تطبيق      اي   نکته  تساهلمدعي است اين    

 كسب و كارها و        .  تغيير مي كنند  پاسخ ها     ، شوند دگرگون مي    يمحيط  شرايط
شوند، طي  مي هماهنگ  خود     دنياي پيرامون  با نياز هاي جديد    اي فرهنگ هاي حاشيه  خرده

، نوشته یراز بقای شرکت ها   به
آریه دوگاس، ترجمه ی علی

)1378ساپکو،  :  تهران(پارساییان  
 .مراجعه کنید
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 با پيوسته  تساهل پيشهدر واقع، سازمان هاي    .  ر مي گيرند قرا  سال  در زمره ي موارد اصلي    چند  

كه محصول كسب و كارهاي فعلي خود را            در حالي   د، ن تجربه مي كن  آيندهامكانات سال   
 . برداشت مي كنند

،  سازمان و افراد    تساهل ميزان.   فرهنگي مسئله اي بلندمدت است     تساهلاما توسعه ي   
 و چيزي نيست كه     يابد توسعه مي ي چندين سال    ط،  يمثل ساير ويژگي هاي فرهنگ سازمان    

 . ارشد، بتواند آن را به سرعت تغيير بدهد كسي، مثل مدير
 در گروه پيشاهنگ، توانايي افراد       ها واكنش شفافيت دوم،   كننده ي ضمني محدودعامل  

سپري در برابر   به صورت   اين امر   .  فرضياتشان نشان مي دهد  صحت  را در پرسش مدام از       
با اعضاي گروه   .  کند عمل مي  و خودبيني در بدنه ي اجتماعي        نفس بيش از حد   اعتماد به   

 را به   سايرين حرف هاي   آيا.  مي خوانند تفكرشان را به چالش         تا چه حد     موفقيت، وجود
 بر  ها، به ويژه ايده هاي خودشان     ايدهدرستي   به   نسبت  آيا؟  مي شنوندعنوان منابع يادگيري    

 ؟ مي كنند، ترديد ا توضيح شيوه ي انجام کارهناي
 به چه عواملي مرتبط     عملکرد گروه ها  نمي تواند با اطمينان بگويد كه       يدر حقيقت، كس  

.  سازگار باشد  مايم كه با تجربه ي     هستهمه ي ما فرضياتي مي سازيم و در پي تعابيري         .  است
وآور  گروهي ن  .خواهد داشت در پي    بيشتري    بي ترديد مشكالت  ،هر چه تغيير پيچيده تر باشد    

 را با خودبيني اشتباه     اعتماد به نفس    مي دهد، توسعه    را هايش محک زدن ديدگاه  كه توانايي   
 با احترام    را تعهد به نوآوري جديد   خواهند   مي كه   هبرانيرشفافيت واكنش ها براي    .  مي كندن

 .، استراتژي مناسبي استهماهنگ کنندكارها مرسوم  و شيوه هاي انجام سازمانبه فرهنگ 

  با چالش معتقدان و ناباوران هتژي هاي مقابلاسترا

 به فهم اين كار   .  سان نيست آاين چالش   ه ي  جستجوي اهرم ها در ميان نيروهاي پيچيد       
 تعديلهاي    مي كنند و شيوه    در دوره هاي مختلف زماني بروز     كه    محدوديت هاي مختلفي 

مناسبي  اهرم فشار      فرهنگي تساهلفزايش  به عنوان مثال، ا    .  نياز دارد   تعادلفرايندهاي  
 اين مطلب براي    دانستناما  .  زيرا تا حدي تهديد بالقوه ي نوآوري را محدود مي كند            است،

  است  خطر ض در معر  ي كه  رابطان داخلي كه مي خواهند به گروه پيشاهنگ       يارهبر عملياتي   
به چند نسل از مديران      در سازمان    فرهنگي   تساهلتوسعه ي  .  فايده اي ندارد   ،كمك كنند 

تي حيا   اند، كه مسئول سازمان   يبراي مديران درك اهميت تساهل    از سوي ديگر    .  ياز دارد ن
 براي تمام    مي كنند،منزوي و خودبين     را  هايي كه گروه پيشاهنگ        فهم ديناميك .  است

 .  استالزم ، بنيادي سروكار دارند هايكساني كه با نوآوري
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توانايي   ، شفافيت واكنش ها (ديت ها  بر محدو   هايي كه در زير آمده است،       تمام استراتژي 
 تمركز دارند يا به تعديل واكنش هاي خاصي در فرايندهاي            ) فرهنگي تساهل و   جلب افراد 

  . توجه دارندتعادل

  كه يادگرفته اند در دو     مي باشند اثربخش ترين رهبران محلي كساني   .   فرهنگي بشويد  دو •
آنها .  ري و دنياي فرهنگ سازمان     خواهان نوآو خرده فرهنگ   دنياي  ؛  دنيا زندگي كنند  

  از  به محيطي براي رشد نياز دارند و به همين دليل بايد           جديدمي دانند كه فعاليت هاي    
 كسب  سازماندانشي كه از تجربه ي حضور در فرهنگ        در ضمن به    .  حفاظت بشود آنها  

اي هايشان را بر    هر دو هستند و توانايي      در پي پرورش  آنها  .  مي دهندارزش  ،  مي كنند
 .  توسعه مي دهندمحيطاثربخشي در هر دو 

به تعبيري آنها دو فرهنگي مي شوند، درست مثل كساني كه در دو كشور با دو                   
وقتي .  حركت مي كنند  اين دو جهان     بين  ماهرانهآنها  .  فرهنگ متفاوت زندگي مي كنند   

هايشان   در تيم  در عين حال،  .  با رييس خود تعامل دارند، با كلمات روسا حرف مي زنند         
توانايي طرح تساهل، به چالش كشيدن پيش فرض ها و اعتماد را توسعه مي دهند؛                  

 آگاهي خود را از      پيوستهآنها  .  چيز هايي كه در فرهنگ يادگيري محور ضروري است        
در كدام جهانند و الزامات هر يك از         و مي دانند    ؛ اين دو جهان توسعه مي دهند     مرزهاي

 در دو فرهنگ    ي، نوآوري هاي كار  مشتاق  عملياتي مديران   تمام.  آنها چه چيزهايي است   
 .اهميت آن را درك مي كنند و از آنها به اين موضوع آگاهي دارند برخي.  مي كنندرفتار

هدف او اين بود    .   تحول مخفي مي ناميد   خود را  استراتژي   اثربخش،يك مدير توليد    
 را  اقدامات تمام   ،گزارش  وي هنگام .  دور بماند  تحول واحدش از چشم شركت       اقدامكه  
 ياولويت ها اهداف وي و تيمش با         .ه مي داد ي واحدهاي ديگر ارا    مشابههايي  معياربا  

فقط تا وقتي   «:  گفتمي   .نبود فرايند نوآوري    قصد او پنهان كردن   .  سازمان سازگار بود  
 ». حرف نمي زدم،كسي سؤال نمي كرد

با موفق،  رهبران عملياتي   .  تبرانگيز اس   چالش ،توسعه ي اين نوع دو فرهنگي بودن     
بي ترديد .  ، مشخص مي شوند   جديدي كه به رشد آن كمك كرده اند           فرهنگ  خرده

اين  بايد از    آنها.  شامل مي شود  را   خاص آنها  بسياري از ارزش هاي     خرده فرهنگ جديد 
به همين دليل داشتن    .  نمايند دفاع   از آن  در مقابل ديگران     وحافظت كنند   ارزش ها م 

 .  حياتي استدهنصيحت كنن
يا بي توجه اند   ايمني سازمان    مستعد به سيستم   بسياري از رهبران عملياتي       .نصيحت •

مديران اجرايي و رابطان داخلي مي توانند با         .  آنها تأثيري ندارد  كار   بر     كه معتقدند
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تعبيرهاي ناخواسته درباره ي     ؤساز    به رهبران عملياتي كمك كنند و               نصيحت
 واژگان و اصطالحات تخصصي مي شود       اسير  وقتي ارتباط .  ايندنم  پرهيز  تالش هايشان

رهبران اجرايي و شبكه در اين مورد            مي كنند،دافعي  برخوردي ت يا رهبران محلي     
كنند مي  كمك   عملياتيبه رهبران   مديران اجرايي و شبكه     .  بازخورد مناسبي مي دهند  

 . وجه بشوندتالش هايشان مت مشروعيت را نسبت به افراد بيروني تا ترديد
تفاهم هاي ؤكنند و س  مي رهبران شبكه و اجرايي همچنين در نقش مفسر عمل             

گاهي .  مي نمايند و ديگر مديران عملياتي را برطرف          رؤسا گروه هاي پيشاهنگ،     ميان
 بايد ياد بگيرند بدون تهديد يكديگر،        مواجه اند،  ي چالش چنينرهبران عملياتي كه با      

 بايد   عملياتي  چون رهبران  ،اين مسئله بسيار مهم است    .  كنند  بيانهاي خود را     نوآوري
كار فقط رهبران عملياتي مي توانند     .  اعتبار ببخشند  فعاليت هاي جديد كسب و كار        به

 را  شانرهبران اجرايي همكاران   وقتي  .  تيم پيشاهنگ و داليل آن را توضيح بدهند           
 وقتي هستند كه اعمال فشار       اثربخش تر از   بگيرند، از يكديگر ياد      كه تشويق مي كنند 

وقتي افراد از   «:   اجرايي مي گويد    انرهبريكي از   .  مي كنند و سپس كار را رها مي نمايند      
براي من هم نقاط ابهام      مي گويم   به آنها  يادگيري سازماني شكايت مي كنند       هايتجربه

نداشته اگر پيشرفت هايي بنيادي     .  جربه كنيم  بايد تغيير را ت       اما زيادي وجود دارد،   
:جمیعت نگاری و طراحی     «به    ».نمي يابيمباشيم، به اهداف كسب و كار دست پيدا 

پیش گویان عملکرد تیم محصول
، نوشته  ی دبورا آنوکانا و»جدید

 دیوید کالدول، در 
Organization Science,
3(3), Agust 1992 

پیوند«همچنین به    .  مراجعه کنید 
فعالیت و عملکرد بیرونی:  مرزها

، نوشته ی»ای سازمانی  در تیم ه  
 دبورا آناکونا و دیوید کالدول در 

Administrative Science
Quarterly, 37(4),
December 1992, 

 . مراجعه نمایید

 . مراجعه كنيد١٤٩براي مطالبي در مورد نصيحت به صفحه ي 
 

 . سيستم بزرگ تر را ايجاد كنيد      قابليت مشاركت  در گروه پيشاهنگ      ي كار، از ابتدا  •
د ي هاي خو ي توانا اثربخش طرح ريزي،    هاينشان داده است كه تيم      MITمطالعه اي در   

سازمان قرار  بقيه ي   با   سازگار را در بستري       خود  تيم داده اند و  توسعه   رايزنيرا براي   
برخالف «.  كرده اندحكم  ست از همان ابتدا م    ، ممكن حد اين ارتباطات را تا      آنها.  داده اند

ترين  د كه مهم  ن اين مطالعات نشان مي ده     ،بيشتر منابع كه بر ايجاد تيم تأكيد دارند         
 بيروني   و سياست هاي تعامل ايشان با محيط      گيري جهت  از   موفق نوآور  ويژگي تيم هاي 
 » .ناشي مي شود

، اما دست   باشند  اثربخش  پيشقراولي بايد   همهاين مسئله به اين معنا نيست كه         
 معموالً   چنين فردي  .دن داشته باش   را به عهده    كم چند عضو تيم بايد چنين نقشي        

 ، پر خطر است و بسياري از افراد نوآور مستعد         اين كاري .   گروه مي بيند  حاميخودش را   
 . مي گردند تدافعي تر و تدافعي تر به همين دليل و مي شوند دفاع از اعضاي تيم اسير
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كنندگان كليدي،    اين است كه به طور منظم تأمين         اثربخشمثالً يك استراتژي     
 ايشانهاي  ه توصيكنيم تا در كار تيم سهيم شوند و از             مشتري ها و همكاران را دعوت    

چگونه فرايند جديد به تأمين نيازهاي «اعضاي تيم ممكن است بپرسند، . استفاده كنيم
 اعضاي تيم براي پرسش مداوم و شرح         ي تواناي ،تماس منظم با  »  كند؟مي شما كمك   
در ضمن، با اين استراتژي، اهداف تيم در جهت كمك به             .  مي يابدتوسعه  ايده هايشان  

 .ي قرار مي گيرندذي نفعان كليدي بيرون

  . مراجعه كنيد٣٢٣ در صفحه ي »گشودن جعبه ي سياه ارزيابي«به براي نمونه 
 

عدم توجه حاميان تغيير به اين نكته، اعتماد به          .   را پرورش بدهيد   شفافيت واكنش ها  •
 يانتظار مي رود تيم هاي پيشاهنگ   .  نفس گروه پيشاهنگ را به خودبيني تبديل مي كند       

 در زمره ي معتقدان واقعي      ،گذاري سنگيني كرده اند   اي جديد سرمايه  كه در فراينده  
تيم اين امر به توسعه ي توانايي         علت چيست؟    .  گاهي اين طور نيست      اما.  باشند

 .بستگي دارد و ترديد اعتماد به نفس و پرورش فرضياتش چالش مداوم با پيشاهنگ در
بنياني براي    ،تضادهاي دروني   گروه پيشاهنگ با   شيوه ي برخورد مي توان با توجه به     

 حتي اگر اعضايش    ؛ از سازمان است   كوچكتيم پيشاهنگ نمونه اي    .  رفتار ايجاد كرد  
 تمام اعضاي تيم    نخواهيمنكته ي كليدي اين است كه       .  چنين اعتقادي نداشته باشند   

 جهان داشته باشند و به آنها ياد بدهيم با تنوع ديدگاه هاي            به  نگرش واحدي پيشاهنگ  
 ديدگاه هاي متفاوت را فرصتي براي      ،آيا اعضاي تيم  .  بيايندار  نن گروه پيشاهنگ ك   درو

ديدگاه هاي خود استفاده    براي دفاع از      ديدگاه هايشان مي دانند و از آن         گسترش  
آنها نگراني ديگران را با كنجكاوي دنبال مي كنند و               ي، صورت چنين؟ در    نمي كنند

 .نسبت به آن دشمني نمي ورزند
وقتي اعضاي گروه    .   شخصي احترام بگذاريد     تغيير  در مقابل  ديگران    ومتمقابه   •

 پيامي ناخواسته   خودشان حرف مي زنند،  پيشاهنگ درباره ي قدرت تغييرات شخصي       
 و  مثل بمب عمل مي كند   اين پيام در محيط كار       »  .شما هم بايد تغيير كنيد     «:  دارند

 و كار   ب از تعدي هاي ناخواسته كس    افراد.  ترس هاي بالقوه ي ديگران را تشديد مي نمايد     
 باشدنگرانند چيزي از نگاه سازمان غلط       .  نفرت دارند بر گرايش ها و عقايد شخصي خود       

 . امنيت آنها به خطر بيفتد همراه نشوند، اگر با فشارهاي تغيير و
بدون قصد قبلي عليه د، ن چنين احساسي داشته باشتعداد قابل توجهي از افراد اگر  

با چهل مدير جلسه    «:  يك مدير ارشد مي گويد   .  نگ واكنش نشان مي دهند   گروه پيشاه
 مدير  ١٨٠داشتيم، سه ماه بعد جلسه ي ديگري با            ي در يك مكان تفريحي         مهم
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 ديگر شكايت كردند كه   افراد  .  مي زدند حرف   آن مكان تفريحي   درباره ي   برخي  .داشتيم

 ،يمي اينجا االن:  يك نفر گفت   باالخره  .   نكشيد  ما را به رخ   ه اتان   تجرب آنجا نبوديم 
 ».ند او را تشويق كردهمه.  را رها كنيدجلسه ي قبلي

 این گفته از 
Perspectives on Full-
Scale Corporate
Transformation  :The
“OilCo” Learning
History, by Art Kleiner,
George Roth, et al. (New
York: Oxford University
Press, 1999), P.133, 

 .نقل شده است

يادگيري كه به آزادي انتخاب ارزش مي نهند، چنين            به  تعهد  مبراي رهبران    
 توجه ندارند كه سازمان ها به طور         آنها.  برداشتي از گفته هايشان دور از ذهن است        

 با نيازهاي    براي تطبيق  افراد    ي رود كه مانتظار   و    هايي سركوبگرند  سنتي سيستم 

آناتومی:  ذهن های پیشرو   به    
 ی هوارد گاردنر، نوشته  رهبری

برای اطالعات.  مراجعه کنید
کتاب شناختی و مرور این کتاب به

 همین کتاب نگاه257صفحه ی  
 .کنید

  
 

 حتي اگر   ،دني مي شو ق تل امر عليه اين    اغلب آنها   حرف هاي.  مدام تغيير كنند  سازمان  
يك بكهارد، پيشرو   د گفته ي   به اين ترتيب  .  عكس چيزي باشد كه مي خواهند بگويند      

ت نمي كنند،  افراد در مقابل تغيير مقاوم    «:  مي آوريم را به ياد     يتوسعه ي سازمان مفهوم  
 كه قصد    هستيد  شما نيز مثل كسي    ».آنها در مقابل تغيير داده شدن مقاومت مي كنند       

 . آنها را تغيير بدهد،دارد
ذهن هاي  -گاردنر در كتابش     همان طور كه هوارد  .  مجبور نيستيد افراد را متقاعد كنيد      •

ختلفي از يك    م  و برداشت هاي  در يك جامعه يا سازمان تعابير        : گفته است   -  پيشرو
 استراتژي رهبري هنرمندانه اي     ،در واقع، واقعيت هاي چندگانه    .  واقعيت وجود دارد   

 و در جامعه به      سازي در صنعت اتومبيل   رز جنرال موتو  ازالون  س  آلفردمثالً وقتي   .  است
مثل (چند نفر رده ي باال     بايد   شد، براين باور بودند كه سازمان ها را          معروفطور كلي   

مثل (   اداره كنند، يا اين كه اختيارات بايد بين اجزاي سازمان پخش شود             )هنري فورد 
 اين ديدگاه ها، داستان     بدون رد الون  س  .)سس اوليه ي جنرال موتورز    ؤبيلي دورانت م  

 طبق  .مي كرداختيارات متمركز و نامتمركز رشد        هماهنگي  سازماني را گفت كه با        
جلب توجه افراد به اين گونه      رز به دليل    گفته ي گاردنر موفقيت هاي او در جنرال موتو      

  .رفتار بوده است
، الزم نيست   حرف مي زنيد هاي جديد كسب و كار       فعاليت  وقتي درباره ي ايده ها و   

 متوجه شوند كه صحبت هاي شما به سود        كاري كنيد .  نماييد را كامالً متقاعد     مخاطبان
.  با ديدگاه آنها موافق باشيد     الزم نيست كامالً  .  آنهاست و بهتر است به آن گوش بدهند       

 و آنها محكوم به بيروني       نيست نشان بدهيد كه ديدگاه آنها در معرض خطر            بايداما  
از جوانب  اگر داستان تالش تيم خود را بگوييد و نشان بدهيد كه                  .  بودن نيستند 

 معتقدان و ناباوران     چالش را براي شكستن      گامي بلند   مختلف خود را مي شناسيد،    
 . حفظ كرده ايدنيز ايد و در عين حال اشتياق و آرمان هدف خودتان را برداشته 
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 با به عنوان تكنيكي براي گفتن داستان                ٤٧٢به تاريخ هاي يادگيري در صفحه ي           

 . براي تكنيكي ديگر مراجعه كنيد٢١٠در صفحه ي ديدگاه هاي چندگانه و طرح تاريخ 
 

 استفاده از زباني     ،ها خش ترين استراتژي يكي از اثرب  .   كنيد استفاده   از كلمات  آگاهانه •
متوجه كه   از آن    پيش،  كلماتي ناآشنا مي شنوند  وقتي افراد   .  است كه ديگران مي فهمند   

تا حدي  «:  مديري در تاريخ يادگيري مي گفت     .   خسته مي شوند  شوند،موضوع بحث   
 …  ، برداشتن نقاب و    استنباط نردبان   مثل  ي، شما از واژه هاي دشوار     استباندبازي  

 ».استفاده مي كنيد

 این گفته از
Perspectives on Full-
Scale Corporate
Transformation  :The
“OilCo” Learning
History, by Art Kleiner,
George Roth, et al. (New
York: Oxford University
Press, 1999), P.133, 

 .نقل شده است

  از نگاه صاحب آن     هميشه  اين اصطالحات   . دشوار است  نامأنوسدرك واژه هاي   
رود، اعضاي تيم آنها   مي الحات جديدي در تيم به كار       طوقتي واژه ها و اص   .  قابل تحليلند 

از عجيب بودن   وقتي آنها را در صحبت با ديگران به كار مي برند،             .  را بديهي مي دانند  
 دو  خوبي براي  استراتژي   ،ي از زبان  ه آگا رشد  ،به همين دليل  .   مطلع نيستند  زبان خود 

شرح ايده هاي  يكي از نشانه هاي رهبران بزرگ، توان و قابليت            .  فرهنگي شدن است  
 . استجمالت ترين  ترين و در دسترس  ساده درپيچيده

روي دا  چيهمان طور كه قبالً بحث شد، ه     .  اساسي براي ارزش هاي متعالي ايجاد كنيد      •
با تساهل بيشتري   آسا يا راهي كوتاه مدت وجود ندارد كه فرهنگ هاي سازماني            معجزه

 . شوند جدي گرفته بايد در طول زمان باقي مانده اند و رويكردهايي اما .ايجاد نماييم
 قديمي، بنا به گفته ي آريه دوگاس، احساس هويت است؛            ويژگي دوم شركت هاي  

 بر ارزش هايي است    اين احساس هويت مبتني   .  كارشان، كيستند مي دانند كه فراتر از      
 .پيوند مي زند ، محصوالت و فعاليت هاي كسب و كار فعلي         موجودكه آنها را با بازارهاي      

اعضا «:   مي نويسد دوگاس  .پذيرتر مي كند  ، آنها را انعطاف    ها ارزش  پاي بندي به  احساس
به يكديگر  نسبت    واقعاًآنها  .  كي دارند  و مي دانند كه ارزش هاي مشتر     كيستندمي دانند  
 زير    در   اما افراد    دارد  ي يكپارچه  شركت صريحاً هويت    .  مي كنندتعلق   احساس   

 ».برخوردارند تنوع بااليي ازساختار هاي درون آن 

، نوشته یراز بقای شرکت ها   ه
آریه دو گاس، ترجمه ی علی

)1378  ساپکو،:  تهران(ارساییان  
 .مراجعه کنید

 و سازمانشان   مي برندمديران اجرايي نوآور از توسعه هاي محيط كسب و كار سود            
 : فيل كارول مي گويد   .  شوندمي يشتر رهنمون    پذيري ب  تساهل و انعطاف   سوي  را به    

 پذيرش  ». سپري شده است   بودند كارمند شما    افراد منسوب به شركت،   روزگاري كه   «
 الگوي جديد   . براي بسياري از افراد دشوار است      ،كارمنديجديد روابط    عصر  به رسيدن

 از  گرما دي «.  همراه است   رشد فردي  كارها و     بيشتر براي   مسئوليت ، عدم اطمينان  با
 و اين مسئله به      . تعهد است  خواهيم از افراد مي     آنچه  … وفاداري نمي خواهيم     افراد

 

ب

پ
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 آنان كه افراد تعهد الزم را به           ندرهبران سازمان بستگي دارد تا محيطي فراهم كن          

 احساس  ،در مقايسه با شركت سنتي     .  اما اين تعهد بايد آزادانه باشد       .  داشته باشند 
 به  رسيدن شل به همين دليل     »  .الزم است  تعلق    و احساس عميق تري از هويت      

این گفته از مصاحبه ای که در سال
 توسط رابرت هنیگ برای1997

کنفرانس بریتیش پترولیوم انجام
است شده نقل .گرفته،
د

  

از
از

بر با كار عميق      توصيف كرده است،    آن را     كه كارول  »دو گانهشبكه ي روابط هويت    «
 . پيش مي رود و ارزش ها اهدافروي 

  دنياي جديد شبكه اي    اگر مي دانند كه   -مثل كارول     -در واقع، رهبران اجرايي      
. اندك خواهد بود   يادگيري   و اعتماد   اشد، محيطي با  ب استوار   سوداگرانه روابط   بر  صرفاً
براي افراد فقط اين موضوع اهميت داشته باشد كه در مقابل چيزي كه مي دهند،                اگر  

از .  نخواهند داشت براي يادگيري عميق     را   ريسك الزم     چه چيزي دريافت مي كنند،    
 ،صل شوند  مت يكديگرارزش هاي مشترك به      سوي ديگر، اگر افراد با احساس هدف و        

پذيري را تشويق مي كند كه سازمان هاي سلسله مراتبي           شبكه اي نوعي انعطاف    دنياي
 . سنتي را كنار مي زند

چگونه در فرهنگ سازماني زمينه ي تغيير را ايجاد              ٢
 . كنيم

 ادگار شاین

كره ي شمالي،  در   در مورد تأثير مغزشويي        ات تحقيق  اولين  زمان ين از اگار ش ا
 به ويژه در سازمان ها و كسب و كارها          جمعي، آگاهي فردي و آگاهي       پيشرو تعامل 

 توسعه ي شغلي و فرهنگ       كتاب هاي او در مورد مشاوره ي فرايند،        .بوده است 
باعث مي شود كه افراد    ًمثال  .   دانسته مي شود   مسبب تغيير   در سراسر جهان   ،سازماني

نون مدرس مديريت در    ادگار اك .   لحاظ كردن پيش داوري هاي خود پرهيز كنند       
MIT      راهنمايي هاي  ي و .گذاران مركز يادگيري سازماني است        و يكي  بنيان 

 كتاب ميداني پنجمين فرمان    و    پنجمين فرمان ارزنده اي براي نوشتن كتاب هاي      
 .كرده است

 



   رقص تغيير♦  ٣٥٢ 

 
مبارزه بل تغيير    اگرايش هاي غير ق   با   سازمان ها را تغيير بدهند         مي خواهندافرادي كه    

خطاي آنها  »  .، پيشرفت نخواهند كرد    جديد ي فرهنگ بدون خلق «معتقدند كه    آنها   .مي كنند
،  آن و درك عميق ويژگي هاي   )  خود يا ديگري  ( مطالعه ي فرهنگ    بدون.  جبران ناپذير است 

 شيوه هاي  ،ارزش هاي جديد برون چنين كاري نمي توان     .  نمي توان فرهنگي جديد خلق كرد    
اين كارها به تدريج بستري     .  ه ي امور را مطرح نمود    ديد ادار جديد انجام كارها و ايده هاي ج     

 ،گر افرادي كه با رفتارهاي جديدي خو كرده اند          ا.   جديد فراهم مي كنند    هايبراي رفتار 
به اين رفتارها گرايش     شان كمك مي كنند  كاراين رفتارها به بهتر شدن      احساس كنند كه    

 سال طول مي كشد، فرهنگ       ١٠ يا    ٥ كه    اقدام بعد از چندين       .بيشتري پيدا مي كنند   
 اكنون.   مي كند نگاه  اشيا شيوه ي جديدي به       با  مي پذيرد و   را سازماني فرضيات متفاوتي  

 .براي تغيير فرهنگ سازماني ايجاد نموده ايد بستري فقطد، ي فرهنگ را تغيير نداده اهنوز

رویکرد این مقاله تا حدی از فصل
 هشتم کتاب 

Organizational Culture
and Leadership, by Edgar
Schein (San Francisco:
Jossey-Bass, 1997) 

نوشته های دیگری.  اخذ شده است  
از ادگار شاین به گسترش فرهنگی
.یادگیری مربوط می شوند          

درس هایی برای مدیران و«
 در » مشاوران

Process Consultaion,
Vol.2 (Reading, MA:
Addison-Wesley, 1987) 
رویکردی دقیق راجع به مداخله ی

 . نامنسجم بیان می کند
Strategic Pragmatism:
The Culture of Sigapore’s
Economic Development
Board (Cambridge, MA:
MIT Press, 1997) 
از روش هایی که در اینجا توصیف
شده اند برای بررسی فرهنگ
واحدهای توسعه اقتصادی سنگاپور
و پیامدهای آن برای ببرهای آسیا
و دیگر کشورهای در حال توسعه

 . بهره برده شده است
Career Anchors (San
Francisci: Pfeiffer, Inc,
1990); Career Suvival
(Pfeiffer, 1993) 

طالعات بیشتری از فرهنگا
شرکت ها و اثر آنها بر افراد به ما

 .می دهند

 كه به تغيير    رويكردي   افراد آن را به    اغلباما  .  اين فرايند به نظر نامطمئن و كند مي آيد       
 هيئت مديره به سازمان    تصويب  با  چنين تغييراتي .  ، ترجيح مي دهند   مشهور است  سراسري
چنين كاري به   .   مي كنند را ديكته   ي قواعد جديد  ، اليه هاي مديريت ارشد    و با حذف   مي آيند

ه ي  اگر هزين  .اردد كه پتانسيل شورش و انزجار       مي انجامد  تخريب فرهنگي در فضاي بحران    
  و ف، وظيفه اي تدريجي  رشورش باال باشد يا بخواهيد افراد تواناتر بشوند، به جاي تغيير ص             

 راقبلي  فرهنگ  شما فرهنگ جديدي خلق نكرده ايد و فقط          .  پيش روي شماست  طوالني  
 . تخريب كرده ايد

نبايد از  .  به صورت چند گام مطرح كرده ايم     آنها را   ،  تكامل فرهنگي درك   به   كمكبراي  
 با بينش   ،گام ها و احكام  اين    ،مثل تمام فرايندهاي تحقيق   .  كرد تبعيت   ترتيب گام ها به    ناي

  . پيدا مي كنند ارزش،پذيري افرادي كه آنها را انجام مي دهند و تفكر و انعطاف

 روشن كردن هدف تبيين و . ١

به   ين دليل به ا  فرهنگ خود را تغيير بدهيد؟ گاهي مي شنويم كه مديران مي گويند            بايدچرا  
اين كه  يا  »  دن داشته باش  پذيراتريسازمان هاي يادگيرنده بايد فرهنگ       «كه  ند تغيير دنبال

 بهتر است ما هم اين كار       .ندن اين كار را مي ك    همه است،   معيار مقايسه اين يك   «مي گويند  
فقط نيستند، بلكه    فرهنگ سازمان    تغيير  قابل قبولي براي     اين عوامل دليل     »  را بكنيم 

 شما را به     ،هدفيا شروع با چنين      .مي باشندكار ايده آل   محيط   درباره ي   ني انتزاعي سخنا
 . سوق مي دهدانتزاع بيشتر و بيشتر 

شما تبديل شده اند،    موانع فرهنگي    به   كه در عوض، مشكالت انضمامي كسب و كار را        
گاهي اعضاي سازمان      ؟ چه چيزي به شما مي دهد       شفافيتيادگيري يا    .  مشخص كنيد 
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كه با  در محيط تيمي      .  حساس مي كنند كه قواعد ناگفته ي بازي تغيير كرده است              ا

در شركتي كه     .  ي در پي ندارد      ، سركارگر بودن اختيار       اداره مي شود    خودمديريت
شركت هاي .   را بيمه نمي كند   دايمي، مدير بودن استخدام      كوچك سازي را از سرمي گذراند   

 بحراني   با احتماالً.  و خانه را برقرار نمي كنند       محيط كار  ميان    سابق جهاني همان روابط  
 كه   متوجه مي شويد   ،جديد تهديد خارجي رقيبي         يا  انساني منابع  يا بحران حقوقي  

بعد از بحران واحد شيميايي     .  ، ادامه ي  كارتان را تضمين نمي كند     ارزش هاي فرهنگ موجود  
Bhopol       بازاريابي با  واحد  ا   بفهميد چر  بهتر است .  ، فرهنگ آن دچار تغييري شگرف شد

 ؟ چرا نمي توانند با هم پيش بروند؟ با هم كنار نمي آيندتحقيق و توسعه واحد 
 مي شوند كه فرضيات مشترك آنها با          متوجهدر چنين موقعيت هاي مبهمي، افراد         

فرهنگ .  فرهنگ رو مي آورند   تغييربه همين دليل، به      .   تناسبي ندارند   هاي موجود واقعيت
اين .   ياد مي گيرند   تمامي گروه ها  است كه اعضاي       ييات اساسي مشترك   الگويي از فرض   

 وقتي كه كسب و كارشان را بارها و بارها موفق به              ؛فرضيات از تجربه ي افراد بر مي خيزند      
 . پايان مي رسانند

به موفقيت  مثالً فرض كنيد كه شركتي با توليد محصوالت متوسط با قيمت مناسب                
ار ناگهان تغيير كند و افراد بيشتري به دنبال محصوالت با كيفيت             اگر باز .   است دست يافته 

از .  باشند، و حاضر به پرداخت قيمت باالتر نيز باشند، اين شركت دچار مشكل خواهد شد                
و تغيير بازار را درك     »   اما براي آن پول نمي دهند      ند كيفيت به دنبال مشتري ها    «، آنها نگاه
 .مي شوند اين نكته ي مي كند، تازه متوجه سقوط چشمگيرفروشوقتي . كنندنمي 

 زندگي  ، گروه معنا مي دهند   اعضاينگ به وقايع روزانه ي     مستمر در فره     هايفرضپيش 
با روش هاي    ( هافرضپيش اين  .  بيني مي كنند و بنابراين نگراني را كاهش مي دهند         را پيش 
 زندگي  اي مختلف جنبه ه و احساس    تفكر،  ادراك به عنوان روش درست      -  ) و صريح  ضمني
 تغيير فرهنگ سازمان مثل تغيير       . به اعضاي جديد گروه آموزش داده مي شوند         -  روزمره

تغيير   در برابر فرهنگ ها  به همين دليل    .  مي خواهد  وقت سال ها   ،گرايش هاي اساسي اعضا  
داده ارزش ها  به   حمله   ي است كه در مقابل     مقاومت طبيعي ترين پاسخ  .  مقاومت مي كنند 

 .مي شود

 فرهنگي براي انجام مطالعات جمع كردن يك گروه . ٢

 مثل پيمايش، پرسشنامه و يا مصاحبه            ي با ابزارهاي تحقيق     ،نگفره   هايفرض پيش 
ويژگي هاي فرهنگ ها را گروه ها مي سازند نه اشخاص، و فقط در گروه            .  نمي شوندشناسايي  
شكل مسازمان را كه به      چند بخش    از نفر   ٥٠ تا   ١٠گروه  يك  .   اند تشخيص قابل  فرهنگي
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 مطمئن  ، وجود دارد   مشكلي اگر در بازاريابي، خريد و توليد     .  شامل مي شود   ،مربوط مي شوند 

 .  حضور دارندحوزه ها در جلسهشويد كه افرادي از تمام اين 
 ممكن  -نسبت به آنها آگاه باشيد       فرقي نمي كند كه تا چه حد        -  هاي شما  داوري پيش

 ،ديدم كه در شركت تجهيزات ديجيتال       مي   ،١٩٧٠ اوايل دهه ي     در.  است اشتباه باشند   
جلسات از استدالل به    مسير  ند و   د مي ش درگير  يكديگرمديران با   

بارها، سعي كردم به آنها بگويم اگر با           .  مشاجره كشيده مي شد  
، عملكرد سازنده تري نيز     دن داشته باش   ييكديگر برخورد مناسب   

نه مي زدند و به حرف هاي من       آنها به من طع   اما  .  خواهند داشت 
 . توجهي نمي كردند

متوجه شدم آنها به دليل      .   از تالش دست برداشتم     سرانجام
 در  خشونت و عصبانيت ذاتي خود با يكديگر در نزاع نبودند، بلكه           

ايده هايي كه سرنوشت شركت را تضمين مي كرد با         پيشبرد  مورد  
 را كه مطرح      ايده هايي .راه مفيدي يافتم  .  جنگ داشتند   هم سر 
 اين كار   . مي نوشتم ،و يا در حال انجام بود     فراموش مي شد     ،مي شد

به حوزه ي  باعث شد براي آنها مفيد باشم و بدين طريق توانستم            
  اين بار .  ديدگاهم را به آنها تحميل نكنم        شوم و   وارد فرهنگ آنها 

 .كرده بودماز درون نفوذ 
 اين است كه از سطح       ،ها داوري  پيش از   بررسي خود  مصون نگه داشتن  يك راه براي    

 نگاه كنيد، سپس به ارزش هاي       ظواهر امر ابتدا به   :  نفوذ كنيد گروه  ناظر خارجي به درون      
 . توجه نماييد فرهنگ گروه ضمني ه هايادعايي و پس از آن به فرضي

 .  را فهرست كنيدظواهر امور. ٣

 افرادي  .در ذهنم مانده است     ،DEC  روز ورودم به   فضاي پر آشوب     از روشني   هنوز تصوير 
، افراد مزاحم   بودبا لباس هاي رسمي به سرعت از كنار يكديگر رد مي شدند، همكف شلوغ               

 . نداشت در يدفتربودند و هيچ هم 
تفاوت عظيمي وجود    .  مي دادم مشاوره     نيز  شركت شيميايي ديگري    بههمان سال،    

يك منشي مرا به     .  ار رسيديم  انتظ قاز راهروي ساكت و تميزي گذشتيم و به اتا          .  داشت
در كنار  .   در طبقه ي سوم رفتم    ي طوالني ديگر  يآسانسور راهنمايي كرد كه از آنجا به راهرو       

.  نوشته شده بود   ،بودبخش   بود كه روي آن نام فردي كه مسئول آن           تابلويياي،   بستهر  هر د 
يدم كه اين   از منشي پرس  .  بود رنگ هاي قرمز و سبز        بهي  ك كوچ  هايباالي هر در المپ    
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 در دفتر نيست و اگر كسياگر المپ ها خاموش باشند يعني «؟ او گفت براي چيستالمپ ها  
معناست كه شما مي توانيد اين  المپ سبز به    .  مسئول آن است  حضور  به معناي   روشن بودند   

 اما نمي خواهد   مسئول دفتر حضور دارد،    المپ قرمز است      وقتي  اما ؛در بزنيد و داخل شويد    
 » .اسش را پرت كندكسي حو

.  مي باشند ند، نشانه هايي مشهود از شيوه ي حيات سازمان       ظواهر امر تمام اين نشانه ها    
در .   هر چند تيم شما ممكن است آنها را مهم نداند             ،د كه آنها وجود دارند     ن مي پذير همه
ر  بسيا ي تابلوي نام افراد در سر در اتاق ها نشان مي داد كه مديران افراد                    نبودن جايي

به امنيت آنها   نامشان  مشخص نبودن    و    اند انگار در معرض خطرات تروريستي      اند،خصوصي
 بايد با فهرست كردن آنها      ،چون نمي دانيد كه اين نشانه ها چه معنايي دارند       .  كمك مي كند 

شما مي توانيد اين   .  اتاق را با صفحات نمودار پر كنيد        .  بر روي تخته ي سياه آغاز كنيد       
 : پرسش از خودتان شروع كنيدفهرست را با 

 ياتي را به خاطر مي آوريد؟ يچه وقت به اين سازمان پيوستيد، چه جز •
 است، شيوه هاي انجام كارها؟ كدام قواعد؟ جالبچه جنبه هايي از محيط كار براي شما       •

 چه روش هايي ؟ چه عاداتي؟

 روحيه ي سازمان : ارزش هايي ادعايي . ٤

چه .   بيان كنيد  ، پنهان شده اند  وراي شيوه هاي ظاهري   كه در      داليلي را  ،مانند يك گروه  
 د؟ ن يا وادار مي كمي دهد سوق  اي شيوهچنينچيزهايي اعضاي سازمان را به 

 ما  ماست،اين شيوه ي كار    «:   گفتند ، پرسيدم چرا دفاتر در ندارند     وقتي،  DECمثالً در   
 برداشتن درها   بهزاد  آفتگوهاي  مدير عامل به دليل فقدان گ      »  .تعامل آزاد را دوست داريم     

 . اصرار داشته است
 پشت درهاي بسته كار مي كنند؟ منشي نگاه عاقل           همهاكيجي، پرسيدم چرا     بدر كي 

چگونه    در غير اين صورت،   .  اين شيوه ي كار ما است    «:  اندر سفيهي به من انداخت و گفت         
 ». را انجام بدهندهمه مي توانند كارشان

 و ارتباط  كارها   شيوه ي انجام  كه   ندي داشت مارزش هاي منسج هر دو سازمان اصول و       
: شنيدم كه افراد مي گفتند    مي  در شركت هاي ديگر       بارها .را شرح مي داد   يكديگر   باافراد  

ما فكر مي كنيم   «يا  »  .مشكالت سازمان از سلسله مراتب اهميت بيشتري دارد       حل   براي ما «
م كه روسا بايد    يما معتقد نيست  «يا  »  خوبي است  چيز   ارتباطات و تعامل افراد با يكديگر     كه  

 » .حقوقي بيشتر از زيردستان داشته باشند
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 اعضاي  آيا  .ارزش هاي ادعايي سازمان خود را بر روي تخته ي ديگري بنويسيد           اكنون  
 .  موافقند كه موارد ذكر شده ارزش هاي ادعايي اصلي سازمان راتشكيل مي دهندتيم

 منابع معنا و تضاد:  فرهنگي  هايفرضپيش . ٥

 را كه در     ي عميق  هايفرضپيش  و ارزش هاي ادعايي، مي توانيد        ظواهر امر با فهرستي از     
 . ثباتي ها آغاز كنيد با اشاره به بي.  جستجو كنيد،فرهنگ رسوب كرده است

 باما به صورت تيمي و       «:  شركتي كامپيوتري ارزش هاي ادعايي بسيار بلندي داشت        
.  در واقع بيشتر تصميم ها محصول تبادل نظر گروهي متمركز بود           ».موفاق تصميم مي گيري  

 فقط دستاوردهاي   ، شامل پرداخت و نظام هاي پاداش و توسعه ي شغلي        ظواهر امر در ضمن   
 كار   به اين سختي با     سازمان  چرا فرهنگ  نمي دانستهيچ كس   .  ندفردي را در نظر مي گرفت    

 تيم را براي تحقق ايده آل ها        انگيزه هاي و    وقتي خواستم مسئوليت    .مي مقابله مي كند  يت
 ».يديجدي نمي گو«: ، مبهوت شدند و گفتندنهادينه كنند

. با صحبت درباره ي تضادها، روشن شد كه افراد با شيوه اي تثبيت شده كار مي كنند                
كسي نمي داند آيا .  فقط و فقط نقطه ي آغازندماتمن متوجه شده ام كه تصمي«: فردي گفت 

همه را در نظر بگيريد و مطمئن شويد          مالحظات  بايد  .   يا خير  ه اجرا در مي آيد   بتصميم  
 ،اگر بتوانيد اين كار را بكنيد     .  با آن موافقند    بي اثر كنند حتماً  افرادي كه مي توانند تصميم را      

 ». خواهيد بود و قهرمان مي شويدتصميممسئول 
در  گرايش هاي پنهاني را كه        شما بايد :  دن ديناميك هاي پنهاني دار    ن هاسازماهمه ي  

كمك مي كنند كه به اين       پرسش هاي زير    .نماييد  وجود دارد، آشكار  پاسخ هاي غيررسمي   
 .تضادها پاسخي مناسب بدهيد

 درباره ي  خاصي   هايفرضپيش   ، هر سازماني  ؟دارد حقيقت   چه تعريفي از  فرهنگ شما    •
 حقيقت با استدالل     ،DEC   در مثالً.  شيوه ي رسيدن به فهم مشترك واقعيت دارد        

، از نظر   نباشديستان با آن موافق     ي و ر  كنيد اگر شما ايده اي را مطرح        .دوتعيين مي ش 
، به نوعي تنبيه    كنيداگر اشتباه   .   ريسك كنيد و آن را انجام بدهيد        مي توانيدفرهنگي  

، قهرمان  باشد و اگر حرف شما درست        نيست  شديد اما اين مسئله چندان       ؛يدومي ش
اگر .   بود  روش ها علمي و پشتوانه ي    اكيجي، حقيقت در قلمرو اعتبار     بدر كي .  يدومي ش

ليف كرده بوديد، حرف هايتان خود به خود درست فرض         أد و مقاالتي ت   داشتيشما دكترا   
 . مي شدند
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 ؛ارنده و برخي سازمان ها پرومت دارد؟ي بشر چه اعتقاد هايفرهنگ شما درباره ي توانايي •

 عقيده ي ديگري كه    .)شامل طبيعت (ره موانع را كنار مي زند       قدرت اراده ي بشر هموا   
. بيشتر در سازمان هاي آسيايي معمول است به قدرت اراده ي بشر اعتقاد كمتري دارد              

 داشته باشند، با تصوير      تعادلافراد وقتي پيش مي روند كه با نيروهاي پيرامون خود             
 . پيش بروند امور بزرگ تر هماهنگ باشند و با جريان

 دوگريگور    داگالس مك  ١٩٦٠ در    بشر چه ديدگاهي دارد؟    ذاتفرهنگ شما درباره ي     •
 :  عنوان كرده است كه هنوز مطرحند راعقيده

 اگر به آنها مسئوليت بدهيد،      . افراد اساساً تنبل و غيرمتعهدند      : مي گويد xنظريه ي  
 به مجازات ها راو ا  مسئوليت ايجاد قواعد، پاداش هبار مديران بايد   .خوب عمل نمي كنند  

 بشري  ذاتاين نگاه به    .  نشود  شكست سازمان   باعث بكشند تا بدي ذاتي افراد        دوش
رؤسا به  «كارمندان فكر مي كنند كه     .  جر مي شود من   خودواقعيت بخش اغلب به رسالتي  

. را زير نظر دارند   ماز من مي خواهند كه ساعت بزنم و تمام حركات           .  آنها اعتماد ندارند  
 »؟ستيمتفاوت انجام دادن كارها چفايده ي 

 در کتابY و نظریه ی Xنظریه ی 
 :زیر است

The Human Side of
Enterprise, by Douglas
McGregor (New York:
McGrow-Hill, 1960,
1985). 
 

 اگر  .پيچيده است موجودي  انسان    مي گويد  -  y تئوري   -  گريگور نگاه ديگر مك  
. در ساختار پيرامون آنها است    )  دست كم تا حدي     (مشكلخوب كار نمي كنند،    انسان ها  

گريگور  مك.  بروز مي كند ذاتي آنها   و تعهد   اگر به آنها فرصت ترديد بدهيد، خالقيت          
 .  را داشته اندy نظريه ي اثربخش، كه اغلب مديران ه استهده كردمشا

به آن  افراد و حلقه هاي سازمان يادگيرنده  ازنگاه سومي نيز وجود دارد كه بسياري 
اگر مشكلي  .  مي گويد كه بشر اساساً خوب و قابل اعتماد است          اين نگاه     .ندرو آورده ا 

 . ردف نه سيستم است بر عهده ي وجود دارد، اين تقصير
 بسياري از افراد هنوز اين      ؟فرهنگ شما درباره ي سازمان اجتماعي چه ديدگاهي دارد        •

كه فقط با وجود سلسله مراتب منظم و روشن بودن مرز هاي             ديدگاه سنتي را دارند      
افراد بايد  :  ديدگاه ديگري مي گويد  .  اختيار و مسئوليت مي توان بر افراد مديريت كرد         

 كه در آمريكا مسلط      سوميديدگاه  .   گروه قرباني كنند    مصالح حفظودشان را براي    خ
افراد بايد  .   مي داند  سازمان مراتب است، ارزش توفيق فردي را باالتر از گروه و سلسله           

. نمايش بدهند داد و ستدخودشان را اداره كنند و تفاوت هاي خودشان را در نوعي بازار   
 زمان، فضا، اختيار باز بودن،            درباره ي بسياري چيزها، ماهيت        سازمانفرهنگ   

كدام ابعاد براي مشكلي كه شما        .   دارد  پيش فرض هايي تفاوت هاي جنسيتي و غيره    
 .  مهمند،يدرسعي در حل آن دا
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 فرهنگي الگوهاي محدود كردن تشخيص . ٦

 مي توانيد فهم جمعي    ، را درك كرده ايد   ي درون سازمان  اكنون كه برخي تضادهاي فرهنگ     
 مي خواهيد تحقيق فردي انجام بدهيد و يافته هاي خود را با                اگر.  يدنمايروشني كسب    

 . تكنيك هاي زير به شما كمك مي كند. مرور كنيديكديگر 

آنچه « آنها بگوييد    به.   شرح دهيد   به اعضاي جديد   گوش دادن به فرهنگ خودتان را       •
 ».براي همراهي با سازمان الزم داريد، يادبگيريد

فرهنگ هاي درون سازمان را      افراد بافكري كه خرده    به  .  اشيدبه دنبال افراد مطلع ب      •
 آن را    داليل .ان اتفاق مي افتد  همنمي دانم چرا فالن اتفاق و ب        « بگوييد   ،مي شناسند

برداشت ها و تفكرات جديدي مطرح     ،  ادراك ها  ، فرايند تبيين   با ».براي من شرح بدهيد   
  .مي شوند

 به دنبال   .ديگر بررسي كنيد  سازمان هاي    ا خود را ب    شباهت ها و تفاوت هاي سازمان     •
 مثل هم فكر مي كنند و به دنبال جاهايي باشيد كه             اعضاي آن  سازمان هايي باشيد كه  

  سپس بررسي كنيد   .كارهايي مي كنند كه به نظرتان كامالً احمقانه است        سازمان  افراد  
 ؟ ددآنها مي گر باعث تداوم ي اصيلند و چه چيزهاي حداين فعاليت ها تا چه

: فرض كنيد رييس شما در جلسه ايستاده و مي گويد           .  ايجاد كنيد تضادهايي فرضي    •
خواهيم  مي«يا  »   بفرستيم آموزشيمي خواهيم تمام اعضاي سازمان را به دوره ي            «

چگونه سازمان چه اتفاقي مي افتد؟ فرهنگ » كسب و كار اصلي خودمان را تغيير بدهيم
حبت درباره ي سناريوهايي كه ممكن است اتفاق        پاسخ مي دهد؟ با ص   به اين تغييرات    

 .مي يابيد ، اتفاق مي افتد ها چالشهنگام بروز در عملبيفتد، ايده ي بهتري از آنچه 
در آن  .  دير يا زود به روش خودتان عمل خواهيد كرد         .  جانبه پرهيز كنيد   از تعابير يك   •

ده باشيد، دچار    كر لحاظموقع، اگر فقط نظر يك يا دو نفر را در فرهنگ خودتان                  
هاي شما را مي بينند، متوجه خطاهاي شما            داوريش افراد پي .  مشكل خواهيد شد   

عضاي تيم  اهاي   ديدگاه  تعامل  تشخيص دقيق به  .  هستند و در نهايت حذفتان مي كنند     
يا مشاور بيروني، ديدگاه هاي     گر   تسهيل به اين ترتيب،  .  فرهنگي بستگي دارد  مطالعه ي  

 .ميل نمي كندخودش را به گروه تح

   سازماناقدام به تغيير فرهنگ: مداخله ي رسمي . ٧

  . استاكنون تيم آماده ي مبارزه با مسايل عملياتي
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 به دنبال چه دستاوردها و شيوه هاي انجام كارهاييد؟ •
 پيش فرض هايبه ويژه    (تغيير مي شوند    پيشبرد   مانع    يهاي فرهنگ  كدام ويژگي  •

 ؟)فرهنگي
 كمك مي كنند؟هايي بهتر  چه ويژگي •
كارمندان و افكار    نتايج مطلوب، چه گرايش هايي بايد تغيير كنند؟ ديدگاه           تحقق  براي •

 از  ي كه مديران چقدر بايد تغيير كنند؟ چگونه تصوير        خود  چقدر بايد تغيير كند؟      
 ، از موقعيتشان در سازمان      تعبير ذهني افراد    تغيير مي كند؟ چگونه       مان داريم، خود

 تغيير مي كند؟ 

نتيجه   در.  ال ها را نمي پرسند  ؤ تغيير از خودشان اين س     ندر بسياري از سازمان ها، رهبرا    
 آن را دست كم مي گيرند و فرض مي كنند كه          ؛كارهاي الزم در ذهنشان به حداقل مي رسد      

به درستي   نمي توانند كارها را      دوقتي متوجه مي شوند كه افرا     .  انجام كارها دشوار نيست    
 . باني مي شوند عص،انجام بدهند

یکی از مسیرهای کنکاش، سه
خرده فرهنگی است که در اغلب

اپراتورها،.  سازمان ها دیده می شوند  
که به کارها نزدیکند، افراد را منبع

مهندس ها و تکنیسین ها.  می دانند
سئول طراحی محصوالت وم

سیستم هایند و به امکانات طراحی
سیستم ها توجه دارند و افراد را

مدیران.  مسئله ساز تلقی می کنند   
افراد و فن آوری را هزینه بر

کسانی که می خواهند.  می دانند
سازمانی اثربخش داشته باشند،
الزم نیست تمام جوانب را در نظر

 فرهنگاما باید با این سه    .  بگیرند
آشنا باشند تا درک روشن تری از
.اولویت های یکدیگر داشته باشند    

کلید,  سه فرهنگ مدیریت   «به  
 ، در »یادگیری سازمانی

Sloan Management
Review, 38: 9-20, 1996, 

 .مراجعه کنید

 

 نزديك تر است توجه    به خواست ما  اگر به ويژگي هايي كه     .  به نكات مثبت توجه كنيد    
 . سان تر خواهد شدآ، تغيير بسيار دكني

 شروع كنيد

 و  يالگوهاي نقش به  افراد  .   ابتدا آن را تصحيح و تكميل كنيد         ، از قلم افتاده   مرحله اياگر  
 تغييرات موفق با خلق اسطوره هاي       .ا شناخته شوند   كه با آنه    ي نياز دارند  قهرمانان جديد 

 . هند شيوه هاي جديد انجام كارها همرا و داستان هاي قهرمانانه،جديد
افراد دروني  .  انجام اين كارها بدون كمك بيروني، بسيار دشوار است               :نهايي تفكر  

وژه هاي پردر  .  خودشان را ببينند  سازمان   و محدوديت هاي فرهنگ      نمي توانند نقاط قوت  
هر يك نگاهي   .  و دروني ها با يكديگر همكاري مي كنند        تيم بيروني ها  موفق،تغيير فرهنگي   

بيروني الزم نيست    افراد  اما  .   مطرح مي شود    مناسب كليدي دارند كه در موقعيتي       
در يكي از    يك كارشناس خوب توسعه ي سازماني          باشند، شناس يا مشاوري گران     انسان
 .  مي تواند نقش بيروني را براي بخش ديگر سازمان بازي كند اغلب، سازمان هايبخش

.  وجود ندارد  آنها براي   جايگزيني اما   ،وقت به نظر مي رسند   اتالف  اين كارها پيچيده و     
اگر درباره ي آن فكر كنيد و ديناميك هايش را         .  فرهنگ پيچيده، قوي، عميق و ثابت است       

 . مي يابد تكامل ،بفهميد
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  در هارلي ديويدسون در هارلي ديويدسون    فرهنگي فرهنگيآغاز كشفآغاز كشف

  مارتی کاستلبرگ 

؟ در چهار سال گذشته، از خودم اين سؤال       را دارد  چه پيامي    قصد بيان فرهنگ سازمان شما    
كار من  .   در هارلي ديويدسون پرسيده ام     يادگيري مورخ    گر و  تحليل ،را به عنوان مشاور    

كنند و آنها را به شكل        شنيدن داستان ها و استعاراتي است كه افراد از آنها استفاده مي               
به .  بيان مي كنند )  گاهي به صورت مكتوب و يادداشت هاي گفتگوهاي يك تيم          (رسمي تر  

مسايلي كه براي آنها زبان . نشده اند مطرح  پيش از آناين طريق مسايلي مطرح مي شوند كه
 .تحليلي مناسبي وجود ندارد

 كه در   ي مردان ؛يدار كردم مثالً يك بار با گروهي كه محصول را آزمايش مي كرد د              
 فقط از خيابان جلوي اداره ي مركزي شركت عبور            و كارگاهي بدون پنجره كار مي كردند     

چندين نفر  .  ريزي توجهي نداشتند   آنها در جريان كار غرق شده بودند و به برنامه         .  مي كردند
 زجارها، و ان   غر زدن ها تكرار  .  و بقيه ساكت بودند      وقفه در جلسات شكايت مي كردند       بي

 كه  مي كردند نوعي احساس تهوع ايجاد      همگي حتي بوي قهوه ي سوخته      ، ديوارهاي كثيف 
 . بود سازماناعضاي بقيه ي  منعكس كننده ديدگاه

 به خاطره پدر و مادرماین مقاله
تقدیم می گردد که زندگی مرا
لبریز از داستان های جالب

 مارتی کاستلبرگ. کرده اند

 

پستان عقبي را      ام«:   چيزي توجه مرا جلب كرده است           ،سپس يك كارمند گفت    
 .ش چيست  فوراً متوجه شدم منظور       ،من كه در مزرعه بزرگ شده بودم           »  .مي مكيم

 رقابت   خوردن  بايد براي شير   ،مادر، كه هيچ ماده گاوي آنها را قبول نمي كند         گوساله هاي بي 
 و سعي مي كنند پستاني پيدا كنند       پرسه مي زنند اغلب آنها اطراف گله     .  كنند تا زنده بمانند   

هد آنها ياد مي گيرند كه وقتي گاوي گوساله اي ديگر را شير مي د             .  كه از آن تغذيه كنند     
اين روش تا وقتي گاو     .  پشت آن حركت كنند و وقتي سرش را بر مي گرداند آن را رها كنند             

 . سير مي شود كار مي كند و گوساله موضوع نشده است،متوجه 
. ل ديناميك مطرح شدند   يمسا  من اين تصوير را براي گروه بازگو كردم و شماري از             

به ندرت خودشان كارشان را      .  كنند مجبورند منابع را جمع        مي كردند كه  احساس   افراد
وقتي پروژه اي شكست مي خورد    .  بود يا به طور اثربخش  به آنها مربوط           بودند طراحي كرده  

 .  شده اند سايرين بالگردانمي كردند كهاغلب احساس 
 نزد بلكه تصوير گروه       ،كنم كه اين مرحله عامل اثربخشي بوده است           نمي  من ادعا 
همان طور كه نوشته ام آنها به شكل       .  سازمان تغيير كرده است     ساير بخش هاي خودشان و   

ه كردند كه به همكاري بيشتري نياز داشت و           يفرايندهاي جديدي ارا  .  جديدي در آمدند  
 .  مديريت كننددر حوزه ي خودطراحي كردند تا جريان كار را  اي پروژه هاي توسعه
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ابهت طراحان به عنوان    .  اشت د ارتباط با تاريخ سازمان      هارليتصوير مهم ديگري در      

وقتي ويليام هارلي و برادران ديويدسون شركت       .   آن باز مي گردد   افتتاح به   ،هنرمند شورشي 
 .حش برده بود  و جايزه اي براي نقاشي حيات       بود و  هارلي نقاشي مشهور  .  سيس كردند أرا ت 

د و همين   بوكلت  يكه بخشي از موتورس   طراحي كرده بودند      ضايعاتآنها ماشيني متشكل از     
 آنها اولين   ، داستاني كه بيشتر به افسانه شبيه است        طبق.  امر باعث شهرت آنان شده بود      

 .ه اندكاربراتور را با استفاده از قوطي كنسرو ساخت
، د بازار راك  ي وقتي شركت مجبور بود با چالش ها       ١٩٨٠افسانه در اواسط دهه ي      اين  

هارلي با  .   ثمر داد  ، و پنجه نرم كند     ل و تنزل كيفيت دست     ورقابت آسيايي ها، سقوط پ    
 نفوذ بر دولت ريگان براي تعرفه هاي باالتر و استفاده ي خالق از             ،تكنيك هاي كيفيت فراگير  

 محصول را كاهش     پرسنل طرح ريزي   همچنينآنها  .   مقابله كرد  ، با اين چالش ها    تجارت
 در  راي باقي ماندن   ب  محصول مجبور شدند   طرح ريزيافراد  ساير  با سخت شدن كار،     .  دادند
 هنرمندان شورشي شركت با منابع      كاراز شيوه هاي     داستان هايي.  تالش بكنند   ، كار  و كسب

ي را  زر گا ك چطور است كه تان    ؟ كنيم ي داير  نمايشگاه جديد  بايد  .ساخته شد و افراد محدود    
 يهمان طور كه مهندس     جديدي خلق كنيم؟    اثرم و   نيك   مقوا پر   با از وسط ببريم و آن را      

 ».ما در آن روزها، حقه هاي زيادي ياد گرفتيم«: مي گويد

کارهای بررسی فرهنگی که در
اینجا توصیف شده اند، تحت تأثیر
کارهای متعددی درباره مداخله ی

 . انی هستندسازم
Fustering Critical
Refelection in Adulthood:
A Guide to
Transformative and
Emancipatory Learning,
by Jack Mizerow and
Asociates (New York:
Jossey-Bass, 1991);
Images of Organization,
by Gareth Morgan
(London: Sage Publishing,
1997). 
 

مثالً در حالي كه يك      .  با رشد انتظارات مشتري ها، كارآيي اين شيوه نيز افول كرد            
تحويل يك قطعه ي    از چند هفته ي قبل منتظر          طبق رويه ي رسمي       جديد    مهندس

حالي كه اين يكي    در  .  گرفتمي  چند ساعت     طي  را قطعه همكارش همان    درخواستي بود، 
ي شيوه ي قهرمانانه ي غيررسمي به معنا.  مثل قهرمان بود، ديگري غير اثربخش تلقي مي شد       

البته هميشه .  محصوالت جديد استطرح ريزيتوانايي شركت براي تهديد  سيستم و نابودي
 . استثنا وجود دارد

 هنرمندان  ند، به سنت خود به عنوان       نحرف مي ز   وقتي افراد درباره ي اين مسايل      
اين صحبت ها به گفتگوي غني تر و تعالي شخصيت ها منجر               .  شورشي اشاره مي كنند   

كه دوستان قديمي در مقابل          اين به جاي اين تصوير به افراد كمك مي كند          .  مي  شود
 .  كه شيوه هاي عمل متفاوتي دارنددن، فرض كنقرار بگيرنددوستان جديد 
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او
 .

  همه گيرتعهد    ٣
 آندری شاپیرو

؟ آندري  چه كاري مي توان كرد    دلبستگي به تغيير بنيادي در سازمان        اي گسترش بر
 تفهمي سشنا  نگاه روان از مخابراتي، يشاپيرو مشاور داخلي شبكه هاي نورتل، شركت     

 برنامه اي كامپيوتري براي       .شكل نگاه كرده است    مو متفكر سيستمي به اين        
  طراحي كرده است  اند،هبررسي اعضاي تيمي كه با اين مشكل مواجه شد

 شيوع پيدا    همه گيراگر ايده ها و الگوهاي رفتار در بين جوامع بشري مثل بيماري هاي                 
، باعث  مي شد همان مكانيسمي كه باعث انتشار ويروس وبا         اگر  ؟چه اتفاقي مي افتاد   ،مي كرد

ست چنين  شواهد نشان مي دهد كه ممكن ا       .  خيلي جالب بود    ،انتشار ايده ها نيز مي شد    
 . دق باشداامري ص

شبیه سازی که در اینجا توصیف
کاربرد نقطه ی  عطف«شده است،   

به صورت ابزار»  ییر سازمانی در تغ 
برای اطالعات.  در دسترس است  

بیشتر به
com.fieldbook.www://http
html.resources/  مراجعه کنید.

،»نقطه ی عطف   «همچنین به       
،نیویورکرنوشته ی مالکوم کالدول،     

. مراجعه نمایید    1996 ژوئن     3
کادول اخیراً کتابی درباره ی این

مرجع.  موضوع نوشته است      
 .مناسب دیگری کتاب زیر است

Micromotives and
Macrobehaviour, by
Thomas Schelling (New
York: W.W.Norton,1978).

 – حرفه اي ها، مديران و معلمان      –اثر الگوهاي مثبت    ، ه شناسمثالً جاناتان كرين، جامع   
است، ترك  %  ٥ كمتر از     افرادوقتي تعداد اين     .  بر زندگي نوجوانان مطالعه كرده است         را

  آنجا نقطه عطف است و در     درصد   پنج.  تحصيل و حاملگي هاي نوجوانان دو برابر مي شود        
سقوط تدريجي وجود   .  تبديل مي شوند الگوهاي اجتماعي كاركردي به الگوهايي كژكاركرد        

 . مي گذاردندارد، تغييري كوچك اثري عمده 
 تعهد را   ، سازمان مي تواند به همان شيوه      آيا  مي خواستم بدانم  ،من در شبكه ي نورتل   

طراحي  اصل اپيدمولوژي    اساسي بر    كامپيوتر ي الگوي ، عامالن تغيير  يبا ورود .  منتشر كند 
تعداد افرادي كه به بيماري مبتال مي شوند از تعداد افرادي كه درمان مي گردند             وقتي  .  كردم

 به نسبت بسيار    ،سرعت انتشار يك اپيدمي   .  ، بيماري به اپيدمي تبديل مي شود     بيشتر باشد 
اگر به  .  د بستگي دارد   مي يابن بهبودمهم تعداد افرادي كه مبتال مي شوند و تعداد افرادي كه            

، بقيه ي عوامل ثابت باشند     بشوند و     بيمار مي يابند    بهبودتدريج افراد بيشتري از آنچه        
 تغييري   باعث سازي، مثل ايده اي است كه     بيماري به تدريج اپيدمي مي شود، در اين شبيه        

 . ابزار انتشار نيز حاميان تغييرند. خاص در سازمان مي شود
 نفر  پانصد  . آغاز شد  ،طرف بودند   بي ايشان نفره كه اكثر     ٢٠٠٠٠اني  سازي با سازم   شبيه

و  در معرض ايده هاي جديد قرار گرفتند         و  مبتال شدند  نفر ديگر    پانصد  .حامي تغيير بودند  
 نفر  ٢٠٠٠٠سازي اين بود كه تمام        هدف شبيه  .كردند  آزمايششان    تجارب شغلي  آنها را در  
 . بشوندتغيير  حامي ،زينهكمترين ه ترين زمان و با در كوتاه
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 كارهاي رهبران عملياتي و اجرايي را انجام          سعي مي كردند افراد  برخي  حين كار،     در
 و فرستادندبه كالس هاي آموزشي را كارمندان . كردندآنها حاميان جديدي استخدام . بدهند
ا ديگران   را براي مذاكره و تماس ب        تغيير  حاميان فرصت  .درآوردند گروه    به صورت  آنها را 

زيربناي حمايت تغيير را    .  كردند انگيزه هاي مالي فراهم      مطلوب، براي رفتار    دادندافزايش  
 مثل زندگي واقعي، هر اهرمي هزينه اي دارد و         .دادنديا رفتار خودشان را تغيير      كردند  بهتر  

 .اثربخش است ،شودمي تأثير آن در سازمان احساس وقتي تا 

نقطه ی«برخی افراد که از مدل         
استفاده می کنند، تعداد»  عطف
 حامی تغییر در سازمانی با500

 پرسنل را بسیار دست باال20000
 آندری شاپیرو. می دانند

 اما برخي اثرات جانبي     .وتاهي افزايش داد  در مدت ك  ان را    تعداد حامي  ،تمام اين عوامل  
آموزشي به سرعت   گذاري    سرمايه  اگر  مثالً .شدكاهش تعداد حاميان در بلندمدت      باعث    ،آن

اساس مذاكره    بر.  افزايش بيابد، مقاومت افرادي كه تالش را به حدي نمي دانند، برمي انگيزد          
 و الگوي بازنگري شده اي را      ل ضريب اهميت داديم   به اين عوام   در سازمان    ،با حاميان تغيير  

 ايجاد  مي دادند؛براي منعكس كردن تجارب و واكنش هاي افرادي كه تغيير سازماني را انجام             
 . كرديم

آن   بيني سازي مديريت، در قدرت پيش      شبيهنرم افزارهاي  ارزش اين الگو مثل ديگر        
طبق تفكر  .  د، چيزهاي عجيبي رخ داد    با اين وجو  .  نيست بلكه در قدرت تسريع مذاكره است      

اقدامات سيستم هاي غيرخطي مثل    اما  .  سنتي، تغييرات بزرگ آثار بزرگي به بار مي آورند         
 مثل استخدام تعداد زيادي حامي جديد،       يتغييرات بزرگ .  تغيير به اين شيوه كار نمي كنند     

 ارند، مي گذ كارم   و تغييري كوچك مثل افزايش وقتي كه رهبران براي انجا            دارداثر كمي   
 سازمان به شيوه اي عمل كنند كه بر كل         مي آورد و به حاميان جديد فشار       دارداثري عمده   
 . تأثير بگذارد

ابتدا تيم ها درباره ي   .  شبيه سازي وقتي به صورت جمعي به كار برود، اثربخش تر است           
.  مي كنند پيش فرض هاي خودشان در مورد تغيير سازماني و تعهد به استراتژي صحبت               

سپس استراتژي تيم ها را در شبيه سازي به كار مي بنديم تا متوجه شويم كدام تيم تغيير را                 
كار با اين مدل، به افراد كمك        .  در كوتاه ترين زمان و با كمترين هزينه به انجام مي رساند           

 يك تيم رهبري كه براي ساخت قطعه اي. مي كند كه همگام با موقعيت خود پيشرفت بكنند
 .برنامه ريزي مي كرد، پس از ساعتي كار بر روي شبيه سازي، رويكرد خود را بازنگري نمود

برای اطالع از چگونگی تسهیل این
استفاده از«نوع مذاکره به          

،»خرده جهان برای تقویت بررسی    
،کتاب میدانی پنجمین فرمان        

 . مراجعه کنید534صفحه ی 

 تغيير  درباره ي الگوهاي ذهني     اصالح فرصتي براي     ،سازي و ايده ي آغازين آن      شبيه
 چگونه اين عوامل بر     دخيلند؟ عواملي در انتشار ايده هاي جديد        چه.  بنيادي فراهم مي كند  

گذارند؟ چرا برخي عوامل را انتخاب مي كنيد و برخي ديگر را كنار                    تأثير مي    يكديگر
 را از همدلي    تعادلكه به نظر مي رسد       -مي گذاريد؟ چگونه مي توان قدرت عامل خارجي را        

  افزايش داد؟ - به عالقه تغيير مي دهد

 



   رقص تغيير♦  ٣٦٤ 

 

 تاكتيك هاي بديع    ٤
 ؛یلسونور، ایوا    رگاب  داو بوفن ، کلیف هاونر،   دیجیمانفری، بیل هریس،      دبیل گو 

 راسته ی آرت کالینروی

 خرد مرسوم  به چالش مي خواند        ، شيوه ي انجام كارهايش    با  كسي است كه   نوآور
ا به چالش مي خواند وفادار است        آناما همچنان به سازماني كه         )  به   لزوماً نهاآ.

 سازمان   هاي متوجه ارزش    وفاداري ايشان   نيستند بلكه وفادار   سازمان مديريت
طبيق با جهان متغير    ت   نيز اما بدون آنها  .   پرهيز مي كنند  نوآوران سازمان ها از    ).است

 سازماني را  نامه ي        نوآوران  من برخي     ،١٩٩٧سال  ر  د. است دشواربسيار  
ا از درون م و از آنها پرسيدم جمع كري دور هم الكترونيك چگونه افرادي كه تغيير 

 ت مخالف،دهد ؟  همان طور كه پاسخ ها نشان مي گردنداثربخش تر مي    ،منتشر مي كنند 
اما همدلي، تشويق، تحليل و      .   به خطر مي اندازد      بهره ورييد  د ش و برخوردهاي 

  كالينرآرت استقامت بسيار مفيدند

را
  ر

  

بااز  
ر: د

را
 .

الزم است از کسانی که در این
بحث شرکت کردند و به تکوین
راین مقاله یاری رساندند، تشک        

داف کارمیشل، میرنا.  کنیم
کیس بولت، بنجامین کاپیتون، سام
کروس، جف دولی، جیم مکابی،
داگالس مرچنت، تام پنرینگر،
هریت روبین، دان سیمپسون

برای.  کمک های فراوانی نمودند    
مقاله ی کامل تر، شامل مطالب
بیشتری درباره ی رویکردهای
مفهومی مناسب نوآوری سازمانی
به وب سایت                     

com.fieldbook.www://http
html.heresy/      مراجعه کنید .

همچنین الزم است ار ریک کاراش
برای کمک به سازمان دادن گروه

این.  خبری الکترونیک تشکر کنم    
گروه خبری در شکل گیری این
.مقاله نقش به سزایی داشته است      

و درباره ی سازمان هایریک گفتگ 
برای.  یادگیرنده را اداره می کند     

اطالعات بیشتر به وب سایت وی،
com.std.world.www://http
~lo/مراجعه کنید . 

 

 نبايد طرح   نوآورهدف يك   )  :  مالياتي استراليايي دفتر  مشاور، مدير سابق       (گودفريبيل  
بسياري از  .  ه بايد ذهن ها را نسبت به امكانات جديد باز كند             ي متفاوت باشد بلك    تحقيق

در در حالي كه اقدام به تغيير          .  شان مي افتند ن توجه ندارند كه در دام مخالفا         نوآوران
 را پذيرفته ام كه شبكه ها و ترمينال ها بايد        نوآوران اين نگاه    ،هاي اطالعاتي مي كنيم   آوري فن

من هيچ وقت خواستار اين بحث نبوده ام و         .  دنگرفته شو م در نظر    تهسته ي سيس به عنوان   
 هيچ  شومهدف من اين است كه مطمئن        .  ل فني را نداشته ام   يدانش پرداختن به اين مسا    

م ياگر بخواه .  كاربران محلي گرفته نمي شود   ساير  بر     آن  آثار تصميمي بدون در نظر گرفتن    
، به   هاي متعدد  طرح پرسش   به نظر من با     .  بگيريمتصميم  نمي توانيم  م،  يبرنده شو 
 . دست مي يابيمگويي سيستم   در پاسخي مهميدستاوردها

 به معناي اجتناب از اثربخشي): ردمشاور ارشد سابق فرايندها، هوولت پاكا    :  (بيل هريس 
احساس مي كنم بايد .  مي كندمنزوي از جريان اصلي سازمان     را است كه فرد  )  يا زباني (عمل  

 را  نامنعطف بودن  كه طرح ايده هايم فقط آن را بيان نمي كند و              اين مسئوليت را بپذيرم    
 . مي دهدافزايش 

 ايده هاي جديد را با فرستادن كتاب ها و مقاالتي براي               كه سعي كرده ام بارها  مثالً  
وقتي همكاري گفت   .  بوده است ن  اثربخشچنين روشي   .  مديران رده هاي مختلف مطرح كنم    

كه نمي توانند   آنها احساس مي كردند     .حيرت كردم   مي دانند،  را توهين     شما ديگران اين كار  
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٣٦٥ ♦معتقدان واقعي و ناباوران    

 
او مرا  .  بدي دست مي داد     سآنها احسا به    مطالب خواندني را خودشان انتخاب كنند و         

 خودم  با زبان  ايده هايم را با عباراتي ساده و معتبر           و كه شجاعت داشته باشم     تشويق كرد 
 .منابع بيشتري معرفي كنماگر كسي سؤال كرد به آنها مطرح كنم و آن گاه 

.  كنش معكوس است   نوآورانابزار قوي   )  :   در هلند  ديالوگ مشاوران   همكار  (ديجيمان
خواستم موقعيت هاي دشوار خود را توصيف كنند و كنش معكوسي را فرض             مي من از افراد    

يك نفر گفت هيچ    .  كنند كه براي اشخاص، حوزه ي مسئوليت و كل سازمان سودمند است           
 .دانبه عقب بازگردوضعيت را  نمي تواند رفتاري

برای مثال های بیشتری از
به وب سایت»  کارهای معکوس «

dialo/to.come.www://http
ogمراجعه کنید . 

مستقيماً آژانس مسافرتي نمي توانست صورتحساب مشتري ها را        يك  مدير  براي نمونه   
تمام بايد   كه دفتر مركزي        داشت چون قواعد سازماني تصريح          ،بفرستدنزد ايشان    

 را ناراحت   دو ماه طول مي كشيد و مشتري ها     تا  گاهي  ،  اين كار .  حساب ها را تأييد كند    صورت
بنابراين مدير نامه اي به تمام مشتري ها فرستاد و گفت كه همه ي آنها در عرض يك . مي كرد

 از همان نامه را به همراه       نسخه ايهمان روز او    .  هفته صورتحساب خود را دريافت مي كنند     
طي سه روز،   .  نامه ي ديگري كه علت اين امر را تشريح مي كرد به دفتر مركزي فرستاد                

اينده ي دفتر مركزي از آژانس ديدن كرد و آنها موافقت كردند كه كارها به روالي كه                     نم
 .  انجام شود،واحد پيشنهاد كرده بود

 راحت  نوآوراگر شما با واژه ي       )  :  مشاور، مدير بازاريابي جنرال فودز        (كليف هاونر 
وآوري در  د، منحرف چطور است؟ اورت راجرز در نظريه ي هنجار خود مي گويد ن                ينيست
 به تدريج   و)   كل افرادند   درصد از  ٥/٢نوآوران كمتر از    .  (شكل مي گيرد   ك كوچ  هايگروه
 .مي رسدكل افراد      درصد ٥/١٣تطبيق پيدا مي كنند به      با نوآوري ها    افرادي كه زود      شمار

آن را  )   در ميانه ي منحني    درصد ٦٨(وقتي آنها مهر تأييد خودشان را بر آن بزنند، اكثريت            
 به طور    وقتي كسي  .) باقيمانده  درصد ١٥( آن را مي پذيرند     ديرباوران نيز باالخره  .  ذيرندمي پ

اين كار آنها را،    .   دارد قرار اول    درصد ٥/٢ در   ، واقعيت دارد  به نگاه كامالً متفاوتي     مشخص،
 . به باالترين درجه، منحرف جلوه مي دهد

 به
Diffusion of Innovations,
by Everett M.  Rogers
(New York: Free Press,
1983, 1995). 

 یا کتاب های جورج لند 
Grow and Die, 1974; and
Breaking and Beyond,
with Beth Jarmon, 1992, 

برای آگاهی بیشتر.  مراجعه کنید 
درباره ی کتاب های کلیف هاونر به

com.bookfield.www://http
html.resources/مراجعه کنید .

 

جرز نتيجه مي گيرد كه    را.   اكثريت است  در دست بيشتر فرهنگ هاي قديمي سازمان      
آنها .   پيوند با پذيرندگان اوليه است      ،پذيرش ايده هاي جديد  تأثير بر     براي نوآوران   راهتنها  

. ندمي فهمند كه چيزي غلط است اما نمي دانند چه كار بكنند و فعاالنه به دنبال راه بهتر                  
كارها بايد از طريق    مسير  .   نمي پذيرند ان از نوآور  به صورت مستقيم  اكثريت ايده ي جديد را     

 . ديگران پيش برودتدريجي فرايند پذيرش 
 بوده ٣M  شركت ترين مشتري من در بيست و سه سال گذشته         تعجبي ندارد كه بزرگ   

.  دارند  در سر   جديدي را  تروياي محصوال همواره  چون افراد فرهنگ ثانويه اي دارند و       .  است
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   رقص تغيير♦  ٣٦٦ 

 

 

 نوآوران و پذيرندگان اوليه     ، اين فرهنگ  .به واحدهاي كاري پيشرو بروند    كه  اميدوارند  ايشان  
 . را تشويق مي كند

خود را نوآور   دو نفر از دوستانم     )  :  Dow شركت شيميايي     ،بازنشسته  (ربارگن بوف  داو
 ،يكي از آنها  .  استفاده مي كنند سايرين   حمايت   جلب براي   شوخي از   ي آنها هر دو .  مي دانند

و همه جا    در    را نوآوي خود   ،د موفق فرست؟  چيدر   تفاوت   ؛ را سودمند يافته است    اين روش 
ديگري   .براي پيشبرد آن موضعي تهاجمي نمي گيرد       مطرح مي كند، اما     به صورت مداوم     

 . بيان مي كند ،اش را وقتي خارج از حوزه ي مديريت است عقيده  فردي پنهان كار است و
در  من     ): فيليپس   شركت  مدير سابق، شركت تجهيزات تصويري          (ويلسون  ايوا

 هنگام جنگ ويتنام به      ، در ١٩٦٨ در سال     .يوگسالوي سابق به دنيا آمدم و بزرگ شدم         
در .  شدمنسبت به كشور خودم      يك تفاوت بزرگ     وجود  آمريكا آمدم و بالفاصله متوجه        

يد، اما  ييس خودتان بگو  ي هر چه مي خواهيد درباره ي ر        آزادانه  مي توانيد  شما يوگسالوي
در آمريكا  .   را به خطر مي اندازد     شما جمهور زندگي  ره ي رييس گفتن يك جمله ي منفي دربا    

 اما بحث آزادانه درباره ي       ،جمهور مأيوس شده ايد    زادانه بگوييد از رييس    آشما مي توانيد    
.  است مطرح بوده  من   برايتمام عمر   در  اين مسئله   .   دارد به دنبال تان عواقبي جدي     يسير

ي چنين  پيامدها.  ريكايي تغييري ايجاد كنم   به همين دليل سعي كردم در شركت هاي آم         
 .نمي اندازد را به خطر  شما زندگيكاري

 نوآورانعصر 

 درباره ي افرادي است كه     فكر مي كردم  را شنيدم،    نوآورانوقتي براي اولين بار عنوان عصر        
 راننوآواما  .  عقايدشان به مرگ محكوم شده اند    ابراز  تبعيد شده اند، شكنجه شده اند يا براي        
 ١٩٨٢صنعتي تا سال    اداران تغيير از سال هاي پيش     در اين كتاب قهرمانان، ياغي ها و طاليه       

 و از    هاي اداري  اما به شكل تسليم، ترس از سياست       مي شوندمجازات  هنوز اين افراد    .  هستند
زندگي و فرصت   بيش از مرگ و شكست، به         مطالب اين كتاب     .  دست دادن شغل است    

گريگور، رابرت   اگالس مك دكورت لوين،   .  (كه در اين كتاب مطرح شده اند     افرادي  .  مي پردازد
ريس، وارن بنيس،   يشور، جي فورستر، كريس آرج      ادي سي   الورث، د ، اريك تريست، اد   بليك

وقتي مي خواهيم   .  انتخاب هاي پرشوري كرده اند    )   و ديگران    نزپيتر واك، اموري لوي      
آن پذيرش و تجربه ي     كه هنوز آماده ي      يسازمان در   -  توانايي هاي خودمان را براي تغيير     

و انرژي     قرار مي دهد  ما اين كتاب امكانات جديدي پيش روي           ، توسعه بدهيم  -  نيست
 هاسلتون. ايجاد مي نمايدخوانندگان در  تازه اي را

 درGSداستان بدیع فن آوری های    
گرما و نور میان:  ونکالدر«

مدیریت و نیروی کار در
نوشته ی گری»  GSفن آوری های  

کالرک، جان کوترل، رای کوشمن،
کتابهاسلتون و فیل یانتزی در        

، صفحه یمیدانی پنجمین فرمان   
 . آمده است364
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The Age of Heretics, by Art Kleiner (London: Nicholas Brealey 
Publishing, 1996). 

 : به کتاب زیر مراجعه کنید
Leadership Is an Art, by
Max de Pree (New York:
Doubleday/Currency, 
1987). 
 

   

 خاطرات ايده آل هاي مشترك م   ٥
 لیام ایزاکزیو

 -   ماساچوست  و  مشاوره اي در كمبريج    يك شركت   -  DIAمالك    ويليام ايزاكز 
وي در  .   است MIT و مدير پروژه ي گفتگو در        MITمديريت  دانشكده ي  سخنران  

 .  مي پردازدايشاناينجا به عمق رابطه ي معتقدان واقعي و ناباوران و عادات تفكر 

مطالب این مقاله تا حدود زیادی
مطالبی.  مدیون دیوید بوهم است    

که وی منتشر کرده است،
کره ی دست نویسی که با عنوانمذا

مطالبی درباره ی سیستم به چاپ
رسیده است و کار چاپ نشده ای
که با هم انجام داده ایم و در آن
به چگونگی تنظیم نظریه تفکر

ویلیام.  پرداخته ایم، از این جمله اند   
 ایزاکز

و  اشتياق   نمايشنمي توانيم بدون   .  لب تغيير سازماني پارادكسي كمرشكن وجود دارد       در ق 
  ايجاد منتظر   در سازمان ها،    اين روزها افراد   .  راه بيندازيم را   تغييري    ،خودمانعالقه ي  

به ندرت   مدرن   دنيايدر  چنين امري     .ينداحساس تعلق و فرصتي براي توليد كار با معنا          
 داشته   اشتياق  تري از هر چه تصور انتزاعي   .   ايده آل ها خطرناكند   اين نه متاسفا .ديده مي شوند 

وقتي .  شود  بيشتر مي  ،ست دادن فرصت هاي واقعي كسب آنچه مي خواهيم      امكان از د  ،  باشيم

برای اطالع درباره ی گفتگو به
وب سایت 

-dialogos.www://http
/com.inc  همچنین.   مراجعه کنید

،کتاب میدانی پنجمین فرمان     به  
 . مراجعه کنید357صفحه ی 

 

، يا  يادگيري،  شفافيت  ،رد ممتازي مثل چشم انداز    ا مو  از حتي  كنيممي به يك ايده آل توجه     
ته رفته ارايه مي دهيم و نظم را به جهان تحميل                شس تصويري    -  فرايندهاي طبيعي 

 آنها.   مي شود به دام تبديل  ايده آل خودش   .   اي دارد  پيامدهاي ناخواسته  اين امر .  مي كنيم
 مخالفان را مجازات    ،استانداردهايي بيروني مي شوند كه به جاي تشويق فعاليت هاي جديد          

گويي ،  تفكر نياز دارند     يوه ي جديد  افراد به ش     كه ها فكر مي كنند    ايده آليست.  دنمي كن
را خاموش  ي مختلف     گرايش ها  ها،انداز شركت  بيانيه ي چشم .  شيوه ي تفكري نداشته اند   

 ي كه با   سيستم هاي.  دنواقعيت هاي تغيير باز مي دار    به  و شركت را از پرداختن          دنمي كن
به دنبالش مي باشند با     و آنچه    شوندمي  با ايده آل هاي خودشان همراه      ل اداره مي شوند  ايده آ

 .تجربه ي آنها تركيب مي گردد
 گرايش هاي  با  افرادي.  به اين مسايل مي پردازد    به عنوان نمونه، شركت هرمان ميلر         

 مديريت رويكرد و   را تأسيس كرده اند  توليد كننده ي مبلمان اداري    شركت  خواهانه اين    برابري
 مدير عامل و رييس      ١٩٨٧ سال   در.   مالكيت سهام كارمندانش معروف است       و مشاركتي

و اين  است منتشر كرده     رهبري هنر    با عنوان  مديريتي   يپري، كتاب  يدهيئت مديره، ماكس   
  نيز خالقاشتياق  يس باشد بلكه بايد      ي كه رهبر شركت فقط نبايد ر        نمودايده را مطرح     

شده    مبلمان هرمان ميلر در موزه ي هنر معاصر به نمايش گذاشته              توليدات .داشته باشد 
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از جمله اين   (هاي آنان انقالبي در فضاي محيط هاي كار ايجاد كرده است                 نوآوري .است

كه اكنون نامناسب دانسته مي شود و براي راحتي افراد در            است  نوآوري ها ساخت كابيني    
ترين افراد جهان    ترين و خالق    هرمان ميلر از درخشان     كاركنان)  محيط كار ابداع شده بود     

 ايده آل  چون از   .، كل شركت در معرض خطر قرار گرفت       ١٩٩٠ اوايل دهه ي    اما در .  هستند
 .  استراتژيك قابل توجهي را از دست داددست كشيد، پتانسيلمشاركتي 

 كه  ييرقبا.   ديده شد   ١٩٨٠ در اواسط دهه ي       خراب بودن اوضاع   اولين نشانه ي    
 جذب شروع به      ،ندطرح هاي شركت را براي فروش در بازارهاي ارزان تر تكرار مي كرد               

در .  رقبا بزرگ شدند و  كاهش يافت  آوري شركت سهم بازار و سود   .  مشتري هاي عمده كردند  
مي خواستند نقش خود را ايفا كنند و كارها را رو به راه             كارمندان   تمامهرمان ميلر،   شركت  

ت طراحان و هنرمندان معتقد بودند كه شرك       .  اما آنها دچار مشكالت فراواني بودند      .  كنند
پيشتازي در  كليد   كه    ديگران اصرار داشتند   .بايد به ريشه هاي رهبري طراحي خود بازگردد      

طي چند سال آتي، با حركت      .  استو بازاريابي عمليات ها نهفته      بهبود كسب و كار       در آينده
پاياني درباره ي  ي گفتگوي انتزاعي ب  .   تنش ها عميق تر مي شود    ، مخالف شركت در دو جهت   

 . نداردريت شركت وجود دارد، اما در مورد تعيين اولويت ها توافقي وجود فلسفه ي مدي
نها آ  نمي توانبا ايده آل مشاركت    .   نمي زند ي آنها حرف   چنددستگي ديگر كسي درباره ي  

 ديدگاهاما شركت نمي تواند آن     »   دارد ديدگاهيهر كسي   «باالتر از همه    .  ديد  چند دسته را  
 ، مشاركت  گرفته نمي شود   جامعميمي بدون مشاوره ي     وقتي هيچ تص   .  كار ببندد را به    

 مشاركت را به    دشركت نمي توان .  اتخاذ تصميمات اساسي ماه ها طول مي كشد     .  استفايده   بي
 . ، مگر اين كه در معناي اوليه ي آن تجديد نظر نمايد مشاركت تعبير كندي مناسب ازمعناي

. داشت اما اين امر هزينه ي زيادي .نمود بسياري از اين مسايل را مطرح        ،تحول فرهنگي 
 از جمله   بازگشت سرمايه ي زياد در رده هاي باال و روحيه ي پايين        دوره ي   بازار،   سهمكاهش  

  .اين هزينه هايند
 تالش براي برطرف كردن يكي از         ،هرمان ميلر شركت    در سطحي كالن تر، وضعيت    

كه ميان بازار آزاد منزوي،      نشان مي دهد؛ تنشي     دار جامعه ي صنعتي را       تنش هاي مسئله 
 دانستن، براي   تالشمديران با   .  رقابتي و ناامن و تعهد الزم براي عملكرد مناسب وجود دارد          

 هدف  با همه را    منجسم مي باشند تا  يافتن معنايي   آنها در پي      ؛مقابله مي كنند با اين مشكل    
 . سودمند است، همراه كنندخاصي كه در سطح فردي و نهادي 

زيادي نكات منفي     به طور موقت ايجاد مي كنند،     تالش ها  نرژي زيادي كه اين     با وجود ا  
اما افراد  .  وامي دارند برخي ديگر     تمجيد  برخي رفتارها و   به نفي آنها افراد را    .  دارنددر بر   نيز  

 سعي  وقتي افراد .  تكذيب كنند را  خودشان  شخصيتي    ابعادنمي توانند به سادگي برخي از       
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رفتار بروز  گريز خود را پنهان كنند، قدرت        وروكراتيك، مقتدرانه و مشتري    جنبه ي ب  دارند كه 

اين رفتارهاي ناخواسته در زماني نامناسب اثر           . تحكيم مي كنند  در خودشان ناخواسته را   
ول هايي ق   شركت هرمان ميلر در شرايط بد،      برخي از كاركنان  .  منفي خود را نشان مي دهند    

 رفتار مي كردند كه گويي      طوريهمين دليل   به   نبودند و     مي دادند كه قادر به انجام آن       
 . مشكالت فراتر از كنترل آنهاست

 چهره هاي حماقت 

شنا در سازمان ها،   آت پديده اي   ق حما .حماقت:  براي اين شرايط فقط يك واژه وجود دارد         
 اين پديده آن قدر در رفتار بشر شايع و مهم است كه برخي             .  دولت و رفتارهاي فردي است    

 ،نفسه مطرح نيست   شكل في مخود  .  آن تالش كرده اند  بندي    طبقه براي و متفكران    مورخان
 ميراث شيوه هاي   –فضاي فكري ما    .  بلكه شيوه اي كه ما به آن فكر مي كنيم اهميت دارد           

تا وقتي  .   بت بسازيم  ديدگاه هايماندارد تا از       ما را وامي    - در دنيا  رفتار   و تفكر، صحبت 
،  كه براي تغيير آن مبارزه مي كنيم        را شرايطي   نكنيم،  صحبتدات تفكر   درباره ي اين عا  

 ياد  بايد از اين تنگنا،       يهرمان ميلر براي رهاي    شركت  مثالً مديران    .  بازتوليد مي نماييم 
توانستند با افول   با اين كار مي     تنها   . است به آنها آسيب زده  ترين ارزش     كه شايع  مي گرفتند

 . نمايندو وضعيت بازار خود را بازسازي ايده آليسم مقابله كنند 

رابرت مرتون، جامعه شناس،
کارش را با مقاله ای درباره حماقت

این مقاله با.  آغاز کرده است    
پیامدهای ناخواسته کنش«عنوان  

مجله یدر   »  اجتماعی نیت مند  
 چاپآمریکایی مرور جامعه شناسی  

 باربارا تاچمن کتاب. شده است
 The March of Folly, From
Troy to Vietnam (New
York: Knopt, 1984)  
را درباره ی این موضوع نوشته 

او در آن کتاب نشان داده.  است
است که چگونه گروه ها در طول
تاریخ، خط  مشی مخالف با منافع

وی.   خود اتخاذ می کنند    ذی نفعان
می گوید سیاست گذاران و رهبران
اغلب مسیر غلط را ادامه می دهند،
گویی قدرتی جادویی برای اصالح

 .مسیرشان دارند

افراد در فرمان     ،»يادگيري حلقه هاي دوگانه  «يس درباره ي   يريس آرج رطبق نظريه ي ك  
 پنهان   هاي براي مطرح كردن گرايش ها و نيت      تأملمهارت هاي بررسي و    الگوهاي ذهني از    

حماقت عث پايداري   با   كه  اصالح ايده آل هاي مشتركي   ش فردي براي  آموز.  استفاده مي كنند 
 همديگرانداز مشتركي تبعيت مي كنند، با        گروهي از افراد كه از چشم      .مفيد نيست ،  مي شوند

 .  يكديگر را تقويت مي كنند اثربخش نبودنآنها ديدگاه و. معتقداني واقعي مي شوند
ي كه  ي الگوها ؛پذيري در مورد آنها دارند      بيني برخي افراد الگوهاي رفتار و كنش پيش       

خوار، شخصيتي كارتوني، كه هر جا مي رود زير           مثل مورچه .  ازتاب فضاي فكري آنهاست    ب
من مدير ارشدي را احضار     .  او فضاي خاص خودش را دارد     .  پايش سوراخ فوري قرار مي گيرد    
 كه وي براي  گفته مي شد   .  ندشت به او اعتماد ندا      پيرامونش كردم كه به نظر مي آمد افراد      
 افراد اضافه مي كردند  .   است نپذيرفته اما آن را      ، بود انتخاب شده تر  شغلي در رده هاي باال    

 من اين داستان تأثير زيادي بر          با اين كه او را نديده بودم،         ». نيست او اثربخش اكنون  «
 او نيز اين      خود قتي او را ديدم، متوجه شدم كه        و  .او به تفكر من جهت مي داد       .  داشت

او، از جمله تفكراتش درباره ي خودش، اين الگو را            فضاي دنياي   .  داستان را پذيرفته بود    
 . بود بدون انرژي مانده  پيرامونش جهان.درمنعكس مي ك
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  پيشاهنگي كه اقدام تغييري را     ه گرو . خودشان را دارند    خاص گروه ها نيز فضاي فكري   

اين شخصيت ساخته تفكر     .  ايجاد مي كند شخصيتي    ريزي مي كند، درون سازمان     برنامه
اگر به نظر برسد كه گروه پيشاهنگ و سازمان با              .   ديگران درباره ي آنهاست    خودشان و 

  اگر شما عضو گروه پيشاهنگ        .يكديگر در تضادند، فضاي فكري سيستم مشكلي دارد           
 در جبهه ي   مي توانيدشما فقط   .  تغيير تفكر اعضاي بيرون گروه بسيار دشوار است        د،  هستي

در اينجا چهار نمونه از اين نوع       .  نماييد را مطرح    خودتان كار كنيد و در آن تفكرات جديدي       
 . تفكرات آمده است

 انتزاع، تجزيه و ادغام 

 انگشت، دست، سينه و ساير اعضا       بين انسان   بدناگر خوب فكر كنيم متوجه مي شويم كه         
اولين فكري كه   »  ؟دارددست من چند تا انگشت       «اما اگر از ما بپرسند       .  تفاوتي نمي گذارد 

عي است كه ما از يك      اايده ي انگشت انتز  .  ندي اين است كه انگشت ها چيزي مجزا       مي كنيم
 و وظايف    ها واحد  تيم ها،.  به همين ترتيب، وقتي به سازمان نگاه مي كنيم           .  شي داريم 

 .نداي كلي بزرگ تر  زو اج ند  از لحاظ نظري اين چيزها به هم متصل       .  متفاوتي در آن مي بينيم   
ند و بنابراين آنها را       ا واقعي ييفتار مي كنيم كه گويي واحدها     ري ر و، ط نظرياما در سطح    

و آن قدر  اند  كه در ذهن كشيده شده استمرز كشورها نيز خطوطي . مي كنيمو مجزا واقعي 
وقتي اولين فضانورد به زمين نگاه كرد از اين كه           .  به آنها بي اعتنا بود    كه نمي توان     اندواقعي

 .، شوكه شد و هيچ خطي بين كشورها ديده نمي شدنبود زمين مشابه تصوير ذهني آنها

ما از پیتر گرت برای این مثال
 .متشکریم

با تجزيه، واحدها را خلق مي كنيم و        .   عام انتزاع، تجزيه كردن است      شكل هاييكي از   
 مفيد  ظريف براي توجه به موضوعات      تجزيه.   كه چنين كاري كرده ايم    يادمان مي رود سپس  
هم مي نويسد،  و ديويد ب  وقتي(.  مي گردداجزا و كل    يكپارچگي    از دست رفتن     باعث  اما ،است

 وقتي  )، چنين معنايي را در نظر دارد       »مه ا جهان را مي سازد و من اين كار را نكرد           ،تفكر«
 انتزاعي از ي تصوير»مثل بقيه ي سازمان نيستند«اعضاي گروه پيشاهنگ فرض مي كنند كه 

 . تجزيه ي بيشتر منجر مي شودوخودشان مي سازند كه به انتزاع 
 تا  .كنيد توجه   ه ي خود يات تجرب ي به جز  ، مشكالت انتزاع و تجزيه در ذهنمان      لحبراي  

در حقيقت، گروه شبيه    .  نزديك نگاه كنيد     مستقيم و   به محيط خودتان   آنجا كه ممكن است   
تا وقتي ياد نگيريد كه به چيزهاي پيرامون خود           . متفاوت با بقيه ي سازمان است      همچنين و

 .كنيد، امكان ارزيابي آنها را نداريدبدون ارجاع به نامشان فكر 

Zen Mind, Begginer’s
Mind, by Shunryu Suzuki
(Trumbuul: Weatherhill,
Inc, 1970). 

 مي بينيد كه اين نام مدام به       .نگاه كنيد »  درخت« بدون نام    ،درختيك  سعي كنيد به    
 مي خواهيد بيرون از خانه باشد، به نوع درخت و سالمت درخت فكر                    ؛ذهنتان مي آيد 
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به درخت نگاه   به جاي آن با چشمانتان      .   وقتي اين طور مي شود از آنها عبور كنيد        .مي كنيد

براي توصيف آن از نام استفاده      .  شناتر مي شود يا غريبه تر   آببينيد آيا درخت برايتان     .  كنيد
 . نكنيد، فقط به آن نگاه كنيد

، مبوديس اين همان چيزي است كه ذن         . تجربه ي مستقيم دنياست   انتزاععالج مشكل   
 كه در ذهن متخصص امكانات در حالي،  امكانات بسيار نو با استنباط .دي خوانذهن مبتدي م  

 .بسيار كمي وجود دارد

  و تفكر…حافظه، بت پرستي 

فرض كنيد در خياباني تاريك قدم مي زنيد سايه اي مي بينيد و فكر مي كنيد كه فردي                    
بعد متوجه مي شويد كه    .   قلب شما تند مي زند و به دنبال راه فرار مي گرديد            .مهاجم است 

 كه آن سايه     يتفكرات و احساسات   .  لتان راحت مي شود   فقط يك سايه بوده است و خيا         
ممكن است  (تفكرات جديدي نيستند، خطر از حافظه ي شما آمده است              برانگيخته است،  
 ).بيان كنيد وجود داشته باشد، اما نتوانسته ايد آن را  نيزمهاجمي واقعي

مثال که از دیوید بوهم است،این  
نشان می دهد که واکنش حافظه
.ناگهانی و به صورت تداعی است      
می توان توجیه کرد که این واکنش
غریزی است و بنابراین بخشی از
الگوی حافظه ی اجتماعی و حتی
زیستی است و به شکلی از پیش

ویلیام.  تعیین شده وجود دارد     
 ایزاکز

 

 مثل  فظهحاتفكرات و احساسات در     .   حافظه به عنوان تفكر است     جايگزينيپرستي   بت
 ما بت ها را خدايان     .دهندمي الشعاع قرار     تفكرات جديد و ناب را تحت      ،صدا در ضبط صوت   

مورد اما عصر حاضر نيز پر از بت است، تصويرهايي كه                .   قديم مي دانيم    عصر دروغين
 هرمان ميلر در ذهن      شركت مديران.   و ما را از ديدن امكاناتمان محروم مي سازد         پذيرش اند
 حسودان و ،هايشان را دارندمشتري بت هاي نيز  شركت هاي ديگر .ندرركت را داشامخود بت   
 . مزاجاني كه خدمات شركت را به هيچ مي گيرند دمدمي

 آنها از ايده آل    ديگران با  رفتار آنها و رفتار      فاصله گرفتن  اين بت ها و     ايجادافراد متوجه   
 ،پرستانه وقتي ارزش هاي بت  .  ر بدانند دارد كه ديگري را مقص     سيستم آنها را وامي   .  نمي شوند

در »  باز« فرهنگ هاي   .، نتايج عجيبي به بار مي آيد      بشوند را نيز شامل      شفافيتتساهل و   
 فرهنگ هاي  .جبهه گيري مي كنند   نيستند، كساني كه به نظرشان به اندازه ي كافي باز          مقابل

 . ند حفاظت مي كنمتحجر خودشان را در مقابل فرهنگ هاي  پيشهساهلت
فرايند .  پرستي را حل كنيم       و بت   ه تأمل مي توانيم مشكالت حافظ      فرمانفقط با    

 فرماناين  .  ، بيان مي نمايد  باره ي آنچه احساس مي كنيم    ر حقيقت را د    ،تدريجي يادگيري 
 طبق اين اصل  .   استوار است كه ديويد بوهم آن را نقطه ي پنهان مي نامد             يگفتگو بر اصل  

بوهم مي گويد، طبيعت آشكار مي شود و .  منتظر آشكار شدن است      منظم و نامشهود   واقعيتي
 شود بلكه در تفكر   نمي اين مسئله فقط در گياهان و حيوانات ديده          .  مي گردددوباره پنهان   

 .  نيز رخ مي دهدانسان
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 .فرق دارد  فكر كردن    با  تفكر از نظر او     .بوهم واكنش هاي عادتي حافظه را تفكر مي نامد      

بيشتري مي گيرد و به آرامي پديد مي آيد، گاهي به صورت ايده اي ساده در             فكر كردن زمان    
ميان انبوه تفكرات قرار مي گيرد، در آن چيزي است كه قبالً به آن فكر نكرده ايم و امكان                    

 . تغيير ما را دارد
، به جاي تبعيت از تفكرات به واكنش هاي خودكار و          فكر كنيم براي اين كه ياد بگيريم      

در الدو امرسون   ورالف  »  .چرا آن كار را كردم    «، مي پرسيم،   مي كنيم گوش   ،ي آنها تأمل رو 
اعتماد به خودمان   »   آهن نفوذ مي كند   در هر قلبي    ،به خودت اعتماد كن     «، گفته است  جايي

مدام .   انجام بدهيم  ، واقعيتي را كه مي بينيم    بيانبه معناي اين است كه كار دشوار شنيدن و          
 . ما پنهان شده اند امان توجه داريم يا تفكراتي در ه حافظهببينيم آيا هنوز ب

  و حركت …  سكون،يقين

 تحمل  ،زني ديدار كردم كه نمي توانست كساني را كه خرس ها را شكار مي كردند                اخيراً با 
او افرادي را   .   نسل آنها در برخي نقاط زمين از بين رفته بود           با وجود اقدامات فراوان،     .كند

در .   تلقي مي كرد   باشعور مي دانست و موافقان خود را افرادي     ن   انسان افق نبودند كه با وي مو   
 متوجه شده بود كه      .روش تأثير بر افراد مخالف را ياد بگيرد          عين حال وي مي خواست      

هر چند دانستن اين كه خرس ها شكار       .  يادگرفتن تغيير ديگران به معناي تغيير خود است        
 ، عقيده اي كه بين شما و ديگران فاصله مي اندازد نيز             تنداش اما    ،مي شوند دردناك بود   

  .چندان ساده نيست
چه چيزي باقي مي ماند؟       اگر اين عقيده را نداشته باشم،        «:   گفت ،وقتي بيشتر فكر كرد    
 ».چيزي برايم نمي ماند

 براون اين   اانيتوج.   آن را كامل مي دانيم    و توسعه مي دهيم    دركي جزيي را  بسياري از ما    
، منها داشته باشي  آ بيشتري به    يقين هر چه    .مي نامد»   اصيل يقين هاي«ه هاي صلب را    نگا

ترس از دست   صرف ساختن يقين كرده ايم و         سال ها   .تر مي گردد آزادي تفكر ما محدود    
 .  استتكيه گاه نداشتن  ازترس، به دليل رفتن آنها

ن كار با تأمل در حين      اي.  شودمي  با آگاهي از حركت تغيير درمان        يقين  فراگيرمشكل  
اين .   دنبال كند   كارها را   فرد را آموزش بدهيد كه جريان فعاليت       . صورت مي گيرد  انجام كار 

 را از بين مي برد و چيزها را از ديدگاه             يقين،  تجسم مي بخشد كار توانايي پيش رفتن را       
از فشار  ما را   ،   در فرايند است    و  اين مفهوم كه همه چيز در حركت        .نشان مي دهد ديگري  

 چيز معتبري كه مي دانيم اين است       تنها چون   .زاد مي كند آكه هر چيزي بايد ثابت شود         اين
 . كه اين موقعيت نيز بايد تغيير كند
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  شمول … خشونت،  قضاوت،

 كه كارها به اين شيوه يا       مي گيريم ما تصميم    .مشكل نهايي تفكر به قضاوت مربوط مي شود      
درستي  دفاع مي كنيم، به دنبال شواهدي هستيم كه            خودر  از تعابي .  شيوه اي ديگر باشد  

آن وقت  .   غفلت مي كنيم  ،دنو از شواهدي كه نظر ما را تأييد نمي كن        را اثبات كنند      تعابير ما 
در اين نگاه ها هيچ منطق يا اعتباري ديده           .   مي كنيم تحميلقضاوت خود را بر ديگران        

در غير اين صورت انگيزه اي شرور در        .  ر كند  بايد تغيي   چنين ديدگاهي  بنابراين،.  نمي شود
 . پشت آن است كه بايد جلوي آن گرفته شود

 از خودشان دفاع مي كردند      در گفتگوهايشان   مديران و كارگران   آرمكو،در شركت فوالد    
يكي از  .   يگديگر جبهه مي گرفتند    هاي ، اما عليه ايده    موضع نمي گرفتند و عليه يكديگر     

، ماتحاديه را مي شنوي  كلمه ي  ما  «:  بيان مي كند وب اين مطلب را      اعضاي اتحاديه خيلي خ   
چنين   »چرا اين طور است؟   .  شما چيزي فكر مي كنيد و ما چيز ديگري در ذهنمان مي گذرد          

 . دن را بر مي انگيزانهسختسراكنشي و مواردي
 واژه ي خشونت از كلمه اي     . مستقيماً به خشونت منجر مي شود      ي مسايل چنيندفاع از   

 -   بدون خشونت تفكر    . است از زور شتق شده است كه به معناي استفاده ي نامشروع             م
 خشن  رفتار  -  تحميل منطق، قضاوت و ارزش ها به ديگران حتي به صورت دفاع از خود                

 .خشونت از كالم آغاز مي شود. وجود نخواهد داشت
 ما و    كه ميان  ي مرز توجه داشت ؟ بايد   را قضاوت كرد   جهان خارج     چگونه مي توان 

اكثر ما فرض مي كنيم كه      .   كه تصور مي كنيم    وجود دارد، به شكلي نيست     بقيه ي جهان   
تر  اما صحيح »  .م و جهان اطراف من است      ياينجا«مي گوييم،  .  گي مي كنيم د جهان زن  »در«

 در آگاهي ما اتفاق       ما رخ مي دهد،   برايهر چيزي كه    .  است كه بگوييم جهان در ماست     آن  
 به آنها   ؛مي شوندتبديل   بخشي از آگاهي شما       ، به يدنن كلمات را مي خوا    وقتي اي  .مي افتد

 بخشي از شما    به هر حال  اما  .  د مي كنيد يا اعتنايي به آنها نمي كنيد      ر را   آنهافكر مي كنيد،   
 . شده اند

وقتي آنها حضور ندارند نفوذ آنها از بين           .   فكر كنيد   ،به افرادي كه برايتان مهمند      
 . و بر شما تأثير مي گذارند اند شما زندهذهن چنان در آنها هم. نمي رود

در .  وجود دارد قدرتي واقعي    در آن    برانگيز است اما      چنين تصوري تا حدي چالش      
  و پيوندهايي براي     در جستجوي شيوه   كه  افراد ياد مي گيرند       ،گفتگو فعاليت هايي مثل    

 . همچنين جدا شدن از يكديگر باشند
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 عي گفتگو و هنر تفكر جم

 گفتگو شيوه ي   ».مذاكره اي با مركز مي داند و نه با اطراف        «ويليام ايزاكز فعاليت گفتگو را       
خاصي از صحبت كردن است كه در آن افراد ياد مي گيرند فقط حرف نزنند و گوش هم                     

اين .   را حس كنند    ديگران گوش نكنند بلكه تمام جوانب حضور          حرف ها را  فقط   ؛بكنند
 معتقدان واقعي و تمام      چالش به   بتوانند بحث مي كند كه به افراد        كتاب طوري از گفتگو   

 صحبت كردن و فكر كردن       يادگيري  به   عبور از چالش ها    .چالش هاي اين كتاب بپردازند    
. تحليل و حتي ناشناخته است      گفتگو، مثل جاز، گاهي غير قابل تعريف و        .  زادتر نياز دارد  آ

 گفتگو را با    محقق،ايزاكز به عنوان    ويليام  .  كشاندگونگي مي   اين امر گفتگو را به وادي بت       
 -  مذاكره اي كه به روابط احمقانه يا معتبر منجر مي شود           تفكر و  ي الگوها -  نگاه به بستر آن   
 رنآرت كالي. تعريف مي كند

Dialogye and the Art of Thinking Together, by William Isaacs 
(New York: Doubleday, 1999). 
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پرداختن به چالش هاي تغيير بنيادي پايدار، چالش هاي بيشتري را پيش روي            
اين امر مأيوس كننده و فرساينده است؛ زيرا مقابله با آنها براي           .  ما قرار مي دهد  

آنها با مسايل   .  رهبران عملياتي محلي متعهد و رهبران شبكه غيرممكن است         
ن هاي عصر صنعتي مواجه اند، مسايلي كه براي حل آنها به رهبر            اساسي سازما 

 .اجرايي خالق و جسور نياز داريم
 

وقتي گروه هاي پيشاهنگ دسترسي خود را گسترش              :  اداره كردن   •
مي دهند، چگونه اختيارات مشروع خود را توسعه بدهند و با قدرت و                  

 ساختارهاي مسئوليت موجود هماهنگ شوند؟
از تجربه ي اقدامات تغيير ) و شركاي بيروني آن (كل سازمان   چگونه  :  ترويج •

بنيادي ياد بگيرند؟ چه زيربناها و فعاليت هايي مانع دوباره كاري سازمان ها           
 مي شوند؟

چه تصوري از سازماني كه مدام خودش را با تغيير              :  استراتژي و هدف   •
تژي و  جهان سازگار مي كند، داريد؟ ايده هاي جديدي كه درباره ي استرا           

 هدف گروه هاي نوآور پيشاهنگ است، چگونه بر تفكر تأثير مي گذارند؟
 

معماري دلخواهانه و آگاهانه    (براي مقابله با اين چالش ها بايد طرح رسمي         
سازمان ها مثل ايده ها و استراتژي هاي راهنما، ساختارهاي رايج و خط مشي ها و           

را )  ان را بازطراحي مي كنند   شيوه هايي كه افراد سازم   (و طرح ضروري    )  قواعد
تالش براي مقابله با اين چالش ها تا آنجا كه طرح هاي رسمي و               .  درك كنيم 

 .ضروري يكسانند، مثمر ثمر بوده است
اين سه فصل بسيار حجيم تر از چالش هاي قبلي اند و كار تجربي ما                    
محدودتر است؛ زيرا گروه هاي پيشاهنگ كمي مي شناختيم كه به مرحله ي              

اما اين چالش ها بسيار مهم و             .  زطراحي و بازنگري رسيده باشند         با
  .اجتناب ناپذيرند و نمي توان از آنها صرفنظر كرد

مفهوم طراحی ضروری از
نظریه پرداز مدیریت، کارل ویک،

وی می نویسد،.  اقتباس شده است  
طراحی از منظر بهبوددهی«

ضروری تر، دایمی تر،
نگیزتر و دشوارتر از کنترلاعجاب ا

است و افراد بیش از طراحی های
به»  .رسمی به آن توجه دارند       

بازطراحی سازمانی به عنوان«
 در» بهبوددهی

Organizational Change
and Redesign, ed. By
Huber and Glick (New
York: Oxford University
Press, 1993), 

 .مراجعه کنید
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xx   . . اداره كردن اداره كردن  

   چالش١

امروزه دنياي كسب و كار با مسايل متعددي پيرامون فلسفه و شيوه ي اداره كردن                        
ريت ارشد متمركز كرده اند؛ اما     شركت هاي صنعتي سنتي قدرت را در مدي      .  گريبان گير است 

 .بسياري از شركت هاي موفق، تغييرات راديكالي در سيستم هاي اداره كردن خود داده اند
مثال اگر ويزا اينترنشنال، به عنوان شركت سهامي عرضه شود، دو برابر جنرال الكتريك              

اداره مي كنند،  چون ويزا شركتي است كه اعضايش آن را         .  سرمايه گذاري بازار خواهد داشت   
.  واحد مالي، مشتري، تأمين كننده و رقيب يكديگرند         ٢٠٠٠٠.  چنين اتفاقي نيفتاده است    

اين سازمان شبكه اي، چيزي بيش از اتحاد يا         .  آنها سهام دار نيستند اما حق مشاركت دارند      
اعضاي ورشكسته و منحل نيز در آن         (هويتي منسجم و دايمي است        .  كنسرسيوم است 

 ميليون نفر از خدمات ويزا استفاده مي كنند كه ارزش آن در سال                  ٦٠٠).  حضور دارند 
 كارمند دفتر مركزي،     ٣٠٠٠مهم تر اين كه     .   ميليارد دالر مي شد    ١٣٠٠ بالغ بر     ١٩٩٨

تعيين استراتژي با كل شبكه است      .  استراتژي و جهت گيري كسب و كار را تعيين نمي كنند        
 .ت مي گيردو از طريق هيئت هاي اجرايي منتخب صور

 سال گذشته، با شكل هاي متعددي از بحران اداره ١٠در ضمن، بسياري از شركت ها در   
اين امر از سهام    .  آنها خواهان افزايش مسئوليت سهام داران بوده اند      .  كردن، رو به رو بوده اند  

فزاينده ي مؤسسات و دو دهه انتقال عمومي، خريد سهام تحت فشار و ادغام شركت ها ناشي            
مي شود؛ مديريتي مسبب آن است كه به مسايل داخلي توجه دارد و از بازگشت سرمايه ي                 

فشار كسب و كار، مديران عاملي را كه به سهام داران توجه دارند،            .  سهام داران غفلت مي كند  
 .وامي دارد ارزش كنترل قوي مديريت را تقويت كنند

اختار ادارهمنابعی  درباره ی س      
 :کردن عبارتند از

Ownership and Control:
Rethinking Corporate
Governance for the 21st

Century, by Margaret M.
Blair (Washington: The
Brookings Institution,
1995),  

، نوشته ی»انحالل شرکت عام   «و  
،هاوارد بیزینس  میشل جنسن،     

 مراجعه1989اکتبر    /سپتامبر
 .نمایید
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. يير فني و ژئوپلتيكي پرشتاب است     مبارزه ي اداره كردن سازمان عليه عوامل پنهان تغ       
دنياي عصر صنعتي كه در آن سازمان هاي اقتدارگرا و متمركز توسعه مي يافتند، در بازار                  

همان طور كه يك استراتژيست بازاريابي مشهور عنوان مي كند، ساختار         .  جهاني جايي ندارند  
 هاي جهاني خودكفا كه    بنگاه.  اداره كردن سلسله مراتبي براي آينده ي دانشي، مناسب نيست       

 را در اختيار دارند، به        - از مواد خام تا خرده فروشي          -تمامي اجزاي زنجيره ي ارزش       
سازمان هايي شبكه اي تبديل شده اند؛ سازمان هايي كه با شتاب كار مي كنند و فقط بخشي               

يست كسي در مركز ن   .  از يك كسب و كار و يا حتي فقط نام تجاري كاال را كنترل مي كنند               
حاميان اين روش ادعا مي كنند كه اين       .  و افراد براي تصميم گيري متمركز مبارزه نمي كنند      

از جمله  (اما برخي افراد    .  روش سريع تر و تطبيق پذيرتر است و تعهد بيشتري به دنبال دارد           
نگرانند كه قدرت مديريت سلسله مراتبي     )  بسياري از مديران ارشد مسئول عملكرد شركت       

مثل ايجاد تعادل بين برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت و توجه به ادغام                     اثربخش،  
 .فرايندهاي متفرق با توسل به روش شبكه ها و تفويض اختيار از بين برود

آنها از سيستم اداره كردني كه        .  به نظر ما سازمان ها در ميانه ي تكاملي بنيادي اند          
ر مي شوند و سيستم هايي را تشويق        وابستگي به مديريت مركزي را تقويت مي كند، دو          

مي كنند كه استقالل واحدهاي محلي را تضمين مي كنند؛ فرايندهايي كه وابستگي متقابل             
سلسله مراتب .  را افزايش مي دهند و تصميم گيري مركزي و محلي را سازگار مي سازند                

درخواست اقتدارگراي سنتي با قرار دادن قدرت تصميم گيري متمركز در دست چند نفر و                
 .همراهي اكثريت با آنها، وابستگي را اشاعه مي دهد

. در نظام هاي اداره كردن سلسله مراتبي نيز وابستگي متقابل وجود دارد                         
تصميم گيرنده هاي خودمختاري كه اهداف شخصي خود را دنبال مي كنند، به آساني ظرفيت            

 متقابل افزايش مي يابد،      در دنيايي كه وابستگي     .  وابستگي متقابل را از بين مي برند         
اما تنها نصف مسيري را كه        .  تصميم گيري بر مبناي منافع شخصي كاري درست است          

 .ساختارها و فعاليت هاي اداره كردن سازمان ها به آن نياز دارند، مي پيمايد
چگونه مزاياي اختيارات   .  اين نگاه به تغيير، در اداره كردن مشكلي جديد پيش مي آورد          

ري محلي را به دست بياوريم و در عين حال توانايي فهم و مديريت وابستگي                  و تصميم گي 
 متقابل را افزايش بدهيم؟

اهميتي ندارد كه افراد چه تعبيري از جناح هاي تغيير اداره كردن دارند، گروه هاي                  
وقتي .  پيشاهنگ دير يا زود، خودشان را درگير و دار مسايل قدرت و پاسخ گويي مي بينند               

فاقي مي افتد كه مديران ارشد به دنبال اين هستند كه چه كسي پاسخ گوي كار                  چنين ات 
. است و چگونه تصميم مي گيرد؛ يا وقتي رخ مي دهد كه از مرزهاي سازماني عبور مي كنيد               

مرجع استراتژی بازاریابی،
تغییرات نظریه ی روابط«

پارادایم:  اریابیبین سازمانی در باز   
 ، نوشته ی راوی آچرول در»شبکه

Journal of Academy of
Marketing Science,
Vol.25, No.1, 1997, 

 . مراجعه نمایید

 

وابستگی، استقالل و«تعابیر
هفت عادترا از   »  وابستگی متقابل 
، نوشته ی استفانمردمان مؤثر  

کاوی، ترجمه ی محمدرضا
)1377هامون،  :  تهران(آل یاسین  
 .گرفته ایم
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اما از فعاليت هايي   .  مثالً اقدام به ادغام وظايف مي كنيد تا به مشتري خدمات بهتري برسانيد           
هنگامي كه گروه پيشاهنگي با مشكلي       .  ن متكي اند غفلت مي كنيد    كه ساير مديران به آ     

رو به رو مي شود و دستيابي به اهدافش به تصميم گيري در مورد تغيير جهت كل شركت نياز               
از نگاه گروه هاي پيشاهنگ، زمان چالش            .  دارد، با همين مشكل مواجه مي شود           

از كار گروه پيشاهنگ يا ديرتر مطرح       اين چالش مي تواند در همان آغ     .  پيش بيني پذير نيست 
چالش اداره كردن پيرامون جدال قدرت درباره ي اختيارات رخ مي دهد، همان طور كه             .  شود

 .جدال هاي فرهنگي در چالش معتقدان واقعي و ناباوران اتفاق مي افتد
با چنين اتفاقي، گروه هاي پيشاهنگ خود را قرباني ديناميك هاي قدرت احساس                 

اما قرباني شدن و واكنش شديد        .   واكنش هاي آنان اغلب كارها را بدتر مي كند          .مي كنند
اگر ديناميك  هاي ضمني را درك كنيم، استراتژي هاي مؤثرتري را انتخاب            .  ضرورتي ندارد 

 .مي نماييم
اين مسايل از    .  مسايل اداره كردن فقط براي گروه هاي پيشاهنگ حياتي نيستند             

در واقع،  .  كت را با بازار هماهنگ كنند، وقت زيادي مي گيرد           مديراني كه مي خواهند شر    
آنها .  گروه پيشاهنگ مي تواند تيم مديريت ارشدي باشد كه به چنين مسايلي مي پردازد               

معتقدند شركت هاي انعطاف پذيرتر و تطبيق پذيرتر براي سهام داران خطرناكند و بازنگري و            
 .ي شركت مي دانندبازطراحي نظام هاي اداره كردن را سنگ بنا

ما سعي در حذف كنترل از       «:  بيل اوبرايان، مدير عامل سابق بيمه ي هانوور، مي گويد        
جنبش افزايش محلي بودن، در واقع جايگزين كردن كنترل سلسله مراتبي          .  سازمان ها داريم 

 .»اين چالش دشوارتر از دادن اختيار تصميم گيري به افراد است. با خودكنترلي است
اداره ي افرادي كه خودگردان نيستند،     «:  ك، مدير عامل ويزا اينترنشنال، مي گويد     دي هو

هوك .  »، تواناسازي اجزاي خود است    )مديريت مركزي (وظيفه ي هسته   .  بسيار دشوار است  
مثل اوبرايان و ساير افراد راديكال به دنبال اين است كه از منظر زيستي و نه مفاهيم                        

وي مي گويد كه چنين سازمان هايي      .  در سازمان ايجاد شود    مكانيكي، چه چيزهايي بايد      
 .»دوام، انعطاف و تنوع نامحدودند«قدرت و وظيفه را توزيع مي كنند و به دنبال 

هانوور از پايين ترين سازمان صنعت     .  اين ايده هاي راديكال در برخي سازمان ها عملي اند      
تفكر هوك برمبناي سيستم    .  يد رس ١٩٨٠ به باالترين حد در دهه ي        ١٩٧٠بيمه در سال    

است كه بسياري آن را كليد موفقيتش           )   ايجاد نظم از درون آشوب       (اداره ي آشوبي    
، شل از نوآوري هاي هانوور الهام گرفت و هيئت هايي            ١٩٩٠در اواسط دهه ي     .  دانسته اند

ار طي چه .  داخلي ايجاد كرد تا تصميم گيري را به چهار واحد خودمختار جديد منتقل كند             
سازمان هاي نظامي مثل ارتش آمريكا نيز از       .  سال، سود، رشد و نوآوري در آنها افزايش يافت        

گفته ی دی هوک از سخنرانی وی
درباره ی تفکر سیستمی در نشست

یساالنه ی جامعه ی یادگیر         
 گرفته1997سازمانی در سال       

 .شذه است
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. اين رويه در جنگ خليج فارس آغاز شد         .  دور مي شوند »  اطاعت صرف دستورات  «سنت  
آمران اهداف عيني را تعيين كردند؛ خود واحدها تصميم ها را مي گرفتند و با بررسي                      

 .ستورات مركزي ياد مي گرفتندكارشان با ديگران و د
منظورمان اين نيست كه محلي كردن سيستم هاي اداره كردن و كنترل، كاري آسان               

سازمان هاي .  گاهي اقدامات شكست خورده اي قصدشان كاهش كنترل متمركز است         .  است
شبكه اي مي خواهند افراد را از هوس هاي دلخواهانه يك مدير خالص كنند؛ اما اغلب گرفتار              

تمركززدايي اغلب به افراد اختيار        .  خواست هاي متناقض دو يا چند رييس مي شوند           
اين امر روحيه ي مديران محلي را      .  تصميم گيري فراسوي قضاوت كسب و كارشان را مي دهد       

آنها از كمك خواستن مي ترسند، چون معنايش اين است كه اعتماد به                .  تضعيف مي كند 
تحت فشارند، چون مسئول نتايجي مي باشند كه            مديران ارشد     .  نفس كافي ندارند    

الگوهاي .  زيردستانشان توليد مي كنند اما از مداخله در كارهاي مديران محلي منع مي شوند           
ايده هاي فراوان و مثال هاي متعددي از فعاليت هاي        .  اداره كردن موفق كمي باقي مي مانند      

يت جديد تازه مطرح شده است؛ در        جديد وجود دارد، اما ارتباط ميان نظريه جديد و فعال          
. حالي كه سال ها مكانيسم هاي كنترل قدرت مركزي وجود داشته و تثبيت شده است                  

 ساله ي اختراع دوباره ي مديريت      ٥٠دي هوك معتقد است كه ما هنوز در ابتداي مسير              
 .دستور و كنترل عصر صنعتي قرار داريم

ه مراتب آينده اي داشته باشد، كه ما       به عكس، اگر سلسل    :  سلسله مراتب محو نمي شود  
اليوت ژاك،  .  معتقديم اين طور است، الزم است داليل وجودي خود را كشف كند                    

نظريه پرداز مديريت، وظيفه ي اساسي سلسله مراتب مديريت را تمايز مسئوليت در افق هاي             
لف مي گويد،  او بر اساس تحليل سلسله مراتب ها در موقعيت هاي مخت       .  زماني متفاوت مي داند  

محلي ترين سطح به فرايند هايي با افق هاي زماني كمتر از          .  هفت سطح سازمان وجود دارد    
 ساله توجه   ٥٠ تا   ٢٠هفتمين سطح كه مديران ارشدند، به افق هاي          .  سه ماه توجه دارد    

به ندرت . سلسله مراتب مديريت در سازمان هاي معاصر به نظريه ي ژاك شباهت ندارند. دارند
ايجاد .  فت سطح ديده مي شود و مديريت ارشد نيز به مسايل كوتاه مدت مي پردازد               هر ه 

سيستم هاي اداره ي كارآ به معناي بازنگري در سلسله مراتب است تا در فضاي تغيير و                    
 .وابستگي متقابل فزاينده، مفيد باشند

. ودچالش اداره كردن براي رهبران عملياتي و شبكه، به گونه اي ديگر ظاهر مي ش                  
. رهبران گروه هاي پيشاهنگ اين چالش را به صورت تضاد با سيستم مديريت درك مي كنند             

مديران اجرايي نوآور آن را مثل چالش توزيع قدرت         .  آنها معتقدند كه چالش مانع آنان است      
با فهم ديناميك هاي چالش اداره كردن از اين دو منظر، تنوع                     .  احساس مي كنند  

دو متفکر اداره کردن محلی که از
ایده هایشان استفاده کرده ایم، راسل
.آکوف و چارلز هندی هستند         
آکوف رویکرد بازطراحی اداره
کردن سیستمی را مطرح می کند

ه به بازارهای داخلی موسومک
در این رویکرد، روابط.  است

اقتصادی بازار در بین زیرگروه های
رویکرد.  شرکت ایجاد می گردد    

فدرالیسم چارلز هندی اصولی را
توسعه می دهد که تصمیم ها در
پایین ترین سطح سلسله مراتب
گرفته می شود، که محمل

به کتاب های.  تصمیم گیری هستند 
 :عه کنیدزیر مراج

The Democratic
Corporation, by Russell
Ackoff (London: Oxford
University Press, 1994);
The Age of Unreason, by
Charles Handy (London:
Business Books Limited,
1989). 

شته ی، نو  سازمان ضروری  به
برای.  الیوت ژاک مراجعه نمایید    

اطالعات کتاب شناختی و مرور این
 همین406کتاب به صفحه ی       

 . کتاب نگاه کنید
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 دو گروه را مي بينيم و مؤثرتر قدرت را در فضاي به هم پيوسته                استراتژي هاي در دسترس  
 .سهيم مي شويم

مديران اجرايي  .  رسيدن به چنين شرايطي نيازمند تعامل طراحي و ضرورت است              
مسئوليت طراحي مكانيسم هاي اداره كردن رسمي را به عهده دارند، اما همه ي اعضاي                  

محلي، فعاليت هاي سازمان را انجام مي دهند و به        سازمان از جمله مديران اجرايي و مياني و         
مكانيسم هاي اداره كردن رسمي جديد     .  اين ترتيب، فرايندهاي اداره كردن را شكل مي دهند       

از اين منظر،    .  و انعطاف پذير با فعاليت هاي سازماني روزمره به حاشيه رانده مي شوند               
ان يكديگرند، يكي فعاليت هاي     گروه هاي پيشاهنگ نوآور و مديران اجرايي خالق، متحد          

جديد را بر مبناي توانايي هاي خودگردان جديد و ديگري مكانيسم هاي اداره كردن مبتني               
 .بر اين توانايي ها را توسعه مي دهد

سيستم هاي اداره كردن با ساختارهاي كنترل و دستور شديد طراحي شده اند، مثل                
در كشتي بادباني خوب، عقب و       .  ي نياز دارد  كشتي هاي بادباني كه سكان آنها به زور زياد        

. اين كشتي ها فقط با هدايت سكان به مقصد مي رسند           .  جلوي كشتي با هم تعادل دارد       
تعامل انسان و سيستم هاي مكانيكي باعث انعطاف پذيري كنترل شده و به استراتژي هاي               

 .جديد راندن كشتي منجر مي شود
 

 اداره كردن

مشتق شده  »  راندن يك كشتي  « به معناي    kubernanاژه يوناني   از و »  اداره كردن «فعل  
 به معناي   –  gubernare  –شكل التين آن    ).  سيبرنتيك نيز از همين ريشه است      .  (است

سپس در انقالب صنعتي مثل ماشين با آن           .  است»  راهنمايي كردن يا قاعده گذاشتن     «
واعد، حق تصميم گيري،    افراد از مكانيسم هاي اداره كردن سخن گفتند؛ ق           .  برخورد شد 

 . امتيازات، پاداش ها و كانال هاي اختيار
در سازمان هاي مدرني مثل شركت ها، اداره كردن اغلب مانند رومي ها تعريف مي شود؛             

. »هدايت مي كنم... من شما را به «افراد مي گويند، . قدرت هدايت كردن و كنترل افراد ديگر      
و مي فهميم كه اين نوع صحبت كردن        »  ل مي شود او بدون توجه به خواست ما كنتر       «يا  

 .درباره ي سيستم اداره كردن است
هدايت كردن مي تواند به معناي جهت دادن مثل تعيين           .  اما اين تنها تعريف نيست     

هر كدام از   .  كنترل كردن، به معناي تنظيم، مثالً تنظيم سرعت و مكان است            .  جهت باشد 
آيا اداره كردن وضع خواست يك  .   اداره كردن مي گويند   اين تعاريف چيزهاي زيادي درباره ي    
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گروه عليه ديگري است يا به ريشه هاي يوناني خود نزديك است و فرايند تنظيم و                         
 .جهت يابي مداوم معنا مي دهد

وقتي .  ما اداره كردن را به معناي اخير گرفته ايم و چنين تعريفي را بنيادي تر مي دانيم              
تخاب هاي زيادي براي جهت دهي و تنظيم خواهيد داشت؛ قدرت          اين تعريف غالب شود، ان    

 .متمركز در برخي موارد خوب است، اما توزيع قدرت گزينه ي بسيار مناسب تري است
در شركت ها، مكانيسم هاي اداره كردن رسمي شامل هيئت مديره ها، ساختارهاي                

اين .  ي هاي پاداش است  و خط مش )  مثل سلسله مراتب مسئوليت در نمودار سازماني     (مديريت  
 .مكانيسم هاي رسمي قدرت تصميم گيري افراد را مشخص مي كنند

اداره كردن نيز بدون آگاهي از هدف و        .  تا وقتي مقصدي نباشد، كشتي حركت نمي كند      
گفتگو درباره ي ساختارهاي قدرت يا كنترل، بدون توجه به اين           .  جهت سازمان بي معناست  

اين گفتگوها سازمان هايي ايجاد مي كنند كه       .   ضدتوليدي است  كه سازمان به كجا مي رود،    
 . در آنها كنترل،  بخشي از هدف سازمان است

   

 ديناميك هاي ضمني چالش اداره كردن

چالش اداره كردن از سه فرايند به هم پيوسته كه از سه محدوديت ضمني ناشي مي شوند،                 
 .پديد مي آيد

 با جدال در مورد اختيار و اقتدار پديد مي آيد              اين چالش ابتدا در گروه پيشاهنگ       
گروه هاي پيشاهنگ با كسب توانايي هاي       ).  ٣٨٥ در نمودار صفحه ي       B١فرايند تعادل    (

به اين ترتيب،   .  جديد، از عملكرد خود مطمئن مي شوند و احساس قدرت بيشتري مي كنند           
 توانايي بيشتري براي حل     اين گروه ها .  توانايي بيشتري براي خودگرداني به دست مي آورند       

تضادها مي يابند، بر اهداف و چشم انداز خود متمركز مي شوند و از شيوه ي سازگاري با                    
تمام .  سازمان آگاه مي گردند و بهتر مي توانند نتايج مطلوب كسب و كار را به دست بياورند               

ودشان تعيين  اينها به سطوح باالتر اختيار گروه پيشاهنگ مي انجامد و جهت و اجرا را خ                
اعضاي گروه پيشاهنگ انتظار دارند، خودشان اعضاي گروه را انتخاب كنند،                 .  مي كنند

 .استراتژي خودشان را تعيين كنند و حتي تصميم هاي سرمايه اي بگيرند
به اين ترتيب، جدال اختيار گسترش      .  اما سازمان آماده ي تفويض اختيار فزاينده نيست      

اعضاي گروه پيشاهنگ حس     .  تري بر گروه اعمال مي كند     مي يابد و مديريت كنترل بيش     
از سوي ديگر، مديران احساس مي كنند كه گروه         .  مي كنند مديريت آنها را كنترل مي كند      

. پيشاهنگ متوجه بستر كسب و كار و اثر استراتژيك تصميم هاي محلي خود نيست                    



٣٨٣ ♦اداره كردن    

 

 

گروه پيشاهنگ  .   است نتيجه ي اين امر كاهش تمايل و اشتياق به اقدامات گروه پيشاهنگ           
مديران ارشد با طرح     .  براي اعضا، به ويژه براي مبتدي هاي بالقوه، جذابيت كمتري مي يابد          

مشكالت خود، اقتدارگرا و كنترل كننده تلقي مي شوند و به عدم حمايت از اقدامات گروه                 
 .پيشاهنگ متهم مي گردند



   رقص تغيير ♦٣٨٤ 

 

 

ي خودگرداني مستقل وابسته    محدوديت ضمني اين فرايند تعادل به تساهل سازمان برا        
سيستم هاي اداره كردن رسمي تا چه حد اختيار تصميم گيري را به واحدهاي محلي              .  است

توانا تفويض مي كنند؟ مديريت سازمان تا چه حد در مقابله با واحدهاي محلي خالق                     
ا آنها  تواناست؟ مديريت تا چه حد مي تواند توانايي هاي گروه هاي پيشاهنگ را ارزيابي كند ت            

 را اثربخش مديريت كند؟
حتي اگر تساهل مديريت براي خودگرداني محلي باال باشد، گروه هاي پيشاهنگ با                 

اين امر وقتي اتفاق مي افتد     .  روش هاي ديگر فرايندهاي اداره كردن موجود را اجرا مي كنند         
اين ). B٢فرايند محدودكننده (كه گروه هاي پيشاهنگ اقدامات خود را گسترش داده باشند       

امر از طريق تغييرات كلي مثل شركت كردن تأمين كنندگان در بازطراحي فرايندهاي                  
تدارك يا تغييرات رخ مي دهد؛ مثل اين كه انتظار داشته باشيم افراد در واحدهاي وظيفه اي               
. مختلف با شيوه ي اعتماد و مسئوليت باالي مديريت در گروه هاي پيشاهنگ راحت باشند              

اق مي افتد كه گروه هاي پيشاهنگ اشتياق طبيعي به پيش رفتن دارند و به                 يا وقتي اتف  
هر چه زمينه ي فعاليت هاي تيم       .  حوزه ي برنامه ريزي استراتژيك سازمان وارد مي شوند        

پيشاهنگ بيشتر باشد، وابستگي متقابل فزاينده ي فعاليت هايش با ساير گروه هاي سازمان             
نيازهاي وابستگي متقابل مديريت از توانايي هاي مديريت         در واقع،   .  كمتر برآورد مي شود  

وقتي چنين اتفاقي مي افتد، خال انسجامي       .  وابستگي متقابل رشد بيشتري خواهد داشت       
رشد مي كند و تيم پيشاهنگ خودش، ساير گروه ها و مديريت را در معرض خطري مي بيند                

 .كه از كنترل فزاينده ي مديريت ناشي مي شود
 طرح ريزي محصولي جديد، به تدريج سنت گزارش هاي رسمي را با ارتباطات             مثالً تيم 

اما وقتي به هدفشان نزديك شدند، متوجه          .  غيررسمي و صميمت باال، جايگزين كردند       
مجبور بودند كار را به همكاران توليدي واگذار كنند كه به            .  شدند كه با مشكالتي مواجه اند    

زارش هاي رسمي و تأييد مديريت براي فعاليت هاي محلي    طور سنتي رفتار مي كردند، و بر گ      
سرپرست واحد توليد، اراده ي تيم طرح ريزي محصول را براي پرداختن به               .  متكي شوند 

در نتيجه، مديريت ارشد كه از كل ماجرا متنفر           .  مشكالت، شاهد ضعف مديريت مي داند     
د كه باعث از دست رفتن      است، مجبور مي شود نظم بيشتري به تيم طرح ريزي محصول بده         

 .چهره ي تيم و روابط آنها با همكاران توليد مي گردد
در چنين وضعيتي اعضاي تيم، افراد توليد يا مديريت ارشد را مسئول اين جدال                     

اما در حقيقت، دو واحد راهي براي صحبت درباره ي رهيافت هاي مختلف خود با               .  مي دانند
 .مديريت و ادغام آنها يافته اند
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ن خال انسجام دير يا زود، براي اغلب گروه هاي پيشاهنگ اتفاق مي افتد و به روابط                  اي
محدوديت ضمني، توانايي   .  ضعيف و عقب نشيني از ديگر قسمت هاي سازمان منجر مي شود         

گروه هاي .  تيم پيشاهنگ براي مديريت وابستگي هاي متقابل با ديگر تيم ها و واحدهاست             
آنها اغلب به فرايندها،    .  بستگي هاي متقابلي را فراموش مي كنند    پيشاهنگ به آساني چنين وا    

حتي اگر آنها از سيستم هاي بزرگ تري كه        .  روابط، اهداف و مشكالت خودشان توجه دارند       
بخشي از آن مي باشند، درك روشني بيابند، هنوز مهارت يا اعتبار الزم براي مقابله با مسايل  

ال، اين كار مسئوليت افراد باالي  سلسله مراتب است و             به هر ح   .  ساير گروه ها را ندارند    
 .احتماالً فراتر از تعهد كسب و كار گروه پيشاهنگ است

سرانجام، گروه هاي پيشاهنگي كه توانايي مديريت در مرزها را با ديگر گروه ها توسعه               
ن به  مديريت ارشد آماده ي پرداخت    .  داده اند، خودشان را در بحبوحه ي مشكالت مي بينند        

 ).B٣فرايند محدودكننده (وابستگي هاي متقابل كليدي نيست 
آنها گروه هاي  .  مديران ارشد اغلب متوجه مشكالتي مثل خال انسجام مي باشند               

اما مديريت  .  پيشاهنگ موفقي را ديده اند كه براي ساير گروه ها مشكل ايجاد كرده اند                
مديريت وابستگي متقابل از    .   است وابستگي متقابل يكي از نقش هاي كليدي مديريت ارشد       

مثالً، بسياري از شركت ها به دنبال طرح ريزي         .  اهداف و طرح هاي استراتژيك برمي خيزد     
محصول و فرايندهاي توليد منسجم ترند، برخي به دنبال چيزي مي باشند كه چارلز فاين،                

بر مهندسي موازي سه بعدي       .  مي نامد»  مهندسي موازي سه بعدي    «متخصص توليد،     
چنين .  طرح ريزي هم زمان محصول، فرايند توليد و زنجيره ي عرضه استوار است                    

استراتژي هاي پيچيده و به هم پيوسته اي، به دليل ترس از فاش شدن اطالعات آن براي                   
در چنين شرايطي، به آساني مديران ارشد به مديريت           .  رقبا، در سازمان مطرح نمي شوند     

 .مي آورندمحلي وابستگي هاي متقابل رو 
اگر مديريت ارشد نسبت به مديريت محلي وابستگي متقابل تساهل نداشته باشد، نوع              

مديريت محلي احساس مي كند كه قادر      .  ديگري از جدال قدرت توسعه مي يابد؛ جدال ادغام       
شايد حتي سابقه ي انجام موفق چنين كاري را نيز          .  به مديريت مسايل ميان وظيفه اي است    

ه نظر مي رسد فقط بايد اين توانايي را به كار گرفت تا فرصت هاي جديدي در               ب.  داشته باشد 
مديريت ارشد براي محدود كردن اين مرزها كنترل بيشتري           .  كسب و كار به دست آورد      

از همان ابتدا افزايش كنترل مديريت بر گروه پيشاهنگ، تمايل و اشتياق به              .  اعمال مي كند 
 .تعهد را كاهش مي دهد

دهايي را كه از چالش اداره كردن برمي خيزد از تضادهاي ناشي از چالش                   بايد تضا 
اين دو نوع تضاد با هم تعامل دارند؛ مثالً جدال بر            .  معتقدان واقعي و ناباوران متمايز كنيم     

 :به کتاب زیر مراجعه نمایید
Clock Speed: Winning
Industry Control in the
Age of Temporary
Advantage, by Charles H.
Fire (Reading, MA:
Perseus Books, 1998). 
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اما در چالش اداره    .  سر قدرت، انزوا و تدافعي بودن را در گروه هاي پيشاهنگ پديد مي آورد            
يريت گروه پيشاهنگ برمي خيزد و ربطي به رفتارهاي جديد درون           كردن، تضاد از روش مد    

اگر فرايند خودگرداني از فرايندهاي اداره كردن در سازمان فاصله ي           .  گروه پيشاهنگ ندارد  
. زيادي داشته باشد، زمينه ي جدال قدرت پيرامون اختيار يا ادغام و يا هر دو آماده مي شود                

عي و ناباوران حل شوند، باز هم چالش اداره كردن            حتي اگر مشكالت چالش معتقدان واق      
 .در ضمن، اهرم پرداختن به اين چالش كامالً متفاوت است. پديد مي آيد

از منظر مديراني كه به دنبال اجراي انعطاف پذيرتر سيستم هاي اداره كردن مي باشند،              
اگر مديران  .  مشكالت مشابهي بروز مي كنند؛ هر چند نشانه هاي آنها با هم فرق مي كند               

موفق به اجراي مكانيسم هاي اداره كردن با تساهل بيشتر و خودگرداني و مديريت محلي                 
وابستگي متقابل شوند، اما توانايي هاي محلي در هيچ يك از اين حوزه ها كافي نباشد،                    

به اين ترتيب، بين مديران، مشتري ها،       .  محلي گرايي به تصميم گيري ضعيف منجر مي شود      
در نتيجه، كسب و كار دستاوردهاي      .  نندگان و شايد حتي سهام داران دلهره مي افتد      تأمين ك

نامناسبي خواهد داشت يا ساير اجزاي سازمان را عقب مي زند و تنها چاره، كنترل بيشتر                  
اين كنترل را نسل جديدي از مديران كه در واكنش به سيستم اداره               .  مديريت خواهد بود  

 . اعمال مي كنندكردن به قدرت رسيده اند،
سه فرايند تعادلي ضمني چالش اداره كردن به شكل هاي متعددي بروز مي كنند، اما                

اگر فقط تيم هاي نوآور محلي در توسعه ي توانايي هايشان         .  نتيجه ي آن هميشه ثابت است     
اگر مديران جسور مكانيسم هاي اداره كردن      .  موفق شوند، به ندرت تغيير پايدار رخ مي دهد        

بايد هر دو با هم رخ بدهد        .  اف پذيرتري اجرا كنند، باز هم تغيير پايدار اتفاق نمي افتد         انعط
به همين دليل، استراتژي هاي پرفشار بايد به            .  وگرنه وضع موجود تغييري نمي كند       

هر دو رهبري محلي و اجرايي مسئول         .  توانايي هاي محلي و جهاني توجه داشته باشند         
 . تعقيب اين استراتژي هايند

 استراتژي هاي مقابله با چالش اداره كردن

يك استراتژي تغيير كار گروه پيشاهنگ درون ساختار        .  اين چالش به دو استراتژي نياز دارد      
 خودگرداني، مديريت    -اهرم آنها ايجاد توانايي هاي خودشان         .  اداره كردن موجود است    

كه از ساختار اداره كردن       است   -وابستگي متقابل و پرداختن به جدال هاي قدرت بالقوه           
 . رسمي ناشي مي شود



٣٨٧ ♦اداره كردن    

 

 

استراتژي ديگر براي رهبران اجرايي است كه به طور بالقوه مي توانند بازطراحي اداره                
اهرم آنها افزايش آگاهي از امكانات طراحي است تا ساختار اداره كردن             .  كردن را آغاز كنند   

 . توسعه بدهندرا براي تعادل اختيار محلي با وابستگي متقابل سيستمي
در حالي كه گروه هاي پيشاهنگ و رهبران اجرايي به جهت گيري استراتژيك متفاوتي              

مؤثرترين استراتژي كه به    .  نياز دارند، براي پايداري تغييرات به همكاري يكديگر محتاجند         
افراد در سطوح مختلف كمك مي كند، آموزش و ارزيابي فزاينده ي اشتياق و تنگناهاي                   

 .تيكديگر اس

 استراتژي هاي گروه پيشاهنگ

اعضاي گروه پيشاهنگ كه با مقاومت ساير اجزاي سازمان مواجه اند، فكر مي كنند كه                    
اما سيستم اداره كردن    .  چاره ي كار مطرح كردن بازطراحي كلي ساختار اداره كردن است           

وقع به  در عوض، يادگيري پرداختن به م      .  كاملي وجود ندارد كه تمام تضادها را محو كند          
 .تضادهاي عملي و بالقوه مي تواند براي رهبران عملياتي حياتي باشد

 

گروه هاي .  به مرزهاي خود توجه كنيد و وقتي از آنها عبور مي كنيد استراتژيك باشيد             •
پيشاهنگ اغلب در پروژه هايي شركت دارند كه به نظر مي رسد به دنبال تغييراتي فراتر              

مهم است كه وقتي چنين اتفاقي مي افتد،       .  ود مي باشند از حوزه ي مسئوليت و اختيار خ     
خيلي آسان مي توان اشتياق گروه را به خدمت گرفت و مرزهايي را             .  متوجه آن باشيد  

 .كه گروه را از ديگران متمايز مي نمايد، ناديده گرفت
اگر تيم شما سعي دارد كار جديدي را در مرزها انجام بدهد، به حامياني با                       

ال نياز داريد تا به شما اطمينان بدهند، مي توانيد كارها را به سرانجام                   اختيارات با 
چشم اندازتان را دست كم نگيريد، اما متوجه باشيد كه بخشي از وظيفه ي                .  برسانيد

در اغلب سازمان ها،   .  گسترش چشم اندازتان، ارتباط با ساختار اداره كردن موجود است         
 نفوذ، به همان صورتي است كه اعتبار و           اين امر به معناي گسترش تدريجي فضاي        

 .توانايي را بنا مي كنيد
اگر گروه پيشاهنگ تيم ميان وظيفه اي متشكل از افرادي از بخش هاي مختلف               
سازمان باشد، بايد خط مسئوليت روشني بين مديراني كه بايد حضورشان را در گروه                

 .وجود داشته باشدتأييد كنند و مديراني كه بايد از كار گروه آگاه باشند، 
. آزادانه با مسئولين ساير قسمت هاي سازمان كه بر اقدام شما مؤثرند، همراه شويد            

اعضاي مشتاق گروه پيشاهنگ، اغلب از تأثيري كه بر ديگر گروه ها دارند آگاه نيستند؛               



   رقص تغيير ♦٣٨٨ 

 

 

وقتي شما شروع به فهميدن مي كنيد، از          .  چون زمان كمي براي بررسي آن دارند         
بور نموده و افرادي از گروه هاي ديگر را به جلسه دعوت مي نماييد و              مرزهاي ظريفي ع  

ما اين طرح ها را در ذهن داريم، كه با               «.  داليل پروژه ي خود را بيان مي كنيد         
واكنش شما چيست؟ چگونه چنين توسعه هايي به شما        .  مسئوليت هاي شما تالقي دارد   

ما، چه كارهايي مي توانيم و چه      كمك مي كند با مشكالت خود كنار بياييد؟ به نظر ش          
 ؟»كارهايي نمي توانيم انجام بدهيم

به عنوان حاميان اقدام    .  پروژه را براي تغيير در شرايط نتايج كسب و كار تنظيم كنيد            •
تغيير، مسئول افراد گروه خودتان و سازمانيد تا مطمئن شويد كه تالش شما به هدر                  

ب خودشان سخن مي گويند، در اعتبار و         اگر وانمود مي كنيد كه نتايج خو       .  نمي رود
شما به كسب و كاري روشن براي تغيير نياز          .  اثربخشي پروژه ي  خود ريسك مي كنيد    

داريد، به ويژه با افرادي كه مسئول قسمت هاي ديگر سيستمي اند كه شما با آن سر و                  
ر اينجا  هر چه در جلسات چالش ارتباط، كارآزموده تر و تواناتر باشيد، د              .  كار داريد 

. اگر در انجام كسب و كار از بيرون عمل كنيد، مؤثرتر خواهيد بود             .  مؤثرتر خواهيد بود  
جلسه، درباره ي تقاضاي بازار يا تهديد رقيبي جديد حرف بزنيد، همان طور كه                     

 .اشتياق هاي شخصي داخلي را انجام مي دهيد
توانايي فهم و   .  يداولويت هاي رهبران اجرايي را بخشي از تفكر خالق تيم خود بكن              •

دروني كردن فشارهايي را كه احساس مي كنيد و فرصت هايي را كه داريد، توسعه                   
يا هر شخصيت    (از انتساب داليلي براي مقاومت نسبت به شخصيت رهبر               .  بدهيد
اين كار احتماالً به    .  در عوض، به دنبال داليل سيستمي باشيد       .  پرهيز كنيد )  ديگري

يي نياز دارد، با آنها درباره ي چيزهايي كه آنها را هشيار نگه             صرف زمان با رهبران اجرا    
 به ويژه در جايي كه مشكالت در مرزها يا نقاط پيوند ساختار اداره كردن                  -مي دارد  

مسايل رهبران اجرايي را در مورد تعادل عملكرد كسب         .   مصاحبه كنيد  –موجود است   
آنها براي انسجام واحدهاي كسب و      نيازهايي را كه    .  و كار با رشد بلندمدت درك كنيد      

 نياز دارند،   – به خصوص وقتي به استراتژي كسب و كار كلي مربوط مي شود                 –كار
 .بررسي كنيد

وقتي شما اين اولويت ها را دروني مي كنيد، گروه پيشاهنگ به انتقال برخي از اين              
ي هر گروهي   تمركز مسئوليت بر تعدادي افراد، برا     .  فشارها به مدير عامل كمك مي كند     

گروه هاي .  خطرناك است؛ اما اين روشي است كه اكثر سازمان ها با  آن ساختار يافته اند             
 .پيشاهنگ بيروني مي توانند در اندازه گيري فشار سهيم شوند



٣٨٩ ♦اداره كردن    

 

 

اگر مي توانيد تيم هاي ميان وظيفه اي را تحت حمايت  سلسله مراتب قرار بدهيد، با آنها             •
 اداره  ديار خوبي براي نشان دادن ارزش شكل هاي جدي        اين مكانيسم بس  .  تجربه كنيد 
شما مي توانيد پيوندهاي ميان مرزي دايمي تر را بدون اين كه مجبور به              .  كردن است 

مشتري ها انسجام بهتري     «فروش آنها در سطح مفهومي باشيد، نشان بدهيد،                 
از آن براي    و  .  مي خواهند بياييد تيمي راه اندازي كنيم كه اين نياز را تأمين كند               

نمونه اي موقتي استقاده كنيم كه چگونه پيوندهاي ميان وظيفه اي بهتر، ارزش كسب و             
از صحبت درباره ي ايجاد پيوندهاي دايمي يا هر نوع ماتريسي             .  »كار خلق مي كنند  

اول نتايج را نشان بدهيد و بعد اگر الزم شد          .  پرهيز كنيد، چون افراد را مأيوس مي كند      
 .ال از گروه ميان وظيفه اي موقت به ترتيبي دايمي تر گفتگو كنيددرباره ي انتق

 

.  اتفاق افتاد  Kredietbank در   ١٩٩٠مثالي خوب از تمام اين موارد در اواخر دهه ي           
Kredietbank          نفر در آن كار مي كردند     ١٠٠٠٠، بانك معروفي در بروكسل بود و بيش از  .

ود، بنابراين كار داخلي عظيمي شكل گرفت كه بر         بازنگري در فرايندهاي اعتبار بانك الزم ب      
اين تيم وظيفه ي بازطراحي فرايند      .  دوش گروه پيشاهنگي به نام تيم هسته استوار بود           

دو تيم ديگر نيز وجود داشتند؛ گروه تصميم، متشكل از مديران             .  اعتبار را به عهده داشت    
هده داشت و به عنوان پلي        ارشد و گروه بررسي كه نقش مشاوره اي ميان وظيفه اي به ع            

. داوطلبانه به بسياري از مديران با اختيار تصميم گيري در سيستم قديمي كمك مي كرد                
اعضاي .  برخي از اين مديران، اعضاي تيم هسته را متهم مي كردند كه واقعا گوش نمي كنند              
ورد بازخ.  تيم هسته مدتي طوالني متوجه نبودند كه كار خود آنها، بخشي از مشكل است                

 .آنها به گروه بررسي بسيار كند بود و سيستمي صريح نبود
به گفته ي كارول روسي، مدير عامل بانك كه فرايند تيم هسته را هدايت مي كرد،                    

در نتيجه، اعضاي   .  در تمام جهات بود    نتيجه از دست رفتن اطمينان و باال رفتن عدم اعتماد         
ستور كار داشتند، با حركت دادن موردي        تيم هسته كه هنوز بازطراحي فرايندشان را در د         

ديگر براي رهبران كليدي قابل قبول نبود كه           .  كسب و كار به حمايت آن پاسخ دادند          
اعضاي گروه و    .  خودشان را از گروه بررسي و ديگر نقش هاي مشاوره اي دور نگه دارند                

 .فراموش كنندبازطراحان فرايند ديگر نمي توانستند پيرامون آنها كار كنند يا آنها را 
. ما ياد گرفته ايم كه دو ساختار قدرت در سازمان وجود دارد          «:  در پايان روسي مي گويد   

) غيررسمي(،  سلسله مراتب مديريت و اختيار پايين به باالي          )رسمي(اختيار از باال به پايين      
 پروژه هاي پيشاهنگ كه فرايندهاي كاري جديد اختراع كرده اند به هيچ يك از شكل هاي               

ترکیب«برای داستان کامل به        
:تصمیم گیری رسمی و غیررسمی     
چگونه طراحان بانک دو شکل

،»موازی اقتدار را درک کردند       
نوشته ی کارل روسی و همکارش

در 
com.fieldbbok.www://http
html.kban-k/مراجعه نمایید . 

 



   رقص تغيير ♦٣٩٠ 

 

 

. از هيچ يك صرف نظر كرد      .  نمي توان با مخالفت غلبه كرد     )  رسمي يا غيررسمي  (اختيار  
 .چالش پيش رو مجبور است هر دو ساختار را با هم در نظر بگيرد

 استراتژي هاي رهبران اجرايي
 

 . مراجعه كنيد٤١٩صفحه ي » بازطراحي هواپيما در حين پرواز«همچنين به 
 

نويسندگان بيانيه ي استقالل آمريكا با بيان      .  ره كردن آغاز كنيد   از ابتدا با ايده هاي ادا     •
ايده هاي راهنماي قدرت مند خود را مطرح        »  اين حقايق خودشان شاهدند    «عبارت  

آيا .  كردند و اصولي را بنا نهادند كه نظامي برابر و كارآمد براي اداره كردن ايجاد كرد                 
 اساس ايده هاي راهنمايي كه افراد       دويست سال بعد، همان فلسفه ي اداره كردن، بر         

 .براي زندگي آماده كرده اند، ما را به جهان سازمان ها مي برد
طراحي ايده هاي اداره كردن مهم ترين جنبه ي طراحي          «:  بيل اوبرايان مي گويد   

اين كار مهم تر از سازمان دهي مجددي است كه مديران آن را بازطراحي            .  سازمان است 
كار تغييرات چنداني به دنبال ندارد، چون ارزش هاي ضمني راهنماي             اين  .  مي دانند

مشكل طراحي ايده هاي راهنما و علت واهمه ي مديران از          .  سازمان را تغيير نمي دهند   
آن، اين است كه مديران نيز بايد الگوهاي ذهني و رفتارشان را تغيير بدهند؛ در غير                   

 .اين صورت ايده ها اعتباري نخواهند داشت
يده هاي اداره كردن، يكي از معدود راه هاي رسيدن به قلب و ذهن اعضاي سازمان              ا

بنا به  .  است و از معدود فعاليت هايي است كه مي تواند به تمام سطوح سازمان نفوذ كند             
بزرگ ترين مشكلي كه با اغلب سازمان ها داريم اين است كه با                 «گفته ي اوبرايان    

. ايده هاي معمولي فقدان اصول را نشان مي دهند        .  »ايده هاي معمولي اداره مي شوند    
ايده هاي اداره كردني كه شوق بر انگيز نيستند، تخيل و هيجان را تشويق نمي كنند و به              

 .، مناسب سازماني لبريز از تعهد افراد نيستندIKEAتعبير مدير عامل سابق 
ده هايي ايجاد  از منظر اداره كردن، جهت يابي و تنظيم، وظيفه ي اساسي چنين اي            

نهايتاً، اين ايده ها هويت و چگونگي      .  اشتياق و اصول راهنماي مشترك در سازمان است       
اين اصول راهنما قواعد كار نيستند، اما بالقوه از قواعد            .  عمل ما را مشخص مي كنند     

، هيچ نوع   » ، برابر خلق شده اند   همه ي مردم «.  قدرت مندترند و بر رفتار افراد نفوذ دارند      
تاري را توصيف نمي كند اما اصول تنظيم ها و نهايتاً ممنوعيت هاي رفتار را ايجاد                 رف

 .مي كند

مدیران با فکر با توزیع
سلسله مراتبی قدرت و اقتدار
مبارزه می کنند تا سازمانی
پاسخ گوتر و رقابتی تر توسعه

ینه یدانش موجود در زم    .  بدهند
.این موضوع بسیار کمیاب است      
در تنظیم این پیشنهادات، چند
مثال داشته ایم که اطالعات

این امر.  دست اولی به ما داده اند    
به معنای دست کم گرفتن سایر
شرکت ها نیست و یا این که

فقط.  نمونه های ارایه شده کاملند    
می خواهیم عمق و وسعت این
تغییرات را نشان بدهیم و به
ارزش چند مطالعه ی جدی اشاره

 .کنیم



٣٩١ ♦اداره كردن    

 

 

دو ايده ي اداره كردن كليدي كه در موقعيت هاي مختلف ديده مي شوند، محلي               
اولي تصميم گيري محلي و فردي را تشويق مي كند و          .  بودن و شايستگي داشتن است    

تنش ناشي  .  ميم مناسب كسب بيشترين سود است     دومي تصريح مي كند كه معيار تص     
از اين هم نشيني، به تصميم گيران در تمام سطوح فشار مي آورد در داد و ستدي                     
اجتناب ناپذير درگير شوند يا مديريت را با مسئوليت سازگار كردن منافع محلي و                   

 .جهاني تنها بگذارند
م انداز و ارزش چيست؟ پاسخ     تفاوت ايده هاي اداره كردن با بيانيه هاي رسالت، چش       

وقتي ايده اي، ايده ي اداره كردن است كه اصولي          .  در نوع استفاده از آنها نهفته است       
اهميت آنها در اين است كه منبع قدرت         .  براي نظام اداره كردن سازمان ايجاد نمايد       

مثالً، سازمان دهي مجدد شل به صورت واحدهاي كسب و          .  مشروع در تصميم گيري اند  
ر مستقل با هيئت مديره هاي داخلي، برخي ارزش هاي كليدي جديد مثل ايمان به               كا

هدف و اصول راهنماي شركت ويزا       .  افراد، نوآوري و احساس ضرورت را ايجاد مي كند        
آنها چارچوب تعيين خط مشي    .  در اساس نامه ي آن، بخشي از مواد حقوقي شركت است        

. يئت مديره ي منتخب را مشخص مي كنندشركت، به ويژه اختيارات و محدوديت هاي ه 
اگر اين اختيارات به كار گرفته نشوند، اعضاي ويزا هيئت مديره ي جديدي انتخاب                  

به اين ترتيب، سازمان هاي عضو ويزا مثل شهروندان جوامع دموكراتيك، از              .  مي كنند
 .منبع اعمال قدرت برخوردارند

 

 . مراجعه كنيد٤٠٧كردن ويزا به صفحه ي براي اطالعات بيشتر در مورد ايده هاي اداره 
 

اما يك موضوع روشن     .  قضاوت در مورد كاربرد رهيافت مشروط ويزا زود است           
است، اگر منبع اصلي قدرت در سيستم ايده هاي اداره كردن باشد، طبق تعريف اين                 

اين امر با سازمان هاي سنتي عصر صنعتي كه قدرت خود را           .  منبع قدرت افراد نيستند   
جالب است كه در نظام هاي     .  افراد در سمت هاي قدرت مند مي گيرند، متفاوت است       از  

توتاليتر قدرت همچنان در افراد ريشه دارد؛ در حالي كه در سيستم هاي دموكراتيك،                
 .ريشه ي قدرت در ايده هاست

نيروهاي قابل توجهي   .  ساختارهاي خاصي را در مقابل حركت اقتدارگرا توسعه بدهيد         •
حتي بعد از استقرار     .   سازمان ها، تصميم ها را در سلسله مراتب باال مي برند          در اغلب 

كه به طور سنتي قدرت      .  نظام هاي اداره كردن محلي، چنين نيروهايي بروز مي كنند         
تصميم گيري ندارند، مي ترسند اشتباه كنند و كساني كه قدرت تصميم گيري خود را از             

محلی«برای اطالع بیشتر از           
که در بیمه ی»  پاداش«و  »  بودن

 توسعه1980هانوور در دهه ی      
پنجمین فرمان  یافته است، به       

 .مراجعه نمایید

 از » درت ایده هامنبع ق«مفهوم 
Sources and Uses of
Power, by Bill O’Brien
(Cambridge, MA: Society
for Organizational
Learning, 1998) 

همچنین به.  اقتباس شده است    
طراحی ایده های اداره کردن«

، نوشته ی بیل اوبرایان در»سازمان
،کتاب میدانی پنجمین فرمان        

 . مراجعه نمایید306صفحه ی 

 



   رقص تغيير ♦٣٩٢ 

 

 

همين امر باعث بروز    .  د را بر امور از كف بدهند       دست داده اند، نگرانند كه كنترل خو      
 . مشكالت شده است

 به چهار كسب و كار مستقل تبديل شد، براي هر يك از             ١٩٩٥وقتي شل در سال     
اين هيئت  مديره هاي متشكل از    .  اين كسب و كارها نيز هيئت مديره اي تشكيل دادند          

دند و تضمين مي كردند كه      آنها بلوك هاي ساختاري بو   .  ارشدترين مديران شل بودند    
تيم هاي مديريت كسب و كار فردي همراه با هيئت مديره هاي محلي مي توانند                    

بدون اين هيئت مديره ها،     .  تصميم هاي كليدي را براي آينده ي كسب و كار بگيرند           
معلوم نيست تصميم گيري هايي مثل سرمايه گذاري بايد در واحد گرفته شود يا به                 

با وجود اين ابهام و سنت كنترل مركزي شل، دير يا زود،            .  جاع گردد مديريت سازمان ار  
مسايل طوري پيش مي رفت كه مديران محلي درباره ي درگيري با آن احساس خطر                

برخي تصميم ها به باال ارجاع مي شد و از برخي تصميم هاي ديگر تبعيت                .  مي كردند
در عمل چنين اتفاقي     .  هيئت مديره ها براي مشورتند و نه مديريت خُرد           .  مي شد

نمي افتد و واحدهاي كسب و كار فردي به سرعت به واحدهاي انتفاعي واقعي تبديل                 
 .مي شوند و انرژي نوآوري زيادي آزاد مي كنند

 

 .  مراجعه كنيد٤٠١در صفحه ي » استقالل در شل«به 
 

: ا، مي نويسد دونال ميدوز، نويسنده ي سيستم ه   .  از قواعد و دستورات آگاهانه بهره ببريد       •
به همين دليل،   .  قدرت بر قواعد، قدرت واقعي است      .  قواعد، رفتار را تغيير مي دهند     «

وقتي كنگره قانوني وضع مي كند، البيست ها جمع مي شوند و دادگاه عالي كه قانون                 
اگر .   را تعبير مي كند، از كنگره قدرت بيشتري دارد          - قواعد نوشتن قواعد      –اساسي  

ترين كژكاركرد سيستم ها را بفهميد، به قواعد و كساني كه قدرتي              مي خواهيد عميق  
 .»فراتر از آنها دارند، توجه كنيد

طبق نظر ميدوز كساني كه قدرتشان فراتر از قواعد است، مسئوليت هاي خاصي               
اما قدرت اجرايي تغيير و سازمان دهي مجدد نظام هاي اداره كردن، بدون توجه              .  دارند

برخي شركت ها هر سال يا چند بار در         .  گران دارند، اعمال مي شوند   به آثاري كه بر دي    
، »تمام اين كارها را بازي قدرت مي دانند      «افرادي كه   .  سال سازمان دهي مجدد مي كنند   

 .احتماالً درست مي گويند
قدرت تغييرات كوچك را در موقعيت هاي پيچيده، اگر تغييرات درستي اند، دست كم             •

 كردن مثل مسايل اجتماعي، نگران كننده اند و لبريز جزييات              مسايل اداره .  نگيريد
كانال هاي :  عوامل متعددي در توصيف نظام اداره كردن به كار مي روند             .  پيچيد ه اند

در(جایگاه مداخله در سیستم     «به
، نوشته ی)افزایش نظم اثربخشی   

 دونال میدوز، در 
Whole Earth Quarterly,
Winter 1997 

 .مراجعه نمایید
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مشاركت و حل تضاد؛ منابع بيروني اقتدار از جمله سهام داران، مقررات دولتي و                     
تفاوت (و غير قابل بحث       مشتري ها؛ شكل هاي سنتي امتياز، از امتيازات گسترده            

؛ )مثل فضاي پاركينگ مديران   (تا امتيازات كوچك و مشهود      )  مديران ارشد و كارمندان   
موارد خاص اقتدار مثل اعضاي خانواده مؤسس كه هنوز در شركت نفوذ دارند يا مالكي               
معتبر؛ الگوهاي جريان اطالعات؛ ساختارهاي پاداش و روش و قواعد ارتقا، قدرداني،                

 انتخاب و موارد ديگر؛ مرزهاي ناروشن اما واقعي بين اعضاي دايمي سازمان و                پاداش،
كساني كه كارمند تلقي مي گردند؛ رسوم رايج رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات؛ و               

 .بسياري موارد ديگر
مثال هاي بسياري مي توان زد كه تغيير قاعده ي ساده اي، تفاوت زيادي به بار                  

مديران .   را مي شناختم كه دو واحد توليدي در كنار يكديگر داشت             شركتي.  مي آورد
اما يك تفاوت كليدي بين آنها . واحدها، هم زمان پروژه ي يادگيري محوري را آغاز كردند   

مدير واحد موفق اين اختيار را داشت كه بدون تصويب مقامات ارشد تا               .  وجود داشت 
 توانست جلسات آموزشي درباره ي    از همين رو، او مي    .   دالر چك بكشد   ٢٥٠٠٠سقف  

سيستم هاي پويا و ساير موضوع هاي يادگيري بگذارد و تجارب كوچكي را بدون تأخير              
اين تفاوت كوچك در اختيارات محلي به ميليون ها دالر صرفه جويي             .  راه اندازي كند 

 در.  منجر شد و تغييري شگرف در شيوه ي كار ايجاد كرد كه تا به امروز ادامه دارد                   
 .واحد ديگر، پروژه شكست خورد

هيچ فردي نمي تواند به    .  براي مسيري طوالني آماده شويد و به تنهايي اقدام نكنيد            •
حتي مديران عامل كه به امر       .  تنهايي تغييري مهم را در نظام اداره كردن ايجاد كند           

و اگر بخواهند در طرح      .  آنان سازمان دهي مجدد انجام مي گيرد، چنين قدرتي ندارند        
عملكرد نظام اداره كردن  تغييري شگرف بدهند، يعني توزيع قدرت را تغيير بدهند، با               

 .مشكالت فراواني رو به رو مي شوند
شروع اين  .  توسعه ي سيستم اداره كردن بر مبناي چشم انداز، وفاق ايجاد مي كند          

ست كه همراهان مدير عامل، گروه مشاوري ا. كار بدون همكاري چند نفر بي فايده است    
 .به وي كمك مي كند به مسايل طراحي فكر كند و نگرش خود را گسترش بدهد

. ايجاد وفاق با تيم مديريت ارشد يا برخي مديران بخش هاي مختلف آغاز مي شود             
به خاطر داشته باشيد كه تعريف وفاق،       .  بدون اين وفاق، ادامه ي كار بسيار مشكل است       

ايجاد .  است»  اري، همدلي و همبستگي گروهي    تعادل، همك «داشتن توافق نيست بلكه     
وفاق در مورد ايده هاي اداره كردن، سيستم هاي بررسي و تعادل و گروه هايي عليه                  

الزمه ي آن وجود افرادي است كه به         .  حركات اقتدارگرايانه به اتفاق آرا نياز ندارند        

واژه نامه یاز  »  وفاق«این تعریف از    
 . گرفته شده استوبستر



   رقص تغيير ♦٣٩٤ 

 

 

با آن كنار   دنبال زمينه ي مشتركي در اصول و راه حل هاي عملي مي باشند كه همه                
همچنين به افرادي نياز دارد كه قدرت طراحي نظام هاي اداره كردن را داشته               .  بيايند
بر .  چنين افرادي در سازمان، مدير عامل و درصد بااليي از مديران ارشدند                .  باشند

 .اساس شكل انجام تغييرات، ممكن است به مشاركت اعضاي هيئت مديره نيز نياز باشد
داره كردن را طوري طراحي كنيد كه كسي نتواند اوضاع را به              فرايند بازطراحي ا  
مطمئن شويد كه طراحان اصلي نمي دانند پس از پايان فرايند          .  نفع خودش تغيير بدهد   

در غير اين صورت، وسوسه مي شوند كه       .  بازطراحي، چه نقشي به عهده خواهند داشت      
 .آن نقش را تقويت كنند

به ندرت بازطراحي كمتر از يك سال       .  شوار باشند تمام افراد بايد آماده ي سفري د     
دو سال طول كشيد تا ويزا اينترنشنال         .  به طول مي انجامد و زمان بيشتري مي برد        

؛ و اصول راهنماي    »بزرگ ترين سيستم براي مبادله ارزش بشويم      «بيانيه ي رسالتش،   
اي كليدي  دويست مدير ارشد شركت شل، به مدت دو سال ايده ه          .  آن را تنظيم نمايد   

در پي ايجاد مركز يادگيري       »  تيم طراحي «وقتي  .  فرايند تحول را توسعه مي دادند      
رسيدن به وفاق واقعي در مورد        « بود، دي هوك متذكر شد كه          MITسازماني در    

دو سال بعد،   .  »هدف، اصول و ساختار، سخت ترين كاري است كه بايد انجام بدهيد             
 .كسي به گفته ي او ترديدي نداشت

انتظار .  عه ي نظام هاي اداره كردن اولين قدم است، گام بعدي اجراي آن است            توس
گرايش  دروني اكثر افراد بر اساس تجربه ي        .  جوي احساسي و عاطفي را داشته باشيد       

. خود با صاحبان اقتدار شكل گرفته است و به روابطشان با والدين ايشان بازمي گردد                
نه تغيير دروني زيادي به دنبال دارد و معموالً           گذر به ساختار اداره كردن غيرمقتدرا      
حتي وقتي ساختار اداره كردن تغيير مي كند،         .  باعث از دست رفتن كنترل مي شود       

مثالً، مدير عامل هنوز با سهام داران، ساير          .  بسياري از مسئوليت ها تغيير نمي كنند      
مشتري ها و  .   شوندمالكان و هيئت مديره مشكل دارد و آنها ارزش تغيير را متوجه نمي             

تأمين كنندگان نيز با تغييراتي كه بر آنها تأثير مي گذارد گيج مي شوند و دقيقاً آن را                  
اكثر افرادكه بسياري از آنها از اختيارات قابل توجهي برخوردارند، خود           .  درك نمي كنند 

ييري برخي مديران با هر تغ    .  را در مقابل واكنش هاي پيچيده  ي درون سازمان مي بينند       
برخي واحدهاي محلي مشتاقند كه كنترل       .  كه قدرت آنها را كاهش بدهد، مخالفند        

بيشتري بر سرنوشت خود داشته باشند، در حالي كه ديگران ترجيح مي دهند سيستم              
 .مقتدرانه اي را كه مي شناسند، مي فهمند و مي توانند درون آن مانور بدهند، حفظ كنند
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ر واقعي در فعاليت هاي اداره كردن به ايجاد توانايي         به خاطر داشته باشيد كه تغيي     
اغلب نظام هاي اداره كردن    «:  بيل اوبرايان مي گويد  .  مرتبط است و اين امر زمان مي برد      

مبتني بر كنترل اند اما افراد در بلندمدت به نظامي مي رسند كه بر خودكنترلي استوار               
اين .  ه سوي بلوغ و پختگي است     حركت به سمت خودكنترلي فرايند، توسعه اي ب      .  است

به همين دليل، حتي پس     .  »پختگي فقط در افراد نيست و در سازمان نيز مشهود است          
از تغييري در ساختار اداره كردن، ماه ها يا سال ها طول مي كشد تا افراد با                           

 .مسئوليت هاي اختيارات و مديريت وابستگي متقابل فزاينده كنار بيايند
و توانايي هاي محلي، افراد به كندي باور مي كنند كه چيزها           حتي با رشد پختگي     

افراد در سازمان ها مدت ها تحت سيطره ي كنترل مديريت بوده اند          .  واقعاً تغيير كرده اند  
طبيعي است كه   .  و پس از نظام هاي نسبتاً متساهل تر، رؤسايي سخت گيرتر آمده اند           

ت كار و هم دردي با كساني كه با تغيير         راهي جز صبر و پش     .  تغييرات را پايدار ندانند   
 .همراه نيستند، وجود ندارد

    اجتماع شركت ها٢
 جک استارک

جك استارك،  .  اين مدل اداره كردن از راديكال ترين مدل هاي اين كتاب است              
 ، يكي از اولين نمونه هاي مديريت       »بازي بزرگ كسب و كار    « اصلي    يتوسعه دهنده

اين مقاله كه ويرايشي از گفتگو با        .  است  يجاد منابع مالي   ا برايكتاب باز و تالش      
 در مورد ي   و رهيافت.   اميد مي دهد  ند، كه مثل جك فكر مي كن      كسانياوست، به   
 هر  كه قابل توجه آزاد مي كند،      دستاوردهاي  كسب را براي    زيادي افراد   ،اداره كردن 

 .سازماني بدون توجه به اندازه اش، مي تواند آن را اجرا كند

در سال  .  داستان بديع ترين ساختار اداره كردن، با تصميمي براي بهبود اجتماع آغاز مي شود           
، گروهي از مديران هاروستر اينترنشنال، شركت توليد موتور كاميوني را در                      ١٩٨٠

اسپرينگ فيلد شهر زيبايي بود و ما       .  اسپرينگ فيلد خريدند و آن را دوباره راه اندازي كردند        
 .فراد شغلشان را از دست بدهند يا خودمان جابه جا بشويمنمي خواستيم ا

مي دانستيم كه اگر همه ي اعضاي سازمان بنيان هاي كسب و كار . ما دو كار انجام داديم  
از .  را درك نكنند و در موفقيت مالي سهيم نباشند، نمي توانيم بدهي هاي خود را بدهيم                 

 .يمرا ايجاد كرد» بازي بزرگ كسب و كار«همين رو، 
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ايده ي خاصي  .  دوم، ما تمام كارمندان را در طرح مالكيت سهام كارمندان شركت داديم           
ابتدا، .  در ذهن ما نبود؛ مثل اين كه سه كله پوك بخواهند شركتي تأسيس كنند                       

 ٣٠٠هيچ بانكي به    «:  سپس كسي گفت  .  مي خواستيم همه ي كارمندان سهام داشته باشند     
سهامي «:  بنابراين گفتيم .  كه اين كار امكان پذير نيست    متوجه شديم   .  »نفر قرض نمي دهد  

ناچار رهيافت طرح مالكيت     .   دالر بود  ٢٥٠٠٠٠اما هزينه هاي آن حدود      »  عام مي شويم 
سهام كارمندان، تنها راهي كه همه  ي اعضاي سازمان را در سرنوشت مالي كسب و كار                    

 .سهيم مي كرد، در اولويت آخر قرار گرفت
سب و كار را ياد مي دهيد، سؤال مي كنند؛ و وقتي خودشان سهام                وقتي به افراد ك    

، نگهباني مرا را در راهرو صدا زد و           ١٩٨٣در سال   .  داشته باشند، پاسخ هاي بهتري داريد     
من به ترازنامه نگاه    .  شما گفتيد وقتي بدهي هايمان را بدهيم، امنيت خواهيم داشت        «:  گفت

بازار كاميون هر شش سال يك بار دچار         .  يون است  درصد درآمد ما از بازار كام       ٧٦كردم،  
من به سابقه ي   .  »اگر توليدمان را متنوع نكنيم، مجبوريم افراد را تعديل كنيم         .  ركود مي شود 

هيچ وقت نمي دانيد چه كساني      (او نگاه كردم، او قبالً در وال استريت كارگزار سهام بود               
ارشد را احضار كردم و ساعت ها وقت          بنابراين كادر مديريت     ).  براي شما كار مي كنند    

چرا از كسب و كاري كه به ركود دچار          «:  نهايتاً كسي گفت  .  گذاشتيم تا راه حلي پيدا كنيم    
 ؟»مي شود، خارج نمي شويم

.  ميليون دالر رسيد   ٤٠، فروش ما به     ١٩٨٨تا سال   .  سعي كرديم چنين كاري بكنيم     
مندان بود و بقيه به مديران تعلق         درصد سهام آن در اختيار كار       ١٥.  شركت خصوصي بود  

ارزش سهام ما فوق العاده بود، روحيه ي بااليي در سازمان حاكم بود و ما تمام اينها را                .  داشت
من به زودي بازنشسته    «:  در جلسه اي، مديري به نام استيو شادويك گفت        .  دوست داشتيم 

ريد كل سهام من از     براي خ .  مي شوم و نمي خواهم با ميل لنگ و ميل سوپاپ زندگي كنم           
 ؟»كجا پول مي آوريد

اعداد نشان مي داد   .  بنابراين به اعداد مراجعه كرديم    .  ما آمادگي چنين كاري را نداشتيم     
آيا واقعاً مي خواستيم   .  كه براي خريد سهام يكي از مديران، مجبور بوديم شركت را بفروشيم           

يم؟ يا به كارمندان؟ ما براي اين        آيا مي خواستيم آن را به بچه هايمان بده       .  آن را بفروشيم  
به عنوان رهبر، بايد به      .  پرسش ها پاسخي نداشتيم و نمي توانستيم به آنها بي اعتنا باشيم          

به .  سرانجام تصميم گرفتيم كه شركت را نفروشيم         .  چنين پرسش هايي پاسخ مي داديم    
انه اي با  چرا شركت هاي كوچك جداگ     «عنوان تنها چاره به ايده اي احمقانه رسيديم؛             

مسئوليت محدود ايجاد نمي كنيم تا وقتي به پول نياز داشتيم آنها را بفروشيم و مجبور                    
 ؟»نباشيم كسب و كار اصلي خودمان را بفروشيم
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 ساخت و فروش       -برخي افراد پيشنهاد كردند كه به حوزه ي كاري جديد                    
اري بيرون از شركت    به آنها پيشنهاد كرديم كسب و ك      .   وارد شويم  –خنك كننده هاي موتور   

 درصد سهام شركت جديد را در ازاي كار تمام وقت به آنها داديم و شركت         ٢٢ايجاد كنند و    
به صراحت گفتيم كه بايد بتوانيم، سهام خود را          .   درصد سهام را در اختيار گرفت       ٧٨مادر  

 دالر سرمايه گذاري كرديم و شركت جديدي به         ٦٠٠٠٠حدود  .  هر وقت بخواهيم بفروشيم   
طي يك سال،   .   دالر فروش داشت    ٢٨٦٠٠٠ام انجينز پالس تأسيس كرديم كه حدود           ن

سپس انجينز پالس كسب و كاري را در        .   شركت برتر بستيم   ٥٠٠قرارداد عمده اي با يكي از      
 . ميليون دالر ارزش پيدا كرد٢تجهيزات آبياري توسعه داد و حدود 

 شركت مستقل در    ٢٥،  ١٩٩٦تا سال   .  شركت هاي جديد ديگري نيز تأسيس كرديم      
درآمد حاصل از آنها بيش از هزينه ي خريد سهام و رشد كسب و كار اصلي . خانواده ي ما بود

متوجه شديم كه مي توانيم درون اجتماع شركت ها، به يكديگر كمك كنيم؛ اين                   .  بود
كمك ها به شيوه هاي متعددي از قرض دادن تا تأمين نيروي مهندسي براي پروژه هاي                   

كوچك بودن شركت هاي جديد اجازه مي داد كه وقت بيشتري را به            .  ت انجام مي گرفت  موق
 .مشتري ها و كسب و كار اختصاص بدهيم

افرادي كه سقف دريافت را در       .  اكنون برخي هم افزايي هاي حيرت آور شكل مي گرفت      
تقا ديگر از نداشتن فرصت ار    .  شركت داشتند، فرصت جديدي پيش رويشان قرار گرفته بود         

كسب و كارهاي جديدي در اختيار آنان قرار مي گرفت و فرصت درآمد بيشتر              .  گله نداشتند 
افرادي با حقوق كمتر جايگزين آنان مي شدند و هزينه ها كاهش            .  براي آنها فراهم مي آمد   

مشكل هميشگي جامعه ي صنعتي را حل كرده بوديم؛ براي همه ي كساني كه                .  مي يافت
 . در  سلسله مراتب جا نيستسابقه ي كافي دارند،

اغلب سرمايه داران مخاطره جو   .  در واقع، سرمايه داران مخاطره جوي خودمان شده بوديم      
اما ما مي خواستيم    .   سال يا كمتر، بازگشت بااليي داشته باشند             ٥مي خواهند طي    

 اين مسئله نشان مي داد كه براي مؤسسان اين        .  شركت هايي با مالكيت سهامي ايجاد كنيم      
شغل آنها  .  شركت ها جنبه هاي مالي مالكيت به اندازه ي آزادي تصميم گيري اهميت نداشت          

بهتر از شغلشان در شركت اصلي بود و مسئوليت ها و نيازهاي شغلي خود را متوجه                       
 .فكر مي كنم اين معناي واقعي حق سهام است. مي شدند

 ها، نظريه ي خود را     سرانجام، مي خواستيم با سهامي عام شدن برخي از اين شركت             
اگر بازار به افرادي كه به آينده توجه دارند، پاداش مي دهد، پس سطح                  .  آزمايش كنيم 

 .بازخورد بازار سهام مي تواند بخشي از فرايند يادگيري باشد
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نتيجه ي تمام اين كارها نظامي از اداره كردن است كه فقط به افرادي خاص اجازه ي                  
در يك  .   براي تمام افراد چنين فرصتي را مهيا مي سازد           رشد و گسترش نمي دهد ،بلكه     

شركت، فردي در واحد نگهداري و تعميرات، براي افرادي كه مشمول مزاياي كارگري                   
اغلب افراد حقوق يك ساعت در هفته خود را به اين                .  نمي شدند، صندوقي ايجاد كرد    

مي توانستند به  آن    كساني كه از ابتدا عضو صندوق نبودند،             .  صندوق واريز مي كردند   
در چند سال   .  استدالل اين بود كه آنها باالخره بزرگ ترين حاميان آن خواهند شد          .  بپيوندند

. پيش، در جشن كريسمس، مردي برخاست و گفت بدون كمك اين صندوق، زنده نمي ماند             
 اين شكل از اجتماع، نشان مي دهد كه افراد در سازمان ها بايد چه كارهايي براي يكديگر                  

تا وقتي نظام اداره كردن سازمان يا اجتماع شركت ها، انجام چنين كارهايي را              .  انجام بدهند 
 .ترغيب نكند، اين اتفاق نمي افتد

 

 نظام هاي پاداش براي تغيير محيط كار

 پديد آمده اند و قصدشان كنترل      ١٩٦٠ و   ١٩٥٠روش هاي امروزي پاداش و مزايا در دهه ي        
اين روش ها افراد را در مقابل يكديگر قرار مي دهند،             .  ان بود تفاوت پرداخت به كارمند    

چگونه مي توان جايگزيني   .  همكاري را تهديد مي كنند و قواعد بازي را تقويت مي نمايند            
براي آن ايجاد كرد؟ تام ويلسون، مشاور فهيم و ورزيده اي كه با قلمروهاي يادگيري                      

ويلسون تحت  .  م اين كار را نشان مي دهد      سازماني و مزاياي عرفي آشناست، چگونگي انجا       
؟ نشان مي دهد برخي انتخاب ها به جاي انگيزه        »چه چيزي در اين تصوير غلط است      «عنوان  

. دادن به مديران، آنها را آشفته مي كنند؛ يا برنامه هاي پاداش بدبيني را تقويت مي كنند                 
  آرت كالينر و شارلوت رابرتز.سپس جايگزين  اين برنامه را با جزييات كامل بيان مي نمايد

Innovative Reward Systems for the Changing Workplace, by 
Thomas B. Wilson (New York: McGrow-Hill, 1995). 

   

 وابستگي متقابل در شل    ٣
 تام برتز 

 بسيار ناگهاني از اداره كردن متمركز به            ،شركت نفتي شل در سال هاي اخير        
در اينجا يكي از معماران اين تغيير          .   است ري همه جانبه كرده    تغيي تمركززدايي
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 چيزهايي را كه طي     ات را بيان نمي كند و    وي فقط اتفاق  .  داستان آن را بازگو مي كند    
 .  نيز بازگو مي كند،اين تغيير ياد گرفته اند

ارشد مديران  .   شركت نفتي شل، بر وابستگي به اقتدار استوار بوده است           ساختار اداره كردن  
 در   چگونه مي دانستندنيز  زيردستان  .  عادت داشتند به زيردستان بگويند چه كار كنند          
انجام   يبه آنها بگويند چه كار     مديران  سيستم كنترل از باال عمل كنند و انتظار داشتند            

 و به دنبال نظامي بوديم       آغاز كرديم  براي استقالل  تغييري عظيم را     ،١٩٩٤در سال   .  بدهند
را داشتند، در    مسئوليت سود و زيان خودشان         كه  يرهاي محلي و مستقل     كسب و كا    كه

از شركتي متمركز كه تصميمات را به سطوح زيرين سازمان                 .  شركت ايجاد نماييم   
در آن موقع مدير برنامه ريزي شركت شل بودم و درست در               من  .  مي فرستاد، دور شديم  

 .  مي شدمقرار داشتم و با مشكالت زيادي رو به رو تغيير  يلبه
 كارول، مديرعامل شل، جلسه اي با حضور ده مدير ارشد شل               فيل،  ١٩٩٤در اوايل   

 گروه  .نمايند گفتگو    ي اداره ي شل  ارهبتشكيل داد، كه به شوراي رهبري موسوم شد، تا در          
از   مدلي تا   كمك گرفت   ي مشاور  به منظور آمادگي براي حضور در اين جلسه، از         برنامه ريزي

.  من در شوراي رهبري ارايه بدهم         تا را توسعه بدهد       مختلفره كردن    ساختارهاي ادا 
به .   متغير بود  ، متمركز عملياتي  ي تا شركت  هلدينگ  يانتخاب هاي شل از چارچوب شركت     

  الگوي  ظاهراً  رهبري از باال،    ي شيوه  ي كسب و كار دشواري كه در آن بوديم و سابقه           دليل
 .بود متمركز اختار اداره كردنشل، س شركت نفتي مناسب

 است كه كجا    واضح كارول حرف مرا قطع كرد و گفت         فيلاما در حين طرح اين الگو،       
 اين مسير را برويم، نيستيم مجبور «: او گفت. را توصيه مي كنيد سنت كنترل از مركز     تداوم  

 رهبري   ي شيوه بهتر است بر مبناي آنچه مي خواهيم باشيم و نه آنچه هستيم،           من  به نظر   
  .»بنا كنيمخود را 

 ساختار اداره كردني كامالً      نسبت به عملكرد  پاسخ درست نداده بودم و        .   شدم گيج
آنچه مي توانيم  «  ه يدو جلسه بحث جالب و پرانرژي دربار        .  ترديد داشتم متفاوت در شل     

اعضاي شوراي رهبري مشتاقانه شل جديدي را تصوير مي كردند كه              .   در گرفت   »باشيم
. ختيارات بيشتري انجام مي دادند و مسئول عملكرد خودشان بودند         كسب و كارشان را با ا      

حرف   آدم هاپتانسيل  و آزادسازي    تصميم گيري در سازمانشان     واگذاري مزاياي    يآنها درباره 
  تجربه كرده   ، به حال داشته اند   كه گفت كه يكي از بهترين مذاكراتي را         مديرانيكي از   .  زدند
 . است

همان طور که در بخش های قبلی
وابستگی«همین فصل گفتیم، تعبیر     

هفت عادت مردمانرا از   »  متقابل
، نوشته ی استفان کاوی،مؤثر
مه ی محمدرضا ال یاسین       ترج

 .گرفته ایم) 1377هامون، : تهران(
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چگونه كار  :   گالويز شديم  يما با پرسش هايي كليد    .  ده بود  آغاز ش  بزرگياكنون كار   
انجام مي شود؟ چگونه مطمئن شويم آزادي جديد كسب و كارها با مسئوليت مناسبي همراه           

مي رسيد  به نظر .خواهد بود؟ شركت هايي مثل امرسون الكتريك و فريتولي را مطالعه كرديم 
من .  زي و اختيارات محلي پيدا كرده اند     بندي مرك   صف تعادلروش هايي براي   اين شركت ها   

 بايد.  به خودي خود مسئله ي مهمي نيست       ، مدل اداره كردن درست    اتخاذ كه   متوجه شدم 
و اصول   مدل اداره كردني كه انتخاب مي كنيم، با شيوه ي رهبري              ساختارها و فرايندهاي  

 . باشد هماهنگ شركتراهنماي 

 حركت به سوي استقالل 

قدرت تا جايي كه امكان داشت توسط          .  ن فدرال را انتخاب كرديم      ما مدل اداره كرد     
 با  اين واحدها   . اعمال مي شد  ،بودند مسئول سود و زيان خودشان         كه  يواحدهاي مستقل 
سرمايه از مركز،    كسب و كارها براي فعاليت هاي جزيي خود         . تعامل داشتند  ،يكديگر و مركز  

طوح بودجه اي داخلي و ساختارهاي         اكنون خود آنها س      .  نمي گرفتندو دستورالعمل     
همانند شركت هاي ديگر مسئوليت       اگر بخواهند سرمايه گذاري كنند،       .  سرمايه اي دارند 

 در كسب و كارهاي عمده، به منظور پيشنهاد و             .استخودشان  بازگشت آن به عهده ي      
، تركمش، با اعضاي     هاديره م  اين هيئت .   تشكيل مي شود   هيئت مديره هاي داخلي   سرپرستي

 يادگيري و اشتراك ايده ها در كسب و          و به مثل كدهاي ژنتيك مشترك عمل مي كنند         
 همراهي  نيز براي ساختارها و فرايندهاي ديگري      از  عالوه براين،   .  مي دهندكارها ميدان   

؛ فرايندهاي   كليديانداز و ارزش هاي        مأموريت، چشم  :  استفاده مي شود  كسب و كار       
 ١٥٠ مركز يادگيري شل؛ و گروه رهبري شركت كه متشكل از                شده؛ بازنگريبرنامه ريزي  

 . مي باشدمدير از كسب و كارهاي مختلف شركت نفتي شل 
 شريك شركت ها مثل آموكو، موبيل و تگزاسكو          سايربرخي از كسب و كارهاي ما با          

 شركت هايي كه به طور كامل به شل        مثلاين شركت ها   .  شوند مستقلي   شركت هايشدند تا   
 نظاميآنها فرزندان   .  برخوردار بودند  عمل مثل كسب و كارهاي واقعي        يدارند، از آزاد  تعلق  

البته هنوز در   .  قديمي بودند كه آن قدر بزرگ شده بودند كه روي پاي خودشان بايستد               
.  و نوآوري بيشتري داشت      بهره وري اما بدون فشار مستقيم والدين          بود،همان نزديكي    

. جايگاه خود بودند  ، اما نگران    بوده   تركارهاي مستقل مشتاق  كارمندان شل در اين كسب و       
  چه ارتباطي با شل داشتند؟ ،در اين ساختار اداره كردن

چند .  ، از يكي از بزرگ ترين ميدان هاي نفتي در كاليفرنيا ديدن كردم           ١٩٩٧در اواخر   
چند . وديمايجاد كرده ب Area شركت مستقلي به نام و بوديم شريك شدهماه قبل با موبيل   
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افراد سابق موبيل را    .  شده بودند نفر از اين شركت در اتاق كنفرانس دفتر ميدان نفتي جمع            
يكي از آنها   .  دارندسپس پرسيدم چه مشكالتي      .  نمي داديماز افراد سابق شل تشخيص        

او ساكت شد و با چشماني اشك آلود به            .»… بيست سال براي موبيل كار كردم         «،  گفت
 .»فكر نمي كنم بتوانم چيز بيشتري بگويم«من نگاه كرد، 

 ما به دنبال آينده اي متفاوت بوديم، اما         ؟»بگويدچرا نبايد آن را     «با خودم فكر كردم     
دليل نگرانند كه همكارانشان      بي مي توان گفت .   خود افتخار كنيم    ي بتوانيم به گذشته   بايد
مي كردند، نعي كه افراد حس        موا ازمن  .  خواهند آنها گذشته خود را همراه بياورند         نمي 

اينجا شل  .  من از ديدن كاغذهاي با سربرگ شل خسته شده ام         «:  فردي گفت .  سئوال كردم 
. من از ديدن كاله هايي كه روي آن آرم موبيل است خسته شده ام            «:  ديگري گفت .  »نيست

  يأس هاي بر  ند مي خواست همهبول نبود، اما     ق چيزهاي كوچكي مورد  .  »اينجا موبيل نيست  
 باافراد بسياري به من گفتند آنها        .  نمايند ايجاد   يند و چيز جديد   نغلبه ك    خود  يهر روزه 
  ي اما مي توانستند آزادانه درباره    ؟ به كدام شركت تعلق دارند     .مورد تعارض درگيرند  مسايل  

و تر را مي ديدند       و پايدار    ترشكل خود حرف بزنند؛ فرصت هاي ايجاد چيزي رقابتي            م
 . شفتگي ايجاد اتحاد جديد را تحمل كنندمي توانستند آ

  وابستگي متقابل  يتكميل چرخه

 را ناشي از   عملكرد بهتر كسب و كار        كه بود    استوار  من در ابتدا بر پارادايمي قديمي       نگاه
 عملكرد شركت    سال ها پس از تغيير اداره كردن،       .مي دانستكنترل شديد و دستور از باال        

 با توجه به    صنايع نفتي ،  ١٩٩٨در سال   .  همگان به ثمر نشست   نفتي شل فراتر از انتظارات      
. ند با شكست مواجه شده بود       نفت، ب و كار به دليل قيمت پايين       سمحيط بسيار دشوار ك   

  .هنوز تمام دستورات را از باال مي گرفتيم، نتايج چه شكلي بودنداگر 
ين چيزي كه در    كسب و كاري كامالً مستقل باقي مي ماند، بهتر        مثل   اگر   ممن معتقد 

 كسب و كارهايمان چاالك و       يوقت.   برابري با رقباي مستقل كوچك تر بود        ،انتظارش بود 
 تا  بهره ببريم  دانش در تمام كسب و كارهايمان        از اما مي توانيم    .پيشي مي گيريم ند،  اثربخش

الً مث(براي انجام چنين كاري، كسب و كارها در منابع            .  ايجاد نماييم  بزرگ تر از اجزا      يكل
خواهند از   مي  (كارهاي مناسب ، در    )افراد بين مرزهاي كسب و كار حركت مي كنند            

، و در مورد اصول و رفتارهاي كسب و            سهيم مي شوند  )موفقيت ها و شكست ها ياد بگيرند     
 ). توافق مي كنند به قواعد عامي وفادار باشند(كار همراه مي شوند 

بي ترديد تمام  .  ستگي متقابل است    واب  چرخه ي من معتقدم شل در فرايند تكميل        
اين اجتماع جديد مثل      .   مسيري طوالني در پيش داريم        هنوزپاسخ ها را نمي دانيم و       



   رقص تغيير ♦٤٠٢ 

 

 

 كه در   نيستماشيني  .   غيرمنتظره اي دارد  نوآوريارگانيسمي زنده است كه توانايي رشد و         
 . ت كند و غيرخالق شده اسپويا براي چالش هاي ديگرگذشته خوب كار مي كرده اما 

 به واحد كسب و      نسبت.  اشتياق كار كردن مي دهد     افراد   ات به در پايان روز، تغيير    
 بخش مهمي از چيزي     و حس مي كنند كه     احساس وفاداري و همبستگي مي كنند    كارشان  
 مهم و سرمايه بر    ،بزرگدر اوايل كارم به عنوان مهندسي جوان در شل، پروژه اي           .  بزرگ ترند

من با  .  به من واگذار كرده بودند     يارات و مسئوليت انجام آن را         اخت .را هماهنگ مي كردم  
كار . همكاران و واحد كسب و كارم و همچنين سازمان شل احساس نزديكي زيادي مي كردم   

 و هدف مرا      تعلقاحساس  .  تأثير داشت  شركت هاي شل نيز        و آموزه هاي ما بر ساير       
 چنينسازمان آينده بايد     .  ي كرداذيتم م خوابي   بيو روزهاي تعطيل      مي كرد    هيجان زده
 . در تعطيالت بي خوابي به سراغ آدم بيايد را ايجاد كند و حتي تعلقياحساس 

 از كنترل تا وضوح    ٤
  مراتب مسئولمراتب مسئول   سلسله سلسلهنمونه اي ازنمونه اي از

 من نیبیل بر

 كه افسوس   دارند، اين گرايش طبيعي را دارند      افرادي كه در تغيير بنيادي شركت        
 مهم است و رهبران      بمرات هلالزم است بفهميم چرا سلس     .  رندبخو سلسله مراتب را   

اليوت ژاك روي   .  تشخيص مي دهند كاركردي  ژاز ك را    سلسله مراتب كاركردي    چگونه
بيل برنيمن، مشاور داخلي شركت نفتي شل، مجري          .  رده است كاين موضوع كار     

 را  متداولنا ارزش اين رهيافت     وي.  ايده هاي ژاك در سازمان هاي بزرگ بوده است       
 عملياتي و شبكه    ان رهبر سطح چگونه اين رهيافت در      نشان مي دهد  و   بيان مي كند 

 . ي بزرگ منجر مي شود تفاوتبه

خداوند قدرت را به شاهان اعطا       .  مفهوم وسيع  سلسله مراتب از حق الهي پادشاهان مي آيد        
  ها قدرت را به ارباب     زادگان عطا مي كند و آنها نيز       با و اشراف  جمي كند و او قدرت را به ن       

به همين ترتيب، هيئت مديره قدرت و        .   رعيت ها را كنترل مي كنند    در نهايت مي دهند كه   
كنترل را به مديرعامل مي دهد، مديرعامل معاونان و آنان مديران كل را كنترل مي كنند و                 

اين مدل دستور و كنترل         .  مي آيدسازمان   همين طور تا پايين ترين سطح           كنترل   



٤٠٣ ♦اداره كردن    

 

 

 هاي استفادهؤسي در جهان صنعتي معاصر ناكارآست و عالوه بر اين منشا                  له مراتب سلس
 . فراواني نيز مي باشد

 براي  بهتري مفهوم    ، من، مدل  سلسله مراتب مسئول اليوت ژاك          يبر اساس تجربه   
توجه به  .  با تفويض اختيار مؤثر و يادگيري نيز همراه است          است كه  سازمان ه  ي كارآي اداره

افراد   با ديدگاه ژاك  .  استفاده از قدرت كنترل و دستور است      ؤ پادزهر س  ، و نظارت  مسئوليت
كلي    نسبت به مالكان، همكاران، زيردستان، مؤسسان و به طور           مقتدر به جاي حق الهي،     

 . يت الهي دارندسازمان مسئول
  ي چهل سال تحقيق وي درباره       اين ساختار در   .  ژاك ساختار مفهومي كاملي دارد      

  با روش هاي غلط    مسئوليت ها را   كه شناسي و اندازه گيري نتايج ريشه دارد       اي روان آزمون ه
اين امر رهيافت ژاك را از تالش هاي كسب خودمديريت يا تفويض اختيار            .  مغشوش نمي كند 
در .   مسئول نيست  ي به تنهايي   و كس  مي شوندهمه مسئول     روش هابا اين   متمايز مي كند،   

 . استمسئوليت سازماني ضامن ب چارچوب ژاك،  سلسله مرات
در واحد سنتي،   .  بسازيد توليدي   ي براي واحد  كارگاهي  بايدبراي مثال فرض كنيد كه      

 مدل ژاك، مدير ارشد با          دراما  .  مي كننددهي نگاه      به مدير واحد براي جهت         همه
 مدير.   مرزهاي كار و منابع در دسترس آنها را تعيين مي كند            و زيردستانش گفتگو مي كند  

 شما.  ان و كار زيردستانتان مي دانم       خودت من شما را مسئول كار      «:  ممكن است بگويد   
است  شرايطي   كار من ايجاد  .  يد كل واحد  براي بهينه شدن    همكاريمسئول يافتن راه هاي    

 شرايط الزم براي حمايت از      بهانتظار دارم شما نيز     .   شما بتوانيد اين كار را انجام بدهيد       كه
 .» باشيد توجه داشتهانعملكرد زيردستانت

به اندازه ي كافي روشن شوند و افراد مسئول             وقتي اهداف، نقش ها و انتظارات          
خواسته ي رييس  .  دش، يادگيري خودكار خواهد       شوند زيردستانشانسادگيري و عملكرد     

به دنبال انجام تعهداتشان    در عوض، افراد    .  روشن است و در مورد آن حرفي زده نمي شود         
 سال گذشته در دسترس است؟ چه         نگهداري و تعميرات     يآيا اطالعات برنامه  .  مي باشند

 تالش براي كنترل ديگران خالص       و مدير واحد از مديريت خرد         كسي مسئول آن است؟   
  ي به توسعه  مي تواند وي   اكنون.  مي شود و زمان خود را صرف مديريت سيستم مي كند           

 . يدتوجه نما ند، سطح پايين تردوشغلي افرادي كه 
 به سمت   مي كنم تا يم هاي مديريتي   تكمك به مديران و     بيشتر وقت خود را صرف      من  

اولين قدم فهرست كردن افرادي است كه قدرت و اختيار           .  اين نوع مسئوليت حركت كنند    
  خودشان  نيروهاي وظيفه اي   .تعهد گروه، حتي با تسهيل، كافي نيست         .  سازماني دارند 

وقتي كار نيروي وظيفه اي به پايان مي رسد،          .  ا حل كنند   ند مشكالت عملكرد ر    ننمي توا
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 رهبر عملياتي ارشد سازمان       اگر .قرار مي گيرد سازمان عملياتي   عهده ي  مسئوليت اجرا به    
فرد ديگري از    شبكه، تيم يا     .مي تواند شرايط موفقيت را ايجاد كند     مسئوليت اجرا را بپذيرد،     

صحبت آزادانه  :  معناي شفاف كردن اختيار است       اين امر به       .عهده ي اين كار برنمي آيد    
  سطوح مختلف اختيار و مسئوليت و اين كه آيا اختيار براي مسئوليت مفيد است؟  يدرباره

هميشه .  سايشان كردم ؤ روابط آنها با ر     يمن زمان زيادي را صرف گفتگو با افراد درباره        
رام كار مي كنند كه با طيف        رييس مسئول و قابل احت      وقتي براي مي توانيد بگوييد افراد     

 :رييسيافراد مي گويند چنين . باشدشغلي سازگار 
 

  و انتظاراتي را كه از آنها دارد به روشني بيان مي كند؛ست آنهايتفقمراقب مو •
 انتظار دارد كه آنها مسئول نتايج باشند؛  •
  فكر مي كند؛  به مسايل آنهابابه حرف هاي آنها گوش مي كند و  •
 مسير را به آنها مي گويد و به آنها كمك مي كند پايان مسير را ببينند؛  ت، ساز اسزمينه •
 و آنها را تشويق مي كند با تمام           مطمئن مي شود  مهارت ها و منابع الزم        از داشتن  •

  ؛ كار كنندظرفيت
 .  مشتاقانه با همكارانشان همكاري كننداز آنان مي خواهد •
 

 برايشان قايل   زيادييردستانشان احترام   كنند، ز نمي مديراني كه به اين شيوه عمل         
ي ل ها و ارزش ها   آايده.   باشند شخصاً فردي دوست داشتني و حمايت گر     ستند، حتي اگر     ني

به تحقيق ژاك   .  مي شوند؛ مسئله ي اصلي ترويح ساختار حمايتي آنهاست      اهميت    بي ادعايي
 .شوم هماهنگ ، با مديران  سلسله مراتب جهان واقعيمن ياد داده است

 

 سازمان ضروري

 و آنها    ندارد  افراد وجود  در بسياري از سازمان ها، مرزهاي روشني براي شغل و اختيارات            
اين كار  .  علت اين امر را متوجه شويم     كمك مي كند   به ما   كار ژاك     .نمي دانند چه كار كنند   

يد به شما قدرت مفهومي و پيش بيني كننده اي مي دهد كه با كمك آن سازماني طراحي كن              
 . كه همه در آن سهيم باشند

تعداد ماه ها يا سال هايي كه     به   كار ژاك اين است كه افراد را با توجه            يمهم ترين جنبه 
 . وي اين گروه ها را قشر مي نامد       .بندي مي كند   رتبه ،نظر دارند   هنگام تصميم گيري در  در  

مراتب مديريت   سلسله از  سطح  كدام  با    قشرهاهر يك از اين       كه   بررسي مي كند سپس  
 ارزشمند  را در نظر بگيرد،     سال آينده     ٥٠ تا   ٢٠  مديرعامليبراي نمونه، اگر     .  ندسازگار
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 مي كنند  حس  ديگران،  آتي را در نظر داشته باشد      سال   ٥ يا   ٢  ويقتي  اما و .  دانسته مي شود 
خوشبختانه، قشرها از قبل تعيين     .   و مديرعامل مناسب آن پست نيست      مشكلي وجود دارد  

 ١٥با نرخي حدود يك قشر در هر        (اكثر افراد به طور طبيعي در طي زندگي خود          .  اندنشده 
 . رشد مي كنند) سال

 زنجيره اي از روابط    ژاك.  چگونگي پيوند اين مشاهدات به طراحي سازماني راه گشاست        
 مسئول مناسب بودن افراد بخش خود نيز            ، و را كه مديران فقط مسئول كار نيستند         

نمي كنند اسارت   اين ايده ها، افراد احساس      با اجراي عمل،    در.   مي نمايد مي باشند، مشخص 
. مناسب واداشته نمي شوند  ناشغلي  افراد به   ديگر  .  بلكه احساس راحتي و آسودگي مي كنند     

پست سازماني به برندگان اساس   افراد را برسازماني درست انجام بشود، فرهنگ      اين كار اگر  
 . و ارزش افراد را در تمام سطوح درك مي كندو بازندگان تقسيم نمي كند 

اين كتاب كه براي مديران عامل نوشته       .  زمان مي برد  سازمان ضروري     ي نظريه تسلط بر 
 رآرت كالين. منسجم ترين كتاب استشده است، روشن ترين و 

Requiste Organization, by Elliott Jaques (Artington, VA: Cason 
Hall & Co., 1988, 1996). 

   

 ويزا اينترنشنال    ٥
   در عمل  در عمل آشوب ناكآشوب ناكطراحي طراحي 

 امیلی برونر 

 همكاري و رقابت      به گسترش  كه    استويزا نمونه اي از شركت هاي نوظهوري         
اساس   ، اين داستان را بر     MITاميلي برونر، دانشجوي سابق      .  نياز دارد زمان   هم

 از  يهر بخش يك  .  ستدي هوك، طراح ساختار اداره كردن، تهيه كرده ا          مصاحبه با 
 . دهد ايده هاي راهنماي ضمني طراحي ويزا را نشان مي

 ارايه  ١٩٥٨اولين كارت اعتباري را در فرسنو، كاليفرنيا در سال          )  BoA( بانك آمريكا    وقتي
 بانكي و   قوانيناما  .   بستگي داشت   ي آن  شبكه گستردگي به   كارت اعتباري آن   ارزش   ،كرد

 بنابراين بانك   .ايجاد شبكه اي ملي، بانك آمريكا را محدود مي كرد        براي    باال  يسرمايهنياز به   
 رقيب، مستر   ي كنفدراسيون بانك  . واگذار كرد   به يك بانك   آمريكا امتياز خود را در هر ايالت      

اين دو به دليل رقابت شديد براي ايجاد شبكه ي كارت               .  شارژ، نيز همين كار را كرد        

مالونه، مدیراز پروفسور توماس      
مرکز علم هماهنگی و همکار اقدام

، دانشکده ی مدیریت21قرن   
MIT وی توجه ما را.   متشکریم

به این مقاله و نویسنده ی آن جلب
 .نمود

 



   رقص تغيير ♦٤٠٦ 

 

 

 در اين كار تقلب       ينتيجه.  زيادي صادر كردند  كافي كارت هاي    بدون تشخيص     اعتباري،
 . كارت هاي اعتباري و از دست رفتن سرمايه به دليل ريسك اعتبار بود

 اجرايي، نمايندگان   شيوه هاي، شامل شكايت از     كارت اعتباري ، مشكالت   ١٩٦٨در سال   
ارت در   مدير اجرايي يكي از بانك هاي ملي تج       ،دي هوك.  متمايل كرده بود  مسترشارژ  را به   

ساختار بانك اعتباري    پيشنهاد كرد كه سازمان       وي.  سياتل، بارقه اي از اميد را ايجاد كرد       
 هيچ واحدي،   .با ساختارهاي قبلي تفاوتي اساسي داشت     اداره كردني دموكراتيك بگيرد كه      

 .  برآن مسلط بشودستحتي بانك آمريكا، نيز نمي توان
ي بديع سازماني خود را اجرا كند،           تا به حال وقتي دي هوك مي خواست ايده ها          

 كه ساختار    قرار گرفته بود    در موقعيتي     اكنون اما    .سازمان ها به او توجهي نمي كردند      
 ناميد،  آشوب ناك او اين ساختار را        .  خلق كند سازماني براي تبادل ارزش الكترونيك         

او  فرض   .ثبات كمترين نظم  سلسله مراتبي الزم براي        و بيشترين رفتار آشوبي      باساختاري  
 و قدرت و     اين واحد جديدند   شركت كنندگان به طور مساوي صاحب          ي كه همه  اين بود 
 .  توزيع مي شودتا حد ممكنوظيفه 
 هوك   يبنا به گفته  .   به كار كرد   شروع  ١٩٧٠ عضو در سال      ٢٤٣ اينترنشنال با     ويزا

از .  »ي كردم دو سال سازمان درست عمل        پس از  شش ماه طول كشيد و    معرفي اصول كار    «
 و  داردت را پوشش    ال درصد كارت هاي اعتباري و انتقا     ٥٠ حدود   وآن به بعد، ويزا رشد كرد       

 ساختار  ،ويزا به عنوان بنگاهي تجاري       .  پيش افتاد   تاز اويكن اكسپرس و مستركار       
مفيد اما عناصر آن براي شركت هاي ديگر نيز          .  دارد  يدهنده منحصر به فرد     خودسازمان

به  سازماني نامتمركز موفق     هاي ساختار تماماز جنبه هاي طراحي آن براي       و بسياري    است
 . كار مي آيد

 

ويزا چه كار    بپرسيد   ، كه كارت ويزا دارد     كسي اگر از     .شبكه اي از عامالن مستقل     •
پول آن را به تجار      و   را بررسي مي كنند  كارت ها  اعتبار    آنها  «،مي گويد، احتماالً   مي كند

 جمع   را  مشتري ها ي مي كنند، پرداخت ها  بررسي ها عضو كارت ها را     اما بانك .  »مي دهند
با هم تالش   صدها عضو   .   ويزا هماهنگي است    كار.  مي كنند و با تجار سروكار دارند       

 . مي كنند و هيچ يك دفتر مركزي نيست
به تعبير حقوقي، ويزا اينترنشنال شركتي با سود صفر است كه بانك هاي عضو                 

هزينه ي   .ند نواحي مختلف  از هيئت مديره آن گروهي از نمايندگان        .مي باشندمالك آن   
 بر اساس حجم انتقاالت با        حق عضويت .  از حق عضويت بانك ها تأمين مي شود       آن  

 شبكه هاي انتقال و    ،اين پول صرف كارهاي ويزا    .  صاحبان كارت و تجار تعيين مي شود     

برای جزییات بیشتر، به
MITپایان نامه ی کارشناسی ارشد    

که این مقاله از آن استخراج شده
پیچیدگی و ساختار«،    است

اینترنت و ویزا به عنوان:  سازمانی
، نوشته ی»نمونه ی سازمان آینده   

این.  امیلی برونر مراجعه نمایید     
پایان نامه در

com.fieldbook.www://http
html.breuner/قابل دسترسی  
اطالعات درباره ی     .  است

ساحتارهای آشوب ناک سازمانی و
نوشته های دی هوک در سایت زیر
.در دسترس است                 

org.chaordic.www://http  
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 ٦٢  فقطنامه ها    آيين .ف شده است   تعري ويزا بسيار ساده  ساختار  .  تجاري ويزا مي شود  نام  
 .  جلسات و رأي گيري استدرباره ي نحوه ي برگزاري بيشترصفحه است و 

د هر نوع محصولي را     نآنها مي توان .   مي دهد  اختيارات زيادي  ويزا به بانك هاي عضو   
كه در عمل به اين معناست  (باشندنامه متعهد  آيينبه  فقط بايد. بفروشندابداع كنند و   

 قدرت و اختيار در اين سطح، از        قرار گرفتن با  ).  ارت ها بايد آرم ويزا داشته باشند     كه ك 
 در حالي كه مزاياي رقابت مثل       .خودداري مي گردد همكاري و وفاق    تالش براي ايجاد    

 . حفظ مي شود سريع و متنوع تمحصوالدر ارايه ي نوآوري 
ايجاد المللي   ، ملي و بين    از سازمان هاي محلي   ي سلسله مراتببا تصويب اعضا    ويزا  

مثالً، .   مي كند جدا سازمان را از مسايل محلي        مختلفاين كار بخش هاي    .  كرده است 
اگر اروپا و آمريكا بخواهند     صنعت بانكداري در آمريكا سريع تر از اروپا تغيير مي كند و            
 . رويه هايشان را هماهنگ كنند، اين كار براي ويزا آسان تر است

 كه رفتار   ، همان طور دشوثبات مي  باعث  دهاي جداگانه و وابسته،      تعامل اين واح  
 .  منجر مي شودي متعاملين به ثبات اكوسيستم طبيعه ينشد ريزي ناك و برنامه آشوب

 ساختار اداره كردن ويزا و اصول دولت فدرال          تشابه  .تعادل و   بررسيساختار فدرال با     •
.  اندزا، به قانون اساسي آمريكا متكي     دي هوك و بنت كاتر، مشاور ارشد وي      .  عمدي است 

 مديريت شرايط سيستم      در ساختار فدرال،    همان طور كه هوك مي گويد نقش دولت      
 مركزي و    ي اداره  ي بين بدنه  اقتدار.   مديريت رفتار نيست   ضرورتاً وظيفه اش است اما   

 يياا مز به دليل    خود  از اقتدار   بخشي آن تقسيم مي شود كه از           ي متشكله اجزاي
.  كنند پيروي اصول خاصي     ازكله مي پذيرند    شاجزا مت .  كاري صرف نظر مي كنند   هم

 . نقش واسطه در اختالفات و مسئوليت محصول مشترك را داردساختار اداره كردن 
 اطمينان مي دهد كه سازمان مركزي و بانك هاي          تعادل و   بررسيمجموعه اي از   

ممكن است  ؟  را اداره نمي كند   بانك ويزا     چرا سيتي .  سلطه ندارند   بر ديگران عضو  
.  در موضع قدرت بدانيم، كارت اعتباري است ي بزرگ ترين صادر كنندهسيتي بانك را كه  

حقوق راي دادن بر اساس     .   ويزا نمايندگي منصفانه اي را تضمين مي كند       ينامه اما آيين 
درت توزيع ق بنابراين بانك هاي بزرگ با     .  حجم فروش است اما تا حدي اين گونه است         

 . تعديل مي شوندنهايي،  بين استفاده كنندگان در
 رقيببنابراين  .   كارت ها را صادر نمي كند    خودشسازمان مركزي، ويزا اينترنشنال،     

در ضمن بانك ها از ويزا اينترنشنال خدمتي را        .  نيستي عضو، مانند بانك آمريكا      هانهاد
  ييي باز مي دارد و به آنها انگيزه      آسا  كارمندان مركزي را از تن     به اين ترتيب،  .  نمي خرند
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 مشابه دادگاه عالي      با حضور در هيئت مديره، نقشي        همچنين اعضا .  نوآوري مي دهد 
 . دارند

 به او اين اختيار را مي دهد كه         حق عضويت   .اما ويزا اينترنشنال قدرت مالي دارد      
 توسعه  را جديد   يآوري ها فن   مركزي يا   يتالش هاي استراتژيك مثل سيستم مبادله     

 . و افراد تصميم گيرنده را تعيين مي كند اعضا دادن راي رويه ي مركزي  ي بدنه.بدهد
 راه هايي را كه در بخش هاي مختلف سازمان بروز           و افراد در باال ناظرند و مسايل      

 مديريت   را شرايط رشد .  آنها كارها را مديريت نمي كنند      .   قضاوت مي كنند   ،مي كند
 انتخاب نشده اند بلكه به دليل توانايي         و اجرا  توانايي طراحي     به دليل ها   آن .مي كنند

 .  اداره كردن، هدايت و قضاوت انتخاب شده اند،هماهنگي
استفاده )  غربي(خطي   ي  فلسفهاز   مؤسسان ويزا     . كنيد عادلهمكاري و رقابت را مت      •

 از  يرويدي هوك به جاي پ    .  را به كار گرفته اند    )  شرقي(گرا    كل  ي و فلسفه  نكرده اند
 محصول دست طرح ريزي محصول پاداش بدهيم، به طرح ريزياگر براي (مفاهيم خطي   

 ايجاد  تعادل رقابت    همكاري و يانگِ   يِني، تالش كرده است بين فشار طبيعي        )مي يابيم
قواعد و  .   محصوالت جديد مي شود   باعث سرعت در توليد   رقابت بانك هاي عضو    .  كند

مند   بانك هاي قدرت   ج مي كنند و به همين دليل        ترويوجود همكاري را      مساختار  
 ي اعتبار  ي كارت هاي  شبكه گستردگي؛ بنابراين   داشته باشند نمي توانند انحصار محلي    

 . منتفع مي گردندبيشينه مي شود و تمام اعضاي ويزا 
 راه حل هاي براي ارايه ي   با اتكا به تنوع عامالن      سازمان  .  نشده ريزي آوري هاي برنامه ن ف •

 راه حل هاي مزبور  .  شودمي  هماهنگ   پيرامون با محيط    ، مشكالت ويزا  مناسب به ري و   فو
 اما سريع تر از  راه حل هاي مهندسي به كار مي روند و با كاربرد آنها نيستندكامل و دقيق    

خورد  راه حل را بهتر مي كند و شرايط محيطي تازه اي           زبا.  بازخورد نيز گرفته مي شود   
  .مي سازد

رباره ي فن آوري كدگذاري اطالعات كارت اعتباري ويزا تصميم گرفته              وقتي د 
اما زيربناي   .  مي شد، فن آوري هاي پيشرفته تر از نوار مغناطيسي وجود داشت                

ويزا به راه حلي كمينه اكتفا كرد و به         .  سخت افزاري آن در تمام كشورها وجود نداشت       
همان زمان، فرانسه كه     .   كرد جاي چيپ هاي كامپيوتري از نوار مغناطيسي استفاده        

. زيربناي سخت افزاري الزم را داشت، از فن آوري چيپ هاي كامپيوتري استفاده كرد              
كارت هاي اعتباريي فرانسوي از هر دو فن آوري استفاده مي كردند و با حفظ فن آوري                

در ضمن اعتبار كارت ها در كل      .  قديمي، فرصت استفاده از فن آوري جديد را مي دادند        
 .شبكه به خطر نمي افتاد

برخی مقاالت در مورد ویزا
،»همراهی با پیچیدگی  «:  عبارتند از 

 نوشنه ی رابل روتن، 
Scientific American,
January 1993 

، نوشته ی»شکل دهی صنعت   «
 جفری کاتلر، در 

American Banker,
September 9, 1994 

:هرم قدرت واژگون می شود        «
،»مؤسس ویزا از آینده می گوید       

 نوشته ی استیو گرین، در
Ogden Standard,
Examiner, June 14, 1994 

اختراع سازمان های:  15563«
نرانی دی هوک در، سخ  »آینده
MIT  ،28   خارج«،  1994 سپتامبر

،  سمینار دی هوک در»از کنترل 
MIT  ،27مرکز علم هماهنگی      

، آیین نامه ی ویزا و1994سپتامبر  
هایمصوبه های هیئت مدیره        

 .منطقه ای



٤٠٩ ♦اداره كردن    

 

 

. وقتي افراد قدرت و اقتدار دارند، نمي خواهند از آن دست بكشند             .  رفتار خودپليسي  •
وقتي دي هوك با جي سي پني توافق نامه اي مبني بر پذيرش كارت هاي اعتباري ويزا               

هوك به جي سي پني اجازه مي داد     .  منعقد كرد، بانك هاي عضو مثل پليس عمل كردند       
بانك هاي عضو به اين كار هوك       .  جعه به بانك، به سيستم ويزا متصل شود         بدون مرا 

بانك ها به تعبيري   .  اعتراض داشتند و معتقد بودند كه حقوق آنها مخدوش شده است           
نتيجه ي اين  .  رقيب ويزا شده بودند و جي سي پني حق انتقال به بانك ها نمي پرداخت            

 . بودن چنين توافق هايي بودامر، تصويب قطع نامه اي مبني بر غيرقانوني
با قدرت، كنترل و اقتدار اينترنت و ويزا، قدرت                  .قدرت مصرف كننده ي نهايي    •

دارندگان كارت اعتباري، كارتي را كه        .  مصرف  كننده ي نهايي خيلي زياد شده است       
خدمات مورد نظر آنها را با پايين ترين بهره و كمترين محدوديت اعتباري به آنان ارايه                

آنها از آگهي  كارت هاي اعتباري مختلف گله مي كنند، اما با          .  دهد، انتخاب مي نمايند  مي 
 .اين وجود قدرت زيادي در بازار دارند

 چون ويزا اينترنشنال مي تواند سطوح جديد           . سلسله مراتب فراكتال و انعطاف پذير      •
مثالً .  ه شوند ند به سطوح مطلوب آورد    ن مي توا مختلف سلسله مراتب را خلق كند، نواحي      

ويزاي اروپا به اروپاي شرقي و اروپاي غربي تقسيم شد چون حجم آن در اروپاي شرقي                
چون هدف  سلسله مراتب در سازمان نامتمركز      .  آن را همتراز نواحي محلي ديگر مي كرد      

بدين معنا كه شكل    .  دارند فراكتال   ماهيتي است،    استوار بر مديريت مشاركتي عامالن   
اين .  دنسله مراتب مشابه است و روابط مشابهي با سطوح باال و پايين دار            سطوح  سل  تمام

  .مي كندطراحي جريان اطالعات را در سيستم آسان تر 
بسته هاي (ساختار و ماهيت اطالعات عملياتي كه بين عامالن جريان دارد                   

 چگونگي و زمان جريان آن         ي و قواعد دقيقي درباره      سرراستند)  اطالعات ديجيتال 
از چگونگي تصميم گيري و حل مسايل مطلع مي شوند         همه   به اين ترتيب،  .  ود دارد وج

 . د گردتقويت ميويزا  موفقيت و ضروريات
 

تغيير مي كند منعطف است؟ مثالً تصور كنيد اگر          پيوسته  چقدر ويزا در جهاني كه        
 چه اتفاقي   د، شو  پرداخت ها را بپذيرند و ويزا جايگزين كامل پول نقد         بانك هاي عضو بتوانند  

، اما  )با چيپ هاي كامپيوتري در كارت ها    (ي امكان پذير است    كاين كار از نظر تكني    .  مي افتد
ويزا  .   مركزي ويزاست   يبه معناي رويه هاي جديد و  مسئوليت بيشتر بانك هاي عضو و بدنه           

رات  تغيي به راحتي بانك هاي عضو    .   مي تواند اين كار را انجام بدهد         بدون تغيير ساختار   

برخی از اندیشه های این نوشته با
نوشته ی،  پنجمین فرمان توجه به    
 پیتر سنگه،

The Social Psychology of
Organizing, by Karl E.
Werck (Reading, MA:
Addison-Wesley 
Publishing Comppany,
1979); A Piece of the
Action: How the Middle
Class Pointed to the
Money Class, by Joseph
Nocera (New York:
Simon & Schuster, 1994) 

همچنین از.  ترش یافته است   گس
گفتگو با دی هوک، چارلز اوزبرن،
جان روگو، تام مالناگان، دبورا
روسی، فرد لوکونی، دیوید واگمن،
اسکات لوفتیس نس و بنت کاتر

 امیلی برونر. بهره برده ام
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بايد   قوي تري دارند، سيستم هايي كه  سلسله مراتب مديريت        .  مترقي الزم را مي دهند     
 . اين كار بسيار دشوار است را كامالً بازنگري كنند و ي خودسيستم ها

 يادگيري سهام داران   ٦
    ندند و شركت هايي كه به دنبال نفوذ و شركت هايي كه به دنبال نفوذ

 نل مینو 

 گذشته   ي، رابرت مونكز، دهه   شو همكار او  .  نل مينو در شركتي مشهور كار مي كند      
كرده اند، به اين اميد كه با نفوذ بر          ه  را صرف خريدن سهام شركت هاي ورشكست      

  يرهيافت مونكز و مينو ايده     .   بازگردانند  سرمايه ي خود را    مديران اين شركت ها  
 دنل مينو كه نويسنده و منتق       .  مي داند  ،ايجاد توانايي هاي يادگيري را منبع رشد       

چگونه :  شكل داده است   م، اولين پاسخ جدي و تجربي را به اين                 استفيلم  
 سهام داران و شركت ها توانايي هاي يادگيري يكديگر را بر مي انگيزند؟ 

سهام داران به طور معمول شركايي ساكت دانسته مي شوند و هر چه ساكت تر باشند بهتر                 
 را   شركت  عملكرد ،كمك كند در بلندمدت، هر سهام داري كه به بهبود توانايي شركت          .  است

اين امر مستلزم آن است كه .  را افزايش مي دهدش خودسودبهبود خواهد بخشيد و بنابراين      
 آنها را   كارها را خراب مي كنند، ندانيم و       مديريت سهام داران فعال را افرادي موذي كه           

، در هر شركتي   .  يم ساختار اداره كردن شركت بدان        تعادل و    بررسيبخشي ضروري از     
در .  بدانند داشته باشند و يكديگر را امين         توجهيكديگر  به  سهام دار و مديران شركت بايد       

 .  آنها با همديگر در بهبود عملكرد بلندمدت شركت همكاري مي كنند،سازماني يادگيرنده
 موضوع روابط متقابل     پنج من،     ي؟ بر اساس تجربه    چه اتفاقي مي افتد   اما در عمل     
 از فشار را نشان      خاصي  از اين تم ها شكل    كدامهر  .  دن نشان مي ده  ران  سهام داران و مديرا  

 مالي،  مديرانسهام داران، اعضاي هيئت مديره،     :  كه هر يك نماينده ي يك گروهند     مي دهد،  
 .  ما يمديران ارشد و باالخره همه

ن مند تري ، ارزش قديمي مي باشيد اگر شما سهام داري    .  تفحصنفوذ از طريق    :  سهام داران •
 اما  ،اين كار وقت گير است   .   رهبران شركت است   پيش فرض هاي شما ترديد در     مشاركت

 مي تواند انجام   ر سهام دا يككسب و كارها به آن نياز دارند و بهترين كاري است كه                
 صرفاً  شمادليل ترديد    .  به تأييد رييس بستگي ندارد         شما  يزندگي روزمره .  بدهد
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عميقي دارد كه توانايي رهبرانش براي حل آن         شركت مشكل سيستمي     .يادگيري است 
 .  استرفتهاز دست 

د رشما در موقعيت مديريت خ    .  بيندمي ناظر بيروني به جاي درخت ها، جنگل را         
جديد را    يتوليد   واحد مكان يا   فروش آنها   گي كه نوع محصوالت جديد، چگون     نيستيد

جانشيني، پول و    اما شما در مورد مسايل عمده يا وسيع كه به                .  مشخص نماييد 
  شما شركت مي تواند از نگاه و منظر غير احساسي         .  ديد مفي ند،سرمايه گذاري مربوط 

 به   آنها را  كنيد كه شخص ديگري قدرت تحميل       مي  شما مسايلي را مطرح   .  سود ببرد 
، اما  بوده ايدشما قرن ها زبانزد كسب و كار سبدبافي         « مي توانيد بگوييد،    .شركت ندارد 

 آيا زمان آن  .  كندمي  درصد سود شما را توليد        ١٥٠ كامپيوتري،    يواحد نوعي قطعه  
 .»ي را توليد فرعي كنيم يا آن را به موزه بسپاريمف است كه سبدبانرسيده

 عمل  بررسي  لسهام داران مي توانند وقتي مديران مزاياي سيستم را مي گيرند مث         
 ، كرده بود    تغيير  آن سال گذشته، بنگاه ما در شركتي كه مدير عامل               .  كنند

 زير نرخ بازار به افرادي        هاي شركت  دارايي  شديم برخي از   متوجه.  سرمايه گذاري كرد 
اين «:  بنابراين گفتيم .  ، فروخته مي شوند   كه مدير عامل سابق استخدام كرده بود       خاص

 يا تمام    مزايده بگذاريد .   فروش دارايي هايش را دارد      مزايده يشركت سنت قديمي     
 .» متوقف كنيد، مدير عامل جديد بيايدفروش ها را تا وقتي

كمك كنيد  د به مديران      ي، ياد مي گير   هم زمان با توسعه ي روابط با مديران         
 اما  به شما خوش آمد نمي گويند،     در ابتدا    .  مطرح كنند اين سوال ها را      خودشان  

 مقاومت و اعتباري كه با        ؛مي توانيد با مقاومت و اعتبار شخصي بر آنها غلبه كنيد             
 من و    سرمايه گذاريقبل از    .  آورده ايد به دست     مي گوييد،تن آنچه درباره اش     دانس

 هميشه طرح بازسازي را طراحي مي كنيم، فقط براي اين كه                ،شركايم در شركت   
آن را در ذهنمان داريم تا مطمئن شويم            ه ارزش هاي    كخودمان را توجيه كنيم       

شما بيشتر از   «ي توانيم بگوييم،   سپس م .  ارزش هاي مورد انتظارمان در آنجا وجود دارد      
 شيوه اي ديگر ارزش     ، با  صنعت مي دانيد اما بر اساس دانش و نگاه ما              ه يما دربار 

كم مي توانيم فشار بياوريم تا آنها پاسخ  ، دستيمهام دارسچون . »مي شودبيشتري توليد 
 . بدهند

 من آسان   كار   و  داشت   كه به يادگيري عالقه    برخوردمي  ان مدير بهبه طور تصادفي،    
، مدير عامل جنرال     ولش فيشر كه بعداً مدير عامل موتورال شد و جك               جورج.  بود

در شركت  اگر مشكلي   .  شما را مي شناسيم  «:  الكتريك هر دو نزد من آمدند و گفتند        
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ر ساي و    من چنين توصيه هايي،     .»ديديد، پيش ما بياييد تا درباره اش حرف بزنيم           
 .تحريك مي كند و نگه داشتن سهام آنها به خريدسهام داران مطلع را 

مزايايي در برخي شركت ها مديران عامل      .  ميراث خودتان را ايجاد كنيد    :  هيئت مديره  •
 آنها را براي ما     ، كه آن قدر استثماري است كه ناظران عصباني        قايل مي شوند  خود   براي

. دارندمي گه  ي را پنهان ن   ي چيزها چنينما مي فهميم چرا مديران عامل      .  فاش مي كنند 
 كنند؟ آنها چه فكري مي كنند؟مي اما چرا هيئت مديره ها آنها را تصويب 

 به رهبران اجرايي    براي كمك  متعددي    هاي، اهرم  ايدمديرههيئت  اگر شما عضو    
. نمايند ترديد   خود كنند و در ارزش هاي ضمني        پرهيز مخرب   كارهاي از اين    داريد تا 

با سهام داران  بيشتر مبارزه هاي   .   از اين اهرم ها نداريد     انگيزه اي براي استفاده  اما شما   
  عالقه ي چنداني شركت يمديران نيست، بلكه با اعضاي هيئت مديره است كه به آينده

 . دارندن
 ي پايين  ؟ شايد به دليل انگيزه       اندعالقهبي چرا اعضاي هيئت مديره اين قدر           

و موقعيت    آنها پول .  دمي دهناداش  اعضاي هيئت مديره با سهام پ     به ندرت به    .  آنهاست
مبدع اين  .  آور اعطاي كرسي دانشگاهي پس از مرگ است         نفرت  ييك انگيزه .  مي گيرند

ر به هيئت   و و مشه  بزرگ افراد   ترفندي براي آوردن  گاهي اين   «:  برنامه به من گفت    
 .»استمديره 

هيئت   ضواگر ع .   رابطه اي با عملكرد آنها به عنوان مدير ندارد             ترفنداما اين    
 و نقشي كه در     كارمند صدها   با توصيه اتان در مورد شركت      اثركه  ميراثي  ، به    ايدمديره

چه كار كنيم تا شما در      «بهترين پاسخ به اين سؤال كه       .   فكر كنيد  ،جهان اقتصاد دارد  
 شركت ما، ا سهام به من پاداش بدهيد چون           ب« اين است كه      »هيئت مديره باشيد  
 .»پول زيادي به ارمغان مي آوردهترين كار است و براي من باين . شركتي بزرگ است

 مالي، ريچارد     ينويسنده.   انساني را تهيه كنيد        ياطالعات سرمايه :  مديران مالي  •
  اندداري مبتني بر شركت هاي قرن نوزدهم       كراوفورد مي گويد مدرن ترين اصول حساب    

 يهاي اساس  ه دارايي زامرو.  ه است  بود ك و امال  تماشين آال آنها   اساسيكه دارايي هاي   
ت  نيس اما داده هاي مالي آن در دسترس سهام داران      .  افرادند و   مغزها  ،شركت هاي بزرگ 

چگونه نمي دانم  .   انساني بدهند    ي سرمايه ه ي اطالعات سودمندي دربار     آنهاتا به    
 . در طي زمان گسترش مي يابد،مهارت ها و يادگيري در دسترس شركت

  ي داده هاي سرمايه  دانستن نياز به    ،س را در من ايجاد كرد      كه اين احسا   موضوعي
رف آموزش و يادگيري پرسنل مي شود، نرخ بازگشت            صمبالغي كه    :  انساني است 

 نيازي نيست كه منتظر مقررات         . رضايت كارمندان    يكارمندان و داده هايي درباره    
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 مزاياي رقابتي   ،بيان مي كنند شركت هايي كه اين اطالعات را به صورت روشن          .  بمانيم
 تأثيري  ند،آنها بر سرمايه گذاراني كه بر حركت سريع سرمايه مسلط           .  عمده اي دارند 

اين منابع اهميت    .  اما مي توانند بر سرمايه هاي بزرگ بازار تأثير بگذارند            .  ندارند
آنها مشتري هاي طبيعي اين    .  كارمندان را مي دانند و سرمايه گذاري سي ساله مي كنند       

 .به دنبال اين اطالعاتند، مي باشند كه يو روابط با شركت هاياطالعات 
در پست  فرض كنيد   .  نمونه اي را با سرمايه گذاري خودتان انجام بدهيد      :  رهبران اجرايي  •

دير يا  .  اجرايي قرار داريد و مي خواهيد شركت را به منظور بهبود عملكرد تغيير بدهيد             
 پس از بحران بازار سهام      ،در واقع .  ت تر باشيد  نوعي سرمايه ثاب   دنبالزود، الزم است به     

به دليل   كه اين بحران      مدعي شدند  مدير عامل آمريكايي در كنگره         ١٧،  ١٩٨٧در  
 .  سرمايه گذاران رخ داده استبي توجهي

 محاسبه  ، مدير عامل كنترل مي كردند     ١٧من و شركايم ميزان پولي را كه اين           
 پولشان را در شركت نگه        و مي كردند    ملع خودشان     ي توصيه بهاگر آنها    .  كرديم

 بازار با سرمايه اي    ، تأثير بگذارند تا بهتر عمل كنند      آنهامي داشتند و سعي مي كردند بر      
يا افرادي كه با نام آنها تصميم          (اغلب مديران عامل     .  دش لبريز مي    اطمينانقابل  

 .  دارند ي ماندگاراطمينان كمي به سرمايه) مي گيرند
 مدير ارشد متفاوتي باشيد، برخي از سرمايه گذاري هاي خودتان را           يدمي خواهاگر  

 بهترين  ،مطرح كردن .  اين كار از نظر مالي و حقوقي معقول است        .  در بازار مطرح كنيد   
اين كار زمان زيادي را آزاد مي كند كه شما و كارمندانتان             .  استراتژي بلندمدت است  

 . رمايه اي صرف كنيدمي توانيد براي اتحاد دارايي و تصميمات س
بدون توجه به حرف هايي كه درباره ي       ما گمان مي كنيم كه اغلب مديران عامل          

ار به معناي كنترلي     ي ماندگ سرمايهسرمايه ي ماندگار مي زنند، اين ديدگاه را دارند كه         
اما در سازمان ياد گيرنده،     .  استاين امر براي شركت معمولي درست         .  بيروني است 
 است كه منحصر    ي منبع دانش  ت؛ كنترل نيس  به معناي رمايه گذار بلندمدت   ورودي از س  

 . به شماست و مي تواند بسيار مفيد باشد
از ، اغلب    هاساختار اداره كردن شركت   .  ممالكيت كارمندان را تشويق كني     :   ما  يهمه •

.  كرده است  ي رشد بيشتر  ، طراحي شده  هاساختاري هاي سياسي كه براي كنترل آن       
از اين رو، شماري از افراد شاخص         .   مسئوليت بايد از درون آن بيرون بيايد        بنابراين  
 خالق تر از طرح هاي مالكيت سهام كارمندان را ابزار يادگيري سازماني                  ياستفاده

 مرحله اي  ESOPsمي كنيم  ما فكر   .  با اين مطلب موافقيم   من و شريكم نيز     .  دانسته اند
از اين  بعد  همان طور كه باب رونكز مي گويد،      .   را نشان مي دهد   تطبيعي از تكامل شرك   

برای اطالع بیشتر از شرکت لنز و
کار مؤسسان آن، نل مینو و رابرت
مونکز، به سایت آنها،

com.inc-lens.www://http 
 همچنین به . مراجعه نمایید

Emperor’s Nightingale,
by Robert Monks
(Reading, MA: Addison-
Wesley, 1998) 
نگاه کنید که در پرتو نظریه
سیستم های پیچیده، ساختارهای
اداره کردن شرکت را مثل

 .سیستم های ضروری می داند
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نوبت يك نفر   ،  سود برد  دالر   ١٠٠٠  ،سرمايه گذاري   هر دالر  به ازاي كه جان راكفلر     
، برسد خاصي از يادگيري      يو از نگاه من، وقتي شركتي به ميزان و درجه          .  ديگر است 

 .  نهايي را بگيرند هاي كه تصميمقرار دارند يكارمندان در موقعيت
 كه تصميمات بايد توسط افرادي با كمترين        است  استوار  اين اصل اين نگاه بر    من  

 ه ي دربار بايدافرادي كه در اتاقي كار مي كنند        .   اطالعات گرفته شود   نتضاد و بيشتري  
 عمل  انبر اساس نظر ديگر   .  دن ندار جانبيآنها هزينه هاي   .  تصميم بگيرند رنگ ديوارها   

تعيين دوره ي زماني   اما براي   .   براي آنها مناسب تر است    نمي كنند و مي دانند چه رنگي    
 . رنگ زدن و يا برآورد هزينه ي آن مناسب نيستند

چالش، .   عمل بستگي دارد   ظرفيت و   انگيزهاداره كردن مؤثر به همراهي اطالعات،       
همراهي  مسئوليت و اختيار تمام موكالن كسب بهترين شرايط يادگيري، رشد و تجديد   

 ي تمام منافع نيست اما احتماالً بهترين راه پيوند          انتهاي راه ت كارمندان   مالكي.  است
 .  استاعضاي سازمان

 

 مشاركتيمنابع اداره كردن 

  يروي به هزينه   مديريت متهم به ايجاد امپراتوري و زياده      .   مخالفان را در نظر آوريد      يجمله
 حيات   يكوتاه مدت به هزينه   و حاميان سهام دار متهم به تفكر          مخالفان.  استسهام داران  

 خيلي  .از منظر يادگيري چه كسي درست مي گويد؟ هيچ كدام         .  بلندمدت شركت مي شوند  
براي اداره كردن مي سازد كه مانع از        مؤثر   يادگيري توانايي هايي جهت گيري  قبل از بحران،    

ايجاد براي آشنايي و     اين كتاب ها و منابع       .  حضور وحشي ها در پشت دروازه ها مي شود       
 . توانايي در ديگران مفيدند

 آغاز است كه در ظهور سرمايه گذاران رسمي به             ي بهترين نقطه  مسئولين،قدرت و    •
 .  ريشه دارديعنوان نيروي سيستم

تابي فاضالنه  ك،   قرن بيست و يكم    يبازنگري اداره كردن شركت برا    :  مالكيت و كنترل   •
 بياندر مديريت    را  ارمندان   ك حضور و    مشاركتي اداره كردن     ، حقوقي  يكه زمينه 

 . مي كند
مدام با ارجاع   ،  /http://www.corpgov.netاين سايت،   :  اداره كردن شركت  سايت   •

 .روز مي شود و مقاالت به به كتاب ها
Power and Accountability, by Robert Monks and Nell Minow 
(New York: HarperBusiness, 1991). 
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Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the 
21st Century, by Margaret Blair (Washington: The Brookings 
Institution, 1995). 

   

 

  فرهنگي    سخت كوشي٧
 ون ستام سو

دن را كنكاش    يكي از مهم ترين مسايل اداره كر       ،ون مشاور انجمن نوآوري   ستام  سو
اهرم فرهنگي كوچكي بسيار ثمربخش      .   تملك يا ادغام   برايجدال قدرت   :  مي كند

 . خواهد بود

گفته مي شود ادغام دو سازمان مثل جفت كردن دو فيل است و اميدوار باشيم غزال به                     
 درصد شركت هاي ادغام شده در آمريكا، آن هم          ٣٠، تنها   ١٩٩٠   يدر دهه .   بياورند دنبال

 توجه به مسايل  بنابراين عالوه بر     .   مطلوب دست مي يافتند    هم افزايي به   ،و سال پس از د  
، دسازمان را امتحان كني   دو  هر    روش.  تجربه كنيم نيز  كوشي فرهنگي را      سخت بايدمالي،  
 نگاهدر واقع اين كار      .   آيا آنها ارزش ظاهري را حذف مي كنند يا انكار مي كنند               دببيني

 به معناي    هم افزايي آنها،    از نظر .   به چالش مي خواند    را  م افزاييه   ي واژه بهگران   معامله
هماهنگي دو گروه به        واقعي آن   توانايي حذف هزينه ها با حذف تكرار است اما معناي            

 و توسعه بدهند كه هيچ وقت به           كنند  كه بتوانند با هم توانايي هايي ايجاد       شيوه اي است 
 . تنهايي توسعه نداده اند

، فرصتي  راي كمك به آگاه ساختن طرفين و ديگران طراحي شده باشد            اگر مذاكره ب  
در شكل آكواريوم، افراد هر يك از سازمان هاي ادغام           .  عالي براي گفتگو را نشان مي دهد      

 جديد از سازمان هاي     همكاران خودشان حرف بزنند، در حالي كه          از نگاه شده مي توانند   
وندگان آنچه را شنيده اند و ياد گرفته اند منعكس        بعد از آن شن   .  ديگر به آنها گوش مي دهند    

هر يك از آنها از كجا آمده است،        .   فرهنگي يكديگر است   دركهدف اين مذاكرات    .  مي كنند
چه كيفيتي   سازمان در آينده به       دارندشباهت ها و تفاوت هاي آنها چيست و نهايتاً انتظار           

 : تند ازمند اين مذاكرات عبار برخي مسايل ارزش. دست بيابد
 

كل جديد تأثير مي گذارد؟ كل جديد       هويت   چگونه فرهنگ هر زير گروه بر          :هويت •
 مند است؟  انتظار چه ارزش هايي را دارد؟ چه ارزش هايي در هر يك از شركا ارزش
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 »؟آيا هنوز شغلي دارم؟ چيزي هست كه به آن افتخار كنم «و در سطح شخصي تر
 را تعيين   ست؟ رهبران كدام گروه تصميمات      زير گروه مسلط ا      كدام فرهنگ.  كنترل •

 از رهيافت هاي    ي؟ آيا فرهنگ يك گروه جانشين مي شود يا چيز جديد               مي كنند
 متفاوت ما ايجاد مي شود؟ اكنون چه كسي مسئول است و چه چيزي مي خواهد؟ 

تظاهر به شركاي برابر به      .  گفته مي شود چيزي به عنوان ادغام برابر وجود ندارد          
 براي تقسيم   تالشمثالً  .  شودمي ي تصميم نادرست و نتايج غيربهينه منجر          فرايندها

شود كه شغل ها به    مي كردن موقعيت هاي كليدي ميان دو شريك به موقعيتي منجر            
قتي پيامدها   و .قرار نمي گيرد    ها مد نظر    شايستگي وشوند  مي طور سياسي پر      

ديگر جدي  آورد، شريك   ارشد به درست كردن كارها رو مي         سربرمي آورد و شريك     
 . گرفته نمي شود و اثبات مي شود كه قابل اعتماد نيست

منجر  نقش هاي رهبري    به تعريف روشن    ،به عكس، صحبت صريح درباره ي كنترل     
در نظر گرفته    برخي تصميم ها يا كسب و كارهاي خاص         دررهيافت يك گروه    .  مي گردد

 و ارتباط   اگر كار شود  .  كار مي رود به   ديگر   جايي ايده هاي شريك ديگر در       مي شود و 
مند مي بينند و تعداد پيامدهاي       ، هر دو گروه ايده هايشان را ارزش        خوبي برقرار باشد  

 . مي يابد كاهش ناخوشايند
انداز مشاركت    آن چشم   ي در توسعه   كسي  تقدير سازمان جديد چيست؟ چه      :فعاليت •

 ه ي در اينجا صحبت دربار     يكليدمسئله ي  مي كند؟ و چگونه به آن دست مي يابيم؟          
 جديد است، اين كار ابتدا در بين تيم            ينداز مشترك براي شركت ادغام شده       اچشم

 بايد.  صورت مي گيرد ن  شود و بالفاصله پس از آن در كل سازما              ارشد انجام مي   
ديگران .   سازگار باشد  اعضاي تيم ارشد   رفتار   ي با شيوه   ادعاييانداز و ارزش هاي     چشم

 . اين سازگاري اندبه دنبال در سازمان 
در .   تا افراد يكديگر را بشناسند     رخ بدهد  سطوح سازمان     تمام  اين مذاكرات در   بايد

در تماسند  بسياري از اتحاد ها و ادغام ها، افراد در سطوح پايين به طور منظم با يكديگر               
 ير گلف باز   با يكديگ  رده هاي باال .   مي فهمند رده هاي باال  از   بهترفرهنگ يكديگر را    و  

 . و سعي مي كنند نظمي برقرار كنند      حرفي نمي زنند   ريكديگشركت هاي  از  مي كنند اما   
به   .كنندمي  و درباره اش فكر     مي شنوندوقتي انواع برداشت ها مطرح مي شود همه آن را         

 . خواهد شد تغيير بيشتر اقدام موفقيت يادگيري با اين ترتيب،
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 رواز  پحينبازطراحي هواپيما در    ٨
  نامه اي به رهبر اجرايي نامه اي به رهبر اجرايي 

 آرون مایرا و برایان اسمیت 

 مشاوره اي كه چارلي كيفر و پيتر         يآرون مايرا مدير ارشد انجمن نوآوري، بنگاه        
وي با همكاري برايان اسميت اين بخش را نوشته            .  استسنگه تأسيس كرده اند،     

 و  اتومبيل  كه  ياست و تجربه اش را به عنوان عضو هيئت مديره و مدير شركت                
 بخشي كليدي از بزرگ ترين     كارخانهاين  .   توليد مي كند، عنوان كرده است      كاميون

ديگر  صنايع   را در  كمك به مشتري ها      يهمچنين تجربه ي   و .كسب و كار هند است    
 . ، بيان مي نمايدسراسر جهان كه تغيير سازماني را اجرا مي كنند

 اجازه نامتمركز كنم و به تيم هاي كوچك         افراد به من توصيه مي كنند كه اين شركت را          «
 به چالش بنيادي تأمين انسجام در اين تيم ها            آنهااما  .  بدهم به طور مستقل كار كنند       

مي ترسم شركتي از    .  زيادي دارد شركت ما مخالفان سرسخت و زيرك          .  دنتوجهي ندار 
وري،   بهره كه مزاياي ند   تن به تن مي كن      يتيم هاي كوچك بشويم كه با يكديگر مبارزه        

چگونه مي توانيم . را ندارندهزينه هاي پايين، نگاه جهاني و دستورالعمل جمعي سازمان فعلي 
و توانايي هايي را كه سال ها صرف كسب آن كرده ايم،  زيركي بيشتري داشته باشيم      و نوآوري

  .»از دست ندهيم
. را مطرح مي كنند  ل   مساي اين  ،بسياري از مديران عاملي را كه با آنها صحبت كرده ايم          

، با مسايل كليدي بازطراحي سازمان       به منظور مؤثر شدن در جهاني كه تغيير مي كند          آنها
 و چنين احساسي داريد، تنها       را به عهده داريد     اجرايي   ياگر رهبر .  خود سر و كار دارند     

 مدير اجرايي   ٢٧٠٠چالش استراتژيك شركت هاي جهاني كه اخيراً در پيمايش            .  نيستيد
به تفكر بلندمدت در حالي كه  مثالً    است ،ي اهداف متناقض  گار ساز ،شد گزارش شده است   ار

 محلي، يادگيري همكاري    يت جهاني و مسئول   معيارهاي   ي، توسعه يمنتايج كوتاه مدت دنبال  
 سرمايه گذاري در نوآوري و افزايش پايداري و            ، و حفظ رقابتي بودن      خارج از سازمان   

 از اين چالش ها، ميان دو هدف ضروري ظاهراً متناقض          كدام هر   در.   است وري عملياتي  بهره
 .  مديريت مي شودصرفاً و شدني نيستوجود دارد كه حل تنش 

 اداره كردن كسب و      فراگير درباره ي  در سه الگوي ذهني       مشكالتعلت ريشه اي اين    
ق منابع با   اول، اغلب مديران كسب و كار ياد گرفته اند كه تناسب دقي           .  شودمي ده  هكار مشا 

، توسط1997این پیمایش در سال     
 المللی تحقیق توسعه ینشورای بی 

اجرایی با کمک دانشکده ی
مدیریت آرتور دِ لیتل انجام گرفته

پاسخ گویان مدیران ارشد.  است
 شرکت جهانی، با دفاتری در28

آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و
 .استرالیا، بوده اند
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آنها .  وري پرهيز كنند      منابع در جستجوي بهره        وفور و از       نمايندهدف را تعريف       
را به يك رييس محول        هر  مسئوليت      وايي تقسيم مي كنند      زسازمان هايشان را به اج     

 مرزهاي  .مي كنند و آنها از منابع براي رسيدن به مسئوليت هاي محوله استفاده مي نمايند              
د و براي   نمندي عملكرد شخصي را تقويت مي كن       قدرت انگيزه هايمي رود،   از بين    اجزاميان  

كاربرد مهارت ها و تكنيك ها به عملكرد هر قسمت        .  دنعملكرد محلي ضعيف جريمه مي گذار    
 . منجر مي گردد ي اعمال و فرهنگ هاي خاصي به دستاورد محل ي مي گردد و توسعهمحول

 است؛  »سخت«  ي ساختارها  يكردن مسئله دوم، اكثر مديران معتقدند كه اداره           
 با.   اقتصادي انگيزه هاي و مرزها، معيارهاي عملكرد و           گيريمالكيت منابع، حق تصميم    

مي گيرند، غفلت   اين واقعيت كه سازمان ها با تركيب ساختارها شكل               ، از الگوي ذهني 
تياق مردم،  زه ها و اش  يانگ.  مي باشند  »نرم« و برخي     »سخت«  ساختارها برخي از     .مي شود

شيوه ي فكر و   .  ساختارهاي نرمند عقايد و الگوي ذهني ضمني و شايستگي ها و مهارت ها            
 .  سازمان از هر دو نوع ساختار تأثير مي پذيردرفتار اعضاي

 بر جنبه هاي   برخي:  متأسفانه، اصول مديريت تغيير به دو مكتب تقسيم شده است             
 نگاه رفتاري و فرهنگي      برخي ديگر د و   ناقتصادي و اصول مديريت عملكرد تأكيد مي كن        

د و  ن ندار  كافي  يكديگر اطالع  ازحاميان هر يك از اين دو مكتب،         .   سازمان دارند  بهنرم تري  
 به رهبران    اختالف ديدگاه اين  .  طرف مقابل را تخطئه مي كنند        رهيافت    حتيگاهي  

كه يك مكتب    احساس مي كنند    مديرانسازمان هاي كسب و كار كمكي نمي كند، برخي از          
، در حالي كه    انسان را فقط استخوان مي داند و ديگري مي گويد كه آدمي فقط گوشت است             

 . داريم هر دو نياز به
 تحميل  نبيروهر چند ضرورت هاي زيادي از جهان           ،  سومين الگوي ذهني   طبق  

. قدم داديكي از آنها تبايد به فقط اما د، ن تمام آنها توجه مديران ارشد را مي طلب كهد  نمي شو
در هنگام  ما اين ضرورت ها را ابعاد مي ناميم، چون منابع سازمان و حق تصميم گيري را                  

 توانايي وظيفه اي است كه شايستگي فني را           ،يك بعد .   نشان مي دهد   انجام مسئوليت ها 
 حضور در بازار محلي و منطقه اي است، بعد سوم مديريت                ، بعد ديگر   .كند تضمين مي 

، مختلفسازمان هاي   .   كليدي بازار را منعكس مي كند           هايبخشاست كه       محصول
تخصيص منابع و    و   تصميم گيريواحد ها،  گي سازمان    كه چگون  دارندضرورت هاي متفاوتي   

  ي كه يك بعد را به هزينه      شده اندمعموالً سازمان ها طوري طراحي     .  پاداش را تعيين مي كند   
، در همان قلمرو    ك بعد توجه كافي نكرده اند     به ي  كه   ييتيم ها.   بهينه مي كنند  ،ساير ابعاد 

 . دچار مشكل مي شوند

نویسندگان در نوشتن این مقاله از
ایده هایی که آرون مایرا در مقاله ی

شبکه ی:  تماس های بین مرزی   «
مطرح نموده است،»  سیال سازمان 

مفهوم شبکه ی.  استفاده کرده اند  
سیال و اصول اداره کردن این

اداره«مقاله در کنکاش ویژگی های     
.ریشه دارد »  طبیعتکردن در    

تحقیقات و نوشته های بیشتری در
مورد کاربرد این ویژگی ها در
.انجمن نوآوری توسعه یافته است     
برای اطالع بیشتر به

com.fieldbook.www://http
html.gov-ia/مراجعه نمایید . 
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 ويژگي هاي متفاوت سازمان و قرار دادن آنها عليه          جدا كردن  با   ذهنياين سه الگوي    
 »تغيير ساختار اداره كردن   «،  بنابراين.  نقش دارند مشكالت اداره كردن    ايجاد   در   يكديگر،

اين امر  .   است بع از بعدي بيروني به ديگري       مجدد قدرت و منا     واگذارياغلب به معناي     
 افراد با   .برمي انگيزد  احساسات بيشتري  تصميم گيري مديريت     هاي فرايند سايرنسبت به   

 از آنهايي كه به دنبال گذر به طرحي              »تمركززدايي، استقالل، رشد با نوآوري      «شعار  
نترل، منطقي كردن   تجديد ك « مثل   يمند  آنها با شعارهاي قدرت    .مي شوند متمايز   ند،جديد

، مواجه   از سوي كساني كه  مسئوليت وضعيت فعلي را دارند           »كسب و كار، متمركز كردن     
 و به مذاكرات داغ اداره كردن مثل         است اغلب آرام نشدني     »جنگ انتزاعي «اين  .  مي شوند

 . مي گردند، قدرت، اختيار، پاداش و موقعيت اضافه د مسئوليت فردي نتايج، اعتما
 براي طراحي   ي به رهيافت جديد   غلبه كنيد،  بر اين مشكالت ديرينه       اهيدمي خواگر  

د طرح هاي اداره كردن    ي مي توان يبا پيروي از سيستم اكولوژيكي و زيست      .  ديسازمان نياز دار  
با تركيب ساختارهاي     .نماييد جايگزين    ايمتفرق را با ساختار سيستمي به هم پيوسته          

 توانيد استخوان و گوشت سازماني را تركيب كنيد         در طرحي مشترك، مي    »رمن« و   »سخت«
 رهبران اجرايي و عملياتي به سازمانتان كمك كنيد با            يتواناي تفكر و عمل       يو با توسعه  

 . عدي بيروني كنار بيايدبچندجهان 

 ايجاد فرايندي براي بازطراحي 

 انتظارات  دهد كه سازمان تعهداتش را به مشتري ها و         مي اين تغييرات بنيادي وقتي رخ        
از .  متوقف شود بازطراحي  در حين   كسب و كار نمي تواند     .  كرده است سرمايه گذاران تأمين   

،  يادگيري در حين عمل     ، ما اين فرايند را مثل بازطراحي هواپيما در حين پرواز             ،اين رو 
 . مي دانيم

جديت، تالش و مراقبت غير معمولي كه اين كار نياز دارد بايد عليه اهميت مركزي                   
 بسيج انرژي   اصلي فرايند   ، سازگاري با چشم انداز مشترك    . در نظر گرفته شود    ،اين كار نجام  ا

 ابزار مركزي انتقال آن انرژي براي          نيز  طراحي ساختار اداره كردن سازمان        و افراد است 
 توانايي سازمان براي تحقق اهداف و            يطراحي غلط محدود  كننده   .  كسب نتايج است   

دگان اتومبيل هاي مسابقه مي توانند اتومبيل هايي با طراحي ضعيف          رانن.  استپتانسيل آن   
اتومبيل آنها   اما باالخره به رقبايي كه        ،ندنبسازند كه در مسير هاي كوتاه خوب عمل مي ك        

 بهينه بر روي كاغذ نيست، بلكه       طراحي فقط   ،چالش در اينجا  .  دن مي باز ،طراحي بهتري دارد  
 .كه اين طراحي را راه بيندازند تشويق شوند يدباخودتان، تيم اجرايي و مديران 
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سيستم اداره كردن فشارهاي زيادي را از         .   انجام ندهيد  يكار بازطراحي را به تنهاي     
و از  )  مثالً سهام داران، هيئت مديره، مقررات، مشتري ها و تأمين كنندگان         (بيرون سازمان   

ملياتي، اتحاديه هاي كارگري،    گروه هاي وظيفه اي، اعضاي تيم اجرايي، رهبران ع         (درون  
 جهت بنگاه   ه ي دربار حرفي آنها    يهمه.  تحمل مي كند )   شبكه  بانفوذ رهبرانكارمندان و   

در سازمان هاي كسب و كار هيئت مديره،            .  با آن موافق نيستند      همه    كهگويند  مي 
 مدير عامل را مسئول      ،ن و هزاران گروه بيروني مثل سازمان هاي محيط زيست           راسهام دا

 با  از سوي زيردستان  مديران عامل   عالوه بر اين،     .  نتايج بلندمدت و كوتاه مدت مي دانند     
كه مديران   انتظار دارند      اعضاي سازمان   . اندنقص مواجه   رهبري بي   ه يدنانتظارات فزاي 

چيزدان و دلسوز باشند و در عين          همه ؛دموكراتيك باشند در عين حال    تصميم بگيرند و    
مدتي طوالني به تنهايي اين فشار را        نمي تواند   كسي  .ايين اخذ كنند   چيزي را از پ    رحال ه 

  .تحمل كند و از تغيير صرف نظر ننمايد
 همكاري.  ست اين فشارها  حذف  ، توانايي تيم رهبري ارشد     يبنابراين اولين قدم توسعه   

.  اين توانايي است      يبراي طراحي سيستم اداره كردن ابزاري قدرتمند براي توسعه               
 فرايند بازطراحي   براي مذاكرات   در انجام  شما   به  و مورد اعتماد بيابيد كه    ري توانا   گ تسهيل

 . از فكر كردن و مشاركت رها كندرا  و شما كمك كند

  مشترك آرزوهاي

در بستر  را   مذاكرات   بايد،  يدمند  شما و تيم اجرايي به گفتگو پيرامون اداره كردن عالقه           اگر
  تيم شما درباره ي توزيع اختيار يا بنا نهادن قواعد صحبت كند           مثالً اگر .  انجام بدهيد مربوط  

و اشاره به  مسئوليت روشن نتايج        )  هر دو به مسايل چگونه انجام دادن مربوط مي شود           (
  ي درباره ، عميق در تيم اجرايي    ه يبنابراين، با مذاكر  .   است  انجام داده  فايده  كاري بي  ،نكند

این تصویر شش عنصر کلیدی
.طرح اداره کردن را نشان می دهد     

ی هواپیما آرزوهایدر جلو   
مشترک قرار دارد که آن را به

چهار عنصر دیگر،.  پیش می راند 
نرم و«که به ترکیب های مختلف      

ساختارهای اداره کردن»  سخت
بروز می کنند، با هدف سازمان

از همین رو، جهت تمام.  همراهند
در.  پیکان ها یکسان است        

سازمان هایی که از فرایند
نند، جهاتپیشنهادی پیروی نمی ک  

پیکان ها متفاوت است و باعث
حرکت های نامنظم هواپیما

عقب هواپیما مرز میان.  می گردد
.سازمان و محیط را نشان می دهد      
باز بودن نسبت به نفوذ
استراتژیک با پیکان هایی که از مرز
.عبور می کند، نشان داده شده اند      
به این ترتیب، هواپیما، بدون از

ود، می توانددست رفتن تعادل خ    
 .به جهات مختلف برود

 



٤٢١ ♦اداره كردن    

 

 

. اين كار سخت را رها نكنيد     .  اهنماي سازمان آغاز كنيد   هدف، چشم انداز، ارزش ها و اصول ر     
بر چيزي كه واقعاً براي اعضاي تيم،       .  چشم انداز مصنوعي براي انگيزش ديگران ايجاد نكنيد      

بسياري از تيم هاي اجرايي به توافقي      .  ، متمركز شويد  به صورت فردي و جمعي، مهم است       
 . دست مي دهند از  را كاريمفهومي مي رسند اما پتانسيل همراه

.  محيط بيروني كسب و كار است        ، كار بر روي چشم انداز، ارزش ها و هدف          زمينه ي
به شما  .  ؛ هدف نمي تواند مبهم باشد    بايد اين موارد را مهيا كنند      سازمان هاي كسب و كار      

 . براي مذاكره مناسب است شرايط بيروني مطمئن شويد بايد مدير عامل عنوان
چشم انداز، هدف، ارزش ها و      (ي مشترك ا مجموعه اي از اشتياق ها   همراه كردن افراد ب   

. ارزش اين كار از نتايج آن برمي خيزد  ؟  دليل اين كار چيست   .  كار بزرگي است  )  اصول راهنما 
اد به جاي مشابهي بروند، ارزش هاي مشتركي داشته باشند و با اصول راهنماي                   راگر اف 

 مثل  ي ديگر  هماهنگي و همراهي حوزه ها     مشتركي كار كنند، اين اشتياق هاي مشترك       
وقتي اشتياق هاي مشترك وجود     .   را تضمين مي كنند    قواعد و سرپرستي از باال به پايين        

 و افراد كارشان كمتر مي شود دارد، رهبران اجرايي با قدرت هاي ديگر و مكانيسم هاي كنترل          
 . مي دهند عمل يبه يكديگر در حوزه هاي محلي خودشان آزاد

در حين پرواز   را   و اجازه مي دهند هواپيما       شما مي باشند  مرجع   مشتركاق هاي  اشتي
 مثل  به اين ترتيب، مي توانيد در حين بازطراحي كارها را به پيش ببريد،             .  بازطراحي كنيد 

  ي نسبت به بقيه   موتور و ملخ هواپيما   اگر  .  موتور و ملخ هواپيما كه هواپيما را به جلو مي راند         
 ديناميكي هواپيما كمك      تعادلراحي و نصب شده باشند، به حفظ            هواپيما درست ط   

 . مي كنند

 وليت نتايج ئمس

 از آنها در طرح    مي توان   ، چشم انداز، ارزش ها و ديگر ايده هاي راهنماي اوليه        با فرموله شدن  
مثل گام قبل، فرايند ايجاد     .  ، استفاده كرد   كه بايد گرفته شوند    ياستراتژي ها و نتايج خاص   

اجازه بدهيد افراد پيش بروند و مسئول       .  هي، مالكيت و شراكت مثل نتيجه مهم است        همرا
 مسئوليت به  .  از انتصاب  مسئوليت ها پرهيز كنيد      .   باشند كه برايشان مهم است       ينتايج

اجازه بدهيد افراد  مسئوليت هايي را بپذيرند كه برايشان مهم            .  معناي تعهد آزادانه است    
برايشان مهم است و تعهد آنها      چنين نتيجه اي    چرا   بگوينديد به تيم    است، آنها را تشويق كن    

اين رهيافت فقط به دليل سرمايه گذاري در اشتياق هاي            .  برانگيزد كسب نتايج     برايرا  
 . منسجم امكان پذير است

برای اطالع بیشتر درباره ی مذاکره
به منظور رسیدن به چشم انداز

کتاب میدانی پنجمینمشترک به   
347-297، صفحات         فرمان

 .مراجعه نمایید



   رقص تغيير ♦٤٢٢ 

 

 

 را اعضا   هر يك از   اهداف و واقعيت هاي      اعضاي تيم بايد     مسئوليت نتايج،  با روشن شدن  
پس هر شريكي مي تواند خالقانه و بديع       س.  ين اساس شراكت واقعي تيم است     ا.  كننددروني  

آنها راحت و مستقيماً به     ص به   .باشداندازها و مسايل ديگران       چشم و همواره به فكر   كار كند   
 . كه سهم خودشان از كسب و كار و كل بزرگ تر را بهينه مي كنندبگويد 

 منابع و تصميم گيري 

اقتدار تم هاي  سيت نتايج در تيم اجرايي، بنيان و بستر طراحي سي           شراكت پيرامون  مسئول  
د و تصميمات الزم را     ي منابع مورد نياز را بسيج كن        مي توانيد م هاست سي  با كمك اين   ،است

 هدايت كننده ي اعضاي.  دي بگير را به عهده داريد،    آن   يتبراي رسيدن به نتايجي كه مسئول     
اين .  مي كنند و شبكه اي از پيوندهاي جانبي مي سازند      ك با هم كار     ي به عنوان شر   ،تيم شما 

 و استفاده از     مي يابد  اشاعهپيوندها ابتدا در سطح خودشان است، سپس به سطح زيرين              
 پيرامون  تيم هااگر  .   بهينه مي كنند  ، كسب نتايج  برايمنابع را در حين راهبري سازمان         

عادت مرسوم انتقال بار تصميم هاي       هم افزايي داشته باشند،  وابستگي هاي متقابل خودشان    
 . مي شود معكوس ، مدير عامل،دشوار به  سلسله مراتب باال

 بدون  تصميم گيري را  مهارت   اگر اعضاي تيم اجرايي   .  اين رويه براي همه سودمند است     
ياد بگيرند، ترجيح    يأس ناشي از جدال هاي اختيار         و  اختيارات رسمي  از فراوان    ياستفاده

 كار جمعي را ياد بگيرند، كيفيت  راه حل ها و           اگرو  .  ودشان تصميم بگيرند  مي دهند كه خ  
 برايي اجرايي خود    الاز قدرت با  :  ندتصميمات باالتر مي رود و در نقش سليمان قرار نمي گير        

 .  گيري بهره نمي برندتصميم
نه و دلبخواهي منجر     ا كننده بودن، به تصميمات ناآگاه      نقش سليمان عالوه بر خسته     

. تصميم هاي نادرستي گرفته مي شود      و  پيچيدگي ضمني اطالعات لحاظ نمي شود      .ي شودم
در تصميم شما نقش نداشته اند، انتظار تعهد چنداني             افرادي كه      از در بهترين حالت،   

 . دنمي رود كه به معناي اجراي غيرمؤثر تصميم هاي شما مي باش
تأثير العاده اي   آوري هاي خارق ر نو بمرزي   سرانجام، ايجاد عادت تصميم گيري ميان       

 . امكان پذير نيستند كه بدون تعامل بيشتر مي گذارند
 جانبي را تقويت مي كند، كمك       پيوندهاي   ي كه شبكه  ي مكانيسم به ايجاد سازمان     دو

 كه براي   ياولين مكانيسم شوراهاي اداره است كه اعضاي ديگر را در تصميم هاي            .  نمايدمي 
 ياين شوراهاي اداره به توزيع بيشتر و دگرگون          .  دنركت مي ده  مشا  اند،موفقيت ضروري 

براي .  ندنكمي  كمك   ،ن فشارهايي كه بر روي مدير عامل و تيم اجرايي او قرار دارد                دكر



٤٢٣ ♦اداره كردن    

 

 

با چيزهايي شروع كنيد كه نمي گذارد شب ها         ( را مشخص نماييد    بايد فشارها  اثربخشي آنها 
 . گويي را كاهش مي دهد يسك رك رمي شود،شما اخذ از  حمايتي كه .)بخوابيد

 

 ٤٠١   يشركت نفتي شل از شوراهاي اداره در بازطراحي خود بهره برده است، به صفحه               
 . مراجعه كنيد

 

براي (از نظر تاريخي، سازمان هاي بزرگ      .   است ددومين مكانيسم رهيافت حداقلي قواع    
هاي استاندارد متكي   تم هاي مختلف خود به ترويج قواعد و رويه          سوري و بازدهي سي     بهره

 تمام  براي قواعد جزيي     تعيين،  مي گوينداما همان طور كه دي هوك و ديگران          .  بوده اند
 كارمندان  .منجر مي شود  مضحك    به رفتارهاي   مشتري ها و ديگر ناظران بيروني     ،موقعيت ها

يطي شرادر  .   قواعد را به كار ببرند      فقط  فكر كنند و   نبايد احساس مي كنند    ،در تمام سطوح  
به )   درست  با تنها روش    در اينجا انجام كارها    (وري   ، مزاياي بهره  استتغييرات سريع   كه  

  .منجر مي شود) در اينجا انجام كار درست براي كسب نتايج(اثربخشي 
، ايجاد كند براي توسعه و اصالح اصول راهنماي ضروري كه قواعد اساسي حداقلي را               

اين كار آن قدر سخت است كه برخي تيم ها از          .  داردرا به دنبال    كار سخت تيم هاي اجرايي     
عالوه بر اين، سازمان به كانال هايي براي . آن سرباز مي زنند و قواعد زيادي را باقي مي گذارند

به جهت گيري استراتژيك و    را  مشي ها در سطح محلي نياز دارد تا آنها           ارزيابي قواعد و خط   
، آنها   گونه اي كه به گوش  سلسله مراتب باال برسد        و به  سازدارزش هاي اصلي سازمان مرتبط     

ند و به   قواعد جديد و اصول راهنماي آنها، ابزاري براي فراهم ساختن بازخورد             .را نقد نمايد  
در واقع، برخي سازمان ها به همين      .  همين دليل هيجان زيادي براي طراحي آن وجود دارد        

 .صورت كار مي كنند
 »بسطح آ « كه به اصل     مي شود حداقلي منجر     يبه قاعده آزادي    ، چشم انداز Goreدر  
 آن سفر   بر روي كارمندان كار خود را مثل كشتي مي دانند كه با همديگر              .  استموسوم  
 ،به هر حال  .   اگر فردي سوراخي باالتر از سطح آب ايجاد كند، خطرناك نيست              .مي كنند

ين تر از سطح آب، باعث غرق       سوراخي پاي .   خطا را بدهند     يسازمان هاي نوآور بايد اجازه    
هر عملي كه آسيبي    در مورد   «بنابراين اصل سطح آب تصريح مي كند       .  شدن كشتي مي شود  

بايد با كساني كه مسئوليت انجام آن را          جدي به موفقيت، اعتبار يا حيات سازمان بزند،           
 .  ديگري الزم نيست ي هيچ قاعده.» دارند، مشورت كرد

 



   رقص تغيير ♦٤٢٤ 

 

 

 شايستگي ها و مهارت ها 

 اداره كردن نامربوط     ي مهارت ها و توانايي ها را در مذاكره      ه يبسياري از مديران، بحث دربار    
بدون اين مهارت ها و توانايي ها، عناصر ديگر       .  ما معتقديم ارتباط زيادي وجود دارد     .  مي دانند

 .  اندفايده طراحي بي
اگر رشد  .  رايي شماست  شما و تيم اج    در مهارت ها و توانايي ها      يبزرگ ترين اهرم توسعه  

 تنها يأس و بدبيني افزايش        .دي نداشته باش    را ، انتظار تغيير زيردستان    نكرده ايدو تغيير    
 .  را علني نكنيداگر رفتارهاي خود را تغيير نداده ايد، پروژه ي تغييردر واقع، . مي يابد

 

 . يد مراجعه كن٢٥٢  ي در صفحه»تي براي رهبر اجراييالتأم«براي بررسي آن به 
 

، متوجه اين امر شده اند و      شركت نفتي بريتانيا  ل،  ش مثل كوكاكوال،    بزرگيشركت هاي  
بسياري از اين ابزارها با پنج فرمان         .  مديران خود را به ابزارهاي جديدي تجهيز كرده اند         

هدف تواناسازي مديران است تا از ابهام در بيايند و علل             .  ند همراه  هاي يادگيرنده سازمان
 .  كشف كنندالزم است، را كه براي نفوذ بر رفتار سيستم كارهايي آن را بفهمند و ريشه اي

 معيارها و انگيزه ها 

بي ترديد وقتي به شغل خود توجه داريد، بي نظمي در اين جنبه از سيستم هاي اداره كردن                
 :  مواردي كه در تالش هاي بازطراحي به آنها توجه نمي شود عبارتند از.افزايش مي يابد

 

از وابستگي هاي متقابل تيم و سازمان جدا         را  معيارها و پاداش هاي فردي كه افراد          •
 . مي كند و افراد به تنهايي كار مي كنند

كارها  بردن پيشآنچه واقعاً براي جلب توجه و   « و   ادعايياختالف معيارها و انگيزه هاي      •
 )  معيارها و پاداش ها» يقواعد نانوشته«. (»الزم است

 مجازات مي كنند و     را ، اشتباه  اندها و انگيزه هايي كه بر عملكرد كوتاه مدت متكي        معيار •
اين .   تخصيص مي دهند  كاوش يادگيري، همكاري يا       را به  زمان، پول و فضاي كمي     

 . معيارها مي تواند برخي اشتباه ها را به عنوان يادگيري لحاظ كند
 

چيزهاي .   اندازه گيري قوي باشيد    و شآماده باشيد كه در بازطراحي سيستم هاي انگيز       
كه با آن    ها  شركتيكي از   واحد مالي   .   كنترل رسمي بيروني بدانيد     ميزان   يزيادي درباره 

قرار  سيستم هاي كنترل مالي را در مقابل ريسك فعاليت هايي كه              يكار مي كرديم، هزينه  
خطراتي    يابر هزينه  بر ٥  ، كنترل  ي هزينه طبق برآورد آنها،  .   كرد برآورد  شوند، كنترل   بود



٤٢٥ ♦اداره كردن    

 

 

 و به   د كاهش دادن  راآنها سرمايه گذاري بر روي كنترل      .  آن شوند بود كه مي خواستند مانع     
اين ترتيب به بهبود قابل توجهي در عملكرد و مالكيت در واحدهاي كسب و كار دست                     

 .يافتند
 

 در   بازطراحي سيستم هاي اندازه گيري و انگيزه به فصل هشتم           يبراي برخي رهيافت ها  
 .  مراجعه كنيد٤٠٠  ي و مرور كتاب توماس ويلسون در صفحه٣٠٣  يصفحه

 

 به عنوان بخشي از فرايند بازطراحي اداره كردن           ،راه نسبتاً مستقيمي براي پيشرفت     
. را نظم مي دهيم  )   مسئوليت، تصميم ها، مهارت ها و غيره     (ابتدا عناصر ديگر     .  وجود دارد 

 تهيه مي كنيم و آن را در        را منظم   شزه گيري و انگيز  تم اندا سنويس سي  سپس اولين پيش  
اين .  نظمي بيشتر است   مي گذاريم افراد به ما بگويند كجا بي        .  معرض نقد قرار مي دهيم    

كم   كه دستبه اعضا اطالع مي دهيمبازخوردها را جمع مي كنيم و سيستمي ايجاد مي كنيم، 
 يك سال به طول       حدودين مدت    ا.   تغييري نمي كند   اين سيستم .  بازنگري كامل    دو تا

 بگويند اما فقط بازخوردها را جمع          اشتباه هاي سيستم را    افراد هنوز مي توانند  .  مي انجامد
مي كنيم تا اين كه زمان موعود فرا مي رسد و دوباره               نمي كنيم و بر مبناي آنها عمل          

 ،ا كند مي كند   و شكوه هايي را كه پيشرفت ر       صبرياين روش بي  .  بازطراحي را آغاز مي كنيم   
 . كاهش مي دهد

 مرزهاي نفوذپذير و جهت گيري هاي چندگانه

كنند كه به طور    مي تمام اين عناصر، خوب طراحي شده باشند، به ايجاد سازماني كمك            اگر  
، به   بر ماهيت چندبعدي واقعيت      براي چيرگي اما  .  طبيعي تعهد و نظم توليد مي كند        

تمام موارد وظيفه اي، منطقه اي، توليدي و نيازهاي        الزم است   :  چيزهاي بيشتري نياز داريم   
 اين  سازمان ها با ايجاد مرزهاي نفوذ پذير به طور موفق         .  باره برآورده كنيم   ديگر را به يك    

 افقي انبوهي ايجاد مي كنند كه مرزهاي داخلي را در           ي آنها پيوندها  .مسئله را حل كرده اند   
) Asea Brown Boveri)  ABBمثالً  .   كندمي نوردد و يادگيري و ارتباط را تسريع مي        

 عالي،اين شبكه با شوراهاي متعدد شامل كميته اجرايي            .   شركت است  ٦٠شبكه اي از   
 كشور، هيئت مديره اي براي هر          نقاط  براي اتصال شركت ها در تمام        ماليساختارهاي  

عالوه .  د مي شو  به يكديگر   كسب و كار، و تيم هاي هماهنگي در نواحي كسب و كار             يناحيه
،  هماهنگي براي ايجاد  كه منظم      اي متقابل، مديران آزموده    مالقات هايبر اين، افراد با       
 . با يكديگر ارتباط دارندABB  و سيستم اطالعات جهاني مسافرت مي كنند
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ي مثل هيولت پاكارد، هوندا، جانسون و جانسون و سوني براي كاهش                   يشركت ها
 پايين   ايه بازار، تيم هاي ميان وظيفه اي با بودجه       بمحصول   زمان رسيدن    چندين هفته اي 

 آنها يافتن و آشكار كردن روش هايي است كه در دست يك                ي كه وظيفه  داده اندتشكيل  
 تا  روابط نزديكي دارند  يسلر با تأمين كنندگان    اشركت هاي ديگر مثل كر   .  گروه مانده است  

. يسلر مي آيند  ارخانه هاي كر   قراردادهايشان به كا       يآنجا كه فروشندگان براي ادامه        
 فكري   يشركت هاي اروپايي مثال هوخست، فيليپس و فولكس واگن را در استفاده از مبادله            

با دانشگاه ها و مؤسسات فني به عنوان محرك طرح ريزي محصول و تالش هاي تحقيق و                  
 . مهارت زيادي دارندتوسعه 

  يري الگوهاي ذهني شما درباره    موفقيت هاي شما در مرزهاي نفوذ پذير به انعطاف پذي       
 هر بعد    اضافه كردن   باشيد كه با   بر اين عقيده  مثالً ممكن است    .  كسب و كار بستگي دارد    

 يك مدير به تنهايي ؛ جديدي در ساختار اداره كردن نياز داريد      بخش به   ،مهم جديد عملكرد  
 از  بسياري.  مسئول آن بعد است يا واحدي مجزا براي آن در نظر گرفته مي شود                      

آوري اطالعات را بهبود      كه مي خواهند بعد خاصي مثل كيفيت يا مديريت فن          ييسازمان ها
زمان بر مديريت توليد   هموقتيمان ها همچنين زسا. از اين رهيافت استفاده مي كنند  ،بدهند

دارند، از اين   تأكيد  )  مثل توليد و تحقيق و توسعه     (و مديريت بازار و شايد مديريت وظيفه         
ند،  آنها مديران و واحدهاي خاصي كه مسئول هر يك از اين ابعاد                . مي برند  بهره رهيافت

مشكالتي زيادي  اين كار براي اجزا بسيار خوب است اما براي كل سيستم             .  ايجاد مي نمايند 
هماهنگي .  افزايش مي يابد هزينه هاي باالسري با تعداد زياد سمت هاي ارشد         .  ايجاد مي كند 

 تغيير سازمان براي توجه به      ،عالوه بر اين  .   پيچيده تر مي شود  ،ش داده ها بين واحدها با افزاي   
 چون افرادي كه به     ؛ دشوار تر مي گردد  سازمان ضروري است،   استراتژي    به دليل  ابعادي كه 

 .  احساس ناامني مي كنند،ابعاد ديگر تخصيص يافته اند
:  سرمايه گذاري كنيد  به جاي سرمايه گذاري در ساختارهاي جديد، در مهارت هاي جديد        

بي به خصوص مهارت هايي مثل تفكر سيستمي كه به افراد كمك مي كند ابعاد مختلف را                 
اگر اين مهارت ها با     .  آن كه به يكي از آنها توجه ويژه داشته باشند، مديريت نمايند                  

د، سازمان با    نمعيارهايي كه هماهنگي ابعاد مختلف را تعقيب مي كند، هماهنگ شو                
 . مي گرددزمان مختلفي همراه   هاي هم مسئوليت

. ، اهدافي چند بعدي را دنبال مي كنند       چندكارهبسياري از تيم هاي اجرايي با اعضاي        
كار ديگر  .  يك كار  مسئوليت كسب و كار يا منطقه است كه بخشي از يك كل است                     

 ايجاد   استراتژيكي است كه در كل سازمان جريان دارد، مثل             ي مسئوليت فرايند يا پروژه    
 كل را از    ،به اين ترتيب مديران   .  سيستم اطالعاتي در سراسر شركت يا فرايند بهبود كيفيت        
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،  سود مي رساند  آنهانگاه فعاليت هاي سازمان مي بينند و چون فعاليت هاي سازمان به تمام             
 . مجبورند به يكديگر اتكا كنند

دهي درست   گ در جهت  اين وابستگي متقابل از طريق توزيع  مسئوليت ها، گامي بزر          
وليت هاي سازمان خود نشان    ئمديران با يكديگر رقابت مي كنند تا نتايج بهتري از مس         .  است

، تيم هاي  از همين رو  .   و به همين دليل با اين روش نيز، تضاد وجود خواهد داشت              بدهند
. ده اند استفاده كر  »دو پرچم «  تكنيك در جلسات خود از      ،اجرايي كه ما با آنها كار كرده ايم       
 كه فراتر از نيازهاي     استپرچم سبز منظر سازماني     .   دارد هر عضوي دو پرچم سبز و قرمز       

پرچم قرمز  .  ، مي رود  مسئوليت هاي مدير، خواه براي بخشي از سازمان يا فعاليتي سازماني           
 به جاي    از پرچم ها  مديران براي صحبت كردن   .   مدير را نشان مي دهد    ص مسئوليت هاي خا 

 آيا از منظر كل     ، فكر كنند  زدن بايد اما قبل از حرف     .   دستشان استفاده مي كنند   باال بردن 
سازمان و فراتر از  مسئوليت هاي خودشان حرف مي زنند يا از منظر  مسئوليت هاي خودشان              

، توجه داشته باشند     مسئوليت هاي خودشان     بهصحبت مي كنند؟ از آنها انتظار مي رود          
اما تيم به عنوان كل     .  ا باال بياورند در معرض انتقاد قرار نمي گيرند       بنابراين اگر پرچم قرمز ر    

با .  درك كند  مختلف را    بخش هاي بتواند تعامل    تابايد پرچم هاي سبز زيادي مشاهده كند        
 ساده مذاكره غني تر مي شود و وقتي تيم به موقعيت ها از مناظر مختلف نگاه                 ياين وسيله 

 . د كمتر دچار تضاد مي شو،مي كند
 سازمان هاي  در شرايطي كه   افراد و منابع       ي به هم پيوسته     يتوانايي كار در شبكه    

،  اند مرزهاي جغرافيايي و صنعتي مغشوش مواجه      باكسب و كار با تغييرات سريع در دنيايي         
 رقبا مي توانند شريك بشوند، در نواحي ،وقتي افراد ميان مرزها كار مي كنند    .  استضروري تر  
سازمان هاي .  عرضه مي شود  به شبكه    يبهترخام   و منابع    بازار، رشد مي كند  ي  غيرمنتظره ا

 و اكولوژيكي بايد ياد بگيرند با مرزهاي نفوذ پذير كار              زيستي مثل سيستم هاي     اثربخش
 كه عنوان كرديم، سازمانتان را       يي توانايي ها  ي توسعه  براي با كمك به سازمان خود     .  كنند

چالشي پرانرژي ايجاد نماييد تا      سازمان   در اعضاي  آماده كنيد و     براي گام هاي انقالبي بعدي   
 . آينده ي سازمان را بر اساس طراحي سازماني روشني بنا كنند
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XXII . .ترويجترويج  

 چالش   ١

 مديران عامل .  از آن است كه افراد تلقي مي كنند       جديد رايج تر   هاي   مشكل ترويج فعاليت  
بسيار دشوار   كمك كردن به سازمان براي يادگيري از اعضاي خودش            كه  مي خورند افسوس

. مي شركت هاي ديگر بهتر از ياد گرفتن از خودمان         بهينه كاوي ما در «:  مديري مي گفت .  است
اين ذهنيت كه فالن چيز در اينجا ابداع نشده است به نظر مي رسد تا عالي ترين درجه بر ما                  

در شركت هاي آمريكايي وجود    »  كارهاي مزخرف «نمونه هاي بي شماري از    »  .مستولي است 
 محصول يا طراحي فرايند       طرح ريزي و شبه منزوي كه در          پويادارد؛ تيم هايي كوچك،     

شركت ها نيز روش ها و ابزارهاي موفقي با          .  ظره اي ايجاد مي كنند   پيشرفت هاي غير منت   
برخي شركت ها  .  كارهاي مزخرف خود توسعه داده اند و آنها را در سازمان ترويج كرده اند              

حتي .   دارند كه از يكي به ديگري گذر مي كنند         فراگيرصدها فعاليت پيشاهنگ و مشكالت      
 اغلب نمي دانند توان مندسازي دانش مفيد براي        ،ندوقتي رهبران اجرايي و عملياتي همدل      

را از كجا آغاز     فردي، واحد ها، بخش ها و وظايف        غيررسميگذر از ميان مرزهاي گروه هاي       
 . كنند

 ياما بسياري از سرمايه گذاري ها    .   بر مي خيزد  مسايلعالقه به مديريت دانش از اين         
اري در سيستم اطالعاتي جديد،      مديريت دانش در سال هاي اخير ـ به خصوص سرمايه گذ          

  مي كند مديري عنوان .  س كننده اي داشته اند أيو ـ بازگشت هاي م   انتشار دانش  كسب و    براي
نمي توانم بگويم چند ميليون دالر صرف بانك اطالعاتي درس هاي ياد گرفته شده                     «

ا ما هنوز   براي همكاران ما مهمند ام     اين درس ها   مطالعات ما نشان داده اند كه       »  .كرده ايم
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مبارزه مي كنيم تا افراد به اين درس ها وارد شوند و از آنچه در دسترس آنهاست استفاده                    
 .كنند

آنها .  نشانه هاي چالش ترويج فراتر از شكست سيستم هاي اطالعات مديريت دانش است          
نسبت به هم احساس مي كنند، به          شامل، انزوا، رقابت و عدم اعتمادي است كه گروه ها           

 به كارهاي   كسي مي كنند   حس اعضاي تيم پيشاهنگ كه       ييوس كنندهأرايش م خصوص گ 
نشانه هاي مشهود اين چالش شبيه نشانه هايي است كه تيم پيشاهنگ          .   نيست  مندآنها عالقه 

علت اين دو چالش     .  هنگام مواجهه با مشكالت معتقدان و ناباوران با آن روبه رو مي شد              
در مسابقه اي  را  ديگر و فعاليت هاي مديريت كه تيم ها          انزواي گروه ها از يك     يكسان است؛ 

اما نشانه هاي ديگري نيز براي اين چالش وجود          .   يكديگر فرا مي خواند     يداخلي به مقابله  
ثر با چالش معتقدان و ناباوران مقابله كرده اند، بروز         ؤدارد كه حتي براي كساني كه به طور م        

 : اين نشانه ها عبارتند از. مي كند
 

 پس از مبارزه اي سخت براي توسعه روش طراحي             گروهي:  ختراع دوباره ي چرخ   ا •
 . جديدي، باالخره مي شنود كه تيم ديگري همان كار را شش ماه قبل انجام داده است

 از نوآوري جديدي مطلع مي شوند، اما آن        گروه ديگري اعضاي  :  شده است ناينجا ابداع    •
 خوبي است اما      يايده«  .درد آنها نمي خورد  را كنار مي گذارند چون فكر مي كنند به          

 ».اين ايده در واحد فروش كار نمي كند. پروژه اي توليدي است
اين مسئله به هضم نكردن و نفهميدن ايده ها و فعاليت هاي               :  جالب توجه نبودن    •

ن  آ مي گردد كه در يك خالصه خوانده ايم يا در جلسه اي يك ساعته به             زپيچيده اي با 
ما عالقه داشتيم، به جلسه رفتيم اما چيزي               «افراد مي گويند     .  گوش كرده ايم  

 را  كنند ايده ها را به عمل در بياورند، اما اين كار         مي آنها حتي تالش    »  .دستگيرمان نشد 
ما سعي  «.  صورت مي گيرد  و تنها يك ارزيابي مصنوعي          مي دهند انجام    ي بي ميل با

 خوبي داشتيم اما     يمذاكره.   بزنيم  الگوهاي ذهني خود در جلسه حرف       يكرديم درباره 
 ».صادقانه بگويم كه من نمي دانم كه اين همه هياهو براي چيست

ساير  از ارزش رهيافت     ي كه تيم هاي:   طرفداران راهيان سريع    يخورده  شكست اقدامات •
 خودشان را با تركيب انتظارات        و، اجراي خودشان را دارند،        تيم ها مطمئن هستند   

آن گروه  «:  آنها مي گويند .  يي و كمك ناكافي قضاوت مي كنند        غيرواقعي و راهنما   
پيشاهنگ دو سال براي انتقال مذاكراتش صرف كرد و به علل سيستمي مشكالتش                 

 و دو سال وقت       يمما باهوش تر .  ما آن را در سه ماه انجام مي دهيم           .  دست يافت 
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 سپس وقتي پس از سه ماه نتيجه به دست نمي آيد، احساس                     »  .نمي خواهيم
 . سرخوردگي مي كنند و از كارشان دست مي كشند

افراد هر نوع نيازي به يادگيري را رد مي كنند چون فكر مي كنند تمام                   :  خودبيني •
. وقتي در دانشگاه بوديم درباره ي تفكر سيستمي خوانده ايم       «.   مي دانند راچيزهاي الزم   

 » .حرف جديدي نيست
فقدان اجتماعات  :   چالش ترويج است   هودنشانه هاي غير مش  ترين،   آخرين و شايد مهم    •

يادگيري داخلي قوي، فقدان اطمينان در بين نوآوراني كه ايده هايشان كنجكاوي و                
آزمايش تلقي مي شود و كمبود كنجكاوي در ميان اعضاي سازمان در مورد آنچه                    

از تمام اين نشانه ها آسان غفلت مي شود چون فقط وقتي                .  ديگران ياد گرفته اند   
بسياري از افراد تا وقتي كه بخشي از سازمان          .  يزي مهم از دست برود    چ كه   ندمشهود

 اين موضوع .  نشوند، از اين كمبودها مطلع نمي شوند     ديگري با اجتماعات يادگيري قوي      
 هولمز مي گويد سگ نصفه شب كارهاي         .مثل نگهبان داستان شرلوك هولمز است       

يد سگ هيچ كاري نمي كرد، حتي        معترض مي شود و مي گو     و نگهبان  عجيبي مي كرد 
 ».اين همان اتفاق عجيب است«و هولمز پاسخ مي دهد . پارس هم نكرد

 

ايده هاي جديد گسترش مي يابند و فعاليت هاي       گاهي  با وجود تمام مشكالت ترويج،       
بهترين تحقيق  .  سرايت مي كند  همه جا    به در بخشي از سازمان آغاز مي شود و تقريباً          يبديع
 در مركز تحقيقات     ١٩٨٠   ي در اوايل دهه    گروه هاي غيررسمي رويج مطالعات    ت مورددر  

 ايده ها در موقعيت هاي     طبيعي، مكانيسم هاي داخلي     به كمك .   است شده انجام   ،زيراكس
 كه با هم كار مي كنند ـ گروهي از         ي غيررسمي از افراد    ياين شبكه .  كاري پراكنده مي شوند  

 افراد   يواحد فروش فروشگاهي زنجيره اي، شبكه       فروشندگان در شركت بيمه، افراد          
 دارند كه در    يــ گرايش ها، عادات، روابط و سطوح اختيار      تعميرات يك كارخانه    و  نگهداري  

مراتب رسمي باقي    آنها گرايش دارند بيرون از پيوند هاي سلسله      .  ست ا  طي زمان رشد كرده   
تر و   سريع رااطالعات و فعاليت هاي جديد   ايده ها،   اما گروه هاي غيررسمي به شيوه اي    بمانند،  

 . بودن، قدرت مندندآنها دقيقاً به علت غيررسمي . مي دهندورتر در سازمان ها گسترش  بهره
تالش براي معرفي تيم ها و      «:  جان سيلي براون، كارشناس ارشد زيراكس مي نويسد        

 بر اين   ،يت هاي كاري  در محيط كار به منظور تقويت يادگيري يا فعال           غيررسميگروه هاي  
در واقع،  .  تنها مي دانند  را    از باال، اعضاي سازمان خود      انگيزشفرض استوار است كه بدون       

.  دوباره شكل مي گيرند   ، كار مي كنند و ياد مي گيرند و مدام شكل مي گيرند         همافرادي كه با    
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ددي را كه    متع گروه هاي  بايد در سازمان    گي توليد اطالعات و گسترش آن      چگون دركبراي  
  ».بشناسيم آنها را ونو توزيع قدرت در دندر سازمان شكل مي گير

مطالعه سيلي براون و همكارانش بيشتر درباره ي ترويج نوآوري هاي مهندسي و فني               
 فرايندهاي  گروه هاي غيررسمي آيا    )١:  (پيش كشيده است  كارهاي آنها دو پرسش     .  كرده اند

آيا )  ٢( نوآوري هاي مهندسي ترويج مي كنند؟          لمثكاري و نوآوري هاي مديريتي را          
چنين ثرتر بشوند؟ مطالعات نشان مي دهد كه         ؤ و م  تواناتر مي توانند   گروه هاي غيررسمي 

همان طور كه دنيس سندو مي گويد، شواهد زيادي نشان مي دهد كه              .  امري ميسر است   
 پيوسته ي افراد ساخته    سازمان ها شبكه هايي اجتماعي از همكاري متقابلند كه با تعامالت         «

اين شبكه هاي اجتماعي ابزار يادگيري درباره ي توانايي حمايت يكديگر، اجتماع و            .  مي شوند
 ».اهداف مالي شركت هايند

 خريد  ياترويج دانش به اين دليل كه مدير عامل مي گويد بايد چنين اتفاقي بيفتد                   
ريك روث مي گويند،      ديكسون و  همان طور كه نانسي  .  ، رخ نمي دهد  آوري اطالعات جديد   فن

  يادگيري تيمي    ي از طراحي زيربنا      اثربخشسازماني    طراحي زيربناي يادگيري ميان      
آوري  و چالش برانگيز تر از رهيافت فن          فراتر از توانايي اغلب سازمان ها       و است   پيچيده تر
ي  به بهبود كارها    اثربخشزيربناي يادگيري سازماني     .   است »دانشمديريت  «اطالعات  
  پيوسته  بايد اثربخش زيربناي يادگيري تيمي      ، مثل  نياز دارد  موجودغيررسمي  گروه هاي  

 . دادنيازهاي تيم هاي كاري را بهبود 
 سازماني بستگي دارد كه     ي فرهنگ  ي با چالش ترويج به توسعه      برخورد اثربخش نهايتاً  

 و آنها را    نگويند يكديگر    به خبر ها را     صرفاً.  مردم را تشويق كند از مرزهاي وظيفه اي بگذرند       
اين چالش افراد مختلفي را گرد هم        .  درك متقابل عميق تري پيدا نمايند     و  كنند  بررسي  
. متفاوتي دارند  ارزش هاي فرهنگي     و زادگاه و   فعاليت ها و آموزش حرفه اي         آنها .مي آورد

ر نزد  كارها د  هاي  »چه چيز «و  »  چراها«مشترك   هدف و ارزش     نيازمندانجام چنين كاري    
 .آنان است

 

 اطالعات در مقابل دانش 

با چالش در مقابله  نمي توانيمبدون تعريفي روشن از واژه هاي كليدي مثل اطالعات و دانش،      
ترويج نوآوري هاي جديد پيشرفت كنيم؟ اطالعات داده هايي است كه به موقعيت گيرنده               

» . ايجاد مي كند  تفاوتت كه   فاوتي اس ت«مربوط است يا به تعبير مشهور گريگوري باتسون،          
نظر كرد   كه بايد از آن صرف    (وقتي افراد با داده اي روبه رو مي شوند، فوراً آن را چيزي مزاحم            

ییادگیر«گفته ی سیلی براون از       
به:  سازمانی و گروه های غیررسمی   

سوی دیدگاه مشترک کار،
نقل شده»  یادگیری و نوآوری    

است که در
co.xerox.parc.www://http
pa/brown/members/ops/m

html.orglearning/persقابل 
گفته ی سندو از.  استدسترسی  

همچنین.  نامه اش نقل شده است    
 به 

Communities of Practice,
by Etienne Weger (New
York: Cambridge
University Press, 1998), 

 .مراجعه نمایید
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. تعبير مي كنند )  چيزي كه براي من مهم است      (يا اطالعات   )  و نسبت به آن بي توجه بود      
نقش انسان را در تبديل       امراين  .  مي دهيدوقتي با داده ها مواجه مي شويد، معنايي به آنها          

 . داده ها به اطالعات نشان مي دهد
 مي آيد كه به معناي دانستن است،          noscere  التين     ياز كلمه »  دانستن  « يواژه

.  مشترك را دارند     يهمگي همان ريشه  »  note«و  »  cognition«و  »  gnosis« ي  واژه
اريف متعددي از دانش     امروزه تع .   در اصل به معناي فرايند يا كنش است          ledgeپسوند  

 . است» توانايي كنش مؤثر« تعريف اينجا بهترينوجود دارد اما در 
اطالعات « دانش به عنوان        يچنين تعريفي براي كساني كه با مفاهيم روشنفكرانه          

ما همه چيز را در مورد        «طبق تعريف ما، جمله اي مثل        .   است ب، غري يندآشنا»  انباشته
دانش در  «.  دانش را نشان نمي دهد   »  دانيم و نگران نيستيم   محصوالت جديد رقبايمان مي    

ثر منجر بشود به ؤ م شاين كه چنين دانستني به كن     .  با اطالعات سرو كار دارد    »  مورد چيزي 
ماتورانا،   اومبرتو.  توانايي تعبير اطالعات، و ايجاد انتخاب هاي معقول براي كنش بستگي دارد          

غربي ها اطالعات و دانش را غلط » . نيز دانستن استييتوانا.  استتواناييدانستن «: مي گويد
مديريت « حتي متخصصان     . به كنش ارتباطي ندارد      از نظر آنها     دانش وبه كار مي برند     

 . تشتت هستند اين دچارنيز » دانش
افراد در  .   پيرامون مديريت دانش از اين ناروشني بر مي خيزد             ابهاماتبسياري از    

 اطالعات سرمايه گذاري مي كنند و آن را         يمان دهي و اشاعه  سيستم هايي براي كسب، ساز   
اما دانش طبق تعريف نمي تواند به چيزي تبديل بشود و از شخصي به                 .  دانش مي خوانند 

 ها با آن توانايي    م فرايندهاي يادگيري كه آد    در صورت وجود  دانش فقط   .  ديگري داده بشود  
  يآوري اطالعات براي توان مندي اشاعه     نف.  ترويج مي گردد ثر را توسعه مي دهند،     ؤكنش م 

  .اما با آن نمي توان دانش را كسب و ذخيره نمود، استاطالعات ضروري 
   

 

 دانش پنهان

 ،بيش از آنچه مي توانيم بگوييم    «:  فيلسوف علم، مايكل پوالني پنجاه سال پيش نوشته است        
، بر  ساز شركت دانش در كتابشان،   ي  وشا تاكه  نوناكا و هيروتاكا  ياكوجيرو  »  مي توانيم بدانيم 

اين .  بين دانش پنهان و آشكار تمايز قايل شده اند         »  دانش پنهان « پوالني از    تعبيرمبناي  
همان طور .   مفيد است  ،تمايز براي كساني كه زيربناي يادگيري سازماني را طراحي مي كنند          

با كلمات و اعداد    »  ش آشكار دان«ي از اين واژه استفاده مي كنند،       وشا كه پوالني، نوناكا و تاكه    

این تعریف از دانش از فیلسوف
زبان شناسی، جان سِرل اقتباس
شده است و با کار فرد کافمن در

ادگیری سازمانیبین متخصصان ی   
 .رواج یافته است

...اسطوره ی دانش ترکیبی          «
آخرین مرحله از مهمالتی مثل
مهندسی دانش یا داده یابی است
که بر جهان تحمیل گردیده و با
فن آوری های آیینی ما را گول

میلیون ها دالر در.  می زند
پروژه های جمع آوری و طبقه بندی
.دانش معمولی صرف شده است      

شبختانه این روش نیز به زودیخو
به زباله دان تاریخ فنی سپرده

یان آنجل، دانشکده ی»  .خواهد شد 
 .اقتصاد لندن
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 تحليل شده و به اجزاي         چونبيان مي شود؛ مي تواند كدگذاري شود و منتقل گردد؛              
 پرونده اي حقوقي كه سوابق را با نظم دقيق ثبت كرده است و              .متمايزي شكسته شده است   

 .  نمونه اي از دانش آشكار است، و ارجاعات داخلي داردهنماي
 است كه از    ي مهارت ها و توانايي هاي   ذهني، الگوهاي   ،ام كارها ترين چيز براي انج    مهم
از فعل التيني   )  tacit( پنهان    يواژه.  مي نامدستيم و پوالني آن را دانش پنهان         نيآنها آگاه   
tacere        حقوق  دانشكده ي جواني كه تازه از      فرد.   به معناي ساكت بودن مشتق شده است 

 آگاهانه از   اما  . خودش را در نقش وكيل مي بيند      ،ند كار مي ك  جايي و در    فارغ التحصيل شده 
 جديدش را    ي كار، رفتارهاي حرفه   در حين او  .  داشته باشد ننقش دانشجو دست بر   عمل در   

 مدام   و  تجربه هاي موفق خود را به ياد مي آورد       ؛او به وكالي ديگر نگاه مي كند     .  ياد مي گيرد 
 . گيري مي كند  وكال نتيجهكار شيوه ي  يدرباره

 حقوق نشان مي دهد كه براي       يتمام اينها عوامل اساسي دانش او را به عنوان حرفه            
 اين نوع دانش پنهان را در كالس درس يا از             نمي توانداو هرگز   .  اهميت دارند موفقيت او   

 نتايج   ياو با حضور در اجتماع وكال، تالش براي رفتارهاي جديد، مشاهده           .  كتاب ياد بگيرد  
اين .   چرا رفتارش تغيير كرده است     نمي داند او حتي    .گيردمي  رفتار ياد     آن دانش در   بو جذ 

 .  چگونه دانش در حين كار ساخته مي شودمثال نشان مي دهد
در واقع، صحبت از تبديل دانش پنهان       .  داد به دانش آشكار تقليل      را دانش پنهان    نبايد

 همان طور كه اخيراً     . مصنوعي مفهوم پنهان را منعكس مي كند         يبه دانش آشكار سلطه    
 مي گويند دانش پنهان    XYZ شركت   مديرانمتوجه شدم كه    «محققي عنوان كرده است،     

سرانجام، تعمق در   »  .اميدوارم ظرف بزرگي همراه داشته باشند      .  سازمان را جمع مي كنند   
» شناختن«معناي دانش پنهان به شناخت ظرافت هايي در آن منجر مي شود كه براي آدم ها             

 . ي دهدمعنا م
   

 ديناميك هاي ضمني چالش ترويج

 فعاليت هاي  انجام نگرفته و  اين چالش تا وقتي فرايندهاي رشد تغيير بنيادي مدتي طوالني            
در اين  .  بروز نمي كند  كسب و كار به دست نيامده است،         دستاوردهايجديد كسب و كار و      
 تجارب و فعاليت هاي     ،ينش هاالعاده اي در سازمان وجود دارد كه از ب          هنگام پتانسيل فوق  

اما تحقق اين پتانسيل به      .  جديدي كه در گروه پيشاهنگ توليد شده است، بهره ببرند             
، وجود نداشته باشد  اگر اين توانايي    .  سازماني نياز دارد  »  جديدتوانايي ترويج فعاليت هاي    «

ل كاهش تعداد   اين امر به دلي   .   ترويجي رشد مي كند كه اجراي بيشتر را محدود مي كند         خال

Knowledge-Creating 
Company, by Kujiro
Nunaka and Hirotaka
Takeuchi (New York:
Oxford University Press,
1995); The Tacit
Dimension, by Michael
Polanyi (London:
Routledge & Kegan Paul,
1966). 
مثال وکیل جوان از نانسی
دیکسون است که در کار

 .چاپ نشده اش آمده است



٤٣٥  ♦ ترويج  

 

 

افراد عالقه مند و خواهان تعهد تجربه هاي گروه پيشاهنگ يا كاهش اثربخشي كساني كه                 
  .اين ايده ها را مي پذيرند، رخ مي دهد

 :  به موارد زير بستگي داردجديدتوانايي سازمان براي ترويج فعاليت هاي 

 

راي عبور از مرزهاي     ترويج ها با فرصت دادن به افراد ب         اثربخش ترين:   هدايت ظرفيت •
نوآوران جديد الزم است به كسي دسترسي        .  دنسنتي و كار با يكديگر به دست مي آي        

.  آنجا باشد و آن را انجام بدهد        به دليل بينش عميق و نگرش حمايتي       داشته باشند كه  
 تعداد افراد با دانش در دسترس براي هدايت، نصيحت و كمك            ، هدايت سازمان  ظرفيت



   رقص تغيير♦  ٤٣٦ 

 

 

مستقيم    يبه خصوص كساني كه با گروه هاي پيشاهنگ تجربه          .  دمنعكس مي كن را  
 .  دارندساير اعضاي سازمان را كمك به ظرفيت زمان و دارند و

تمام سازمان ها آنها   .   اندمرزهاي سازماني واقعيت زندگي   :  نفوذپذيري مرزهاي سازماني   •
، ايده ها و    تا چه حد حركت افراد       كه سازمان ها  پرسش واقعي اين است    .  را مي سازند 

 محدود  مي نمايند را كه از مرزها عبور        بررسي مسايل سيستمي    گروه هايبندي   صورت
 ،اي بشره ه مرز  و مي كنند؟ ارگانيسم هاي زيستي مرزهاي زيادي، مثل ديواره هاي سلول       

 جريان  اعثدارند اما يكي از ويژگي هاي عام مرزهاي زيستي نفوذپذيري آنهاست كه ب             
 . مي شودد مداوم انرژي و موا

 بايد  ، از تجارب گروه هاي ديگر     يادگيريافراد در سازمان قبل از        :  زيربناي اطالعات  •
آنها به كانال هاي ارتباطي نياز     .  بدانند به چه كسي مراجعه كنند و چه چيزي بپرسند          

بسياري .  در دسترس باشد   كه    به كسي در آن سو     ؛سان باشد آد تا بررسي برايشان     ندار
و فرصت جواب دادن به آنها را       رخواست هاي تلفني و نامه احاطه شده اند       از نوآوران با د   

 ـ نياز داريم كه به       شبيه سازي يا   ويديويي گزارش، اسناد، نوار      -  به واسطه اي .  ندارند
 .  داشته باشندي جديد مروري مقدماتي بر ايده ها و فعاليت ها،افراد كمك كند

اوي و تعمق بر مرزهاي داخلي و بيروني و  كه تعامل، همكاري، كنجك   :فرهنگ يادگيري  •
از يكديگر  گيري افراد   د چالش يا  ، وقتي ترويج  .ثر را تشويق كند    ؤزيربناي يادگيري م  

 ويژگي هايدانسته شود و فقط كاربرد فن آوري براي تبادل اطالعات تلقي نگردد،                  
 با  ينزديكاحساس تعامل و    .  ثير مي گذارد أمحيط سازمان بر كميت و كيفيت ترويج ت        

 تا چه حد به آنچه      تا چه حد خواهان كمك به يكديگرند و        افراد   نشان مي دهد ديگري  
به عكس، محيط هاي سازماني كه با رقابت شخصي         .   عالقه دارند  ،ديگران ياد مي گيرند  

 .  كمتري براي ترويج دارندآغشته اند، ظرفيتفراوان و بازي هاي سياسي 
 

و ان دهي منابع و فرصت هاي تقويت تعمق           زيربناهاي يادگيري ـ شيوه هاي سازم       
مثالً در  .   مي كند و آن را براي رشد مداوم توانا مي سازد         عينيـ فرهنگ يادگيري را     شراكت  

، مركز يادگيري   )AARs( ارتش اياالت متحده مرورهاي پس از فعاليت           ،ده سال گذشته  
با اين تغييرات،   .  تارتش و بسياري ديگر از زيربناهاي يادگيري موفق را ايجاد كرده اس               

 نلسون  ل ها  ژنرال.   رخ داده است    تدريجي  تغيير فرهنگي  ،دست كم از نظر برخي سربازان      
فكر مي كنم ما از فرهنگ گزارش دادن به فرهنگ         «:  كه اخيراً بازنشسته شده است مي گويد     

ه مراتبي، افراد ب   سسات سلسله ؤدر ارتش نيز مثل بسياري از م       »  . كردن گذر كرده ايم   رمرو
سايشان ؤافراد در گزارش دادن به ر      .  مراتب توجه دارند   مديريت جريان اطالعات در سلسله     

طبق نمودار، افزایش دستاوردها و
فعالیت های کسب و کار به معنای
مزایای بالقوه ی بیشتر برای

اما محدودیت.  سازمان است   
ظرفیت ترویج فعالیت های جدید

این.  ود دارد    سازمانی وج    
محدودیت به نوبه ی خود، به سطح
زیربنای ساخت اجتماع و ظرفیت
سازمان برای قدردانی از
جهان بینی های مختلف بستگی

اگر مزایای بالقوه فراتر از.  دارد
ظرفیت مزبور باشد، فقدان ترویج
رشد می کند و به کاهش اثربخشی
اقدامات تغییر در سازمان منجر

ین ترتیب،و به ا      .  می گردد
توانایی های یادگیری سازمانی نیز

 .کاهش می یابد
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و  واحدشان    نترين شيوه اي است كه مي توانند بر چگونگي ديده شد              چون مهم   ند،وارد
 در  افراداكنون هنجارهايي پديد آمده است كه بر سهم          .  ثير بگذارند أچگونگي ارزيابي آنها ت   

مهم نيست كه كجاي     «:  فردي مي گويد .  كيد مي كند أي انجام كارها ت    مرور دايم چگونگ   
انجام  يادگيري و بهبود      به منظور  انتظار مي رود كه شما در مرورها     .  ريد،مراتب قرار دا   سلسله
 » .مشاركت كنيدكارها 

 

 .  مراجعه كنيد٤٨١  يبراي اطالع بيشتر درباره ي زيربناي يادگيري ارتش به صفحه
 

 ي مقابله با چالش ترويج استراتژي ها

 سازمان  ظرفيت بر ساخت ابعاد مختلف        ،استراتژي هاي پرفشار براي مقابله با اين چالش        
 هدايت، نفوذپذيري   ظرفيت فعاليت هايي مثل     ؛ تمركز دارد  جديد ترويج فعاليت هاي     يبرا

 . مرزها، زيربناي اطالعات و فرهنگ و زيربناي يادگيري
 

 مشروعيت و ارزش  هدايت كننده،ه به عنوان حامالن ايده ها وياد بگيرد به رهبران شبك •
يك مدير اجرايي ارشد در      «مي گويد،   شركت برتر     ٥٠از  ي   يك مدير ارشد .  ببخشيد

جمله ي او اهميت مديريت ارشد را      »  . ارزش دارد  رهبر شبكه هيئت مديره به اندازه هزار     
 . ي گيرداهميت نقش رهبران شبكه را دست كم ماما . نشان مي دهد

، دانش جديد منتشر     رهبران شبكه  بدون    .كم گرفتن نامناسب است     اين دست 
  اندغيررسميگروه هاي  در بسياري موارد، رهبران شبكه كليد توان مندسازي         .  مي شودن

براي صحبت كردن و همكاري      آماده كردن رهبران عملياتي      درآنها  .  تا مؤثر تر كار كنند   
بيني هاي مختلف و      جهان ظرفيت پذيرش    ي توسعه همچنين در .  با يكديگر مؤثرند   

 . افزايش بيابد ممكن است اثربخش ،اهميت رهبران شبكه.  اندايده هاي جديد حياتي
در شركت هايي كه تمام اطالعات در       .  يك دليل در دسترس بودن اطالعات است       

س سا با كنترل اطالعاتي كه در دستر       ؤ مختلف سلسله مراتب جريان مي يابد، ر      تجها
اما اين امر در جهان امروز كه . كنندمي  يادگيري آنها را كنترل      مي گيرد،زيردستان قرار   

 الكترونيكي و صفحات وب لبريز شده است، سخت تر و سخت تر                يبا اينترانت، نامه  
مي شود؛ و در سازماني كه سرمايه گذاري زيادي در زيربناي اشتراك دانش كرده،                  

 . ند زيربناها و موجد همراهي و انسجامايننصر انساني رهبران شبكه، ع. سخت تر است
 كاري براي هماهنگي با فن آوري اطالعات،       تنظيمات همچنين وقتي    رهبران شبكه 

اغلب چنين حرف هايي   .   نقشي حياتي بازي مي كند     ،افراد را تحت فشار قرار مي دهد      
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  ي نامه ٥٠وزانه  ر.   جديد را انجام داده ام      يمن فقط بخشي از دو پروژه       «:  مي شنويم
ندي نكنم، ديوانه    باگر به شيوه اي آنها را الويت     .   صوتي مي فرستند   يالكترونيكي و نامه  

بخشي و معنادهي در      براي فيلتر كردن، الويت    ،افراد در چنين موقعيت هايي   »  .مي شوم
سيستم هاي ارتباطي . ، به دنبال كمك ديگران مي باشند   موقعيت هاي كاري بسيار متغير   

 آنها افراد را در اطالعات و         .امپيوتري نمي توانند اين وظيفه را به انجام برسانند          ك/  
به شكل غيررسمي   اما رهبران شبكه هميشه اطالعات و دانش را         .   مي كنند قداده ها غر 
 ،ن اطالعات به جاهايي كه بهترين فايده را دارند        دآنها براي فرستا  .   مي كنند طبقه بندي

 .تربيت شده اند
 ، كمك به افرادي كه الزم است مؤثرتر باشند              برايم، رهبران شبكه      سرانجا

به افزايش بودجه ي آموزش يا مشاوره نياز         قبالً رييس كمك مي كرد؛ اگر       .   اندحياتي
 خودشان اين كمك ها را با هدايت       رهبران شبكه اكنون،  .  داشتيد، درخواست مي كرديد  

 متقابل، در درون    ريق شبكه سازي اين كمك از ط   .  و نصيحت تك به تك ارايه مي دهند      
در پيوستن و استفاده از مزاياي       افراد   رهبران شبكه به  .   ارايه مي شود  ،يا بيرون شركت  

 . اين شبكه ها كمك مي كنند
 با شكلي از    گروه هاي غيررسمي    ينظريه.   موجود توجه كنيد   گروه هاي غيررسمي به   •

كانال هاي ترويج  را    سازماناعضاي  ترويج تكامل مي يابد كه شبكه هاي غيررسمي           
همان طور كه اتيني ونجر، يكي از مبتكران اين تحقيق،             .  مي دانداطالعات و دانش     

آنها مي دانند چه   .  ل به افراد امكان مبادله اطالعات را مي دهد         بروابط متقا «مي گويد،  
 تا خود مي دانند چطور آن را مطرح كنند           ياطالعاتي مناسب است؛ و به دليل سابقه       

 تبليغ  برايآنها مجبور نيستند    .  آنها قبالً قابليت اعتماد را ايجاد كرده اند       .  شنيده شود 
 از عبور دانش     ،كاركرد داللي .  ، سند معتبري از درستي آن ارايه بدهند         دانش جديد 

 ». متعدد موجود استوار استگروه هاي بر عضويت در گروه،مرزهاي 
 اشاعه بدهند ند دانش جديد را      هاده مي كند سازمان هايي كه مي خو     هونجر مشا 

مثالً .   را كه گسترش دانش به آنها وابسته است، تخريب مي كنند            گروه هاي غيررسمي 
 را در فرمونت، كاليفرنيا ايجاد كردند و اين           NUMMIجنرال موتورز و تويوتا واحد       
: ونجر مي نويسد .  يابد آن در كل جنرال موتورز گسترش        ياميد را داشتند كه نوآوري ها    

جنرال موتورز افراد را به مدت يك سال اينجا فرستاد تا از شغل سابق خود در جنرال                 «
اگر به صورت گروهي مي رفتند و با هم ياد مي گرفتند و به جنرال               موتورز جدا شوند،    

 نوآوري هاي  موتورز بازمي گشتند، يا همچنان عضو گروه خود در ديترويت بودند؛               
NUMMI    نيستكافي  .  ش در جنرال موتورز داشت        براي پذير   بيشتري شانس 

برای راهنمایی عمیق تر در مورد
استفاده از گروه های غیررسمی در

 ترویج تغییر سازمانی به
Communities of Practice,
by Etienne Weger (New
York: Cambridge
University Press, 1998), 

 .مراجعه نمایید
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كساني كه كارهاي   .  برگرديم و بگوييم من ياد گرفته ام درست كارها را انجام بدهم              
  ».پيوند خود را با گروه هاي سابق حفظ كنندجديدي ياد مي گيرند بايد 

وقتي اطالعات را در دسترس قرار مي دهيد،            .   نوآوري ها را بيان كنيد       اطالعات •
اين امر بازار آزادي     .  رجوع مي كنند به شما   سازماني    هاي مرز  ين بالقوه عبوركنندگا

 احتمالي،براي نوآوري خلق مي كند كه با فراهم ساختن امكان همكاري با شركاي                  
 . ي نيز داردمزاياي رقابت
 از اين رهيافت در        ،محيطي  راكي مانتين، مركز تحقيقاتي زيست          يمؤسسه

 را توسعه   يفن آوري هاي جديد تا  تفاده كرده است     با شركت هاي خصوصي اس    همكاري
 درباره ي  ١٩٩١ و برخي مديران ارشد جنرال موتورز در سال                RMIمثالً  .  بدهد

مصرف و با قابليت هاي باال        راه اندازي پروژه اي صحبت كردند كه ماشيني بسيار كم          
مؤسسه تصميم  وقتي پروژه با مقاومت برخي مديران جنرال موتورز روبه رو شد،           .  بسازند

 انحصاري با جنرال موتورز يا هر شركت ماشين سازي ديگري             يگرفت به دنبال رابطه   
رقابت در  به  بنابراين آشكارا تمام شركت ها را       .  نمايد اطالعات فني را منتشر       ونباشد،  

شامل تويوتا، فولكس   (در نتيجه، سي شركت      .  استفاده از اين مفاهيم فرا مي خواند       
 ٦بيش از   )  فورد، ولوو، هوندا، سوبارو، مزدا، دايملر بنز و جنرال موتورز           كرايسلر،   ،واگن
 دالر در بين خودشان هزينه كرده اند كه بسيار بيشتر از مبلغي است كه هر يك             دميليار

آنها مثل رقبا اكراه دارند با هم كار كنند،         .   سرمايه گذاري مي كند  به تنهايي از شركت ها   
 اطالعات   در مورد  ها همكاري كرده است و براي تحقيق         از آن  يبا بسيار    RMIاما  

 .  كرده است خانه تكانيمسايل فني مثل سلول هاي سوخت و باتري هاي ليتيوم
 آزادالگوي رقابت   «گذار مؤسسه مي گويد،       بنيان  و ز، مدير تحقيقات  ينآموري لو 

او از  »   تحريك مي كند  بزرگه موفقيت است و تمام شركت ها را به تالش هاي             ار شاه
از سرپرست توليد شركتي نقل مي كند كه از او پرسيدند آيا فكر نمي كند كس ديگري                

 با تمام قوا  براي همين   .  بله ما كامالً نگرانيم   «او پاسخ داد،    .  اين اطالعات استفاده كند   
 » .روي آن كار مي كنيم

مرزهاي ، يك استراتژي قوي براي كار با يكديگر در            كل سيستم را كنار هم بياوريد       •
دروني و بيروني، جمع كردن افراد كل سيستم براي بررسي جمعي است؛ به خصوص                

 برنده  كسي به تنهايي  بررسي اين موضوع كه چگونه به طور جمعي نتايجي بگيرند كه             
 .نباشد

 در مسيري افتاده بودند كه       ١٩٨٠   يمارت در اواسط دهه    پروكتر و گمبل و وال     
مديران .   به ديگري صدمه مي زد    شت كسب و كار    براي حل مشكال   كدامهاي هر    تالش

برای اطالع از این پروژه به
گزارش آموری لوینس در
سیزدهمین سمپوزیوم ابزارهای

 مراجعه1996برقی، ازاکا، ژاپن،     
این گزارش در.  نمایید

hyper/org.rmi.www://http
html.index/osaka/carsدر 

سایر انتشارات این.  دسترس است 
مؤسسه در

com.hypercar.www://http 
 .قابل دسترسی است
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 كنند حتي اگر فكر شدند متوجه ،هر دو شركت كه به غرور سازماني خود مشهور بودند        
 كاري   يدر جلسه   .، به يكديگر نياز دارند       ديگري مي خواهد آنها را استثمار كند        

.  مي كند  مشكالتي را براي ديگري ايجاد     ،هاي هر يك    فعاليت متوجه شدند كه  مشتركي  
باره كشف كردند  به يك آنها  «:  فر كيمني، تسهيل گر تفكر سيستمي جلسه، نوشت       جني

هيچ خيانتي در كار    .   از منظر محلي عقالني و معقول است       ،كه استراتژي سازمان ديگر   
تري وجود داشت كه اجزايش به خوبي با همديگر كار                 فقط سيستم بزرگ   .  نبود

 ».نمي كردند
هاي گروه   دير يا زود، فعاليت     .   اطالعات طراحي كنيد      يمبادلهثري براي    ؤابزار م  •

 ،پيشاهنگ به محدوديت تعداد افرادي كه مي توانند ارتباط چهره به چهره داشته باشند            
 مثالً چند صد نفر يكديگر را به اسم يا چهره نمي شناسند؛ بنابراين نمي توانند               .مي رسد

نها به طور منظم ارتباط داشته باشند، بايد         آاست  اگر الزم   .  با هم گفتگو داشته باشند    
 مثل نامه ي الكترونيكي، كنفرانس كامپيوتري،         اين كار را از طريق كانال ارتباطي         

 .گزارش، ويديو، يا ساير وسايل انجام بدهند
تعبير و  ؤآنها پر از س    .  تمامي اين ابزارها با گفتگوي چهره به چهره فرق دارند             

ها نگاهي اجمالي انداخته مي شود و بعد در كشو              زارشمثالً به اكثر گ    .  تفاهمندؤس
 .گذاشته مي شوند

 طراحي  كار با  اما اين     كرد،ثر طراحي   ؤمكانيسم هاي ترويج اطالعات م    مي توان  
بسياري از عاليقي كه اكنون در مديريت دانش          .  ميسر نيست فن آوري اطالعات بهتر    

 اطالعات براي حمل اطالعات و        كه سيستم هاي فن آوري   غافلند از اين نكته      نظرندمد
داده ها طراحي شده اند، در حالي كه افراد به دانشي نياز دارند كه بتوانند از آن استفاده                

 .كنند
افزاري مثل ميكروسافت و     دو شركت نرم  .   مثالي مي زنيم  روشن شدن موضوع،  براي  

باني خود  افزاري به كيفيت خطوط پشتي      شركت هاي نرم .  مارول وير را در نظر بگيريد      
وير،  ميكروسافت و مارول  .  به مشكالت مشتري ها پاسخ مي دهند     ، افرادي كه      اندمتكي

 ،هر دو روي استخدام و آموزش كارمندان خطوط پشتيباني سرمايه گذاري كردند                
 كامپيوتر   ي كه اطالعات فني بر روي صفحه       نمودندسيستم هايي كامپيوتري راه اندازي    

 . وير همين جا متوقف شدند ربناي مارولاما طراحان زي. مي شدظاهر 
هوش وير،   رشد مارول   با«:   به ما گفت   ،ن، يكي از مديران سابق خطوط پشتيباني      ُد

وير به ميكروسافت رفت، اين       او گفت، وقتي از مارول     »  .امري بديهي دانسته مي شد    
ه  ك راه انداخته بود   دانشي را      يميكروسافت شبكه .  مسئله را روشن تر مشاهده كرد     

مخالفان«برای داستان کامل         
کتاب میدانی پنجمیندر  »  اتفاقی
145-148، صفحات         فرمان

 .مراجعه نمایید
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نمايندگان خدمات به طور منظم يكديگر را بررسي مي كردند و از يكديگر و مهندسان               
اين امر به آنها كمك مي كرد نه تنها به اطالعات فني             .  افزار شركت ياد مي گرفتند    نرم

معنا بدهند بلكه راهي براي بهبود خدماتشان پيدا كنند؛ و به آنها روشي آسان و درون                 
نمايندگان خدمات  .  دهندگان نرم افزار توصيه هايي بكنند       توسعه سازماني مي داد تا به   

 دانش    يميكروسافت احساس مي كردند كه كمك به مشتري ها بدون استفاده از شبكه           
 از منظر شخصي خودشان و بدون كارشناسي كل سيستم          اين كار را  چون  .  اشتباه است 

يني داشت اما افراد كمي از آن        ال  اطالعات آن   يوير نيز شبكه   مارول.  انجام داده بودند  
 به  يكس»  نددهاي مزخرف زيادي مي ز    حرف«ن   دُ  ي چون به گفته   ،استفاده مي كردند 

سرانجام فروش  .  رداز آن براي ارتباط افراد استفاده نمي ك       ي   كس ردآن رسيدگي نمي ك  
  ترم تا حدي به دليل خدمات مشتري نازل         كير كاهش يافت كه دست      وفزار مارول  انرم
 .بود

ر  ن تمل و بررسي را آسا    أ ت ، كامپيوتري ي در سيستم  ، بعضي كارها  در برخي موارد  
 موضوعات كاري با پست الكترونيكي حرف مي زنند،             يمي كند؛ افراد آزادانه درباره    

 سيستم  بهمثالً در كرايسلر، تمام حسابداران      .  نمي زدند كه هرگز در جلسات      حرف هايي
  ياگر آنها درباره  .  ، متصلند سي جدي ايجاد شده است     براي برر   كه كنفرانس كامپيوتري 

هاي متعددي از    الي داشته باشند، مي توانند آن را مطرح كنند و پاسخ          ؤمعناي اعداد س  
 .افراد كرايسلر در سراسر جهان دريافت نمايند

 دانش به داد و ستد ميان افراد،        اشتراك براي    اطالعات ثر از فن آوري  ؤ م  ياستفاده
 رسانه  دار و پود خو   ت  در و بررسي    يياي گوناگون هدايت، نصيحت، راهنما    ايجاد شكل ه 
دانش .   حس كنند كه فرصت حرف زدن و شنيده شدن را دارند           بايدافراد  .  بستگي دارد 

موضوعي پوياست كه در حين      كه بايد به آن دست يافت بلكه          نيستاطالعاتي ايستا   
 اطالعات و دانش     ي اينترانت مبادله  سيستمموفقيت  مثالً كليد   .  استفاده توليد مي شود  

. است»  گروه تسهيل گر تمام وقت دانش    «، ايجاد    AT &Tواحد بازار كسب و كار        
اولين زماني كه فروشنده اي بررسي     «  : مي گويد AT &Tهمان طور كه معاون بازاريابي     

 ساعت پاسخي   ٢٤ مي كند، آنها طي     مطرح اطالعات و دانش      ييا پرسشي را با مبادله    
اگر آنها چنين پاسخي نگيرند، به      .  يع و دقيق از فروشندگان ديگر دريافت مي كنند        سر

 شراكت   ي اطالعات و دانش به تعامل و شيوه          يارزش مبادله .  سيستم باز نمي گردند  
  ».ايده ها و اطالعات ميان مديران فروش بستگي دارد

 احمق  ،ظر مي رسد به اندازه اي كه به ن     ديگران  :  را پرورش بدهيد  »  بررسي قدردان « •
پتانسيل بدگماني و عدم    .  ييد شده اند أُدر اين هنگام، بدترين ترس هاي شما ت       .  نيستند
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در اين زمان، بدون بررسي     .  استاعتمادي كه زير سطح پنهان است كامالً محقق شده          
 ديگران استوار   منظورتعبير قصد و    ؤبيشتر تصميماتي مي گيريد كه كامالً بر اساس س        

 . است
اهرم بررسي را   كه  كايت كه داستان يادگيري مهندسي در اپسيلون است           اين ح 

 :  نشان مي دهد،وقتي شراكت در معرض خطر است

در پايان جلسه اي زير لب گفت كه اين بخش دو هفته              ...  كنندگان مين تأ يكي از 
 را  ممن لحظه اي فكر   .  فقط مي خواست من حرفش را بشنوم           او .عقب مي افتد 

. من هيچ مشكلي با آن قسمت نداشتم        .  ن واقعاً يك شوك بود     متمركز كردم چو  
 » .مطمئن نيستم«: پرسيدم چرا آن قسمت عقب مي ماند و او گفت

 افرادي كه در جلسه حضور دارند به سقف            يمي توانستم ببينم كه چشم همه     
چه .  خدايا باب يك احمق است      «:  آنها با خودشان مي گفتند    .  دوخته شده است   

 » . است؟ ما فكر مي كرديم او آدم مناسبي استاتفاقي افتاده
حذف فكر مي كند مشكل در     او  پس از تقاضاها و تذكر هاي مكرر، روشن شد كه          

بنابراين به عقب .  و او نمي خواست كسي باشد كه اين را مي گويد   اسناد كاغذي است  
 خيلي  اسناد كاغذي مناسبي نداشت و حجم آن      سيستم ما   .  برگشتم و بررسي كردم   

اين امر باعث مي شد كارها بيش از حد انتظار طول بكشد و افراد را سر                  .  ياد بود ز
 .جايش است صداقت باب به ما اجازه داد مطمئن شويم همه چيز سر. درگم كند

او احمق  .   مشكالت باب چيزي بشنوم      ينمي خواهم درباره «من فكر مي كردم     
 كه آن بخش    باشيدمطمئن  «م،  به او گفت  .  ، فكر نكرده بودم   آنمن به داليل    »  .است

 .او نمي توانست كاري براي آن بكند» .سر وقت است
 

يدر، راپرو ديويد ك   كه  است ي بررسي قدردان  ، فعاليت براي شراكت بيروني      يبدنه
مصاحبه هاي قدردان چهار ايده و تصوير      .   است دادهپرداز تغيير سازماني، توسعه      نظريه

با وجود اختالفات،    به افراد كمك مي كند       وست  را از تجارب و اشتياق مردم گرفته ا         
 با  رويارويياين رهيافت براي كمك به افراد براي        .  پيش فرض هاي خود را تنظيم نمايند    

 .مرزي، مثل آزار جنسي در محيط كار، بسيار مفيد است مسايل ميان
همدلي به  .  است روزمره    هاي فعاليت در همدلي   ايجادبررسي قدردان روشي براي     

يكديگر است تا       فهم صميمي     يبلكه به معناي توسعه     .   نيست هم نواييي  معنا
به اين معناست   همدل بودن   .  فهميده شوند همديگر    انگيزه هاياحساسات، تفكرات و    

به همين دليل  .  كه خودمان را جاي ديگري بگذاريم و داليل كارهايش را جستجو كنيم           

 به
A Car Launch With Heart:
The Story of AutoCo
Epsilon, by Roth, Kleiner,
et al. (New York: Oxford
University Press, 1999),
PP.42-44, 

 .مراجعه کنید
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يستند اما بسيار متفاوت به آنها نگاه           ن احمق كه افراد ذاتاً       بايد بر اين باور باشيم      
 اگر فرصت ديدن وقايع را از نگاه آنان داشته باشيد، رفتار آنها را درك خواهيد                .مي شود

آنها ديگران را چه موافق و چه مخالف،        .   مذاكرات خوب در اين مهارت مفيد است       .كرد
 توانايي   يوسعهت.  ، كمك مي كنند   چنين كاري  در انجام و به ديگران نيز     درك مي كنند   

 .  خوب بودن است يعبور از مرزهاي سازماني شبيه مذاكره كننده
 زيادي در هر سازمان بزرگ       هاينوآوري.  وليت اجرايي بكنيد  ئتحقيق را بخشي از مس     •

خوب از    فراترچگونه مديريت مي تواند به افراد كمك كند به نوآوري ها             .  وجود دارد 
چهره اي  ايده هاي جديد    بهگويي   ر حالي كه داستان   ؟ د بدهند معنا   جنگ آدم ها    يا بودن

ايده هايشان را بهبود بدهند   افراد مي توانند   .  مي باشدگمراه كننده نيز   انساني مي  دهد، اما    
كه براي كسب و كار         ينوآوري هاي.   داشته باشند    نسبت به آن      قضاوت اندكي   اما

حلقه ي مفقوده  قات سازماني    تحقي .دستاوردي ندارند، اعتبار خود را از دست مي دهند        
 . است

 بدون سرمايه گذاري عمده در توانايي هاي تحقيقات موفق       انتظار ندارند   سازمان ها  
 موفق   محصول و تحقيقات فرايند مهندسي      طرح ريزيتحقيقات بازار، تحقيقات     مثل  

 از اين تحقيقات براي مشتري ارزشي توليد نمي كند مگر اين كه             يك اما هيچ .  مي شوند
اين توانايي به سرمايه گذاري در تحقيق          .  اجرا شوند جديد  يده ها و فعاليت هاي      ا

 .  بستگي داردافراد مديريت و شيوه هاي همكاري  جديدفرايندهاي
 يكي از مؤثرترين تيم هاي        ١٩٨٥ تا    ١٩٨٠تيم مشهور تاروس در سال هاي         

ترين اتومبيل هاي   توليد آنها يكي از پرفروش     .   اتومبيل در تاريخ فورد بود       طرح ريزي
 اندكي بر روي داليل موفق بودن اين تيم           ياما مديران فورد مطالعه   .  تاريخ بوده است  

فورد از تاروس   «:   مي گويد ست، كه با داستان تاروس آشنا     فورديكي از مديران    .  كرده اند
 چه ه است بررسي نكرد اما كسي تيم قواعد زيادي را زير پا گذاشت،        .  نگرفته است درس  
 سايراعضاي تيم كه به     »   شكسته شده اند و آيا بايد برخي از آنها تغيير كنند؟           يدقواع

 اما تالشي سيستمي    ،برنامه هاي فورد پيوستند، عقايد و تجربه هايشان را به همراه بردند         
 . براي استفاده از دانش آنها وجود نداشت

ريت مسئوليت  مديتوانايي يادگيري تا وقتي     .   در اين مورد مثال خوبي است       فورد
ما معتقديم كه اين مسئوليت بايد در سطح            .  تحقيقات را نپذيرد، ايجاد نمي شود      

به .   نقش آتي مديران وجود دارد      يترديدهاي زيادي درباره  .  مديريتي وجود داشته باشد   
گيري به    تصميم  يوليت فزاينده ئطور سنتي آنها تصميمات مهم را مي گيرند اما مس           

آنها استراتژي را تعيين    به طور سنتي،    ).  ١٠فصل  (افته است    ي اشاعهسراسر سازمان   

بررسی قدردان«به عنوان مثال به     
، نوشته ی»در حیات سازمانی     

دیوید کوپررایدر و سورش
 سریواستوا در

Organizational Change
and Development, Vol.1,
1987 
و مصاحبه با دیویدکوپررایدر در

 مورد بررسی قدردان در 
Organization 
Development Journal,
Vol.13, No.3, 1995 
و سایت

f/edu.cwro.universe://http
html.٠٧-٠٤/ofilespr/auclty 

از نانسی دیکسون برای.  نگاه کنید 
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 تعهد  به كه استراتژي در بازارهاي پوياي كسب و كار             اند مدعي ياما بسيار ،  مي كنند
حوزه ي جديد كار آنها اطمينان از اين مسئله است          ).  ١٢فصل    (نياز دارد تمام سطوح   

 مستلزم مطالعه، تبديل     امر اين.  كه سازمان توانايي يادگيري از كارهاي جديد را دارد         
 . فعاليت هاي غيرعادي به فرايندها و ابزارهاي عام و ايجاد معيارهاي مناسب است

توانايي سازمان براي گسترش دانش به توانايي مديران سطوح مختلف براي انجام             
شناسايي، كدگذاري و   روش ها و ابزارهاي نوظهور را        :  چنين تحقيقاتي بستگي دارد    

 وقتي مسئوليت اجرايي تحقيق سازماني ايجاد شود، بخشي از اين                 .كنيد  قضاوت
، محول  مسئوليت به مديران عملياتي كه بيشتر تجارب واقعي در آنجا انجام مي شود              

 . مي گردد
.  توسعه بدهيد  يتوانايي مديريتي انجام تحقيقات را به ويژه در بين رهبران عمليات              •

آنها .  ندول توليد داده ها در هنگام كار      ئ مس ،د جديد واحد تولي در  تل  نمثالً، مديران اي  
به اين ترتيب،   .  بايد واحد را به باالترين حجم توليد در كمترين زمان ممكن برسانند             

 . مديريت مي كنندنيز زمان واحد خود را  آنها در واحدهاي ديگر تحقيق مي كنند و هم
ادگيري و مرورهاي پس از     برخي از مكانيسم هاي ترويج نوآوري، مثل تاريخ هاي ي        

 نشانتحقيقات سازمان را    مديريتي   توانايي هاي   سيستمي، افزايش  تالش هاي   ،فعاليت
شركت هاي مشاوره اي اغلب از موقعيت هاي كسب و كاري كه با آن مواجه               .  مي دهند
 سيستمي كه   مفاهيمبايگاني انجمن يادگيري شامل      .   بايگاني تهيه مي كنند   ،مي شوند

محور  اگر بنگاه ها بيشتر و بيشتر دانش     .  ، نيز مي باشد  تعددي به كار مي آيند   در موارد م  
 .  بايگاني هاي مشابهي بسازندبايدشوند 

 

 .  مراجعه كنيد٤٧٢  ي صفحهبهبراي اطالعات بيشتر درباره ي تاريخ هاي يادگيري 
 

تحقيق از مسايل   .   تا تحقيق با مديريت همراه شود        مانده است هنوز راه درازي     
دارند و تحقيق    بر روي مسايل ريز توجه         بيروني افراد دانشگاهي     .روزمره فاصله دارد  

. دند و اغلب كمك اندكي به كارها مي ك       ون نوشته مي ش   نيز  نتايج براي نشريات   .مي كنند
 به پيوند   عالقه ي زيادي   ،ها كار مي كنند   اين روزها، دانشگاهيان و كساني كه در شركت       

 .دارندتحقيق و عمل 
 ما را    ي، مديران شركت عالقه   MIT در مركز يادگيري سازماني      ،ها ر اولين سال  د

 مطالعات روشن   اثراتاما وقتي   .  هايشان تحمل مي كردند   به انجام پروژه هايي در شركت    
 ، آمده است  كتاب ميداني پنجمين فرمان   هاي    اثراتي كه در برخي گزارش     جملهشد، از   

 .گرايش مديران تغيير كرد

اطالعات درباره ی اینتل با گفتگو
رویکرد.  به دست آمده است       

فن آوری های وب«مشابهی در     
برای انتقال فن آوری و یادگیری

،»سازمانی در ایجاد محیط           
پایان نامه ی کارشناسی ارشد گریگ

.آمده است) MIT) 1998ن از گو
 

برای اطالع بیشتر  درباره ی
کتابخانه ی انجمن نوآوری به

com.fieldbook.www://http
html.ia/مراجعه نمایید . 
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گروه هاي  شبكه هاي اجتماعي داخلي و            يياري از مديران درباره      اكنون بس  
 و به منظور فهم بهتر اين موضوع كه چگونه يادگيري رخ              غيررسمي مطالعه مي كنند  

اين .  ، آن را بخشي از تالش تغيير مي دانند       مي دهد و چگونه مي توان آن را تقويت كرد       
مسئله ي اصلي چگونگي استفاده . هد نشان مي د را مشاوره براي تنظيم سريع   گذر از امر  

آيا گروه هاي تحقيقي فضايي ايجاد مي كنند كه همكاران از          .  از چنين تحقيقاتي است   
هايي توليد    يا گزارش  فشارهاي روزمره خالص شوند و واقعاً تأمل كردن را ياد بگيرند؟           

 ؟ اين تفاوت به فضاي بررسي و يادگيري           خاك مي خورند د كه در قفسه ها       نمي كن
 .سازمان بستگي دارد

مي توان مرزهاي سازماني را     .   اندبه خاطر داشته باشيد كه تمام مرزها دلبخواهانه            •
آنها مثل تمام مرزهايي كه جوامع انساني ساخته اند، نشان مي دهند             .  ملموس تر ديد 

آنها هدفي دارند اما بيش از هدفشان دوام          .  چگونه زندگي خود را سازمان مي دهيم       
، ساخته ي بشرندوقتي مرزها انتزاعي مي شوند و آدمها متوجه نيستند كه آنها           .  مي آورند

 .دنمحدود مي نمايدستاوردهاي او را  انسان و به زندان تبديل مي شوند و
كه مي شويد  سازمان كار مي كنيد، عضو سازماني      يك  مثالً، وقتي مدتي طوالني در      

 شما را محدود     ،ه فكر مي كنيد   اين برچسب بيش از آنچ      .  شما را حرفه اي مي داند    
قبل از هر چيز افراد     .  ما در شل كارمند بوديم    «  يكي از مديران شل مي گويد،      .  مي كند

امروزه، پس از گذشت چندين سال از تحول شل، بسياري از ما احساس                .  شل بوديم 
مثل اين است كه روي پاي خودمان       .  تري از هويت شخصي خود داريم      تر و عميق   روشن
امروز، از زماني كه روابط كاري سنتي حاكم بود و ما صرفاً كارمندان شل                .  ه ايمايستاد

 .»بوديم، تعهد بيشتري نسبت به شل، يكديگر و گروه هاي خود احساس مي كنيم

  يادگيري سازماني يچرخه   ٢
  تبديل ايجاد دانش به سيستم خودتغييرتبديل ايجاد دانش به سيستم خودتغيير

 راس چاردنانسی دیکسون و ری

 ياد  تراه جورج واشنگتن، نمي پرسد تيم ها چگونه مؤثر      نانسي ديكسون، استاد دانشگ   
هاي بزرگ قرار    هاي ارتباطي بنگاه   او مي پرسد چگونه يادگيري در كانال      .  مي گيرند
چگونه :   اجرا را مطرح مي كنند       ي در اين مقاله مسئله      راساو و ريك     .  مي گيرد
هاي  ر چالش اين مقاله نفوذي عظيم ب     .   يادگيري سازماني را زنده كنيم        يچرخه
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اين ها حتي بعد از      تغيير پايدار داشته و به ما كمك كرده است ببينيم چگونه چالش           
اقدامات يادگيري فراتر از گروه پيشاهنگ مي رود و در كل سازمان بروز مي كند،               كه

 . ادامه مي يابند

 اعضاي.   كه موسيقي باروك مي نواخت     بود گروهي   عضو)  نانسي(ها پيش يكي از ما        سال
 هم بسيار عالي بود و واقعاً بيش از مجموع            با كار گروه    ندگروه به تنهايي خوب مي نواخت     

. هاي زيادي را تجربه كرده است       با مرور گذشته متوجه شديم كه گروه اتفاق        .  اجزايش بود 
 بلكه  ،خوانندگان دانش جمعي زيادي كسب كرده بودند كه فقط در ذهن شخص آنان نبود              

آنها به طور منظم به يكديگر و ضبط هاي        .   استفاده مي كردند   از آن  اردر عمل براي بهبود ك    
آنها به  .  ماتيك كمك مي كردند  تهاي سيس   روش با گوش مي دادند و به يكديگر        كارهايشان

 .  بهتر و بهتر مي شدكار آنهابه اين ترتيب . طور منظم درباره ي كارشان با هم حرف مي زدند
 ، كار كند   به اين شيوه    تيمي و در بين مرزهاي داخلي      اگر سازمان مي توانست در سطح    

، چه اتفاقي    اگر فرايندها و زيربناهايي براي ايجاد دانش در سطح وسيع وجود داشت                  
آنها دانش .   تواناتر بشوند  ، اعضاي سازمان به طور طبيعي به يكديگر كمك مي كنند         مي افتاد؟

اطالعات فردي ديگر را بگيرند فعالنه منجمعي خود را در سازمان توسعه مي دهند تا اين كه      
 . و اجرا كنند

در این مقاله از مفاهیم و مثال هایی
استفاده شده است که در کتاب

 فته اندزیر توسعه یا
The Organizational
Learning Cycle: How We
Can Learn Collectively,
by Nancy Dixon (London:
Gower, 1999). 
این کتاب را برای توصیف عمیق تر
.نظری و عملی توصیه می کنیم        
رهبران اجرایی، عملیاتی و شبکه

چرخه ی«انند به کمک آن       .می تو
را در»  یادگیری سازمانی    

 .ان های خود ایجاد نمایندسازم

اطالعاتیتوليد گسترده

اقتدار انجام
اشاعه کنش  و تلفيق

تعبير جمعی

 ساز و کاري براي  : دادن مشاهداتسازمان
             ارزيابي اطالعات نتايج توسعه بدهيد

 

 گيري نتايج                        اندازه
 هاي گرفته شده                           درس

 هاي يادگيري تاريخ            
 ي اول صبحها              جلسه

                                   مرورهاي پس از فعاليت 
                   جلسات اتمام کار

 گيري                           نامتمرکز کردن تصميم
 پذيري                        براي سرعت و انعطاف

 
 حلي مهاي اختيارات محلي مسئوليت                 

          سهيم شدن در دستاوردهاي سازمان 
 ها و تقسيم سود پاداش به طرح

 

سيستم را طوري طراحي کنيد:         موانع
        اطالعات ار مرزهاي آن عبور کند

 
 ايوظيفه                     اطالعات ميان

       بانک اطالعاتي از کارهاي مناسب
 انس        ويديوکنفر
 داخلي همکاراني           مشاوره

                    مديريت کتاب باز
                   سازمان بدون مرز

طراحي زيربناي حمايت: ايجاد پل
          از گفتگو در سراسر سازمان

 
                                  همراهي کل سازمان

                        جستجوي آينده
           مذاگره ماهرانه

  يادگيريهاي             نقشه
       بررسي قدردان



٤٤٧  ♦ ترويج  

 

 

 استخدام بهترين   به معناي »  دانشتوليد  «متأسفانه، بسياري از افراد فكر مي كنند كه         
مثل .   ديگران تجهيز كنند    ي شيوه باافراد است تا هنگام لزوم به آنها آموزش بدهند و آنها را             

اما دانش در   .   طور طبيعي تركيب مي شود      به متخصص هاهاي   ها و توانايي    مهارت كهاين  
. دانش در سيلوهاي داخلي متفاوتي ذخيره مي شود      .  دنياي واقعي به اين شيوه كار نمي كند      

كه براي  هاي مكرر و متضاد رنج مي برند، مگر اين كه در چرخه اي                  ها از تالش    سازمان
 در ، طبيعي از كارشانصدها نفر به عنوان بخشي.  انجام بگيرند،طراحي شدهتوسعه ي دانش 

 . هاي سازمان مدام بهبود مي يابد اين چرخه قرار مي گيرند و فرايندها و توانايي

I .اطالعات گسترده ي توليد  

ها اطالعات خودشان    بسياري از شركت  .  آوري و ايجاد دانش قرار دارد      در باالي چرخه، جمع   
گيرندگان گزارش    تصميم را با كمك تيم هاي تحقيق تخصصي كه يافته هايشان را به                

مي توانند اطالعات را جمع كنند كه بر اساس آن          اما كساني   .  ، جمع آوري مي كنند  مي دهند
 كارگران خط، مديران، فروشندگان، مديران ارشد،        – سازمان   همه ي اعضاي .  عمل مي كنند 

  بخشي از زمان خود را صرف كسب–كارمندان خدمات پس از فروش و حسابداران حرفه اي      
 . در درك و انجام بهتر كارشان كمك مي كندو توليد اطالعات جديدي مي كنند كه به آنها 

سازي خانوادگي در شهر ويسكانسين، بخشي از اين          فودز، شركت سوسيس   جانسون ويل
وي .  رالف استير، مديرعامل آن، به دنبال تحريك كارمندان بود         .  چرخه را اجرا كرده است     

از كارمندان  .  ، ايجاد نمود   ديدي كه از منظر مشتري ها بود        سيستم ارزيابي عملكرد ج     
  يتيم هايي كه وظيفه  »   براي مشتري دارد؟   مزاياييمحصول يا خدمات شما، چه      «پرسيدند  

آنها اين  .  ال را پرسيدند  ؤمشابهي داشتند نزد مشتري ها، بيروني يا دروني، رفتند و همين س          
 . شناسايي كنندگيري خاصي را   اندازه نتايج قابلتاها را روي كاغذ آوردند  پاسخ

 

 آن به صورت  يآوري اطالعات به نظام بخشيدن و اشاعه از جمع: زيربناي حركت كردن •
 سيستم هايي   و  در مرزها سرمايه گذاري كنند     بتوانندها   سازمانحركت كنيد تا    دانش  

 ونيكي توانايي ارتباطات الكتر .  ايجاد كنند كه اطالعات را از مرزهاي سازماني عبور بدهد         
. راه درست استفاده از آن روش نيست        افراد را افزايش داده است اما هميشه           ارتباطي

هاي  چندمنظوره، نمايشگاه پروژه ي   تيم هاي    مثل ييها بنابراين در نظر گرفتن تكنيك     
، مفيد  فن آوري، همكاري اعضاي پروژه و مالقات چهره به چهره شبكه هاي افراد متعهد            

 . نها مي توانند مكانيسم هايي هماهنگ كننده باشندتمام اي. است

نظریه ی تولید دانش متضمن این
چرخه بر نظریه دیوید کولب،  رگ
ریوالز، کریس آرجیریس و ژان

همچنین بر.  پیاژه استوار است    
مشاهده ی دقیق سازمان هایی که
ایجاد دانش را در فعالیت های
روزمره ی خود قرار داده اند، متکی

اکنون واضح است که.  است
یادگیری از تجربه در چرخه  به

مثالً، افراد کار.  دست می آید  
می کنند، مشاهده می کنند و نتایج
را نشان می دهند، نتیجه می گیرند،
کار جدیدی را برای اجرا
برمی گزینند، از این تصمیم یاد
می گیرند و دوباره به مرحله ی

چرخه های.  انجام کار بازمی گردند  
.یادگیری متعددی وجود دارد       

کتاببرای اطالع بیشتر از آنها به       
، صفحه ینمیدانی پنجمین فرما    

 همچنین به .   مراجعه نمایید   58
 :کتاب های زیر نگاه کنید

Organizational Learning:
A Theory of Action
Perspective, by Chris
Argris and Donal Schon
(Reading, MA: Addison-
Wesley, 1978);
Experiential Learning, by
David Kolb (Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
1984); ABC of Action
Learning, by R. Revans
(London: Chartwell-Bratt,
1983); Action Learning:
New Techniques for
Management, by R.
Revans (London: Blond &
Briggs, 1980); and The
Developmental 
Psychology of Jean
Piaget, by John Flavell
(New York: Van Nostrand
Reinhold, 1963). 
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مثل   (بايد خروجي كارشان   )  E & Y(ارنست و يانگ      تيم هاي مشاوره اي    
ها كنكاش مي كنند    مشاوران ارشد در اين گزارش    .  بدهدبه بانك اطالعاتي    را  )  ها گزارش

ونيك ويژه اي   الكتر  يآنها بخشي از بسته   .   انتخاب كنند  ند،آموز  عبرت كهتا آنهايي را    
استفاده از اين دانش     مشاور با    .  كنندمي مي شوند كه تيم هاي ديگر از آن استفاده           

اين زيربنا فقط به بانك     .  دهدمي  روز كاهش    ٣ هفته به    ٣ از   را طرح    يمشترك، توسعه 
اطالعاتي خالصه نمي شود و شامل كارپردازان دانش كه پيشنهادات را منظم و مديريت             

  از سراسر جهان،   مشاوران.  ، مي شود ين كامپيوترهاي كيفي مشاوران   مي كنند و همچن  
 به بانك اطالعاتي دسترسي دارند؛ با         ،با استفاده از تلفن    ،  به كمك اين كامپيوترها    

مشاوراني كه كارهاي مشابهي مي كنند جلسات شبكه اي مي گذارند؛ و از نرم افزارهاي             
 امكان دسترسي    ،ك بانك اطالعاتي   بنابراين يادگيري ي   .  مشتركي استفاده مي كنند   

 . آسان به بقيه را فراهم مي كند
Chevron    زيربنايي ايجاد كرده است كه از مشاوران داخلي به عنوان                 نيز

پيوندهاي انساني استفاده مي كند و مديران پروژه را به مديراني كه با مسايل مشابهي                
خي موارد تعداد آنها به بيش از         در بر ( روبه رو بوده اند    Chevronدر پروژه هاي ديگر    

متعددي در دسترس مديران       اطالعاتي   هايبانك .  معرفي مي كند )   مي رسد  نفر دويست
 مزيت واقعي داشتن ذهني انساني است كه خصايص محتويات پروژه را              اما پروژه است، 

 پروژه هاي ديگر آگاه باشد و زمان و انرژي ايجاد               ويژگي هايدر برداشته باشد، از       
 سندي است كه بر روي       مي باشدگاهي تمام چيزي كه الزم       .  رتباطات را داشته باشد   ا

 به سايت يا كنفرانس يا       مراجعه دانش الزم نيازمند      ،مواقع ديگر .  كامپيوتر قرار بگيرد  
مشاور داخلي با مدير پروژه طي انجام پروژه كه ممكن است تا دو                .  منابع ديگر است  
ر نتيجه نمي تواند از آن پروژه به عنوان منبع دانش            كار مي كند و د    ،سال طول بكشد  
 ايجاد اين پيوندهاي     با مي گويد   Chevron.   جديد استفاده كند     يپروژه هاي توسعه 

در كاري بين    .  جويي مي كند   پروژه صرفه    ي هزينه  در  درصد ٢٠ بيش از      ،داخلي
 شد كه    ميليون دالر صرفه جويي     ٨١٦، اين پيوندها باعث      ١٩٩٧ تا   ١٩٩٢هاي   سال

هرچند مشاوران داخلي ابتدا اضافي     .  تأثير دارد نشان مي داد يادگيري بر خطوط پايين       
 آنها به مركزي سودآور تبديل شد كه سمينارهاي         »گروه منابع پروژه  «تلقي مي شدند،   

خوبي برگزار كرد، بانك هاي اطالعاتي را مديريت كرد و جديدترين فن آوري را در                   
 .  كرده استمطرحصنعت 
 انتقال اطالعات در      يهاي اساسي زيربنا    يكي از شكل   »  مديريت كتاب باز   «

 محصوالت مصرفي،     ي، توليد كننده Maneoبه اين ترتيب، در       .  سلسله مراتب است 

 گسترده یتوبیدمراجع در مورد     
فراتر از کار«:  اطالعات عبارتند از  

 ، در»تیمی
Training, Vol.2, No.6; 

، نوشته ی آلن»مدیریت با دید باز  «
؛1986،  هاروارد بیزینس کانترو،  

کارگران بدون کنترل و کاهش«
، نوشته ی برایان دومیان،»هزینه ها
کتاب مدیریت؛   1992  فورچون

، نوشته ی جان کیس که درباز
 همین کتاب مرور182صفحه ی  
 .شده است
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 شامل حمايت مستقيم توليد و درصد فروش خالص با          ،هاي كليدي كسب و كار     شاخص
د، هيولت پاكارد    ن مي شو  الكتريكي نشان داده و به تمام واحدها ارسال             ينشانه ها
هاي كليدي كسب و كارش را در يك بانك اطالعاتي ذخيره مي كند كه در                    شاخص

 قطعات  ه ي، توليدكنند Pace Industriesدر  .  دسترس تمام اعضاي سازمان است      
 . موجود و كاهش ضايعات به كارگاه ارسال مي  گرددسالم  كاالي آمارفلزي ريخته گري، 

 

 و مديريت كتاب باز در          ٤٦٩   يالين در صفحه    ه ي زيربناي آن   به موضوعاتي دربار   
  يمثال ديگر سيستم پيشتاز شركت نفتي بريتانيا در صفحه          .   مراجعه كنيد  ٢٠٥   يصفحه
 .  است٤٥٨

 

) اعداد مالي مثل  (در تمام اين سيستم ها، در دسترس قرار دادن اطالعات كليدي            
ه به منظور ايجاد بستري براي آن          نيست، بلكه فراهم ساختن آموزش و مذاكر         كافي

در ،  اين مسئله .  ديگران اهميت دارد  براي طرح نگاهشان با        افراداطالعات و تشويق     
 …عدي چرخه مطرح مي شود  ي بمرحله

II .تنظيم مجدد اطالعات : تلفيق و اشاعه 

براي .  شودنمي  سيستم درك     ياطالعاتي كه افراد و تيم ها توليد مي كنند در انزوا از بقيه            
 كل سازمان را بفهمد و روابط هر يك از زير              يشراكت كامل، هر فرد و تيمي بايد وظيفه        

 . وظيفه ها را با كل درك نمايد
 هنگام  ،١٩٦٠   ي اهميت اين مرحله را در دهه         (WHO)سازمان بهداشت جهاني     

هاي  متخصصان فرض مي كردند كه روش       .   متوجه شد    ،كني آبله   تالش جهاني ريشه    
اما در كشورهاي    .  همه جا مفيد است     در    مي كند كه در يك ناحيه كار          ييونواكسيناس

 ويژگي هاي جامعه مختلف، به استراتژي هاي متفاوتي نياز بود تا به طور مؤثر با كمبودها،                
برخي كشورها شبكه هاي    (، رسانه ها    )برخي كشورها شبكه هاي قابله وسيعي داشتند         (

 . كنار بيايند) هاي آب بياباني خال كوبي يا چاه(لي ، و ديگر كارهاي مح)راديويي داشتند
كار دريافت مي كنند و     ي   هاي خالصه  د و افراد گزارش   نهاي مختلف ثبت مي شو    رهيافت

درخواست كمك واحدها   .  مي نماينددريافت  نيز  هاي پيوست    هر دو يا سه هفته گزارش       
ظار مي رود از واحدهاي      از افراد دفتري انت     .  بيشترين الويت را در دفتر مركزي دارد           

 مثل  مهميحتي اخبار   .  كم يك بار و ترجيحاً دو بار در سال ديدن كنند            ستدمنطقه اشان  
 به تمام اطالعات      هچون هم .   مي شوند مطرحهاي جديد شيوع بيماري، آزادانه           مكان

:مراجع تلفیق و اشاعه عبارتند از       
 در» مرگ بیمار«

Science News, 107, Feb.
1975; Participative
Design for Participative
Democracy, ed. By
Merrelyn Emery
(Australian National
University Center for
Continuing Education,
1993); Real Time
Strategic Change, by R.
Jacobs (San Francisco:
Berrett-Koehler, 1994);
Riding the Tiger, by
Harrison Owen (Potomac,
MD: Abbott Publishing,
1993); Discovering
Common Ground, by
Marvin Weisbord (San
Francisco: Berrett-
Koehler, 1992); 

، نوشته ی»بحث ماهرانه   «و     
کتاب میدانی راس در       یچاردر

 .385، صفحه ی پنجمین فرمان
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مثالً كشف  .  ها را مقايسه مي كنند     مدام يادداشت  WHOدسترسي دارند، كارگران ميداني     
 بنابراين به   . الزم نيست آنها را واكسينه كرد       و نند كه زنان بالغ به ندرت آبله مي گيرند       مي ك
دانش براي موفقيت نهايي كار حياتي بود و           طرح  .  مي يابيمجويي هنگفتي دست      صرفه

 در سومالي، درست ده سال بعد از شروع تالش، ديده             ١٩٧٧ آبله در سال      يآخرين نمونه 
 . شد

 

برخي از آنها   .  هاي متعددي براي ايجاد اين زيربنا وجود دارد        راه:  دنزيربناي حركت كر   •
 جنرال الكتريك،     پروژه ي تحول  ، مثل     »فرايندهاي جمع كردن كل سيستم         «

 عضو  ٣٠٠ تا   ٨٠اين فرايندها   .  مي باشندهاي جستجو يا فن آوري فضاي باز،         كنفرانس
 روزه جمع   ٥ تا   ٣ي جلسه اي    برا ،كنندگان و مشتري ها   سازمان را با نمايندگان تأمين    

 مركب انجام ياهاي وظيفه اي   از گروه متشكلهاي كوچك بيشتر كارها در گروه. مي كند
افراد كه حرفه اي هاي بيروني آنها را تسهيل مي كنند، در جلسات ايده ها را               .  دنمي شو

 . توليد و آزمون مي كنند
 نفر از مديران     ٧٠از  فودز بيش     هاي زنجيره اي هول    ، فروشگاه ١٩٩٣در سال    

. آورد  كنندگان را در جلسه اي سه روزه گرد        ها، كارمندان، مشتري ها و تأمين      فروشگاه
 مخالف بودند و مزاياي سازمان         ،ها با گسترش زنجيره     بسياري از مديران فروشگاه    

 ،ديگر آشنا شدند  يكها با نظرات     اما وقتي مديران فروشگاه   .  كوچك را مطرح مي كردند   
اين .  رشد ضرورت دارد  هاي زنجيره اي    د كه براي كارآيي بلندمدت فروشگاه       پي بردن 

 ميليارد دالر فروش    ١ فروشگاه و    ١٠٠:  مسئله در هدف كنفرانس منعكس شده است       
 .١٩٩٨تا سال 

تيم ها مي توانند واحد اصلي گفتگوهايي باشند كه به سمت تعبير جمعي حركت              
  يمذاكره«مثالً، پروتكل   .  دنل گر رخ مي ده  اين مذاكرات با ابزارهاي تسهي     .  مي كنند
به منظور كمك به تيم براي      )  توازن حمايت با بررسي، توجه به نيات و غيره        (»  ماهرانه

 . معنادهي و كشف طراحي شده و نه براي پرهيز و مانع شدن
براي ايجاد ارزش، اين فرايندها بايد به عنوان بخشي از فرهنگ سازمان قابل درك              

 وقتي جنرال    .ايد وقايعي باشند كه براي عالج مشكالت به كار مي روند             باشند و نب   
 از تمرين استفاده كرد، اين كار واقعه اي خاص در نظر             ١٩٩٠   يموتورز در اوايل دهه   

 .  تمرين شيوه اي براي انجام كارهاست ايناكنون بعد از ده سال. گرفته مي شد
 

» نقطه ي عطف وقايع  «؛  ٩٠   يدر صفحه »  تغيير فرهنگي در جنرال الكتريك     «همچنين به   
؛ و  ٤٩٦   يدر صفحه »  تبادل نظر «؛  ٤٨٤   يدر صفحه »  فضاي باز «؛  ٤٩١   يدر صفحه 
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ريزي   برنامه  ي؛ و مقاله اي درباره     ٥١٨   يصفحه»  هاي بزرگ يدن سؤال  پرسيدن پرس «
 . مراجعه كنيد٥٢٣  يتدوين سناريو در صفحه

 

III .برخورد با نظر ديگران: تعبير جمعي 

اما اين كار در سازمان آسان        .   معنا مي دهند   به زندگي   شخصي  ي تجربه يبر مبنا افراد  
 صحبت با    يبرخي به وسيله  .  در بين تمام كارمندان توزيع مي شود      »  تجربه« چون   ،نيست

ها را   آزمايش مي كنند؛ برخي اشتباهات و موفقيت          ديگران ؛مشتري ها اطالعات مي گيرند  
 مسايل  نگرش هاي مختلف .  كنندگان تعامل دارند   ديگر نيز با تأمين   تحليل مي كنند؛ و برخي     

 .  مذاكره مطرح مي شونددر اما فقط مطرح مي كنندسازماني مهمي را 
 در سازمان و    ، تيم يا دو تيم، بين افرادي در واحد        دروناين فرايند مي تواند بين دو نفر       

 مشاركتي برابر و نه      . متفاوتي دارد  برخورد ويژگي هاي اين  .  داران بيروني رخ بدهد    با سهام 
كنندگان داده هايي را كه توليد مي كنند و نتايجي را          شركت.  پاسخ به اقتدار را نشان مي دهد     

. نمي دهند خودشان به دست مي آورند، به گروه مي آورند و به ديگران گزارش              يكه از تجربه  
 با يكديگر و خرد عرفي چالش       ، مثل منابع دست اول داده ها     انتظار نمي رود شركت كنندگان  

 مسئولين  .آنها دانش توليد مي كند   هاي ارجاع     سازمان با معنا دادن به چارچوب       زيراكنند،  
 مي بينند، واحد   مشكل تأمين كننده اي كليدي يك       يمالي در پشت از دست رفتن رابطه        

معناي  نگرش ها چگونه     بنابراين.   ديگر مشكلي ديگر و مسئولين عملياتي        مشكليخريد  
 موردنظر را مي سازند؟

ها   بلكه فرايند معنادهي بايد صحبت از تفاوت       ،ها بايد وجود داشته باشند     نه تنها تفاوت  
را تداوم ببخشد نه اين كه مانع آن شود و به اين ترتيب به اعضاي سازمان اين امكان را                       

نتهي نمي شوند اما    به وفاق م   هابسياري از اين گفتگو   .  بدهد كه با فرضياتشان كلنجار بروند     
كنندگان داليل و داده هايي را كه ديگران استفاده مي كنند و معناي آنها را متوجه                  شركت

 . مي شوند و معناي خودشان را بهتر درك مي كنند
، رالف  ١٩٨٥در سال   .  استاني از جانسون ويل فودز قدرت اين مرحله را نشان مي دهد          د

 مواد غذايي سفارش خريد سوسيس بيشتري          يهاستير، مديرعامل، از شركت توليدكنند     
گيري جمع كند، جلسه اي با       مدير ارشد را براي تصميم     ٧ يا   ٦به جاي اين كه وي      .  گرفت

 :  هزار نفر او گفت٢٠٠حضور بيش از در. تمام سازمان گذاشت
اول، چه اتفاقي مي افتد اگر اين       .  ما دو هفته وقت داريم به اين موضوع فكر كنيم            «

ا بپذيريم؟ مجبوريم چه كاري را متفاوت انجام بدهيم تا اين سفارش جديد را                  سفارش ر 
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براي مالي  برسانيم؟ براي حمل و نقل چه اتفاقي مي افتد؟ براي توليد چه اتفاقي مي افتد؟                
دوم، آيا ممكن است كه روند نزولي را كاهش داد؟ سوم، آيا مي خواهيم اين كار را                  چطور؟  
 ».بكنيم

ها پاسخ   اين پرسش به  صت، افراد در تيم هاي متعدد جمع شدند تا           طي دو هفته فر    
در آخر،  .  آنها با نظرات قابل توجهي مبارزه كردند و ديدگاه خودشان را توسعه دادند            .  بدهند

چون همه بخشي از فرايند      .  آنها متفقاً تصميم گرفتند به كسب و كار جديدي بپردازند            
فكر بخش   هر    در را بكنند؛ آنها قبالً به تغييرات الزم       معنادهي بودند، مي توانستند آن را اج     

:  از هوش جمعي متفاوت از اين بود كه فرد ارشدي بگويد               ايچنين استفاده .  كرده بودند 
 انجام  ،اكنون ما اين قرارداد را مي بنديم و كارهايي را كه براي رسيدن به آن الزم است                   «

 ».مي دهيم
 الزم براي انتقال تعبير جمعي به كنش محلي         ربع سوم زيربناي   :زيربناي حركت كردن   •

  انجام كار،   پذيري و سرعت    را فراهم مي كند و تصميم گيري را به منظور انعطاف              
اول، اگر تيم هاي مستقل يا       .   ضروري به نظر مي رسند      ، عامل دو.  نامتمركز مي كند 

ف ت خود به گونه اي عمل كنند كه با اهدا           الاساس مشاهدات و تأم      خودمديريت بر 
دوم، كارمندان براي   .  سازمان سازگار باشد، براي رسيدن به آن اهداف تواناتر مي شوند          

 ايجاد دانش جمعي،  ي چرخهافرادآنها به عنوان . موفقيت سازمان به شرايطي نياز دارند     
 ، مي رسد به ثمر خودشان را شركاي بنگاه مي دانند و انتظار دارند وقتي تالششان                

 تسهيم سود و توزيع سهام      ،هاي پاداش ح  مثل طر  يي با انگيزه ها  اين كار .  پاداش بگيرند 
هاي   كنش بايد ارتباط اعضاي واحدها   )  ١  اثربخشي اين موارد  اما براي   .  گيردمي انجام  

اهداف به  )  ٣با تالششان بر نتيجه تأثير داشته باشند؛ و          )  ٢؛  بدانند هزينه ها   خود را با  
 . دن، تعقيب شو فهمقابلصورت عمومي، با توجه به معيارهايي 

. ، جعبه هاي شياردار مي سازد    Chesapeakeبندي   واحد بالتيمور شركت بسته    
نقليه حمل و نقل را انجام مي دهد، واحد            :   قسمت است   ٨اين واحد متشكل از       

هاي  اين قسمت .  آالت را به عهده دارد و غيره          تعميرات ماشين  و نگهداري   ؛نگهداري
ن را جمع مي كنند و مسئول مديريت امور خودشان           داخلي اطالعات عملياتي خودشا   

اگر واحد به سطح   .   اعداد را مرور مي كنند و نتيجه اي مي گيرند        يهر ماه همه  .  مي باشند
 ٥درآمد خاصي رسيده باشد، تسهيم سود رخ مي دهد و كارمندان پاداشي كه حداقل                

ود بيشتر باشد، اين     هر چه س   و دريافت مي كنند    ،درصد درآمد ناخالص ماهيانه آنهاست    
 . پاداش نيز بيشتر مي شود

 

مرجع تعبیر جمعی کتاب زیر
 :است

Beyond Certainty: The
Changing Worlds of
Organizations, by Charles
Handy (London: Random
House, 1995). 
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 ٤١٦   ي؛ و منابع اداره كردن، صفحه     ٣٧٩   ي، اداره كردن، در صفحه    ١٠همچنين به فصل    
 . مراجعه كنيد

 

IV :طراحي آزمايش:  انجام كنش مسئولاقتدار 

تجربه ي چرخه ي يادگيري روشن مي سازد افراد فقط وقتي ياد مي گيرند كه بر اساس                   
اگر .   افراد براي يادگيري سازماني كفايت نمي كند       ياما تجربه .  يه ي خودشان عمل كنند   تجر

ها فقط براساس نتايج خودشان عمل كنند و با دانش و نگاه ديگران كاري                    افراد يا گروه  
اهند بخوبه همين دليل، اگر اعضاي سازمان        .   سازمان چيزي ياد نمي گيرد     ،نداشته باشند 

 كافي داشته باشند تا هنگام نياز در هر جايي كه الزم              ات بايد اختيار  ،مسئوالنه عمل كنند  
 .  تغييري بدهند،است

بنابراين كارگران ميداني سازمان بهداشت جهاني، اين اختيار را پيدا كردند كه براساس             
 آنها كار خود را بر    .  نمايند عمل   ، آبله اخذ مي كنند    يبينشي كه از اطالعات ديگران درباره      

گيري هايشان دخالت   شرايط محلي تغيير مي دادند، و افراد محلي را در تصميم               مبناي  
 انجام مي دهند،   ، جديدي در مورد كارهايي كه يادگرفته اند       فعاليت هايوقتي آنها   .  مي دادند

ها سهيم   از نتايج خود يادداشت برمي دارند و با تمام افراد در سراسر جهان در اين يادداشت               
 . مي شوند

 

بايد   حله در توليد دانش ثمر بدهد، افراد       مربراي اين كه اين      :  اي حركت كردن  زيربن •
بنابراين الزم است براي     .  ل نمايند أم را مشاهده كنند و بر آن ت           نتيجه ي كارشان 

اين كار رهبران و     .   توسعه داد  زيربنايي را   ،ها گيري نتايج و دستيابي به درس        اندازه
 .ازمي گرداند تا دوباره چرخه را آغاز كنندسازمان را به اولين مرحله بي اعضا

اعضاي واحد بهترين كساني هستند كه مي توانند شيوه هاي ارزيابي فرآيندشان را            
هاي  بنابراين آنها  مي توانند از اين معيارها استفاده كنند و براي كنش            .  نمايند طراحي  

هاي گزارش به مديريت    اين معيارها ابزار  .  جديد تصميم بگيرند و آنها را اصالح نمايند        
كه كريس مي ير مطرح نموده است بهترين مثال از          »  داشبورد عملكرد «.  ارشد نيستند 

 .اين نوع سيستم ارزيابي است
 به كمك     ،هايشان  معيارهايي براي اطالع دادن كنش          توسعه يتيم ها براي     

 نياز  هايي در ايجاد سيستم هاي اندازه گيري مناسب       متخصصان اندازه گيري يا آموزش    
سيستم هاي اطالعات  «ودز به    فيلوسيستم هاي اطالعاتي مديريت در جانسون       .  دارند

مرجع اقتدار انجام کنش مسئول
:ادگیری سازمانی  ی«:  عبارتند از  

راهنمای مدیران در سازمان های
 در ، نوشته ی هابر»با بحران فنی

Special Publication on
Unlearning and Learning,
Vol. 11, Nos. 788; 

چگونه معیارهای درست به تیم ها«
کمک می کند مناسب عمل

، نوشته ی کریس  می یر،»نمایند
 .1994، هاروارد بیزینس
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اين نام نشان مي داد كه افراد به واحدهاي محلي گزارش               .  تغيير نام يافت   »  اعضا
 .مي دهند و نه به مديريت ارشد

ارتش آمريكا نيز با مرورهاي پس از فعاليت هدايت شده است، بعد از هر فعاليت                 
شركت نفتي  .  هاي كليدي را بررسي كند     ساتي برگزار مي شود تا مشاهدات و شاخص      جل

يك پروژه تمام شده تلقي      .  دارد»  جلسات تكميل «بريتانيا فرآيند مشابهي موسوم به       
كه براي هر يك فردي      (هايي را كه از آن ياد گرفته اند           نمي شود مگر اين كه درس     

 زير  ميزانزمان تكميل،   ( كليدي داخلي    و كميت معيارهاي  )  مسئول منصوب مي گردد  
. را براي آينده منظم نمايند     )  بودجه بودن، نرخ رضايت و زمان انجام كارهاي اصلي           

 اين موارد شامل تمام اعضاي سازمان، رهبران پروژه و مشتري هاي                باره يبحث در 
اين جلسات بين نيم ساعت تا نصف روز طول مي كشد كه بستگي به                 .  كليدي است 

 شركت نفتي بريتانيا هر شش ماه       باشند،وقتي پروژه ها طوالني    .   و نگاه افراد دارد    تعداد
 .اين جلسات را برگزار مي كند

 

 ٤٨١   ي و مرورهاي پس از فعاليت در صفحه           ٣٣٢   يدر صفحه »  داشبور عملكرد «به  
 .مراجعه كنيد

 

 همه را با هم انجام بدهيد

آنها اينترانت ايجاد   .  ه را تعقيب كرده اند    هاي اين چرخ   ها برخي قسمت   بسياري از سازمان  
 اما ساختار اداره كردني ندارند       ،»بنابراين هر كسي مي تواند از ديگري ياد بگيرد        «.  كرده اند

وقتي كل چرخه به هم متصل       .   بدهد ،كه به افراد اختيار عمل براساس آنچه ياد گرفته اند          
 خودش  و مدام دگيري را در بردارد     باشد، سيستمي در سازمان ظهور مي كند كه به نوعي يا         

 .را تغيير مي دهد
ها تغيير   از شيوه هايي كه اغلب افراد انتظار دارند شركت  ،اين سيستم خودتغيير  عملكرد  

 آن در تصويري عام،       يتمام اعضاي سازمان در توليد اطالعات، ارايه        .  ، متفاوت است  كند
آنها تغيير را تشويق مي كنند . ندسهيم چگونگي كار با آن   يمعنادهي به آن و تصميم درباره     

سيستم به آنها   .  و مشتري منفعل يادگيري فردي ديگر نيستند       اند  چون خودشان ياد گيرنده   
هاي   موقعيت  بدون دريافت دستورالعمل از باال      كمك مي كند قضاوتي را توسعه بدهند كه       

 ايده هاي   از طرح  كه فراهم مي كند    تعادلي و   بررسي سيستم همچنين    .پيچيده را اداره كند   
 چندگانه تحميل   نگرش هايايده ها بر   .   مي كند جلوگيري سازمان   درغيرواقعي و بي اهميت    
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آنها به عنوان   .  خود ارزيابي و به چالش كشيده مي شوند        مي شوند؛ آنها بدون توجه به منشا     
 .ثمر مي نشينندمعنادهي جمعي به 

باره ي حامل دانش و    ي اساسي را در    است كه تغيير    قوي يادگيري سازماني به اين علت    
. ندن متفكر المتفكراني جداي از عامالن وجود ندارند؛ تمام عام        .  .قدرت در ما ايجاد مي كند    

ثرتر بودن و زندگي خوشايندتر است،       ؤ م  ي يادگيري شخصي دروازه    يهمان طور كه چرخه  
 .راهم مي كند فزاياييها سالمت بيشتر و   يادگيري سازماني نيز براي سازمان يچرخه

 پيشتاز شركت نفتي بريتانياه ي شبك   ٣
  زيربناي جهاني شركت نفتي بريتانيا براي يادگيري در پنج قارهزيربناي جهاني شركت نفتي بريتانيا براي يادگيري در پنج قاره

  هینگ، ریک پورتر، آلن توماس، پاول موناستویانیری، رابر ومبرتوا
 

پيشتاز شركت نفتي بريتانيا زيربناي     جديد    ه ي هاي شش قاره، برنام    پيوند پااليشگاه 
 توليد و تسهيم دانش و اطالعات براي بهبود عملكرد است و ارتباط نزديكي               جهاني

اين برنامه  .  هاي شركت نفتي بريتانيا دارد      با ساختار جديد اداره كردن پااليشگاه       
شيوه اي براي افراد در سيستم شركت نفتي بريتانيا فراهم مي كند كه بر مبناي                  

تمام .  ش هاي كيفيت استوار است     تغيير، يادگيري و تال      ديگري در، هاي   موفقيت
در اين ميزگرد، ما از     .  مشاركت آنها را انتخاب مي كنند    ه ي  ها عمق و توسع    پااليشگاه

 ه يويانيري، معاون شركت نفتي بريتانيا، معمار برنام        تو  رومبا:  پنج نفر مي شنويم  
 در رهيافت پيشتاز     ه ي مشاور انجمن يادگيري كه به توسع        ، رابرت هينگ  ؛پيشتاز

يادگيري سازماني كمك كرد؛ آلن توماس، رهبر واحد كسب و كار فوفكو،                      
 گروه هماالن اروپايي، ريك پورتر، مدير         ه يرلندز و برگزار كنند  تپااليشگاهي در ن  

گروه هدايت  كسب و كاري در شركت نفتي بريتانيا و پاول موناس يكي از اعضاي                 
 . پيشتاز استكننده هاي

 ايجاد شبكه هاي پيشتاز

 بود كه در تمام جهان تأثير        نفتي  صنايع سال بسيار بدي در      ١٩٩٥سال  :  ويانيري  برتووما
ه ي تدوين  در جلس .  ها را پيشتاز كنيم     كه تمام پااليشگاه   بود يافتن راهي    چاره،تنها  .  داشت

هاي كاريمان در چهارده      اجرايي، ما موافق تالش براي تغيير فعاليت         ه ياستراتژي با كميت  
با يادگيري  شركت نفتي بريتانيا     .  بوديمدر جهان    شركت نفتي بريتانيا      سايت پااليش    

ویلیامز و کالین راید،از جان     
مدیران پاالیشگاه گرانگ ماوس که
وقت خود را در اختیار ما
گذاشتندو به ما در توسعه ی این

 .مقاله کمک کردند، متشکریم
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 ييه ي كميته در ژو. به نتايجي دست يافته بودي كشف و استخراج در كسب و كارها    يسازمان
 . پيشتاز را رهبري كنمه ي طرح ما را تصويب كرد و از من خواست كه پروژ١٩٩٦

استقبال كمي از يادگيري     .  غاز كرديم ما با جمع كردن مديران پااليشگاه در لندن آ           
پيش تر ساختار اداره   .   زيادي داشتند  ه ياما مديران پااليشگاه انگيز    .  سازماني وجود داشت  
اكنون به جاي اين كه مراكز هزينه باشند، واحدهاي كسب          .  كرده بود   كردن تغييرات زيادي  

آنها .  ود را داشتند  و كار جديدي بودند كه مسئوليت بازگشت تمام سرمايه گذاري هاي خ            
هر در مضيقه مالي شديدي بودند و به راحتي         براي انجام اين گذار به كمك نياز داشتند، اما          

 . پيشنهادي را رد مي كردنده ينوع آموزش يا مشاور
هاي خودشان را    اما همه مي پذيرفتند كه آنها مي خواهند اختيار تالش تغيير سايت             

: اين امر به طرح ما منجر شد      .  ها را اصالح و كنترل كنند     داشته باشند؛ آنها مي خواستند آن    
آنها مجبور بودند راهي .  آموزش، هدايت و مشاوره را مي پرداختيمه يبراي سال اول، ما هزين

اكنون من  .  اگر از ما دعوت مي كردند به واحد آنها مي رفتيم         .  براي ترقي عملكرد پيدا كنند    
، اما من   بيابيمجرايي انتظار داشت به نتايج دست          ا ه يكميت.  در موقعيتي نامناسب بودم    

مجبور بودم جاذبه ايجاد كنم و اين كار متكي به روابط شخصي با             .  نداشتمبر كارها   كنترلي  
من با هديه اي براي تيم       .  بر آنها بود   رهبران واحد كسب و كار توسعه و توانايي نفوذ               

 . بر آنها تأثير بگذارم ديدن كردم به اين اميد كه ها از پااليشگاه،مديريت
 به مذاكره با تيم مديريت براي تعيين        ،ها بيشتر اين جلسات در پااليشگاه    :  يگنرابرت ه 

نمي دانيم «.   العاده اي روي آنها گذاشتيم     من فكر مي كنم ما تأثير فوق       .  اولويت ها گذشت 
.  ببريد اما شما مجبوريد به نوعي عملكرد را باال         .  كاري كه مي كنيم درست است يا خير        

 يبنابراين آگاهانه فرآيند   »  ؟بياييد با هم فكر كنيم كه آيا اين رهيافت كار مي كند                 
ترين درخواستي    ما با كوچك    -سطح در دسترس بودن      .  پيشنهادي را شبيه سازي كرديم    

 . سطح تعهد ما را نشان مي داد– بوديم جايي سفر به هر ه يآماد
 :م مرتبط بودندسه گروه وجود داشتند كه به ه: ويانيري

 

آنها مجبور بودند   .  تيم اصلي متشكل از دو يا سه نماينده از هر پااليشگاه بود                .١
هر سايت تيم   .   را جذب كنند   همكارانشانمديران واحد كسب و كار خودشان و         

آنها سالي يك يا دو بار در شبكه اي كه يكديگر را حمايت              .  اصلي خود را داشت   
 . جمع مي شدند،مي كرد

كه به آموزش و    بود   مركزي متشكل از تسهيل گران و مشاوران دروني          حاميتيم   .٢
 . يكديگر مشغول بودندحمايت
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هاي سراسر    متشكل از مديران تمام سايت       (GRN) پااليشگاه جهاني     ه يشبك .٣
جهان كه ابتدا ابزاري براي حمايت متقابل بود و كم كم ابزاري براي اداره كردن                 

 براي آگاه   GRN بودند، و از      خودشانعملكرد  ها مسئول    مديران پااليشگاه .  شد
 . افراد استفاده مي كردند   سايرهاي جديد و فشار بر       نگهداشتن ديگران از رهيافت   

GRN    فرآيند مديريت عملكرد براي اصالح در       ه ي كه هست   به گروهي تبديل شد 
 .استشركت نفتي بريتانيا 

 

 دبرخي واحدها متوجه شدن   .  هر سايت پيشاهنگ خودش را توسعه مي داد      :  پاول موناس 
كه نقاشي، نظافت، هموار كردن دست اندازها و تميز نگهداشتن تجهيزات، پرفشارترين كاري            

هاي ديگري مثل     در سايت .  برخي به رفتار سرپرستان توجه كردند         .  است كه دارند   
Kwnena          كردند توجهها    پااليشگاه  ي در استراليا آنها به تنش ميان كنترل مركزي و بقيه . 

 .)هاي مختلف واحد از يكديگر است  فيزيكي قسمته يمعلوم شد كه يك عامل فاصل(
بنابراين .   مي خواستند يكديگر را عضو گروه هماالن بدانند           GRNاعضاي  :  گيهن

اين كار سطح ارتباط آنها را در         .   زماني را با هم بگذرانند       بتوانند كه   جلساتي گذاشتيم 
آنها توافق كردند هميشه در دسترس يكديگر باشند،          .   از آن افزايش داد     نجلسات و بيرو  

بنابراين توانستند بيشتر و بيشتر مثل يك تيم رفتار كنند، با اين كه هر يك از آنها رهبري                   
 .پااليشگاه جداگانه اي را به عهده داشت

 ها نگاه پااليشگاه

 تصميم  ،م، در سه ماه اول كه رهبر واحد كسب و كار شده بود             ١٩٩٦در سال   :  آلف توماس 
 نفر،  ٣٥٠اخراج  .  اين تصميم چالش قابل توجهي بود     .  گرفتم دو سايت از سه سايت را ببندم       

انتقال سه سايت به يك سايت و نگهداشتن افراد در وضعيت روحي مناسب از جمله                       
 . پيشتاز شركت كنيمه يها بود كه ما خواستيم در پروژ در همان زمان. چالش ها بود

ي را كه از پيشتاز ياد گرفته بوديم براي مذاكره با اتحاديه و                ياما روش ها و تكنيك ه   
 نفر از   ١٤٠ براي   . ماه زودتر از برنامه بستيم     ١٢ما سايت را تقريباً     .   به كار برديم   ،شوراي كار 

 افراد كارمان را ادامه داديم تا شغل        ه ي نفري كه اخراج كرديم كار پيدا كرديم و با بقي          ٢٠٠
كه نياز نداشتيم داوطلبانه    را  با دولت توافق كرديم كه افرادي        .  ندمناسب جديدي پيدا كن   

 درصد هزينه ي كمتر و شش هفته زودتر از موعد              ١٠تصفيه ي آبي را با       .  اخراج كنيم 
 كسي را قرباني نكرديم، چيزي را سرزنش نكرديم و با وجود تمام تغييرات، بذر                   .ساختيم

 . بگويم تا حدي موفق بوديممي توانم. تعهد مثبت به آينده را پاشيديم
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 و به سمت همان     – آموزش و تماس با ديگر مديران         –ما زيربناهاي الزم را نداشتيم       
 سازماني آگاه نبوديم و مطمئناً زمان زيادي        يادگيريهاي    از تكنيك  .اهداف پيش مي رفتيم  

رايند فكر مي كردم كه ف    .  نكرديم ايجاد چشم انداز     برايرا صرف درگير كردن كل سازمان         
 .بسيار دشوارتر باشد

در بيرون از   آنچه در تولدو بيش از هر چيزي الزم بود، ايده جستجو                 :  ريك پورتر 
 ديگران و انتخاب چيزهايي كه در واحد ما هم كار            ه يكردن به ايد  نگاه    حوزه ي كاري بود؛  

از در گذشته، فرهنگ ما هيچ وقت براي شيوه هاي انجام بهتر كارها به بيرون                    .  مي كرد
. هاي جاري مي شد   در عوض تمام انرژي صرف دفاع از رهيافت         .  پااليشگاه نگاه نكرده بود    

. ي داشتند ي فني باال  ه ي داشت و اكثر افراد آموزش و تجرب       فن آوري بااليي پااليشگاه ما واقعاً    
 . عالقه نشان مي دادند،آنها بايد به تغيير. نمي توانستيم براي آنها جايگزيني پيدا كنيم

نگي، مهندسي مجدد و     هتغيير فر :  نامه هاي متعددي در گذشته انجام شده بودند        بر
من و ديگر مديران    .  من مجبور بودم چيزي بنيادي تر را به انجام برسانم        .  سازمان دهي مجدد 

 .به ايده هايمان گوش كنندرا جلب كنيم تا ارشد مجبور بوديم اعتماد افرادمان 
اين تغييري عمده    «:  شي غيركليدي مي دانستيم    آموزشي خود را آموز       يما برنامه 

هاي جديدي مي دهيم تا با ديگران تعامل داشته باشند يا اين              نيست؛ فقط به افراد مهارت    
اتحاديه ابتدا  .  پيش قدم شد  خودش   ،تيم مديريت »  . شان را انجام بدهند   چگونه كار كه بدانند   

دهيم و  ب را افزايش    بهره ورياهيم   مي كردند ما مي خو   فکردر اين برنامه شركت نكرد، چون       
محيط :  مجبور بوديم اهدافمان را به صراحت بيان كنيم       .  بنابراين به بيكاري افراد مي انجاميد    

گروهي در كار ما شركت كردند،       وقتي  .  كاري خلق كنيم كه افراد بخواهند به ما بپيوندند         
، و اكنون از آنها بهره      ندمتوجه شدند كه ابزارهاي تأمل و بررسي در مديريت جلسات مؤثر           

 .ما اكنون تيم هاي متعددي داريم كه از اين ابزارها استفاده مي كنند. مي برند
افرادي كه مرا يكي از متخصص ترين افراد در شركت نفتي بريتانيا مي دانستند، به                  

 مي كنمخيلي تالش    .  سختي باور مي كردند كه من پاسخ پرسش هاي آنان را نمي دانم              
 به شما   تامن كاري انجام نمي دهم، مرا راهنمايي كنيد         «:  به آنان مي گويم  .  پاسخي ندهم 

اگر »  .اما شما بايد كار كنيد نه من        .   من هر كاري بتوانم مي كنم      .كمك كنم مؤثر باشيد    
اجازه مي دادم گاهي پاسخ هاي غلط،     اما  .  مي ديدم چيزي مهم غلط است، مانع آن مي شدم        

 .ي افراد رخ بدهدي تواناه يبه عنوان فرايندي براي توسع
 ميليون دالر   ١٠٠در چهار سال گذشته، اين پااليشگاه بهبودهاي پايداري در حدود              

آيا به دليل برنامه    .   ميليون ديگر كسب كنند    ٧٠در چند سال آينده، اميدواريم      .  داشته است 
 .ميسر نبودمه  سازمان آن قدر نزديك بوديم كه اندازه گيري دقيق برناهما ب. است؟ نمي دانيم
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 پنج عامل كليدي موفقيت برنامه

 ، چه چيزي را بايد اندازه  بگيريم؟       اگر بخواهيم بدانيم برنامه پيشرفت داشته است       :  موناس
 .ندترين عوامل اين پنج حوزه تغيير مهم

 

 تعيين   ي؟ آنها چقدر مشتاقند براي آن بيش از بودجه        ندچند نفر به دنبال كمك    :  جاذبه •
 . بپردازند،شده

؟ دو؟ هشت؟    قرار دارند چند درصد افراد در معرض مسايلي مثل يادگيري             :  اشاعه •
بيست؟ يا چهل درصد؟ اين معيار نشان نمي دهد كه افراد ايده ها را مي خواهند يا آنها                 

 .در معرض آنها قرار گرفته اندنشان مي دهد كه  فقط .را به زور پذيرفته اند
 است كه با پيمايش و مصاحبه به دست            يتظرف  ه ياين معيار توسع  :  دروني كردن  •

 فرضيات را دوست دارم،     ه ي صحبت دربار  ه يمن ايد «فردي ممكن است بگويد،     .  مي آيد
من شوخي كردن در فروشگاه و عصباني كردن مردم را            .  اما خيلي جذب آن نشده ام     

،  اين معيار  ه يبراي توسع .   از دروني كردن مي گيرد     ٣ يا   ٢ نمره   فرد»  .دوست داشتم 
الزم است افراد را به سطوح مختلف خبرگي راهنمايي كنيد تا بدانند چگونه امتياز                   

 .كسب كنند
آيا افراد به جهات مختلف كشيده مي شوند يا با هم حركت مي كنند؟ اين امر              :  همراهي •

مثالً آيا تيم رهبري سايت مي تواند يا نمي تواند، در          :  با تشخيص اندازه گرفته مي شود     
اگر تيم هاي كاري متمايز به تيم هاي        .   هاي اساسي توافق داشته باشد      مورد اولويت 

 .چندوظيفه اي تبديل شوند، نشانه اي از همراهي است
 مواردي را كه افراد تكنيك هاي جديدي را در كارشان          بتوانيديك پروژه وقتي    :  پايداري •

 .چندان مورد توجه نيست ،به كار مي برند بشماريد
 

 . مراجعه كنيد٣٠٣  ي ارزيابي و اندازه گيري در صفحه يرباره، د٨همچنين به فصل 
 

  برنامهه يآيند

هاي محلي    پيشتاز از خودش حمايت مي كرد، سايت         ه ي، برنام ١٩٩٧در پايان    :  ويانيري
 مديريت به   ه ي را آماد  قبالً ديگران .  ندمي پرداخترا   آموزش   از جمله  ي هرينه ي  هزينه هايش  

اما زيربناي  .   و برخي پروژه هاي آموزش ناگهان متوقف شده بودند          اين شيوه نكرده بوديم    
در اولين سال،   .   يافت ادامه پيشتاز تداوم يافت، حمايت مشتاقانه بود و بهبودها نيز            ه يبرنام

اكنون در . ، آن را دو برابر كرديم١٩٩٧در سال . ف عملكرد خود پيش افتاديم    اهدااز  ،  ١٩٩٦

مایکل گودمن، کلیف بولستر و سو
تامسون، مشاوران اجرایی نوآوری
در توسعه ی این عوامل کلیدی

 . موفقیت سهم داشته اند

 

 قبل از اداغام شرکتاین مقاله 
نفتی بریتانیا و آموکو نوشته شده

در هنگام انتشار آن خبر.  است
 .این دو شرکت منتشر شد ادغام
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 ميليون دالر درآمد    ٥٠ كه به معناي     ساالنه ايمتر از بهبود     درصد باال  ٢٠، حدود   ١٩٩٨سال  
 .خالص ساالنه است

، به همان رفتارهاي قديمي بازگشتيم، اما تا        ١٩٩٨ در سال    تبا فشار سقوط قيمت نف    
واحدهاي . هستيمحدي، رفتار ما نشان مي دهد كه سازماني بسيار متفاوت از سه سال پيش            

 عنصري عملياتي را كه بهبودها را شامل            ،لكردشانكسب و كار پااليشگاه گزارش عم        
 محيطي ايجاد كنيد كه در آن افراد          .استترين عامل ثابت      مهم .،توصيف مي كردند مي شد

  .كاركنندخودشان 

  مديريت   دانشكده ي٤
 پیتر بالک

 بي نقص، مدير مختار و مباشرت      ره يهاي پرفروش مشاو    كتاب ه يپيتر بالك نويسند  
اكنون او شيوه اي   .   كارش مدير، مربي، مشاور و نويسنده بوده است          يهدر طول دور  

بالك همكار  .  ابداع كرده است تا افراد را در مرزهاي سازمانشان كنار هم گرد آورد              
هاي مديريت را    رهيافتدر آن    است كه افراد مي توانند       دانشكده اي  ه يدهند توسعه

 . ميان سازماني مطالعه كنند      يادگيري و گروه هاي  به عنوان بخشي از فعاليت         
تاكنون كسي مثل   .  كالس هاي اين دانشكده هر جا كه افراد بتوانند تشكيل مي شود          

پيتر بالك و همكارانش زيربناي يادگيري اثربخشي را در مرزهاي سازماني توسعه              
 .نداده است

ير ظاهري   تغي  يبعد از بيست سال تجربه در كار مشاوره، به نظر مي آيد كه بيشتر تالش ها              
هاي تيم را توسعه      تفويض اختيار مهارت   ان متعقدند كه      كه مشاور    امبارها ديده .  بوده اند

 مسايلي مثل توزيع    د؛ نمي زدن ي مسايل واقعي كه مانع تغيير بود حرف        ه يمي دهد اما دربار  
قدرت و ثروت در سيستم يا ترديد نكردن در هدف سازمان، مشاوران همراه با مديريت ارشد  

تلقي  يا انگليسي    را اسپانيايي  نواحي بومي مي رفتند و بوميان         به  مأموراني بودند كه   مثل
 .مي كردند كه به راحتي با آنها كنار مي آيند

  گويياين كار مي تواند با حقيقت      .  من در ذهنم تصويري از تفويض اختيار داشتم           
 تا حدي مسئول    ،ان ارشد  مدير ،مي دانيم كه ما  «:  آنها مي گويند .  مديران سازمان آغاز شود   

اما درست نمي دانيم براي آن چه كار كنيم و نمي دانيم چه اتفاقي خواهد              .  يمايجاد مشكالت 
 آغاز مي كنيم و اطالعاتي     ، كه پيش از اين نداشته ايد     انتخاب هاييبا دادن   را  ما كارمان   .  افتاد

 :به کتاب های زیر مراجعه نمایید
Flawless Consulting: A
Guide to Getting Your
Expertise, by Peter Block
(Los Angeles: Pfeiffer,
1981); The Empowered
Manager: Positive
Political Skills at Work,
by Peter Block (San
Francisco: Jossey-Bass,
1987); Stewardship, by
Peter Block (San
Francisco: Berrett-
Koehler, 1993). 
 

برای جزییات بیشتر در مورد
دانشکده ی مدیریت با انجمن
کیفیت و مشارکت سین سیناتی

ht.sfm/org.aqp.www://http
mlمراجعه نمایید . 
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اين كار به نوعي    »  .ريم در اختيارتان مي گذا   ،را كه براي درك بهتر كسب و كار نياز داريد           
كه در آن پروژه هاي جديد      است  دموكراسي منجر مي شود، سيستم خود سازمان دهنده اي        

 برخورد  ،پديد مي آيد و با افراد مثل كساني كه توانايي كنترل بر زندگي خود را دارند                     
و  بلكه متشكل از شهروندان متعهد       نيستاين سازمان متشكل از رهبران و پيروان        .  مي شود

 .خودآگاهي است كه براي كار با يكديگر جمع شده اند
 كه به صورت    براي سازماني   انالبته مي دانم كه اغلب مديران ارشد، زيردستان و مشاور        

 مثل بيشتر شهروندان دولت توتاليتر كه آمادگي          .نيستند، آماده   دموكراسي اداره مي شود  
ستان نمي خواهند بشنوند كه رييس      مثالً بيشتر زيرد  .  تغيير سريع به جمهوري را ندارند       

نمي توانيم اآلن  .  ما طرحي براي شما داريم    «آنها دوست دارند بشنوند،     .  پاسخ ها را نمي داند  
 با همكارانتان ارتباط داشته     مي گوييدوقتي  »  .آن را برمال كنيم اما از شما مراقبت مي كنيم         

ما «:  له مراتب نباشيد، مي گويند  باشيد و از آنها ياد بگيريد و منتظر اطالعات از سوي سلس             
مي خواهم بدانم چرا همه در سازمان فكر          (»  . نمي دانيم بگوييداينجا نيامده ايم كه شما       

 )مي كنند همكاران چيزي نمي دانند؟ اين ذهنيت تاريك از كجا مي آيد؟
 ، ايجاد كنم كه به افراد بگويد چگونه سازماني             دانشكده ايبنابراين تصميم گرفتم     

 ،كتي كرامر، از انجمن كيفيت و مشاركت.  و خودشان در آن نمونه باشند   ت خلق كنند  متفاو
براي جذب هيئت   و ما   مهارت ها مفيد است       مدرسه براي خود سازمان دهي     اين   مي گفت

 . تلفن زدم و نه نفر گفتند كه مشاركت مي كنند١٠ من .علمي اقدام كرديم
ها  كارگاه.   تعهد طوالني مدت نياز داريم     به:  اولين قاعده  در فعاليت آموزش مطرح شد       

هاي شهروندي و آزادي به سرعت ياد گرفته نمي شوند          مهارت.   ماه طول مي كشيد   ٩بيش از   
 فراواني به آنها    ه يمجبور بوديم جلساتي برگزار كنيم كه عالق      .  و موضوعاتي جداجدا نيستند   

 .داشته باشيم و افراد بخواهند در آن شركت كنند
تمام ده عضو هيئت    .  مان شده ايم  ايل، احساس مي كردم اسير ساختار حرفه     طي سال او  

كتي . هيچ يك از ما چيزي ياد نگرفت     .  علمي به ترتيب بخشي از تدريس را به عهده داشتند         
اين امر به   »  .كار كنيم مند شدن الزم بود با كسي       ه براي عالق «:   گفت ،ميلر، يكي از اعضا    دان
ديگر يكاعضا بايد در جلسات       .  صصان را از هم جدا نكنيد       متخ.   دوم منجر شد    ه يقاعد

 .شركت مي كردند، تفكراتشان را با ديگران سهيم مي شدند و ذهن خود را تغيير مي دادند
 ما گفته بوديم كه تيم ها بايد كل كار را بدون جدا كردن آن انجام بدهند            ه يها هم  سال

ا با كمترين ارتباط بين خود اجرا           مديريت ر   ه ي نقش ، در آموزش و مشاوره      ما خودمان 
برخي ديگر به تفويض     .  سازمان فكر مي كرديم   برخي از ما به سيستم  هاي خود      .  مي كرديم
 ساختار و برخي نيز به منابع كسب و كار يا سرنوشت               و  ديگر به سيستم ها   بعضياختيار،  
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تمام كارها را به    :  مي كرديم سوم اصرار     ي ما، بر قاعده    ياكنون همه .  شخصي فكر مي كردند  
دانشجويان فقط عضو يك تيم بودند كه روي مسايل            .  نيازهاي زندگي واقعي گره بزنيم     

شهروندي .  )مدير عامل، مدير و مجري     (اين تيم دست كم سه سطح        .  واقعي كار مي كرد  
؛ مديران بدون كارگران مديريت را      نمي آيدسازماني فقط با يك يا دو سطح جامعه به دست           

 . اكنون تيم ها مدلي كوچك بودند. رندنمي گيياد 
. هيچ كس از يادگيري مستثني نيست      :  برمي آورد   چهارم به طور طبيعي سر       يقاعده

هرچه ديگران انجام    .  خود اعضا نيز بايد مثل ديگران دوره هاي آموزشي را مي گذراندند             
ان ايليچ و   و كه اي  اين كار به ما كمك مي كرد از دامي       .   خود ما هم انجام مي داديم     ،مي دادند

دامي كه در آن حرفه اي ها نيازها را تحليل          .   پرهيز كنيم  ،نايت گوشزد مي كردند   جان مك 
 اتكاي بيشتر به حرفه اي ها ومي كنند و مشكالت ديگران را به عنوان نياز شناسايي مي كنند، 

 .را دامن مي زنند
اگر .  ول را نشان بدهد     بايد اص  دانشكده:  به اين ترتيب قاعده پنجم ضروري مي شود        

.  بايد خودمان آن را تجربه كنيم      بگوييم،بخواهيم ابهام دموكراسي و آشفتگي خودسازمان را        
براي چه اينجا هستيم؟ چه      .   كرده ايم دنشكدهف  اهدا  ه يالبته ما گفتگوهاي فراواني دربار     

 چيزي به ما مربوط است؟
براي آموزش در   .  مول نيست افراد باالخره متوجه شدند كه اينجا محيط آموزشي مع          

آنها در ساختار   .   اما معلم ها پاسخ ها را نمي دانند      زيادي مي دهند، هاي مديريتي پول     مهارت
 كسي كه   گفتگو با  كه افراد از      بوديمما دنبال محيطي     .  قرار دارند يادگيري خودسازماني   

واپيما نشسته  حساس امنيت كنند؛ مثل كسي كه كنار شما در ه          ا   بودند، هرگز او را نديده   
 .مي كنيدبا هم كار ها و يا بيشتر   با اين تفاوت كه اين بار شما ماه،است

متوجه شديم كه ايجاد توانايي تغيير بدين معناست كه ابعاد تراژيك زندگي كاري را                 
وقتي كارها تغيير مي كند،    .  درك كنيم، ابعادي مثل شكست، استرس و از دست دادن افراد           

هاي خودتان مي شويد و اگر        موفقيت اسيراگر نتوانيد كاري بكنيد،      .  چيزي از بين مي رود   
مقداري يأس و ناراحتي وجود نداشته باشد، افراد ياد نمي گيرند با تنش روحي خود كنار                  

 كه در   ايجاد كنيم ما نمي توانيم وقايع را فراموش كنيم، اما مي توانيم موقعيتي امن            .  بيايند
نگران «:   انتظار ندارد به او بگويند       يكس.  ند و فكر كنند     خودشان حرف بزن     يآن درباره 

 چگونه مي توانند   د،اگر به نوعي اطمينان برسن     »  .باالخره كار مي كند  .  نباش، بهتر مي شود  
 واقعاً آزاد باشند؟

چگونه آن را توصيف مي كرديم؟ آيا           ما در مورد بازاريابي كارمان عذاب كشيديم،         
 بگوييمو بخواهيم افراد بيايند؟ آيا مي توانستيم به آنها               بگوييممي توانستيم حقيقت را     

 برای نمونه به
Toward a History of
Human Needs, by Ivan
Illich (Berkeley: Heyday
Books, 1977), 

 .مراجعه نمایید
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فقط :   ديگري وجود داشت    يدموكراسي نتايج قابل پيش بيني توليد نمي كند؟ شايد قاعده        
ما مي خواهيم افراد با وجود دانستن اين         .  ثبت نام كنند اً مي خواهند بايد     واقعكساني كه   

 . به ما بپيوندند،واقعيت كه گاهي راحت نيست
  ي نفر درباره  ٢٠٠تيمي از افراد آموزش ديده با         .  مي يابيمبي ترديد به نتايجي دست      

از سوي ديگر، برخي    .  كيفيت خدمات به مشتري صحبت مي كند كه نتايج بسيار خوبي دارد          
 ».اما هنوز سازمان تغييري نكرده است«گزارش مي دهند كه رفتارشان را تغيير داده اند، 

 ،كل افراد  :   بود  دانشكدهتغيير در خود       )  در سال پنجم      (ترين نتيجه   اما مهم  
نحوه ي شكايت و   شما آن را در      .   خود را مسئول كار مي دانستند      ،دهندگان و اعضا   آموزش

هاي ما را    آنها ديگر منفعالنه حرف   »  .اين مسئله مناسب نيست   «.   مي بينيد صحبت هاي افراد 
 . كار را تعيين مي كنند را طرح مي ريزند و جهتوظايفآنها . نمي پذيرند

 BOOTSTRAPاصول    ٥
  ايده هاي راهنما براي طراحي سيستم هاي كامپيوتري ارتقاي سازمان يادگيرندهايده هاي راهنما براي طراحي سيستم هاي كامپيوتري ارتقاي سازمان يادگيرنده

 داگالس انگلبرت و کریستینا انگلبرت

 گرافيك   ينوآوري هاي فني كه داگالس انگلبرت توسعه داده است، مثل صفحه             
 ابزارهايي هستند كه باعث        دسك تاپ، ماوس و سيستم كنفرانس كامپيوتري،         

 ٧٠در اينجا داگالس و دخترش،        .  مي شوند آدم ها يادگيرنده هاي مؤثرتري بشوند     
 .براي مشكل ارتقاي نوآوري به كار مي برند» يادگيري فزاينده«سال تجربه خود را با 

تر و سريع تر شدن فن آوري هاي كامپيوتري، رهبران سازماني سعي                تر، ارزان  با كوچك 
اما اين مسئله به پيامدهاي      .   سيستم هايشان را گسترش بدهند     به اند كه دسترسي     كرده

تصور كنيد پشه اي ده برابر اندازه اصلي خود شده          .  ناخواسته و غيرمشهودي منجر مي شود    
اما در  .  تر است   فقط كمي بزرگ    ،ما فكر مي كنيم كه اين پشه مثل پشه هاي ديگر          .  است

.  به يك اندازه رشد نكرده است و نمي تواند زنده بماند              ،هاي مختلف بدنش   واقع، قسمت 
و بنابراين  ( برابر مي شوند اما حجم بدنش       ١٠٠ند  نماهيچه ها كه قدرت پرواز را ايجاد مي ك      

پشه ديگر نمي تواند وزنش را حركت بدهد و غذاي           .   برابر مي شود  ١٠٠٠حدود  )  وزن آن 
 .كافي پيدا كند

،Bootstrapانگلبرت مؤسسه ی   
مرکز تحقیق ترویج شبکه های

برای.  نموده استبهبود، را تأسیس
جزییات بیشتر به وب سایت

مؤسسه 
org.bootstrap.www://http 

مسایل و اصولی که.  مراجعه نمایید 
در این مقاله آمده است، در آنجا
عمیق تر و مبسوط  تر بحث شده

 .است
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 صوتي و شبكه هاي وب        يپست الكترونيك، نامه    را در رشد فراوان         امرما همين    
هاي  اما مهارت .   برخورد مي كنند   انيگرد بار بيشتر از قبل         ١٠٠افراد اكنون    .  ديده ايم

هاي الزم براي مذاكره با كيفيت در تيمي كه نتايج را توليد                 مهارت ،ستگي اجتماعي همب
. ناسب است ت رشد نام  ي آن، ه نتيج.  يافته است نها افزايش     در بسياري از سازمان     ،مي كند

 اما شانس كمتر و كمتري براي تفكر و تأمل             ،افراد بيشتر و بيشتري با هم تماس دارند         
 .دارند

در اينجا چند اصل براي       .  كندنمي  زيربناي دانش از اين وقايع جلوگيري            يتوسعه
 . كنندآدم كمك مي ، كه به تقويت توانايي هايآمده است طراحي و استفاده از فن آوري ها

 

سايت، طرح هاي   ها، وب   گزارش.   اسناد منفعل به دانش فعال حمايت كنيد         تغييراز   •
كنند،  اينها شبكه ها را سرگردان مي    .  شوند پروژه و ديگر اسناد به دانش پويا تبديل مي         

هايي كه    انتخاب.  دور مي كنند  هدف كار گروهي      مرتبط با دانش را از جهان بيروني        
ش هايي كه از اسناد      رسكنند و پ    هايي كه انتخاب مي       موضوع اعضاي گروه دارند،   

اي براي خود    دانش آينه .  كند پرسند، دستورات داخلي گنجينه دانش را اصالح مي         مي
كند الگوهاي   به افراد كمك مي     .   زندگي است    يدانش است و شكلي از حافظه         
 كار  ،كر جمعي نتيجه اين كار در تف     .  ينندبشان را ب   درخواست اطالعات خود و گروه     

 . تر و ارزشمندتر است  گروهي متنوع
سيستم مبادله اطالعات بايد سه نوع فعاليت        .  هاي موفق شدن را ايجاد كنيد       توانايي •

 ،توسعهتحقيق و   :  اول، فعاليتي كه براي اداره سازمان الزم است       .  مديريت را انجام بدهد   
هاي  كه براي بهبود توانايي    دوم،  كاري    .  بازاريابي، توليد، فروش، حسابداري و غيره       

كتاب بيشتر كارهاي حركت كيفيت، كه در پنجمين فرمان و               .  سازمان الزم است   
 سومي نيز    ياما حوزه .  دنگير  آمده است در اين حوزه قرار مي        ميداني پنجمين فرمان  

. توانايي پيشرفت خود را بهبود بدهيد     :  افتد ها از قلم مي    وجود دارد كه در اكثر سازمان     
هاي مختلف تغيير      تجارب گروه پيشاهنگ با استراتژي        يامر به معناي توسعه    اين  

اگر رهبر عملياتي يا    .  سازماني است تا ببينيم كدام يك بيشترين اثر را بر موفقيت دارد           
چند درصد منابع سازمان براي هر يك       «:   است از خودتان بپرسيد    بهتراجرايي هستيد،   

 درصد براي بهبود توانايي شما براي توليد          ٢٠ آيا   » ؟دكنكفايت مي  ها   از اين فعاليت  
 توانايي خودتان براي     ي درصد براي توسعه   ٥توانيد كمتر از     نتايج مناسب است؟ آيا مي    

 بهبود هزينه كنيد؟ 

انگلبرت و دیگران الگوی مفهومی
ع دانش توسعهرا برای این نو     

این الگوی مفهومی برای.  داده اند
توسعه، انسحام بخشی و کاربرد

آنها حین.  داشن به کار می رود     
بحث با دیگران پیرامون نقود
متقابل یادگیری سازمانی و
.کتابخانه های پویا عالقه دارند       
برای مراجع بیشتر به

com.fieldbook.www://http
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دهد كه كامپيوترها     نشان مي  صداتحقيق بر روي شناخت     .  بازخورد واقعي تهيه كنيد    •
امكان استنساخ  اين امر   .   بدهند تشخيصيي  توانند صحبت طبيعي را تا درجه باال        مي

 آموزش، يادآوري    نصيحت،آوري براي هدايت،        اين فن   .جلسات را فراهم مي كند     
 .  با ارزش باشد؛هاي ديگران  فعاليت يگذشته، يا يادگيري از مشاهده

دانل ـ داگالس    ، وقتي به مديران مك    ١٩٨٠   يطي اواسط دهه  .  ها را راه بدهيد    بيروني •
ها هزار    را بازنگري كنند، ديدم كه ده        ات خود ردم طراحي سيستم اطالع    ك كمك مي 

ساختند با هم همكاري      محصولي كه مي    ي دانش درباره   يشركت صميمانه در مبادله   
 داگالس اين گام را برنداشت،   ـدانل چرا آنها جايگاه دانش نداشته باشند، مك      .  كردندي م

اي  جويي كرد و به نوآوري غيرمنتظره       ت صرفه هاي اطالعا  ها دالر در هزينه    اما ميليون 
تر شده    خانگي دانش ضروري     يامروز نياز به راه دادن بيروني ها در مبادله         .  دامن زد 

. توانند رقابت كنند    دهند، نمي   حصار قرار مي     در هايي كه خودشان را     شركت.  است
نه در طراحي   كنندگان اوليه را راه بدهيم، كساني كه فعاال         بسيار مهم است كه تأمين     

سيستم :  است»  عالج«اين امر به معناي تقويت         .  آوري جديد مشاركت دارند      فن
 شما مؤثر كار مي كند، با سرعت باال و با بيشترين تعداد كامپيوترها،                     يكامپيوتر

 . سرورها، نرم افزار و ابزارهاي ارتباطي كه به شركاي شما تعلق دارند
اما .  مرزها بر مي خيزد      اغلب از ايده هاي ميان      نوآوري ها.  اطالعات را شفاف تر كنيد     •

. ند موانع مفهومي عليه اين نوع نوآوري زياد           ،مي دهدهمان طور كه مطالعه اي نشان      
هر يك از آنها . حرفه اي ها را از زمينه هاي مختلف و حوزه هاي كاري متفاوت جمع كنيد     

اما شما  .  فاصله را پر كند   د كه هيچ چيزي نمي تواند اين       ننگاهي متفاوت به مشكل دار    
كند و   مي  تر  زبان مشترك را آسان      يسيستم ها را طوري طراحي مي كنيد كه توسعه        
 .  تصحيح مي كند،تعاريف را كه كمك مي كند با سرعت پيش بروند

تحقيق .  و جهان بيرون را تشويق كنيدالعملكرد بابا پيوندهاي تحقيقي ميان تيم هاي  •
بلكه بايد در ارتباط با مسايل واقعي كسب و          .  ه ها انجام بگيرد  مديريت نبايد در دانشگا   

 چون زيربنايي براي ارتباط     ،اكنون چنين تحقيقاتي به ندرت اتفاق مي افتد       .  كار باشد 
آنها .  ميان گروه هاي پيشاهنگ و حفظ تماس آنها براساس معيارهاي جاري وجود ندارد           

نشگاهيان مقايسه كنند و از          نمي توانند يادداشت هايشان را با يكديگر و دا              
 سازمان ها و با    سايربا افرادي در    آنها  الزم است   .  بيابندفعاليت هايشان به تعميم دست     

 . كنند، ارتباط برقرار كنند  برخي كساني كه براي هيچ سازماني كار نمي
 

مثل(برای مثال،  اگر نرم افزاری        
word  (بر مقوله ای قنی استوار

باشد، شرکت ها و افرادی که نیاز
به اساس دانش دارند، نمی توانند از

برای توضیحات.  آن استفاده کنند  
و مثال های بیشتر به

com.fieldbook.www://http
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 .نمایید

 



   رقص تغيير♦  ٤٦٦ 

 

 

 وجود  ملند، امروز به صورت ناكا     ه اي كه در اين مقاله توصيف شد        يآوري ها تمام فن 
هاي افراد متعهد به منظور دستيابي  آنها براي كمك به شبكهاز آيا . دلنتمام آنها متداو. دارند

به توانايي هاي جمعي استفاده مي شود؟ يا براي تقويت روش ها و فعاليت هاي سازماني                  
 . مي دهيد شكل آينده را مسير ،امروز  با انتخاب هاي ؟مي شوندشده استفاده   و تثبيتقديمي

 الين   آنتعهد   ٦
  مديريت شبكه هاي كامپيوتري براي رقص تغييرمديريت شبكه هاي كامپيوتري براي رقص تغيير

رت، ریک کاراش، گراهام گالر و آرت        کد، لیز ری  گللیزا کیمبل، اریک بست، هوارد ران      
 ینرکال

سايت،   الكترونيك، كنفرانس هاي كامپيوتري، وب        يارتباطات كامپيوتري ـ نامه     
اكنده در سازمان به نظر      اينترانت ـ شيوه اي طبيعي براي پل زدن ميان افراد پر            

 ،افراد مي توانند هر وقت بخواهند از هر جاي دنيا، در هر موقع از روز يا شب               .  مي آيد
 كمتري   ياين كار هزينه  .  با ايده ها و احساسات گروه به طور عميق در تماس باشند          

و به افراد اين فرصت را مي دهد كه مسايل را             .  ـ پول و وقت ـ از مسافرت دارد         
 . ر از جلسات چهره به چهره بيان كنندراحت ت
  به عنوان كاربر ارتباطات كامپيوتري، وقتي سرعت مودم ها           ١٩٧٩ از سال    من

اما خطرات  .   قدرت مذاكرات الكترونيكي را متوجه شدم      ،سرعت فعلي بود  يك صدم   
ثالً شيوه هايي كه فن آوري كامپيوتري فروخته مي شود،           م.  آن را هم مي ديدم     

 عدم توجه به كمك به افراد براي          ،مي شوده بدون فكر از آن استفاده        شيوه هايي ك 
بسياري از افراد   .  اتالف وقت مردم از جمله خطرات آن است       .  استفاده از رسانه جديد   

 نامه الكترونيكي دريافت     ١٥٠ تا   ١٢٥به طور متوسط در يك روز كاري سنگين           
 . نامه دريافت مي كنند١٠٠٠مي كنند و برخي حتي حدود 
 الكترونيكي خود را      يمي تواند رسانه )  يا يك شركت  (چگونه گروه پيشاهنگ     

يك كاراش و من     رطراحي و اجرا كند تا ارتباطات خود را تسريع كند؟ با كمك                 
  آن، كنندگان  كامپيوتري ترتيب داديم كه شركت         يالين در شبكه    ميزگردي آن 

برخي پيشنهادات آنها آمده     در اينجا   .  تجربه در پيوند دادن افراد داشتند       ا  سال ه
 کالينرآرت .  است

این بخش از متنی کامل تر
استخراح شده است که در

com.fieldbook.www://http
html.online/   در دسترس است .

ما بر روی مسایلدر این گزیده،     
غیرفنی منافع کسب و کار و
مخاطبان یادگیری محور متمرکز

بنابراین، به مزایای نسبی.  شده ایم
کترونیکی و کنفرانسلنامه ی ا  

ویدیویی برای بحث های
از.  یادگیری محور نپرداخته ایم   

شرکت کنندگان میزگرد اصلی،
جنی فر استون گونزالز، لیزا کیمبل،

 لیز ریکرت، ریکهوارد راینگلد، 
کاراش، گراهام گالر، پیتر و ترودی

انسون لنز، اریک بست، جسیکاج
لیپ ناک و جفری استمپز

همچنین مایلیم از ریک.  متشکریم
کاراش، میزبان و مجری

learning-orgبرای کمک به 
طراحی و تدوین سیستم نامه نگاری
الکترونیکی که این مذاکره را میسر

 .نمود، متشکریم
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الين  آن):  طراح كنفرانس كامپيوتري و تسهيل گر، گروه طراحي متاسيستم            (ليزا كيمبل 
سايت ها  وبمراجعه به     .بودن هيچ وقت براي من به منظور دسترسي به اطالعات نبوده است           

 .افراد استبه الين بودن براي دسترسي  آن. اهميت ندارد
الين، زمان همان كاري را به عهده دارد كه فضاي فيزيكي در                    تسهيل گر آن   براي

هر يك در   (مثالً، ما كنفرانس هاي فصلي را سازمان دهي مي كنيم           .  مالقات بازي مي كند  
وقايع ماهانه و ساالنه اي    .  مقدمه هايي در آن كنفرانس داريم    ).  ابتداي هر فصل آغاز مي شوند    

نند در زمان هاي متفاوت شركت كنند و هنوز احساس كنند عضو               افراد مي توا .  نيز داريم 
  .نداجتماع

ت با تيم هاي مصنوعي تا     يموفق):  ريز تدوين سناريو، مورگان استنلي     برنامه  (اريك بست 
پيوند خوبي   كار آن الين    با  ،حد زيادي به اين موضوع بستگي دارد كه كار چهره به چهره             

 . شاخه شاخه مي شودو اكرات ناپيوسته در غير اين صورت، مذ. داشته باشد
 اذهان  انجمن اجتماع مصنوعي و ابزارهاي تفكر، مؤسس            ينويسنده  (هوارد راينگلد 

 ممكن اين است كه گروهي از افراد با مقاصد مشترك و اهدافي              يبهترين سناريو  :  )الكتريك
 شش ماه يا     سپس دوباره هر  .  ابتدا يكديگر را حضوري ببينند       ،كه خوب تعريف شده اند    

 با دانستن اين كه ديگران      ،مابين جلسات چهره به چهره    .  دوازده ماه حضوري مالقات كنند    
آنها .  الين انجام مي گيرد    كارهاي زيادي به صورت آن      ند،  انسان هايي با گوشت و پوست      

كه فكر مي كنند   را   اطالعات زيادي براي يكديگر باشند، پيوندهايي          يمي توانند گردآورنده 
 .  و اطالع بدهندبيابند گروه مفيد است، براي

 ممكن است داراي اختيارات فرض شود و به چالش               ،تسهيل گر، واسطه يا ميزبان    
. چگونگي كنار آمدن ميزبان با چالش هاي اوليه، مسير بحث را تعيين مي كند            .  خوانده شود 

اگر رييس با   .  دنالين ناپديد نمي شو   البته ديناميك هاي قدرت جهان واقعي در ارتباط آن         
 . گفتگو وجود داردبراي شروع ، موانعي واقعي استزيردستان شما در مذاكره 

باعث محدوديت اين رسانه كه افراد در آن فقط با كلمات ارتباط برقرار مي كنند،                     
پوشي مي تواند سودمند     اين پرده  .پنهان كاري از جمله پنهان كردن پيش فرض ها مي شود        

فراد اجازه مي دهد چيزهايي را مطرح كنند كه حضوري نمي توانند            ابه  اين وضعيت   .  باشد
ي باشند  تافراد مي توانند جسورتر از وق    .  شوندمي تفاهم  ؤ دچار س  در ضمن به راحتي   .  بگويند

تعهد به كار نيازمند توجه و  بالين خو  آنه ييك مذاكر .  كه حضوري با هم مالقات مي كنند     
  .استبا وجود موانع 

من به  ):  الين  كار گروهي آن    يالين، همكار نويسنده   تسهيل گر آن /  راحط  (ليز ريكرت 
تشويق به  را   يادداشت هايي براي نوآموزان مي فرستادم و آنها           ،الين عنوان تسهيل گر آن   

برای جزییات بیشتر در مورد
 شبکه های درون سازمانی به

The 21st Century Intranet,
by Jennifer Stone
Gonzalez (Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
1997), 

برای استفاده از.  مراجعه نمایید 
شبکه های محلی تیم های دور از

 یکدیگر، به
Virtual Teams, by Jessica
Lipnack and Jeffry
Stamps (New York: John
Wiley & Sons, 1997), 

برای آشنایی یا تسهیل،.  نگاه کنید 
به ویژه برای سازمان های

 غیرانتفاعی، به
Working Together Online,
by Mavreen James and
Liz Rykert (Toronto: Web
Networks, 1997,
http://www.web.net/), 

برای راهنمایی در مورد.  نگاه کنید 
 و کاربردهای آنonlineجهان  

 بیرای حوامع و گفتگو، به
Virtual Community, by
Howard Rheingold
(Reading, MA: Addison-
Wesley, 1993), 

شبکه هایی که در    .  مراجعه نمایید 
ایم مقاله به آنها اشاره شده             
: عبارتند از  

http://www.mdg.net  
http://www.well.com 
http://www.river.org 
http://www.learning-
org.com    

ع تغییراین حوزه بسیار سری       
می کند و امکان معرفی منابع دیگر

به وب سیات.  وجود ندارد   
com.fieldbook.www://http
html.revs-online/مراجعه 
 .کنید
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 شده  مطرحخوش آمديد، اين چيزي است كه تاكنون           «م به آنها مي گفت   .سرعت مي كردم 
من سعي مي كنم جوانب    .  ين احساس امنيت كنند   ال  بحث آن   ي در حوزه  بايدافراد  »  .است

چه .   به دانش گروه نقب بزنند       مضمني رفتار گروهي را مطرح كنم و به آنها كمك كن              
الين شلوغ، افراد توافق     مثالً در فضاي كاري آن     .  انتظاري دارند و چگونه به گروه بپيوندند       

ا حرفي نزنيد يعني     مي كنند كه سكوت در مورد كارها به معناي توافق است؛ اگر شم                 
اما كساني كه نمي توانند پيغام را       .  زمان منجر مي شود  در  جويي   اين كار به صرفه   .  موافقيد

 .ييد نهايي تصميم ها زندگي كنندأبخوانند و پاسخ بدهند بايد ياد بگيرند با ت
): ريزي گروه رويال شل الين در برنامه    سيستم كنفرانس آن    يدهنده توسعه  (گراهام گالر 

مي توانيد با هر يك از اعضاي گروه در تماس            با كمك ارسال يادداشت  الكترونيكي        ما  ش
 .  در حفظ گروه سودمند است،استفاده مدبرانه از اين مهارت مفيد. باشيد

، كنفرانس سياسي      WELLدر سيستم كنفرانس كامپيوتري           :  آرت كالينر  
اير گرايش هاي سياسي وجود     و س  ليبرال هاي بركلي، محافظه كاران جديد         ،خواهان آزادي
 فرضيات پنهاني كه آنها را به موقعيتشان رهنمون شده است،           ، پيكار افراد   يدر هنگامه .  دارد

الين، با استفاده از مهارت هاي بررسي الگوهاي        متوجه شدم كه تيم واسط آن     .  نشان مي دهد 
 بازار آزاد ـ    ذهني، فرضيات متضمن موضوعات كليدي ـ مثل نژادپرستي، اصالح آموزش يا           

 .  از پيكار چهره به چهره پاسخ مي دهند ترقيافراد عم. كندمي را مطرح 
 موسوم بود و    »تفحص«تحت تأثير اين ايده، من و فلورر كنفرانسي راه انداختيم كه به              

همه چيز بحث كرد و به       درباره ي  اين گروه منتخب سي نفره       .   برگزار شد  ١٩٩٣در سال   
.  مي شد را به ديدگاهمان رهنمون      هايي بود كه ما     يش ها و واكنش  دنبال فهم نيروها، گرا    

در عوض، سعي كرديم فرضيات را به        .  ه در مورد يكديگر قضاوت نكنيم      تصميم گرفتيم ك  
چه چيزي باعث مي شود     «:  حالت تعليق در بياوريم و پرسش هايي شبيه اين بپرسيم كه            

 »  ؟...معتقد باشيد
 خود يا    يمن به ندرت اين قدر از تجربه      .  جالب بود بسيار  .   دو سال طول كشيد    تفحص

 اين كنفرانس بسيار خسته كننده بود و به ساعت ها كار در              ياما اداره .  ديگري ياد گرفته ام  
 را فراهم كنيم    تفحصبه عنوان واسط، من و فلورر مجبور بوديم مدلي از            .  هفته نياز داشت  

 اين رهيافت تا وقتي كسي      .   كار كند   ،مرباها سر و كار داشتي       كه حتي وقتي با هواپيما      
 . بود، مفيد واقع مي شد از تكنيك خواهان استفاده
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كتاب ميداني   و    پنجمين فرمان مؤثرترين مكان براي طرح سؤاالت، يا آزمون ايده هاي             
نده، در همين   اين كتاب يا هر كتاب ديگري درباره ي سازمان هاي يادگير          ،  پنجمين فرمان 
 و  .پيام دريافت مي كنيد كه صدها نفر آنها را مي خوانند        زيادي  هر روز تعداد    .  وب سايت است 

 كاراش منظم مي كند، نامه هاي مكرر را حذف مي كند، نامه هاي                 ريكهمگي آنها را      
افرادي كه احساس مي كنند در     .  آميز را توبيخ مي كند و برخي منابع را اضافه مي كند           اهانت

  ينررت كالآ.  هايي مي يابند اين جا همدميندسازمانشان تنها
   

 تاريخ هاي يادگيري   ٧
  ايجاد زيربناي تفكرايجاد زيربناي تفكر

 نرجورج روث و آرت کالی

نتواسته اند نوآوري هاي گروه    توسعه   و    چند بار سازمان ها با وجود هزينه در آموزش            
 كه در    را نايي هاي جديدي  چند بار سازمان ها تكنيك ها و توا        پيشاهنگ را ترويج كنند؟    

 ؟ پاسخ اين     نموده است   بدون تكرار موفقيت هاي نوآوران تضعيف      ،شركت توسعه يافته اند  
 استنوآوري  رازي   .   بيشتر فرصت هاي از دست رفته مستند نمي شوند       .پرسش ها دشوار است  

  ي تجربه اگر افراد با روشي معقول بر     .  كه فقط كساني از آن خبر دارند كه درگير آن هستند          
 .  قبلي ها بايستند يد بر شانهنجمعي متكي شوند، گروه هاي جديد نوآور مي توان

با ماهيت يادگيري   و  تاريخ هاي يادگيري براي انجام نيازهاي اساسي توسعه يافته اند           
سندي است كه داستان سازماني را با كلمات افراد           »  تاريخ يادگيري   «.ندسازماني سازگار 

 انتقال است؛    يسند، كاغذي يا روي اينترنت، وسيله     .   بيان مي كند  ،ود آنها  از منظر خ   ،درگير
 مذاكرات متفكرانه زده     ي اعضاي سازمان جرقه    يوسيله اي كه كمك مي كند در بين بقيه       

 . شود
اين رهيافت  .  بعدي خلق مي كنيم    ما تاريخ هاي يادگيري را از خالل رهيافتي چند           

شناسي، تاريخ شفاهي،      تئاتر، انسان   ،اجتماعي ات علوم     از تحقيق   ييتكنيك ها و نظريه ها   
ما مواد خود را از مصاحبه هاي        .   را كنار هم قرار مي دهد        نگاريمشاوره فرآيند و روزنامه    

هر چند افراد ناشناس باشند  (قول هاي دقيق    چيني تم ها از مصاحبه ها و نقل      متفكرانه، خوشه 
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، نظرات افراد را در جريان قرار        متن مكتوب .  يريمبر مي گ )  مي آيندبه نظر خواننده معتبر      
 گروهي از مردم كه دور آتش مي نشينند و          . كه يادآور جمع شدن افراد قبيله است        مي دهد

ما از دو ستون استفاده مي كنيم تا بتوانيم اين روايت          .  هر يك قسمتي از داستان را مي گويد      
دليل انتخاب اين نقل    ده كمك كنيم    را با پرسش هاي انتقادي جايگزين كنيم و به خوانن          

 .قول ها و معناي آنها را درك كند
 مديران   ي، آن را مثل گزارش ارايه نمي دهيم تا در قفسه         شدنوشته  متن  بعد از اين كه     

در سازمان ايجاد شده، بهره       شايعه كه در طي مصاحبه        امكاناتدر عوض از    .  جاي بگيرد 
افرادي .  چيزي شبيه گروه هاي خواندن بود    كه  ه انداختيم،    را ه ايما كارگاه هاي اشاع  .  مي بريم

كه سعي داشتند تغييري انجام بدهند با هم دو يا سه ساعت در مذاكره اي متفكرانه شركت                 
آنها .   خطرات و چالش هايي كه گروه با آن مواجه بود حرف مي زدند               يمي كردند و درباره  

 بر كار نوآوران، درباره ي فكر، احساس درك          و مي توانند عالوه   ،يادداشت هاي مشابهي دارند  
  ي آنها نظريه خودشان را درباره      .خود از چالش و پاسخي كه به آن مي دهند، حرف بزنند            

چه نفوذها،  «:  مي دانندپرسش هايي مثل موارد زير         .كنندمي عوامل اصلي داستان خلق       
تاني كه خوانده ايد، ايجاد     را ـ مثبت يا منفي ـ در داس        تفاوتتصميم ها و كارهايي بيشترين     

مي كند؟ كدام يك در موقعيت ما تفاوتي ايجاد مي كند؟ و چگونه چيزها را متفاوت انجام                  
 » ؟بدهيم

، اما مفصل تر   مي رودتاريخ يادگيري براي ارزيابي اثر و ارزش تالش تغيير بنيادي به كار             
ن خودش مشاوره     است كه سازما     ي استراتژيك  يمثل مشاوره .  از ارزيابي مرسوم است     

پاسخ ها در  .   مي دانند  اند،اغلب سازمان ها پاسخ مشكالتي را كه با آن مواجه              .  مي دهد
متأسفانه داستان هايي كه به طور غيررسمي پراكنده مي شوند يك يا           .  داستان ها آمده است  

في با تاريخ هاي يادگيري، داستان هاي سازماني از مناظر مختل        .  دو ديدگاه را بيان مي كنند     
 . د و شنوندگان متفاوتي نظريه ها و اندرزها را مي گيرندنگفته مي شو

در .   اند كه اغلب براي گروه هاي پيشاهنگ كشنده       ندتاريخ هاي يادگيري آن قدر مفصل    
 سازمان، به خصوص مديراني كه مي خواهند جاهاي ديگر همين            ساير اعضاي عوض براي   

ن سعي مي كنيم آنها را براي محققان و            ما همچني .  مفيدند  ،رهيافت را اشاعه بدهند     
 از داستان نوآوري هستند،      يادگيريبيرون از شركت كه مشتاق        در  دانشجويان مديريت   

 . يمسودمند ساز
: ، تاريخ هاي يادگيري براي ارزيابي مراحل مختلف به كار رفته اند                ١٩٩٤از سال    

يابي با بنگاه هاي     ارز(تالش هاي يادگيري تيمي؛ تحوالت شركت،  تالش هاي مشاوره               
 هر تاريخ يادگيري جديد تيم هاي          .المللي ، برنامه هاي دولتي و حركت هاي بين        )مشاوره

برای نظریه و روش کار تاریخ
 یادگیری به

Field Manual for a
Learning Historian, by
George Ruth and Art
Kleiner (Cambridge, MA:
Reflection Learning
Associates, 1997) 
و سایت

com.fieldbook.www://http
html.manual.rla/مراجعه 
 .نمایید

تاریخ یادگیری از کار چندین
 سازمانیمحقق در مرکز یادگیری   

MITکه کارشان را در سال 
 آغاز کردند، شکل گرفته1994
از تمام اعضای این گروه.  است

همچنین از پیتر سنگه،.  متشکریم
اد شاین، جان وان مانن، کریس
آرجریس، دون شون وآنتونی
دی بال، برای عالقه، نقد و تشویق
.به انجام این کار، متشکریم          
داهمچنین از موخان یادگیری لین      

بوث  سووینی، هیالری برادبوری،
مارتی کاستلبرگ، برندا کروز، فیث
فلورر، رابرت فریک، جودی
گیلبرت، ریک گلوور، تونی
گریگوری، هانس هوشاور، تری
جانسون، نینا کراشویتز، ویرجینیا
اوبرایان، اریک سایگل، آن توماس،
جان فویر، دیانا مک گینتی وستون،

 که به ماوِیر،کنلین ویلدر و جووانی     
در توسعه ی کارمان کمک کردند،

 .متشکریم
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 ديناميك هاي سازمان بازگو      يجديد خودش را توليد مي كند،  داستان خودش را درباره            
 اما برخي تيم ها بارها مطرح مي شوند و براي تالش هاي تغيير و يادگيري متعددي             .  مي كند

 . در اينجا دو تيم كه جالب و معمول تر است، آمده اند. به كار مي روند
 

   شيشه اي  شيشه اي  ي يخانهخانه

كنترل به بنگاهي بازتر، افراد براي تغيير، به ويژه         و  مراتبي دستور    هلدر گذر از سازمان سلس    
اما خود روسا نيز    .  سايشان نگاه مي كنند  ؤ به ر  ، رفتارهاي جديد تغيير بنيادي    هنگان اجراي 

 .كارها، گرايش ها و مذاكرات رهبر كامالً در ديد ديگران و در معرض نقد آنهاست. نندنگرا
، در چنين وضعيتي، رهبران مجبورند نوعي رفتار خودآگاه، با فكر و معتبر اختراع كنند             

تجهيزات در اين داستان از تاريخ يادگيري         .  چون مي دانند براساس آن قضاوت مي شوند       
شفافيت اعتبار آن با سطح     .   است هدي در مهارت هاي گفتگو مطرح شد      موضوع جدي  الكترو،

در اين مرحله، او سعي مي كند يكي از كارخانه ها را وادارد در            .   باال و پايين مي رود    مجري آن 
 . تالش جديد مشاركت كند

 
 

من در  .   رخ داده است   ي با افراد تغيير شگرف    برخورد او    يدر شيوه :  عضو تيم مديريت  
 و دستوري بود و      يمدير كنترل يك  او  ...  سي را نديده ام كه تا اين حد تغيير كند          عمرم ك 
براي او دشوار بود كه به سمت واگذاري واقعي اختيار و           .  شده است  مديري مشاركتي    اكنون
 .گيري حركت كند و به افراد اجازه اشتباه كردن بدهد تصميم

، ت آنچه الزم است اتفاق بيفتدپشاو فرايند تغيير شخصي : يك عضو ديگر تيم مديريت
 او را از سلطه     كهالين دريافت مي كند     او مقدار زيادي هدايت و تسهيل آن      .  هان شده است  پن

وقتي افراد مسايل را مطرح مي كنند، اگر جنجالي باشد واكنش شديد نشان               .   مي كند دور
 . چون او درگير كار يادگيري شده است، بهتر گوش مي كند. مي دهد

 ايجاد آن در محيط     ، يادگيري سازماني  يمن معتقدم تنها راه ايجاد زيربنا     :  عاملمدير  
اگر افراد در كارخانه تشويق     .  كار،  در جايي كه شما مي خواهيد يادگيري رخ بدهد، مي باشد          

من اصرار  .  نشوند و تنها در مراكز اداري تشويق شوند، هيچ وقت چنين اتفاقي نمي افتد                
اين اجازه را نداشتم و      در ابتدا   .  تغيير قرار بگيرند  رخانه در معرض     داشتم كه افراد در كا     
 . فرصت آن معلوم نبود

. اما بعد مباحثات داغي داشتيم     .   بود داوطلبانههميشه  .  من نمي خواستم فشار بياورم    
فقط .  طور نبوده كه من نمي خواستم آن را انجام بدهم               اين« به گفت،      مدير كارخانه 
 ».نمي توانستم

 این گزیده از
The Learning Initiation at
Elctro Components, by
Joanne Wyer, George
Roth (Cambridge, MA:
SoL, 1997) 

 . گرفته شده است
برخی توضیحات حاشیه:  توجه

تغییر کرده و ترتیب نقل قول ها نیز
 است رعایت نشده 

 

زیردستان چقدر عقب نشینی را از
رهبر تالش تغییر سازمانی

 می پذیرند؟
 

توجه کنید درک مدیر عامل از
)وقت نداشتیم(دلیل مدیر کارخانه 

ما را(با دلیل اصیل مدیر کارخانه      
متفاوت)  به اشتباه می انداخت     

با وجود تأکید بر ارتباط.  است
شفاف، مدیر کارخانه این نکته را

 .به مدیر عامل گوشزد نکرد
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 سازمان را به مسيري كامالً غلط           ،درگير شدن با تالش يادگيري      :  كارخانهمدير  
من ترجيح مي دهم با واقعيت سر و كار داشته باشم و واقعيت اين است كه ما                    .  مي اندازد

اما .  ما اينجا هستيم تا كارهاي درست را براي سازمان انجام بدهيم           .  محوريم سازماني كنش 
 . سازماني، شركت مار ا بشناسندمشاوران يادگيري فكر نمي كنم 

. مدير عامل به آنها اختيار زيادي در مديريت كسب و كار داده است            :  عضو تيم مديريت  
را خارج از مركز مي فرستد كه به عنوان        )  يادگيري سازماني ( او اين پروژه هاي     از سوي ديگر  

مي گوييد من  شما  «:  مدير كارخانه گفت  .  مي شوندمدرك تضاد يا موقعيت متمايز مطرح         
كه مثل يادگيري،   اختيار دارم، اما اينجا آمده ايد و مي گوييد دقيقاً چه كار بكنم، چيزهايي              

 .  متضادي وجود داردحرف هايبنابراين » .من با آنها، مثل يادگيري، راحت نيستم
 خب، « به جاي اين كه بگويم ،من هنوز تالش هاي يادگيري را انجام مي دهم: مديرعامل 

اگر .  دارم راسخي    ي من به روش هاي يادگيري عقيده      .» مي افتد يكنيد ببينم چه اتفاق   صبر  
  نيز  و شانس موفقيت آن    مي خواهداين نوع كار متوقف شود، شروع مجدد آن وقت زيادي            

 . كاهش مي يابد
 

 

  سه برادرسه برادر

. يي است سه نوع واكنش به تغيير قابل شناسا      وقتي سازماني تغيير فراگير را انجام مي دهد،        
 در واقع واكنش ها در يك فرد ثابت، در         .اين سه نوع واكنش در افراد متفاوت ديده نمي شود        

ما اين سه واكنش را مثل      .  در تمام سطوح سلسله مراتب، وجود دارد     و  هاي سني     تمام گروه 
 :مي دانيمسه برادر 

 

دي نظمي مستقر   به زو (طلب و مسئول، راه اندازي كارناوال تغيير          جاه:  تر برادر بزرگ  •
 .  نوآوري هاي جديدتقدير از پاداش ها و ت، درياف)مي شود

كم در اينجا     تغيير، فقط به اين دليل كه كارها دست           يمتعهد به ايده  :  برادر وسطي  •
 . درك نمي شود و بي پاسخ مي ماندوي ؛ اما در پايان احساسات يبهتر است؛ خطر پذير

 . گاه از نيازهاي انساني و مصر بر آشوب تغييرانتظار حمايت دارد، آ: تر برادر كوچك •
 

 درك ايده   ايرب فشار زيادي    ،تاريخ هاي يادگيري مي گويند كه سازمان ها در حين تغيير       
آنها به  .   اغلب خودشان را بدبين مي دانند      برادران وسطي   .و تالش هاي برادر وسطي دارند     

آنها .   مي داند چگونه صحبت كند     تر با آن مواجه نمي شوند، برادري كه        راحتي برادر بزرگ  
آنها و برادر .  كل سازمان داشته باشنددر و سعي مي كنند اثر خوبي ند تغيير ياغلب در ميانه

آخرین گفته ی مدیر عامل نشان
می دهد که او فکر می کند توقف
پروژه ی تغییر، با وجود کاهش
.احتمال موفقیت، راه بهتری است     
آیا این طور است؟ آیا بدیل برای

 اگر شما به جای آن وجود دارد؟  
مدیر عامل بودید، چه کار

 می کردید؟

 این گزیده از 
Perspectives on Fullscale
Corporate Transformation
:The “OilCo” Learning
History, by Art Kleiner,
George Roth, et al. (New
York: Oxford University
Press, 1999), 

 .تهیه شده است
برخی توضیحات حاشیه:  توجه

تغییر کرده و ترتیب نقل قول ها نیز
 رعایت نشده است 
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يده شوند،  دچگونه آنها مي توانند بهتر      .   يكديگر عمل مي كنند     يتر، اغلب به هزينه     بزرگ
؟ را تهديد مي كند  ند  شنيده شوند، درك شوند و مشاركت داده شوند و چه چيزي اين فراي             

يك ديدگاه بسيار خطرناك در تحول اين است كه سازمان ها از فرايند تغيير شخصي برادر                 
 ايندر اينجا برخي متخصصان تاريخ يادگيري شركتي نفتي                .  وسطي حمايت كنند   

 : دنديناميك ها را نشان مي ده
 
 

  .دندر شركت نفتي چند گروه واقعاً نمي خواهند تالش بكن: مدير
خواهند آنجا باشند، اما     مي.  را متوجه نمي شوند     درست تغيير شركت   يگروه هاي ديگر 

 چون اين احساس را دارم       ممن براي آن گروه ها نگران    .  درست نمي دانند چگونه آنجا باشند    
 . كه به گونه اي عقب مي مانند

يافته اند و   گرفته اند فكر مي كنند به گوشه اي از دانش دست            كار را  كه   ابرخي از آنه  
دچار  احساس برتري     بهاين گروه   .  مي دانند چگونه كارها را بهتر از ديگران انجام بدهند           

 .مي شوند كه شركت را دوپاره مي سازد و روند تحوالت را كند مي كند
ما مي خواستيم بدانيم بردن و حفظ كسب و كار         :   شركت نفتي   يمدير خدمات مشاوره  

؛ شركت نفتي حقوق مرا مي كردم كامپيوتري كار  يت مشاوره در شركبا اين كه . است چطور
» سرتان مي گذرد مال شماست، اما هر چيز ديگري محدوديت است            آنچه در «  .مي پرداخت

 .مي دانستم خودم را  يمن قدرت شبكه
.  هزينه كنيم  يمشي شركت ما مي گويد كه ما نمي توانيم براي كلوپ هاي سالمت             خط
 ، مي شود كه بنگاه مشاوره اي     يي پذيراي درخواست ها  ، در موقعيت  با قرار گرفتن  مديريت  

 .  وقت چنين درخواست هايي نمي كردمهيچپنج سال پيش، . مي داند بديهي
 را  ان ديگر ، منطق و استدالل    در نهايت اما  .  فكر مي كنم چشم انداز خوبي دارم     :  مدير

به آن    ،ي را آغاز مي كند    و وقتي كسي چيز     وجود دارد خودبيني زيادي   .  متقاعد نمي كند 
 و پس از مدتي پاسخ مثبتي نمي گيريد          .د، بنابراين دست مي كشم    نواكنش نشان مي ده  

 .  مي شويم و كمتر فشار مي آوريماهم صدافراد ديگري با . فشار كمتري مي آوريد
 الزم است چيزي    تهر وق من  .  استويليام شخص مورد نظر من      :  مشاور شركت نفتي  

او »  ويليام، اين چيست؟ ويليام، چه سالي اين اتفاق مي افتد؟            «.  ي رومبدانم پيش او م    
.  مي اندازد و چرا آنها مهم بودند      ی  سرسخت است و مرا به ياد مرافعه ها و دعواهاي قديم            

 .  است كه به خاطر مي آوريمافراديتمام چيزي كه داريم . چيزي نوشته نشده است

ی مدیر پاالیشگاه دیدگاه هر گفته
به ترتیب. کند سه برادر را بیان می

برادر«،   »برادر کوچک  «دیدگاه   
»برادر بزرگ «و در آخر     »  وسطی

دیگران ممکن است.  گردد بیان می 
برادر«مخالفت کنند و دیدگاه         

را قهرمانانه بدانند یا آن»  کوچک
را نپذیرند و بگویند هر سه دیدگاه

 .آید به کار نمی

گاهی پاداش هایی که به افرادی با
گرایش فرزند اول داده می شود،

فرهنگ سابق.  قابل توجه است    
شرکت نفتی هرگز به آنها جنین

 .اجازه ای نداده است

»برادر وسطی «این مدیر در نقش      
او با دو مشکل.  می افتد

وقتی دیگری قبالً.  رو به روست
تصمیم گرفته است، چگونه می توان

 .شت خود را رقم زدسرنو
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و كارش كم   .  مي شود و به جايي ديگر منتقل       كندهمكاري نمي  اما ويليام با مدير جديد      
او پنجاه و   .  اهميت تر از حقوقي كه مي گيرد دانسته مي شود و بنابراين كارش را ترك كند              

 .چند سال دارد و يك يا دو بچه دارد
چه و   چه چيزي مي دانند     نمي آورد به خاطر    شويم، كسي ا خالص   هوقتي از شر ويليام    
 . كار مي خواهند بكنند

 

 
  تحقيق، اعتبار عملي و خيالي تحقيق، اعتبار عملي و خيالي 

 متفاوت نگاه به جهان را نشان          يتم هايي مثل اين با فرايند عبرت گرفتن كه سه شيوه            
 : مي دهد، توسعه يافته اند

 

در فضاي سياسي سازمان هاي     .  وفاداري به داده ها را پرورش بدهيد      :  ضرورت تحقيق  •
بنابراين، تاريخ  .  مي شودترديد  هر نوع سندي ـ واقعي يا فرضي ـ            به اعتبار   بزرگ،  

 تا همان مشروعيت تحقيق را كه از هر نوع بهره مي بردسنن علوم اجتماعي از  يادگيري  
 يادگيري تمام      مورخانمثالً   .   داشته باشد     ،مطالعه دانشگاهي انتظار مي رود       

بندي آنها    را كه از متن و گروه         مفاهيميرا مي خوانند،    نوشته هاي مصاحبه ها     دست
ما .  نوشته ها بيرون مي كشند    مرور مي كنند و تم هاي كليدي را از دست         ،رون مي آيد بي

 مي دانند، موضوعاتي كه مهم       يشوندگان اجازه مي دهيم درباره     همچنين به مصاحبه  
 .  يادگيريمورخان موضوعاتي كه سازمان ها مهم مي دانند و نه ؛حرف بزنند

 شادي، هيجان،   يهر داستان تغيير  .  نيدبه بطن داستان نفوذ ك     :  گيري خيالي  جهت •
اين احساسات الزم است در سند      .  و اعتماد را در بر دارد     قداست    ،شوخي، افتخار، شرم  

اين امر در شركت ها و         .  معنادار نخواهد بود    در غير اين صورت           ؛باقي بمانند  
ادي در توليد اسن  .   اند، اهميت بيشتري دارد   كراسي هاي بزرگ كه از خيال بي بهره      وبور

م و بطن هر موضوعي را به        يخوانند، سعي مي كنيم از واقعيات بهره ببر         مي مكه مرد 
ما آنچه را نوشته ايم با صداي بلند مي خوانيم و حواشي را بازنگري                 .  خاطر بياوريم 

 آيا ما را حركت     ؟مي كنيم و از خودمان مي پرسيم، آيا داستان ما واقعي به نظر مي رسد           
 دهد؟ مي 

 افراد معتقدند بهترين      . حساسيت به مخاطب را توسعه بدهيد          :ليگيري عم  جهت •
 را  شانآنها از داستاني كه آنها را شرور مي داند؛ غافل تلقي مي كند يا نگاه                .  هستند

ياد   ، هايي كه مربوط مي دانند آنها فقط از درس. دنمي گيرد، چيزي ياد نمي گير دست كم

افراد زیادی با گرایش های برادر
کوچک،به طور سنتی، نقش های

را پر»  حافظه ی نهادی «غیررسمی  
در.  اکنون آنها می روند   .  می کنند

غیبت آنها، چه کسی یا چه چیزی
جای آنها را می گیرند؟ آیا سیستم
 .اطالعاتی جای آنها را پر می کند

کیفی ازاین رویکرد به تحقیق        
روش شناسی و نظریه عبرت آموزی

 این روش در. گرفته شده است
Basics of Qualitative
Research: Grounded
Theaory Procedures and
Techniques, by Anselm
Strauss and Juliet Corbin
(Newbury Park, CA: Sage
Press, 1990), 

 .توصیف شده است

 

مجموعه تاریخ های یادگیری
تعددی در دسترس است که درم

حواشی صفحات بعد به آنها اشاره
 .می گردد
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 ما سعي مي كنيم    .ندنش هاي مخاطب كسئول وا بنابراين تاريخ هاي يادگيري م   .  مي گيرند
 هماهنگ ،ها، نيازها و واكنش هايي كه افراد شركت به سند مي دهند خودمان را با ارزش  

ها و   به همين دليل مورخان يادگيري داخلي را در تمام مصاحبه ها، عبرت                .  كنيم
زند كه  هاي خنثي را بر مي انگي        آنها توجه به عبارت     .  ويرايش ها دخالت مي دهيم   

 پاسخ را   مي كند،واكنش هاي شديدي در ميان مخاطبان ايجاد مي كند و به ما كمك              
 . تعديل كنيم

 

 كه داشتن بيش از يكي از اين امور در          متوجه شده ايم ما در ايجاد تاريخ هاي يادگيري،      
ز  متفاوتي ا يهر يك به شيوه). اگر غير ممكن نباشد ( بسيار دشوار است     ، در هر لحظه   ،ذهن

زمان به طور عملي      نمي توانيد به بطن داستان خيالي توجه كنيد و هم            .  تفكر نياز دارد   
همچنين توجه به    .  بخواهيد به مديران كمك كنيد با مقاومت دست و پنجه نرم كنند                

 در جنگل خيالي    مي خواهيد منابع مختلف، در زماني كه        توجه به جزييات تحقيق، تنظيم    
 نگاهي عملي داشته باشيد ـ به مخاطب كسب و           مي خواهيدي  وقت.   دشوار است  ،نفوذ كنيد 

 نسبت به جزييات داده هاي      نمي توانيد  ، ايجاز و هدايت باشيد     دنبالكار توجه كنيد و به       
ـ تحقيق  يادگيري از سه منظر مي شنويم و بين اين سه   ريخبنابراين در كار تا   .  باشيد منصف    

 . تر مي شويم  در آنها قوي،مهر چه بيشتر تمرين كني. نگاه حركت مي كنيم
 تحقيق مديريت كسب و كار      ، مي زند كه در بلندمدت    فرمان هاتاريخ يادگيري پلي بين     

كه كارشان از دستورات عملي پيروي         (محققان سازماني دانشگاهي      .  را مؤثرتر مي كند   
 حمايت  ضرورتاً اما   ،»خواهند چه چيزي بشوند    مي«مي دانند چگونه به افراد بگويند      )  مي كند

گويي دور   كساني كه امور خيالي را مي گويند از داستان       .  مناسبي از پيشنهادات آنها نمي شود    
 به دنبال پاسخ    همه جا مديران  .  د كسي به آنها گوش نمي دهد      ن چون فكر مي كن   ،مي مانند
 . ها داشته باشند  چون فكر نمي كنند زماني براي شنيدن داستان،مي گردند

آنها نياز به نتايج    .  گير مي كند  ي مديران را در تمام شيوه هاي تفكر در       تاريخ هاي يادگير 
 . مي زنندندتم پيوسر سي دتر از نيروهاي موجود كسب و كار را به توانايي ايجاد فهم عميق

 

  هاي يادگيري هاي يادگيري   استفاده از تاريخاستفاده از تاريخ

ن ثر تريؤدر واقع برخي از م      .  الزم نيست منتظر تاريخ يادگيري شركت خودتان بمانيد           
چون افراد احساس رهايي بيشتري از گروه . مي كنند شركتي ديگر را استفاده      اسناد  ،جلسات

يك .  راحت ترندمي كنند، براي به كار بستن بينش هاي تاريخ يادگيري در موقعيت  خودشان            

ِA Car Launch with Heart,
by George roth et al.  

ایستادن پای«به چالش های       
معتقدان«و   »  ارزیابی«،   »حرف

 .واقعی و ناباوران مرتبط است
 

The Learning Initiative at
the AutoCo Delta
Assembly Plant, by Ann
R. Thomas (Cambridge,
MA: SoL, 1997), 
داستان کار عمیق با ابزارهای

تفکر«و     »  الگوهای ذهنی    «
را در واحد مونتاژ در»  سیستمی
،»کمبود وقت «این کار با     .  بردارد

»مربوط نبودن «و  »  نداشتن کمک «
 .سر و کار دارد

 
Inventing Organizations
of the 21st Century:
Producing Knowledge
Through Collaboration,
By Nina Kruschwitz and
George Roth (Cambridge,
MA: SoL, 1998), 
همکاری شرکت خدمات مالی،
شرکتی مشاوره ای و یک دانشگاه

این کار به.  را بیان می کند     
اداره«،   »اندازه گیری«چالش های   

 .مرتبط است» ترویج«و » کردن

The Learning Initiative at
Elctro Components, by
Joanne Wyer, George
Roth, et al., (Cambridge,
MA: SoL, 1997), 
داستان پروژه ی گفتگوی شعبه ی
آمریکایی شرکتی اروپایی را بازگو

این داستان با چالش های.  می کند
معتقدان«و  »    ایستادن پای حرف  «

 .ستمرتبط ا»  واقعی و ناباوران
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را بخوانند و     از ديگران بخواهيد آن   د،   موقعيت خود را برداري    درباره ي  ييا دو بخش از سند    
 : روز را درباره پرسش هاي زير صحبت كنيدسپس نصف 

 

قدم است؟   چه اتفاقي افتاده است؟ در اين داستان چه اتفاقي مي افتد؟ چه كسي پيش              •
چه چيزي آنها را    چه چيزي آنها را متعجب مي كند؟        بين خطوط چه اتفاقي مي افتد؟      

سي در داستان   به دام مي اندازد؟ چه چيزي آنها را به پيش مي راند؟ چه توصيه هاي اسا            
 ؟ كمك مي كندموقعيت خودمان در درك  كه به ما است

 چالش هايي كه   چه شباهتي با   بعد چي؟ چالش هاي اين گروه       ،حتي اگر اين طور باشد     •
 نيروهاي مشابهي ما را متعجب مي كند، پيش مي راند يا به             چه؟   ايم، دارد با آن مواجه  
  ؟دام مي اندازد

د از اين كه داستان خودمان را از بيرون ديديم، چه چيزي             بعد چه اتفاقي مي افتد؟ بع     •
 داريم؟ نتايج   كسبچه مدت وقت براي     ( تعيين مي كنيم؟    يخلق مي كنيم؟ چه معيار   

كارها رو  )  حس مي كنيم يا فكر مي كنيم    (چگونه مي دانيم   )  انتظار داريم؟ را    يچه نتايج 
كارها بد پيش مي رود؟    )  يمحس مي كنيم يا فكر مي كن    (به راه است؟ چگونه مي دانيم      

 ؟ يمچقدر مراقب
 

   تاريخ يادگيري در فورد تاريخ يادگيري در فورد ي يتجربهتجربه

 ارزش متوجهمن در ابتدا وقتي : Visteonبتسي ماكسول، مدير يادگيري سازماني، فورد و 
 و قرار بود   آن بين كارمندان جديد منصوب شده بودم          ترويجتاريخ يادگيري شدم كه براي      

. توجه آنها تعجب مرا بر انگيخت      .  پيش ببرند يد اتومبيلي را     تول  يبه آنها كمك كنم پروژه    
آنها به اهميت  .   چالش هاي پيش از قبل آگاهي دارند       يبراي اولين بار، احساس كردند درباره     

تاريخ .  درك كنند را  سايشان  ؤ وقوف دارند و مي دانند چگونه صداقت ر        ايستادن پاي حرف  
 مثل سرمشق آشنا مي كند و باعث مي شود             آنها را با برخي فرايندهاي فني         ،يادگيري
 .  بي تجربگي كمتري بكننداحساس

ما همان تاريخ يادگيري را در بين گروه رهبران شبكه توزيع كرديم، هر هفته تكه اي از                
 اين مطالب انتظار داشتيم   .   آن جلسه مي گذاشتيم    يآن را مي خوانديم و براي صحبت درباره      

 طراحي   ي درباره فصلي از آن  .  اتفاق نيز افتاد  د بدهد و اين       موار  يبه ما بينشي در بقيه     
 . آزمايشگاه يادگيري بود كه فقط برخي از ما در معرض آن بوديم

ما .  شاي كژكاركردهاي گروهمان متعجب مي سازد     فاما تاريخ هاي يادگيري ما را با ا        
ي سيستمي آنان   فرستادند و همكاراني كه نيروها    مي   رهبراني داشتيم كه نشانه هاي مبهمي    

Perspectives on FullScale
Corporate Transformation
:The “OilCo” Learning
History, by Art Kleiner,
George Roth, et al., (New
York: Oxford University
Press, 1999), 
این کتاب سه سال تغییر سازمانی

این تغییر با.  را توصیف می کند   
اداره»  «مربوط بودن «چالشی های  

» هدفاستراتژی و     «و   »  کردن
 .مرتبط است

 The Learning Initiative at
Mighty Motors Inc, by
Marty Cistleberg, George
Roth, et al., (Cambridge,
MA: SoL, 1997), 
این کتاب برای مقابله با چهار
.چالش اول ارزش مند است          

،»نداشتن کمک «،  »کمبود وقت «
ایستادن پای«و  »  مربوط نبودن «

 .»حرف
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 اين امكان را مي داد كه از       ان ديگر  يصحبت از تجربه  .   كار كنند  هرا وامي داشت چند منظور   
. احساسات خودمان رها شويم و به ديدگاهي بي طرف برسيم و به مسايل خودمان بپردازيم              

 .  داشتيمزياديبخش  ما گفتگوهاي رضايت
خ هاي يادگيري براي فورد مهم بودند      تاري:   اجرايي فورد   يويك لئو، مدير مركز توسعه    

 وقتي به گذشته نگاه مي كنم، تنها        . ارشد آنها را صفحه به صفحه مي خواندند        انچون مدير 
اين .  ند مديران ارشد ارسال مي كرديم و كامالً خوانده مي شد           براي كه   استگزارش هايي  
.  آماتور نمي آييم  ،ظربه ن .  كمك كرده است   تالش هاي يادگيري    در پايدار كردن  مسئله به ما    

. حركتي براي محدود كردن فعاليت هاي ما وجود ندارد و حمايت هايي نيز از باال وجود دارد               
 .اين امر سهيمند در يادگيريمن معتقدم تاريخ هاي 

گزارش هاي يادگيري اهميت زيادي دارند و نشان مي دهند كه كارها درست يا غلط                 
ه بگويد شركت خارج از كنترل است يا عمداً محصول           چيزي در آنها نبود ك    .  پيش مي روند 

 اما كاري بي نقص را     نمايان مي كنند،  گاهي نتايج خوبي را      گزارش ها.   توليد نمي كند  مناسبي
به اين  .   دارد و با آنها درگير است      يآنها نشان مي دهند كه شركت مشكالت     .  نشان نمي دهند 

 . ترتيب تالش ما را معتبر مي سازند
 

 هارلي ديويدسون   سيستمي ينهكتابخا

هارلي ـ ديويدسون باعث تعجب خودشان و          محصول در   طرح ريزي، تيم   ١٩٩٧   يدر ژوييه 
 كمتري از آنچه در      بآنها ابزار جديدي توليد كردند كه استرس و اضطرا           .  ديگران شدند 
 يفتارمشي و ر اين امر از تغييرات خط   .   داشت ، مهلت انجام كارها تجربه مي شود     سراسيمگي

لسون نبا كمك مديران و مهندسان،        .  ناشي مي شد   ،چند سال قبل آغاز شده بود       از  كه  
 -دسون  ي  هارلي ديو   ي و مسئول مديريت برنامه    MIT در    پويا  سيستم هاي دپنينگ، استا  ري

 را محصول   طرح ريزي نمودارهاي سيستمي توسعه داده اند كه نيروهاي مانع           -فر   دان كي 
 . تنظيم مي كنند

كه براي  سابق را   ارزش مند  لقه هاي سيستم توجه به تعامل خط مشي ها و رفتارهاي           ح
هايي كه شركت براي بقاي مالي مبارزه         مثالً، طي سال  .   برمي انگيزد سازمان مشكل سازند، 

 بتوانند   بسيار مؤثر بود تا       فرايندهاي توليد   با مهندسان توليد     آشنا نگه داشتن مي كرد،  
  ي جديدي براي عرضه     مسيستاما بعد، وقتي شركت        .  ام بدهند را انج الزم  تغييرات  

 محصول  طرح ريزيهاي زيادي در فرايند      محصوالت جديد به بازار ايجاد كرد، باعث اغتشاش       

برای اطالعات بیشتر درباره ی
تاریخ های یادگیری از جمله تاریخ
یادگیری دانشگاه آکسفورد به

com.fieldbook.www://http
html.lh/مراجعه نمایید . 



   رقص تغيير♦  ٤٧٨ 

 

 

 بيش از توانايي انجام تغييرات        خود شركت به منابع  كه  اين اغتشاش، نيز باعث شد       .  شد
 . نمايدتوجه 

 نمودارهاي سيستمي خود را       ي كتابخانه ١٩٩٧پنينگ و ديگران از سال          ري ،فر كي
معادل ده چالش اين كتاب است ـ نمودارهاي سيستمي موتور              كار  اين  .  توسعه داده اند 

. كاربرد دارد  در تمام شركت ها       ، محصول است و وقتي كامل شود         طرح ريزيپيشرفت  
ورد و  فون،   هارلي ـ ديويدس    اساس مطالعات حركت كيفيت در       بر سيستم هاي پويا الگوهاي  
AT&T و به رهبران عملياتي     ، آغاز مناسبي براي تمام شركت ها فراهم مي كنند         ي، نقطه 

 . كمك مي كنند مناسب تغيير باشند
 كرده اند در پنينگ و ديگران آماده        ريمقاالتي كه    داستان پروژه را مي توانيد در         

html.home/group-s/edu.mit.sysdyn.www://ttph   هارلي  مواد.   پيدا نماييد  /
MIT                    وب ما در                صفحه يبه      .   سال بعد منتشر مي شود 
html.engineimprovement/com.fieldbook.WWW://http     براي اطالعات به 

 كراشويتزينا  ن.دروز مراجعه كني
   

  جهاني ي فعاليت طبقه يحوزه   ٨
  ، مشاهده و مرور پس از فعاليت در ارتش آمريكا، مشاهده و مرور پس از فعاليت در ارتش آمريكاشبيه سازيشبيه سازي

طي چند سال گذشته، ارتش آمريكا تأمل گروهي را به شيوه اي سيستماتيك و                  
 ،آنها به موقعيت هاي عملياتي بي سابقه اي دست يافته اند      .  گسترده دروني كرده است   

از پيوند  )  و ناظران بيروني   ( خودشان    .)هاييتي   در عمليات توفان صحرا و        مثالً(
 .تالش هاي يادگيري با بهبودهاي عملكردشان راضي بوده اند

هنوز كسب و كارها و         .  ندبي ترديد ارتش ها سازمان هايي منحصر به فرد          
ها در   ترويج نوآوري    يسازمان هاي ديگر مي توانند چيزهاي زيادي از ارتش درباره         

در ضمن ارتش در سال هاي اخير با تغييرات و         .   وسيع و جهاني ياد بگيرند     يسازمان
است كه چالش هاي همتايان غيرنظامي اش را منعكس              فشارهايي مواجه بوده   

 كاهش بودجه روي     و ارتش به كارهاي جديد مثل مأموريت هاي حفظ صلح       .  مي كند
تغيير كرده اند و از ارتشي اجباري به       نيروهاي آن از نظر جنسيت و نژاد        .  آورده است 

 در پيش گرفته است كه      يفن آوري هاي جديد .  نيرويي داوطلبانه تبديل شده است    
 . به سرعت مهارت ها و توانايي هاي سنتي را منزوي مي كند

نویسنده از جان اوشیا، مدیر
برنامه ی استراتژیک کالج جنگ

 فرصت بازدید ازارتش برای  
مرکز یادگیری ملی و مشاهده ی

 .مرور پس از فعالیت متشکریم

از هال نلسون برای همکاری در
برای.  تدوین این مطالب متشکریم   

اطالع بیشتر از تاریخ رویکرد
تأمل در عمل«ارتش آمریکا به     

، نوشته ی هال»ارتش آمریکا  
نلسون در

army/com.fieldbook://http
html.nelson-مراجعه نمایید . 
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 در تقويت و رهبري        خود  از تجارب   مطالبيدر مقاالت زير، افسران ارتش         
 ارتش   در ون تمام اين رهبران از خدمت        چند اكن   هر.  يادگيري بيان مي كنند   

 آنها، همان قدر كه هنگام مصاحبه با من معلوم          اشتياقبازنشسته شده اند، اميدواريم    
 فعاليت هايي را كه يادگيري     هنوزآنها  .  بود، اكنون نيز براي خوانندگان روشن باشد       

جورج .  دبدهد، تعقيب مي نماين  را در حوزه هاي نظامي و غيرنظامي توسعه و تقويت           
 روث

 

  »»..، شما مرده ايد، شما مرده ايد٢٦٢٦   ي يشمارهشماره««فراتر از فراتر از 
 ارتش   یبازنشسته(، فیل کازبی و جیم مادن         ) آمریکا  یژنرال بازنشسته (یک براون   ر

 )آمریکا

 دشمن را   ، ميدان جنگ  حضور عملي در   قبل از    بايدم كه سربازان    يها پيش متوجه شد    مدت
اب، آزمون و نقدهاي افسران به دست       اما آموزش سنتي سربازان با سخنراني، كت       .  بشناسند

بعد از جنگ ويتنام، مزاياي قابل        .  استگروه كوچكي از افراد       توسط  مي آيد و هميشه     
 SCOPESمدتي از سيستمي موسوم به      .   ديديم شبيه سازيتوجهي در يادگيري به كمك      

 ن نيز  سربازا  كاله روي نصب شده بود و      دوربينيسرباز،   هر   تفنگ   روي  .استفاده مي كرديم 
اگر در طي آموزش سربازي ديگر را مي ديديد، موضوع را به               .   اي نوشته شده بود    شماره

 ».، شما مرده ايد٢٦  يشماره«: تسهيل گر مي گفتيد و وي به سرباز مي گفت
 آنها با آواز    .به ويژه براي سربازان كم سواد و بي انگيزه ي ارتش بسيار مؤثر بود            اين كار   
. كاري كاهش يافت و مهارت هاي آنها پيشرفت كرد            ارش هاي بزه تعداد گز .  برمي گشتند

كساني كه چيزي از تاكتيك هاي نظامي نمي دانستند، آتش مي كردند و براي استتار به                  
مي دويدند، فقط به اين دليل كه در مبارزه بودند و مي خواستند حريف را شكست                   سرعت
 . بدهند

به  گروهي    پويايي:   از دو منظر است      اين پيچيدگي .  رهيافت جاري پيچيده تر است    
.  و جمعي و فن آوري مورد استفاده        فردي تجارب   درك فوري  كمك به افراد براي       منظور

 .  تاكتيكي چهار جز اصلي را تركيب مي كندشبيه سازي
 

در واحدها از دسته تا گردان، كارآموز دو هفته را در يكي از سه              .  شبيه سازي يك جنگ   •
آنها نبردگاهي مصنوعي است كه سربازان با        از  هر يك   .  راندمركز آموزش ملي مي گذ   

 اما واقعاً يكديگر را        .مانورهاي نظامي براي مأموريت هاي نظامي آماده مي شوند           
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 مثل سالح هاي ليزري كه      زياديبراي انجام اين تجربه، ما فن آوري هاي         .  نمي كشند
چنين فن آوري هاي نرمي نيز     هم .، توسعه داده ايم  براي نشان دادن كشتن به كار مي رود      

 زيادي  شبيه سازي هايارتش  .   داريم مثل تكنيك هاي مشاركت افراد در بازي نقش         
داشته است كه سربازان بر روي دشمن آتش گشوده اند؛ اما اولين بار است كه دشمن                 

مي ميرند يا : بازيكناني كه كارشان را با هم انجام نمي دهند تلف مي شوند         .  پاسخ مي دهد 
 كه سربازان با دشمن       مشابه وقتي است   خطر واقعي و هيجان       .  وح مي شوند مجر

 . مي جنگند
مركز يادگيري  »  آيا شليك هدف را نابود كرده است يا خير؟          «:   فقط بدانيم  ،بازخورد •

 كه حركت هر     است آوري اطالعات بزرگ و دقيقي پوشانده شده        ملي با ابزارهاي جمع   
ابزارها بايد آن قدر پيچيده باشند كه        .   مي كند ابيرديسرباز را حتي در گرماگرم نبرد        

بعد از  .  باوركردني به نظر بيايند تا آنجا كه افراد نتوانند اعتبار آنها را زير سؤال ببرند                 
در اين  .   از فعاليت موسوم است      پس كه به مرور       دنبرد؛ گفتگوهاي عميقي مي شو    

 و موثقي كه     حتميه هاي  اشاره مي كنيم، داد  »  حقايق موقعيت «جلسات، ما مدام به      
 . ابزارها و نمايشگرها جمع كرده اند

 بادانش و تواناست كه مي تواند به         معتمد،وي فردي   :  ناظري مبارزه را نگاه مي كند      •
در جلسات مرور پس از فعاليت كه بعداً        »  .شما اشتباه كرديد  «:  سربازان و افسران بگويد   

سپس از  .  م مبارزه را مطرح مي كنند      مه  يانجام مي شود، ناظران چهار يا پنج واقعه        
 حرف  ، وقايع كليدي كه تجربه كرده اند       يسربازان دو طرف مبارزه مي خواهند درباره      

 . گفتگوهاي مشابهي بين فرماندهان ارشد و زيردستان درمي گيرد. بزنند
 يبرخي از ناظران نگرش   .   تاكتيكي به توانايي ناظر بستگي دارد      شبيه سازيكيفيت  

اگر .  مي نمايندكنند و گفتگو را قطع      مي آنها در اين نقش افراد را عصباني        .  نددارمقتدر  
ناظر بايد ارشديت و    .  نياوريم، اين امر پروژه را از بين مي برد          غيرمقتدارنه رو   يبه شيوه 
 كافي داشته باشد تا مبارزه و ديناميك نظامي را بفهمد و بتواند به انجام بحث                 يتجربه

 . ان را به دقت انتخاب مي كنيم و آنها را عميقاً آموزش مي دهيمما ناظر. كمك كند
 وقتي افراد دانش نظري داشته باشند كه چگونه          .نبردهازمان و تسهيالت براي تكرار        •

به همين  .  بدهيد ديگري    ي مبارزه فرصت به آنها    ناچاريدمي توانند بهتر مبارزه كنند،      
 . مي گذراننددليل افراد دو هفته را در مركز آموزش ملي 

 

 به توانايي هايي دست مي يابند كه تاكنون ،اين واحدهاي آموزشي فراتر از شمار كشته ها   
مثالً سربازان جوان و بي تجربه اي در ميدان جنگ داشته ايم كه براي كمك به                .  نداشته ايم
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ا درخواست  آنها هنوز آموزش نديده اند ت    .  توپخانه فرستاده شده اند تا با مهاجمان مقابله كنند       
 تاكتيكي فكر كنند و در سطح خود برنامه            هچگونرا درست بيان كنند، اما مي دانستند         

در توفان صحرا و عمليات هاي     .   برابر تشديد فرايند يادگيري است     ٥ تا   ٣ بين   ،نتيجه.  بريزند
هاييتي و بوسني، بسياري از افسران ارشد مي گفتند كه سربازان بهتر از انتظار                   اخير در  

 . تمام كارهايي كه معموالً غلط انجام مي شد،  اتفاق نيفتاده است. ده اندبو
 .وارد ميدان شد  يادداشت مي كرد،   اتفاقات را    با ناظري كه      واحد هاييتي، اولين      رد
 درصد  ٨٥وقتي دومين واحد رسيد،      .  فرستاد آموزشي طراحي كرد كه به آمريكا           يبسته

 بار ١٠ انجام داده ام يا   رداده ام، آنجا بوده ام، آن را پنج با      من آن را انجام     «سربازان مي گفتند،   
 .  ياد گرفته بودندخود  يچون آنها در واقع آن را از اولين تجربه» . بار١٥يا 

.  تاكتيكي را از سر گذرانده اند     شبيه سازيتاكنون بيشتر فرماندهان ارشد ارتش فرايند        
 سال طول مي كشد تا     ١٥ تا   ١٠اما به نظر ما     .  دآنها مزاياي آن را براي واحدهايشان ديده ان      

ترديدهاي فراواني در مورد اين محيط هاي يادگيري گران وجود           .  بيابيمدست  مزايا  به آن   
 ا ريگان، اين برنامه هرگز اجر      دورانبدون تهديد شوروي و بودجه هاي باالي نظامي          .  دارد

را مفيد  ين نوع يادگيري       ا سرمايه گذاري در افراد كليدي در رهبري ارشد          .  نمي شد
 . مي دانستند، به همين توانسته ايم اين كار را انجام بدهيم

 

  چه شركت هايي مي توانند از مرور پس از فعاليت ياد بگيرند چه شركت هايي مي توانند از مرور پس از فعاليت ياد بگيرند 

 جورج روث

 مي داند كه با توجه به         ا يبحثي حرفه اي در مورد واقعه     « مرور پس از فعاليت را         ،ارتش
كنندگان اين امكان را مي دهد كه كشف كنند چه             ركت انجام مي شود و به ش       يمعيارهاي

اتفاقي افتاده، چرا اتفاق افتاده است و چگونه نقاط قوت را حفظ كنند و نقاط ضعف را بهتر                   
ريزي و آمادگي    مرور پس از فعاليت بعد از هر مأموريت انجام مي شود و به برنامه               »  .كنند

 انجام هاي وظيفه ايركت و سپس سطح نيرو، شگروه گفتگويي دو ساعته در .دقيق نياز دارد 
 ، درس هايي را كه از جلسات قبل فرار گرفته اند        داده مي شود  به تمام سطوح اجازه      مي گيرد،

 بعد از وقايع مهم رخ مي دهد و معموالً ناظراني          ،مرور پس از فعاليت غيررسمي    .  به كار ببرند  
 . خواست مي كنند در، آن راكه با سربازان منفرد يا واحد كار مي كنند

كمك به سربازان براي كشف آنچه در          :  هدف مرور پس از فعاليت يك چيز است          
.  بعد بايد متفاوت اتفاق بيفتد      ياي مهم رخ داده، چرا اتفاق افتاده است و چگونه دفعه           واقعه

 : چندين جز مهم دارد،مرور پس از فعاليت براي رسيدن به اين هدف
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ب تعريف شده اند، بنابراين همه به صراحت مي دانند           و خو  ندمعيارهاي عملكرد عام   •
 . چطور قضاوت مي شوند

، به   اندقواعد مرور پس از فعاليت براي رهبري فرايندي نسبتاً دموكراتيك طراحي شده             •
به افراد  .  زنندمي  خطاهاي خودشان و ديگران حرف         ي افراد راحت درباره   ،همين دليل 

»  بلند و روشن صحبت كنيد    «تا  »  ر بگذاريد مشكالت شخصي را در پشت د     «مي گويند  
 . گويي و بي طرفي را ايجاد كنيد هنجار رك» .زودرنج نباشيد«و 

مرورها هميشه شامل مأموريت و مفاهيم واحدهاي منفرد و كل نيرو مي شود، بنابراين               •
 .  قضاوت كنند مورد نظركنندگان مي توانند عملكرد واقعي را در مقابل اهداف شركت

 كه ابزارها و ناظران انساني گزارش        مشهودند حقايق بحثي نمي شود؛ وقايعي        يدرباره •
چه اتفاق افتاد؟ چرا اتفاق      «:  كليدي به ترتيب مطرح مي شوند     سه پرسش   .  مي دهند

د تا روايت   نوقايع با نظم زماني در نظر گرفته مي شو       »   افتاد؟  براي آن، چه بايد بكنيم؟     
 . گردد جلوگيري  و از سر درگميشودواقعه تشويق 

مشاركت را حداكثر كنيد،    :   آموزش ديده است و قواعد خودش را دارد         ،ناظر تسهيل گر  •
 ثبت  را مرور و   دايم نكات كليدي      .به اهداف آموزش توجه كنيد تا گروه فرعي نشود          

 .)تا گروه حافظه خودش را توسعه بدهدبنويسيد روي تخته  (كنيد
 

فورت .   بر روي مرور پس از فعاليت كرده است            دولت آمريكا سرمايه گذاري فراواني    
.  هكتار است  ٢٤٠٠٠٠ كاليفرنيا، يكي از سه مركز آموزش ملي ارتش، بيش از               درايروين  

بيش از يك ميليارد دالر روي آن سرمايه گذاري شده است و روزانه يك ميليون دالر هزينه                 
 افراد از تجربه اشان ياد     اين مسئله به ارتش دلگرمي زيادي مي دهد كه مطمئن باشد          .  دارد

 .مي گيرند
اما بررسي پس از فعاليت به خودي خود براي تداوم فرايندهاي يادگيري كفايت                    

تر يادگيري است كه شامل      مرور پس از فعاليت در ارتش، بخشي از زيربناي بزرگ         .  نمي كند
آنها ، مراكز آموزش ملي و ابزارهاي           )ميدان هاي فعاليت مديريتي   (سازي آموزش     شبيه

 مهارت هاي فردي براي     يروابط هدايت و نصيحت و توسعه     (و ناظران   )  تاريخ هاي يادگيري (
شما نمي توانيد با تكنيك هاي مشابه به نتايج ارتش دست         .  مي باشد)   مؤثر مشاركتارتباط و   

 . ند سيستمي منسجم مؤثرصورت، آنها همراه با يكديگر به بيابيد
به نظر مي رسد يك نسل رهبري در         .  ق نمي افتد اين سطح از انسجام يك شبه اتفا        

چارچوب قديمي  .  ارتش تغيير كرده است تا اين رهيافت يادگيري نهادينه شده است                
وقتي افسران جوان رهبراني ارشد مي شوند،       .  حساسيت بيشتري به نتايج زود هنگام دارد       



٤٨٣  ♦ ترويج  

 

 

ه تعهد به يادگيري     ب ،هايي كه آموخته اند   تجارب شخصي آنها با مرور پس از فعاليت و درس         
 فعاليت خودشان را دارند كه به مانورهاي        حوزه هايهبران ارشد   ردر ضمن،   .  تبديل مي شود 

 ثابتي از    يبه اين ترتيب ارتش زنجيره    ).  مراجعه كنيد ٤٨٧   يبه صفحه (لويزيانا موسوم است    
.  شود سطوح ارتش را شامل مي      نتريمرور هاي عملكرد، ايجاد مي كند كه از گردان تا باال          

شبكه رهبران     يتالش هاي يادگيري در سطوح مختلف ارتش را مي توان تالشي براي توسعه          
 رهبران   ي دانست كه آنها نيز به نوبه خود فرصت توسعه          آتيو عملياتي به رهبران اجرايي      

 .  را فراهم مي كننديعملياتي و شبكه جديد
دام آموزش مي بيند تا روزي     اگر ارتش م  «:  اخيراً تعبيري را به صورت شوخي شنيده ام       

اعضاي با تمام احترامي كه » .عمل كند، شركت ها مدام كار مي كنند و منتظر آموزش مؤثرند
، حيرت آور است ندقايل) و تعداد نظاميان در پست هاي مهم شركت ها ( براي ارتش    سازمان ها

با روشن  .  تكه رهيافت ارتش در مورد يادگيري در جهان كسب و كار نفوذ كمي داشته اس               
، مزاياي رهيافت منسجم روشن تر مي شود و سازمان هاي بيشتري از             شدن تجربه ي ارتش  

 . اين نمونه پيروي مي كنند
 

 اميد يك روش نيست
 یاد بگیرند چه چیزی می توانند رهبران کسب و کار از ارتش آمریکا 

در .   خواندن آن مي بريد   از  زيادياين كتاب نگاهي فريبنده از يادگيري ارايه مي كند كه سود           
سي سال گذشته، ارتش آمريكا زيربناي دقيق و با فكري براي ايجاد توانايي هاي افرادش،                 

 اتيداستاني كه در اينجا گفته مي شود شامل تغيير         .  افسران و سربازان، توسعه داده است      
اري ساده  اين ك .  محور رهبران ارشد و تحول سازمان است       پس از ويتنام، ايجاد تيم يادگيري     

 مشابهي از   سطوحاما مثال هاي متعددي مي آورد كه مي تواند به سازمان هايي كه             .  نيست
 همكار  ، ميان تعهد رهبر      ي كتاب رابطه    يترين جنبه  قوي.   كمك كند   ،تغيير را دارند   
  ث جورج رو ـ و توانايي سازمان براي اجراي ايده هاي جديد است ـ سوليوان،نويسنده ژنرال

Hope Is not a Method: What Business Leaders Can Learn From 
American Army, by Gordon Sullivan and Michael V. Harper (New 
York: Times Books/Random House, 1996). 

   

 



   رقص تغيير♦  ٤٨٤ 

 

 

  نزاع نزاع تعبير تعبير 

  ارتش آمریکا  یون سولیوان، بازنشستهدژنرال گور

 رهبري اجرايي در باز تعريف سازمان 

 ١٠اما در   »  .روس ها را شكست بده      «.قع بخشي از يك سازمان منحصر بوده ام        اغلب موا 
من و ژنرال هاي ديگر از خودمان پرسيديم چرا آمريكا          .  ، آن توجه تغيير كرد     ١٩٨٩نوامبر  

 را به )  ييا گروه (كشور  :  ما چهار دليل را بر شمرديم     .  پس از جنگ سرد به ارتش نياز دارد        
 حمايتي  چتر؛ در هنگام فاجعه     بشود)  يا گروهي ( كشور   نجام كار ا؛ مانع    وادارد انجام كاري 

مثالً با فرستادن نيرو به خليج فارس، به متحدين         .  ( و دوستان را بيمه كند     متحدينباشد؛ و   
اين .)  خود نشان داديم كه هنوز در ميدان هستيم و مي توانند روي ما حساب كنند                     

 . ده و اكنون الويت يافته بودند به حاشيه رانده ش١٩٥٠  يموضوعات بعد از دهه
 و از پيچيدگي فضاي سياسي واشنگتن و فشارهايي كه رهبران             ممن رهبر ميدان بود   
تقريباً .   رييس ستاد ارتش شدم      ١٩٩١در سال    .  م بي خبر بود   ،اجرايي احساس مي كنند   

شش ماه طول كشيد تا     »  .شما دچار چالش رهبري شده ايد    «:  بالفاصله يك نفر به من گفت     
 . ين جمله را دريابما

در ارتش، مثل اكثر سازمان ها، ارشد ترين رهبران اجرايي باالترين مقامات ميدان در               
ما .  بدون توجه به اين كه افراد سازمان مجبورند به چه وقايعي بپردازند       .نظر گرفته مي شدند  

 فعاليت اصلي    خودمان را فراتر از    .بايد راهي پيدا كنيم تا خودمان را در ميدان قرار بدهيم           
اين كار را بدون دست كم گرفتن رده هاي مياني كه سطوح ارشد را از               .  سازمان قرار ندهيم  

 .  انجام بدهيم،ميدان دور نگه مي دارند
مثالً، هشت دقيقه طول    .  استمسايلي كه به آنها مي پردازيم محتاج مشاركت متفاوتي         

اكنون .  گيرد و شليك نمايد     نشانه ب مي كشيد واحد توپخانه به طور مؤثر هدفي را                
 باقيمانده چه كار     يبا پنج دقيقه  .   آن را به سه دقيقه كاهش داده است        ،فن آوري هاي جديد 
 مي توانيم بكنيم؟ 

ت نظامي كمتر است، و اين        اكرتر به معناي تدا     زمان كوتاه .  اين پرسشي مهم است    
 تغييرات زيادي در     مسئله واحدهاي مهمات، كشتي ها و كاميون هاي كمتري مي خواهد و          

 ،پرداختن به اين موضوع كوچك      .   مي دهد رخلجستيك، هماهنگي و آموزش سازماني         
 . جويي پنج دقيقه، تمام افراد از سرباز تا ارشد ترين افراد سازمان را درگير مي كند صرفه
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 برايمجبور بوديم راهي     .  مواجه اندهاي ارشد با چالش رهبري        ال زمان اكثر ژنر    هم
اين كار با ارتباط در سطوح پايين و با تشويق سطوح مياني انجام                  .  بيابيمزي  اعتمادسا
 .مي گيرد

 به ياد آنها  .   جلساتي شروع كرديم كه به مانورهاي لويزيانا موسوم بود             يما با توسعه  
چشم انداز ما . به اين نام موسوم شدند   ،مانورهاي ژنرال جورج مارشال قبل جنگ جهاني دوم       

 نامطمئن پيش    ي اين موضوع بود كه چگونه ارتش در آينده         يبارهرارشد د  رهبران   يگفتگو
فقط به ما بگوييد مي خواهيد     «افراد مي گفتند،   .  سازمان با اين مسئله مشكل داشت     .  مي رود

 روزمره كنار گذاشته شده  ي باال از تجربهپست هاياما مي ديديم كه افراد در      »  چه كار كنيم،  
فرايند .  هاي جزيي را متوجه شوند      كه نتيجه بگيريم آنها اختالف     بودند و غير منطقي بود       

ي  در سال چنين جلسات     رهمكاري خود را در اين جلسات ايجاد كرديم و ارتش چند با               
 .برگزار كرد

اين اصل به فرهنگي دامن زد كه در آن حتي افسران ارشدتر نيز در مرور پس از                        
 و  مي ديدند اين موضوع را     همه و   مي گرفتند آنها در ميدان قرار       .فعاليت شركت مي كردند  

 .ياد مي گرفتند
.  اتفاق مي افتد  ي وقايع جالب  ،دنوقتي افراد فرآيند يادگيري را به اين شيوه انجام مي ده         

 مشاركت آموزش را     شبيه سازي كشورهاي ديگر      متوجه شديم كه    ما اين مسئله را وقتي     
صور كنند كه در مرور پس از فعاليت           آنها شوكه شدند، نمي توانستند ت     .  مشاهده كردند 

اين خيلي خوب است اما      «داري به افسري مي گويد،       حضور دارند و مي شنوند كه درجه       
 .» ياد بگيرم آن را اجرا كنمبايد به من نگفت كه يكس

، بسيار  را به عهده داريد     هاي سلسله مراتبي     اگر شما رهبري اجرايي در سازمان         
ترين تيم ها آسوده و با خيال راحت           شويد حتي كوچك   برانگيز است كه متوجه        چالش

اگر فرهنگ  .   تا عملكردشان را بهتر كنند      مي دهندمرورهاي پس از فعاليت خود را انجام          
چطور اين كار را انجام داديد؟ از كارتان        «:  اين رهيافت را بپذيرد، مي توانيد بپرسيد     سازمان  

وقتي مرورهاي پس از فعاليت      »  كرده ايد؟چه چيزي ياد گرفته ايد؟ چگونه بر موانع غلبه           
درس ها بخشي از زيربناي      به تدريج فرهنگ سازماني جديدي ايجاد مي كند، اين              تيم ها

 .يادگيري خواهد شد

برای عالقه مندان نظریه و رویکرد
عمقی که نقشی عمده در نحول

 دارد، به 
U.S. Army in Transition,
by Frederick J. Brown,
PhD. (Washington:
Brassey’s, U/S., Inc,
1993), 

یی از محیطاین کتاب نگرشی جز    
استراتژیک ارتش آمریکا،  رویکرد
آنها به آموزش و تکامل آن و
نقش فن آوری اطالعات در نزاع را

   .شامل می شود
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  چيستند؟  گروه هاي غيررسمي٩
 نررکریس ت

 اكنون   كسب و كار زيراكس بود،      كريس ترنر كه تا همين اواخر رابط داخلي خدمات        
 .  ايجاد جوامع عميق را دارد يه تجربهمشاوري است ك

 كه سعي مي كردم استراتژي ايجاد كنم كه خدمات كسب و كار زيراكس                ١٩٩٣در سال   
سسه روشي براي   ؤاين م .  رشد كند، از موسسه تحقيقات يادگيري در پالوآلتو ديدن كردم           

عيات آنها واق .   توسعه داده بود     يشناسي فرهنگ  ها مثل روش انسان       سازمان  يمطالعه
در .   جستجو مي كردند  بودند،   ا ي به هم پيوسته   گروه هاي   ي مجموعه را كه  اجتماع    يساخته

من .   خلق كرديم   گروه هاي غيررسمي سه سال بعدي در زيراكس محيطي براي پروش             
 چقدر آن كار     كهام اما هنوز به اين موضوع فكر مي كنم             اكنون از زيراكس بيرون آمده     

 .ها چقدر دشوار است انجام آن در محيط شركتمي توانست بزرگ باشد و 
هاي سريعي كه ما به آنها عادت داشتيم و                 تعديل ، تحقيقات يادگيري    يسسهؤم

هاي  در عوض مي گفتند، شبكه      .  داد  ارايه نمي    ،مشاوران زيراكس پيشنهاد مي كردند      
 ،م است از آنچه براي رشد الز    بيشتر  سازمان دانش پنهان خودشان را      در  غيررسمي موجود   

 دانش و ،  ايم به منابعي كه از قبل داشته       اگر بتوانيم چيزهاي نامشهود را هويدا كنيم،      .  دارند
 . نفوذ كنيماعضا،اقدام 

به ويژه اگر يك      ساني نيست،  آنگاري به مديريت ارشد كار      م  مرد  يطالعهمفروش مفهوم   
كام كه به خاطر داشتم و      هاي نا  تي از تمام برنامه   ساما فهر .  مت داشته باشد  يميليون دالر ق  

ها و بازاريابي را      تهيه كردم و سعي كردم عمليات      ،بود  گذاري كرده  زيراكس روي آن سرمايه   
 تحميلي را به    يفهرست استدالل  اين   .  تغيير بدهم و مشخص كنم هر يك چقدر ارزش دارد         

او .  ه داد دانسته مي شد، اراي   فردي ترسناك     كه  افسر سابق نيروي دريايي    ،دييمدير ارشد كل  
ه ب  را مديران   سايرسپس  »  .دقيقاً«كند، من گفتم      مي داني چرا چيزي كار نمي     آيا«:  پرسيد

 به تجربه دريافتم كه هميشه مردي ترسناك وجود دارد، مثالً اجتماع              .مپروژه دعوت كرد  
 . مي تواند اين گونه باشدغيررسمي نيرومندي 

ر ميداني شروع كرديم كه به دو تيم          نگا  با چهار مردم    ١٩٩٣ما كارمان را در اواخر        
ها را در مركز فرماندهي مي ديد، ديگري         يك تيم جلسات و ديگر فعاليت      .  شدند يم  تقسيم
. بعد از چند ماه، ديديم كه الگوهايي پديد مي آيد          .  سه مكان محلي مي ديد     ها را در   همان
 انتقال  .بگذاريمرا جاي ارتباطات غيررسمي       ترين كار اين بود كه ارتباطات رسمي            مهم

برای نگاهی عمیق به این موضوع
گروه های«با مثال هایی از             

در صنعت بیمه و اثر»  غیررسمی
آن بر عملکرد و اثربخشی سازمان

 به
Communities of Practice,
by Etienne Wenger (New
York: Cambridge
University Press, 1998), 

 .مراجعه نمایید
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يا به  )  هاي زيردست انتقال مي يابد     از باال به سازمان    (  شيوه ي آبشار اطالعات رسمي به     
 انجام  ) بدهند آنهاافراد مي خواهند اطالعات را به      از  كه در آن فرماندهان     ( جلب نظر     يشيوه

تا .  جام بدهند ثر ان ؤند تا كارشان را به طور م      نك اطالعات به افراد كمك نمي    اين   اما   .مي شود
 . خواهد به آن فكر بكند حدي به اين دليل كه هيچ كس نمي

منتقل   اي به حوزه ديگر     كه واقعاً به افراد كمك مي كند زنده بمانند از حوزه           ياطالعات
بيشتر اطالعات از   .   بين آنها وجود ندارد     ارتباطاتكه كانال رسمي       با وجود اين  .  مي شود
آنها نام  .  اند  تعريف نشده  گروه هاي غيررسمي .  دن مي شو  منتقل گروه هاي غيررسمي طريق  
 . اما آنها اطالعات را منتقل مي كنند       ،عضويت رسمي ندارند و هيچ موقعيتي ندارند         ندارند، 

 . همديگر را مي شناسند    ،هايي كه در خارج ساختمان جمع مي شوند         براي مثال سيگاري  
معموالً اطالعات فني را با همديگر مبادله          ،افزار خاصي را استفاده مي كنند      افرادي كه نرم  

ها طول كشيد تا يكي از بانفوذترين         سال .مسايل نيز حرف مي زنند   ساير     يمي كنند و درباره  
اي  آنها جلسه .  زمايي مي خريدند  آگروهي كه همگي آنها بليط بخت      .   را كشف كنم    گروه ها

 اغلب افراد   .د و بدل مي كردند   نداشتند اما مرتب از كنار هم رد مي شدند و اطالعات را ر              
 . خبر بودند حتي از وجود اين گروه نيز بي

الزم بود راهي   .  شناسان آگاه كرديم تازه آغاز كارمان بود        م وقتي افراد را از نتايج مرد      
هاي  گروه  زيراكس با اعضاي  برخي  .   و اين اجتماعات را بنا كنيم       براي ايجاد گروه ها بيابيم   

دانستند و   ابتدا آنها هر نوع جمعي را كه تشكيل مي شد، اجتماع نمي          .   آغاز كردند  غيررسمي
  به تدريج پي برديم كه در        . مي  كردند تلقيهاي تعريف شده       از گروه  شكليآن را تيم يا      

هايي كنار   به شيوه را  هاي روابط باشد و افراد        اجتماع بايد تالشي مستمر براي ايجاد شبكه       
 .شناسندبند به طور غيررسمي يكديگر را هم جمع كند كه آنها را تشويق ك

هاي متعددي براي اين منظور به كار مي بريم و برخي از آنها چندان هم مهم                     روش
هايي را در سيستم      روش وهاي كوچك اثرات بزرگي دارند        در واقع برخي از دخالت     .نيستند

ر مي گذارند و با     اي كه افراد عناوين خود را كنا          اي ساده  ه مثالً گروه   .پراكنده مي كنند 
مراتب را از روابط      چون سلسله  ند؛ثرؤ بسيار م  ، برخورد مي كنند  از منظر يك دوست   ر  يگيكد

 . خارج مي كند
شناسانه و بعد در ساخت اجتماع شركت مي كنند، به           هاي مردم  وقتي افراد در بررسي   

 زماني يا هدفي     يه آنها به برنام   .اين نتيجه مي رسند كه داليل زيادي براي با هم بودن دارند          
گروهي .  ي نيست ج احتيا ،مراتب روابط   به سلسله  هابراي انجام كار    براي مالقات نياز ندارند و    

  ي ركن اصلي تالش موفق زيراكس براي گرفتن جايزه         ،كه براي ناهار همديگر را مي ديدند      
 . ندكيفيت بود
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 ؛هدد مي  ها گسترش   قابل پذيرش را در شركت       عملهاي    شيوه گروه هاي غيررسمي 
 مثالً من در     .مطيع دارند نيز از اين امر مستنثي نيستند           هايي كه فرهنگي   حتي شركت 

اكس كاري تمام وقت داشتم و ابتدا كارم را به عنوان كارمند فروش در تگزاس شروع                    رزي
وقتي به  .  ساس مي كنم نمي توانم خودم باشد      حسرانجام پي بردم كه بيشتر اوقات ا       .  كردم

 دو انتخاب   .ان توجه كردم متوجه شدم كه مثل ديگران احساس راحتي ندارم          شناس كار مردم 
 شركت در جهتي كه من مي خواهم       تا زيراكس را ترك كنم يا صبر كنم         :پيش روي من بود   

 افرادي كه در تمرين        آيادانستم   نمي.   من ترك شركت را انتخاب كردم           .رشد بكند 
 چالش ايجاد اجتماع    .خير  را مي كردند يا   همين انتخاب    ،شناسانه شركت كرده بودند    مردم

، بدون اين كه     است به سمت اهداف مشترك        حركتي   كمك به افراد براي يافتن شيوه       
 . مجبور باشند مثل شخص ديگري فكر و عمل كنند

  عطف  يقايع نطقه   و١٠
  در مروی نلویی وا

در است تا    كمك به رهبران در تمام سطوح متمركز          روي ي بر و وان در مر   يلوي  كار
به و  ر وي به همين منظور بيست و پنج سال را صرف تج           .خودشان اعتماد پيدا كنند   

هاي بزرگ و    ي سازمان زتسهيل، تدوين سناريو، بازسا      يه در هدايت و    رساخت نظ 
 ١٩٨٠ و   ١٩٧٠   ي در دهه  . سازماني در افريقا، اروپا و آمريكا كرده است          يادگيري

 تحولهاي با نفوذ       يكي از شركت    ،فريقاترين شركت برق آ     وي در اسكوم بزرگ    
تاب، از لويي خواستيم دانش      ك اين   درما  .  اي سرشناس بود    چهره ،آفريقاي جنوبي 

هاي كسب و كار و       اجتماع و يادگيري سازماني در فرهنگ          خود را از     يگسترده
 كه به ما    دقايع مهمي را توصيف كن     و هاي گذر و   يينآو    بومي در اختيار ما بگذارد    

 و به اين ترتيب فرايند        در سازمان كمك مي كند    هاي مشترك      ارزش يدندر د 
 . ها را تسريع مي كند  بازسازي ارزشوبازنگري 

ها به سن بلوغ مي رسند، سه يا چهار ماه در            ي وقتي بچه  ببسياري از قبايل افريقاي جنو      در
آميزي  آنها رنگ    يچهره.   كه گاه به پانصد نفر مي رسد از ديگران جدا مي شوند             يهاي گروه

 .هاي بلوغ را مي آموزند    ن به آنها مهارت   س به زباني قديمي حرف مي زنند و افراد م         .مي شود
ها  اكنون بچه .   براي بازگشت آنها جشني برگزار مي شود       ،وقتي آنها به قبيله باز مي گردند      

راي بلوغ  آنها نمادي ب  .   ازدواج، مسافرت و مشاركت اجتماعي هستند        ياند و آماده   بالغ شده 
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افرادي كه با هم آيين هاي بلوغ را گذارنده اند           و سوت  ي قبيله در مثالً   .انتخاب مي كنند خود  
بنابراين وقتي در شهري غريب مي بينند كه كسي رقص شير          .   نماد شير مشخص مي شوند    با

 .  در آيين شركت كرده است،مي كند، متوجه مي شوند كه آن فرد در همان گروه وي
 مشكل  كاريهاي   زشر ا  تغيير  بسياري از افراد معتقدند كه     ،هاي كسب و كار    در سازمان 

هاي گذر قبايل نشان      اما آيين  .ندنفوذبااند و    ت شده يها تثب   به نظر مي رسد كه ارزش     .است
 كنوني ما نيز  ي در جامعه.داد تغيير راهاي فردي  مي دهند كه طي چند هفته مي توان ارزش  

هاي نظامي،    شما مي توانيد قياس سوتو را در اردوگاه           مثالً.  فتدهمين فرايند اتفاق مي ا    
 .  مشاهده كنيد ها مستخدمين جديد شركتآموزشو  MBAهاي  برنامه

 گروه يا سازمان      ي ابزارهايي براي يادگيري از تجربه      ند؛ عطف  يتمام اين وقايع نقطه    
در  خانواده   نظامگويد،   مي  -   فيزيولوژيست سيستمي  -بوِون  همان طور كه موري    .  مي باشند

هاي گذر به بلوغ،      يينآي مثل تولد،     يها  زندگي خانواده، زمان     يهاي گذر در چرخه     زمان
 مراسميها به    ها در اين زمان     خانواده.   آماده ي پذيرش ارزش هاي جديد است     ازدواج و مرگ  

 راضايش   اع مورد نياز هاي    گرايش وها   ارزش   مي شوند كه به آنها كمك كند تغيير        لمتوس
 و سازماني، نسبت به       يهاي تغيير اجتماع     به همين شكل، افراد در دوره         .مين نمايند أت

ملت   هاي سازمان يا    با آگاهي از ارزش     .گيرتر مي شوند  هاي جديد تفكر سهل    پذيرش شيوه 
 . گذاشتفتار هزاران نفر رمي توان اثري دايمي بر 

  ياي براي صحبت كردن درباره     لسه عطف سازماني مي تواند به سادگي ج       يوقايع نقطه 
اي باشد كه كسب و كارها پي مي برند            لحظه پيچيدگيمي تواند به   .   عملكرد باشد   يارتقا

ها و وسايل     هجوم شديد اتومبيل   (ديگر محصوالت و خدمات آنها قادر به رقابت نيست              
ي ها شماري را در شركت       عطف بي    ي وقايع نقطه   ١٩٧٠   ي ژاپني در دهه     الكترونيكي

اي را مطرح مي كند     ب اتاق ايده  ق يك رهبر حرفي مي زند يا فردي از ع        .)آمريكايي ايجاد كرد  
اند و ناگهان ماهيت ترسناك و مهيب واقعيت جديد سازمان               كه همه به آن فكر كرده       

هيچ وقت كارها را تا اين لحظه به اين            !  خداي من «:   افراد مدام مي گويند    .سربرمي آورد
 .»وضوح نديده بودم

اگر وقايع ابزار .  عطف تغيير بدهيد يرا حتي با وقايع نقطه  ها ظهح ل  اين شما نمي توانيد  
 اما  . پس قدرتشان را از تحقق جمعي احساس افراد مي گيرند              باشند، ها موثقي از ارزش   

 . آنها بشويد ظهور  ي عطف را توسعه بدهيد و آماده يمي توانيد ياد بگيريد كه وقايع نقطه
هاي گذر سازماني كه به طور منظم در          آيين:   عطف وجود دارد    ي نقطه  يهعدو نوع واق  

 .بيني نيست شياي كه زمان آن قابل پ باره  زندگي سازمان رخ مي دهد و وقايع يك يچرخه
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  زندگي سازماني  يمديريت فرايند جانشيني در چرخه: هاي گذر سازماني آيين

.  را جشن مي گيرد، فضا تغيير مي كند         خود سالگيوقتي مدير عامل تولد پنجاه و هفت           
ها   حدس .ها زياد مي شود    نگراني .جانشيني رهبر اجرايي بعدي در ذهن افراد مطرح مي شود        

چه اتفاقي  «:   در راهرو و پاركينگ افراد از يكديگر مي پرسند         .سر زبان ها مي افتد  ها    شايعه و
 »؟ چه تاثيري بر من دارد مي افتد؟

.  فعاليتي مد روز نيست    ،نييثر براي انتخاب جانش   ؤد طرحي م   ايجا ،در چنين وضعيتي  
 مراسم هابا  .   احساسي است   اياي آييني براي معنادهي لحظه      واقعه ، سازماني است   گذر آيين

بخشي طبيعي از     اين امر .  اند و جمالتي خاص مطمئن مي شويم كه افراد تغيير را درك كرده          
 .  زندگي سازماني است يچرخه

مل يا رهبر تغيير به سختي      ا جايي است كه ع    ر،هاي گذ  ختاردهي آيين دهي و سا   شكل
ماده شدن براي آن،      آ ني اين لحظات و    يب  با پيش  رهبران.  مي تواند در آن مداخله نمايد     

ها را طراحي    مي توانند مسايل جمعي را در دست داشته باشند و انواع مختلفي از فعاليت               
 :كنند مطرح آنها تا مسايل را در نمايند

 

ها معموالً مذاكراتي استراتژيك برگزار مي كنند و افراد را           سازمان:  به آينده نگاه كنيد    •
 به كجا مي رويم؟ وقتي     .مدت و بلندمدت گرد هم مي آورند        ميان  يبراي طراحي آينده  

اين مذاكرات     دلخواهي اتفاق مي افتد؟    يبه آنجا برسيم چه اتفاقي مي افتد؟ چه آينده        
ها درباره ي   گردد و براي طرح ايده     مي ي از مديران و كارمندان اجرا         براي شمار زياد  

 .  اندهاي متفاوت در آينده طراحي شده ها و نگاه تعداد آينده
به  اگر    ها خودشان را ارزيابي مي كنند،     ها و گروه   وقتي تيم :  ي و عملكرد  يگو مرور پاسخ  •

 ،تشويق شوند ان   درباره ي شغل و عملكرد خود در حضور همكارانش            صحبت كردن 
 . پراكنده مي شود در بين آنها شفافيت اعتماد و 

  ياي مهم در چرخه      درصدي پرسنل واقعه    ١٠كاهش  :  نسازي و بيرون كرد     كوچك •
بار مصيبت اي    در واقعه   را  درصد اعضاي اجتماع   ١٠مثل اين كه    .  زندگي ايجاد مي كند  

، فشار  ندهاي جديد باز   شها و بين   سيستمي كه افرادش به روي ايده      .  از دست بدهيم  
، افرادي كه پس از تعديل      داشت توجه   نكته اي بايد به    .احساسي زيادي تحمل مي كند   

  يشكل تعديل، توجيه آن و تخصيص بقيه        .  باقي مي مانند خود را بازمانده مي دانند       
 . هاي سازمان خواهد داشت ثير زيادي بر ارزشأافراد ت

هاي سازمان و يادگيري از       بازگشت به ريشه  فرايند آموزش شامل     :   رهبري  يتوسعه •
اي  كارمندان جديد جلسه   آموزش  مثالً شركت ديسني براي       .  است»  خرد بزرگان «



٤٩١  ♦ ترويج  

 

 

وقتي افراد گذر خود را به       .   كه در آن افراد شركت را مطالعه مي كنند          برگزار مي كند 
ه ب  بايدحساس مي كنند    ا ي سازماني مي بينند،   سازشناآهاي رهبري مثل نوعي       نقش

.  است منصوب نكرده  فقط مدير عامل يا هيئت مديره آنها را           .هايشان عمل كنند   ولق
 .  استقرار داده آنها را در اين سمت  نيزبلكه اخالق سازمان

 هاي غير قابل پيش بيني  واكنش به بحران: زمان وقايع عطف هم

رهبران « را    مدير سطوح باال   ٣٥٠ها پيش، رهبران اجرايي شركت تجاري بزرگي تمام           سال
 مجهز  نسازماهاي جديد    با تقويت ارزش  آنها را    زيادي داد و     تامتيازا به آنها    .ناميد»  تغيير
گله و  .  ال بردند ؤس   رهبر تغيير را زير    ٣٥٠ مشروعيت اين    اعضاي شركت از همان ابتدا    .  كرد

 . شد  سال آتش زير خاكستر بود و به طور مشهود مطرح نمي٣ترديد به مدت 
ي، يكي از مديران زن ارشد در شركت، كارهاي چندين نفر از رهبران                  سپس معاون 

اگر به طور مشهودي مثل رهبر تغيير عمل        .  مرور كرد   تغييري را كه به او گزارش مي دادند،      
 اما خبرها درز مي كرد و باعث        ، خصوصي بود  تنزلاين  .   آنها را تنزل مي داد     ،نكرده بودند 

 نشان براي   .مي شدنوان يحيي تعميددهنده تلقي      وي به ع  .   عطفي در شركت شد      ينقطه
ما انتظار ويژگي   «:  افي است به اين گفته اشاره كنيم        ك  ،دادن تاثير آن بر نيروهاي ارشد      

 شركت متوجه شدند كه      يرهبران اجراي »  .ينده ببرند آخاصي از افراد داشتيم كه ما را به           
طي يك سال، آنها گروه     .  بدهند خود را از دست      وجهه ي عمومي بگيرند يا     چهره يمجبورند  

 . را منحل كردند» رهبر تغيير«
 از دست   ،مثل مرگ رهبر    -آنها در شرايطي    .  ند فرايندهايي تكرارپذير  ،وقايعي مثل اين  

دي كليدي ناگهان تصميم     فر  وقتي يا    ،دهند مي   رخ –  برآمدن رقيب   رفتن مشتري يا   
 مي توانيد  داشته باشيد، نها توجه    اگر به آ    .داخلي را مطرح كند    فزاينده ي  مي گيرد تنش   

 .  بسازد شرايطي بهتردرهاي سازمان   ارزشبرايهايي بدهيد كه نمادهايي  پاسخ
 ، وقايع عطف  هنگام بروز   ، كمك مي كند  ي به رهبران عملياتي و اجراي       پرسش هااين  

 : بدهندپاسخي مناسب
 

اي دير   راي جلسه هايي را كه مي فرستيد متوجه مي شويد؟ مثالً اگر ب             چگونه نشانه  •
اند تشكر نكنيد، آيا به اين موضوع توجه            ديگران كه منتظر شما مانده        برسيد و از   

يا براي افراد مهم است؟ چگونه       آ حساس بودن است يا نظم؟         يمي شود ؟ اين نشانه    
 ثر به آن پي ببريد؟ ؤمي توانيد به طور م
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 استفاده كنيد؟ فيل      هايي در اختيار شماست و چطور مي توانيد از آنها              چه پاسخ  •
بنزين   در پمپ  ، با ديگر مديران ارشد      اروپا محصوالت نفتي شل  عامل  برويل، مدير رتو

هر بار او با پيراهني يقه      .  ها تماس داشته باشند     تا مستقيماً با مشتري    مي يافتندحضور  
 يا  يدد نشان مي دهد كه چقدر به افراد نزديك        پوشيهايي كه مي   لباس.  حاضر مي شد باز  
 .مي گيريددر گروه را جدي چق

 عطفي براي شما رخ       ي سازمان را بشنويد؟ اگر واقعه        يآيا مي توانيد صداي ناگفته     •
 ؟ را مي فهميد سازمان جهت حركتچگونه  بدهد،

 

 ي مسايل .نيدك دعوت   جديد افراد را به فضايي        مهمي روبه رو مي شويد،    يوقتي با واقعه  
طرح مي شوند، مسايلي كه بسياري از افراد به قلمرو         قدرت و هدف زندگي م      پيرامون اخالق، 

 در مورد  تعمق   .افراد با يكديگر خالقيت زيادي نشان مي دهند        .   منتسب مي دانند  معنوي
كار ها  در بطن اين    .  در ايشان ايجاد مي كند   آينده و نقش آنها احساس شادماني و اشتياق           

يكي از وقايع مهمي كه     .  درك كنيد شادي و ترس چرخه هاي زندگي را       :  نهفته است   نكته اي
شان آمده  يها نيكي در شركتي بزرگ بود كه در آن افراد با خانواده           در آن شركت كردم، پيك    

 ،هاي بعد   اما طي هفته     ؛ن مكان اتفاقي افتاده باشد       آآمد كه در       به نظر نمي   .  بودند
. ا آورده بودم   ر  هاچهبمن  «يك نفر به من گفت        .   آن حرفي نزنند     يتوانستند درباره  نمي
 ما به شما افتخار     ؛هايم مي گويند حاال مي فهميم چرا شما براي اين شركت كار مي كنيد           بچه

 ».مي كنيم
 

 فضاي باز

 .گيرتري منتقل شد    به جاي چشم    AT&T   يهاي المپيك غرفه   چند هفته قبل از بازي     
 معماران،   دهندگان، زمانسا.  باره تغيير كرد   ها روي آن كار كرده بودند به يك        طرحي كه سال  

 طي چندين روز آنها كارها را طراحي كردند         . و مديران را در يك اتاق جمع كردند        فنيافراد  
در گذشته آنها كاري بزرگ را طي چند روز انجام مي دادند كه             .  ها را به راه انداختند     و تيم 
آمدي براي كار روش  ؛ آنها از فضاي باز استفاده كردند      .ها طول كشيده بود    ريزي آن ماه   برنامه

اي مطرح   العاده  مواقعي كه پيچيدگي زيادي وجود داشت، فوريت فوق         درجمع كردن افراد    
 اگر رهبري اجرايي هستيد كه از قبل          .بيني احتمال داشت   بود و پيامدي غير قابل پيش      

راي اما ب .   از اين تكنيك استفاده نكنيد     ،واهيد با شما همراه شوند    خد و مي   يحل را مي دان   راه
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هاي مبارزي    حتي براي فرقه   . ارزشمند است  ،افرادي كه مسئوليت هدفي غير ممكن را دارند       
 .  مفيد است،كه بايد براي هدف مشتركي جمع شوند
تنها چهار قاعده .  نياز دارد دقيقي ريزي برنامهبه   اما   ،فضاي باز به نظر نامنسجم مي رسد     

 است كه    چيزيتفاق مي افتد تنها      هر چه ا    ،هر كسي مي آيد مناسب است      :  وجود دارد 
، تمام   است و وقتي تمام مي شود      بمناس مي شود   آغاز زماني كه     ؛ اتفاق بيفتد  مي توانست
ين است كه اگر هر زماني در فضاي باز احساس كرديد كه در جلسه               ا منظورمان   .شده است 

 طوري   هاسازمانشد  فضاي باز باعث    .   آنجا را ترك كنيد     ،گيريد ياد نمي   شركت نداريد و  
ه اي نداشت  جايي كه افراد واقعاً عالقه    .  را ترك كنند  شركت  ه راحت   گيرند ياد   كه افراد  باشند
 . زمان و تالش كمي در جلسات صرف مي كنندباشند،

ي راهنما: فن آوري فضاي باز. هريسون اوون، مبدع فضاي باز، چندين كتاب نوشته است 
هاي ايجاد و تسهيل آن را، توصيف         جمله روش  از    فرايند كار را به صورت جزيي،      كاربران  
كند بدون  مي  افراد را تشويق      اين توصيف ها .  هاي وي را دوست دارم      من توصيف .  مي كند

ي فضاي باز    آورداستان فن   : گسترش اكنون .  كنترل بر روش كار خود آن را تجربه كنند           
به   همچنين   .ان مي كند بي   عقايد و اصول مستمر رهيافتش      يتي را درباره  المتأها و    داستان

من از فضاي باز فقط     .  مراجعه كنيد   openspace/com.tmn.www://httpوب سايت   
مورد حمايت من    بلكه به دليل پيوند آن با روح انساني          ،كنم به دليل كاربرد آن حمايت نمي     

 دوتان پرنج . است
   

 

 ر جستجوي تبادل نظ

هاي كل   جستجوي تبادل نظر شكلي از طراحي جلسات فراگير است كه استعدادها و بينش             
 نفره با گذر ميان توافق و عدم توافق، ميان          ٢٥٠ تا   ٣٠گروهي  .  وردآسيستم را گرد هم مي     

 يالويت هاهاي بزرگ و ميان       هاي كوچك و جمع     چشم انداز و واقعيت جاري، ميان گروه       
  مي دهند؛ نوع آگاهي مشترك از اشتياق ديگري را در خود توسعه             ،مدت و بلندمدت   كوتاه

هاي  بعد از چهل سال كار بر روي جستجوي تكنيك        .  نشناسند  حتي اگر مستقيماً يكديگر را    
 . مند باشند ها مي توانند قدرت تبادل نظر، شواهد بسياري وجود دارد كه اين روش

 : اند  زير بررسي شدهمهم در سه كتاب هاي آنها ها و تفاوت  و شباهت، تكنيك هانظريه
 

هاي  اين كتاب تكنيك  .   است كه بايد آغاز كرد       جايياينجا  ،  هاي گروه بزرگ   دخالت •
 نشان مي دهد كدام تكنيك مناسب كدام       . آنها را با هم مقايسه مي كند      كاربردمرتبط و   
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. دهاي ديگر مشخص مي گرد     اين امر با مطالعه اندك و جستجوي روش         .عيت است موق
وها و  يها، ويد   فهرستي از بهترين كتاب    باكتاب بسيار ساده نوشته شده است و پيوستي         

 . دارد منابع آموزشي ديگر
 يك راست   ، را انجام بدهيد   جستجوييراهنماي عمل، اگر الزم است      :  يندهآجستجوي   •

 ها به شما مي گويند از چه كساني بايد        وع كتاب ناين  .  هايي برويد  به سراغ چنين كتاب   
گران را انتخاب كنيد و چگونه اتاق و          چگونه تسهيل    ،شويد چگونه آماده     دعوت كنيد، 

هاي متنوع   ها در موقعيت    اين كتاب بر بسياري از تجربه       .  تجهيزات را آماده نماييد    
 . استوار است

 جستجويشف مطالب مشترك، منتخبي مفيد براي افرادي كه مي خواهند فعاليت             ك •
نظر در شرايط     جستجوي تبادل   ي تجربه ،سندگانينو.  وسيع كنند نظر را عميق و      تبادل
ها و كاربردهاي مرتبط را       هاي متعددي مي زنند كه تكنيك      آنها مثال .   دارند  را متنوع

 بيل گودفري. پوشش مي دهند
Large Group Interventions, by Babara Benedict Bunker and Billie 
Alban (San Francisco: Jossey-Bass, 1997). 
Future Search: An Action Guide, by Marvin Weisbord and Sandra 
Janoff (San Francisco: Berrett-Koehler, 1995). 
Discovering Common Ground, ed. by Marvin Weisbord (San 
Francisco: Berrett-Koehler, 1992). 
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XXIIII . .و هدف و هدفاستراتژياستراتژي   

 چالش   ١

 هاوكن،  پل كتاب   وقتي«:  تالنتا مي گويد آ اندرسون، مؤسس و مدير شركت اينترفيس         راي
 توليدكننده ي  ترين بزرگاينترفيس  »  . را خواندم،  مثل تيري در سينه ام بود       ،اكولوژي تجارت 

ما تا چه حد براي       كارما تازه فهميده بوديم كه كسب و        «.  موكت و سراميك در امريكاست    
 كنيم و حتي    عوضمي دانستيم بايد شيوه ي كسب و كارمان را        .  محيط زيست مخرب است   

 به اقتصادهاي حيات بخش و بايد از اقتصاد مصرفي دور مي شديم . را تغيير بدهيم   آنمفهوم  
 ».تبديل مي گشتيم

. داده است   انجامهاي اخير، اينترفيس نوآوري هايي بر مبناي اين هدف جديد             سال در
 بازيافت  با كه   درصدي است،  ١٠٠ پيش بردن صنايع آمريكا به سمت اخالق بازيافت           ،هدف

 جاي فروش طراحي و     بهشركت برنامه اي را براي اجاره       .  مواد موكت اينترفيس آغاز مي شود    
كهنه را بازيافت   موكت هاي    اينترفيس مشتري ها جايگزين مي شد و       موكت هاي.  توسعه داد 
 از انرژي    به استفاده  واحدهاي اينترفيس     ضمندر  .  نمي دانست آنها را زباله       ومي كرد؛  

 بسته  سرمايه گذاري كرد تا ضايعات توليد       ي توليد فرايند و شركت در     رو  آوردند شيدي  رخو
 .  ننمايداستفادههاي فسيلي  نكند يا از سوخت

همان طور كه  .   است بودهمحيطي نه تنها كارآمد بوده بلكه سودآور نيز            نگاه زيست  اين
مواد اوليه،  هزينه ي  هاي متعددي متوجه شده اند،  اين نگاه باعث صرفه جويي در               شركت

به اين ترتيب، از تمامي اين منابع استفاده اي افتصادي تر            . ضايعات مي گردد  ميزانانرژي و   
 پيشنهاد   هزاران اينترفيس كارمندان   .را افزايش مي دهد  اين امر مشاركت كارمندان     .  مي شود

داشته به دنبال     صرفه جويي سال   ٣يليون دالر طي     م٤٣براي كاهش تلفات داشته اند كه       

 :به کتاب زیر مراجعه کنید
The Ecology of
Commerce: A Declaration
of Sustainability, by Paul
Hawken (New York:
HarperCollins, 1993). 

 



   رقص تغيير♦  ٤٩٦ 

 

 

 كه نيز كمك كرده است، چون مشتري هايي          موكت هادر ضمن اين كار به فروش         .  است
 خدمات ،   را اجاره مي كنند رابطه اي بلندمدت با شركت پيدا مي كنند و عالوه بر اجاره             موكت

محيطي را در اينترفيس      تالش زيست  ،تمامي اين عوامل  .  يز دريافت مي كنند  ديگري ن متعدد  
اينترفيس به اين دليل به چنين كاري        .   اما اينها انگيزه ي تالش نيست      . كرده است  كارآمد
زيست را بخشي از داليل كسب و          زده است كه اندرسون و همكارانش بهبود محيط          دست

من كل اين تالش را مثل باال رفتن از كوهي بلندتر از              «: اندرسون مي گويد .  مي دانندكارشان  
 و در   يافته ايم مي دانم و مي دانم كه تازه مسير را آغاز كرده ايم، جهت باال رفتن را                  اورست

 كند حركت   بسيارريع مي آيد و گاهي     خيلي س گاهي به نظر    .  همان جهت حركت مي كنيم   
 كه كارها   ،ها قلب آدم :   آغاز مي شود  ين جاهم  از فكر مي كنم انقالب صنعتي بعدي       .مي كنيم

 » .را درست انجام بدهند
 آغازاز همان   .   مي گردد رهنمون تغيير بنيادي هميشه افراد را به معنا و اشتياق           اقدامات

ها   خلق كنيم، با پيشرفت آنها پرسش      چيزيچنين اقداماتي،  افراد مي پرسند مي خواهيم چه       
ه كسي  چمند است؟ به      هدف ارزش  اينهدف ما چيست؟ چرا     .  تر و مشخص تر مي شوند    روان

چه تغييري بكنيم تا     كنيم؟   توليدخدمت مي كنيم؟ چطور مي توانيم ارزشي منحصر به فرد         
 باشد و اجتماع ما چقدر      چگونه در اجتماعمان    افرادآن ارزش را خلق كنيم، و رابطه ي ما با          

 باشيم؟ مردم زمانه ي بچه هاي من و         تهداشنمونه هايي مي خواهيم   نوع  ؟ چه   باشدوسيع  
به چه دليل به خاطر      چگونه مي بينند؟    را مورخان شركت    ؟بچه هاي آنها چگونه خواهند بود    

  ؟بگذارم؟ چه ميراثي اميدوارم مي مانم
 و   مملو از چالش است    استراتژي  وهاي عميق هدف      درگير ساختن افراد با پرسش      اما

 . اتفاق افتاد  ١٩٩٦ در سال      اينمونه.  ديت ارشد مي گشا   مديري ه يدرها را به فضاي بست     
 براي آينده ي    سناريو پروژه ي تدوين      در AT&Tهاي    آزمايشگاه محقق ديويد ايزنبرگ،    

 . آوري متناسب است   فنارتباطات از راه دور، پرسيد آيا جهت استراتژيك شركت با تغييرات            
AT&T       از طريق دفاتر مركزي     كه ساخت  شبكه ي ارتباطات ديجيتال بسيار پيچيده اي مي 

 كه شركت بازار     ببينديزنبرگ مي توانست   آاما  .  خود انواع خدمات تلفني را ارايه مي داد        
 وي بر اين باور بود كه بازار با شبكه اي هوشيار به دست نمي آيد بلكه               .بالقوه ي بيشتري دارد  

 ديجيتال  خطوط  .ي شدناميد، جايگزين م  »  شبكه اي احمق «اينترنت بايد به چيزي كه وي        
 مستقل و مشتري ها      هاي شركتآن  مي شد  بين المللي سريع، ساده و موثقي فراهم            

 .  متصل بشوند به يكديگرمي توانستند خيلي ساده
 بر روي اينترنت منتشر كرد و خيلي زود           ايده  مقاله ي كوتاهي درباره ي اين     يزنبرگآ

 را تحليلي مفيد از       آن   AT&T برخي در   . گردش در آمد    به  AT&Tاين مقاله درون   

گفته ی رای اندرسون درباره ی
از»  شرکت ها و شرایط محیطی     «

15 گفتگو با رادیوی ملی در         
. گرفته شده است    1997دسامبر  

مدیر عامل با«سایر اطالعات از     
اجاره ی موکت ها به محیط زیست

، نوشته ی کارن»کمک می کند  
 و1997 نوامبر    13،  تایمزهیل،  

 .ن می باشدگفته های اندرسو

 

برآمدن«مقاله ی آیزنبرگ،         
در»    شبکه ی احمق     

com.isen.www://http 
بخشی از این داستان.  موجود است 

نوشته ی»  شبکه ی احمق  «در   
توماس پتزینگر در نشریه ی

، آمده1998فوریه  20وال استریت،  
پارادایم«همچنین به       .  است
نوشته ی جورج»  ی گنگ   شبکه

 گیلدر و دیوید آیزنبرگ، در
Gilder Technology
Report, January 1998,  

 .مراجعه نمایید
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ليواني آب سرد بر چهره اشان        را   ديگران آن      ومشكل پيش روي شركت مي ديدند          
 در  »شبكه ي احمق « كرد تا درباره ي      دعوتيزنبرگ  آوقتي جورج گيلدر از      .  مي دانستند

 معتقد بودند كه وي در        چون  ،ت او شدند   بكنفرانس صحبت كند، مديران مانع از صح         
 نظررا در   سازمان  هاي درون     قدر باال نيست كه تمامي بحث        آن   AT&Tسلسله مراتب
  .گرفته باشد

 در  مديران  برخي استيزنبرگ مثل معتقدي واقعي رفتار كرده و باعث شده          آ  بي ترديد
 به  بدهد، ادامه   تالشش كه به    بودنداما مسايل آن قدر مهم      .   قرار بگيرند  همروي  ه ت روب كشر

 او را با پست الكترونيكي جستجو          ،AT&Tيرون و درون     ويژه وقتي چندين نفر از ب        
 پس از دعوت گيلدر اين پيام را داد كه بحث آزاد               يزنبرگآمتاسفانه استعفاي   .  مي كردند

درباره ي هاي اساسي     طرح پرسش  فرصت  بنابراين.  گرددنمي درباره ي اين مسايل تشويق      
 AT&T مسئله فقط منحصر به      اين.  استراتژي را در فضاي آزاد و بدون ترس از دست داد          

اما .  هاي استراتژيك دارند    پرسش كردنهاي اندكي شيوه اي مؤثر براي اداره          سازمان .نيست
د كه در   ن مي بين مسئوليت  و خالقيت   ي،ژانرآنهايي كه چنين كاري مي كنند خود را لبريز          

 .  سنتي ديده نمي شودهاي سازمان
 مشاور  گروه«.  به اين موضوع پي برد       ١٩٩٦ از واحدهاي شركتي نفتي در سال          يكي

 كهاين واحد كسب و كاري مستقل بود          .  سيس شده بود  أيك سال قبل ت    »  شركت نفتي 
اين خدمات قبالً هزينه بر بودند و        .  ارايه مي داد  از جمله حسابداري و اطالعات          يخدمات

  چهل ، نفر ٢٠٠٠ در پيش روي      ياكنون، در تله كنفرانس  .  چنين كاري بسيار متهورانه بود     
 مي خواهند رهبران فني كه بيان مي كنند و مي گويندخود را  جديد  مدير ارشد شركت هدف     

 . را نشان مي دهداستراتژيكاين هدف في نفسه جهشي . در پيشبرد كسب و كار نفتي بشوند
كارمند يكي  اما    كنفرانس بسيار خوب بود،      اوليه به اين هدف اصلي در تله        هاي واكنش

كنفرانس   تا در ويديو   مي كرداو از دكه اي ضد صدا استفاده        .  ا زير سؤال برد    آن ر  از واحدها 
اما .   اصيل را دوست دارم    هدفمن ايده ي   «:  صحبت كند و از مدير عامل اين سؤال را پرسيد         

شما درباره ي  .   اصيل نيست  كافي هدفي كه شما توصيف كرده ايد به اندازه ي           نمفكر مي ك 
 » اين مسئله چه مي گوييد؟
 در آوردن   پولف اصيلي كه او شنيده است فقط شيوه اي براي           اهدابعد توضيح داد كه     

من را وا مي دارد از خواب بيدار       .  هدف اصيل براي من به سود بيشتر مربوط است        «.   اندبوده
 شركت  كهمي دانم  .  امروز كار مي كنم چون احساس خوبي درباره ي آن دارم         شوم و بگويم    

 » .اجتماع تعلق دارد و به مردم فكر مي كندنفتي به دنيا، ملت و 
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 مدير عامل   كه اين گفته در صفحه ي ويديوكنفرانس آمد، هيچ كس نمي دانست            وقتي
 كه او بسيار    بودندهمه منتظر   .  به طور معمول او فوراً عصباني مي شد       .  چه پاسخي مي دهد  

هنوز به آن فكر    .   باشم صادقعصباني شود اما پس از يك دقيقه  گفت، مي خواهم با شما               
او پرسشي بزرگ   .   و پاسخي نداشتم   بودمآنجا احاطه شده    «   :   مدير عامل گفت   اًبعد.  نكرده ام

آن را پذيرفته .  اصيل كار كرده بودمهدفكه روي آن متعدد   ي من در جلسه ها   ؛پرسيده بود 
 ». بودمنكردهبودم اما به اندازه ي كافي به آن فكر 

  يدر آن لحظه   «بعدها ناظري عنوان كرد،       .  هوت شدند  از پاسخ مديرعامل مب      افراد
 قديمي  مرسوممدير همان طور كه همه مثل شيوه ي        .  وجود داشت احساس صداقت زيادي    

 اعتبار  واقعهاين  .  او خيلي ساده گوش كرد و همدردي كرد       .  نگران بودند واكنش نشان نداد    
  ».رهبري او را ارتقا داد

 اًاو بعد .   قطع كرده بودند   او را   ي تكنسين ها صدا  .نيد جز پاسخ مدير عامل را نش      كارمند
ييد نموده است و أ و او را ت   كردهوقتي بيرون آمدم، گفتند كه مخاطب با او همدردي            «:گفت

 اولين كسي   . بودن نداشتم  قهرماناحساس  .  آنها هنوز درباره ي هدف اصيل بحث مي كنند       
 يفقط اولين كسي بودم كه آن را با صدا         .  بودم اصيل اشاره كرده     ابهام واژه اي نبودم كه به    

اين كار  .   مرا صدا مي زدند و به من تبريك مي گفتند          همهچند هفته بعد،    .  بلند گفته بود  
 .»مه ا كار درستي انجام دادكنمباعث شد كه احساس 

 شركت نفتي مذاكرات زيادي درباره ي  هدف        مشاورهاي پس از آن، در گروه          سال در
هدف .  جهان در   اثربخشيهدف رسمي هنوز پول درآوردن است تا        .  استاصيل انجام گرفته    

 براي بقاي سازمان    الزمشرط   كسب نتايج كسب و كار پيش     .  دور شدن از سودآوري نيست    
  هدف مالي شركت كافي     كه  توصيه كردند ، كارمندان   شد مطرح   پرسشاما وقتي اين    .  است

پرسش از زيربنا  هاي شركت    وعيت   مشر از  كرد، را تكريم    پرسشوقتي مدير عامل    .  نيست
 مخاطبان مديران و كارمندان گامي بزرگ در جهت         ،پرسشبا تداوم طرح اين     .  حمايت كرد 

 . مي دارند هدف و استراتژي بردرباره ي توسعه ي مسئوليت مشترك تفكر 
اين كار به   .   استراتژيك در وضعيت آشوب است     برنامه ريزيو   حوزه ي استراتژي    اكنون
 . ارشد، برنامه ريزان استراتژيك و مشاوران استراتژي است  مديريت در حوزه ي كار     طور سنتي 

پرداز سازمان،  هنري    نظريه.   است كه دشمن در پشت دروازه است         بيشتر اما يك دهه يا      
 پيش مدعي بود كه استراتژي به همان اندازه كه برنامه ريزي شده              سالمينتزبرگ، بيست   

 افراد زيادي از    .ت درباره ي استراتژي نيز چيزهايي ياد بگيرند       الزم اس  مديرانفوري است و    
گري همل كه   .  مي زنند حرف   استراتژي قدرت انحصاري مديران ارشد پيرامون         شكستن

 شايستگي هاي«و  »  استراتژيكانگيزه ي  «همراه با همكارش پراهاالد، ايده هاي پرنفوذي مثل        

 فته ازاین گ
Perspectives on Fullscale
Corporate Transformation
:The “OilCo” Learning
History, by Art Kleiner,
George Roth, et al. (New
York: Oxford University
Press, 1999),  

 .نقل شده است
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او مدعي است   »   باالي بطري است   در بطري   گلوگاه«:   مي گويد ،را توسعه داده است   »  كليدي
 است و مديران ارشد       جديدترين دشمن استراتژي      بزرگ»  راست كيشي استراتژيك «كه  

 مسئله ي اصلي ايجاد    كه     اندديگران مدعي .   انداغلب اولين مدافعان اين راست كيشي       
ن فرضيات   طرح و آزمو   براي مديران   يها  افزايش توانايي  بايد براي   .استراتژي درست نيست  

 به استراتژيك، طبق اين ديدگاه،        ي واقعي گفتگو  يقلمرو.  حامي استراتژي ها فكري كرد    
 استراتژي،در واقع، درك اهميت الگوهاي ذهني براي         .  الگوهاي ذهني مديران مرتبط است    

اين .  نشان مي دهد   شل را  شركت رويال »   عنوان يادگيري  بهبرنامه ريزي  «فلسفه ي  هسته ي  
 پنجمين فرمان  مطرح بود و بر الگوهاي ذهني به عنوان فرماني در             ١٩٨٠ ي  فلسفه در دهه  

 . نفوذ داشته استفرمانكتاب ميداني پنجمين و 
 مديران باقي مانده    وان  ز ريه، استراتژي تا حدي در قلمرو برنام       اين انتقاد  با وجود    اما
كيد دارند و به    أ ت »دجهفرايند برنامه ريزي و بو   «و  »  طرح«ها هنوز بر     بسياري از شركت  .  است

 عميق  پرسشافراد اندكي احساس مي كنند فرصت      .  صورت ايستا و مكانيكي باقي مانده اند      
به .  و نگران تأثير آن بر موقعيت خود نيستند           دارندرا  درباره ي هدف و استراتژي شركت       

شور و شوق جديدي به كسب و كار مي دهند،          پيشاهنگ نوآوري كه     هاي گروه  ،همين دليل 
 .با استقبال كمي روبه رو مي شوند

 كه پيتر دراكر از آن        استهاي متضاد ايده اي       راه حل محتمل براي اين ديدگاه       يك
 وقتي افراد مي پرسند، ماهيت     . است آمدهبيرون  »  نظريه ي كسب و كار   «حمايت مي كند و از     

 زير   سازمان براي مشتري ها و جامعه را        ارزشكسب و كار ما چيست؟ فرضيات بنيادي           
 ساخت اتومبيل براي تمام سطوح      ، سال پنجاهنظريه ي جنرال موتور به مدت      .  سؤال مي برند 

 بي طبقه در بريتانيا ايجاد      هايي فروشگاهاسپنسر مي خواستند     ماركز و .  درآمدي بوده است  
هاي شركت،   اگر توانايي .   ارايه بدهد  جهاني كيفيت   ي با  خدمات  خواست مي  AT&T.  كنند

غالب همراه مي شد، شركت موفق      نظريه ي  و محيط كسب و كار همگي با           بازارهاي آن   
 . مي شد
آنها اصولي نيستند   .  شودنظريه ي كسب و كار بايد مدام آزمون         «:   دراكر مي نويسد  اما

مدام تغيير مي كنند،     فرضيه اي درباره ي چيزهايي كه         .كه بر سنگ نوشته شده باشند        
 نظريه ي كسب و كار بايد      بنابراينآوري و    ، مشتري و فن    چيزهايي مثل جامعه، بازار    .هستند

آزمون نظريه انجام  چگونه:   عملي مطرح مي شود   پرسش سپس   .بتواند خودش را تغيير بدهد    
كيشي   براي كساني كه راست    اتفاقيمشاركت كند؟ چه    در آن    چه كسي مي تواند     مي گيرد؟

اين توانايي را ايجاد كنند كه تخيل         ها نسازماغالب را به چالش مي خوانند،  مي افتد؟ چگونه        
  ».افراد براي آزمون و بهبود نظريه هاي غالب كسب و كار برانگيخته شود

ی ی میتزبرگ مقاله     مرجع گفته  
، هاروارد»استراتژی خودساخته  «

.باشد  می 1984بیزینس، آگوست   
ی ی گری همل از مقاله           گفته

،»استراتژی به عنوان مذاکره       «
آگوست/ ی ، ژوییههاروارد بیزینس

همچنین.   نقل گردیده است   1996
،»نیت استراتژیک  «توانید به      می

؛1989ژوئن  / می هاروارد بیزینس 
،» اساسی سازمان         شایستگی«

؛1990ژوئن /، میهاروارد بیزینس
Competing for the Future,
by Hamel and Prahalad
(Boston: Harvard
Business School Press,
1994), 

برنامه«مفهوم   .  مراجعه نمایید  
در»  دگیریریزی  به عنوان یا         

ای با همین عنوان از آریه مقاله
این مقاله.  دوگاس بحث شده است   

آوریل/، مارس هاروارد بیزینس در  
همچنین.   منتشر شده است   1989

 به
Learning to Plan and
Planing to Learn, by
Donald Michael
(Alexandria, VA: Miles
River Press, 1973, 1997), 

 .مراجعه کنید

،»نظریه ی کسب وکار     «  به   
هارواردنوشته ی پیتر دراکر،          

این.   مراجعه کنید  1994،  بیزینس
 مقاله در 

Managing in a Time  of
Great Change (New
York: Truman Talley
Books/Dutton, 1995), 

 .تجدید چاپ شده است
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 سرپرست  جاورسكي،جو  .   بخشي از تحليل گسترده تر باشد      بتواند ايده ي دراكر     شايد
ژي  مي شوند فرايند استرات   متوجهوقتي رهبران   «:   شل مي گويد  يسابق گروه تدوين سناريو   

، تغييري بنيادي رخ      است انرژيفقط درباره ي ايده ها نيست بلكه درباره ي آزاد كردن              
تري    از نيروهاي بزرگ    بخشي  را خودتان و سازمان      اين است كه   كليدي    ينكته.  مي دهد
 از افراد    من«وقتي راي اندرسون مي گويد       »  . كه وقايع جديد را شكل مي دهند         بدانيد

، به  » است نبودهي انقالب صنعتي دوم بپيوندند، چون اولي پايدار         مي خواهم به من در رهبر    
 . دنبال رام كردن چنين نيروهايي است

: مي كند نظريه ي كسب و كار را مركز توجه وظيفه اي مهم و نظري توصيف                    دراكر
 الزم براي اجراي آن       كليديموريت سازمان و شايستگي هاي       أتعريف محيط سازمان، م    

  مي تواند اشتياق عميق افراد را     ،براي ايجاد چنين نظريه اي   الزم  مل  أي و ت   اما بررس  .موريتأم
به ويژه  هايي كه برانگيخته مي شود قلبي باشد، اگر مديران و                اگر گرايش .  انگيزدبر  نيز

 اگر افراد ؛بكنند قابليت انتقاد را بيشتر      ،هاي عميق   ارشد بتوانند با فرضيات و اشتياق      مديران
 را شكل مي دهد و     آنها  ،تر، جامعه و صنعت    شي از فرايند خالق بزرگ    بخكه  احساس كنند   

 گره بخورد، آن    هستنداگر همه ي اينها به تعهد افراد براي ايجاد آينده اي كه به دنبالش                
 . نظر و عمل پيوند مي خورد و انرژي زيادي آزاد مي گرددوقت 

  ضمني استراتژي و هدف هاي ديناميك

 دايماً  مي شوند،گ براي مدتي در تغيير بنيادي پايدار موفق               هاي پيشاهن   گروه وقتي
  مي شوند، دايجاآنها به دليل شايستگي فزاينده و اطمينان        .  آورد هاي جديد سربر مي    اشتياق

هاي  هاي پيشاهنگ توانايي   همان طور كه گروه  .  تأمل نيز يكي از داليل اين امر است          اما  
ي را صرف پرسش درباره ي فرضيات اساسي از           زمان بيشتر  ، را توسعه مي دهند    يادگيري

 اساسيهاي   آنها با پرسش  .   فرضياتي در مورد ماهيت بازار و كسب و كار مي كنند              جمله
 مهم  برايمانواقعاً مي خواهيم چه چيزي خلق كنيم؟ چرا         «.  فرايند خالق زندگي مي كنند   

 استراتژيكايده هاي  ها در    دير يا زود، اين پرسش    »  است؟ چگونه به ديگران كمك مي كند؟     
 مشتري دست اينما مي خواهيم اين كسب و كار را آغاز كنيم يا به «: جديد متبلور مي شوند

 » نتوانيم؟چرا …پيدا كنيم 
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ه است ك هايي    ايده هاي جديد در مورد استراتژي و هدف معموالً عليه محدوديت             اما
هاي چالش اداره كردن      ها تا حدي به محدوديت       اين محدوديت .  هستندظريف و ناآرام     

 گروه هاي محلي ديده      تعهد از تنظيم چشم اندازهاي كسب و كار جديد فراتر             .ندمرتبط
 اين مسئله به    .تساهل كمي دارد   مديريت براي اين سطح از اختيار        ،به عبارت ديگر  .  مي شود

ه  ارشد دانست  مديريت كه فرايند استراتژي حوزه ي خاص       ديده مي شود هايي   ويژه در شركت  
 نيز  ريهاي ديگ   اما محدوديت   .ايده هاي استراتژي جديد از هر جايي نمي آيد          .  مي شود
كنندگان را به چالش      ، رقبا يا تنظيم    فرضيات بازار، فن آوري   ؛پيشاهنگهاي   گروه.  ندمطرح

واكنش منفي  مواقع، پاسخ   اغلب  .  كسي به آنها ترديد نكرده است       كه   فرضياتيمي خوانند،  
 . ه نداشتن هيچ نوع واكنش است نيست بلكمديريت

 توانایی های       توسعه ی با         
یادگیری، اشتیاق های تازه ای رشد  

می کند و به ایده های جدید در
مورد استراتژی و هدف منجر

ظرفیت جمعی سازمان.  می گردد
برای تفکر و خلق دوباره ی
استراتژی و هدف آن به عنوان

اگر این ظرفیت.  مانع عمل می کند  
ن تر از سطح ایده های جدیدپایی

ظاهر»  خال خلق دوباره    «باشد،   
کیفیت مشارکت افراد در.  می شود

سازمان کاهش می یابد و تمایل و
اشتیاق افراد به تعهد پایین می آید
و در نتیجه، دستاوردهای کسب و

 .کار دچار مشکل می شود
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 پيشاهنگهاي   مثالً وقتي گروه   .  هاي هدف مي افتد     اتفاق در مورد پرسش       همين
 را رسمي توسعه مي دهند كه هدف ، درباره ي نقش و سهم بالقوه ي سازمان  يايده هاي جديد 

اين پرسش براي استراتژي موجود از فرضيه هاي         زير سؤال مي برد، چه اتفاقي مي افتد؟         
 . موضوعاتي قابل بحث نيستند     چنين   معموالً .عميق وجود سازمان چالش برانگيزتر است      

كسي اين فرضيات را درك نمي كند و         .بحث كنند درباره ي آن   مي گويد نمي توانند   نمديريت  
 كسب و كار     هدفعقيده فكر كنيد كه      اين  مثالً به   .  به ترديد درباه ي آنها فكر نمي كند       

شود، احساس مي كنند    وقتي كه اشتياق افراد تعميق مي     .  دار است  امبيشينه كردن سود  سه   
 كسب و كار عالقه مند       نتايجمسئله اين نيست كه آنها به          .  با اين هدف همراه نيستند      

 نفتي بيش از     شركتنيستند، برعكس بسياري از گروه هاي پيشاهنگ مثل گروه مشاور              
 را هدفي بسيار     كارا نتايج كسب و      ام.  وي عملكرد كسب و كار تاكيد دارند         ر گذشته بر 

 نهايي   اي نتيجه نه آنها سود را پيامد ايجاد ارزش منحصر به فرد مي دانند             ،كوچك مي دانند 
 . كه بر همه چيز اولويت دارد

 اجتماع و نظارت    ارزشدار،    ارزش سهام  ، نفتي كه مديريت بر سه چيز      ي در شركت  مثالً
به  فقط براي ما ناراحتي      كاراين  «رامي مي گويد،   زيست محيطي توجه دارد، مدير ارشد به آ       

محيطي شركت    اثر زيست  به افراد   ». داشت كه استراتژي براساس تكذيب داشته باشيم       دنبال
 توجه  ،) ايمني ،سالمتيمحيط زيست،    ( با تلقي آن به عنوان مسئله             ؟توجه داشتند 

 . ر انگيزداعضاي سازمان را بتخيالت و شوق ف نشد تا .به ان معطاستراتژيك 
 و نوميدي   تغييرهاي راديكالي از هدف و استراتژي پتانسيل زيادي براي             پرسش چنين

 زير سؤال  خودش   يها توانايي سازمان را براي خلق دوباره       در واقع اين پرسش   .  ايجاد مي كند 
 كه اين   مي شودهاي پيشاهنگ نوآور مطرح      گروهزماني در   چالش استراتژي و هدف     .  مي برد
 شود و   مطرحهاي عميق درباره ي هدف و استراتژي سازمان         اگر پرسش .   اندك است  توانايي

به اين نتيجه     .دنمخاطب جدي پيدا نكند، نوآوران داخلي از نظر حسي تضعيف مي شو              
 تفكر استراتژيك خود را در      چون نمي توانند »  .ايده هايشان امكان بروز ندارند   «مي رسند كه   

شركت چشم هاي مرا بسته    .   نيست كردنيي براي حركت    جا  «،خدمت كارشان قرار بدهند   
فقدان تخيل و شوق و     اين امر   نتيجه ي  »  .است فقط افراد ارشد مي دانند كه كجا مي رويم        

 خلق  بر فقدان اما اگر   .   است يادگيري تعهد به اقدامات جديد      تمايل افراد به  سرانجام كاهش   
 دستاوردهاي كسب و كار افزايش       غلبه شود، سهم سازمان در جهان و در نتيجه،           دوباره  

  .چشم گيري مي يابد
ارايه هاي پيشاهنگ      گروه  كه  امر بدين معنا نيست كه تمام ايده هاي جديد              اين
 عمده توان بهبودهايهايي كه با  اما اگر گروه. بسياري از آنها خوب نيستند .  ند، خوب مي دهند
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 و كار دارند،     كسبقي براي    و افرادي كه احساس مسئوليت عمي        كرده اندخود را اثبات     
 ، باشند نداشتهي گسترش تفكر خود به سمت ايده هاي جديد استراتژي و هدف              افضايي بر 

 . منبع عظيم نوآوري از دست مي رود
 در  ظرفيتاين  .  است جمعي براي تفكر و خلق دوباره        ظرفيت ايجاد   ، ضمني محدوديت

 از رهبري ناشي    ظرفيتاين  .  ستاتغيير محيط   درك   فراتر از هوش يا      .بطن استراتژي است  
هاي كامالً    ترديد قرار بدهد و براساس ديدگاه       موردمي شود كه مي تواند فرضيات مسلم را        

 جمعي بسيار دشوار است و ما نگرانيم با تقليل آن به            ظرفيتتوضيح اين   .  جديد عمل نمايد  
كم براي   دستان هابرخي سازماما به نظر مي رسد . اهميت جلوه بدهيم  را بيآنمفهوم،  چند

توانايي خلق دوباره ي استراتژي و كشف دوباره يا           آنها    . را داشته اند   ظرفيتمدتي، اين    
 . دارند را هدفگسترش معناي 

IBM  وقتي جديدترين سري كامپيوتر خود را فقط        ،١٩٦٠ كار را در اوايل دهه ي       اين 
همكارانش مطلع شدند اين    توماس واتسون و    .   كنار گذاشت، انجام داد    مدتي كوتاه  از   پس

 نيازهاي اوليه ي     به استرچ، كه اولين اولويت استراتژي شركت بوده است،            موسومماشين  
 استرچ بيش از    كه واتسون به گروه صنعتي گفت        .نمي كرد بر آورده    را  IBMمشتري هاي  

دهيم هايي كه مي     نسبت به قول   بعداز اين به    بايد  « درصد كارهايش را انجام نمي دهد و        ٧٠
 را توسعه داد كه الگويي براي رشد         ٣٦٠  سري  IBMسه سال بعد،    »  .دقت بيشتري  كنيم  

 . در ده سال آتي شدشركتفوق العاده ي 
مياني،  اندي گرو،  مدير    رده ي   مديران   . سال بعد انجام داد    ٢٠ نيز كاري مشابه را      اينتل

 است و به محصول فعلي      تهوابس ، را دوره كردند كه آينده ي شركت به ميكروپروسسور          عامل
ها مطرح    در سازمان   هاي بدون دليل كه اغلب    استدالل به   ،گروه.  ، حافظه بستگي ندارد   يعني
 با ارزش هاي سازمان به توافق مي رسند،        و سرانجام     ، آن را به چالش مي خوانند       دنشو مي

مان اين  منظور.   شد اينتلهاي بعد، ميكروپروسسورها هسته ي استراتژي       در سال .  گوش داد 
 ،برعكس.  كنندمي  راه پيدا     كارنيست كه تمام ايده هاي استراتژيك جديد به كسب و               

 اثري بر كسب و كار       ها سالترين آنها در حاشيه قرار مي گيرند و فقط طي            بسياري از مهم  
با طرح ايده هاي توليد جديد در بازارهاي جديد،             ،٣Mها مثل    برخي شركت .  مي گذارند

 چالش با    ظرفيت  ها شركتمهم است اين كه آيا          .  ا خلق مي كنند   دايماً خودشان ر   
 و خلق   تفكراين ماهيت ظرفيت جمعي      .   و خلق دوباره ي خودشان را دارند        يكيش راست

 . دوباره است
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  مقابله با چالش استراتژي و هدفاستراتژي هاي

بود فرايند  به.  است مؤثر اين چالش افزايش ظرفيت سازمان براي تفكر و خلق دوباره               اهرم
 .  خود ترغيب مي كنداستراتژي افراد را به تنظيم و اصالح اشتياق و نيزمذاكره 

 

.  كنيد استفاده براي بررسي نقاط كور و نشانه هاي وقايع ناخواسته           يي تفكر سناريو  از •
: استهاي كليدي تفكر مجدد اين         يكي از چالش   .  ها نقاط كور دارند     تمام سازمان 

 ازط پرهيز كند؟ تا حدي اين موضوع به يادگيري آگاهي                 چگونه سازمان از سقو    
 .نظم كنار گذاشته مي شوندم خارجي مربوط است، به ويژه آنهايي كه به طور         نشانه هاي

 ايده هاي خطرناك بالقوه به       يبراي رهبران اجرايي مهم است كه شيوه هاي معرف           
د را در موضع تدافعي قرار       و افرا  توسعه بدهند را   و فرايندهاي برنامه ريزي     تصميم گيران

 .ندهند
 كليدي  قدرتي  يي،اين امر به تفكر سناريو      .  بيني نيستند   پيش  قابل سناريوها

 محتمل قدرت ترغيب گروهي متنوع از افراد به تفكر درباره ي آينده هاي                 ؛دنمي ده
 بر   وي  استراتژي فعلي كسي با عنوان اين مطلب كه استراتژي          معتقديد اگر   .چندگانه
 او را اگر شما   .  موضعي تدافعي دارد  ط آينده استوار است، فرو مي پاشد، آن فرد         درك غل 

متوجه مي شود كه    ، خيلي سريع     كند  فكر  ي محتمل آينده هابه  ترغيب كنيد كه     
 ، بدون اين  بازتر مي كند را  او   اين امر ذهن     .استراتژي وي بر چه فرضياتي استوار است       

 . ش دفاع كند واداريم از تصميمات فعلي خودرا اوكه 
 آفريقاي  در مدير معدن طاليي     بهاگر من   « وان در مروي گوشزد مي كند كه        لويي

 آفريقا  ملي كه نلسون ماندال آزاد خواهد شد، كنگره ي         مي گفتم  ١٩٨٥ر سال   دجنوبي  
 سال  ١٠ بازار، طي    اقتصادمشروعيت مي يابد و كشوري دموكراتيك و چند حزبي با            

حمام   اين وضعيت را در كنار      اما اگر    ،ره اي تغيير نمي داد  خواهيم داشت، فكر او را ذ      
 . تمايل بيشتري به انجام كاري در جهت داشت،  خون معرفي مي كردم

 برنامه ريزي،فرايند مرسوم   .   را با تحقيق هدف سازمان تركيب كنيد         يي سناريو تفكر •
 يي تفكر سناريو  بتركياما  .   كه افراد مي خواهند خلق كنند در نظر نمي گيرد         را ياآينده 

تفكر   (مشتركو چشم انداز   )  ندتفكر عميق درباره ي نيروهاي خارجي كه بر آينده مؤثر        (
 و اثر   سازمانهاي پيش روي     انتخاب)  عميق درباره ي اشتياق جمعي افراد به سازمان       

 . مهم مي سازدآنها را 
نشان را  پايين  جاده ي    وافراد جاده ي باال     به  اگر  « در مروي مدعي است        وان
 همين اتفاق در آفريقاي      ، در واقع  ».مي يابند جاده باال گرايش      سمت آنها به     بدهند،
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اين .  هايي را براي كل كشور مطرح مي كردند          سناريو انتخاب  چندين.  جنوبي رخ داد  
، شد مطرح   ١٩٨٠ دهه ي   سازمان ها در اواسط  اول نزد مديران سطوح باالي       سناريو ها  

به اين سناريوها      ممنوعي  سهاي سيا  ن و نهايتاً گروه    هاي شهروندا   نزد گروه   سپس،
 . دست يافتند

 

 مراجعه  ٥٢٣ صفحه ي   به اطالع بيشتر از نقش برنامه ريزي سناريو در آفريقاي جنوبي           براي
 .كنيد

 

سابق  مدير كاكو،بورو وريوز. د را به عنوان اخالق و فعاليت سازماني توسعه بدهينظارت •
در اين  .  نون، اين استراتژي را يك شيوه ي تفكر مي داند        كاو عضو هيئت امناي شركت     

مين مي شود، اين رفاه    أ اجزاي جامعه تا جايي كه ممكن است ت        تمام رفاه   ،شيوه ي تفكر 
 اين  طبق.   شيوه اي براي كسب سالمت كسب و كار است          وشامل رقبا نيز مي گردد      

ظه را رها كرد، چون     حاف ي   تحقيق و توسعه   سرمايه گذاريكانون  شركت  شيوه ي تفكر،   
 سرمايه گذاري كرده بودند و رهبران كانون           فن آوري ديگر در آن       يها قبالً شركت 

 عوض آنها پرينتر جوهر افشاني را توسعه دادند         در.  نمي خواستند كسب و كار را بدزدند     
 .  شدتبديلكه به سرمايه گذاري بسيار موفقي 

 دنبال  به  ،اردادهاي تجاري  طريق، كانون به جاي جستجوي كمك با قر         همين  به
 باعث شد نگرشيچنين .  ميان فقير و غني را برداردتعادل عدم تاهاي جهاني بود  دولت

 در  كاكو.   ژاپن ايجاد كند   خارج از  توسعه را در كشورهاي       و كه كانون تسهيالت تحقيق   
ها با آموزش كارگران محلي و معرفي فن آوري هاي            شركت«:   نوشت سنهاروارد بيزي 

 با  و به آنها، مي توانند استاندارد زندگي افراد كشورهاي فقير را بهبود بدهند                  جديد
 حفظ محيط زيست جهان      به آلودگي مي توانند     كاهشآوري   توسعه و استفاده از فن     

 .»كمك نمايند
 

خطرات درباره ي   و    ٥٥٥نوشته ي شارلوت رابرتز، در صفحه ي        »  آگاه ديدگاه خود   «به
 . مراجعه كنيد٣٦٩صفحه ي » ت ايده آل هاي مشتركمخاطرا«ايده آليسم به 

 

 ... كهاستاي را طرح كرده باشد هنوز الزم   اگر مدير عامل چنين فلسفهحتي
 به توسعه ي    را  سازمان اعضاي.   را به استراتژي و هدف سازماني ترغيب كنيم           افراد •

كر استراتژيك  تفظرفيتاين كار . ها و موانع رهنمون شويد     تر از انتخاب   ديدگاهي روشن 
. مي كندنگيري   مديريت ارشد كناره   . سازمان توسعه مي دهد   درو تفكر درباره ي هدف را      

نوشته ی»  مسیرکایزن«این گفته از    
 ،هاروارد بیزینس کاکو،   ریوزو بورو

 نقل شده1997آگوست   / ژوییه
 مفهوم نظارت در کتاب . است
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by Peter Block (San
Francisco: Berrett-
Koehler, 1993)    

 .شکافته شده است
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 استراتژيك را به     دهي مسئوليت جهت  اجراييهاي پيشرو، رهبران     در بسياري از بنگاه   
 .  ايده هاي سازمان انجام مي دهندبهعهده دارند، اما اين كار را با باز بودن نسبت 

 مذاكرات  از را كه معموالً       گروهداز مديريت،  گري همل،  ترغيب سه           پر نظريه
 از  عبارتند اين سه گروه      . پيشنهاد مي كند  ،استراتژي و هدف كنار گذاشته مي شوند       

 است كه اعضاي     مدعي همل   .كارمندان جوان، افراد حاشيه ي سازمان و افراد جديد         
:  او مي پرسد  ».دارندا در آينده     ر سهم بيشترين   ند و به آينده نزديكتر  «جوان سازمان   

 در شركت شما ايده هايش را با كميته ي اجرايي           كارمندان  Xآخرين باري كه نسل       «
بيني   جهان ند،ساي شركت دور  ؤ ، كساني كه از ر      بر اين  عالوه  » كي بود؟  ،مطرح كرد 

. داستراتژي كنار گذاشته مي شو   ساخت    اما صداي آنها از فرايند        ،دارندبسيار متفاوتي   
عادت  اصول صنعت     بههنوز  «اند    كه اخيراً به سازمان وارد شده         افراديدر نهايت،    

 ».نكرده اند
وراي تر هدفي كه در         مذاكراتي درباره ي هدف سازمان به جستجوي عميق          در
 هستندهايي   مثالً سود و سودآوري اغلب ارزش     .   توجه داريم  ، و اهداف فوري است    نيازها

 خانواده در سطح خاصي از امنيت و راحتي،             يوانايي اداره ت:  كه بسيار اهميت دارند    
 .  صنعتي جديد، ايجاد ثروت بلندمدتايجاد

برنامه ريزي .  بگذاريد را آزمون كنيد و در معرض ديد         موجود استراتژي   پيش فرض هاي •
از شرايط موجود پيش بيني درآمد      .  بيني است   پيش براي معموالً تمريني     كاستراتژي

 كه آينده مثل گذشته     فرض شما اين است   .  دنناستنباط مي ك را  ل بعد   سال آتي يا فص   
طرح .   را دشوار مي بينند    آن، افراد    مدنظر است حتي وقتي جستجوي عميق       .  است

 ، كسب و كار   يمحيط فرضيه ي تلويحي درباره ي نيروهاي      يناستراتژي معموالً بر چند   
 يا  درستي ساختن و آزمون     روشن.  هاي سازمان استوار است    نيازهاي بازار و اثر كنش     

 و اجزاي ناشناخته    . بسيار دشوار است   ، اگر ناممكن نباشد   پيش فرض هاكاربرد تمام اين    
 .  زنجيره ي علت و معلول وجود داردتدوين زيادي براي  يبه هم پيوسته

 ،كه بازار    از اين  پس.  سازمان  تا اين حد رمزگونه است       همين دليل، استراتژي     به
 ارزش و   چشم انداز،موريت،  أ عوامل م  ؛ علت را به    ز بازنده ها جدا مي كند    برنده ها را ا  

ما به  .   مي كنيم منتسب  وي مي باشد،  داليل موفقيت    استاستراتژي كه برنده مدعي      
 و استراتژي    ارزشموريت، چشم انداز،   أها نگاه نمي كنيم تا ببينيم چه عناصر م         شكست

 . اند مشابهي داشته
 بديل هاي  اثراتسازي   شبيه سازي كامپيوتري براي مدل      استفاده از      راه،  يك

 اصلي يافتن  مسئله ي   ،در استفاده از شبيه سازي كامپيوتري    .  استراتژيك متفاوت است  

،» به عنوان انقالب    استراتژی«به
هارواردنوشته ی گری همل،           

،1996آگوست   /،  ژوییه  بیزینس
 .مراجعه کنید

 

برای اطالع بیشتر درباره ی
خرده جهان به عنوان ابزار  های

کتاب میدانیاستراتژیک به       
 و 529، صفحات    پنجمین فرمان 

 . مراجعه نمایید536
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 امكاناستراتژي درست نيست بلكه مطرح كردن فرضيات ضمني هر استراتژي و                   
 جزييات  با  فراداهاي استراتژيك در محيطي امن است تا         تجربه ي اثرات بالقوه ي انتخاب   
 .  مفيد برسنديخوردبازفراوان و نتايج بسيار سريع به 

 براي كشف   را  سيستم هاي پويا ها پيش وقتي مديران شركتي بسيار موفق           سال
 اساسي آنها   استراتژياستراتژي هاي بازاريابي توسعه دادند، به اين نتيجه رسيدند كه            

 تغيير آن   وا در بازارهاي مختلف      چون فرضيات متناقضي درباره ي تقاض      ،عملي نيست 
اما .  بكننداين شبيه سازي به آنها نمي گفت چه كار بايد           .  وجود داشت در طي زمان     

 شدن  روشنبي ترديد اين كار به تسريع فرايند و          «طبق نظر مدير برنامه، داو بورگر،        
  .»تفكري كه در استراتژي بود كمك مي كرد

 عنوان  به اما هنوز     .و دهه قدمت دارد    سازي بيش از د     آوري و طراحي شبيه     فن
 و فرموله كردن نظريه هاي كسب و كار         استراتژيك تفكر   تواناييابزاري براي توسعه ي    

 . آينده كارهاي بيشتري در اين حوزه انجام بگيرددر مي رودانتظار . توسعه نيافته است
 ديترويت  املعمدير  .  هاي تفكر اخالقي    تفكر استراتژيك و توانايي      ي به توسعه  توجه •

 حضور پيرامون استراتژي چند صد نفر          در گفتگويي  جان لوبيا، مي گويد       ،اديسون
از نظر  .  خود مي ديدم تجربه ي   سال    ٣٤ بود كه در       همايشيترين   بزرگ«داشتند،  

 موفقيت بسيار   ميزان  كاربردياما از نظر ايده هاي     »   بود بي نظيرانرژي  سطح  احساسي و   
 همراه نتايج   ي خود برا  جديدبزاري براي صرف انرژي و اشتياق        افراد هنوز ا  .  پايين بود 

 در مذاكرات استراتژي     افرادبه عبارت ديگر، مشاركت دادن        .   نداشتند ،كسب و كار   
فرصت افزودن ارزش     زياديهايي كه به افراد      اما توسعه ي توانايي  .  نفسه آسان است   في

 استراتژي در    آوردن  اسياسمسئله ي  .  ، دشوار است   به جهت گيري سازمان را بدهد      
 . استاستراتژيفرايند يادگيري نيست، بلكه قرار دادن يادگيري در فرايند 

 استراتژي  فرايند صريح وي از استراتژي موجود، ايمان لوبيا را به ارزش                ارزيابي
.  مي بيند مؤثر چون او آن را بر توانايي هر روزه ي افراد             .مشاركتي تضعيف نكرده است   

 سعينش نشان نمي دهم،    كپايين موفقيت وا  ميزان  كنون اغلب اوقات به     ا«وي مي گويد   
مي گويم اين  .  در مورد مسايل كسب و كار هدايت كنم و آموزش بدهم           را  مي كنم افراد   

 جوي باز   بهاما آب رفته     .  افراد مي ترسم اشتباه  مي پذيرم كه از     .   اشتباه كرديد  هفته
 ما چنين اجازه اي      بهكنيم، جامعه    مقتدرانه عمل    بخواهيم   حتي اگر      .نمي گردد
 منابعيما فقط تصميم مي گيريم چه      .  افراد به تجربه ي بيشتر ادامه مي دهند     .  نمي دهد

 ». حمايت موفق از شيوه ي جديد كارها الزم استبراي

یک منبع عمیق و مناسب در مورد
خرده جهان به عنوان ابزار های

 .استراتژیک کتاب زیر است
Modeling for Learning
Organization, ed. By John
Morecroft and John
Sterman (Portland, OR:
Productivity Press, 1994). 
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.  مي كنند تكميل همديگر را    وجود دارد كه  دو رهيافت براي برخورد با اين چالش         
 كسبهاي  و كار توجه دارد و به افراد كمك مي كند بنيانيكي به توسعه ي منابع كسب 

 ،رقبا چگونه ارزش توليد مي شود و چه عواملي سازمان آنها را از               .و كارشان را بفهمند   
 . مشتري متمايز مي كندبراي  ايجاد ارزش در تالش به هنگام

 

لگوي كسب  ؛ مطالبي در مورد ا    ٢٠٥در صفحه ي   »  مديريت كتاب باز  «براي مثال به منابع     
 و  ٣٣٢در صفحه ي    »  داشبورد عملكرد «؛  ٣٩٧و كار شركت نفتي شل در صفحه ي             

 . مراجعه كنيد٥٥٥در صفحه ي » نظارت آگاهانه«
 

 »يادگيريهاي   فرمان«هاي تفكر جمعي از جمله         رهيافت بر روي مهارت     دومين
 فلسفه،همراه با آموزش منطق،     )  هاي الگوهاي ذهني   به ويژه تفكر سيستمي و مهارت     (

 كردن دقيق تر و مؤثرتر براي يادگيري        فكريادگيري  .   الهيات متمركز است   يارياضيات  
 .  ضروري استكتفكر استراتژي

 كرد  برگزارت دوره هايي آموزشي براي همه ي كارمندان        ننو گروه بيمه ي كا   مثالً،
بحث  عمل    و ميان قصد فاصله ي  شيوه هاي كاهش   درباره ي  ما  (ها   كه از كاربرد ارزش   

تفكر «   قديمي ترين دوره  . فلسفه ي فن آوري در كاوننت را در برمي گرفت         تا)  مي كنيم
هاي آن براي     مطالبي درباره ي تاريخ فلسفي و داللت         در آن   كه بود»  درباره ي تفكر 

بروشور .  به كارمندان ارايه شد١٩٨٠ دهه ي  در كه   مطرح مي شد زندگي عملي هر روزه     
 تعداد  كه  … سنگي در ذهن مي داند     اي نوشته« دوره را     ننت اين ومركز يادگيري كا  

 ». نمي كنندفراموشكمي آن را مي گيرند اما هرگز آن را 
 گذشته، علوم   سال  ١٥٠در  .   بگيريد به تغييرات ظريف از نظر امكان توجه كنيد           ياد •

 .اشاعه داده است    ، به عنوان تركيب چيزها    ،غربي به تدريج نگاه خودش را به طبيعت        
هاي   ميدان اخيراًهاي جاذبه و الكترومغناطيس و          و اثرات حوزه ها مثل ميدان       روابط

 و تا حدي هنوز     استكرده  ناين تفكر به حوزه ي مديريت نفوذ        .  كوانتوم درك مي شود  
 مثالً  ،زندگي مي كنيم   ،هاي بيليارد كه بر يكديگر اثر دارند          در دنياي نيوتني توپ    

 براي  سراسريتصور فرايندي منسجم از تغيير      .  دالرهاي پرداختي بر تالش مؤثر است     
 . هاي بيليارد كامالً تصادفي مي شود همه توپ  پس از مدتي، برخورد.آنها دشوار است

 تفكر  ظريفهاي بزرگ متاثر از حوزه هاي        ديگر اين است كه رفتار در سازمان       نگاه
 طبق.  يير مي كنند  آنها مدام تغ   ، در واقع  .نداحساس است و اين حوزه ها مستعد تغيير      و  

 اين  . مدام تغيير مي كنند   واين نگرش، وقايع اجتماعي مثل وقايع فيزيكي ثابت نيستند          
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 ، كل ياهمان طور كه ترس مي تواند بر يك تيم         .  تغيير متاثر از حوزه هاي ظريف است      
د نشيني كن   عقب بهسازمان سايه بيفكند و تمام افراد را در سطوح مختلف وادار                  

 است و بسياري از      مؤثري  ي وجود حوزه ها بر رفتار و توانا       .افراد اميد بدهد  مي تواند به   
افراد اغلب در زمان جنگ يا          .  تيم هاي ورزشي را شرح مي دهد       موفقيت  عوامل  
پندي قديمي  .   اورژانسي مرگ و زندگي همين پديده را گزارش مي دهند          هاي موقعيت
اين پند از   »  سيده است،  نمي باشد  تر از ايده اي كه زمانش ر        چيز قوي  هيچ«:  مي گويد

رهبران هنر و علم، مثل پيكاسو      .   در امور انساني صحبت مي كند     تفكرقدرت شكل دهي   
 حوزه هاي امكان جديد خلق     ، كه چگونه چشم اندازهاي جديد    داده اندنشتين، نشان   يو ا 

 سياسي ذهن و قلب مردم را طوري تسخير كرده اند كه              رهبرانگاهي نيز   .  مي كنند
 به نظر مي رسيده است، مشروعيت بخشيده اند و          ممكنچيزي را كه در گذشته غير        

 در آفريقا جنوبي از دوره هاي رنج پديد         ماندالاسالو هاول در جمهوري چك و نلسون         
 و به   مطرح كردند  مسايل روزمره است      از كه فراتر      را هاي بي زماني  آمدند و حقيقت  

 . كشورهايشان انرژي دادند
 چنين  ،ها يست كه بگوييم در سيستم هاي اجتماعي مثل سازمان             اين ن   مهم
  آن را براي معرفي ايده هاي جديد درباره ي             بايد اهميت .   وجود دارد   حوزه هايي

اين امر به معناي توسعه ي       .   مثل هدف و استراتژي درك كنيم          مهمي موضوعات  
 كه در آن     تري است  بزرگو  تر    دايره هاي بزرگ   گسترشالگوهاي جديد تعامل، با       

 صنعتي نيز به همين شيوه انجام       انقالب.  درباره ي ايده هاي جديد بحث و فكر مي شود       
 ،متفرقو   مستقل   هاي فعاليتنقشه ي خاصي وجود نداشت اما طي زمان          .  شده است 
 نيز مشابه   تغيير ديناميك هاي بنيادي     .انسجام مي يابند   راهنما ايده ي   چندپيرامون  

 .است هاي ديگر  انقالبتمام
 ما اهميت نيتاگر فكر مي كنيد حوزه ها وجود دارند پس     «:   جاورسكي مي گويد  جو
 شيوه اي كه به    بر  ؛ثير مي گذارند أهاي ما به عنوان رهبر ت        آنها بر فعاليت   . دارد زيادي

 خاطر نشان   جاورسكي»  اين امر مفاد حوزه را مي سازد      .  ندخودمان نگاه مي كنيم مؤثر   
 دارند،  حوزه ها نفوذ زيادي بر     ،هاي قدرت و اختيار    اد در سمت  مي كند در حالي كه افر    

 موقعيت را خنثي    بودنش و شيوه ي    نيتدر هر موقعيتي، اتاقي با      «هر فردي مي تواند    
 .»را تغيير بدهدسازمان كند و جهت گيري كل 

 حوزه ها  با را كه براي كار       افراد اين قابليت   اين نگرش اين است كه اغلب         مشكل
. چيزي در برنامه ي ما به پرورش آن كمك نمي كند         خوب پرورش نداده اند و      الزم است 

 پديد مي آيد كه ما      چيزيوقتي  «هفتاد و پنج سال پيش، مارتين بوبر گفته است              
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او .   را متمايز مي كند    خواستاما بوبر دو نوع       »  تصميم بگيريم چه چيزي بخواهيم      
 براي  ، كنترل مي شوند  غرايز چيزها و    مي گويد كه ما بايد خواست ناآزاد خود را كه با           

 به  . گوش مي كند  مي نمايدبا چنين كاري فرد به آنچه بروز        .  خواست عالي كنار بگذاريم   
آن شكلي     به  دادن كه به دليل واقعيت      ،بودن در جهان نه به منظور حمايت توسط آن        

 .  گوش مي نمايد،كه مي خواهد
به .   دارند توجهناآزاد و خواست عالي       اندكي به تمايز بوبر ميان خواست           تعداد

 كه به   نيتي.   دشوار است  ، كه جاورسكي به آن اشاره مي كند       نيتيهمين دليل درك    
 اين.   متفاوت از داشتن هدفي شخصي است       ،اي كار كند   رهبر اجازه مي دهد با حوزه     

 ميان پختگي فردي و      پيوند.    ابعاد رهبري بستگي دارد      و  به بلوغ و پختگي فرد      نيت
.  است مديريتيوانايي رهبري يكي از قديمي ترين مسايل تفكر درباره ي سلسله مراتب           ت

 گوانزي، در آن سوي جهان      .ون آن را به صورت پادشاه فيلسوف مطرح كرده است         تافال
 به مثل اعتماد ،قرار دادن وضعيت بر روي بنيان محكم«:  منادي كنفوسيوس، مي نويسد  

 ».مردان شريف است
 افراد كمي   اما مي كند، گوش بدهيم،       بروز ي ما مي توانيم به آنچه        اين كه همه   با

 توانايي كار   مي گويندجاورسكي و همكارانش    .  اند ها كار كرده   براي توسعه ي اين توانايي   
 عميق بر روي    شخصيمل  أبا ت :  با حوزه هاي پديد آمده به دو شيوه قابل دسترسي است         

 و سريع   ساده كار   اين  .ي و جمعي آينده   و پرورش مسئوليت فرد   و اشتياق فرد    هدف  
 .اي را تسريع كند     توسعهاما مي توان فضايي سازماني ايجاد كرد كه چنين             .  نيست

 و درباره ي مشكالتي      اميد وار باشند  وقتي تعدادي كافي مشتاقانه    «جاورسكي مي گويد 
. ند فضا تغيير مي ك   بزنند،كه وجود دارد و سهم خودشان در ايجاد اين مشكالت حرف             

 يم آنچه اتفاق مي افتد دور    كامل هر چند هنوز از فهم        .اين مسئله را ديده ام   بارها  من  
 ». كه ممكن استمو من مطمئنمي  بينيم هستيم، پيامدهاي آن را 

 مي دهند و   قرار»  خواست ناآزاد «خود را در تضاد با       »  خواست عالي « افراد   وقتي
.  مي دهد زندگي؟ اين كار به سازمان       ماينجاييمي پرسند به كجا مي رويم؟ و براي چه         

 كشف  در پيوند هدف و استراتژي    اين همان قدرتي است كه افرادي مثل راي اندرسون          
 . استكليد آينده ي استراتژي در دنياي به هم پيوسته امر اين .كرده اند
 
 
 

 

دیدگاه جاورسکی از بوهم گرفته
برای آگاهی از نظر.  شده است 

ی ، نوشته زمانی همبوهم به کتاب     
تاب میدانیجاورسکی و ک      

 . مراجعه نماییدپنچمین فرمان
 همچنین به

I and Thou, by Martin
Buber (New York;
Scribner, 1970,  

 .مراجعه کنید

 :به کتاب زیر مراجعه کنید
Guanzi, Political,
Economic, and
Philosophical Essays from
Early China (Princeton,
NJ: Princeton university
Press, 1985). 



٥١١ ♦استراتژي و هدف    

 

 

 ها  شركتي بقاراز

 اگر به  ؛  اي فراگير است  ه  در بطن آن پرسشي ساده با داللت       .است كتاب فلسفه اي عملي     اين
 دانيم، چه اتفاقي مي افتد؟ نسازي   آن را ماشين پولو كنيمشركت مثل موجود زنده فكر 

 وقتي مي تواند   فقط.   شركت را ماشين بدانيم به اين معناست كه ثابت و ايستاست            اگر
ي  براي هدف  .مي دهندسازندگان شركت به آن هويت      .  تغيير كند كه كسي آن را تغيير بدهد       

 باشد، بايد    مؤثر براي اين كه       .سيس شده است كه سازندگان به آن محول كرده اند            أت
. اگر مديريت آن را بازسازي نكند، بي اعتبار مي شود       .   آن را كنترل كنند     و مديران،  اپراتورها

و فقط با مجموع يادگيري    .  شوداعضاي آن منابع انساني هستند كه منتظرند از آنها استفاده           
 .  ياد مي گيردكارمندانش
 تكامل شركت به عنوان موجود زنده به اين معناست كه به دلخواه خودش                     تلقي

 ظرفيت  واهداف و مقاصد خودش را دارد       .  شركت هويت و شخصيت خودش را دارد      .  مي يابد
گروه هاي  كه   شمي تواند خودش را مهندسي مجدد بكند، از اعضاي        .  فعاليت مستقل را دارد   

در عمل ياد    يا تيمي ورزشي كه       تئاتر مي تواند مثل گروه      .فراتر برود ،  مي سازند   را كاري
 . مي گيرد، به صورت يك كل ياد بگيرد

 در بيشتر   افرادمند شده است كه اكثر       ماشين آن قدر در عصر صنعتي قدرت      استعاره ي  
 . د آنها را شكل مي دهعملاين تفكر چگونگي . اوقات به سازمان با اين استعاره فكر مي كنند

 چنين كاري، چهار    دوگاس  هآريطبق نظر   .   اولين تعهد ما تغيير تفكرمان است      بنابراين
 .  صدها سال قدمت دارندكههايي  هاي ماندگار را آشكار مي كند، شركت ويژگي شركت

 اما در   ،مي آيدها به عنوان موجودي زنده به نظر راديكال           به شركت  دوگاس  ه آري نگرش
 كه  است  naringlivترين واژه براي كسب و كار در سوئد          قديمي.  واقع بسيار قديمي است   

 معادل كسب و كار را مي توان به          چيني واژه ي قديمي    .است»  پرورش زندگي «به معناي   
 . زندگي و معنا ترجمه كرد

 اجتماع انسان، مثل تلقي سازمان به عنوان موجودي زنده،   . كامالً كاربردي است   امر  اين
ها را تغيير     چالش اينهاي اين كتاب و توانايي شما براي مقابله با              شيوه ي نگاه به چالش    

 ــ پيتر سنگه . مي دهد
 ).١٣٧٨ساپكو، : تهران(، نوشته ي آريه دوگاس، ترجمه ي علي پارساييان راز بقاي شركت ها
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  افق مديريت   ٢
  اسمیت برایان

 كرده ايد؟   ساله سه تا پنج     هاي بلندمدت   درصد زمانتان را صرف صحبت درباره ي طرح       چند
 انتخابي  ،دو نسبت اين    ؟هاي ماه يا فصل آينده مي كنيد       چند درصد زمانتان را صرف طرح      

وقتي اقدام تغييري بر اولويت هاي كسب و كار بخش مهمي از            .  است و كاري عادتي نيست    
 .مي گذارد، اين مسئله اهميت خود را نشان مي دهدثير أسازمان ت

  :سياه بكشيد روي تختهصوير زير شبيه ت نموداري
زير پاي شما واقعيت    .  رويدمي  افق پيش    در و   استواريد نشان مي دهد كه شما       تصوير

هر يك  .  سازمان پيش روي شماست   آينده ي  چهار چشم انداز مطلوب براي     .  جاري قرار دارد  
 . دارداز آنها الزامات خاصي براي استراتژي جاري شما 

 مي رويد؟  كجا  .اندازي را كه براي سازمان مي بينيد، بنويسد       يادداشتي شخصي چشم    در
 كه احساس    ايآينده اي را كه به آن عالقه داريد و آينده           چه نتايجي مي خواهد ايجاد كند؟     
  .، مشخص نماييدمي كنيد تيم مي تواند ايجاد كند

افه  اض نمودارهاي خود را به       زمان، به سمت تخته سياه برويد و يادداشت           هم سپس
 شوند ميهاي فوري زودتر ديده        اشتياق.  آنها را با توجه به يكديگر مرتب كنيد           .  كنيد

آنها را از كوتاه مدت    .  )٤ و   ٣چشم انداز  (و شوق بلندمدت ديرتر مي آيد      )  ٢ يا   ١چشم انداز  (
 . كنيدتا بلندمدت منظم 

 .  جلوه اي از توجه افق گروه استراتژيك خود داريداكنون

 فتوكپيهاي   ه ش با تيم مديريت در زيراكس، در دوره اي كه با دستگا             ها پي   سال من
 . كردمهايي برگزار  تر و رقابتي تر محاصره شده بودند، چنين كارگاه جديدتر، ارزان

١

٢
٣ ٤
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 از  شدنخارج  دنبال   تيم به    ياعضا.  را نشان مي داد  سود  ، بازگشت سريع    ١  چشم انداز
. بود   جديد كارمعناي فشار براي ايجاد كسب و        در عمل به     .چاله به هر طريق ممكن بودند     

 . اجراي آن به يادگيري تيمي در بين اجزاي كسب و كار نياز داشت
 تبليغي را   مارپيچچشم انداز،  .   خطرناك بود  ١ چشم انداز  ،٢ از نظر حاميان چشم انداز      اما

قديمي   مشتري هاينشان مي داد كه در آن تبليغ براي مشتري هاي جديد باعث مي شد كه              
زيراكس .  كندمي  وفاداري مشتري ها را كم رنگ         و احساس كنند به آنها توجهي نمي شود      

 به  مشتري ها مي گفتند كه    ٢در عوض حاميان چشم انداز     .  مجبور بود روي قيمت رقابت كند     
 مي پرسيدند  ٢حاميان چشم انداز   .  آسان تعمير بشوند  كه    ندهايي سريع و دقيق    دنبال ماشين 

 » مي افتد؟اتفاقيها و خدمات با كيفيت خوب عمل كنيم،  چه  مين ماشينأ در تاگر واقعاً«
براي توجه به فشار    .   بي توجه باشند  ١ نمي توانستند به چشم انداز     ٢ چشم انداز   حاميان

  مي كردند و تا جايي كه ممكن بود بر         دقترقابتي بر روي جريان پول، بايد به فروش خود           
 ١ به چشم انداز     تحت فشار بودند كه     چون    .مي نمودنداري   سرمايه گذ ٢روي چشم انداز    

 .  رفتار آنها آگاه باشند يناخواستهبازگردند، الزم بود از ارزش هاي آنها و پيامدهاي 
 آنها متوجه   ».بشويمما بايد شركت فتوكپي ديگري       «:   مي گفتند ٣ چشم انداز   حاميان

سازي  با توانايي آنها در ذخيره      .   دارند »اسنادمديريت  «شدند كه فرصت بيشتري براي        
ها، فتوكپي و كامپيوترها، آنها        ارتباط با اسكنر، داده ها،  بانك       بهالكترونيك و ظهور نياز       

بازار .   استفاده شوند  سر و كار داشتند،   اسناد  با  هايي كه     و شركت  ها بانكمي توانستند در   
زهاي جديد مشتري بازتعريف      بود كه وظيفه ي خدمات با توجه به نيا          الزماما  ،  آماده بود 

 . شود
اگر «:  گفتيك عضو تيم به طور خصوصي       .   جلسه مطرح نشد   برگزاري تا   ٤  چشم انداز

ها   كار سال  اين»  تمام اين كارها را انجام بدهيم، مي توانيم صنعت نشر را دوباره شكل بدهيم            
، مزاياي اين   رو هاي پيش  ابط الزم با شركت   ووقت مي گيرد، اما زيراكس با آماده كردن و ر          

  .كندمي روند را اخذ 
 از تفرق   شما.   است بارز يك نمونه ي    -ها بعد     از فصل بعد تا سال      -  زماني  بازه ي  اين

 در  متنوعيچشم اندازهاي  اما در واقع براي تيم مفيد است كه             .  آنها متعجب مي شويد   
 بلندمدت را از    ايه فرصت و   ندافراد با توجه كوتاه مدت، محتاط    .  اعضايش وجود داشته باشد   

دارند  افق بلندمدت    كساني كه   . مشغول حل مشكالت پيش رو هستند      آنها  .دست مي دهند 
 را مشروع بدانيم، دو ديد اگر هر دو .با پيگيري منابع و نتايج فوري كسب و كار مشكل دارند

 . كنندهاي يكديگر را تكميل   و هدفنمايندگروه مي توانند با هم كار 

 : هدف

چشم انداز آتی سازمان ایستا
نیست و در طی زمان تکامل

این تمرین بر اهداف و.   یابدمی
اولویت هایی که در ذهن اعضای
تیم تعیین استراتژی تکامل

 . می یابند، متمرکز است

 : مرور

اعضای تیم با قرار دادن خود در
آینده های«  یک طیف، ارتباط       

مختلف را با نتایج فوری»  مطلوب
 .متوجه می گردند

 :زمان مورد نياز

 یک ساعت یا بیشتر

 : د نيازلوازم مور

 تخته سیاه، دفترچه ی یادداشت
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 خود را با يك     ٤ عاملي را هدايت مي كنم كه بايد مذاكرات چشم انداز           اغلب مديران  من
 توجه  ١ تا افرادي كه به چشم انداز       مطرح كنند چين شده يا افرادي بيروني        دست فرديا دو   

 گرايش پيدا مي كنند،    ٤ چشم انداز   بهدير يا زود،  افراد زيادي      .  آن را بي اعتبار نكنند   دارند،  
 . استه اين مسير به زمان نياز اما براي راه يافتن ب

  بزرگهاي   سؤاليدنسپر   ٣
   تكامل استراتژي  تكامل استراتژي كاتاليزوركاتاليزور

  براون، دیوید ایزاکز و نانسی مارگولیزانیتاوج

 نيز در   دانش  آموزان»  .بس كن، اين قدر سؤال نكن      « از افراد در خانه مي شنوند،         بسياري
من « كار مي شنوند  دركارمندان هم   »  .سؤال را تكرار نكن، پاسخ را بگو       «مدرسه مي شنوند   

 چيزهايي را كه مي داني      مي خواهم«،  ».عالقه اي به شنيدن چيزهايي كه نمي داني ندارم        
 ».بشنوم

 جاي  ،هاي تحصيلي   عليه كشف و پرسيدن سؤال در خانواده ها و فرهنگ          فرمانشيوع  
چگي با آن    ترين شيوه هايي است كه افراد از ب            كردن يكي از مهم      سؤال  .سف است أت

مل و يادگيري توسعه    أ، ت كاوش خود را براي مذاكره ي       دهي سازمانهاي طبيعي و     ظرفيت
 تكامل آينده ي مورد انتظار به جاي آينده اي كه به ما تحميل                 برايپرسيدن  .  مي دهند

 . مي شود، ضروري است
غيررسمي و  مذاكره ي   نشان مي دهد كه يادگيري سازماني با شبكه هاي                تجربه

 كشف  ما.  گيردمي داران كليدي بيروني انجام         كه هاي روابط درون سازمان و سهام        شب
هايي كه به آينده ي       پرسش ،هاي بزرگ  مي كنيم كه انتخاب پرسيدن و كنكاش پرسش         

به وقتي افراد كشف استراتژيك خود را         .  مند است   نيرويي قدرت  مي باشد، مربوط   سازمان
 مذاكره اي آغاز     شكل مشكل طرح نمي كنند،      صورت پرسش مطرح مي كنند و آن را به          

.  نگاه مي كنند   به نقشه ي قلمرو   با هم  افراد   ،در واقع .  گيرندمي مي شود كه همه از آن ياد        
ديگر ايده هاي از     .دنكه نقشه ها چه چيزي را نشان مي ده         آنها را تشويق مي كند    ها، پرسش

 .قبل انديشيده را تعقيب نمي كنند

 

 

ما راپرسشی حیاتی و خالق توجه    «
قدرت خالق.  ...  دگرگون می کند 

ذهن ما را به این پرسش توجه
دانش در پاسخ به این نوع.  دارد

آنها چشم.  پرسش ها پدید می آید  
ورنا»  .  ...ما را به جهان می گشایند    

گسترش:  آلی، تکامل دانش      
 .بصیرت سازمانی

چون پرسش ها ذاتاً به کنش
مرتبطند، توجه، ادراک، انرژی و
تالش را بر می انگیزند و بنابراین
در بطن شیوه ی نگاه ما به زندگی

ماری لی گلدبرگ،.  قرار می گیرند  
 .هنر پرسیدن
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 ه تحقيقات صنعتي بودن چه معنايي دارد؟  آزمايشگابهترين

 مشاركت و فعاليت را  جمعي، بزرگ مي تواند مذاكره ي يهايي كه پرسش    از بهترين مثال   يكي
نگران است  پاكاردهاي هيولت  مدير آزمايشگاه.  رخ داده استپاكارد در هيولت تحريك كند ، 
برد مي  پي   ، مي كرد فكرضوع   وقتي به اين مو     . صنعتي جهان نيست    آزمايشگاهچرا بهترين   

  چيست؟ »جهانبهترين آزمايشگاه تحقيقات صنعتي «كه او نمي داند معناي واقعي 
در عوض جستجوي    وي  .   مسئول هماهنگي اين تالش شد       ، از اعضاي كليدي    يكي

هاي   با كارمندان آزمايشگاهراپرسش اين  مدير را تشويق كرد تا    ،بيرون از شركت  در    ها پاسخ
به جاي اين كه به دنبال مديران ارشد برود تا چشم اندازي             .  ان در ميان بگذارد    جه سراسر
 از   تا مل و گفتگو را در سازمان تشويق كرد        أ و آن را پخش كنند، شبكه هاي ت        نمايند  ايجاد
ت صنعتي جهان از نظر آنها چيست؟ اين          ا بپرسند معناي بهترين آزمايشگاه تحقيق       افراد

 ازاو  .  آن چه كار بايد بكنند     ه   معنايي دارد و براي رسيدن ب       شغل خود آنها چه   در    مفهوم
. بپردازندتمام سازمان دعوت كرد تا با گفتگوهاي غيررسمي به كنكاش درباره ي اين سؤال               

 فهميد وقتي مدير آزمايشگاه     .وي با پيمايش و زيربناي ارتباط رسمي تر نيز نتايجي گرفت          
  .هاي متعدد ايجاد گرديد ن ديدگاه حوزه ي آزادي براي شنيد،چيزي نمي داند

نمايشي خالقي را توسعه داد كه       قطعه ي    اين اقدام رهبر  .  يافت چند ماه ادامه      گفتگو
بازيگران، .  ها و اميدهاي كارمندان بود        روياها، بينش   ،سأ پيمايش، ي   پاسخ  ٨٠٠بازتاب  
د به آن گوش  را به عنوان صداي سازمان بيان مي كردند كه مديريت ارش      كليديهاي   موضوع
 در  كهنبود  تنها جايي   اما  .  داد  را تغيير  تفكر افراد    ، متنوع  هاي ديدگاه طرح با   كار اين.  مي داد

 ازارشد در جلسات استراتژيك ديدار مي كردند و         ان  مدير.   مي شد مطرح بزرگ   پرسشيآن  
 استفاده   » درباره ي آينده    يگوي داستان« و     »گرافيك هاي متعامل  «هايي مثل      رهيافت

 آنها  . مشاهده كنند  ، مرزهاي وظيفه اي را در مي نورديد     كه  يهاي جديد   فرصت تاي كردند  م
كه براي سناريوهاي متعدد آينده در       را  هاي كليدي     فن آوري ، استراتژيك مذاكراتدر اين   

 . بود، مي ديدند هيولت پاكارد الزم آزمايشگاه
 كه بهبودهاي    بودندز كرده     در آزمايشگاه ها پروژه هايي را در تمام سطوح آغا            افراد
 ها آزمايشگاهبرخي  .  به دنبال داشت   در حوزه هاي كليدي كار آزمايشگاه          را  عمده اي  

بهترين آزمايشگاه تحقيقات      . فراهم كردند   يادگيري  وهايي براي گفتگو، شنيدن        فرصت
 درت  آور فراهم كرد كه افراد را قادر مي ساخ         كمي را براي ايده هاي نو     مقرري  صنعتي جهان، 

سطح مردمي شركت رفتار كنند و مسئوليت شخصي كاري را كه به آن اعتقاد دارند،                      
 . بپذيرند

برای جذابیت بیشتر و دید وسیع تر
تحول خود سازمان دهنده ی«به   

،»آزمایشگاه های هیولت پاکارد      
نوشته ی کریستین کوبل و باربارا

  و در          و
cobbleandcom.www://http

/com.panyمراجعه نمایید . 
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 وقت  بيشتر  بهترين آزمايشگاه تحقيقات صنعتي جهان     ها، پروژه ي     تمام اين تالش   در
 و افراد را با ايده هاي مكمل به يكديگر         .دن ببين راخود را صرف كمك به اجزا مي كرد تا كل          

 ، غيررسمي ترويج مي دادند    يها  كه اين تالش    اتصاالتشبكه ي غني از     .  كرد يممرتبط  
 هيولت پاكارد را در مقابل خود        هاي آزمايشگاهآنها دانش و شايستگي جمعي       .  حياتي بود 

 .مي كردند و بيرون از آن مشهود پاكاردآنان، بقيه ي افراد هيولت 
 از مهندسان آزمايشگاه گفت يكي .، چيزي از دست مي رفتبا بهبود سريع بهره وري   اما  

 اجرا مي كرده    چيزي را كه قبالً    ،جشن خالقيت درحين برنامه ريزي    غيررسمي    ايدر مذاكره 
هاي ديگري كه مي خواستند      شركت باهيولت پاكارد   تفاوت    نمي دانست او   .متوجه شده است  

مي كند چيزي كه مرا صبح از خواب بيدار           «او گفت    .  چيست  ، بهترين باشند   جهاندر  
 .»باشد جهان نبهتريمي تواند 

 جهان براي   وبهترين بودن در هيولت پاكارد      .   پرسش بزرگ واقعي سر بر آورد       ناگهان
 هاي هيولت پاكارد چه معنايي دارد؟  آزمايشگاه

 همان تصوير   اين.   ارايه كرد  ، مي دهد معنا ارشدي تصويري از آنچه براي جهان        مهندس
 درون آن جا    رااو تصوير زيبايي از سياره ي زمين        .  اكارد بود معروف بنيان گذاران هيولت پ   

 حضورجلسه اي با   .  تبديل شد »  هيولت پاكارد براي جهان    « نماد    به تصويراين   .داده بود 
معناي   «در مورد  به گفتگويي جهاني     ،پالوآلتو با نمايش زنده ي ماهواره اي    در   كارمند   ٨٠٠

اكنون »   جهان براي« تصوير هيولت پاكارد      .، منجر شد  چيست»  هيولت پاكارد براي جهان   
 به عنوان جايزه به      و در راهروها، بروشورهاي استخدام ديده        .در شركت گسترده شده بود     

 در سراسر جهان    پاكارد پوستر توسط كارمندان هيولت       ٥٠٠٠٠بيش از   .  افراد داده مي شد  
 آينده ي شركت را ازال خريداري شده بود كه شبكه ي رو به رشد مذاكره درباره ي معناي سؤ     

 . مي دهدنشان 
 داو پاكارد،   و اين كنكاش، افراد كشف كردند كه بنيان گذاران شركت، بيل هيولت              در

» . براي تعهد به جامعه مديريت شود      بايدشركت هيولت پاكارد    «    بوده اند كه  هميشه متعهد   
 تشويق تحقيقات در     آن، ايده ي اساسي     به افراد در هيولت پاكارد        زيادي از اكنون تعداد   

و هاي جهان سوم       هاي پزشكي براي ملت       كمك آموزش،فن آوري هاي فوق العاده براي      
تصوير  «در اين تالش، مهندسي كه       .  شبكه اي متعهد به مسايل زيست محيطي بازگشته اند      

آموزشي  ساله را دنبال كرد، پوستر       ٢٥روياي  .  را ايجاد كرده بود   »  هيولت پاكارد براي جهان   
 ١٩٩٧در سال   .  مي كرد  تصوير تاريخ تكامل    بستر كه زندگي بشر را در       كردمايلي خلق   يك  

در آنجا پرسش معناي براي     .   در آمد  نمايشاين كار در همايش ساالنه ي وضعيت جهان به          
شراكت اكنون  .  گرديد ارايه   ، جمع شده بودند   جهان كه از اكناف      ي به رهبران  ،جهان بودن 
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مند به همه    اين پرسش قدرت  ،   وضوح به.  اكرات تكامل مي يابد  عمومي و خصوصي از اين مذ     
 . سرايت كرده استجا 

  بزرگ و تفكرات استراتژيك هاي پرسش

 ، كه براي آنها جوابي نداريمي استراتژيكهاي سؤال  ،هاي بزرگ   كشف و پرسش سؤال    رهيافت
شوارترين القيت مقابله با د    خ  ،داران در هر سيستمي      فرض استوار است كه سهام       براين
ها و امكانات    اعضاي سازمان با حمايت و زمينه ي مناسب مي توانند فرصت        .   را دارند  ها چالش

  .را درك كننداستراتژيك فعاليت 
 يا  راهنمايي مي كند   ند، استراتژيك مهم  تفكري كه براي    يها  ما را به پرسش    ، شانس آيا

 ؟ مي سازدالتي را راحت تر  چنين سؤاطرحواقعاً مي توانيم فرايندهايي طراحي كنيم كه 
 هاي پرسشكشف  «:   از همكاران مدير ارشد شركتي چند مليتي مي گويد               يكي

 باشيد و انتظار    كنجكاو  .به دنبال آن باشيد   شما بايد   .   مثل جستجوي طالست   ،استراتژيك
شما به جايي   .   مي كند پيدا نداند چه زماني آن را        ي حتي اگر كس   .كشف طال را خلق كنيد    

  تجربه ها و غرايز خود را       ابزارها، بهترين   .ي كنيد طال وجود دارد حركت مي كنيد      كه فكر م  
  ».براي اين منظور به كار مي بريد

 هاي فعاليتمند به    هاي قدرت  اساس كشف پرسش     فراخواندن تفكر استراتژيك بر    براي
اي ها نيستند و هميشه پيامده       ها مناسب تمام موقعيت     اين فعاليت .  متعددي نياز است   

 و تيم ها   افرادي از   م فرايندهاي رسمي و غيررس     ،شيوه هابه كمك اين    اما  .   ندارند مشابهي
 . براي كشف طال براي خودشان حمايت مي كنند

 

به افق  .  باشيد احساسي از زمينه اي كه در آن كار مي كنيد داشته                : دورنما ارزيابي •
 كه كار مي كنيد،     ايه خود در هر سطح يا پروژ       جاري و كار    كسبدورنماي سازماني   

به .  مثل شكارچيان به دنبال عاليم مشهود و ظريف باشيد              .  داشته باشيد توجه  
 به تخيل خود اجازه      . دقت كنيد  ، مي كند اشارههايي كه به توفان يا آفتاب          شاخص

طرح .  شناسايي نمايد   ، كار را آشكار مي كند    و دور نماي كسب     كههايي   بدهيد پرسش 
 كمك  براي.  اهميت زيادي دارد  شوار است اما    د  مشكالتال و نه    يافته ها به صورت سؤ   

 مي شود و   مرتبط  C  به  Aچگونه  «:   بپرسيد خودتانبه طرح آنها به صورت پرسش، از        
چه چيزي  .  .. اينجا نقش داشته باشد     در  Xهايي از آن پديد مي آيد؟ اگر          چه سؤال 

  »ست؟، چي اين داده هاوراي واقعي در پرسشمي پرسيد؟ 

رای کروک، مؤسس مک دونالد،
آن را با پرسشی ساده، اما از نظر

تراتژی بسیار قوی به چنیناس
چگونه به«موقعیتی رسانده است؛     

کسانی که در خانه نیستند،
 »همبرگر بدهیم؟
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 دنبال الگوها   بهها را مطرح كرديد،       وقتي بيشتر پرسش  :  هاي اساسي   پرسش كشف •
شما .  باشد مي تواند منظم و سيستماتيك       اما اين كار فرايندي مكانيكي نيست،        .برويد

 پنج  تاسه  اگر به   معموالً  .  هاي اساسي هستيد   بها و در پي پرسش     به دنبال شكاري گران   
 را جمع   ها پرسش  . مي كند شگرف  يما تغيير پرسش پاسخ داده شود، آينده ي كار ش       

 كشف  منظور دقت كنيد به     .شود، توجه كنيد   كنيد و به روابطي كه ميان آنها ديده مي        
 . ها آشكار مي كنند،  چه چيزي مطرح مي شود تري كه اين پرسش موضوعات عميق

  شوند، موقعيت شما چه    دادههاي بزرگ پاسخ      اگر اين پرسش   :ممكن تصويرهاي   ايجاد •
 به خصوص اگر     . فرق دارد  خوش خيالي با   ممكن ايجاد تصاوير     .يافتصورتي خواهد   

اين بخش از   .  رده باشند كشركت  اوليه   هاي متفاوت در مذاكرات مراحل       افرادي با نگاه  
 اين كار   .فراهم مي شود هاي بزرگ     پرسش به پاسخ   براي  ،مذاكره ي استراتژي هاي خالق  

  .، ايجاد مي نمايده در زندگي واقعي ريشه دارد كي براي فعاليتيدیهاي جد فرصت
 و  اجباريهاي    استراتژي هاي عملي در پاسخ به پرسش       :يلاستراتژي هاي عم توسعه ي   •

 كامل  وقتالبته، چرخه هيچ    .   پديد مي آيد  بر مي انگيزند، ها    كه اين سؤال   ممكنتصاوير  
 مذاكراتني و دروني،    داران بيرو   مذاكرات جاري با سهام    ،داده هاي كسب و كار   .  نيست

 دورنماي  به شما كمك مي كند     بازخورد از محيط پيرامون،        وغيررسمي كارمندان    
 . نماييدهاي جديدي مطرح  كسب و كار را ارزيابي كنيد و پرسش

 

 مشكل  حل دچار جهت گيري      ،ها وقتي به استراتژي مي رسند         از سازمان   بسياري
 توجه به حل مشكالت كوتاه مدت يا جستجوي         ازبه راحتي   به نظر نمي رسد آنها     .  مي شوند

 رهيافتي ضروري   يها آنها با توجه به پرسش     .  دست بردارند )  و غيرمؤثر (حل هاي فوري    راه
در اقتصاد دانش اين رهيافت     .  كنندمي  اتخاذ   سازمانياستراتژي  توسعه ي  ملي را نسبت به     أت

زش اجتماعي و كسب و كار        و اشاعه ي ار    استراتژيكفرصتي براي توسعه ي توانايي تفكر       
 . پايدار ايجاد مي كند

  جهان تغيير هايسناريو   ٤
  کاهانه آدام

 تاروش  اين  .   مهم درباره ي تدوين سناريو در گرفته است        نزاعيگذشته  طي دهه ي   
هايي تخيلي و    ايجاد داستان و مبتني بر      . توسعه يافته است   داچ شلحدي در شركت    

هاي  نگرشمقابل  هاي فعلي را در       ن ترتيب انتخاب   به اي  . آينده است  ازخوشايند  

 یپرسش قو

  جستجو را بر می انگیزد
 فرضیات را به چالش می کشد

 انرژی می دهد
 سی و تأمل بها می دهدvبه بر

 به دنبال معنای عمیق تر است
پرسش های مرتبطی مطرح می کند
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 سناريوها بايد صرفاً به عنوان ابزاري واكنشي استفاده شوند كه           آيا.  مي دهدبهتر قرار   
 يا بايد به شيوه اي زايا استفاده شود كه         ؟ باز مي كند  محيط  نيروهايبه  چشم فرد را    

 سناريو و   يگر پيشرو  وينتدكند؟  آدام كاهانه،      مي  افراد در تغيير جهان كمك         به
 از سناريو   استفاده مسير خود را در       ،همكار موسس مركز رهبري زايا در بوستون        

هاي  كند و نشان مي دهد چگونه تالش          براي ساختن دنيايي بهتر توصيف مي         
را متعادل  ها نيازهاي اشتياق و واكنش           سازمان سايرها و      در شركت   استراتژي
 .مي كند

نگاه به  شيوه ي  راهي است و هر يك از ما مي توانيم            ي در شركت در دو      به استراتژ  رويكرد
 ، رخ مي دهد  پيرامونمان آنچه در جهان      اآيا با تالش براي تطبيق ب      .  آينده را انتخاب كنيم   

  يا با مشاركت در شكل دادن آينده؟ ،مؤثر خواهيم بود
 همين سؤال   رويه   به شغل خودم نگاه مي كنم، مي بينم كه در پانزده سال گذشت           وقتي

 تضاد  ازها از تجربه هاي من       درس اين  .تاكنون از كارهايم چهار درس آموخته ام     .  كار كرده ام 
هايي كه استراتژي خلق      سازمان ساير و   ها شركت اما فكر مي كنم براي      ،عمومي برخاسته اند 

 .  مناسب باشد،مي كنند نيز

 مردي با پاسخ. ١

 روشي براي   بودمگاه كاليفرنيا در بركلي رفتم و مشتاق          به دانش  ١٩٨٠ در اوايل دهه ي     من
حقه هاي « به نام    درسيجان هلدرن كه مرا دعوت كرده بود،         .  بگيرمبهتر كردن جهان ياد     

 درست و   پاسخي مسئله ي اصلي داشتن      .مي داد كه درباره ي نفوذ بر جهان بود        »  تجارت
 سناتور  ،بله  «بگوييد، بتوانيد   نيدبز در پيشگاه كميته ي سنا حرف       اگره  كطوري  .  استفوري  

 ژول است و به      تريليون  ٢/٣ دقيقاً   ، من فكر مي كنم پاسخ درست      .اين سؤال خوبي است    
  ».همين دليل شما بايد از اين قانون حمايت كنيد

 كاليفرنياي  انرژي و گاز پاسيفيك، شركت       برق فارغ التحصيل شدم و به شركت        وقتي
هاي   بايد پاسخ  بودنبراي ستاره   .  م مورد آن ياد گرفت     شمالي، رفتم چيزهاي بيشتري در     

 درصد ٢/١٥ پروژه اينبله رييس فكر مي كنم نرخ بازگشت «. بدهيدسريع به سؤاالت رييس  
  قسمت شل در  رويال سپس به استخدام      ».باشد و به همين دليل بايد اين كار را بكنيم            

 ،سياسييوي اجتماعي،    هماهنگي برنامه ريزي گروهي در آمدم و سرپرست تيم سنار              
 عالي  سمت كسي كه به استراتژي و سناريو عالقه مند بود، اين            يبرا.  فني شدم و  اقتصادي  

 .طرف و حتي مردد بودم      بي .بودمتا آن موقع، عالقه ام را به تغيير جهان از دست داده             .  بود

از ناپیر کالینز، مدیر شبکه ی
جهانی کسب و کار، برای کمک به

از کیز.  تنظیم این مطالب متشکریم   
برایوان  در هایدن و استیو  روسل       

پیشنهاداتی که  دادند، تشکر
 .می کنیم

برای منابع بیشتر در مورد نظریه و
عمل برنامه ریزی سناریو به

com.fieldbook.www://http
html.scenarios/مراجعه کنید .
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 بودند به رمغرواگر . مي ديدمافراد را باهوش و بادانش     .  در ضمن محيط شل را دوست داشتم      
 افتخار ، از اين كه يكي از آنها بودم     و من آنها را مي پسنديدم      .اين دليل بود كه بهترين بودند     

 .ممي كرد
 به من آموخت    ،گروهيجن، برنامه ريز   اوان در ه     آنجا روش سناريو را ياد گرفتم، كيز       در

صحبت .  ستا مشاهده جهان و كمك به سازمان براي تطبيق با آن            ،كه هدف تدوين سناريو   
 . است خطرناك نكوهيده و    ،از نگاه ايده اليسم درباره ي چيزهايي كه مي خواهيم اتفاق بيفتد         

 با  كه نشانه هاي مهمي را از دست مي دهند          ،افراد با تفكر درباره ي آينده ي مطلوب خود        
 فقط در گاليدر هستيد،       وقتي«همان طور كه كيز مي گويد       .  آرزوهايشان سازگار نيست   

شروع را  و اگر صحبت درباره ي گزينه هاي جهت باد           .  ايي براي جهت باد داريد     سناريوه
 ». صدمه مي بينيدشدتثير مي گذارد و به أ شما درباره ي جهت باد بر آن تتمايل ،كنيد

ترين   از بزرگ  يكي راحت نبودم و به اين معنا بود كه شل،              رويكرد كامالً با اين      من
 به  مسايلوظيفه ي ما مشاهده و تطبيق با        .  ادي نداشت ثير زي أهاي دنيا بر جهان ت      شركت

در   اما.   اين پارادايم در تفكر ما درباره ي استراتژي شركت غالب بود          .بودممكن    شكلبهترين  
 . ترديد داشتماين نگرش مورد معقول بودن 

 جاورسكيجوزف  .   كيز بازنشسته شد، فردي از بيرون شل جايگزين وي شد               وقتي
 من  همكار بود كه همايش رهبري آمريكايي را برگزار كرده بود و اكنون               وكيلي خيال پرداز 

 كار او مي خواست    . جو در برنامه ريزي گروهي تحول ايجاد كرد        .استدر مركز رهبري زايا      
 عدماين وضعيت   .  دهي جهاني بهتر سهيم باشد     سناريو فعال باشد و سعي مي كرد در شكل       

من .  كرد اما در من هماهنگي عميقي ايجاد        ، برانگيخت توافق عميقي را در گروه برنامه ريزي     
 . از دست رفته ام، بازمي گرددمتوجه شدم انرژي 

هايي   كارگاه تا تصميم گرفت يك نفر را به آفريقاي جنوبي بفرستد           شل  ١٩٩١، سال   در
 تشويق به رفتن مراجو . تاون تسهيل كند موسم به مونت فلور را در مركز كنفرانسي در كيپ  

تازه يك سال از    .  بودآفريقاي جنوبي تازه از دولتي آپارتايد به جمهوري تبديل شده             .  كرد
 آزاد بيشتر از دو سال      انتخابات.  آزادي نلسون ماندال و قانوني شدن مخالفان چپ مي گذشت        

هاي زيادي بود كه افراد با هم انجام مي دادند تا راهي مشترك براي              فعاليت.  برگزار نشده بود  
 . بيابند پيش رفتن

 فعاالن اجتماع،    ،هاي متنوع   عضو از طيف    ٢٢ مونت فلور متشكل از        ي سناريو تيم
 اقتصاددانان و   تجاري،مداران محافظه كار، اعضاي كنگره ي ملي آفريقا، اتحاديه هاي          سياست

 آفريقاي جنوبي   درهايي درباره ي آنچه بايد       هدف ما توسعه ي داستان    .  مديران ارشد بود  
 سناريو موسوم به    يك.  تاد، بود تا نزاع را كاهش بدهيم و جنبش به پيش برود             اتفاق مي اف 

مونت فلوربرای اطالع از سناریوی   
،»سناریو ها ی ساخت اجتماع     «به

نوشته ی آدام کاهانه در وب سایت
scenar/org.gbn.www://http

html.fleurintro/fleur/ios 
 .مراجعه نمایید
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 همه توجه دارد، اما      به  داشت، دولت انتقالي ضعيفي را تصور مي كرد كه ادعا            »ليم داك «
 در بحبوحه ي مذاكره    ائتالفياين سناريو مهم بود، چون دولت       .  هيچ كس را راضي نمي كرد    

سناريوي ديگر  .  مي ديدند طوالني را     نا امني و   ضعفقوه ي  بود و شركت كنندگان خطر بال     
 سياه با موج حمايت عمومي به قدرت         دولتبود، طبق اين سناريو      »  ايكاروس«موسوم به   
  در نتيجه بحران   . و فراواني مي كرد   ناپايدار مبادرت به برنامه ي هزينه ي عمومي         و مي رسيد
 كه در  آن اقتصاددانان برجسته ي چپ         تيمي  دربراي اولين بار،     .  اتفاق مي افتاد   اقتصادي

 . بحث شد، كارهاي زيادي بكندداردحضور داشتند، از امكان وجود دولتي كه سعي 
هاي   براي صحبت كردن گروه    مشتركاين پروژه زباني    .  مونت فلور با نفوذ بود    پروژه ي  

 زباناين  .   مي كرد ايجاد  بود،رو  ه هايي كه كشور با آن روب      ها و چالش   مختلف درباره ي فرصت  
 از  ١٩٩٤ كمك كرد تا در سال       ،ديگرها، جلسات و مذاكرات       همراه با ثمرات كارگاه    ،مشترك

 .گذر كنيمقاعده ي اقليت به اكثريت 
آنها را  .   داشتم دوستمردم آفريقاي جنوبي را      .  شخصاً از اين تجربه خوشحال شدم       

به .   مي پسنديدم يكديگرشنيدن  خونگرم مي ديدم و ظرفيت خارق العاده ي آنها را براي             
.  برسد، احترام مي گذاشتم   مرحلهقرباني هايي كه اين مردم داده بودند تا كشورشان به اين             

بي ترديد، .   مؤثرتر از قبل بوده ام    فلوراين واقعيت به من نشان داد كه من در پروژه ي مونت             
 . آن كار چيستكهمن كاري درست انجام داده بودم، اما نمي دانستم 

 وقتاگر  .  نداشتموقت  در مونت فلور، براي آماده شدن          .   به آن پي بردم      سرانجام
 عقايدم را   مي كردم، مشكل را مرور     .را انجام مي دادم  خود  بيشتري داشتم، رويه ي هميشگي     

 اطالعي  موضوعمن مؤثر بودم چون از        .  شكل مي دادم و پيشنهادي را مطرح مي كردم         
 كسي به اندازه ي تو      نمي شد  مانآدام، باور «:   بعدها گفت  يكي از شركت كنندگان  .  نداشتم

 متوجه شديم واقعاً چيزي     وقتياما  .  مطمئن بوديم كه تو ما را فريب مي دهي       .  بي اطالع باشد 
 ».كرديمنمي داني و فقط براي حمايت از ما آنجا هستي، به تو اعتماد 

  را  تكريم و شگفتي   وقتي از دانش و خودبيني دست مي كشم و       :   اول من اين بود    درس
 . ، مؤثرتر عمل مي كنمايممي نمآن جايگزين 

  آشفتهخاكستري ناحيه ي . ٢

 به آفريقاي جنوبي     من  . فلور سرآغاز مجموعه اي از كارهاي دوست داشتني بود             مونت
 پروژه هماهنگ كننده ي    دوروتي به اين نوع جديد از كار مشاوره و             .عالقه مند شده بودم  

 و به آفريقاي جنوبي آمدم     دادماز شل استعفا    .  با دوروتي ازدواج كردم   .  مبودعالقه پيدا كرده    
سسات عمومي  ؤ و م  خصوصيهاي   و شروع به كار به عنوان مشاور استراتژي براي شركت            
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 خوب  خيليتمرين   «:او گفت .  نگران گفته ي راب ديويس، عضو تيم، بودم        هنوز  اما  .  كردم
  كرد؟مي  چرا او احساس نارضايتي ».كنار بيايم مجبور بودم ،بود؟ اما احساس مي كنم

 من بازگشت،   قديميخودبيني  .   كارهاي بعدي، تقريباً اولين درس را فراموش كردم         در
 ١٩٩٤ سال   در.  يادگيري در من افول كرد و خودم را ستاره ي آفريقايي جنوبي مي ديدم              

هاي   بنگاه اغلبدا مثل    دولت كانا  .روي پروژه ي سناريويي براي دولت كانادا كار مي كردم         
 را در دست    كشوروقتي كنترل سرنوشت    .  عمومي، هيچ وقت كار سناريو انجام نداده بود         

؟ اما  چه دليلي دارد    سناريو كار   ،مي توانيد آينده اي را كه مي خواهيد انتخاب كنيد       و  داريد  
وان ما به عن   «:   دولت مي گفت   افراديكي از    .  اكنون فرضيه ي كنترل،  محل ترديد بود        

  اما اين ابزارها    . آنها استفاده كنيد   از ابزارهايي را داريم كه به ما گفته اند           دولتكارگزاران  
 ».ديگر به هيچ چيزي مربوط نيستند

 ، و كارها  كسب مختلف مشتركي متشكل از       گروه هاي در آفريقاي جنوبي با       زمان هم
 به دنبال   كهكار مي كردم   هاي اجتماع     اتحاديه هاي تجاري و سازمان    ، احزاب مخالف  ،دولت

 مي كردند كه   شوخيها   افراد در همايش  .  بودندسسات كشور   ؤراهي براي شكل دادن به م      
 صندلي هايمانحل عملي اين است كه از روي           راه.  معجزه آسا وجود دارد  راه  ه عملي و    ار«

سا اين   معجزه آ حل راه.  بلند شويم، زانو بزنيم و از خدا بخواهيم كه اين مشكل را حل كند               
 ».بيابيماست كه اينجا بمانيم با هم كار كنيم و خودمان راه حلي 

 از توهم كنترل    وقتيافراد  .   دوم خود را از مقايسه ي اين دو تجربه يادگرفتم          درس  من
 وقتي نياز   .ترندمؤثربا ديگران انجام بدهند،     را  ند كارها   نداشتن دست مي كشند وسعي مي ك    

 آنها در   .داشته ايد، تداوم ببخشيد، مؤثر نخواهيد بود     ن كنترل   پرداختن به اموري را كه بر آ      
اين نگاه    ، بردن يا باختن زندگي مي كردند       ،سفيدجهان همه چيز يا هيچ چيز، سياه يا            

 آفريقاي جنوبي به عكس در ناحيه ي       مردم  .هدنشان نمي د   يوه ي واقعي عملكرد جهان را    ش
 ناحيه اي زايا كه     ، مي كردند كار،   نفوذي  ميان كنترل كامل و نداشتن هر نوع         ،خاكستري

 .  بيش از انتظار داشتندنفوذي اما ،كنترل كمتري از آنچه مي خواستند داشتند

 بعد حسي . ٣

 كه در بستر    كردمتري درباره ي آينده ي كانادا شركت         بعد، در پروژه ي سناريو بزرگ      مدتي
من اين پروژه را دشوار      .  بود  الل كبك قمشي اقتصادي و اجتماعي است       خط ه ينزاعي دربار 

،  مي خواستم ايجاد كنم   كه  ا نمي توانستم تصويري ر   .احساس سردرگمي مي كردم  .  مي ديدم
به تاكنون    اما   .به عنوان يك كانادايي، به موضوع بحث عالقه ي فراواني داشتم            .واضح ببينم 

با اين   بنابراين   .چنين وضعيتي داشتند   اكثر اعضاي گروه نيز   .  متوجه زيادي نكرده بود   آن  
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اين .   احساس افراد به ندرت مطرح مي شدند       داشتند، گزاره هاي عقالني بعدي احساسي       كه
 . موضوع به نحوي كارها را كند مي كرد

ي شوراي  ا بر را در آفريقاي جنوبي جلسه ي استراتژي          دوروتي موقع ها من و       همان
 شده بود و  بازنشسته  ،ند توتو  دزمو ، اسقف اعظم  .اسقفان كليساي انگليسي تسهيل مي كرديم    

.  كند تهيههايي براي آينده ي كليسا         مي خواست طرح   ، جانشين وي   ،وينستون ندانگين 
فردي . درست پس از طرح قواعد جلسه، كارگاهي بسيار خاص خواهيم داشت   مي دانستم كه   

اعده  هميشه اين ق   .اتفاق عجيبي نيفتاده بود   تاكنون    ».ما بايد به يكديگر گوش كنيم       «گفت
اسقف »  . همدالنه گوش كنيم    بايدفكر مي كنم    «   اما اسقف ديگري گفت        .وجود داشت 
 ». كنيمگوش خودمان ون درتسا بايد به قد «: سومي گفت

اين كار با   .  مي رسانديم بعد حسي كارمان را به حداقل          شركت، جلسات استراتژي    در
 طور مؤثر به مسايل     بهافراد   اما   هاي زيادي وجود داشت،     در كارگاه جدال  .  ها الزم نبود   اسقف

 . مي پرداختند، بحث نشده بودند ها مهم و دشوار از جمله مسايلي كه دهه
 كار ذهن فقطكار استراتژي .  درس سوم خود را با مقايسه ي اين تجربه ها ياد گرفتم   من
 احساس،  پيوند واقعي     آنبدون پذيرش آزاد     .   كار قلب و احساس نيز هست        بلكه  ،نيست
مصالحه به معناي   .   پرت بودم  مصالحه اكنون از منظور راب ديويس درباره ي        .اهيد داشت نخو

ها ظرفيت وفاق كامل را      اسقف.  داشتوي انتظار وفاق و هماهنگي كامل          تسليم شدن بود،   
 .  كننداحضار چون مي توانستند چيزي بيشتر از ذهن را ،داشتند

 تغيير جهان . ٤

 كه در سال     بودرو شده باشم، پروژه سناريويي       ه در كارم روب   تاكنون با آزمايش الهي       اگر
 توصيف  ي برا كه، كلمبيايي كردن استعاره اي بود      شلدر  .   در كلمبيا تسهيل مي كردم    ١٩٩٧

 تمرين سناريو در     اين.  لبريز جرم و فقر بود       اقتصاد    ،غلط بودن كارها استفاده مي شد      
ترين قاچاقچيان    از بزرگ  يكيمان و با    ها هزار نفر تحت فر      بحبوحه ي جنگ چريكي با ده     

 از شوخي هاي كارگاه اين  يكي.   و سياسي فاسد انجام مي گرفت     ي اقتصاد نظاممواد مخدر در    
 مي افتد  اينجا مي گويد،  با اتفاقاتي كه      كلمبيا در بيني آدم خوش «ذهنيت را خالصه مي كرد؛     

 و آن قدر نيست     بلهن مي گويد   آدم بدبي .  باالخره مجبور مي شويم كثافت خودمان را بخوريم      
 ».كه براي همه كافي باشد

 . متمايز بودند  و و چهار عضو تيم تدوين سناريو بسيار باهوش،  حساس، مهربان              چهل
در بين ما   .  كرديمگويي شخصي و آواز تقسيم        هاي خود را بين نزاع جدي، داستان        غروب

 با آنها    كهعضاي ژاندارمري     شورشيان و ا     ، تجار، اتحاديه هاي تجاري     ،افراد دانشگاهي 
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 روزنامه، ارتش، رهبران اجتماعي روستايي، مالكان            يهاي بازنشسته   ژنرال ،مي جنگيدند
 كنندگان  فكر مي كنم حدود يك سوم شركت        . نمايندگان سياهان، بوميان و جوانان بودند      
 نفر ترور يكپدر  .  كردند، از دست داده بودند     يمعضوي از خانواده اشان را در نزاعي كه بحث         

آنها فقط . بود پسر يكي ديگر در نزاع كشته شده       ؛خواهر يكي ديگر ربوده شده بود        ؛شده بود 
.  بود چالش برانگيزاين پروژه از نظر فني      .  بودندناظر اين موقعيت نبودند، آنها درگير ماجرا         

.  بردند به سر مي   تبعيدهاي جناح چپ پنهان شده بودند يا در زندان و             رهبران ارشد چريك  
 در هر كارگاه با تلفن      نفر يك   .چهار نفر از آنها از طريق تلفن در پروژه شركت كرده بودند            

 زندان تماس مي گرفت و      عمومييك نفر ديگر از تلفن       .  متفاوتي از كاستاريكا زنگ مي زد     
 »بگويم  B سناريو    ي را درباره  نظرممن فقط چند سكه دارم، اما واقعاً الزم است           «مي گفت  

 است، به خاطر بياوريد كه گابريل گارسيا ماركز، برنده ي           عجيب به نظرتان اين مسئله       اگر
 .  كشور استاينجايزه ي نوبل ادبيات اهل 

 موارد نسبت به ديگران     اغلب در   ،آسيب ديدگان جنگ جالب توجه اين بود كه      نكته ي  
در .  نوبي ديده بودم   را در آفريقاي ج     پديده من همين     .دب تر بودند ؤمتواضع تر، بازتر و م    

 مي دانستندكلمبيايي ها  .  مي شوند، تكريم    اندنديدههاي بد افرادي كه از نزاع آسيب         موقعيت
 كس برنده ي آن نيست و آنها مجبورند با هم براي حل آن هيچ كه شده اندكه درگير جنگي    

 . تالش كنند
 فقط سناريو   اگرريو؟   آيا اينها انتخاب است يا سنا        . حرفم با كيز را به ياد آوردم         من

 پس چرا اين    است،هاي بهتر تطبيق با وقايع بيروني          فقط تالش براي توسعه ي روش     است،
 چرا اصالً   مي شوند؟  آنكنندگان اين قدر اساسي درگير        قدر انرژي وجود دارد؟ چرا شركت      

 شركت مي كنند؟ 
 مي خواستند  فرادا.   متوجه شدم كه اين پروژه واقعاً درباره ي درك و تطبيق نبود            سپس
 از اين فرضيه كه     بايدما  :  درس چهارم اين بود   .  ثير بگذارند و آن را بهتر كنند       أبر جهان ت  

، داشته باشيم  منفعل   چهره اي و فقط مي توانيم به جهان واكنش نشان بدهيم و             يمقدرت بي
 مشاركت  خلق آينده ، مي توانيم در     ه باشيم اگر شجاعت پيش رفتن داشت     .  دست برداريم 

 به ساخت آينده اي هماهنگ با       كمك مي توانيم سناريو ها و استراتژي هايي زايا براي         .نيمك
 .هاي خودمان ايجاد كنيم اشتياق
 رهبران و   وها   ها، چريك   اين چهار درس را نوعي پاداش از فعاالن سياسي، اسقف            من

حركت كنيم،    تكريم دانستن دست برداريم و به سمت         غروراگر از   .  استراتژيست ها مي دانم 
 ، مرموز رويكرد هاي از   شدندور  :  هاي ديگر مؤثرتر بودن عبارتند از        روش .مي شويممؤثرتر  

 گذر از گرايش     شفافيت، به ناحيه ي خاكستري نفوذ و         ورودحفظ چيزها تحت كنترل و       

برای اطالعات بیشتر به وب سایت
cgl://http-مرکز رهبری زایا،       

com.leadershipمراجعه  
سناریو های کانادا.  نمایید

net.scenarios://http ؛
سناریو های کلمبیا

narsce/org.gbn.www://http
colombia/ios ؛ و سناریو های

قبرس 
im/org.apc.igc.www://http

HTML#cyprus.NL/tdدر 
 .دسترس است

 

گابریل گارسیا مارکز برای رمان
ی نوبل  جایزه  صد سال تنهایی    

این کتاب و.  ادبیات گرفته است   
های دیگر وی به ی از نوشته  بسیار

 .م. اند فارسی ترجمه شده
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تر از عمل    ها آسان  البته صحبت از اين درس     .   خالقيت و واكنش نسبت به    منفعل تطبيق   
ظرفيت بهتر  :  اما فكر مي كنم آنها براي چيزهاي مهم مبارزه مي كنند           .  تكردن به آنهاس  

 . كردن جهان
 

  استراتژيك  يهنر مذاكره : سناريوها

 تدوين سناريو و مذاكره ي استراتژيك را از واحد             برنامه ريزييجن ماهيت    ا در ه   كيزوان
 معروف يزان تدوين سناريو و تجربه اش به عنوان يكي از برنامه ري شلبرنامه ريزي گروه رويال 

اين مواد پتانسيل انتقال اثربخشي مديريت استراتژيك را در اغلب            .  است  كردهجهان اخذ   
 فعاليت  مكتبنويسنده  فرايند صريحي براي تدوين سناريو مي دهد و سه            .  داردها   سازمان

ادگيري از ي (فراينديو  )  شهودي( مكتب عقالني،  تكامل     .استراتژيك را با هم تركيب مي كند     
 بيل گودفري ). طريق تجربه

   

  به عنوان مذاكره استراتژي   ٥
   استراتژيست بودن  استراتژيست بودن يادگيرييادگيري براي  براي يي سازمان سازمانمسيرمسير

 رابرتز توماس و شارلوت اندی

 در  است،گرينجر   و كسب و كار در شركت         استراتژي توماس كه مدير واحد       اندي
 در برخي    ،محور  يادگيري  خود را در ايجاد فرايندهاي استراتژيك          ياينجا تجربه 

وي نشان مي دهد كه استراتژي لزوماً كاري تمام شده              .  كند مي  بيانها   شركت
 در  بهتر  توانايي سازمان براي مذاكرات      .با مذاكرات مناسب پديد مي آيد    نيست، بلكه   

، طرح ديگري   »ي يادگيري سازمان   يچرخه« اين كار با     . ساخته مي شود  طي فرايند 
 .  تكميل مي گردد، به فرايندهاي معمول سازمانيرييادگبراي تزريق 

. هاي قديمي خود تنش دارند     ها ميان كسب و كارهاي جديد و حفظ موقعيت           سازمان اكثر
 ارشد و واحدهاي برنامه ريزي استراتژيك كه استراتژي را تعيين                 مديراندر گذشته،    

 بر اقتصاد سلطه داشته      هاي اخير كه ركود     در سال .   مورد ثبات اشتباه  كرد     درمي كنند،  
رو آوردند كه تغيير را درست      رهبران اجرايي كاريزماتيك و جنجالي      به    هيئت مديره ها  ،است

 ايده هاي  ،را مصرف مي كردند  سرمايه    ،آنها با كاغذي سفيد شروع مي كردند      .  نمي شناختند
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 در  رويكرد   دو هر.   مي نمودند آشفتهجديد را در شركت تحميل مي كردند و اغلب سازمان را           
 در باال قرار    كه فقط فردي    .ديدگاه دستور و كنترل استراتژي به عنوان جهت ريشه دارد           

 .بنابراين سازمانها با يكديگر در جنگ مي شوند       .   تعيين كند   را دارد مي تواند جهت سازمان   
 . و نيروهاي اجرايي در سوي ديگر قرار مي گيرندسو پرداز در يك  خيالهاي  ژنرال

هاي مملو از افراد      است كه سازمان   باوراين     مذاكره بر  عنوان استراتژي به    ،ديگر  رويكرد
 در  به اين ترتيب، افراد     .مي پردازند جستجوي جمعي معناي جهت سازمان       به  ،آگاه و باهوش  

فضاي .  شده اندصنعت مشغول جستجوي شيوه هاي جديد تعريف و ايجاد ارزش مشتري               
 موقعيتو  ايجاد شده    تغيير قواعد بازي       براي يييوه ها ش .پديد آمده است    جديديرقابتي  

اما چگونه از رهيافت استراتژيك سنتي باال به        .  پديد آمده است   و رقبايشان    تازه اي براي آنان  
  به اين وضعيت برسيم؟ ،پايين

ما معتقديم  .  هاي مختلف، با اين پرسش درگير بوده اند           سازمان در اجرايي    رهبران
هاي استراتژيك را در     مدير توسعه اي كه بتواند مهارت    .  دارندابهي نياز   همه ي آنها چيز مش   

 در كارگاهي سه    آن را   كرد و  از كار واقعي شركت جدا       را نمي توان   فراينداين  .  سازمان بسازد 
فقط با مشاركت افراد كليدي در پنج فعاليت كليدي         مهارت هاي استراتژيك     .نمود  ارايهروزه  

 .مي شوندساخته 
 آگاهي عيني   ، شركت جهان را مطالعه مي كنند     اعضاي  فعاليت، در اين    :اجمالي  بررسي •

 و به دنبال نشانه هايي در كالم و رفتار            به دست مي آورند   محيط خود     واز سازمان   
هاي استراتژيك    كه داللت  ي هستند هاي عالقه مند   يا سازمان  كنندگان مشتري ها، تامين 

 . دارند
 اطالعات مفيد به اين معنا است كه به افرادي           يآور فرايندي براي جمع     طراحي

الزم نيست . فرصت اين كار را بدهيم  اند،اوليهكه در موقعيت به دست آوردن نشانه هاي 
 با داشتن   .، آنها به راحتي مسير خود را پيدا مي كنند         دقيقاً كجا را بررسي كنند     بگوييم،

 ابزاريمطمئن شويد آنها    .  ي  كنيد  متنوع مي توانيد تمام چيزها را بررس      افرادگروهي از   
 اعضاي ساير منظم با طور، دارند و يافته هايشان را به يافته اندي كه هاي چيزگزارشبراي 

 . مي گذارندتيم استراتژيك در ميان 
چگونه .  بديل ها و الگوهاي كسب و كار و توسعه و كشف            واقعيت فعاليت تبيين    :تفكر •

 اگر  .با الگوهاي جديد كسب و كار متناسب مي شود       )  اجمالياز بررسي   (داده هاي جديد   
 به تركيب   فراينداين  .  مي روند زير سؤال    كار  و كسب   الگوهايد،  ن نباش سازگارداده ها  

بايد تمام افرادي را كه به تفكر شهودي، خالق،             .  انواع مختلف تفكر بستگي دارد      
به اين نتيجه برسند      ممكن است تيم ها  .  يك سويه و عقالني رو مي آورند، در نظر گرفت       

کتاب های زیر برای فرایند تفکر
استراتژیک مفیدند و به شما برای
فکر کردن و آشنایی با سایر

 .د کمک می نمایندقست های فراین
Competitive Advantage,
by Michael Porter (New
York: Free Press, 1998) 
نشان می دهد چگونه با هم
تصویری از موقعیت سازمانی خود
در محیط کسب و کار داشته

 .باشید
The Discipline of market
Leaders, by Michael
Treacy and Fred
Wiersema (Reading, MH:
Addison-Wesley, 1995) 
سه شیوه ی اساساً متفاوت رقابت را
بر  اساس بصیرت فنی،  صمیمیت
مشتری یا بصیرت عملیاتی و
اهمیت انتخاب یکی از آنها، 

 . توصیف می کند
Leadership and the New
Science, by Meg Wheatley
(San Francisco: Berrett-
Koehler, 1994) 

و کار ورابطه ی ارگانیک کسب     
محیط پیرامونش و نیاز به
استراتژی برای نشان دادن
انگیزه ی بیرونی تغییر را نشان

از(مقاالت برایان آرتور     .  می دهد
افزایش بازگشت و دنیای«  جمله  

هاروارد،   »جدید کسب و کار       
)1996آگوست  /  ، ژوییه بیزینس

الگوی اقتصادی جدیدی برای
تشریح اقتصاد و اطالعاتی نوظهور

رایه می دهد و می گوید چگونها
استراتژی به نبرد میان
چشم انداز های رقیب برای آینده

 اندی توماس. تبدیل می گردد
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 نياز  ،دن كه كسب و كار را مي شناس      ي دعوت افراد  به  داخليهاي    حفظ نگرش  كه براي 
 . موقعيت بهتري دارند تعبير داده ها و فرضيات براي چالش بيروني افراد. دارند

از روش هاي  مثالً رهبران شبكه مي توانند      .   باشد رسمي  ، تفكر فرايندالزم نيست   
كه افراد را در يك        و بدون اين   بهره ببرند   كارها متفكران كسب و     ديپلماسي در ميان  
هاي كوچك،  الگوي    در مذاكرات گروه  .  بسازند وفاقي چند بعدي      ،جلسه جمع كنند  

 مي توان با عبارات مالي با افراد        سپس.  سيستمي غيررسمي كسب و كار پديد مي آيد       
 انساني با افراد منابع انساني گفتگو         با تعابير منابع   و با تعابير فني با افراد فني         ،مالي
هر يك از   اما  .  مي آيدربط    كه در نظر اول بي      بگويندافراد ممكن است چيزهايي     .  كرد

 تكميل تصوير، افراد زمينه ي مسايل ديگر را متوجه            با.  آنها بخشي از پازل بزرگند      
 . مي شوند

 انتخاب  ،وجه شده  و شايد گامي كه كمتر به آن ت           استراتژيترين گام     مهم :انتخاب •
، منابع در   وقتي انتخاب مي كنيد  .   و چگونگي رقابت در آن است       بازاردرباره ي آينده ي   

اثراتي همچون مرگ يا    ها    انتخاب .خطر قرار مي گيرند و شما مسئوليت آن رامي پذيريد       
 .زندگي بر سازمان مي گذارند

خواهند   افراد نمي   عامل اجازه ي انتخاب مي دهند،     مديرها به     از سازمان  بسياري
كسي ها    اين سازمان   در اما.   اشتباه بشود  باعث به ويژه اگر انتخاب       مسئوليت بپذيرند، 

 مسايل در نظر     ساير  گزينه ها را در ازدحام    تمامهيچ كس نمي تواند    .  انتخاب نمي كند 
 را مفصل توضيح نداده يا با الگوي كسب و كار           كسي آنها به ويژه گزينه هايي كه     .  بگيرد

 انتخاب از   ي و تواناي  تحميل شده اند  گزينه هايي كه به سازمان       ،نيستندوجود سازگار   م
 .  توسعه نيافته است،متعددميان گزينه هاي 
با تلقي استراتژي به عنوان       .   فرايند مذاكره است    عنوان انتخاب به     چاره ي كار 

مان بيشتري را    ز بايدبنابراين  .   انتخاب خواهيد داشت   برايمذاكره، گزينه هاي بيشتري    
 هر يك از گزينه ها را به طور جزيي در نظر بگيريد و                .بكنيدصرف گفتگوهاي آشكار    

هاي كوچك كه با     اين كار اغلب در گروه    .   بررسي كنيد  را  ساير گزينه ها فرضيات ضمني   
 تعامل ميان    درون تدريج از به   تصميم   ،به اين ترتيب  .  ، اتفاق مي افتد   ارتباط دارند  هم

 مسئله ايما هرگز   .  خواهند بود  مسئول نتايج    كنندگان  شركت .خته مي شود سامذاكرات  
  بايد از حضور متعادل    سازمانساير اعضاي   .  به آن اشاره نكرده باشد     كه كسي    نديده ايم

  .در گروه مطمئن باشند بازاريابي و توليد فروش، مالي، سيستم، مختلفافراد واحدهاي 
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 ما« مي گويند،    افراد  .ها مطرح مي شود    ي انتخاب ساز عملي  اكنون تنش     :برنامه ريزي •
هاي استراتژيك به    در جايي كه انتخاب   »  رويم، اما چگونه آنجا برويم؟     بمي دانيم كجا   

 . تبديل شده اند، اين فعاليت با شور و شوق انجام مي گيردفعاليت 
  ريزي فعاليت برنامه   و گزارش به سلسله مراتب باال توجه شود،        مهلت ها به   زياداگر  

.  دسامبر به هيئت مديره بدهيم    ٦ طرح عمل مستندي را تا       بايدما  «.  شكست مي خورد 
اين نوع گفته ها نشان مي دهد » . نوامبر نياز داريم٣٠ تا مديربه نمايش پاورپوينت براي     

نقطه ي .  نمي شود به كيفيت و انسجام توجه       و  كارهاست،كه توجه به شكل بوروكراتيك      
اگر .   نيست،  ارزشي در فرايند است كه افراد به دنبال آن هستند           سند  پايان برنامه ريزي 

  يفعاليتي همنوا و همراه به سود آينده       .  اهميت است   هر سندي بي   باشد،فرايند سالم   
 .سازمان وجود دارد

اعالم طرح عمل به كساني است كه از            به معناي     مذاكره به عنوان     برنامه ريزي
مسايل را سري مي كنند كه اعضايشان      ها آن قدر     زماناغلب سا .  مشاركت سود مي برند  

يشتر از زماني كه طرح استراتژيك در دست رقبا          اين امر ب  .   را نمي دانند  استراتژي  نيز
همان طور كه مدير عامل يك      .  باشد، سالمت بلندمدت سازمان را به خطر مي اندازد         

سازمان را ترغيب مي كند    اين واقعيت كه ما تمام فكرها را كرده ايم،           «بانك مي گويد،   
 را  ي ما ها  انتخاب به اين ترتيب، آنها     .  كه همه نسخه اي از طرح را داشته باشند           

من ترجيح مي دهم همه ي    .  قرار داريم توسعه ي استراتژي   قدم بعدي    ما در     و مي فهمند
، متوجه باشند كه     داشتهاعضاي سازمان استراتژي را بدانند و به اجراي آن تمركز               

 اميدوار باشند  افراد واز آن مطلع باشندبراي مديران فقط كه  ود دارد تا اين    وج مشكلي
 . برنامه اندكه آنها شايسته ي اجراي آن 

هايي كه   كاري مدبرانه است، اجراي فعاليت     .   از دستورات نيست    روح  تبعيت بي  :اجرا •
اران  برخي حسابد  ،بدون ترديد .   با آن موافقت كرده است      استراتژيكسازمان در طرح    

اما كارها درست مثل نقشه پيش       .  بيني قطعي آينده بدانند    پيشمايلند طرح را مثل      
 . مورد انتظار خبر بدي نيست كه انكار شود يا توجيه گردد              نتايجانحراف از   .  نمي رود

اشتباهات احتمالي فرضيات يا استراتژي ما را        هستند كه    ارزنده ايآنها شواهد دقيق و     
 . نشان مي دهند

 را   آن  و حمايت شوند تا آثار      ببينند بايد آموزش     طرحكنندگان در    شركت  تمام
 قبليدر مراحل   كه  هاي فعاليتي را     افراد بايد فرضيات و طرح    .   كنند ارزيابيپيگيري و   

آنها در حين اجرا موفقيت و پيشرفت       .   بفهمند و مورد ترديد قرار بدهند      ،توسعه داده اند 
ت برنامه را كمي تغيير بدهند تا آثار اين تغيير را             ممكن اس .  طرح را اندازه مي گيرند   



٥٢٩ ♦استراتژي و هدف    

 

 

پيش نرفتن اقدام   .  مشاهده كنند و متوجه شوند چرا قسمتي از طرح كار نمي كند              
همانند برنامه داليل متعددي دارد كه مي توان به اختالفات محلي در بازار، فرضيات                 

ه به تحقق و اطالع از      تغييرات جزيي از برنام   .  غلط مدل و بازخورد نامناسب اشاره نمود      
  .اين عوامل كمك مي كند

 بر  ديگران شما و     ي اثري كه رفتار ها    پيگيري  ،اجمالي پايان، اجرا به بررسي       در
 . باز مي گردد، مشتري ها، بازار و اجتماع دارد

 

 . مراجعه كنيد٣٣٢به صفحه ي .  در اين مرحله مفيدند»عملكردداشبورد « مثل ابزارهايي
 

  مي كند؟ تعيينژي را  كسي استراتچه

 استراتژيبرخي افراد به كار روي      .   از اين مراحل پيروي كنند      كه بگيرند نمي توانند ياد    همه
اما اگر از آنها .   به ويژه در اجرا به كار مي آيند       ند و آنها براي سازمان ارزشمند   .  عالقه اي ندارند 

، خيلي ساده مي گويند،      برود، نمي توانند جواب بدهند      بايدبپرسيد كه سازمان به كجا         
 » .دهمب آن را انجام تا چه كار كنم مي خواهيدبگوييد «

به هر  آنها  .  هستند و با اين ذهنيت به دنيا آمده اند         استراتژيست ها  ، ديگري از افراد   گروه
كنار .  ، راضي نمي شوند  داشته باشند ن در استراتژي دستي      كاري دست مي زنند و تا وقتي      

 . استعمده  آنها اتالفي گذاشتن
آنها مي توانند ياد بگيرند كه استراتژيستي مؤثر       .  ند استراتژيكي ساكت  نظر افراد از    بيشتر

 آگاهي  هايي، فعاليتشركت دادن آنها در چنين       .  نشان نداده اند   ي مهارت تاكنون  اماباشند،  
 . افزايش مي دهد سازمان دراستراتژيك و رقابت را 

 شل استراتژيك در رويال تحول   ٦
 رییس استوارت، - هرکستروتر، رییس سابق کمیته ی مدیران رویال شل؛ مارک مودی   کر

 فعلی کمیته ی مدیران؛ گری استیل

 را به   آن آن قدر بزرگ و چند بعدي است كه نمي توان            ، داستان تغيير سازماني   اين
آنچه در اين بخش آمده است، تغييري           .  فعاليت گروه پيشاهنگ منتسب كرد      

. هاي جهان توصيف مي كند    ترين شركت   در جهت گيري يكي از بزرگ      را استراتژيك
مستقل در سراسر جهان است كه          شركت نيمه  ١٦٥ متشكل از     شلگروه رويال   
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ترين آنها شركت نفتي شل         و معروف   ترين بزرگ.  تحت يك نام فعاليت مي كنند      
 سنت طوالني     مي باشد و در عين حال        رويال شل نسبتاً محافظه كار         .  است
 اسپانيا،  هوستون،ميم گيري محلي را توسط مديران شركت در مالزي، نيوزيلند،           تص

 .نيجريه، برزيل و ديگر جاهاي دنيا داشته است
 شركت ناراضي    رهبران اما    . عملكرد خوبي داشت    ١٩٩٥ شل در سال       رويال

 به شيوه هايي كه آنها. بودند و تصميم گرفتند كه ساختار اداره كردن را تغيير بدهند          
 و بر روي فرايند      دادندفراد با يكديگر و مشتري ها رفتار مي كردند، صورتي جديد            ا

 مالي  مسئوليت به عنوان روشي براي احياي اقدامات، نوآوري و           –توسعه ي رهبري   
 آينده ايآنها اين تصميم را به دليل يأس و پيش بيني          .   توجه كردند  –افراد در گروه    

 در گذشته باعث موفقيت آنها       كههايي   ، توانايي  متوجه شده بودند   .بحراني نگرفتند 
 .مي شد، ديگر برايشان موفقيتي به دنبال نداشت

 آغازتحول خود را    است   چند سالي    بر خالف شركت نفتي شل كه       شل،   رويال
 را توضيح   وقايع هنوز نمي توانيم تمام      .تازه تغييرات خود را آغاز كرده است         ،كرده

 خلق  تغيير فضايي براي    ،دهيم چگونه رهبران شركت    اما مي توانيم نشان ب     ،بدهيم
 دواين داستان را    .  كردند و سازمان يادگيرنده در بطن استعاره ي تغيير جاي گرفت          

 رييس سابق كميته ي مديران، كر         ،نفر از معماران اساسي آن روايت كرده اند          
دي  ، مارك مو  يس فعلي آن  ي، و ر  ) بازنشسته شد  ١٩٩٨كه در اواسط    (  هركستروتر  

 از گري استيل، عضو كليدي تيم رهبري، بهبود و                اينعالوه بر    .   استوارت –
 است، خواستيم   ه گروه را سازمان داد     جديدهاي   عمليات هاي عملكرد كه آموزش    

 تيم نشان مي دهد، رهبران شل        اينهمان طور كه داستان     .  نكاتي را اضافه نمايد    
 .دايجاد ظرفيت تحول را در دستور كار قرار داده ان

 برنت چشم اندازي به آسيب شل از فساد         واكنشي كنيد كه تحول شامل       توجه
عملكرد و  بهبود  اين امر پس از تأكيد بر       .   بود ١٩٩٠اسپار و نيجريه در اواخر دهه ي       

 ايجاد زمينه اي   ،تغيير كسب و كار، در رويال شل      .   كسب و كار رخ داد     ذهنيتتحول  
  ريك راس.تر حرف بزنند ز وسيعبا هم درباره ي چشم انداافراد كرد تا 

  دايمي نيستموفقيت

 مالي مشكلي   مسايلما با   .  ترين مشكالت ما موفقيت بود      يكي از بزرگ  :   هركستروتر كر
 مشكل  اما.   بودند خوشحال همه   .رشد مي كرديم و با سهامداران كنار مي آمديم        .  نداشتيم

 .كوچكي وجود داشت، سود در كوتاه مدت به دست نمي آمد
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 به انجام بهتر    نيازامه اي كه رييس كميته ي مديران در گزارش ساالنه مي نوشت             ن در
 شوم، هفت سال     كميتهچنين موضوعي قبل از اين كه من رييس           .  كارها گوشزد مي شد  

 ، از بازسازي سازماني    پس حتي   ،اما نمي توانستيم اين پيام را در گروه        .  مطرح شده بود   
 . جمعي ما خوشحال بودند    هويتمه از هدف اصلي و      در وضعيتي بوديم كه ه    .  منتشر كنيم 

هاي شل را به      يكي از شركت    يمن نماينده .  اما كسي به بازگشت سرمايه توجهي نداشت       
اين »  . اند باالتر از هميشه    آنها.  به نتايج خودتان نگاه كنيد     «:  خاطر مي آورم كه مي گفت    

رمايه با معياري كه براي       س بازگشتاما  .  موضوع بر اساس آمارهاي مالي، واقعيت داشت        
 .خودمان تعيين كرده بوديم، سازگار نبود

 بروم و با     نيويورككه من رييس كميته ي مديران شدم، مجبور بودم به                از اين  بعد
 كرده بود كه همان       آماده ، گزارشي    واحد روابط سرمايه   .  تحليل گران مالي گفتگو كنم     

از اين ايده خسته شده      .  مي كردم، تكرار   اطالعاتي را كه چند هفته قبل اعالن كرده بودي          
ده « گفتم درباره ي     . از آن خسته شده بودند       نيزبودم و فكر مي كردم تحليل گران مالي         

 دفتراين گفته در      .   خواهم كرد   صحبت»  حوزه اي كه در شل خوب كار نمي كنند           
 اين حرف    من حرفم را همه جا زدم و         اما.  ايجاد كرد    و روابط عمومي بلوا     انسرمايه گذار

 به آنها القا كرده است كه هيچ         هميشهتحليل گران گفتند كه شل     .  خيلي خوب پخش شد   
. تغيير حرف مي زدند، خوشحال بودند    درباره ي  كه صادقانه     آنها از اين  .  مشكلي وجود ندارد  

 مسايل مالي شركت براي صد نفر بيروني كردناما وقتي برمي گشتم، متوجه شدم كه مطرح     
 .، نداشتمهمان پيام در داخلبراي بيان من ساختاري . راحت تر بود

 مقاله اي در نشريه ي داخلي شل كارم را        با تصميم گرفتم    ، امكانات داخلي  بررسي از   بعد
» . مي كشد تا اين مسئله مطرح بشود          طولشش ماه    «به من گفتند كه       .  شروع كنم 

من .  گفتگو را آغاز كنم    در شركت اين     تانمي توانستم باور كنم كه شش ماه طول مي كشد          
آيا به  .  اين پيام صحبت كردم    درباره ي   مدير ارشد برگزار كردم و         ٣٥ حضور   باجلسه اي  

 به ياد نمي آورد كه در تاريخ شل كسي          آنان از    يك تغيير سازماني عمده نيازي بود؟ هيچ      
براي انجام   ابتدا از روي بي ميلي، به ارزش يادگيري         افراد.  چنين جلسه اي برگزار كرده باشد    

 .مؤثرتر كارها توجه كردند

  بازسازيآناتومي

ها را    دفاتري مركزي كه هماهنگي شركت     –  Hagueهاي خدماتي در لندن و        با شركت  ما
در .   آغاز كرديم  ند، و خدماتي را در سراسر جهان براي آنها فراهم مي كرد             داشتبه عهده   

از   (اما  .رد آنها رضايت بخش نيست    عملك چراهاي عملياتي مي گفتيم      به شركت  مركزيدفاتر  
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 بايدبنابراين مي دانستيم   .  نيز وجود ندارد  به نظر مي آمد كه الزامات همان عملكرد        )  نگاه آنها 
 را مؤثرتر،   آن هماهنگ كنيم و      عملياتيهاي   شركت خدماتي را با شيوه ي عمل شركت        

 . كنيمكمتر بوروكراسي  وبهره ورتر
 سازمان ديگرهاي   كه قسمتمتوجه شديم مرور كرديم،   هاي مركزي را    وقتي فعاليت  اما

 خدماتي و   هاي شركت  ،هاي تحقيق فني در هر دو جا         مثالً، فعاليت .  نيز بايد تغيير كنند    
هاي   شركت برايتري   متوجه شديم كه بايد اصول راهنماي روشن       .   انجام مي گرفت  ،محلي

 انتظار داريم و    آنهااز  )  ركزي شل در دفاتر م  (عملياتي وجود داشته باشد تا آنچه را كه ما            
اين امر ساختار   .   درك كنند  بدهيم،آنچه را فكر مي كنيم براي بهبود كسب و كارها انجام             

هاي كسب و كار،      ها را به بخش      انتقال مسئوليت   كهشبكه اي پيچيده ي شل؛ ساختاري       
اد در شل، بر اين     بسياري از افر  .  ، از بين برد   داشتهاي وظيفه اي به عهده      منطقه اي و گروه  

 بسيار پيچيده، كند و بوروكراتيك       سال، ٣٥، با قدمتي بيش از      عقيده بودند كه اين ساختار    
اگر چيزي خراب بود،     .   شدن فراهم مي كرد    پنهاناين ساختار جاهاي زيادي براي        .  بود

اگر چيزي غلط نبود، همه      .   را مقصر بدانند   يكديگرواحدها، مناطق و وظايف مي توانستند       
 .دعاي آن را داشتندا

 و كارها سطح كسب به جاي اين بوروكراسي، ساختاري را جايگزين كرديم كه در  آن         ما
 را نمي كرديم كه در دفاتر       اشتباهما ديگر اين    .  بااليي از مسئوليت و پاسخگويي را داشتند       

ا  ر عملياتيهاي    و فكر كنيم كه مي توانيم شركت      بنشينيم  Hagueمركزي خود در لندن يا      
هاي ما نگاهي با فاصله از         و بيشتر حدس   بوديمما هميشه عقب تر    .  در استراليا اداره كنيم   

 روابطي روشن   . توسعه بدهيم كه نيت ما را نشان بدهد          ساختاريمي خواستيم  .  ماجرا بود 
 .، توسعه بدهيمسر و كار دارند با مشتري ها و انجام كارها كهميان تفكرمان و افرادي 

 با فرايند    تطبيق، متوجه شديم كه افراد در سازمان براي              ١٩٩٦   ابتداي سال   در
 هميشگي است و    فراينديمي دانستيم كه اين كار      .  بازسازي سازماني به كمك نياز دارند      

 اكثر پروژه هاي بازسازي كه     مثلاين كار   .  پروژه اي نيست كه آغاز، ميان و انجام داشته باشد        
 افراد آماده ي پذيرش تمام اين       ضمن،در  .  ه با ما بود   به پايان مي رسند، نبود و براي هميش       

اگر مي خواهيد فرايند   «:   بود اين كه مي شنيديم    يگرايش.  تغييرات تحت نام بازسازي نبودند    
اين فرايند وقت    .   تغيير بكند   بايدتغيير را موفق به سرانجام برسانيد، ذهنيت شركت              

 بوديم ابزارهاي نظري و مالي مورد        ورمجبما  »  .مي گيرد، بنابراين مجبوريم متحول بشويم     
 و عالوه بر    كند آينده ي كسب و كار را تأمين        هاي رهيافتنياز را در اختيار افراد بگذاريم تا        

هاي چنين   بايد توانايي .  نمايند به جهان جور ديگري نگاه         تااين به آنها كمك مي كرديم       
 .نمي كرديممشاوران بيروني اتكا  براي تبلور تحول به  و مي داديمتوسعهكاري را در خانه 
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كه تحول است  مركز دردر نتيجه، هركستروتر نشان داد كه واحدي كاري :  استيل گري
 ١٩٩٦ در ژوييه ي    عملكردتيم رهبري، بهبود و عمليات هاي      .  كندمي را در كل گروه تسريع      

افزايي و   نظر، جستجوي هم    موردبا اهداف تسريع تحول، حمايت و تواناسازي كسب اهداف           
 .  شدتشكيلاشاعه ي دانش در واحدهاي عملياتي و ترويج يادگيري، 

 يادگيري  مركز كارمند تمام وقت آغاز كرد كه بيرون از               ١٠ تيم كارش را با        اين
Hague  و  اند  وقت دارد كه شبكه اي به هم پيوسته          عضو تمام  ٤٥اكنون  .   مي كردند كار

ر سراسر جهان سفر مي كنند و دوره هايي در          مختلف د  عملياتيهاي   هنگام نياز به شركت   
.  كسب و كار و خلق ارزش برگزار مي كنند                بهبودتوسعه ي رهبري، استراتژي هاي       

 يادگيري سازماني را نيازي     و گرفته   شكل  اين تيم جهت گيري جديد كارمندان شل نيز در       
 . براي كار در شل كرده استاساسي
ريك .  ريك راس در ساحل كاليفرنيا مالقات كرديم        با  ،برنامه اين   به عنوان بخشي از      ما

 كرد، جايي كه هشت دلفين در هماهنگي كامل با يكديگر شنا               اشارهناگهان به اقيانوس     
ها با هماهنگي     دلفين اينبسيار جالب بود كه      .   حدود يك ساعت آنجا بودند      ومي كردند  

 است؛ به ما     ردهكهاست كه ذهن مرا مشغول         اين تصوير مدت   .  كامل حركت مي كردند   
 .آموخت كه در بين رهبران شل هماهنگي ايجاد كنيم

  پيش نيازهاي تغيير ذهنيتبرخي

 بيشتر را دوست دارند، اما      اختيارتحول به هدايت نياز دارد، زيرا افراد با اين كه           :  هركستروتر
 فكر مي كنم .  گويي است   همراه با مسئوليت و پاسخ      اختيارهميشه متوجه نيستند كه اين       

ايد ب شل را بيدار كنيد و بگوييد، حداقل بازگشتي كه سرمايه            كاركنانشب يكي از     اگر نيمه 
 .سه يا چهار سال پيش اين طور نبود.  حتما مي دانداست؟داشته باشد چقدر 

اين .   دارند سازمانكميته ي مديران تماسي مستقيم با       .   بودن نيز اهميت دارد    مشهود
 عهده دارند، به    بهه ي مديران، مسئوليت كسب و كار را         واقعيت كه همكاران من در كميت      

آدم .   داشته باشند  نزديكي بنابراين آنها بايد با كسب و كار تماس          .اين موضوع كمك مي كند   
 را دوباره باز پس      اختياراما در عين حال شما نمي توانيد        .  بي باك باالخره جايي مي ايستد   

 . كنيدبگيريد، چون مجبوريد كار را از اول شروع
داران به    سهام به دارد؛ تغيير از توجه صرف         ي ذهنيت ديگري نيز اهميت باالي      تغيير

 .داران آگاهي سهام
:  تغيير ما داشتند   هاي گرايش، دو اتفاق افتاد كه اثري بزرگ بر          ١٩٩٥در سال   :  استيل

يم و تصم )   آن بشود  مانعكه گفته مي شد شل مي توانست      (ويوا در نيجريه    -اعدام كن  سارو  

از  مک مک دونالد،  مدیر رهبری،
 ، برایبهبود و عملیات های عملکرد   

کمک به نگارش این مقاله
 .متشکریم
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. هاي اقيانوس   آب اعماقشل براي از بين بردن سكوي نفتي برنت اسپار و تخليه ي آن در                 
 شركت جايي ناراحت،    داد،وقتي افكار عمومي پس از اين دو واقعه عليه شل واكنش نشان              

 بگويند براي   اين كه طوري شد كه برخي از       .  مأيوس، محروم و منفي براي كار كردن شد        
 شركت مجموع   شهرتآگاهي فزاينده اي وجود داشت كه       .  ه داشتند شل كار مي كنند، اكرا   

 به دليل شهرت    كههمچنين متوجه شديم    .  چيزي است كه افراد مختلف در نظر مي گيرند        
به .   داديم توسعهما مفهوم حساب بانكي معتبر را           .   داريم ، بازگشت بااليي   كيفيت باال 

 .رو بشويمه  پيش بيني روبقابلي غير ها سپرده اي نياز داريم، چون ممكن بود كه با سقوط
 شل خلق   رويالهاي    بيانيه ي هدفي براي گروه شركت        ،١٩٩٨در سال   :  هركستروتر

 نبايد آن را قبل از       آيااز خودمان پرسيديم، آيا نبايد آن را زودتر انجام مي داديم؟             .  كرديم
 ديگر ذهنيت،     تغييرهاي و  گروه رهبري، بهبود و عمليات هاي عملكرد       بازسازي، تكميل    

كارهاي قبلي به ذهن افراد     .  م انجام داده اي  موقعانجام مي داديم؟ اطمينان دارم كه آن را به          
.  به داليلي براي مدتي طوالني فراموش شده بودند         كهدر مورد مسايل ضروري مي پرداخت      

 دنج  اينجا« بيدار مي شوند، اين احساس را ندارند كه         صبحبايد مطمئن مي شديم وقتي افراد      
 ». خودم غفلت كنماطرافاست و من مي توانم از دنياي 

 ساختار.   اين مشتري است كه موفقيت يا شكست شما را تعيين مي كند               ،در نهايت 
 به برتري   فقطكسب و كار تغيير كرده است و همچنان تغيير مي كند، بنابراين نمي توانيم               

 .مي كنيمنين مسايلي صحبت براي اولين بار در تاريخ، درباره ي چ. فني متكي باشيم

 هاي جديد به معيارهاي جديد نياز دارند ذهنيت: تحول

 مي پرسند،  منافراد اغلب از    ):  رييس فعلي كميته ي مديران     ( استوارت - مودي مارك
 براي  راهمن هميشه مي گويم كه در شل سه         »  چگونه مي فهميد كه تحول كارآيي دارد؟      «

، اگر بخشي از سازمان واقعاً تغيير كرده و اين چيزها           اول.  تشخيص كارآيي تحول وجود دارد    
شما از قبل آن را در      .  ببينيدرا مؤثر به كار برده است، بايد تأثير آن را بر روي عملكرد مالي               

 .برخي نواحي كسب و كارتان ديده ايد
 ببينم و يك روز     دنيااگر سازماني را در نقطه اي از       .   با حس كردن مشخص مي شود     دوم

.  آن خواهم داشت   يفضا افراد آن صحبت كنم، در پايان روز ، احساسي قوي درباره ي               را با 
 در سازمان   افرادآيا اين احساس را دارم كه در سازمان خالقيت آزاد مي شود؟ واكنش                   

 نظر من، اين روش      از.  كم گرفته مي شود   چيست؟ گاهي اين نوع احساس مديريتي دست       
 بنابراين اگر شخص    است،بسيار شخصي و قضاوتي     .   است بسيار مهم است، زيرا كامالً كيفي     

 . به قضاوت او ارزش بنهيدوديگري آن را انجام بدهد، مجبوريد كامالً به وي اعتماد كنيد 
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ما اين  .  مي كنند پيمايش در سازمان و پرسيدن از افراد است كه چه فكري              ، سوم روش
 .مهاي شل انجام داده اي كار را در برخي قسمت

 تحول به    كه  ند كميته ي مديران خيلي زود متوجه شد         ساير اعضاي  و    ترهركسترو
 مداوم  تغييربلكه به معناي يادگيري و      .  ير عمده در ذهنيت درون شركت نيست      يمعناي تغ 

 مردم  ازهمچنين به اين معناست كه افراد الزم است ياد بگيرند چگونه گروهي                   .  است
 .ندهاي مختلف در سراسر جهان را رهبري كن فرهنگ
اول، .   مي آورم خاطر به   ، سه مرحله از رهبري تيم را كه خودم در شل تجربه كرده ام            من

 در تيم هاي   اما.   تالش تيم كفايت مي كرد    پيشبردزماني بود كه تخصص فني براي كمك به         
 معنا بود كه بايد تخصص       اينرهبر تيم بودن به      .  ميان وظيفه اي، تخصص فني كافي نبود     

 آنان را به هدفي مشترك      فني تيم را به كار مي بردم و شايستگي هاي          چندرشته اي اعضاي 
 تيم را تشويق كنم كه        اعضايترين مرحله جايي بود كه الزم بود            مشكل.  سوق مي دادم 

 درسي بود كه    دشوارتريناين  .  نمايندخودشان تيم را مديريت كنند و جهت آن را تعيين             
 تيم ها را آزاد كنيم و دچار       خالقيتر مهم است كه     بسيا.  فراگرفته ام و هنوز هم ياد مي گيرم     

 دانستههاي ناشناخته ي آينده       در آب   راندنرهبري اغلب اعتماد به       .  آشوب هم نشويم   
 .مي شود

  پايدارنوآوري   ٧
  اسمیت و شاول یانوویتزبرایان

هدف .   توسعه ي معناي هدف سازماني، هميشه محيط زيست سربرمي آورد              در
 سازمان  هاي فعاليتآثار  در مورد     ييگو احساس پاسخ به  ايدار بودن،    پ رايبلندمدت ب 

 و مديرعامل   معاون آرتور د ليتل   برايان اسميت و شاول يانوويتز،      .  در آينده نياز دارد   
محيط زيست  حوزه ي  انجمن نوآوري، مسايل كسب و كار را براي تغيير سازماني در            

 تغيير  اقداماتي فراواني در اجراي       اسميت و يانوويتز تجربه     .  جمع آوري كرده اند 
 . رهبري اجرايي، داشته انديهمه جانبه، به خصوص در كار نزديك با تيم ها

 تاكنون شواهد اندكي     وها نسبتاً جديد است،        توسعه ي پايدار هنوز براي شركت      ايده ي  
ي ها و   كسب و كار استراتژ    ارزش مطالعات زيادي    اما.  درباره ي اثر كسب و كار آن وجود دارد       

هايي  شركت.  ، نشان مي دهند   دارند تأثير را كه بر مسايل زيست محيطي         جديدي فعاليتهاي
با توجه به   .   داشته است  تنزلها كار مي كنند، عملكردشان تنها دو درصد         كه با اين رهيافت   

شرکت هایی که از چارچوب گام
 در کتابطبیعی استفاده کرده اند 

Natural Step for Business:
Wealth, Ecology and the
Evolutionary Corporation
(Gabriola Island, B.C.,
Canada: New Society
Publishers, 1999), 

این مقاله همچنین از.  آمده است 
تحقیق عمیق جورج موکاری، مخقق
و نویسنده ی مسایل زیست محیطی،

ست محیطیبر روی سایر مسایل زی
و زیست محیط گرایی بهره برده

 .است
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مقاومت نسبت به      سرمايه گذاري، تحليل گران    نيوريوك تايمز اين شواهد، بنا به گزارش        
 سرمايه گذار  شامچر،اينگبورگ  .   كرده اند تجديدنظرمحيط زيست گرايي  قابل  در م سنتي  
 از  مناسبيشركتي محيط زيستي و بهره ور، استفاده ي          « پيشنهاد مي كند كه        ،سوئدي

 ».منابعش مي كند و اين نشانه اي است كه خوب مديريت مي شود
. را تبيين نمي كند    يطيزيست محهاي با انگيزه ي      شركت علت رونق  مديريت بهر ه ور    اما
 آگاهي زيست محيطي ندارند؛    اماهاي بهره ور زيادي داريم كه خوب مديريت مي شوند          شركت

 كه از نظر كسب و كار موفق           دارندهايي با آگاهي باالي زيست محيطي وجود           و شركت 
 زيست محيطي و رشد كسب و   نوآوريچيزهاي ديگري الزم است تا رابطه ي متقابل        .  نيستند

 . ر را متبلور كندكا
 هاي توانايي  ،ترين عامل توسعه    چند سال گذشته نشان داده است كه مهم          تجربه ي  
 است كه در    شدههاي يادگيري سازماني بارها استفاده شده اند و ثابت          فرمان.  يادگيري است 

 و فرايند منجر    محصولهاي خارق العاده در     ايجاد انواع نوآوري هاي بنيادي كه به پيشرفت       
 و مصرف مواد و ضايعات       انرژياين عامل همچنين باعث كاهش هزينه ي        .  ند شود، مؤثر مي

 غيرمادي شدن،    مثل  -ضيات ضمني طرح صنعتي پايدار          ردر عين حال، ف     .  مي شود
)  پيروي مي كند  طبيعيكه از فرايندهاي    (مسئوليت تمامي توليد، و استراتژي هاي طبيعي        

مفهوم .   اقدامات يادگيري سازماني هستند    برايي   حاميان مؤثر  -رشد، همكاري و موفقيت     
هاي   و انجام كارها را متحول مي كند و راه         تفكرهاي صنعتي موجود     توسعه ي پايدار، عادت  

كه، نوآوري زيست محيطي و يادگيري         اين خالصه.  تازه اي پيش روي مردم قرار مي دهد       
 .سازماني يكديگر را تقويت مي كنند

 با توسعه ي   موفقيتد كه سه عنصر يادگيري سازماني براي          ما نشان مي ده  تجربه ي  
 . اندپايدار ضروري

چشم اندازي كه با فكر ارتباط دارد، عاملي قوي        .   مشترك و شايستگي فردي    چشم انداز •
 توسعه ي پايدار مشخص مي كند، شناسايي      كههايي   كارمندان با ارزش  .  براي تغيير است  

، باشد چشم انداز جمعي      ازعه ي پايدار بخشي       اهداف توس    وقتي بنابراين،.  مي شوند
توسعه ي .   سنتي باشد  مديريتكه فشاري براي      كششي براي تغيير ايجاد مي كند تا اين      

، افراد   و به اين ترتيب     مي زند پيوندهاي شخصي را با اهداف كسب و كار           پايدار ارزش 
 . مي كنندصرفانرژي فوق العاده اي را براي پيش رفتن در اين حوزه 

IKEA،    ٦ در سوئد، با درآمد ساالنه ي بيش از             جهانيمبلمان  توليد   شركت 
پس .   به اين منبع انرژي تغيير رو آورد       كرد،ميليارد دالر، وقتي جهان پيرامونش تغيير       

 از فرمال دي هايد وضع كرد، استفاده      استفادهكه دانمارك مقررات سختي را براي         از اين 

مرجع این گفته مقاله ی کلودیا
 ژوییه19،  نیویورک تایمز توش در   

 . است1998
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دولت تصميم گرفت كه     .   قرار گرفت  دقيقكافي  از آن در صنعت مبلمان مورد موش        
IKEA  مصرف  مقدار و  شكايتي نداشتند  مشتري ها   . تحت تعقيب قضايي قرار بدهد     را  

مطبوعات به اين   .  ، فقط اندكي باالتر از محدوديت جديد بود       IKEAدر  فرمال دي هايد  
براي .   دانمارك يك سوم سقوط كرد       در  IKEAفروش  .   برگ دادند  وموضوع شاخ   

IKEA  مأموريتش بهتر كردن زندگي مشتري هايش بود، هياهوي مزبور و از دست            كه 
 . فروش بسيار شوك دهنده بوددادن

 با جمع كردن نيروهاي واحد كيفيت شركت براي           موبرگ، اندره   ،IKEA  مدير
 بعد از   IKEA.   به اين بحران پاسخ داد     ،و محيط زيست    IKEA  تأثير متقابل بررسي  

 دولتي، كسب و كار و       زيست محيطي،هاي    از جمله گروه   ، متعدد سازمان هايگفتگو با   
 كه طبق چهار    پذيرفت  IKEAشركت  .   متعهد همراهي با گام طبيعي شد      ،دانشگاهي

صفحه ي ( پايدار عمل كند كه در گام طبيعي         صنعتيهاي   شرط سيستمي براي فعاليت   
ي يبه نوآوري ها شركت  .   آنها آمده است   كاربه عنوان بخشي از رهيافت كسب و         )  ٥٤٦

هر چند اين   .   مبناي اصول زيست محيطي منجر شد      بردست زد كه به توليد مبلماني        
ترين مبلماني    اما ارزان  داشت،  IKEAخط هزينه ي بيشتري نسبت به ديگر خطوط          

 . زيست محيطي توليد مي شدمسايلبود كه با رعايت 
 در تفكرات عميق    قبل و كشش براي اين نوع فعاليت الزم نبود و از              انرژيايجاد  

 با تأييد صريح ارتباط     تالشرهبران به اين    .  مردم درباره ي محيط زيست وجود داشت     
 يا منطق كسب و كار      ارزش يا بيانيه ي    م اندازمأموريت اصلي شركت و پايداري در چش      

 بشوند و    جمعهمايش ها بايد در جاهايي كه افراد مي توانند           .  بخشندمي مشروعيت  
 بشوند  طراحياين جلسات بايد طوري     .   كارشان را بفهمند، انجام بگيرد     الزامات كسب و  

 پيرامونها و اشتياق خودشان را تنظيم كنند و خود را                    كه افراد بتوانند ارزش     
نهايتاً، رهبران بايد اين پيام را با سخنراني،          .  بدهندشكل  هاي جديد سازمان      فرصت
 .نمايند تقويت آوراننوها و نتايج   و حمايت آشكار از تالشيادواره

 پيدا  تطبيقهايي كه با توسعه ي پايدار          شركت.   و الگوهاي ذهني    ي تيم يادگيري •
 و كارشان و شيوه هاي     كسب براي تفكر درباره ي     يمي كنند، به الگوهاي ذهني جديد    

اين كاري سخت است، چون     .  دارند از مرزهاي بيروني و دروني نياز         گذر براي   يجديد
هاي مختلف مردم را براي همكاري كنار هم قرار           كه گروه  پايدار  قدرت كشش توسعه ي  

 . قديمي نياز داردمرزهايمي دهد، به شكستن 
 مي كند، با   توليد تول، شركتي خانوادگي در ماساچوست كه ابزارهاي دستي           هايد

. كندتوجه به كاهش آلودگي توانسته است موقعيتي رقابتي در بازار كسب                         
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يادگيري سازماني و تجربه را در مرزهاي سنتي تحريك               زيست محيط گرايي روح    
 در واحد فروش تغييري را در بسته بندي چاقوها پيشنهاد كرد كه               كارمندي.  مي كند
.  درصد كاهش مي داد   ١٢ كمتر مصرف مي كرد و حجم بسته بندي را         كاغذ تن   ٨ساالنه  

به اين موضوع   فروشندگان جز نيز نسبت     .   دالر صرفه جويي شد   ٤٠٠٠٠به اين ترتيب    
 ميليون گالن   ٢٩ فرايند تخليه ي ساالنه ي پساب خود را از         شركت.  اشتياق نشان دادند  

هايد تول،  .   تالش دارد آن را به صفر برساند           وه  به يك ميليون گالن كاهش داد        
و  كه از آسياب به دست مي آيد           جامدي تن از ضايعات       ١٠٠٠همچنين با تبديل     

 . خود را كاهش داده استآتيئوليت  توليد، مساستفاده از آن در
 اقدامات كارمندان در هتل اسكانديك در دو سال گذشته به                         تيم هاي

 درصدي  ٢٠ به دنبال كاهش     آنها.  دست زدند »  شكار منابع «زيست محيطي موسوم به    
با ابزارهاي پيچيده اي مثل    .  ند درصدي ضايعات بود   ٣٠ آب و انرژي و كاهش        مصرف
 كه  هايي مهمانزه گيري انرژي و زباله هاي هر مهمان، هتل به            كامپيوتري اندا  سيستم

 وآنها با كاهش مصرف آب، انرژي        .  مي دادانرژي كمتري مصرف كرده بودند، تخفيف        
 اين مبلغ .   ساالنه صرفه جويي كردند   شستشوي درصد در هزينه هاي     ١٧مواد شوينده،   

ري زيست محيطي با اهداف     پايدا اهدافچون  .  براي تجهيزات جديد آنها كفايت مي كرد     
 مي شد كه هتل مثل شركتي كه باعثكارمندان و مهمانان هماهنگ بود، اين نوآوري ها   

 اسكانيك براي اولين بار     هتل،  ١٩٩٧در سال   .  به مردم اهميت مي دهد، به نظر برسد       
 .گرفت شركت مطلوب براي كار كردن در سوئد قرار ١٠٠در فهرست 

 و افزودن   ايده هاراد براي همكاري در شيوه هاي توليد         ظاهر، اجازه دادن به اف      به
 بسياري.  ، پايداري آن دشوار است    عمل در   ، اما  است به شركت كاري ساده   ارزش واقعي   

 و لغزش رقابتيكه نتيجه اي توليد كنند، به دام تفرقه، رفتارهاي  ها، قبل از اين از تالش 
هاي   دنبال توافق  به ياد بگيرند،     ودخهاي   كه از تفاوت    ها به جاي اين     گروه.  مي افتند

 هاي پيش شرطها و      مختلف رو مي آورند و رهيافت       ديدگاه هاي به    .مصنوعي هستند 
 وهاي يادگيري تيمي در حوزه هايي مثل گفتگو            مهارت.  موجود را تقويت مي كنند    

هاي متفرق به    ها را قادر مي كند كه نگرش       استفاده ي مؤثر از حمايت و بررسي، گروه       
 . تغيير بدهند راودس

توسعه ي پايدار با استفاده ي صميمي براي سيستم ها به خصوص روابط        .   سيستمي تفكر •
. ، شكل مي گيرد  علي وابستگي متقابل در فضاهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي        

 رسيدن به اهداف در يكي از اين حوزه ها بر حوزه هاي ديگر تأثير                      اي بر فعاليت
 هند داشت،    شعبه اي در يكي از شهرهاي        شركتي شيميايي كه        مثالً،.  مي گذارد

داستان هتل اسکاندیک از کار
مؤسسه ی تغییر مسیر نقل شده

 .است
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 زيست محيطي آموزش داد و در ضمن از          مديريتكارمندان جديد را در تكنيك هاي       
 كه واحدش با كارگران         بودشركت مدعي     .  زيربناي آموزشي نيز حمايت كرد        

ذب  را ج  مشابههاي   ديده ي كافي، بهتر در محيط زيست رشد مي كند و شركت           آموزش
 .خواهد شد براي شايستگي توليد يمي كند و مركز

ي فرمال دي هايد كار كرد و خط توليد زيست محيطي              تجربه با  IKEA  وقتي
.  انداخت، درسي مهم را درباره ي سيستم ها و نتايج ناخواسته فراگرفت            راهجديدش را   

يم  دسته تقس  دو ايجاد اين خط توليد توانست مشتري هايش را به            با  IKEAشركت  
. كند، كساني كه مي توانستند هزينه ي خط جديد را بدهند و كساني كه نمي توانستند              

 جزيي درباره ي محتويات توليدش را براي           اطالعات  IKEA بر اين، چون        عالوه
هايي را در     اطالعات درباره ي مبلمان جديد پرسش      اينمشتري هايش عنوان مي كرد،     

 براي IKEAشركت  .   توليد مطرح كرد   خطوط  سايرذهن مشتري ها درباره ي محتويات     
 و تصميم   كردرا بازنگري     كه در چشم انداز اصلي خود باقي بماند، استراتژي خود           اين

 با  راگرفت به تمام خطوط توليد خود از منظر زيست محيطي نزديك شود و اين كار                  
 .ترين خط توليد آغاز كرد پرفروش
 تأمين كيفيت بهتر    ود را در خدمت   خ  ، نگاه به وقايع گذشته     با  IKEA در   افراد

 بازيافت مبلمان آغاز    با  IKEAدر برخي كشورها،    .  ديدندمي زندگي مشتري ها حياتي    
 معامله شد يا از قطعات       واردهايي كه مبلمان دست دوم مي فروختند          كرد و با بنگاه    

 .كرد دوباره استفاده ،مبلمان هاي كهنه
 بازارش را باز پس بگيرد و        سهمكمك كرد تا      IKEA رهيافت سيستمي به     اين

 شركت مبلمان در    ترين بزرگ  IKEAاكنون،  .  گسترش جهاني خود را تداوم ببخشد      
 . ميليارد دالر درآمد ساالنه دارد٦ ازجهان است كه بيش 
» سبز  «هاي ساختمان تجاري پيشرو نشان داده اند كه مي توانند          توسعه دهندگان

 اما هزينه هاي   . رقابت كند  معموليهاي   تمان كه از نظر هزينه با ساخ        كنندطراحي  
 به نگاه سيستمي فراگير به       امراين  .  هاي معمولي است   عملياتي آنها نصف ساختمان    

 پنجره ها، سيستم هاي   مثلساختمان نياز دارد كه تعامل ميان سيستم هاي فيزيكي            
ا بازنگري  نيازهاي ساكنين رتأمين شيوه هاي وروشنايي، گرمايش و تهويه را درك كند       

 مثل روشنايي طبيعي، جريان هواي باال،       - آشكار زيادي    مزايايها   اين ساختمان .  كنند
اينها .   دارند – روشنايي محيط كار و محيط همكاري        تعادلكنترل شخصي روشنايي و     

بنابراين، .   شغلي سهم زيادي دارند         رضايت و     بهره وري كه در       استعواملي   
 عملياتي پايين تر و ارزش كار       هزينه هاي ساخت، با     سرمايه گذاري اوليه در طراحي و     

»ساختمان های سبز «بهترین مرجع   
با مثال های متعددی از سراسر

 جهان، کتاب
Green Development:
Integration Ecology and
Real Estate, by Alex
Wilson et  al. (Snowmass,
Co. Rocky Mountain
Institute, 1998) 

لوح فشرده ای نیز از این.  است
 .مثال ها موجود است



   رقص تغيير♦  ٥٤٠ 

 

 

 اين فرايند طراحي و ساخت، توسعه دهندگان و          انجامبراي  .  تكميل شده بازمي گردد  
 . از همكاري و كار تيمي را در تمام حوزه ها ايجاد كنندجديديمالكان مجبورند سطوح 

 آگاهي از    باعثديد  ها و دانش در اين حوزه هاي ج          مهارت.   و بازخورد   اندازه گيري •
 بيشتر   در .تر مي شود، اما لزوماً به كنش منجر نمي شود             تأثيرات سيستمي وسيع   

 را در   كوتاه مدت عملكرد   ،ها هنوز سيستم هاي اندازه گيري و بازخورد يادگيري        سازمان
)  يا وظيفه اي  واحدمثالً، اهداف   (هايي از آن      به جاي كل سيستم، بخش     ونظر مي گيرد   

 داده اند،  تغييرخود را    هايي كه رهيافت اندازه گيري         اما شركت .  مي كندرا تقويت    
 .هاي جديد منجر مي شود  كه به ابداعدارند ييها بينش

 اندازه گيري شروع به گسترش فضاي      ١٩٩٠ نفتي بريتانيا در اوايل دهه ي        شركت
  ،اداقتص درك عمومي از سهم شركت نفتي بريتانيا در             تغييرات خود به مسايلي مثل   

آنها همچنين درك عمومي      .  حفاظت از محيط زيست و مسئوليت اجتماعي كرد           
 كه از اين موارد به دست        بينشي.   صنايع نفتي و شيميايي به دست آوردند        ازمشابهي  

رهبري آنها را    عاملي عمده در شركت نفتي بريتانيا تبديل شده كه استراتژي             بهآمده،  
يه گذاري در فن آوري هاي انرژي هاي        و سرما    در تغييرات جهاني شكل مي دهد        

 .داده است افزايش  راتجديدپذير
هاي   طرح كهمحيطي باعث شده است         مصرفي براي تحليل اثر زيست       افتيره

 بازيافتد و راحت تر      نجديد جالبي اختراع شود كه مواد كمتري استفاده مي كن              
 سيستم  اسبه و شركت اينترفيس اثر از دست رفتن مشتري هاي قبلي را مح          .  مي شوند

آنها انتظار داشتند كه    .  هاي كهنه را بازيافت كردند      كردند و فرش   راه اندازي را    اياجاره
محيطي را    به رشد جديدي در كسب و كار منجر بشود و اثر زيست                 اجارهبرنامه ي  

 .كاهش بدهد

  به موفقيت و يادگيري پايداررسيدن

 كه مي خواهند فعاليت هاي خود را با        ، چالش هاي پيش روي شركت هايي را      ها  داستان اين
 موفقيت آنها يادگيري از       كليد  .اهداف توسعه ي پايدار هماهنگ كنند، نشان مي دهند          

 و نوآوري   نمي آيدپايدار بدون نوآوري به دست      توسعه ي  .  تجربه ي تعقيب اهداف پايدار است    
 . مي دهد يادگيري و تغيير را مي پذيرد و اشاعهكهدر فرهنگي به دست مي آيد 
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  طبيعيگام

 بخشي از تالش فردي عنوان، گام طبيعي را در سوئد به ١٩٨٩هنريك رابرت در سال    -كارل
گام طبيعي  .   سوق بدهد  پايدار حركت به سمت اقتصاد صنعتي       بهپي ريخت تا آن كشور را       

ي و  فراتر از دعواهاي سياسكهشبكه اي بين المللي از متخصصان را گرد هم جمع كرده است         
 .براي پيشبرد فرايند وفاق تالش كنند

 و  بيشترهاي ممكن را       اصولي كه توافق    به دنبال  و همكارانش براي اين كار،         رابرت
بعد از فرايند وفاقي     .  ، بودند  مي كرد فراهمهاي روشن رسيدن به جامعه اي پايدار را           روش

زمين نبايد در طبيعت     مواد پوسته ي   :  كردندطوالني در سوئد،  آنها چهار اصل را تنظيم           
اساس فيزيك  .   در طبيعت افزايش بيابد    نبايدموادي كه انسان توليد مي كند،      .  افزايش بيابد 

 بهره ور و فقط براي تأمين        بايد از منابع     استفاده.   طبيعت نبايد تخريب بشود      بهره وري
 .نيازهاي بشر باشد

 ٣/٤امضا كردند و       ملي سوئد، اولين گزارش گام طبيعي را بسياري از رهبران                در
شبكه .  به هر مدرسه و خانه يك نسخه ارسال گرديد            .   شد توزيع نسخه از آن       ميليون

مداران،   معلمان، فعاالن محيط زيست، سياست       اقتصاددانان،گسترش يافت و دانشمندان،      
هاي گام طبيعي اكنون در      سازمان.   ديگران به آن پيوستند    ورهبران كسب و كار، هنرمندان      

 برايان اسميت. ند نيوزيلند فعالو استراليا كانادا،ريكا، بريتانيا، هلند، ام

  بي انتهاي ساختن يشيوه

 داللتي مهم براي رهبراني     گفتهاين  »  . مشخص مي شود   تكرارشونده  سيستم با وقايع   يك«
 جريان فيزيكي، اجتماعي و     و بزنيد   قدمدر سازمان   .  كه نياز به تغيير را حس مي كنند، دارد       

 چشم انداز  از  ،كدام يك .  را ببينيد تكرار شونده     ع را مشاهده كنيد و رفتارها و وقاي       ياطالعات
  تغيير كند؟ديگر به سمتي بايدآتي سازمان حمايت مي كنند؟ كدام يك 

 از  مي خواهد اما هر كسي كه         .ها را نداند     ممكن است پاسخ اين پرسش        نويسنده
 كند،  حمايتودش به عنوان موجودي زنده       هاي سازمان براي پايدار نگاه داشتن خ        توانايي

 نوشته شده است،    ١٩٧٩اين كتاب كه در سال       .   كتاب كريستوفر الكساندر را بخواند      بايد
 مقدمه ي  حتماً.  مشاهدات و پيشنهادات بي شماري در طراحي سيستم ها مطرح مي كند            

 تز شارلوت رابر.كتاب را كه در آن شيوه ي خواندن آن آمده است، مطالعه كنيد
The Timeless Way of Building, by Christopher Alexander (New 
York: Oxford University Press, 1979). 

   

برای اطالع از گام طبیعی و
توصیه ی منابع بیشتر در مورد
محیط زیست  گرایی به

natst/com.fieldbook://http
html.epمراجعه نمایید . 
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  از جنگل انبوهبعد   ٨
 الکتریک کیوشی،  جان ساویج و تاکاشی یوشیدا، شرکت میتسوبیشی تاشی

ه دليل  بوي.  بوده است امريكا مدير واحد ميتسوبيشي در      ١٩٩٧ كيوشي سال    تاشي
 و ايده آل هاي     اقتصاديچشم انداز قانع كننده اش در مورد تركيب انگيزه هاي              

 يكي از   -  »؟ديدمدر جنگل انبوه چه       «-سخنراني او   .  زيست محيطي معروف است  
او مي گويد در سال     .  بهترين مقاله هايي است كه يك رهبر شركت نوشته است            

ل شركت تجاري ميتسوبيشي      مسئو وي، دانش آموزاني كه فكر مي كردند        ١٩٩٢
. ها را متوقف كند     و از او مي خواستند نابودي جنگل       .، به وي نامه مي نوشتند     است

وقتي .  هاي مالزي ديدن كرد     نجكاوي كيوشي برانگيخته شد و وي از جنگل           ك
 با مؤسسه ي كوهستان راكي و شبكه ي جنگل همكاري كرد و شركت                 بازگشت،

 ، نسبت به مسايل زيست محيطي حساس بودكهي  به شركتراالكتريكي ميتسوبيشي 
 : استگفتهوي در سخنراني خود . متحول كرد

خاك .  نيستزايايي انبوه بيشتر اوقات مثل آنچه ما فكر مي كنيم دارايي جنگل«
 كارهاي  وهاي باراني از تمام كسب         اما جنگل .  آن غني نيست و مواد كمي دارد        

 سوم  دو بيش از    .ها نوع گياه و حيوان است       پناهگاه ميليون .  جهان بهره ورتر است  
تنوع زيستي جهان آن چنان با هم تركيب شده اند كه خودشان را حفظ مي كنند و                

 ». به شكلي پيچيده تر درمي آيندمدام
 اداره  بارانيهاي   هاي خود را مثل جنگل       كنيد اگر مي توانستيم شركت     تصور«

 اضافهكيوشي  »  .يكي سودمند بودند   كنيم، چقدر خالق، بهره ور و از نظر اكولوژ          
 بيشترو  نباشد  چطور مي توانيم آغاز كنيم؟ با رفتاري كه به ماشين شبيه           «مي كند،  

 تطبيقبه همين دليل در ميتسوبيشي، به        .  به موجودي زنده شباهت داشته باشد      
براي .  سيستم مديريت زيست محيطي بر اساس اصول اكولوژي صنعتي آغاز كرديم          

اول، بايد چشم هاي خود را باز مي كرديم و هزينه هاي           :  دو معنا داشت   كار   اينما،  
دوم، بر اساس آنچه ديده      .   مزاياي كسب و كار خود را مي ديديم         وزيست محيطي  

از حاال  .   مسئوليت آثار محصوالت خود را مي پذيرفتيم      بايد...  بوديم، رفتار مي كرديم  
 ».نيز مطرح بود بلكه كيفيت زمين نبود،فقط كيفيت محصول مطرح 

 ميتسوبيشي همين مسير را پيمودند و بنابراين داستان          نيز ديگري   هاي شركت
 بلكه  نبوداين الگو فقط براي محيط زيست          .  خارق العاده تبديل شد   داستاني  به  

برای جزییات بیشتر در مورد
ت های میتسوبیشی، متنفعالی

سخنرانی آقای کیوشی و منابع
دیگر، به وب سایت

com.globalff.www://http 
از بیل شیرمن.  مراجعه نمایید  

برای کمک به تنظیم این مقاله
 .متشکرم
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چگونه رهبران اجرايي چشم اندازي از     .  را نيز نشان مي داد   الگوي عواقب يك ايده آل     
محلي تبديل مي كردند؟ ما از آقاي كيوشي و دو نفر ديگر            انبوه را به فعاليتي      جنگل

 جان ساويج، معاون     –حضور داشتند       فعاليت زيست محيطي ميتسوبيشي    دركه  
 در واحد امريكا و تاكاشي يوشيدا، مدير برنامه ريزي استراتژيك           يشيوبميتساجرايي  

 بر اساس   . خواستيم نظر خود را در اين باره بيان كنند            - مركزي در توكيو      دفتر
 :تجربه ي ميتسوبيشي اين اصول را پيشنهاد كردند

  طور شخصي صحبت كنيدبه

 نمي توانيم آنها را به اين      باشند،اگر افراد به يادگيري عالقه اي جدي نداشته        :   كيوشي تاشي
 درباره ي تجربه ي خودم در جنگل انبوه و         شخصي به طور    ،به همين دليل  .  مكار وادار كني  

اگر درباره ي مسايل زيست محيطي با       .   حرف مي زنم   ، جامعي كه ديده ام    درباره ي تصوير 
 . نمي دهندنشانعالقه اي به موضوع مردم عبارات عام صحبت شود، 

در .   ريسك كند  بخواهدبايد كسي قدم پيش بگذارد و نقش رهبري را بپذيرد و            :  ساويج
يريت كسب و كار      وظيفه ي مد   مقابلغير اين صورت، محيط زيست گرايي وظيفه اي در          

 . و خارج از جريان اصلي باقي مي ماندمي شود
 مي گويد ما   مكتوبمشي   حركت مي كنند كه خط   دليل   برخي افراد هنوز به اين       امروزه،

 جنگل انبوه   اما.   دو بار در سال جلسه مي گذاريم و الي  آخر          .كميته ي زيست محيطي داريم  
 وجود دارد كه    احساساين  .  ا متحول كرده است    ما ر   و تاشي و انرژي فراواني به همراه دارد      

 اين كه از توكيو دستور       خاطرما كارها را به دليل درست بودن آنها انجام مي دهيم و به                
 .م،كاري را انجام نمي دهيمگرفته اي

 به جلسه ي   تا از راندي هيز، سرپرست شبكه ي فعاليت جنگل انبوه، دعوت كرد              تاشي
 بر روي   اثربه صورت   و براي ما درباره ي مسايل جنگل انبوه          ما در امريكاي شمالي بيايد       

 قلمرواين كار كمك كرد تا ايده ي مسئوليت زيست محيطي از               .  اكوسيستم حرف بزند   
حتي .  شود مجدد از كاغذ به حوزه ي اعتبار جهان منتقل             يفعاليتي درست مثل استفاده   

 ».ا حفظ كندرخت ر« عاميانه با اين گفته شروع مي شوند كه قصه هاي

  را مطرح كنيددرون

 درباره ي مسايل   اندكيآقاي ميتسوهاشي قبل از مديرعامل شدن، اطالعات بسيار          :  يوشيدا
در غير اين    .  بشود از محيط زيست آگاه تر        بايدمي دانستم كه او     .  زيست محيطي داشت 

 . بيابيمصورت، نمي توانستيم به اهداف زيست محيطي خود دست 
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 در جلسات   شركت كردم، اما موفق ترين راه تشويق وي به         دنبالرا   چندين رهيافت    من
 ميتسوبيشي را رهيافتهايي از او مي خواستند،  در چنين موقعيت. زيست محيطي بيروني بود

ها به صورت     بود به اين پرسش    مجبوراو  .  در مورد مشكل زيست محيطي خاصي شرح بدهد      
 . ياد بگيردبيشترد كه اين تجربه وي را تشويق كر. عمومي پاسخ بدهد

ها   بتواند به پرسش    تااو مجبور بود كه اطالعاتي درباره ي محيط زيست كسب كند               
اكنون وي  .   پيدا كرد  زيادي بسيار    يطي چند سال، وي به محيط زيست عالقه       .  پاسخ بدهد 
 .ترين مديران شركت به مسايل زيست محيطي است يكي از آگاه

 د زيست را با كار تركيب كنيمحيط

 طبق قانون بايد    چونهاي زيست محيطي عبور كرديم،      ما از صحبت درباره ي فعاليت    :  ساويج
 آتالنتا به ما گفته شد      در، در شركتي    مثالً.  درباره ي بازگشت بر اساس ارزش حرف مي زديم      

بنابراين ما اين   .   مي كنند بازيافت، آنها را مي خرند و       كنيمكه اگر ظروف مواد خود را خرد         
 داديم و تأثير فوق العاده اي از نظر        كاهشما مبلغ بااليي از هزينه ي اتالف را         .   كرديم كار را 

 بازنمي گشت و كارخانه ي ما در ناحيه اي       طبيعتظروف مواد ما به     .  زيست محيطي گذاشتيم 
 .روستايي واقع شده بود

صميم  را از نظر اقتصادي تحليل كرديم و ت          رونداين  .   ضايعات را فشرده مي كرديم     ما
 و قوطي ها را خرد كنيم و آنها را با              كنيمگرفتيم كه بر روي خردكننده سرمايه گذاري         

 به ما نمي پرداختند، اما به دليل كاهش         چيزيآنها به خاطر اين كار       .  بازيافت كمتر كنيم  
 .بودضايعات، بازگشت اقتصادي اين كار خوب 

مديران مي توانستند بگويند،    شناسايي كرديم كه      را هر يك از اين حوزه ها، جايي          در
 بهترين روشي است كه مي توان بر واكنش          اين»  . كسب و كار خوبي دارد        ياين نتيجه «

 محيط زيست و     مسايلبا  در هنگام رو به رو شدن       منفي بسياري از مديران كسب و كار          
 .  غلبه كرد،اكولوژي
ئل محيط ريست   ي مسا گو  افرادي را به عنوان مدير كسب و كار پاسخ            بايد نيز   شما

زمينه ي خود من منابع انساني      .   يا مديران زيست محيطي    دفتري نه به عنوان افراد       .كنيد
فعاليت .   مدير كسب و كار بوده ام و در اين حوزه تخصص دارم           طوالني،اما براي مدتي    .  است

 مسئول آن هستند كه     عملياتي  مديران دفتري انجام نمي شود، بلكه      افرادزيست محيطي با   
بيش از هر كس ديگري         مديراناين  .  هاي زيست محيطي را ياد بگيرند        توانند فرمان مي

 كه مي توانند   قرار دارند اما آنها اكنون در موقعيتي       .  مسئول موفقيت رده هاي باال هستند     
 . سازمان تأثير بگذارنددربهتر بر تغيير 
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  براي همهبرق   ٩
   بازنگري هدف واحد اصلي بازنگري هدف واحد اصلييادگيرييادگيري

 جنوبی، آفریقای  اسکومدیرعامل سابق مک ری، میان

 – سرنگون شد، مديران اسكوم       ١٩٩٠  سال آپارتايد در آفريقاي جنوبي در         وقتي
.  بازنگري كنند   را  مجبور بودند هدف شركت    –ترين توليد كننده ي برق كشور      بزرگ

 در سراسر جهان را برقهاي شركت  اين كار به اين معنا بود كه عادات عميق فعاليت         
 شركت  عامل، در آن زمان مدير       مقالهيان مك ري، نويسنده ي اين      .  بگذاريمكنار  

 سالگي بازنشسته شد و وزير نيروي كابينه ي نلسون            ٦٥وي در سن     .  بوده است 
 .شدرد در انگلستان لفواو اولين برنده ي جايزه ي رهبري از دانشگاه سا.  شدماندال

ام كه خانه اي روستايي را در آفريقاي         كرده  نصب در دفتر كارم عكس بزرگي به ديوار           من
پشت .   و جلوي حياط آن درختي كوچك قرار دارد        نداردجنوبي نشان مي دهد كه آب و برق        

 برق بزرگي قرار دارد كه يكي از شش نيروگاه           نيروگاه  – كه خيلي از آن فاصله ندارد        –آن  
 اما برقي كه همان     . منطقه اي بزرگ كفايت مي كند    برق مگاواتي است كه براي تأمين       ٦٠٠

 ساعت راه برود    ١٤زن آن خانواده مجبور است      .  نمي رسدنزديكي توليد مي شود به آن خانه       
 آنها باز هم بدون برق بمانند، درخت ناپديد مي شود و اگر. تا چوب مورد نيازش را جمع كند      

 . تبديل مي شودصحرامحيط زيست اطراف خانه به 
 اين تصوير را در سخنراني ها به مديران        بودم،وم   من مدير عامل شركت برق اسك      وقتي

 به آن خانه برق بدهيم، فكر مي كنيد چه          بخواهيداگر  «سپس مي پرسيدم،   .  نشان مي دادم 
 »كار بايد بكنيم؟

. هاي متعددي به اين پرسش مي داد       و پاسخ  بود و مهندسان    افراد فني  شركت   ،اسكوم
 به آن خانه برويم، در بزنيم و از آنها           بايد«  اما من هميشه انتظار يك پاسخ را مي كشيدم،        

 ».بپرسيم چه مي خواهند
ما اكنون مي رويم و مي پرسيم     .   است دادهها، اسكوم فرهنگ جديدي گسترش        سال طي

 ياد  شديم مجبور   . در ما ايجاد كرده است      زيادياين كار تفاوت    .  كه نيازهاي آنها چيست   
 . كنيمگوشبگيريم چگونه بپرسيم و 
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 گيريد كه بپرسيد بياد

دهي مجدد   هاي برق پس از سازمان      نيروگاه تمام، وقتي متصدي    ١٩٧٠ در اوايل دهه ي     من
 كاري خود را در اسكوم سپري كرده بودم و از           دوارنمن تمام   .  بودم، متوجه اين رفتار شدم    

ينم كه  مي توانستم بب .   و نردبان ترقي را پيموده بودم      بودمرده هاي پايين كارم را آغاز كرده       
هاي ماهرانه    و مجبوريم سياهان را به برخي شغل           نداريمهاي كافي براي آينده        مهارت
 .بگماريم
.  را از ورود به برخي مشاغل منع مي كرد   سياهان موانع حقوقي زيادي وجود داشت و        اما

 بود و اتحاديه هاي سياه پوست ها قدغن        سفيدپوست هااتحاديه هاي تجاري همگي مختص      
قرار بود  اگر  .   و محدوديت تحصيالت، بي سواد بودند     آپارتايدري از سياهان به دليل      بسيا.  بود

مجبور بوديم به آنها آموزش     .   بايد باسواد مي شدند   مي كردند،هاي ماهرانه را پر      سياهان شغل 
آنها با  هاي مكتوب تجهيزاتي را كه         را بخوانند و يادداشت      هافشارسنج و    هابدهيم دماسنج 

. بنابراين از افراد پرسيدم درباره ي اين تغيير چه فكري مي كنند           .  دارندند، نگه   كار مي كرد 
من از نيروگاهي به نيروگاه      .   بيان مي كردم و به ديگران گوش مي دادم        رامن ديدگاه خود    

اغلب آنها با من موافق نبودند،      .   براي اتحاديه ها و مديران صحبت مي كردم       وديگر مي رفتم   
شما «:  يكي از محافظه كارترين مديران به من تلفن كرد و گفت          .   مي پرسيدم  آنها را  نظراما  

 مهندساناكنون وقتي با    »  . شديد كه من امشب نخوابم و فكر مي كنم حق با شماست           باعث
بيش از   سياسي موجود    فضايدر  .  دن از من حمايت مي كن     ؛و مديران اسكوم حرف مي زنم     

 شكست بخوريم چه     اگر«اي سياه كه مي گفتند،      مي رفت مجبور بودم با اعض     نانتظار  اين  
 حمايت  معيارهاتوسعه از اين     آموزش و   در ضمن بايد با      .   صحبت كنم  »اتفاقي مي افتد؟ 

 .مي كردم
 ماهرانه كرديم كه تا آن موقع مخصوص          هاي شغل شروع به معرفي سياهان براي         ما

به ارزش  .  وع بود  اما باالخره يك شر      نمي رفتاين كار خوب پيش       .  سفيدپوست ها بود 
 . پي برده بودممي خواهند،پرسيدن از افراد كه چه چيزي از شركت 

  از حلبي آبادهاديدار

ي آفريقا آن موقع، مثل بسياري از اهالي          در.   مديرعامل اسكوم شدم    ١٩٨٥ در سال     من
البته اميدوار بودم كه اين كار با         .  مي دانستمجنوبي، برچيدن سيستم آپارتايد را بديهي         

معتقد بودم كه اسكوم مي تواند در اين راه         .  نكشداكره انجام بشود و به درگيري نظامي         مذ
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م عامل مهمي در     ي كه ما توليد مي كرد     محصولينقش تسهيل كننده را بازي كند، چون         
 .بود مقابله با فقر يبهبود توانايي افراد برا

ي كردند كه به   هايي زندگي م    سكونت گاه در آن زمان، سياهان در نواحي شهري           در
افراد براي كار، خوابيدن در آلونك ها و       .   نبود آنهاحلبي آباد موسوم بود و فروشگاه و بانكي در         

هاي جداگانه خودشان را       حلبي آبادها دولت   اين.  كيسه هاي پالستيك به آنجا مي آمدند      
رت عمده از   برق در اكثر حلبي آبادها به صو     .  بودندي جنوبي جدا    آفريقاداشتند و از زيربناي     

افراد كمي در   .   هزينه هايش را پرداخت مي كردند     محلياسكوم خريداري مي شد و مقامات       
برخي سفيدپوست ها مي گفتند كه سياهان برق   .   بپردازند راآنجا مي توانستند هزينه هاي برق     

 اين مسئله روزنه اي براي حفظ سيستم آپارتايد           كهآنها احساس مي كردند     .  نمي خواهند
 .است

 عهد بسته بودم كه از افراد ياد بگيرم،          خودم قبل از اين كه مديرعامل بشوم، با          حتي
 تحت نفوذ كنگره ي ملي آفريقا و ديگر          حلبي آبادهااما  .  بايد مي رفتم و از آنها مي پرسيدم      

اگر داخل آنها مي شدم، مجبور بودم با       .   ممنوع بود  رسماًاحزاب سياسي بود كه فعاليت آنها       
بنابراين .   ارشد اسكوم نمي توانستم چنين كاري بكنم       مدير كنم كه در سمت       صحبتآنها  

يكي از  .  نمي دانستم چه كسي مي تواند به من كمك كند       .  بروممجبور بودم مخفيانه به آنجا      
 سفيدپوستي به نام ،كشيش آن.  رفتم كه تاكنون نرفته بودمكليساييهاي يك شنبه، به  شب

. به اش گفت همه بايد به مردم تحت ستم آپارتايد كمك كنيم           خطا دروي  .  پيتر استوري بود  
 يك جلسه كمك براي حضور در چاي خورديم و او قبول كرد كه به من هم با   ،بعد از مراسم  

 .كند
 بود؛ كس ديگري نمي دانست كه من به آنجا          آمده يك مدير از اسكوم همراه من         تنها
 مك ري عقلش را از دست داده و شركت         دمي گفتن  ديگراناگر پليس مرا مي گرفت،     .  مي روم

 درهاي  . مرا معرفي كرد     و به من اعتماد دارد    گفت   استوري   پيتر.  دچار مشكل نمي شد   
آيا شما برق مي خواهيد، چرا آن را       «هايم را بپرسم،      تا پرسش  ه شد تازه اي به روي من گشود    

 براي آن پول بدهيد؟ و از        مي توانيد هزينه هايش را بپردازيد؟ آيا مي خواهيد      آيامي خواهيد؟  
 » چه چيزي مي دانيد؟اسكوم

 بدانم، مايلم   يقبل از اين كه پاسخ بده       «   گفت ، سياه پوستي در پشت سر من       مرد
 توضيح دادم كه اسكوم به دولت گزارش مي دهد          من»  رابطه ي شما با دولت چگونه است؟      

، كسي در دولت    واستمخودم خ  آمده ام چون    اينجا من   مگفت.  اما از نظر مالي مستقل است      
 كنگره ي ملي   انرهبريكي از    كه پشت سر من بود،       مردي.   آمده ام اينجانمي داند كه من به     

 .جا تمام مي شد  نداده بودم، جلسه همانجوابآفريقا بود و اگر صادقانه 
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 اسكوم  مديرعامل جلسات بعدي چيزهاي زيادي ياد گرفتم و وقتي            و از آن شب      من
دوم .  آنها يك المپ بودنيازاولين .  برق مي خواستند  آنها.  ات ادامه دادم  شدم نيز به اين جلس    

براي اغلب  .   كنند آشپزياين كه چيزي مي خواستند كه بتوانند بدون جمع آوري هيزم              
اما آنها به   .  كرد  نمي تحميلسياهان شهري، برق باعث صرفه جويي مي شد و هزينه اي به آنها           

 نمي دانشت چه   كسي.  نظر مي كردند   از داشتن برق صرف     مقامات محلي اعتماد نداشتند و     
 گفت كه   نمي شد  ، نان  مثالً ،مثل چيزهاي ديگر  .  كسي پول مي دهد و چه كسي نمي دهد       

 ماه يك   هرفقط در پايان    .  راهي براي اداره ي مصرف وجود نداشت     .  قبض برق براي چيست   
 . پرداختندنمي هزينه هاي برق را ،به همين دليل. قبض دريافت مي كرديد

 خدمات خوب داشته باشند، واحدي كه بتوانند        با مي گفتند كه مي خواهند واحدي      آنها
، مطمئن باشيد كه مي توانيم       برق داشته باشيم     اگر«،  كردنداضافه  .  به آن اعتماد كنند    

هاي بهتري    كردن درباره ي آن زمان خواستم و با پاسخ         فكربراي  »  .هزينه هايش را بپردازيم  
قانون، شركت برق اسكوم را از      .   مي توانستم انجام بدهم   كهاين بيشترين كاري بود     .  بازگشتم

 مي كرد و هيچ كس در جلسه به من نگفت حتي اگر              منعتأمين مستقيم برق حلبي آبادها     
 . كار شركت كننداينقوانين تغيير كنند، مايلند كه در 

در .  قاي جنوبي برق مي داد    شهروندان آفري  تمام من شك نداشتم كه اسكوم بايد به          اما
، در آينده   مداشتين اگر چنين مسئوليتي     حتيغير اين صورت، وقتي دولت تغيير مي كرد،         

.  ضمن، من براي اين مشكل احساس مسئوليت اخالقي مي كردم         در.  احساس شرم مي كرديم  
 . در موقعيتي نبود كه بتواند اين مشكل را حل نمايداسكومبه نظر من هيچ كس جز 

 شم انداز براي آينده ي اسكوم چدو

مديره ي  رييس هيئت .   اسكوم به بحث گذاشتيم    در، ما اين موضوع را      ١٩٨٠اخر دهه ي   و ا در
 اين چشم انداز را داشتند كه اسكوم بايد          ارشد،شركت، جان ماري، و بسياري از مديران          

قع پيشرفت زيادي در وا.  با عملكرد جهاني باشدسازمانيواحدي نمونه باشد؛ به اين معنا كه 
اما به عنوان   .   تأمين مشتري هاي صنعتي داشتيم     ودر كاهش پرسنل، بهبود خط مقدم         

 عبارتي كه يكي از اعضاي دفترمان .كردم»  همهبرايبرق  «مديرعامل، شروع به طرح ايده ي      
صحبت مي كردند، چون ياد     »  برق براي صلح    «از  همتعداد كمي از ما      .  مطرح كرده بود  

 به عنوان بنياني براي همكاري آفريقاي جنوبي و             خودم كه از منابع انرژي        گرفته بودي 
 .ببريمهمسايگان كمونيست و متخاصم بهره 

 مدير ارشد، از اين ايده ها        ٣٠  جلسات در گردهمايي هاي كوچك و سپس در            اول
 من در پرداختن به اين مسايل اجتماعي      .  دادندابتدا، اكثر افراد پاسخ منفي      .  صحبت كرديم 
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جان ماري مدعي   .   مسئله ي ما نبود   فقط و   داشت اين كار بر خط مقدم تأثير        .ريسك كردم 
اما من احساس مي كردم كه     .   بودن دور مي كند   نمونهبود كه اين كار توجه ما را از واحدي           

در آن موقع، وقتي     .   نمونه باشيم   واحديم  هي كه چرا مي خوا    داردتري وجود     دليل مهم 
در آنجا  .   به مهماني شام دعوت شدم     م،يه ي ژاپني كيفيت برتر را برد     جايزه ي دمينگ، جايز  

نمي دانم بعد از اين جايزه،      « به من گفت،   مديره رييس هيئت .  همه چيز در رقابت كامل بود     
 ». چشم انداز نياز داريم كه شما توسعه داده ايدنوعيما به . چه اتفاقي براي ما مي افتد

. حمايت زيادي مي شود  »  برق براي همه  «ايده ي  وم از    تدريج، كشف كردم كه در اسك      به
وقتي دولت اصرار كرد كه ساكنين      .   داديم تغييرما خط مشي هاي خود را براي حمايت از آن         

.  محروم كنيم، درخواست آنها را نپذيرفتيم        برقحلبي آبادها را به دليل عدم پرداخت از           
هاي حلبي آبادها    بر افراد و دولت      زيادي فشارمي دانستيم كه محروم كردن نواحي بزرگ،         

در عوض درباره ي داليل عدم پرداخت      .   مي شود منجرهاي خشني    وارد مي كند؛ و به شورش    
ما به مقامات   .   مقامات محلي بستگي داشت     خدماتتحقيق كرديم كه اغلب به كيفيت         

 . شوند ببرند و به آنها فشار آورديم تسليمباالمحلي كمك كرديم، كيفيت خدمات خود را 
فردي در  .   مشكل را حل مي كرد     مستقيما، كاري كرديم كه      ١٩٩٠ در دهه ي     سپس

مي دانم .   بنزين داخل باك مي شود    كهوقتي بنزين مي زنم، مي بينم     «حلبي آباد به ما گفت،     
.  مصرف ارزيابي مي كنيد    ازحتي يك تكه ي چوب را هم قبل           »  .براي چه پول مي دهم    

 روي آن يك    مي شد،حي كرديم كه روي آن يك قطعه نصب          بنابراين جعبه ي كوچكي طرا   
 هم تهيه   هايي كارت.   كرده اند مصرفكنتور كوچك قرار داديم كه نشان مي داد چقدر برق            

 خود را تحت     مصرفكرديم كه برق را پيش فروش مي كرد و به اين ترتيب مي توانستند                
 رنگي شدند كه به     زردهز به المپ    ها ارتقا يافتند و مج     بعدها اين كارت  .  كنترل داشته باشند  

 .افراد هشدار مي داد، برق بيشتري مصرف مي كنند
در حلبي آباد  .   رساندن سيم به خانه هاست     از گرفتيم كه برق رساني چيزي بيشتر        ياد

 جديد نصب نشده اند، نرخ پرداخت حدود       كنتورهايتمبيا، جايي كه سيم ها وجود دارند اما        
 ٨٠ جديد نصب شده اند، نرخ پرداخت       كنتورهايايوري پارك كه    در  .   درصد است  ١٥ تا   ١٠
 امر به اين معناست كه كيفيت زندگي باالتر         اين.   درصد است و مصرف نيز باالتر است       ٩٠تا  

 حمل سوخت آشپزي كنند و مؤثرتر به دنبال          بدوناست، افراد مي توانند در شب بخوانند،        
 .كار باشند
 ٢٠بيش از   .  هاي كوچك آغاز كنيد     از راه  بايدي،   به دست آوردن چنين چيزهاي      براي

كه در    تجربه ي پرسيدن از افراد درباره ي اين     .  سال طول كشيد تا آماده ي اين تغيير شديم        

اقدام سازمانی که در اینجا توصیف
شده توسط جانشینان مک ری، آلن    
مورگان،  مدیر اجرایی اسکوم، و
رائول خوزه  رییس هیئت مدیره،

از لوییس وان در.   ادامه یافته است  
مروی، مدیر عامل مرکز رهبری

 .متشکریم) ژوهانسبورگ(زایا 
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 اعتماد به نفس داد تا چشم اندازهاي          من به    ،مورد آموزش سياهان چه احساسي دارند       
 .جديدتري اتخاذ كنم

 افراد شركت شما به چه چيزي نياز         بدانيديد   شما مديري ارشد هستيد و مي خواه      اگر
كه بحران سر برسد، خودتان        قبل از اين   بايد.  دارند، پاسخي كوتاه و سر راست وجود ندارد       

 كساني كه در آينده  مشتري شما مي شوند سؤال          واز كارمندان، مشتري  ها    .  از آنها بپرسيد  
خواهيد سازمان شما از بحران جان      اگر مي  .  كنيدكه به حرف آنها گوش        تر اين  كنيد و مهم  

هايي كه    طبق پاسخ    هميشه آماده ي رويارويي با بحران باشيد و          سالم به در ببرد، بايد      
 .دريافت كرده ايد، رفتار كنيد

  آگاهانهنظارت   ١٠
   نظارت سازماني نظارت سازمانيفرمانفرمان

  رابرتزشارلوت

ضوع مركزي   جان براون، گفت كه مو       بريتانيا،، مديرعامل شركت نفتي       ١٩٩٨ اوايل    در
 روستاها و شهرهايي است كه      اقتصادي پرورش بهداشت اجتماعي و      ،مديره ي شركت  هيئت

 او چنان قوي بود كه سرمايه گذاري       اعتقاداين  .  شركت نفتي بريتانيا در آنها كسب و كار دارد       
 در سراسر جهان به عامل مهمي       بريتانيااجتماعي بلندمدت را در بين كارمندان شركت نفتي        

 .ل كرده استتبدي
 كامپيوتري براي كنترل آسيب سيل،       فن آوريتوسعه ي  :   از پروژه ها عبارتند از     برخي

 خورشيدي براي كمك به       يخچالكاشت جنگل اطراف درياي سياه، هديه ي دويست             
 به موادي كه در محل       بريتانياد زايد شركت نفتي    اذخيره ي واكسن هاي ماالريا و تبديل مو      

 همه چيز با نگرش بلندمدت        وها خيريه نيستند      اين تالش «ي گويد،  براون م .  وجود دارد 
 و پس فردا هم همين را          فرداداران ما امروز عملكرد مي خواهند و           سهام.  انجام مي شود 

 ».مي خواهند
 – وجود فرمان پيچيده اي براي رهبران       به كارها كه شركتي جهاني انجام مي دهد         اين

 آيا در كنار پنج فرمان يادگيري كتاب        مي پرسند وقتي افراد    . اشاره مي كند  –نظارت آگاهانه   
ها حياتي باشد، مي گويم بله يكي        دارد كه براي سازمان    وجود  ، چيز ديگري  پنجمين فرمان 

 فرمان يادگيري مهارت و شايستگي دارند، خودشان را درگير          پنجافرادي كه در    .  وجود دارد 
كه شايستگي هاي شخصي خودشان را توسعه       مثل كساني    درستنظارت آگاهانه مي بينند؛    

جهانی سازی الزم«این گفته از      
، نوشته ی».نیست خشن باشد     

 جفری گارتن، در
Business Week, February
9, 1998 

 .ده استنقل ش
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هاي ديگر به مطالعه و      نظارت آگاهانه مثل فرمان   .  مي سازندمي دهند و چشم انداز مشترك را      
 . نياز دارد كه رهبران اجرايي آن را هدايت مي كنندسازمانتمرين سنجيده در سراسر 

 بعدي  هاي نسل بر   آنهاثر   و سيستم ها با توجه به ا      افراد آگاهانه فرمان مراقبت از      نظارت
 تر بزرگاين فرمان شامل توانايي ديدن و فهم سيستم به عنوان آشيانه ي سيستم                 .  است
. دندارهاي آتي    تصميم گيري درباره ي موضوعاتي است كه پيامدهاي مهمي در سال          .  است

ت  دليل سن  به.  ندتصميم هايي كه به عنوان بخشي از اين فرمان گرفته مي شوند بسيار مهم            
 گرفته  مهمهاي آتي، اين تصميم هاي      گذشته و واقعيت امروز و براي پايداري زندگي نسل         

تر   بزرگ سيستموقتي نظارت آگاهانه مي كنيم، افراد بيش از خودشان به اعتبار             .  مي شوند
 .دارندتوجه 

 كه پيشتر گفتيم، شركت نفتي بريتانيا      همان طور  . آگاهانه فرمان ساده اي نيست    نظارت
 فكر  به داليل متعددي  هاي هر دو شركت،       بر اساس اولويت  .   اعالم كرد  را  آمكوم با   ادغا

اما وقتي  .  مي كند تأكيد بر سرمايه گذاري بلندمدت فشارهاي ادغام را حفظ            مي كرديم كه 
 سرمايه گذاري  مثلنظارت آگاهانه را يك فرمان در نظر گرفتيم، مأموريت هاي غيرممكن              

 چون ياد گرفتند     بدهند،نها مجبور نبودند فوراً كاري را انجام          آ.  تر شدند  بلندمدت آسان 
 .كارها را در زمان خودش انجام بدهند

  آگاهانهزمينه ي نظارت

 وقتي  ، زندگي اجتماع  ازاين جنبه   .  ها وجود دارد    طوالني از نظارت آگاهانه در سازمان      سنتي
 . استمهم، بسيار مي روداجتماع فراتر از زندگي افراد 

 كوچك به كالجيمثال، مدتي پيش با گروهي از دانشجويان و اعضاي هيئت علمي             براي
 دانشجوياندانشجويان درباره ي كالج رقيبي حرف مي زدند كه با سياست            .  جايي مي رفتيم 

 دانشجويان  ازيكي  .  آن موافق نبودند و با آنها در كنفرانس رهبري كالج شركت كرده بودند             
 ».اگر آنها در نمايشگاه ما شركت كنندچه اتفاقي مي افتد «پرسيد، 

 ».اگر آنها بيايند، آنها را بيرون مي كنيم«:  ديگري گفتدانشجوي
 از  منظورتاناميدوارم  «ترها گفت،    سپس يكي از بزرگ   .   از لحظه اي، آنها خنديدند    پس

 ». در گردهمايي اجتماعي دعوت مي كنيد     آنهااين كه آنها را بيرون مي كنيد اين باشد كه از           
 . در جمع هاي صميمي يك شوخي ساده عليه فردي ديگر، بر همه تأثير مي گذارد
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 براي  مسئوليت اين كه چگونه آن را در هر موقعيتي انجام بدهيم و احساس                 دانستن
 تبادل«به معناي   »  آگاهانه«كلمه ي  .  آينده داشته باشيم، دو جنبه ي نظارت آگاهانه است        

 وعاليت روزانه را كم مي كند تا در مورد سيستم               فردي شاغل، هياهوي ف    .  است»  نظر
 به  فرمانعالوه بر اين،    .  عدد تأمل كند  تموقعيت خود از جنبه هاي متفاوت و به شيوه هاي م         

 و به   بياوردع همه   جاتفكر فعلي را به چارچوب ار      .  دنبال اين است كه سازمان را آگاه كند        
مدت بلند  نگاهدر هنگام تصميم گيري     آنها زمان، اجازه، روش و حمايت الزم را بدهد تا               

 .داشته باشند و نتايج كسب و كار را توليد كنند
 –)  كواكرها( جامعه ي دوستان    –از گروهي با سنت مسئوليت پايدار        »  نظارت«واژه ي  

 از رفتار   بخشينوشته هاي تاريخي كه در ايمان و عمل آمده است،            .  وام گرفته شده است   
 . حفظ رابطه در كل سيستم توصيف مي كندنظارت را به عنوان ايجاد و

 و جامعه ي دوستان، كميته ي نظارتي وجود داشت كه هدفش تقويت سالمت                   در
بسياري از تصميم هاي جامعه ي دوستان از طريق جلسات و          .  مسئوليت فراگير اجتماع بود   

 اگر اعضاي كميته ي  .   رسيدن به وفاق وجود نداشت      فرصتاما گاهي   .   گرفته مي شد  وفاق
 بر اين باور بودند كه تغييري الزم و فوري است، بدون اين كه منتظر توافق همه                      نظارت
بايد براي همه روشن بود كه چنين تصميمي با بصيرت كامل و             .   تصميم مي گرفتند  باشند،
 . نفع جامعه در حال حاضر و آينده گرفته شده استبراي

هيچ .  نداردوجود، هيچ مسئوليتي )و برخي كه هنوز وجود دارند( جوامع كواكر اوليه   در
 درباره ي  اوليهنوشته هاي  .  مراقبت از اجتماع مشترك است     .  رهبري مسئول اجتماع نيست   

 و  كنند، گويي چيزي است كه بايد آنها اعتماد             استبسيار مطلوب    «نظارت مي گويد،    
» .داردموضوعي سخت كه همه حق مشترك خود را در امتياز نظارت بر خوب بودن ديگري                

. با گردش عضويت در كميته ي نظارت، اجتماع اين رفتار را بخشي از ويژگي خود مي كرد                 
 .آگاهي و توانايي طبيعي افراد و اجتماع مي شد»  ديگري براي خوب بودننظارت«

رهبران مي خواهند  .  استها مفيد      آگاهانه به دليل افزايش تعداد سازمان           نظارت
 بدهند تا بتوانند به     توسعههاي خودشان را     حدها و شركت  انعطاف پذيري و چاالكي تيم ها، وا    

. مي دانند»   سازمان مصنوعي  ايجاد«من ديده ام كه آن را       .  سرعت با بازار هماهنگ بشوند     
اين امر نيز به    .   تعلق داشته باشيد   احساساف پذير و مستقل، بايد به سازمان       طبراي رفتار انع  

 . نياز دارداجتماعس فطري نوبه ي خود، به توسعه ي سازماني با احسا
 سازمان اما اين احساس براي جهت گيري         .ها احساس اجتماع را دارند       سازمان بيشتر

 در  پولوقتي يك نوجوان تابستان كار مي كند و مي خواهد تا جايي كه ممكن است                .  است
 خيلي.  بعد از آن كار بسيار سخت مي شود       .  بياورد، فقط چند روز مي تواند سخت كار كند        

حیات سازمان به چیزی بیش از«
کند و از بیرون اصولی که اظهار می   

.آید بستگی دارد      به نظر می     
ی زندگی که درک آن سرچشمه

دشوار است، انسجام روح اجتماع
این انسجام به.  کند را میسر می   

دهد سازمان را به اعضا اجازه می  
اشکالی در بیاورند که برای رشد و

وقتی.  ی، الزم است  تغییرات ضرور 
این درجه از آزادی وجود نداشته

ی باشد، حیات اجتماع با چهره        
افتد و عملکرد آن بیمار به خطر می

 ».گردد مخدوش می
Chirstian Faith and
Practice in the Experience
of Meeting of Religious
Society of Friends
(Richmond, Indiana:
Friends United Press,
1960), Chapter 7. 
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 نيستي  مجبورپسر، تو   «ان دايمي نوجوان را صدا مي زند و به او مي گويد،           رود يكي از كارگ   ز
 قدر كار كني و     اينبنابراين نمي خواهيم تو    .  اما ما مجبوريم  .  تمام عمرت را اينجا كار كني     

 از نظارت   نمونه اياين  »  .كندتر كار كن و بخشي از تيم باش         .  آن را براي ما سخت كني      
اين نوع  .  نمي آيدهاي كاري از آن خوششان          با اين تفاوت كه رهبران محيط        است، البته 

 . از مسايل اجتماع آگاه نيست، خال را پر مي كندينظارت وقتي ر هبري رسم
.  رهبري مي شود  با نظارت آگاهانه بخشي از كد ژنتيكي اجتماع مي شود، سازماني           وقتي

 كنند، قدم   رهبريايش وقتي الزم است     اجتماع با تمام اعضايش حرف مي زند و تمام اعض         
 .پيش مي گذارند

  بصيرتشش

 چندين بصيرت   بهتر بودن    مسئول سيستم بزرگ  :   آگاهانه بر اين فرمان استوار است      نظارت
 از تمام آنها با هم       كه متنوعي دارند اما اغلب ياد نگرفته ايم         يها بصيرت ها  انسان.  نياز دارد 

 .مي آييمپيچيدگي و ابهام راحت تر كنار با  كاري بكنيم، اگر بتوانيم چنين. استفاده كنيم
. مي كنم براي توصيف اين بصيرت ها از استعاره ي ساختماني شش طبقه استفاده               من

تقريباً تمام مديران و رهبران در مورد بصيرت مالي         .  دسترسي به دو طبقه ي اول آسان است      
برخي .  ندقه ي بعدي ناشناخته تر   چهار طب .   رسمي دارند   يادگيريو اجتماعي تجربه هاي     

رهبران و مديران در معرض بصيرت نظري، زيست محيطي، احساسي و معنوي قرار                     
 نظارت اما به ندرت به شيوه اي بوده است كه تمام آنها با هم باشند و شايستگي                   گرفته اند،

 .آگاهانه را افزايش داده باشد
 

 و رويه هاي   فرايندبر اساس جريان،    ، توانايي فهم و رفتار       بصيرت مالي  من از     منظور •
 تقاضا، يا   و نوسان عرضه     ناشي از  انواع فشارهاي بيروني      شناساييمثالً،  .  مالي است 

آگاهي از اين كه داشته هاي مدير يا تيم بر سودآوري              .  هزينه هاي متغير مواد خام    
اما  دست بيايد،     بهبصيرت مالي مي تواند به صورت مكانيكي         .  شركت تأثير مي گذارد  
 به وقت و     دادن براي ارزش     ياتيدر بهترين حالت، ابزاري ح     .  لزوماً اين طور نيست    

 و كار اعتبار    كسبدارايي و روابط افراد است و براي يادگيري اين موضوع كه چگونه               
 .، مفيد استمالي توليد مي كند
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اتز،  و تام ب   ٢٢٧   ي صفحه كارول، فيل   له ي بصيرت مالي در شركت نفتي شل به مقا         براي
 جك   ي به مقاله  اسپرينگ فيلد  شركتبراي بصيرت مالي در     .   مراجعه كنيد  ٣٩٨   يصفحه

 .كنيد نگاه ٣٩٧  ياستاك در صفحه
 

 اثبات  لوينها پيش كورت     اما مدت .   اغلب بصيرتي نرم تلقي مي شود      اجتماعي بصيرت •
 بر   عالوه رهبرانبرخي  .  كرده است كه كيفيت روابط بر بهره وري تأثير مي گذارد             

 هاي سمتناراحتي از چنين موضوعاتي، ترجيح مي دهند مسئوليت اجتماعي را به                
هاي غيررسمي مثل عضو تيم كاريزماتيك محول          رسمي مثل منابع انساني يا سمت       

رهبران نمي توانند بگويند كه    .  اما اين تفويض هميشه نتيجه ي معكوس مي دهد       .  ندنك
 ». نداردربطيكيفيت به كار من «

 تيم ها و   برايجتماعي به رهبر اجازه مي دهد شكل مناسب اجتماعي را             ا بصيرت
 نيروهايهاي كاري و        تيم هاي كاري متعهد، تيم هاي خودگردان، گروه          –واحدها  

 با   مي تواند رهبر.   انتخاب كنند و افراد را در روابط جديدشان هدايت كنند           –وظيفه اي  
.  اجتماعي، مؤثرتر مداخله كند     يرتبص ظرفيت اجتماعي گروه با       و كار   نيازهاي  درك

 بفهمند كجاي سازمان مشكلي      مي دهدبصيرت اجتماعي همچنين به رهبران اجازه         
رهبران مي توانند مسئله را    .   اندآمادهاجتماعي وجود دارد و آيا افراد براي مقابله با آن             

راد را با   اين نوع بصيرت اف   .   بياورند مذاكرههاي درگير را سر ميز        تحليل كنند و جناح   
، مثالً.   مطرح مي شوند، هماهنگ مي كند    آيندهمسايل اجتماعي كه شكل گرفته اند و در        

 هماهنگ شده اند، قبل از همه        كاررهبراني كه با ظهور زنان سرپرست در محيط             
 . ماهر بمانندكارمندانيمي فهمند كه مراقبت روزانه به آنها كمك مي كند كه 

بنابراين .   تأكيد دارد  ها گروه و يادگيري، به ويژه در بين         بر توانايي تفكر    ذهني بصيرت •
 طوالني دوام بياورد، افراد     مدتياگر سازماني   .  مدام ضريب هوشي جمعي را باال مي برد      

 باشند تا فهمي مشترك     داشتهبايد توانايي درك تغييرات محيط را در فرصت مناسب           
 .نندك ايجاد  دانشاز داده ها بسازند و در سراسر سازمان

 دانش مديران براي ايجاد سازمان يادگيرنده يا ايجاد سيستم مديريت                  وقتي
درخواست كمك مي كنند، نياز توسعه ي اين نوع ظرفيت ذهني را در سازمان درك                 

هاي توسعه ي    به ابزارها و تكنيك    كتاب ميداني پنجمين فرمان   اغلب مطالب   .  كرده اند
اين كار نيازمند صبر، خواست . اص دارد  به صورت فردي و جمعي، اختص      ذهني،بصيرت  

بارها شنيده ام كه افراد شكايت مي كنند اگر كاري انجام         .   تأمل است  مهارتمشاركت و   

دو منبع مناسب ایجاد بصیرت
 : اجتماعی، کتاب های زیر است

Leadership Without Easy
Answers, by Ronald
Heifetz (Cambridge, MA:
Harvard university Press,
1994); and seeing systems,
by Barry Oshry (San
Francisco: Berrett-
Koehler, 1994) 
 

زیر پراگماتیسم را روشکتاب
دیگری برای توسعه بصیرت ذهنی

 .می داند
Learning to Read the
Signs: Reclaiming
Pragmatism in Business,
by Byron Nahser
(London: Butterworth-
Heinemann, 1997) 
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 .ها نيست   تفكر درباره ي تفكر فقط بخشي از فرهنگ سازمان         . هدر مي رود  زمانندهند  
 . ذهني به تأمل پايدار نياز داردبصيرترشد 

 درك و طرح    بهاين بصيرت   .  خير مورد توجه بوده است    هاي ا   در سال   احساسي بصيرت •
 تجربه  اينممكن است   .  هاي آنها توجه دارد    ها در زمان واقعي و شناسايي پيام       احساس

 چرا اين كار    بدهمنمي توانم منطقي توضيح    «،  به فردي گفته باشيد   را داشته باشيد كه     
 مي دانم كه اين كار     فقط.  اورمآن را احساس مي كنم اما نمي توانم به زبان بي        .  را مي كنم 

 مي دانيمبصيرت احساسي حيطه اي دروني است كه احساس مي كنيم،          »  .درست است 
 .چيزي درست است

نظارت آگاهانه به رهبراني وابسته است كه سالمت احساسي اجتماع را درك كنند             
بصيرت احساسي به افراد كمك       .  تا دچار احساس سركوب شده و مشكل دار نشوند         

با اين حال اين بصيرت     .  كند نشانه هاي ضعيف را در اجتماع و محيط متوجه بشوند         مي 
در سازمان ها كمياب است، چون اغلب ما در فرهنگ هاي كاري خود با تجربه يا بيان                  

احساس را نامناسب و غيرقابل بحث مي دانيم و اين توانايي سازماني           .  احساس مخالفيم 
 .را از بين مي بريم

آنها در كتاب خود،    .   آيمن ساواف، در اين حوزه نقش عمده دارند          رابرت كوپر و  
تاريخ احساسي، تناسب احساسي،     (هوش اجرايي، چهار سنگ بناي بصيرت احساسي         

پرسش نامه هاي هوش را براي     .  را بيان كرده اند  )  عمق احساسي و كيمياي احساسي     
 . بصيرت احساسي توسعه داده اند و آنها را آزمون كرده اند

رابطه ي بصيرت اجتماعي    .   احساسي به دو بصيرت ديگر وابسته است           يرتبص
. نزديكي با آن دارد، چون بصيرت احساسي براي ايجاد روابط اعتماد ضروري است                 

 سرپرست عصب شناسي دانشگاه آيوا مي گويد،      . با بصيرت ذهني نزديك است     همچنين
نفوذ زيادي بر    احساس  .   احساس و حجت آوري در مغز رخ مي دهد           حقيقت،در  «

 ».زيادي دارد زندگي ذهني را اشغال مي كند و تأثير آن احساس. حجت آوري دارد
 عنصر  فيزيكيمحيط  .   توجه به محيط فيزيكي را نشان مي دهد        زيست محيطي بصيرت •

 اندازهمديران ايمني را طراحي و       .   اما اغلب از آن غفلت مي شود        ،هاست مشهود گروه 
 حمايت  امنحيط فيزيكي و رفتارهاي مديريتي از رفتار           مي گيرند، شيوه هايي كه م    

  به يامي كنند، ارزيابي مي شوند، اما اغلب به هوايي كه تنفس مي كنيم، فكر نمي كنيم               
 .كيفيت نوري كه پيرامون فضاي باز كارمان است، توجهي نداريم

 كه  پذيرفت مديرعاملي كه تازه منصوب شده بود، مسئوليت شركتي را                اخيراً
 اينوي مي گفت   .  تمان آن از ناحيه ي حومه ي شهر به مركز شهر منتقل شده بود            ساخ

  کتاب 
Executive EQ: Emotional
Intelligence in Leadership
and Organizations, by
Robert Cooper and
Ayman sawaf (New York:
Putnam, 1997) 
برای مدیرانی که می خواهند
بصیرت احساسی خود را توسعه

مقدمه ی.  بدهند، بسیار مفید است   
 این کتاب که ارزش بصیرت
احساسی و رهبری را در
سازمان های بررسی می کند، بسیار

 شارلوت رابرتز. جالب است



   رقص تغيير♦  ٥٥٦ 

 

 

فضاي دفتر بسيار شيك    .  تصميم حركت مالي بزرگي بود كه انگيزه هاي فراواني داشت         
 فيزيكيموانع . راهروها طوالني و در پشت در بود .   و در موقعيتي مناسب قرار داشت      بود

 آنفلونزاي زيادتري از آنچه انتظار مي رفت رخ         ،زمستاندر اولين   .  زيادي وجود داشت  
كارمندان درباره ي  .   تهويه ي هوا تحقيق كنند    دستگاهداد كه باعث شد افراد درباره ي        

 . مي زدندحرفهاي سرپوشيده   پاركينگدرسالمتي خود 
 مشكالت  اين مانع از تمامي       مي تواند كاربرد بصيرت زيست محيطي       ساده ترين

 چه فكر كنند كار كردن در فضايي كه فراهم كرده اند                 ي است كافرهبران  .  بشود
 خيلي شلوغ است؟ مشاركت اعضاي         ؟آيا خيلي باز است     .  احساسي ايجاد مي كند   

 به طراحي محيط زيست خود مي تواند به نتايج قابل توجهي منجر              كمكسازمان در   
 .بشود

 

 نگاه  ٥٤٦صفحه ي   طبيعي نقطه ي آغاز خوبي براي بصيرت زيست محيطي است، به             گام
 .كنيد

 

 اما  . ناراحت مي كند  بسيار جنبه اي از نظارت آگاهانه است كه رهبران را           معنوي بصيرت •
. آن حرف بزنند  درباره ي  در دو سال اخير برخي رهبران بسيار مشتاقانه مي خواهند             

ه  برگزار كرده اند ك    سمينارهاييها و مقاالتي نوشته اند،         افراد كتاب    ساير مشاوران و 
 .همگي به روح و اخالق در محيط كار پرداخته اند

.  دارد هايي محدوديت همچنان به ما مي گويند كه اين موضوع در محيط كار               اما
 كنند  ايجادنمي خواهند فضايي   .  دليلي كه عنوان مي شود جدايي دين و سياست است         

 معنويت  .اين اولين سؤتفاهم در مورد اين بصيرت است          .  كه ناباوران را منزوي كند     
 كارمعنويت درباره ي فضا،  آزادي و امنيت است كه همه ي ما را به              .  معادل دين نيست  

وقتي در سازماني كه بصيرت معنوي ندارد كار مي كنيم، خسته،               .  مشتاق مي كند 
 . احساس مي كنيم كسي به ما توجه ندارد. مأيوس مي شويموشكسته 
 برنامه هاي  آنها مدير ارشد    ٢٥٠  ، دو سازمان از من خواستند براي      ١٩٩٧ سال   در

 گفتند  سازمانوقتي پرسيدم دنبال چه نتايجي هستند، رهبران هر دو          .  معنويت بگذارم 
 مي توانند  . نيستند تنها و به اجتماعي تعلق دارند و         ندمي خواهند افراد بدانند ارزشمند   

ها يا    سر كار بيايد و نه فقط دست        جسمشانبه ايجاد فرهنگي كمك كنند كه ذهن و          
 . بدون بصيرت معنوي ناممكن استسازمانيايجاد چنين . مغزشان سر كار حاضر باشد

 كارخانه ايوقتي شما به رستوران، بيمارستان يا       .   يك سازمان محسوس است    روح
 مي كشند يا   عذاب مي توانيد حس كنيد آيا افراد         .كنيدمي مي رويد، روح آن را حس       

را حضور واقعییک تبتی معنویت    
وقتی افراد براساس«می داند    

تجربه ی معنوی خود زندگی
می کنند، می توانیم راحت با یکدیگر
خرف بزنیم،  حتی وقتی گفتن
احساسات عمیق بسیار سخت

ما.   از آنها صحبت می کنیم     است،
خودمان و دیگران را مسئول تالش

به.  خود برای تمام کار ها می دانیم     
 باید طی کنیم،دنبال مسیری که   

فرصت یادگیری از همه ی.  هستیم
این»  .چیز های پیرامون خود داریم   

 گفته از  
Executive EQ: Emotional
Intelligence in Leadership
and Organizations, by
Robert Cooper and
Ayman sawaf (New York:
Putnam, 1997) 

 .نقل گردیده است
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 ارزش نهاده   يا تكريم مي شوند، استفاده مي شوند      حمايت مي شوند، لگدمال مي شوند يا    
 احتماال  .چه چيزي مي بينيد يا مي شنويد كه به چنين نتيجه اي مي رسيد            .  مي شوند

 شما،   احساسيبصيرت  .  نمي توانيد پاسخ دقيقي بدهيد، اما مي دانيد چه احساسي داريد        
 .بصيرت معنوي شما را مطلع مي كند

 

در فرودگاه شلوغ   را  من يك شب     .  هانه را نشان مي دهد     مثال ساده، نظارت آگا     يك
 ساحل اقيانوس بود، اكثر پروازها       دربا توفاني كه    .  كاروليناي شمالي گذراندم  در  شارلوت،  

 بازگردند يا با اكراه هفته ي كاري خود        خانهمردم مي خواستند از تعطيالت به      .  تأخير داشتند 
 .را شروع كنند
 هواپيما نشسته بوديم    درما بيشتر از سي دقيقه      .  ون اعالم شد   پرواز ما به بوست    باالخره
 شمامن ايستادم تا     «او گفت،    .  با مسافرين صحبت كرد    از كابين خارج شد و       كه خلبان   

 پرواز  وامشب هوا بسيار بد است      .  مي خواهم صادقانه با شما صحبت كنم     .   ببينيد مرابتوانيد  
  فرود بياييمآنجا است و من نمي دانم مي توانيم هوا در بوستون هم بد. سختي پيش رو داريم

من .   مي افتد اتفاقيبايد بدانيد چه    .  شايد مجبور شويم برگرديم و همين جا بنشينيم        .  يا نه 
 طوالني داشته   عمريزن و بچه دارم و نمي خواهم زندگي ام را به خطر بيندازم؛ مي خواهم               

.  كه من مي دانم، بدانيد    راد تمام چيزهايي    شما باي .  اگر مطمئن نباشم، پرواز نمي كنم    .  باشم
.  تا فردا صبر كنيد     بايداگر احساس ناراحتي مي كنيد      .  كنيم ما پنج دقيقه ديگر پرواز مي      

اگر .   با شماست  تصميم.  توفان تا صبح تمام مي شود و بوستون آماده ي ورود شما مي شود            
ما .   كمك مي كنند  شمارواز به   براي بيرون بردن وسايلتان به كمك احتياج داريد، خدمه ي پ         

.  هواپيما خارج شدندازافراد زيادي، از جمله من، » .مي خواهيم شما تصميمي درست بگيريد  
 جز اين كه تا نيمه شب       نكردپرواز آن شب مشكلي پيدا      .  من مي توانستم تا فردا صبر كنم     

 .طول كشيد
 من و ديگران درس     بهر،   اما خلبان آن، ارالندو هاين      . آن شب با آن هواپيما نرفتم       من
 خودش و    جملهتك مسافرين، از      او نشان داد كه قاطعانه مراقب تك         .  مندي داد  ارزش

 با   بيايد و شخصاً   بيرونآيا تاكنون خلباني را ديده ايد كه از كابين خود           .  (خانواده اش، است 
و مي دانست ا) . بودمنديده چنين چيزي مشتري ها درباره ي شرايط پرواز حرف بزند، من قبالً

 شركت  سود پرواز و احساس افراد از رهبري او و پيامدهاي مالي بلندمدت             بر  كه رفتارش   
او به افراد اجازه داد     .   پرواز چقدر ترسناك است    بدانند  حق دارند مي دانست افراد   .  مؤثر است 

ت او به ما مثالي از نظار      .   تصميم را براي خودشان بگيرند      بهترينتمام شرايط را بدانند و       
 . دادنشانآگاهانه را در عمل 

 :د ازمنابع بصیرت معنوی عبارتن
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Koehler, 1993).  
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  نوآورمشكل

مند را    اين كتاب ارزش    . ارزش زيادي دارند    امكانات از   ي براي آگاه  ، استراتژي هاي كتاب
 اين ايده را مطرح مي كند كه          وي.   كسب و كار هاروارد نوشته است         دانشكده يمحقق  
 تكرار  ازتري ها مانع   گويي به مش   پاسخ.   است ضروري براي موفقيت    مشتري ها به   ييگو پاسخ

كاليتون كريستن سن  .  ندثبات به اين علت كه مشتر ي هاي خوب خواستار             دقيقاً مي شود،
 آرت كالينر.  نشان مي دهدكامپيوتريتمام اينها را با مطالعه ي دقيق و جالب صنعت ديسك 

 آبي قرمز، بهرام سبز، بهرام بهرام

هاي استراتژيك   هاي كمي انشعاب    كتاب  . داستاني علمي تمام مي شود      مرور فصل با     اين
 حتماً سناريويي براي قرن بيست و يكم        امراين  .   اندزيادي را براي مدتي طوالني نشان داده      

 تعداد آدم ها .   مي گردد مسكوني بهرام به تدريج مستعمره و         در اين داستان، سياره ي    .است
اما هنوز شيوه ي اداره كردن      .  مي روددر نتيجه تراكم جمعيت زمين باال        .  دو برابر مي شود  

بهرام و اعقاب   سياره ي   استعمارگران   اولينبراي مقابله با اين شرايط،       .  تغييري نكرده است  
رو مي شوند كه افراد كسب و       ه  روب استراتژيكهاي   آنها با همان مشكالت اخالقي و انتخاب       

 خود را بازنگري كنند و به        تمام اهداف مؤسسه ي   بايدآنها  .  كار امروز بايد با آنها كنار بيايند      
 آرت كالينر.  انساني رفتارهايشان را ببينندواندازه ي كافي عمر كنند تا اثر زيست محيطي 

The Innovator’s Dilemma, by Clayton Christensen (Boston: 
Harvard Business School Press, 1997). 
Red Mars, Green Mars, Blue Mars, by Kim Stanley Robinson 
(New York: Bantam Books, 1993-1996). 
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  ياداداشت هاي پايانيياداداشت هاي پاياني

    رهبري در جهان زنده١
 پیتر سنگه

 نكته   يک يدربردارندهاستراتژي ها و جزييات خاص تمام چالش هاي مختلف اين كتاب              
 مقابله با چالش هاي تغيير بنيادي، وظايفي جداگانه نيستند يا چك ليست هايي از                 :است

 آغاز، پايداري و باز      –اين چالش ها   .  يد آنها را حل نمايند     مشكالت نيست كه رهبران با     
 موانع سرسختي را نشان مي دهند، زيرا جهاني كه در آن به دنبال تغيير              -طراحي و بازنگري  

 .بنيادي پايداريم، جهاني زنده است
 نهادها كه با مدرسه آغاز      ازشخصي ما   ي  تجربه.  معموالً چنين نگاهي به جهان نداريم     

 نقشه ها و برنامه ها       كه جهان را مكانيكي و آكنده از معيارها،          کندالقا مي  ما   به  مي شود،
به .  ببينيم؛ جهاني از افرادي كه كنترل مي شوند و رهبراني كه تغيير را اعمال مي كنند                  

همين دليل، نسبت به چهره ي اساسي جهان زنده بي توجه ايم؛ چهره اي كه با آن متوجه                  
 ير پايدار واقعي موفقيتي به دست آورده ايم يا خير؟مي شويم آيا در تغي

 

  ماهيت چالشماهيت چالش

آنها پويا هستند چون از       .  ده چالش تغيير بنيادي پويا، غيرخطي و به هم پيوسته اند              
آنها . فرايندهاي تعادلي برمي خيزند كه به طور طبيعي تالش هاي انجام تغيير را پس مي زنند

در .   يك تجربه، نمي توان تجارب ديگر را استنباط كرد        به اين معنا  غيرخطي اند كه با كمك       
 كه تمايزي جزيي با موقعيت قبلي دارد، چالش كامالً به شكلي متفاوت بروز                    يموقعيت
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 پرداختن به يك چالش، چالشي ديگر را دشوارتر و          ؛سرانجام، آنها به هم پيوسته اند    .  مي كند
 .در مواقعي نيز سهل تر مي سازد

 ي تعادل و بازخورد جبرانيارزيابي فرايندها

اما افراد و   »  .افراد در مقابل تغير مقاومت مي كنند     «اغلب گاليه مي كنند كه     »  عامالن تغيير «
از نگاه  .  آنها بر اين  باورند كه نسبت به تغيير بازند          .  گروه ها خودشان چنين تصوري ندارند    

تعادل هاي داخلي خود   سيستمي، افراد مقاومت نمي كنند، سيستم طوري رفتار مي كند كه           
 تمام رشدها در طبيعت از طريق       .. دارند يتمام سيستم هاي زنده چنين رفتار    .  را حفظ كند  

 از  - حفظ تعادل هاي الزم براي بقا     - تطبيق .فرايندهاي تقويت كننده رشد به دست مي آيند      
 . طريق فرايندهاي تعادل انجام مي گيرد

ما در  »  .يخ، فرايند تحول از طريق حفاظت است        تار«ماتورانا،    اومبرتو يبنا به گفته  
تالش هايمان براي ايجاد تغيير، فراموش مي كنيم كه به آنچه حفظ مي شود، توجه كافي                 

در صورتي براي . آنها ذاتاً بد يا خوب نيستند. فرايندهاي تعادل دشمن نيستند. داشته باشيم
فرايندهاي .  د، ارزش بدهيم   فرايند تعادل ارزش قايل مي شويم كه به آنچه حفظ مي شو             

تعادلي كه تعادل هاي مالي، ظرفيت توليد مناسب، نوآوري و دستورالعمل فني يا                       
در واقع، بسياري از استراتژي هاي      .  مشتري هاي متعهد را حفظ مي كنند، مشكلي نيستند        

تغيير در سازمان هاي يادگيرنده ي در حال توسعه، به حفظ هدف شخصي، صداقت، عشق به              
اما فرايندهاي تعادلي كه فرهنگ هاي انعطاف ناپذير،       .  ي و كيفيت روابط بستگي دارند      بررس

شيوه هاي قديمي مديريت متمركز، رويه هاي تدافعي مانع  نوآوري، معيارهاي نادرست،                
سلسله مراتب سازماني كه ترويج دانش را خنثي مي كنند، سطح باالي استرس و شيوه هاي               

 . ند، مشكل سازندمتفرق تفكر را حفظ مي كن
. ضعف استراتژي هاي رهبر از مبارزه ي كوركورانه عليه فرايندهاي تعادل ناشي مي شود           

وقتي چنين اتفاقي مي افتد، هر سه      .  بهتر است به دنبال چيزهايي باشيم كه حفظ مي شوند        
 .مي شوند» بازخورد جبراني«نوع رهبر، قرباني 

 فرايندهاي تعادل حفظ وضعيت     ،الن تغيير بازخورد جبراني وقتي بروز مي كند كه عام       
وقتي با مشكالتي روبه رو مي شوند، به طور طبيعي سخت تر          عامالن تغيير   .  موجود را نبينند  

هرچه سخت تر فشار مي آورند، سيستم سخت تر فشار       «اما  .  كار مي كنند تا بر آنها غلبه كنند      
 ».را پس مي زند

ره ي سيستم گرمايش آن نمي داند، بازخورد      وقتي كسي به اتاقي مي رود كه چيزي دربا       
پنجره را باز مي كنيد .  درجه است٣٢تصور كنيد كه ترموستات روي  .  جبراني سر بر مي آورد   

گفته ی  اومبرتو ماتورانا از سخنان
وی در جامعه ی یادگیری سازمانی

 گرفته1998ت ساالنه ی   در نشس 
متن کامل آن در.  شده است  

com.fieldbook.www://http
html.sol/موجود است . 
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اين راه مدتي كوتاه كارآيي دارد تا اين كه سيستم گرمايش روشن                .  تا اتاق خنك شود    
ي كنيد كه همان نتيجه ي    پنجره ي ديگري را باز م     .  مي شود و دوباره آن را گرم تر مي كند       

. د و نمي فهميد چرا اتاق خنك نمي شود      نده اشپس از مدتي تمام پنجره ها باز       .  سابق را دارد  
. تغيير پايدار نيازمند درك فرايند تعادل ترموستات است       .  نيازي به باز كردن پنجره ها نيست     
 .موستات را تنظيم كنيدمثالً مشعل را خاموش كنيد يا تو، بايد فرايند تعادل را اصالح كنيد

دقيقاً همين اتفاق در هر يك از فرايندهاي محدودكننده ي چالش هاي تغيير بنيادي               
مثالً، رهبر عملياتي متوجه نمي شود كه چرا افراد به اقدامات جديد متعهد                .  رخ مي دهد 

 چه  اما هر .  از آنها مي خواهند به تغيير بپيوندند و اهميت آن را گوشزد مي كند               .  نيستند
فشار بيشتر براي تعهد، . بيشتر براي متقاعد كردن آنها تالش مي كند، كمتر متقاعد مي شوند

وي متوجه نمي شود كه مسئله ي اساسي اعتبار         .  باعث نمي شود كه افراد متعهدتر بشوند       
هرچه آنها را بيشتر تشويق     .  خودش است، افراد باور ندارند كه خود او آماده ي تغيير باشد            

تا وقتي او درگير فرايندهاي        »  .بايد تغيير بكنند   «فراد بيشتر مي شنوند كه        كنيم، ا 
اعتبار ندارند و فرايندهاي تعادل تالش  او    )  فصل شش (محدودكننده است، ارزش ها و اهداف      

 .دنرا از بين مي بر
 فرايندهاي تعادل و محدوديت هاي ضمني تمام چالش ها را نفهمند، متوجه           ،اگر رهبران 

هر يك از فرايندهاي محدودكننده .  كه سيستم سعي دارد چه چيزي را حفظ كند  نمي شوند
مثالً، فرايندهاي ضمني هر چهار چالش      .  براي حفظ جنبه اي از موقعيت كنوني كاربرد دارد       

آنها اين كار را از طريق اثربخشي         .   ميزان موفقيت اقدامات را كاهش مي دهد         تغيير، آغاز
و تعهد پايين نسبت    )   و كمك مورد نياز را دريافت نمي كنند       چون گرو هاي پيشاهنگ زمان   (

. دهندانجام مي )  چون به منظور مربوط نمي آيند و حمايت آنها قابل اعتماد نيست           (به آنها   
هر يك از چالش هاي تغيير پايدار تفاوت  نوآوران و مجريان اصلي را حفظ مي كند و اين كار                  

چالش هاي باز طراحي و بازنگري نيز همين طور . دهدرا با تقويت نگرش هر چالش انجام مي     
مثالً، در پشت چالش    .  اين فرايندهاي محدودكننده، پايداري پايين را حفظ مي كنند        .  است

اداره كردن، فرايندهاي تعادلي است كه نسبت به تصميم گيري محلي تساهل ندارد و به اين               
 . مي داردترتيب توانايي تصميم گيري عامالن محلي را ضعيف نگه

رهبران با ارزيابي فرايندهاي محدود كننده و آنچه حفظ مي كند،  مي توانند                       
اين كار با ديدن فرايندهاي تعادل و چيزي كه سعي           .  استراتژي هاي بهتر را شناسايي كنند    

به همين دليل تمام استراتژي هاي پيشنهادي براي           .  بر حفظ آن است، آغاز مي گردد        
فرايندهاي تعادل و دگرگون ساختن محدوديت يا مانع ضمني            چالش ها بر روي تضعيف      
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م، يدر غير اين صورت، به جاي اين كه به دنبال تغيير بنيادي پايدار باش                   .  استوار است 
 .پنجره ها را باز مي كنيم

 غير خطي بودن

درك فرايندهاي محدودكننده و اصولي مثل بازخورد جبراني با فهرست شيوه ي كارها                  
ما بسياري از مديران فقط به دنبال چنين پاسخ هايي هستند و كتاب هاي               ا.  متفاوت است 

تنها مشكل اين است كه كتاب هاي گام به         .  مديريت نيز سعي مي كنند آنها را فراهم كنند        
 .گام خيلي كاربردي نيستند

اگر .  تعميم از يك موقعيت ديگر، در سيستمي مثل منظومه ي شمسي منطقي است              
اين .   سال بعد محاسبه كنيد     ٢٠٠٠نيد، مي توانيد موقعيت آن را در         مكان پلوتون را بدا    

محاسبه به اين دليل امكان پذير است كه قوانين حركت سياره ها خطي است و هر تغيير                   
اما چنين كاري در جهان غيرخطي      .  جزيي در يك متغير باعث تغييري در ديگري مي شود         

 .مي شودن منجر درستيني هاي ناممكن است، جايي كه دانش كامل نيز به پيش بي
 ، كارمان را   باهمين شيوه «رهبران اثربخش اين موضوع را مي دانند كه نمي توان گفت،           

 ».بنابراين بايد در اينجا هم از همان قواعد پيروي كنيم         .  انجام مي داديم و كارآيي هم داشت     
اگر شما براي . دهدشبيه نيستند و حتي تفاوت كوچكي نتايج را تغيير مي     »  آنجا«و  »  اينجا«

مديري كار كرده باشيد كه دقيقاً مي داند كارها چگونه بايد انجام شوند، منظور مرا متوجه                 
او درگير كار بيهوده اي مي شود و سعي مي كند وقايع امروز را با پاسخ هاي ديروز                .  مي شويد

يزي به آدم   منظورم اين نيست كه تجربه چ     .  سازگار كند كه همه از پيامد آن رنج مي برند         
ياد نمي دهد، بلكه يادگيري واقعي زيركانه تر از آن است كه قاعده يا فرمول ساده اي بيان                  

 . شود
به همين دليل ما بر ارزيابي شهودي چالش هاي تغيير بنيادي تأكيد داريم و بررسي                 

يل يادگيري واقعي، فقط با فهم عميق اين مسا. معناي آنها را در بستر كاري توصيه مي كنيم    
. پاسخي وجود ندارد  .  دستورالعمل ها، با تأمل مداوم و كاربردي توسعه مي يابند        .  ميسر است 

 .اما شيوه هايي براي نگاه به واقعيت وجود دارد كه بهتر از بقيه است

 به هم پيوستگي چالش ها

سه نوع مختلف از به هم پيوستگي چالش ها وجود دارد كه هر كدام مشكالت و فرصت هايي                
 .مي آورندپديد 
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وقتي پرداختن به چالشي فشار را به چالشي ديگر منتقل مي كند، بايد               :  فشارانتقال   .١
اين امر به بازخورد جبراني موسوم است؛ تعامل           .  توجه كافي به اين موضوع داشت       

 ساير  ، محدوديت با کم اثر شدن    .  فرايندهاي محدودكننده، مشكالتي به بار مي آورد       
 .بازي مي شوندمحدوديت ها  بيشتر وارد 

اگر اشتياقي براي تغيير     .  مثالً، اين امر در تمام چالش هاي آغاز ديده مي شود            
اما اگر تغيير   ).  چالش مربوط بودن  (اقدام به تغيير بنيادي به ثمر نمي نشيند          .  اشدبن

مربوط باشد اما وقت كافي وجود نداشته باشد، افراد با كارهاي زيادي مواجه مي شوند و               
چه مديريت   هر.  ميدي تبديل مي گردد  و ي آنها با فقدان پيشرفت به يأس و ن        تعهد اوليه 

اگر مربوط . مسئله ي تغيير را براي كسب و كار مهم تر بداند، افراد مأيوس تر خواهند شد     
بودن و زمان كافي وجود داشته باشد، اما كمكي وجود نداشته باشد، زماني كه صرف                 

پيشاهنگ مثل سابق به مشكالت مشغول مي شوند       اعضاي گروه   .  مي شود بهره ور نيست  
 .و چون زمان كافي به مشكالت فوري اختصاص نمي يابد، مأيوس مي شوند

اگر تمامي اين سه چالش شروع حل شوند، سؤاالتي درباره ي ارزش هاي مديريت              
چنين پرسش هايي هميشه مطرحند اما اگر اقدام تغيير بسيار جدي تلقي           .  بروز مي كند 

 .ين پرسش ها اهميت بيشتري مي يابند شود، ا
 براي تمام چالش ها كاربرد دارد؛ پيشرفت در يك چالش،              فشارتعامالت انتقال   

مثالً، از نگاه گروه پيشاهنگ، چالش هاي پايداري       .  چالش هاي ديگر را مشكل دار مي كند    
ه رو و بازنگري و بازطراحي تا وقتي گروه پيشرفت كافي نكرده و با موانع واقعي روب                   

 . ، مشكلي فكري استنشده
بر علت عقب   «رهبران احساس مي كنند     .   اهميت زيادي دارد    فشارفهم انتقال    

 هنگامبا چنين نگرشي، » .ماندن افراد غلبه كرده اند و اكنون واقعاً پيشرفت خواهند كرد
اما اين مشكالت جديد دقيقاً به اين علت           .  بروز مشكالت جديد، متعجب مي شوند      

به عكس، رهبراني كه انتقال      .  »حل شده اند «روز مي كنند كه مشكالت قبلي       ناگهان ب 
 را مي فهمند، در مقابل اين نوع راحت طلبي جبهه مي گيرند و هميشه بروز براي                فشار

 .چالش هاي جديد، استراتژي دارند
 كه در فرايندهاي محدودكننده ي مختلف وجود دارد، از توانايي هاي               يوقتي موانع  .٢

وقتي ظرفيت هاي مرتبطي وجود    .   دارند ظرفيت هاي مرتبطي اشي مي شوند،   مشابهي ن 
 . دارد، پيشرفت در يك چالش، براي ديگر چالش ها نيز مزايايي خواهد داشت

مثالً، چالش ترس و دلهره تاحدي به اين دليل بروز مي كند كه شفافيت سريع تر از       
 كليد پرداختن به اين چالش      ).فصل هفتم (فافيت توسعه مي يابد    شظرفيت افراد براي    
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در ايجاد ظرفيت شفافيت، توانايي شنيدن حرف ديگران و مدارا با نگاه هاي متفاوت                 
 اندازه گيري و ارزيابي    -همين توانايي ها در پرداختن به دو چالش ديگر پايداري         .  است

هر دو چالش درباره ي    .   نقش دارند  -)فصل نهم (و معتقدان و ناباوران      )  فصل هشتم (
. ابله با نگاه هاي مشكل دار به اقدامات پيشاهنگ، به ويژه نگاه افراد بيرون تيم است               مق

در چالش معتقدان و ناباوران، مشكالت وقتي بروز مي كنند كه اعتماد در گروه                      
وقتي چنين اتفاقي رخ مي دهد، افراد بيرون تيم        .  پيشاهنگ به خودبيني تبديل مي شود    

مانع ضمني اين فرايند . اهم ها، منزوي و مأيوس مي شوندهنگام برخورد با نقدها و سؤتف  
 توانايي متواضع ماندن و پرسش      -»  شفافيت تأمل  « به ظرفيت تيم براي    ،محدودكننده

اگر بتوانند چنين كاري بكنند، .  بستگي دارد-مداوم از فرضيات و شيوه هاي انجام كارها
 قابل اندازه گيري توجه دارند،      راحت تر پرسش ها و مسايل را از ناظراني كه به نتايج            

به اين ترتيب، ظرفيت شفافيت در تمام سه چالش پايداري مفيد است؛            .  قبول مي كنند 
سعي كنيد واقعاً به حرف هاي اعضاي تيم كه عالقه مندند، گوش كنيد و وقتي ناظران                

آنها بيروني پيش فرض هاي آنها را زير سؤال مي برند، به آن فكر كنيد و خيلي ساده از                  
 .دفاع نكنيد

 :موارد ديگر ظرفيت هاي مرتبط عبارتند از
 

در پرداختن به تمام     )  فقدان كمك، فصل چهارم    (نقش هدايت و نصيحت اثربخش         •
 اي شروع و پايداري؛هچالش 

سرمايه گذاري در توانايي هاي تفكر استراتژيك و توسعه ي الگوهاي مفيد كسب و كار                •
لش ها و موارد ديگر نيز سودمند است؛ از جمله           براي چا )  مربوط نبودن، فصل پنجم   (

و به  )  ترويج، فصل يازدهم  (عبور از مرزهاي سازماني      )  فصل دهم (چالش اداره كردن    
 ).فصل چهارم(عنوان نوعي كمك براي گروه هاي پيشاهنگ 

فصل (در پرداختن به بهبود معيارها         )  فصل نهم (فرهنگ انعطاف پذير و متساهل        •
 .مفيد است) هشتم

، پادزهر خودبيني    )فصل هفتم (فيت تأمل براي پرداختن به ترس و دلهره                شفا •
فصل (و چالش ترويج و عبور از مرزهاي سازماني            )  معتقدان و ناباوران، فصل نهم      (

 .مفيد است) يازدهم
 

رهبراني كه ظرفيت هاي مرتبط را مي فهمند، مي دانند كه برخي توسعه ها بنيادي تر از              
كساني كه ظرفيت هاي مرتبط را متوجه       .  لش هاي ديگر نيز مفيدند   بقيه اند، چون براي چا   

به همين دليل، رهبران اثربخش به        .  نمي شوند، چالش ها را مستقل از يكديگر مي بينند         
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همان طور كه  .  توانايي هاي يادگيري اشتياق، گفتگوي تأملي و فهم پيچيدگي تأكيد مي كنند         
ان داديم، توانايي هاي يادگيري غيرجمعي      نش)  در بخش دوم فصل اول     (در ابتداي كتاب     

به عكس، توسعه ي مداوم اين توانايي ها، بنياني        .  مانعي بنيادي براي هر نوع اقدام تغييرند       
به همين دليل به گروه هاي       .  براي ترويج بساري از ظرفيت هاي مرتبط فراهم مي كند           

 .ادگيري مناسبند چون براي توسعه ي چنين توانايي هاي ي،پيشاهنگ اهميت مي دهيم
چالش هاي محلي، نمونه اي كوچك از        .   وجود دارد   روابط فراكتالي در چالش ها     .٣

 .ترند و موفقيت هاي محلي بنياني براي تغيير فراگير ايجاد مي كنندچالش هاي بزرگ
، )فصل سوم (مثالً، تجربه ي توسعه ي انعطاف پذيري زمان در يك گروه پيشاهنگ           

 ي ساختار اداره كردن مبتني بر مسئوليت هاي محلي             پيچيده يدر هماهنگي زمان   
در جهان شبكه اي،   ).  فصل دهم (فزاينده و فرايندهاي سازماني افقي، بسيار مفيد است         

اهداف، وظايف كاري و مهلت هاي زماني از طرف رؤسا مطرح نمي شوند و با                         
 تشكيل   گروه هاي كاري  ،افراد.  ندگردسيستم هاي كنترل مديريت سنتي كنترل نمي        

مهارت هاي آنان  .  مي دهند تا فرصت ها و نيازهاي سازماني بازار نوظهور را برآورده كنند           
در اولويت بندي و هماهنگي تالش هايشان با يادگيري افزايش انعطاف پذيري زمان در             

 .گروه هاي پيشاهنگ رشد مي كند
مينه ي مهارت هاي هدايت، توانايي نصيحت و راهنمايي توسعه ي ديگران در ز              

، بنياني براي طراحي     )ايستادن پاي حرف، فصل چهارم     (برخورد با مسايل كاربردي      
 فورد زيربناي   Visteonشركت  ).  فصل يازدهم (زيربناي يادگيري ساخت اجتماع است      

ديويد .   پرسنل توسعه داده است      ٨٠٠٠٠يادگيري براي بنگاهي جهاني با بيش از           
آنچه ما طي    « مي گويد،    Visteonرايند  يادگيري ف /  برديش، مدير سازمان رهبري    

انجام هشت سال گذشته درباره ي هدايت يادگرفته ايم، اساس كارهايي است كه امروز              
رهيافت كلي ما بر اين مطلب استوار است كه سازمان يادگيرنده خودش به               .  مي دهيم

اد ياري  هر كاري كه انجام مي دهيم كاربردي است و به افر         .  برنامه اي ديگر تبديل نشود   
استفاده از ابزارهاي    .  مي رساند كه كارهاي الزم براي كسب و كار را انجام بدهند                

 ١٣تيم من، متشكل از     .  يادگيري سازماني تنها يك روش است كه ما استفاده مي كنيم         
هدايت كننده و تسهيل گر داخلي بود و تنها يك نفر از آنان در منابع انساني سابقه                    

اكنون مجبوريم  .  احدهاي توليد، مالي، فروش و مهندسي بودند       افراد ديگر از و   .  داشت
 ».كه اين شبكه ي هدايت را در مقياس گسترده گسترش بدهيم

عالوه بر اين، گروه هاي پيشاهنگي كه به طور موفق با چالش مربوط نبودن كنار                
 هر  -مي آيند، ياد مي گيرند با پرسش هاي اصلي كه در پشت تغيير فراگير وجود دارد               
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چرا اينجا هستيم؟ دقيقاً دنبال انجام  « : دست و پنجه نرم كنند     -چند در سطح محلي تر   
الزم است به چه چيزي     «يا  »  چه كاري هستيم؟ چطور مي خواهيم آن را انجام بدهيم؟        

رهبران عملياتي اثربخش توجه     »  توجه داشته باشيم تا پيشرفت را ارزيابي كنيم؟           
آنها بر اين . ارند، اما معموالً نتايج را پيش نمي برند    زيادي به نتايج كليدي كسب و كار د       

باورند كه توسعه ي توانايي هاي جديد و فعاليت هاي جديد كسب و كار مادامي كه افراد              
ايده ي روشني از نتايج دلخواه دارند، به نتايج بهتري منجر مي شود، در واقع، آنها ياد                  

 . ين حال بر نتايج تمركز نداشته باشندمي گيرند بر نتايج تمركز داشته باشند و در ع
مثالً، رهبران اجرايي با فكر، با      .  مسايل مشابهي در سازمان هاي بزرگ تر وجود دارد      

مبارزه مي كنند و مي پرسند آيا تمركز بر روي ارزش         )  فصل دوازدهم (استراتژي و هدف    
ها به انرژي،   سهام داران، شيوه اي ضعيف براي ايجاد ارزش سهام دار است يا خير؟ آن              

توماس لدر، مشاور  .  امت براي ايجاد ارزش سهام  نياز دارند        قتعهد، تخيل، مداوا و است     
كارآفريناني كه ما با آنها كار مي كنيم بر روي ارزش تمركز ندارند،              «آلماني، مي گويد،   

اما در عمل،    .  آنها مفهوم ارزش را مي فهمند و مي دانند كه ارزش، سود آتي است                
ي از آن نمي كنند؛ به آنها انرژي نمي دهد كه با افراد تعامل داشته باشند و به                 استفاده ا

آنها مي فهمند كه ارزيابي پيشرفت، پيچيده تر از       »  . بپردازند ،وظايفي كه بايد انجام شود    
همان طور كه فردكافمن، متخصص حسابداري      .  نگاه صرف به معيارهاي رسمي است      

داد مثل تالش براي هدايت تيم با نگاه به دفتر است،           مديريت با اع    «،مديريتي مي گويد 
 چنين فهمي اين    ».بايد سعي كنيم بفهميم چگونه فعاليت در يك حوزه آشكار مي شود          

و )  فصل هشتم (ال را بر مي انگيزد كه مديران درباره ي سيستم هاي اندازه گيري              ؤس
 .چه فكري مي كنند) فصل دهم(ساختارهاي اداره كردن 

رهبران عملياتي كه به طور مؤثر      .   ايستادن پاي حرف است    ،ابط فراكتال يكي از رو  
. براي درك ارزش ها و رفتارهايشان در سطح گروه خود تالش مي كنند، اعتبار مي يابند             
 ،در واقع، آنها الگوي انسجام و اعتماد ميان فردي الزم براي كنكاش مسايل سازماني                

ي پيشاهنگ كمك مي كنند نسبت به يادگيري       اين كيفيت ها به ساير گروه ها    .  مي شوند
فصل (بنابراين به مقابله با چالش ترويج كمك مي كند               ،  از ديگري بازتر بشوند     

فصل هاي دهم و   (و وقتي زمان كنكاش مشكالت اداره كردن و استراتژي             ).  دوازدهم
 .فرا مي رسد، ارزش خود را از دست مي دهند) دوازدهم
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  رهبري رهبري اجتماعات رهبران و نداشتن اجتماعات رهبران و نداشتن 

دي بگيريم و همچنان اين     جهم پيوسته در تغيير بنيادي را       ه  هاي ب  عجيب است كه چالش   
نگرش را داشته باشيم كه تغيير به اين دليل اتفاق مي افتد كه چند نفر در باال آن را اعمال                    

مراتب مي توانند به    هلچطور يك نفر يا تعداد محدودي در رده هاي باالي سلس             .  مي  كنند
 د؟ن، بپردازعنوان كرديمايي كه ه چالش

بندي ساده اي است    بي ترديد، تنوع افرادي كه به اين نيروها مي پردازند فراتر از طبقه             
اما  .   رهبران عملياتي، رهبران اجرايي و رابطان داخلي       :كه ما در اين كتاب استفاده كرده ايم      

 . مناسبندري سالماين سه نوع رهبر، براي آغاز تفكر درباره ي اجزاي اكولوژي رهب
 

 -چهار چالش شروع    .   اند  اين رهبران براي شروع تغيير عمده حياتي      :  رهبران عملياتي  •
 آزمايشي  –نداشتن وقت، نداشتن كمك، مربوط نبودن و پاي حرف ايستادن                    

اگر آنها نتوانند به طور موفق با اين        .  است براي اثربخشي رهبران عملياتي      هكنند تعيين
 شخصي، شبكه هاي دستاوردهاي فرايندهاي رشد امكان توسعه ي كنند،  مقابله  هاچالش

 رهبران عملياتي   ،عالوه بر اين  .  ايجاد نمي شود  كسب و كار     دستاوردهايافراد متعهد و    
هاي  ها درون گروه   چالشاين  ؛   اندبرا ي پرداختن به چالش هاي تغيير پايدار نيز حياتي         

. پديد مي آيد ن گروه پيشاهنگ و سازمان        يا بي  دلهرهپيشاهنگ ، مثل چالش ترس و        
 تغيير عمده آغاز     رهبران عملياتي متعهد و مستعد       تجربه نشان داده است كه بدون      
ارزش عمالً در خط مقدم سازمان ها توليد مي شود؛         .  نمي شود و نمي تواند ريشه بدواند    

جايي كه  ريابي، و فروخته مي شوند؛     امحصوالت و خدمات طراحي، توليد، باز     ايي كه   ج
. به مشتري ها خدمات داده مي شود و مشكالت عملي اين فرايندها مطرح مي شود                 

يادگيري سازماني با تقويت ظرفيت توليد ارزش مرتبط است؛ بنابراين يادگيري                   
انجام به افراد خط مقدم و فرايند اصلي كسب و كار مي رسد كه در آنجا                 سرسازماني،  

 . عملياتي ضروري استانرهبروجود  به همين دليل. ارزش توليد مي گردد
آنها به واحدها و     .  استهاي آنان نيز       محدوديت ،اما نقاط قوت رهبران عملياتي     

به يادگيري از ديگران و يادگيري ديگران از آنها توجهي             ، اما   ند خود متعهد  يتيم ها
به   .، ناز مي كنند  ندهاي ديگري كه كمتر از آنان نوآور         خيلي ساده براي گروه    .  ندارند

 كه  متوجه نيستند .  توجه ندارند گيري سازماني و تابوهاي فرهنگي         فرايندهاي اندازه 
هاي  كار زيادي در مورد چالش    .  هاي ديگر تاثير مي گذارد    هاي آنها چقدر بر گروه    ي نوآور

راي نصيحت و ارتباط با ساير اعضاي سازمان         ب.  بازطراحي و بازنگري نمي توانند بكنند    



   رقص تغيير ♦٥٧٠ 

 

 

 ، مناسب يادگيري و نصيحت    سازماني محيط   ه يبراي توسع .  بسته اندبه روابط داخلي وا   
رهبران عملياتي اثر بخش، انرژي زيادي ايجاد مي كنند اما         .  به رهبران اجرايي وابسته اند   

س و  أانرژي بيشتر بدون مشاركت اثربخش با رابطان داخلي و رهبران اجرايي، ي                  
 .سرخوردگي به دنبال مي آورد

ل تغيير  مپردازان رهبري، مديران اجرايي را عا         اكثر نظريه   مثلا  م:  رهبران اجرايي  •
اگر مدير «و » دنتمام تغييرات از باال آغاز مي شو«معتقد نيستيم كه . سازماني نمي دانيم 

هاي بسياري از      مثال ».مديره نباشد، تغييرات كمي اتفاق مي افتد       هيئت عامل عضو    
.  اجرايي آغاز شده و پايدار مانده است         رهبر كتغييرات عمده وجود دارد كه بدون كم       

 که  اندهاي زيادي مي توان آورد كه رهبران اجرايي تغييري را راه انداخته           همچنين مثال 
 در  ،خصوص  اما دير يا زود رهبر اجرايي مسئله ي مهمي مي شود؛ به         .  دوام نياورده است  

اعمال تغيير به   «ايي  نقش واقعي رهبر اجر   .  تغيير پايداري كه بر كل سازمان تاثير دارد       
 نيست، بلكه ايجاد محيطي سازماني است كه اقدامات و تصوراتي را كه در تمام                 »افراد

 رهبران اجرايي اين كار را دست كم به سه           . تشويق و حمايت كند     ،سطوح وجود دارد  
 .شيوه انجام مي دهند

مثل رهبران اجرايي مسئوليت ساختارهاي رسمي درون سازمان را دارند، مواردي            
زيربناهاي اندازه گيري عملكرد، ارزيابي و پاداش، ساختار اداره كردن رسمي و                     

طراحي خوب تعهد و نوآور ايجاد       .  زيربناهايي كه از جوامع يادگيري حمايت مي كند        
اگر رهبران اجرايي به    .  نمي كند، اما طراحي ضعيف به طور يقين آنها را تخريب مي كند          

شود و   مي  نكنند، امكان هاي پيش رو محدود    كمكي  مي  مقابله با چالش هاي طراحي رس    
 .نوآوران سازمان مايوس مي شوند

رهبران اجرايي در نقش معلم، رهبران عملياتي را نصيحت مي كنند و آنها را در                 
اين كار براي مقابله با چالش هاي        .  تعامل با افراد بيرون از تيم  راهنمايي مي كنند          

 وجود دارد،   كردنهاي قدرت بالقوه اي كه در چالش  اداره          وجدال »معتقدان و ناباوران  «
 .ضروري است

آنها مي توانند تعهد به    .  رهبران اجرايي اثربخش مثل الگوهاي نقشي رفتار مي كنند       
د تيم هاي مديريت ارشد و     رتغيير را با ايستادن پاي حرفشان، تالش براي تحول كارك          

به اين ترتيب، نقش نمادين      .  ببخشندها و اهداف، تجسم       نشان دادن تعهد به ارزش     
 به اندازه ي آنچه انجام     ، سازمان بلندمدترهبران اجرايي به عنوان نمايندگان مشاركت       

كار واقعي استراتژي، تعيين استراتژي نيست، بلكه ايجاد        .  كندمي  اهميت پيدا    ،مي دهند

مثال هایی از تغییر بدون رهبری
 سال10مدیران ارشد در طی        

گذشته در شرکت های متعدد عضو
SoL   شرکت های.   دیده شده است

غیرعضو نیز بدون رهبری اثربخش
رهبران عملیاتی به تغییر
گسترده ی سازمانی دست

تعداد زیادی از تغییراتی.  نیافته اند
ده اند، نتیجه یکه مدیران آغاز کر   

 .قابل توجهی به دنبال نداشته اند
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ند و  همايش هاي رسمي و غيررسمي براي مسايل استراتژيكي است كه بحث نمي شو             
 . پرورش ظرفيت جمعي براي بازنگري و خلق دوباره است

هاي بازنگري و    هاي آغاز و پايداري به سمت چالش       طور معمول، وقتي از چالش      به
اما بازنگري و باز    .  تر مي شود  تر و مهم   باز طراحي حركت مي كنيد، رهبري اجرايي مهم       

ه هميشه به خاطر داشته      خوب است ك  .  آغاز و پايداري نياز دارد       طراحي هميشه به  
آنها مي توانند  .   توانايي بسيار كمي دارند    ، در آغاز يك تغيير     اجرايي رهبران    كه باشيم

 مدام براي كاهش    ايشان.  كسب و كار را براي تغيير آماده كنند       و  تغيير را تشويق كنند     
در كنند، اما به رهبران عملياتي براي انجام ايده هاي جديد                مي تالشموانع تغيير،    

بخش براي حمايت و ارتباط با رهبران        رفعاليت هاي كسب و كار و به رابطان داخلي اث         
 درك  ، سازمان »واقعيت جاري «فهم    با اين حال، توانايي آنها براي     .  محتاجندعملياتي  

مراتب  سلسله.  استمحدود  ،  ها را مي فهمند   اين كه چگونه افراد مسايل دشوار و چالش        
از .  يت دارد ها و دانش جديد محدود      و در اشاعه ي فعاليت    اطالعات را مخدوش مي كند   

 كمتر مخدوش است و از        ،سوي ديگر، اطالعاتي كه به صورت افقي منتشر مي شود           
در چنين مواقعي    .  طريق شبكه هاي غيررسمي اشتراك دانش بيشتري رخ مي دهد           

ي حياتي   يادگيري سازمان  براي با رهبران اجرايي     متحد اثربخش   ه يحضور رهبران شبك  
 .است

 تغيير سازماني را     بلندمدتبسياري از مسايل مهمي كه خط سير           :  رهبران شبكه  •
 ميان گروه هاي پيشاهنگ و سازمان، در مرزهاي          - در نقاط اتصال      ،تضمين مي كند 

يادگيري در اين نقاط اتصال     .   رخ مي دهد  -وظيفه اي، ميان سازمان و محيط پيرامونش       
 به همين دليل نقش رابطان داخلي مدام         .سيار مهم است   ب ، به هم پيوسته   جهانيدر  
 .تر مي گردد مهم

هاي قبل ديده ايم، رابطان داخلي نقش حمايتي مهمي         طور كه بارها در فصل     همان
آنها راهنما،  .  روشدن با چالش هاي آغاز و پايداري در گروه هاي پيشاهنگ دارند          ه در روب 

هاي پيشاهنگ هستند تا به       به اعضاي گروه   ران فعال و همراهاني در كمك     گمشاور، ياري 
در چالش هاي پايداري به      ،رهبران شبكه .  منابع بيرون از تيم دسترسي داشته باشند       

انزوا و   با يكديگر ارتباط پيدا كنند و به اين ترتيب              كمك مي كنند رهبران عملياتي   
ود، كاهش   را كه باعث چالش معتقدان وناباوران و جدال قدرت مي ش           هاي غلط برداشت
هاي رسمي به طرح هاي       طرح  يا كه چالش هاي طراحي به اندازه        نجاز آ .  مي دهند

نمايشي نيز مربوط مي شوند، رابطان داخلي براي ايجاد ساختارهاي جديد در سازمان،             
 . اندمثل فرايندهاي ايجاد اجتماعي بهبوديافته و فرايندهاي اداره كردن اثربخش حياتي

کار جدید«به پنجمین فرمان و       
 در» رهبر

 Sloan Management
Review, 1990 

 .مراجعه کنید
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 کمکمي يا مسئوليت كسب و كار كمي دارند، فقط با              اما چون آنها قدرت رس     
 مي توانند رهبري را تامين     -محلي، مياني و ارشد       -مديران عملياتي درتمامي سطوح     

د كه به تغيير بنيادي      انبه اين ترتيب، رابطان داخلي نمونه اي از اجتماع رهبري         .  كنند
 زندگي  ،»ر را انجام مي دهند    آنها كا «آنها نمي توانند با اين توهم كه         .  دامن مي زنند 

افرادي كه اقتدار . ها مي دانند كه بايد شراكت را توسعه بدهند تا اثربخش باشندآن. كنند
هم بهتر اجتماعات رهبري را دارند كه       ف كمي دارند، بسياري از امكانات       رسميسازماني  

 .آينده تعيين مي كند روحيه ي سازماني را در
 

 به   باال دست بردارند و    ه ي آمادگي برخي افراد براي رد     ه يبارها وقتي از تفكر در     سازمان
دهي واقعيت جديدشان      تا در شكل     بپردازندپرورش پتانسيل رهبران در تمام سطوح           

انتخاب ديگري وجود   .   رهبري وارد مي شوند   ه ي جديدي از توسع   ه يمشاركت كنند؛ به حوز   
هاي بي شمار هزاران و يا      ريق فعاليت هاي عصر صنعتي فقط از ط       بنگاه ه يخلق دوبار .  ندارد

 .  استميسرها نفر  بهتر است بگوييم ميليون
 

  خلق آينده خلق آينده 

مراتبي در آن    هلمسايلي است كه اقتدار سلس        پرداختن به  ،چالش اصلي رهبري عصر ما     
 زوال معاصر با مشكالت عميقي مثل تخريب محيط زيست،                ه يجامع.  نامناسب است 

. عدالتي روبه روست  بي  اع، فساد سيستم هاي آموزش عمومي و      ساختارهاي خانواده و اجتم    
آنها پيامد جانبي فرايند    .  مشكالت با كمك چند رهبر بزرگ حل نمي شوند         از اين يك  هيچ  

ود ما هستيم، تصميم جمعي      خعامالن اصلي فرايند صنعتي شدن       .  صنعتي شدن هستند  
ها، مدارس و     ركت نهادهاي بزرگ عصر صنعتي، به خصوص ش           ه يماست كه به واسط     

 .نهادهاي دولتي، اعمال مي شود
شايد .  ، احساس بي قدرتي مي كنند   ندرو مي شو ه  با چنين مشكالت جهاني روب     ي كه افراد

 .انتظار ظهور رهبران باشيم  دربايدكنيم   احساس مي،همين دليل به
 ما نشان   براي آغاز همكاري را به    اما سازمان ها و گروه هاي پيشاهنگ درون آنها، راهي          

يادگيري ايجاد و حفظ حركت در مواجهه با چالش هايي مثل آنچه در اين كتاب                .  مي دهند
 را  ي وراي سازمان هاي فوري حركت     ،سرانجام.  به نفس مي دهد    بيان كرديم، به ما اعتماد     

 .موجب مي شود
ين، قهرمان داستان، دختري دوازده ساله،      ي نوشته ي دانيل كو   ،در داستان اسماعيل من   

 مي تواند  كنوني  بشري برقرار مي كند و از او مي پرسد چگونه جامعه ي             ارتباطبا موجودي   

 :به کتاب زیر مراجعه نمایید
My Ishmael, by Daniel
Quinn (New York:
Bantam Books, 1997, PP.
198-208. 
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پاسخ او بسيار ساده    .   انجام بدهد  ،تغييرات الزم را براي زندگي هماهنگ با طبيعت و ديگران         
اسماعيل پاسخ  »  منظورت چيست؟ «:  وقتي دختربچه مي پرسد   »  .مبتكر باش «:  است

 » ابتكار توست، چه وقت دوره ي ابتكار در تاريخ بشري است؟            چه وقت دوره ي   «مي دهد،  
درست «اسماعيل پاسخ مي دهد،     »  .نقالب صنعتي ا«دختر پس از مدتي پاسخ مي دهد،          

 انقالب صنعتي به سمت سرمايه        ش آيا ارت  …آن موقع چطور بود؟    «و مي پرسد،   »  است
 را محاصره كرد و آنها      تيسلطن  ه يتولي شد؟ آيا خانواد   سحركت كرد و برخرابه هاي قدرت م     

 »را اعدام كرد؟
. مبتكر باش :   تو از من پرسيدي چه كار كنيم و من فقط يك راهنمايي كردم                 …«

انقالب : استبه وجود آمده   چگونهترين دوره ي ابتكار  اكنون سعي مي كنم نشان بدهم بزرگ     
ري نداشته  هيچ طرح نظ  .  …  ميليون ها ايده،   صنعتي محصول ميليون ها آغاز كوچك است،     

 »نچه هستند باشند،  آ قرار نبوده است كه افراد بهتر از           . نبوده است  پيايياست، عهدي اتو  
 : استضروري انقالب  نيز امروز،اسماعيل پس از گفتگويي طوالني مي گويد

 ».نمي افتدبه يك باره اتفاق «
 ».ي آيد، به دست م افرادي كه بر روي ايده هاي يكديگر كار مي كنندتوسطبه تدريج «
 ».هيچ كس آن را هدايت نمي كند«
 ».اقدام هيچ گروه سياسي، دولتي يا مذهبي نيست«
 ». پاياني ندارده ينقط«
 ». طرحي انجام نمي شودهيچبا «
 ».ش مي دهداو كساني را كه با نام انقالب، به انقالب بيشتر دامن مي زنند پاد«

 . زندگي استبهتر و نام اين انقالب راه 
رست كويين اضافه مي كنم كه چنين انقالبي با چند تصوير اصلي و                     من به فه   

 تصويرها  اين.   كه افراد به دنبال آن هستند، هدايت مي شود        ياستعاره هاي مشتركي از جهان   
من .  وان هر طرحي خارج است     تبه گونه اي گرد هم مي آورد كه از          يت هاي متنوع را     لفعا

 تصوير ماشين و اعتقاد به پيشرفت       -بوده است صر صنعتي دو تصوير مسلط      در ع معتقدم كه   
 .مادي، به ويژه پيشرفت مادي فردي

 اين موضوع قرار دارد     ه ي كشف دوبار  ه يآهست   فرايند تدريجي و   ،در بطن ابتكار بنيادي   
براي تجسم اين دانش، جهت     كه چگونه جهان طبيعي، دنياي زنده عمل مي كند و نهادها را            

 . است كه مثل سيستمي زنده در نظر گرفته مي شودتصوير راهنما زمين. هددمي
ون، زيست شناس، انسان شناس و پيشرو تفكر             سسي سال پيش، گريگوري بايت       

 شيوه ي فكر انسان و شيوه ي عملكرد       تفاوت«سيستمي ادعا كرد كه بيشتر مشكالت ما در          

 این گفته از
Deep Ecology: Living as
if Nature Mattered, by Bill
Devall and George
Sessions (Salt Lake City:
Gibbs Smith Publisher,
1985, P.1, 

 .نقل گردیده است
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صله را   اين است كه بتوانند اين فا        رقص تغيير آرزوي نويسندگان   .   نهفته است  »طبيعت
 .اندكي كاهش بدهند

 تشكرها   ٢

 زمان و توجه بسياري از افراد ديگر به اتمام            صرف، مثل تمام كتاب ها، بدون       رقص تغيير 
 گذشته انجام   ه يتالش هايي كه ما مي خواهيم از آنها تشكر كنيم در چند ده             .  نمي رسيد

 .اندسهم داشته اصول، پروژه و چالش ها و سرانجام كتاب يگيردر شکلگرفته اند و 
 دشوار  ه ياو وظيف .  من كراشوتيز، سرويراستار اين كتاب، تشكر ك         نيناابتدا بايد از      

به طور  الً  وظايفي كه معمو  .  مديريت ويرايش، تنظيم مهلت ها و توليد متن را به عهده داشت          
 . اما در اين كتاب به هم پيوسته بودند تا بتوانيم آن را بنويسيم                    ،مجزا انجام مي شوند   

 .شكل كتاب را بسيار بهتر كرده است ،توانايي ها، تعهد، توجه او به كيفيت و خواننده
ي، با اشتياق و پشتكار روي اين پروژه كار كرد و ما از                  د شاول، ويراستار دابل     رراج

ي نقشي  دروبين در دابل   و  ابرين و استي    گون، پاول ل پا مايکل.  يمه ابينش كاري اش سود برد   
، كتابي مبتني بر پنجمين     منابع پنجمين فرمان  و  (مفاهيم اين كتاب      ه يكليدي در توسع  

نيكالس بريلي، ناشر اين كتاب در بريتانيا، كمك ها و               .داشتند)  فرمان درباره ي آموزش   
 .توصيه هاي با ارزشي كرده است

 آن   ياسپايلر، ويراستار ادبي، نقشي فعال و ماهرانه براي اين كتاب و مجموعه                  جو
مولنر و جان تورنتون در آژانس اسپايلر سود برده ايم؛ از              ما از كمك هاي آدا   .  داشته است 

تاين بهره  شا  المللي پاول مارش و آبنر       عامالن بين  بهمنن و دسترسي      كبه ي جان   ورمشا
ما از  . در تورنتو و ديانا سنگه پيشنهاداتي براي نام كتاب دارند     ABCنسيم جواد از    .  برده ايم

زمن يشوارتز، توصيه هاي كاري جيم رابرتز و مشاوره جورج كال            ي  نرتوصيه هاي حقوقي    
 .استفاده كرده ايم

ي، اين امكان را براي ما فراهم كرد كه توليد اين كتاب              دابلدتري كاريدز، رابط توليد     
كتاب «كريس ولش شكل گرافيكي مبتكرانه و زيباي        .  انجام بگيرد  از جدول زماني آن      زودتر

ي مديريت مي كرد و هميشه به      داچو فرايند توليد را در دابل      کكيم    .ردرا طراحي ك  »  انيدمي
 فرايند   سراسر  و مائورين گولن ما را در        وابهارولد گر .  ارزش اين كتاب چشم دوخته بود       

 .ي راهنمايي مي كردنددويرايش دابل 
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تصاوير اين كتاب را كاريل كالپ تهيه كرده است؛ كه با جديت تغييرات مكرر ما را                    
يا اوبرايان، امي فيور و ژانت كولمن، تام         نما از همكاري نويسندگان، ويرجي     .  ال مي كرد اعم

 مايکل:  برخي خوانندگان نيز نكات انتقادي خوبي كردند      .  يمو ليلي مايكسل ممنون     ارنت فلد 
 .ومروي و تيم ساوين  وان درسپيرس، لويي يك لئو، بيل اوبرايان، لينداوگودمن، 

دبي فدريكو    .ورد مديريت پروژه ي كتاب را به عهده داشتند        ف  وزيجكالين پي كوك و    
 . كمك هاي لجستيك و دفتري زيادي كرده است         ربن فلور .  همكاري نزديكي با ما داشت     

از تايپ خوب جوديت وب،       .است شارون هاركي    مديوناين كتاب   كيفيت و انعطاف پذيري    
 براون  نيتااون، وندي دنمن و آ      ماتورچي، ترسي بر     تيموتي كالزي، مارگريت بونانو، لورا      

 متشكل از لوزان هرز و لوري ماترانگا        يجلوه ي ظاهري اين كتاب كار تيم     .  استفاده كرده ايم 
 .انزيك  بوده استد و جيل رنشي و گيل ددر دابل 

ر، راندي كوبوتا،    ف  تراويس بروش، اد دالورث، بتسي جاكوبسون، جان كلي، چارلي كي          
 يادداشت هاي مفيدي درباره ي      ،دين تيبز ر آن توماس و ها       سي، پيتر استرو،   وكارل ر 

ن كلي، اليور   وخوزه الياس آلوارز، بيل هولمز، ايم      .  بخش هاي مختلف رقص تغيير نوشتند     
مطالب .   در كار ويرايش با ما همكاري كردند       سماركلي، آلبرتو سالداريگا و فرانسيسكو سانتو     

يل كوزبي، جيم مادن، ريك      نمايك هارپر،   ،  اما درباره ي ارتش آمريكا به كمك جان اوش         
ژانيس دوتون، نلدا كمبرون و تيم       .  براون، گوردون سوليوان و هال نلسون آماده شده است         

از .  ريك كاراش امكان دو ميزگرد را فراهم كرد       .  لوكاس كمك ها و تشويق هاي زيادي كردند     
وب سايتي طراحي كرد   هري شيسل   .   به صورت آن الين به ما پيوستند، متشكريم        که كساني

، آنجلآدام    ).  com.fieldbook.www://http/(كه برخي از تحقيقات ما را منتشر كرد         
ينتروب نيز به وي كمك      اليا و آنت و   فاميكالينر، جوشا راس، روبين ساكرا      جمي بيگار، اد  

 .مديا در نيويورك قرار دارداين سايت در  شركت ديجيتال تله . كرده اند
 : بهره مند بوده است زيراين كتاب از حمايت و تشويق سازمان  هاي

 

اين جامعه متشكل از محققان،       .  جامعه ي يادگيري سازماني، كمبريج، ماساچوست       •
مشاوران و شاغالن سازماني است كه همگي براي پيشرفت بنيان هاي نظري، روش و                

ما به خصوص از    .   كار مي كنند  ، را به شيوه اي براي زندگي      سازمان هاي يادگيرنده  تبديل
ن و هاسلتون و حمايت و كمك جين            يشا  بينش ها و كار جورن كارستت، ادگار        

ارد و  چ، ژان پان  تويي تي ، ويكي   سمك دونالد، جودي راجرز، استيو بوكلي، نادين چي        
 . آنجال ليچينسكي بهره برده ايم
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 آرتور د لتيل،     وابسته به ، انجمن نوآوري، واحدي      انجمن نوآوري، والتام، ماساچوست     •
خدمات مشاوره و آموزشي ارايه مي دهد كه مشتريان را قادر مي كند نتايج دلخواه خود               

اين .   در اين سازمان توسعه يافته اند      پنجمين فرمان مفاهيم سيستمي   .  را توليد كنند  
 گودمن، مدير تفكر     کلماي.  فر و پيتر سنگه به وجود آورده اند         انجمن را چارلي كي    

ما .  سيستمي در انجمن نوآوري، همكاري اعضاي انجمن نوآوري را هماهنگ مي كرد             
فر و سو  يانويتز، رابرت هنيگ، جني فر كيمني، چارلي كي    جوئلهمچنين از آرون مايرا،     

ديانا ناكاشيان، ليندسي پريس، سو بدروسيان، شرلي استال و              .  تامسون متشكريم 
 .ا كمك هاي زيادي كرده اندديگران نيز به م

كار اين شعبه ي آرتور د لتيل، آزمايشگاهي          .  نتاريووانجمن نوآوري كانادا، تورنتو، ا       •
ما از سوزان زوپانسكي، دانيال كاسپر      .  كليدي براي تكامل برخي ايده هاي اين كتاب بود       

 .و فرانسس اسپاتافورا متشكريم
اروليناي شمالي؛ انجمن يادگيري تامل،        راس پارتنرز، كاليفرنيا؛ بلوفاير پارتنرز، ك         •

اين سه شركت مشاوره اي مستقل، هر يك با يكي از نويسندگان           .  كمبريج، ماساچوست 
به ترتيب، ريك راس؛ شارلوت رابرتز و جورج روت و آرت               (اين كتاب كار كرده  اند      

 .و حمايت مالي، لجستيك و فكري الزم را براي فراهم كرده اند) كالينر
 اين دانشكده مقر  اصلي مركز يادگيري سازماني است كه             MIT.ي مديريت دانشكده  •

فضاي فكري غني براي پيتر سنگه و       .  بيشتر اين كارها تحت حمايت آن آغاز شده است        
، جان وان مانن، واندا اركيلوفسكي،       شايناد  (جورج روت و ديگر همكاران دانشكده          

رمن، نلسون ري پينگ و جان      يسترابرت مك كريزي، التي بايلين، جي فورستر، جان ا         
تفكر درباره ي ايده هاي يادگيري و تغيير در         فراهم كرده است كه كارشان بر      )  كارول

بدون فضايي كه اين ايده ها حمايت شوند، بسياري از              .  سازمان ها مؤثر بوده است    
 .دادندتجربه هايي كه به نوشتن اين كتاب كمك كرده است، رخ نمي

اين شركت عرضه كننده ي كتاب ها و منابع ديگر براي افرادي            .  ريوپيوند منابع، اونتا   •
آن ها به مشتري ها و همكاران ما كمك . است كه درباره ي تغيير سازمان  ها كار مي كنند

ما از كار و بينش هاي روبين         .  كرده اند تا منابع مورد نياز خود را دريافت كنند              
 .يمساكرافاميليا و ديگران در آنجا سود برده ا

اين سازمان انواع پروژه ها و كارهاي مشترك       .  چرخه ي يادگيري، سادبوري، ماساچوست    •
ما از تشويق   .  را توسعه و اشاعه  مي دهد و مفهوم سازمان يادگيرنده را اشاعه داده است             

 .ري استفاده كرده ايمي و ريتا كليزو پيشنهادات جودي راجرز، آن استارر، سندي بيلينگ
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 و ديگر    تفكر سيستمي ناشر روزنامه ي    .  وس، كمبريج، ماساچوست   ارتباطات پگاس   •
اين سازمان  .  كتاب ها و برگزار كننده ي كنفرانس ساالنه ي تفكر سيسستمي در عمل            

ما به خصوص   .  زمينه و نقطه ي آغاز بسياري از ايده هاي اين كتاب را فراهم كرده است             
 . از دانيل كيم و كيلي واردمن متشكريم

اين سازمان كمك كرد تا برخي موارد را            .  و كار جهاني، كاليفرنيا    شبكه ي كسب     •
ما از نانسي مورفي، ناپير كالينز، كاترين        .  درباره ي سناريو ها و استراتژي توسعه بدهيم      

ينن، لين  ات، استوارت براند، سين ب     ليجن، رابرتا گ  ادر ه فالتون، پيتر شوارتز، كيز وان     
 .لن استيد و لورا اليكلي متشكريمن كلي، كريس ارتل، آوكاروترز، ايم

 درباره ي اتياين مركز مطالعه ي تحقيق   .  برنامه ي ارتباطات دور متقابل دانشگاه نيويورك      •
رسانه هاي جديد، به ما كمك كرد تا شكل كتاب ميداني را توسعه بدهيم و بنياني براي                

از رد برنز،   ما  .  تفكر درباره ي پيش رفتن مؤثرتر به سمت عصر اطالعات ايجاد كنيم             
 .وري ياشودا، مارتين التون، تام ايگو و جيلز برسير متشكريمدجورج آگودا، مي

مركز رهبري زايا، هميلتون، ماساچوست؛ انجمن طراحي فعاليت، نيوتن، ماساچوست؛            •
 ، كمبريج، ماساچوست؛ مؤسسه     DIA هلند؛   ومركز رهبري نوآور، آفريقاي جنوبي        

Bootstrap      ؛ مؤسسه ي تحقيق و يادگيري، كاليفرنيا؛ گروه            ، فرمونت، كاليفرنيا
طراحي متاسيستم، واشنگتن؛ آزمايشگاه  هاي متعامل، فرامينگتون هيلز، ميشيگان؛ اين         
شركت ها و ساير سازمان  هاي مشاوره اي خصوصي با كمك دانش و تجربه ي خود مانند              

ماني حركت  كشتي هايي اكتشافي عمل كردند كه در خطوط ساحلي قلمرو تغيير ساز            
 .مي كردند

 

تمام سازمان هايي كه به آن  ها اشاره شده است، از طريق                                        
com.fieldbook.www://httpقابل دسترسي اند . 

: هاي آنان به ما كمك كرده است عبارتند از          افراد ديگري كه كمك، ديدگاه و تشويق       
 پائوال ادموند، روت هانسن، ديويد هاگتون، ويليام ايزاكز، كاترين          پيل بونل، نانسي ويكسون،   

، وندي مك فدران،   )تينو ميزبان ما در مؤسسه ي راكي ماون      (ز  نكائوفر، فرد كافمن، هانتر لوي    
خوزه شه،  ، پاول موناس، ماليمو موشه    مايکل ميدور، داگ مرچنت، دن      ديويويل مك ويني،   

 اتو شارمر، هوارد شولتز، بيل شيرمن، سام اسميت، ريچ           پاچكو، سوزان پريس، كريسي ران،    
ما همچنين از تمام شاغالن سازمان هايي كه با آنها كار كرديم و از               .  استيلر و ايوا ويلسون   

هر چند نمي  توانيم تمام آنها را نام ببريم، از تمام كساني كه             .  آن ها ياد گرفته ايم، متشكريم   
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 و حضورشان به شكل گيري فرايندهاي تعادل          در جلسات كاري مختلف شركت كردند        
 .رقص تغيير و سايرمفاهيم اين كتاب كمك كرد، تشكر مي كنيم

نوشتن كتابي با اين حجم و مطالب متنوع، بي ترديد به حمايت و توجه افراد نزديك                  
، )كه در هنگام توليد كتاب متولد شد      (از فيث فلورر، فرانسس كالينر      .  نويسندگان نياز دارد  

س راس، جاسون راس، جسيكا راس، جوشا راس، ليندا رافرتي، اريك روت، مگي روت،               جوي
 . اسميت بسيار سپاس گذاريممايکلديانا سنگه، ناتان سنگه، يان سنگه، آنتوني اسميت، و 

 درباره ي نويسندگان   ٣

او .   تدريس مي كند و عضو گروه تغيير و يادگيري سازماني است               MIT در    پيتر سنگه 
، جامعه ي جهاني براي سازمان ها،       SoL)(رييس جامعه ي يادگيري سازماني       همچنين  

او .  محققان و مشاوراني كه به ايجاد دانش درباره ي تغيير بنيادي مي پردازند، مي باشد                 
 آن را يكي از پنج كتاب    ١٩٩٧است كه هاروارد بيزينس در سال        نويسنده ي پنجمين فرمان  

او در سراسر جهان سخنراني      .  ته معرفي كرده است    پرنفوذ مديريتي در دو دهه ي گذش       
مي كند و مفاهيم انتزاعي نظريه ي سيستم ها را به ابزارهايي براي فهم بهتر تغيير اقتصادي و              

: كار او سنگ بناي ارزش هاي انساني در محيط كار است              .  سازماني تبديل كرده است     
اگر سازمان ها بخواهند    ارزش هايي مثل چشم انداز، هدف، تامل و تفكر سيستمي كه                 

او با رهبران كسب و كار، آموزش، بهداشت و           .  پتانسيل خود را محقق بكنند، ضروري اند      
دولت كار كرده است و مقاالت متعددي در نشريات دانشگاهي و مجالت كسب و كار                      

او درجه ي كارشناسي ارشد خود را در         .  درباره ي تفكر سيستمي در مديريت نوشته است        
 دانشگاه استانفورد، كارشناسي ارشد در مدل سازي سيستم هاي اجتماعي و               مهندسي از 

 . گرفته استMITدكتراي مديريت خود را از 
كتاب .   نويسنده، مشاور، مربي و سرويراستار پروژه هاي كتاب ميداني است          آرت كالينر 

 ١٩٩٦، منتخب جايزه ي ادگارد بوز براي بديع ترين كتاب كسب و كار                عصر نوآوران وي،  
وي .  وي عضو هيئت علمي برنامه ي ارتباطات دور دانشگاه نيويورك است               .  بوده است 

درجه ي كارشناسي ارشد خود را در رشته ي روزنامه نگاري از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي                 
 نشرياوي درباره ي موضوعات فن آوري، مديريت و محيط زيست مي نويسد و با            .  گرفته است 
Wireol   ، و مجالت ديگر همكاري دارد      هاروارد بيزينس ،  فست كمپاني ،  يمزنيويورك تا  .

. است كه براي آن مطالبي درباره ي محيط زيست نوشته است              Garbageوي ويراستار   
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 Coeuolutimو فصل نامه ي      Whole Earth Cotalog  همچنين وي ويراستار سابق   
 . ه داده اندكالينر همچنين با جورج روت تاريخ يادگيري را توسع. بوده است

او متخصص كار با مديران      .   مشاور اجرايي، سخنران و نويسنده است        شارلوت رابرتز 
كيفيت و  مقاالت او در مجله ي     .  درباره ي ايجاد فرهنگ يادگيري و يادگيري مدل سازي است       

 و چند نشريه ي دانشگاهي و كسب و كار ديگر            مجله ي انجمن آمريكايي غرامت   ،  مشاركت
وي عضو هيئت امناي كالج گالفورد و شوراي مشاوره ي انجمن آمريكايي               .  چاپ شده اند 
اخيراً تسهيل گر پروژه ي تحقيقاتي پنج ساله اي شده است كه بنياد دالفورث بر            .  غرامت است 

او با سازمان هاي متعددي، از     .  روي الگوي جديد رهبري براي مدارس عمومي انجام مي دهد        
. ار و سخت افزار تا بهداشت و گروه هاي محلي كار كرده است          توليدي گرفته تا طراحي نرم افز    

 تكميلي خود را در دانشكده ي مؤسسه ي بين المللي توسعه ي مديريت در               تحصيالتوي  
او يكي از بهترين داستان گويان و طراحان در حركت سازمان           .  جنوا، سوييس گذرانده است   

 .يادگيرنده است
بي و مشاور سازماني است كه مشاور شركت هاي           سخنراني با انگيزه، مر     ريچارد راس 

ريك عضو هيئت علمي دانشگاه كاروليناي جنوبي در لس آنجلس بوده          .   است متعدديديگر  
او .  تحقيق چاپ شده ي او در فيزيولوژي به شالوده هاي عصبي يادگيري مغز مي پردازد           .  است

وي بر شيوه هايي   .  ه است روانشناس باليني در كاليفرنياست و سمت هاي مديريت ارشد داشت        
. متمركز است كه تيم ها و سازمان ها با افزايش هوش سازماني، مزيت رقابتي توليد مي كنند              

رهبري تيم هاي  «،  »  برنده شدن در اقتصاد دانش جهاني     «موضوعات سخنراني ريك شامل     
ناسي او دكتراي خود را در روانش      .  است»  كاربرد فرمان هاي سازمان يادگيرنده    «و  »  برنده

عضو هيئت   او نزديك سن ديه گو زندگي مي  كند و        .  عصبي از دانشگاه لندن گرفته است      
 .مديره ي مركز منابع زنان است

وي مدير اجرايي    .    است   MIT محقق و مدرس دانشكده ي مديريت          جورج روت 
 كه بر روي يادگيري، تغيير و فعاليت هاي ايجاد         MITهمكاري چند ميليون دالري فورد و         

او همچنين  .  ش در خط مشي زيست محيطي، آموزش مهندسي و تحقيق متمركز است           دان
 MITعضو هيئت علمي دانشگاه نيوهمشاير و مدير تحقيق سابق مركز يادگيري سازماني               

وي نويسنده ي مقاالت   .  او مؤسس انجمن يادگيري تامل و همكار تاريخ يادگيري است         .  است
وي همراه با آرت كالينر       .  ادگيري و تغيير است    دانشگاهي و حرفه اي متعدد درباره ي ي       

. مجموعه اي از تاريخ هاي يادگيري را جمع كرده است كه دانشگاه آكسفورد منتشر كرده اند             
تجربه ي .  وي قبل از شغل دانشگاهي، ده سال در شركت تجهيزات ديجيتال بوده است                 

ي كسب و كار، بازاريابي و كاري او شامل طرح ريزي محصول، برنامه ريزي استراتژيك، توسعه      
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 در امور مالي، كارسناسي در       MBAاو داراي مدرك    .  فروش در آمريكا و اروپا بوده است       
 . استMIT مهندسي مكانيك و دكترا در مطالعات سازماني از

او مدير انجمن نوآوري كانادا و      .   سخنران و مشاور تيم هاي اجرايي است      برايان اسميت 
او در انجمن يادگيري نقشي اساسي در توسعه و كاربرد           .   است معاون شركت آرتور د ليتل    

اغلب كارهاي اخير وي    .   سال گذشته داشته است     ١٨استراتژي هاي يادگيري سازماني در      
كمك به بنگاه هايي است كه مي خواهند استراتژي هاي توسعه ي پايدار بديعي بسازند تا                 

را با توسعه ي هم افزايي ميان ابزارهاي        او اين كار     .  مزاياي رقابتي متمايزي داشته باشند     
او بيش از بيست سال     .  يادگيري سازماني و رهيافت هاي پايدار به كسب و كار انجام مي دهد          

با مديران ارشد در كسب و كار و دولت كار كرده است و توانايي هاي رهبري را توسعه داده                    
آور، طراحي سازماني و ايجاد     است و به مشتري كمك كرده است آن ها را براي استراتژي نو             

وي در بخشي از پروژه ي دكتراي خود، اولين مطالعه ي تجربي را           .  تغيير بنيادي به كار ببرند    
درباره ي رهبري كاريزماتيك در كسب و كار انجام داده است كه مبتني بر كار وي با رهبران              

انشگاه تورنتو گرفته    و دكتراي خود را در رفتار سازماني از د         MBAوي  .  در سراسر دنياست  
 .است

 تماس با نويسندگان كتاب   ٤
 

اگر اين كتاب را ارزشمند يافته ايد و مي خواهيد علت آن را بگوييد يا پاسخ ها               :  تذكرات •
لطفا با آدرس زير مكاتبه كنيد يا از         .  و پيشنهاداتي داريد، منتظر شنيدن آنها هستيم       

 . كنيدديدن www.fieldbook.com:http//وب سايت ما در
ما تمام تالش مان را كرده ايم تا به تمام موادي كه در رقص تغيير استفاده                    :  اعتبار •

اما مي دانيم كه ممكن است برخي از منابع مهم از قلم افتاده               .  كرده  ايم، اشاره كنيم  
اگر احساس مي كنيد چيزي از قلم افتاده است لطفاً ما را مطلع كنيد تا كه در                  .  باشند

  . آن را لحاظ نماييمچاپ هاي بعدي
ما به جمع آوري و انتشار اطالعات درباره ي اقدامات           :  همكاري در كتاب هاي بعدي     •

مي توانيم در كتاب هاي بعدي اين اقدامات را       .  جاري سازمان هاي يادگيرنده عالقه منديم   
اگر شما مي خواهيد تجربه ي خود را توصيف كنيد يا كسي را مي شناسيد             .  مطرح كنيم 

 .لطفاً نامه اي به آدرس زير براي ما بفرستيد. ب است ما او را بشناسيمكه خو
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ما فهرستي از اطالعات همكاران رقص تغيير را در                      :  اطالعات همكاران   •
//www.fieldbook.com/contributors.html:httpآورده ايم . 

ما به طور مداوم موادي تهيه مي كنيم كه براي افرادي كه                  :  فهرست نامه نگاري  •
. خواهند سازمان  ها را تغيير بدهند يا يادگيري را در سازمان ها اشاعه بدهند، مفيدند            مي 

از اين توسعه ها آگاه    )  به صورت فردي، سازمان، تيم يا گروه مطالعاتي        (اگر مي خواهيد   
 .شويد، لطفا با ما تماس بگيريد و از وب سايت ما ديدن كنيد

 كه در رقص تغيير مرور يا معرفي شده اند          اگر مي خواهيد هر يك از منابعي را       :  منابع •
تهيه كنيد، توصيه مي كنيم كه با        )  شامل كتاب، نوار ويديويي، نرم افزار يا برنامه ها        (

 .  تماس بگيريد٠٠١-٨٠٠-٢٥٩-٠٩٥٧پيوند منابع با شماره تلفن 
 :تماس با ما •
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 ٥٥٥، ٥٥٤بصيرت اجتماعي 
 ٥٥٥بصيرت احساسي 

 ٥٥٥، ٥٥٤بصيرت ذهني 
 ٥٥٥-٥٥٦بصيرت زيست محيطي 

 ٥٥٣بصيرت مالي 
 ٥٥٦بصيرت معنوي 

 ٥٧٤منن، جان بك
 ٣٤٩، ١٦١، ١٠٤، ٣٠بكهارد، ريچارد 

 ٤٦٠بالك، پيتر 
 ٦١بلشتاين، جف 
 ٣٦٦بليك، رابرت 

 ٧٤بنديكت 
 ٥٧٩بنياد دالفورث 

 ٣٦٦بنيس، وارن 
 ٥٥٨بهرام، سياره 

 ٤٢٩كاوي بهينه
 ٥١٠بوبر 

 ٤٧٠، ١٦٨بوث اسويني، ليندا 
 ٢٩١بودن، ماري 

 ٧٤ل بوراشتاين، داني
 ٥٠٧بورگر، داو 

 ٥٠٣بورگمن، رابرت 
 ٤٨١، ١٧٢، ٣٩بوسني 

 ٩٧بوسيدي، الري 
 ٣٦٦، ٣٦٤بارگر، داو بوفن

 ٥٧٥بوكلي، استيو 
 ٥٧٥بونانو، مارگريت 

 ٥٧٧، ٢٦٣، ٢٦بونل، پيل 
، ٣٧٢،  ٣٧١،  ٣٦٧،  ٢٣٨بوهم، ديويد    

٥١٠ 
 ٤٨٩بوِون، ماري 

 ٥٧٥بيگارو، جمي 
 ٩٦بيل، جان 

 ٥٧٦بيلينگ، سندي 
 
 

 ٢٥٨پاپ ژان پل بيست و سوم 
 ٥٧٧پاچکو، خوزه 

ب

 پ



  رقص تغيير♦ ٥٨٦ 

 

 

 ٥١١، ٣٥٠، ٣٤٤، ٢٢٢پارساييان، علي 
 ٥١٦پاكارد، داو 

 ٥٧٤پالگون، مايكل 
 ٥٧٥پانچارد، ژان 
 ٦٥پاورز، ديكي 

 ١٢٩پديدارشناسي 
 ٤٩٨پراهاالد 

 ، ٢٦٧، ١٩١، ١١٠، ٥٦ي لينكلن پروژه
 ٤٣٩، ٨٩پروكتر و گمبل 
 ٥٧٧پريس، سوزان 

 ٥٧٦سي پريس، ليند
 ١٤١پطرس قديس 

 ١٥٧پگاسوس، صورت فلكي 
 ٣٦٤پنرينگر، تام 

 ١٣٩-١٤٤پوتنام، رابرت ، 
 ٤٥٨، ٤٥٥پورتر، ريك 

 ١٧٣پوگاسينگ، ميها 
 ٤٣٤، ٤٣٣پوالني، مايكل 

 ٤٤٧پياژه، ژان 
، ٢٣٢،  ٢٣٠،  ١٩٩،  ٣٤پيرس، ليندا    

٥٧٥، ٢٣٣ 
 ٣٦٦، ١٧٥پيشاصنعتي 

 ٣٥٦، ١١٨هاي فرهتگي فرضپيش
 ٥٠٩پيكاسو 

 ٥٧٥كو، كالين پي
، ٣٢٥،  ٣٢٤،  ٣٢٣،  ١٢٠،  ١١٣پيمايش  

٥٣٤، ٣٥٣، ٣٢٩ 
 
 

 ٢٥٨تاچر، مارگرت 
 ٤٧٦تاريخ يادگيري، رهبر شبكه 

 ٤٣٣ايچي، هيروتاكا تاكه
 ٥٧٦، ٤١٥، ٤٥٩تامسون، سو 

، ١٦٩،  ١٦٦،  ١٠٤،  ٩٨كنندگان  تامين
٤٦٥، ٣٤٨، ١٨٧ 

 ١٣٤-١٣٥تبيين آسانسور 

 ٣١تحول، تعريف 
 ٣٤٣ودن، رهبر عملياتي تدافعي ب

 ٣٤٣تدافعي بودن، گروه پيشاهنگ 
، ٤٨٨،  ٨٦،  ٥٦،  ٤٥٠٤٧تدوين سناريو   

٥٢٢،  ٥٢١،  ٥١٩،  ٥١٨،  ٥٠٤،  ٥٠٠ ،
٥٢٤، ٥٢٣ 

 ٥٦٦، ٢٦١-٢٩٩، ٤٤ترس و دلهره 
-٢٧٠ترس و دلهره، استراتژي مقابله        

٢٦٦ 
 ٢٦٤-٢٦٦ها ترس و دلهره، ديناميك

 ١٧٢تركيه 
 ٤٨٦ترنر، كريس 

، ٤٢٩-٤٩٧،  ٩٤،  ٦٥،  ٤٥  ،٤٤ترويج  
٥٦٦ 

 ٤٣٠ترويج و معتقدان واقعي 
 ٤٣٧-٤٤٥ترويج، استراتژي مقابله 

 ٤٣٤-٤٣٧ها ترويج، ديناميك
 ٤٣٨، ٤٣٧ترويج، رهبر شبكه 

 ٤٣٦مراتب ترويج، سلسله
 ٤٣٨هاي غيررسمي ترويج، گروه

 ٣٦٦، ١٦٢تريست، اريك 
 ٥٠١تساهل 

، ٣٤٦،   ٣٤٥،   ٣٤٤تساهل فرهنگي     
٣٧١، ٣٥٠ 
، ٤٤١،   ١٢٥،   ١٠٧،   ١٠٦گر   هيلتس

٥٦٧، ٤٨٢، ٤٦٧ 
 ١١١، ١٠٨، ١٠٧گر بيرون تسهيل
 ٤٥٧، ١٠٧گر داخلي تسهيل
 ٩٩-١٠٠ها گيري، شيوهتصميم

 ٤٩٠، ٢٣٦، ٢٢٦تعديل نيرو 
 ٢٣٧تعديل نيرو، مديران ارشد 

، ١٩٥،   ١٨٢،   ١٤٣،   ١٢٣،   ٧١تعهد   
٣٨٥، ٣٣٨، ٣٣٧، ٢٧٧، ٢٦٦، ٢٠٠ 

 ١١٨تعهد شخصي 
 ٦٣، ٢٩عت تعهد و اطا

 ٣٢٩تعهد، انگيزه 

 ١٨٢تعهد، گروه پيشاهنگ 
 ٣١تغيير بنيادي، تعريف 

، ١٩٥،  ٩٨،  ٩٦،  ٩١-٩٠تغيير فرهنگي 
٤٥٨،  ٤٥٠،  ٣٦٨،  ٣٥٩،  ٢٩٦،  ٢٣٩ ،
٤٨٦ 

 ١١٩تغيير فرهنگي، مقاومت 
 ١٥تغيير و مديرعامل 

 ٢٠٩-٢١١ي تغيير، آينده
 ٣٠تغيير، تعريف 
 ٤٠-٤١ها تغيير، چالش
 ٢١-٢٦ي حيات تغيير، چرخه

 ٧٢تغيير، رهبر اجرايي 
 ١٨٣تغيير، رهبر عملياتي 

 ٢٦ي تفكر تغيير، شيوه
 ١٣٣، ١٣٠تغيير، عامالن 
 ١تغيير، ماهيت 

 ٥٦٩، ٤٢٠، ١٧١تغيير، مديران ارشد 
 ٢٠٧-٢٠٨تغيير، مستندسازي 

، ٣٩٤،  ٣٤٩،  ٢٦٣،  ٢٢٧تغيير، مقاومت   
٥٦٢ 

 ٣١٣گرا تفكر تقلیل
، ٧٦ ،   ٥٥،  ٥٤،  ٢٥،  ١٤تفكر سيستمي   

٣٢٢،  ٣١٧،  ٢٩٨،  ١٩٨،  ١٣١،  ١١٢ ،
٥٧٨، ٥٠٨، ٤٢٦، ٣٧٩ 

 ١٥٧تفكر سيستمي، انواع 
 ٤١٩، ٤٠٣، ٣٩٣تفويض اختيار 

 ٤٢٧تكنيك دو پرچم 
 ٤٠٠تگزاسكو 

 ٤١٩، ٤١٧، ٣٩٨، ٣٨٠تمركز زدايي 
 ٣٤٣تنگ نظري، گروه پيشاهنگ 

 ٥٢٣توتو، دزموند 
 ٤٩٢توربرويل، فيل 
 ١٧٢، ١٧٠تورسن، كريس 

 ٥٧٤رنتون، جان تو
 ٥٣٥-٥٣٨ي پايدار توسعه

 ٤٧٨، ٣٩توفان صحرا 

ت



٥٨٧ ♦ نمايه  

 

 

 ٢٩٧، ٢٩٦توماس روزولت 
 ٤٧٠، ٤٥٧، ٤٥٥توماس، آلن 
 ٥٧٥توماس، آن 

 ٥٢٦، ٥٢٥توماس، اندي 
 ٤٤توينبي، آرنولد 

، ٣١٥،  ٣١٤،  ٣١٣،  ٣١٢،  ٣٠٨تويوتا  
٤٣٩، ٤٣٨ 
 ٥٧٥تي، ويكي تويي

 ٥٧٥تيبز، هاردين 
 ٢٩تيرلينك، ريك 

 ١٩٩وئل تيشي، ن
 ٤٤٣تيم تاروس 

 ٩٦تيم كراتون ويل 
 ٣٢ي محصول هاي توسعهتيم
 ٩٥اي هاي چندوظيفهتيم
 ٩١هاي قطري تيم
، ١٨٧،٣٣٢،  ٣٦ايهاي ميان وظيفه  تيم

٣٨٩، ٣٨٧ 
 
 

 ٥٧٥، ٣١٠، ٩٠جاكوبسون، بتسي 
، ١١،  ٣،  ٢ي يادگيري سازماني     جامعه

٢٦٣،  ١٣٩،  ٥٩،  ٤٩،  ٣٦،  ٢٦،  ١٦ ،
٥٧٨، ٥٧٥، ٥٧٠، ٣٧٩، ٣٠٨-٣١٠ 

 ٤٦٦جانسون لنز، پيتر و ترودي 
 ٤٢٦جانسون و جانسون 

 ٢٥٢جانسون ويل 
 ٣٠٣، ٣٧جانسون، تام 

 ٤٧٠، ١٠٩جانسون، تري 
 ١١١جانسون، تري 

 ٣١٠جانسون، توماس 
 ١٥٧جانسون، لونا 

 ٤٥٣، ٤٥١، ٤٤٧ويل فودز جانسون
، ٥١٠،  ٥٠٩،  ٥٠٠،  ٢٧٤جاورسكي، جو   

٥٢٠ 
 ٢٣٤جاورسكي، لئون 

 ٥٧٨ي ادگارد بوز يزهجا
 ٥٤٩ي دمينگ جايزه
 ٥٤٩ي ژاپني كيفيت برتر جايزه

 ٤٢٢، ٣٨٢جدال اختيار 
 ٢٨٠-٢٨١ي تبادل افكار جلسه

 ٢٩٥، ١٦٥جنبش حقوق مدني 
، ٩١،  ٨٨،  ٤١،  ٣٨،  ٣١جنرال الكتريك   

٢٠٥،  ١٦٣،  ٩٩،  ٩٧،  ٩٥،  ٩٤،  ٩٣ ،
٤٥٠، ٤١١، ٣٧٧ 

 ٩٠-٩١جنرال الكتريك، تغيير فرهنگ 
 ٣٦٥، ٣٣٨ فودز جنرال

، ٤٣٩،  ٤٣٨،  ٣٤٩،  ٣٣٨جنرال موتورز   
٤٩٩، ٤٥٠ 

 ٥٧٤جواد، نسيم 
 ٢١٣، ٢١٢جونز، مايكل 

 
 

 ٤٤چالش، تعريف 
 ٢٣٤هاي سازگار چالش
 ١٢٧انداز شخصي چشم
 ١٠١مشترك /اندازي شخصيچشم

 ١٢٠چلنجر، انفجار 
 ٢٢چمپي، جيمز 
 ٥٧٥چيس، نادين 

 ٥١١چين 
 
 

 ١٧٣-١٧٤ادراك / حس
 
 
 ٤٧١-٤٧٢اي ي شيشهانهخ

 ٢٩١ي گسترده خانواده
 ٢٩٣، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩ي منشا خانواده
 ٢٠٥ي تفكر سيتسمي خبرنامه

 ٢٢٥، ٣٩خدمات شل 
 ٣٨٤خال انسجام 

 ٣٨٥خال انسجام، گروه پيشاهنگ 

 ٣٨٠، ٩١خليج فارس 
 ٥١٠خواست عالي 
 ٥١٠خواست ناآزاد 

 ٥٢٢، ٤٣١خودبيني 
 ٣٤٨، ٦٤خودبيني 

، ٣٤٣،  ٣٣٩گروه پيشاهنگ   خودبيني،  
٣٤٥ 

 ٣٩٥خودكنترلي 
 ٣٨٦، ٣٨٤، ١٤٨خودگرداني 
 ٥٤٩خوزه، رائول 

 
 

 ١١٣، ١٠٩دائو، هرب 
-٣٣٥،  ٣٠٩،  ٢٠٣داشبورد عملكرد    

٥٠٨، ٤٥٤، ٤٥٣، ٣٣٠ 
 ٢٩٨، ٢٩٧داگالس، فردريك 

 ٥٧٥، ٣٦٦دالورث، اد 
 ٥٧٥دانزيك، جيل 
 ٤٣٣دانش پنهان 

 ٤٣٣دانشكده اقتصاد لندن 
 ٥٧٩، ٤٧٧ه آكسفورد دانشگا

 ٥٥٥دانشگاه آيوا 
 ٣٣٠دانشگاه استانفورد 

 ٣١٠دانشگاه ايالتي پورتلند 
 ١٥٨دانشگاه ايالتي نيويورك 

 ٥٨٠دانشگاه تورنتو 
 ٤٤٥دانشگاه جورج واشنگتن 

 ٥٤٥دانشگاه سالفورد 
 ١٦دانشگاه صنعتي شريف 

 ٥٧٩دانشگاه كاروليناي جنوبي 
 ٥١٩دانشگاه كاليفرنيا 

 ٩٦كلمبيا دانشگاه 
 ٩٦دانشگاه ميشيگان 

 ٥٧٩دانشگاه نيوهمشاير 
 ٥٧٨، ٥٧٧دانشگاه نيويورك 
 ٥٥٨، ٢٨٠، ١٣٩، ٢٥دانشگاه هاروراد 

ج

چ

ح

خ

 د



  رقص تغيير♦ ٥٨٨ 

 

 

 ٤٦١ميلر، كتي دان
 ٤٣٩دايملر بنر 

 ٥٠٠، ٤٩٩، ٣٢، ٣١١دراكر، پيتر 
 ١٧٤دريافت حسي 

 ١٥٣دريفوس، هوبرت و آلبرت 
، ٣٨١،  ٣٨٠،  ٣١٧،  ٤٩دستور و كنترل    

٤٠١ 
 ٢١١ و كنترل، سناريو دستور

 ٣١٣دكارت، امانوئل 
، ٢٦٧،  ٢٣٣،  ٦٢،  ٣١دمينگ، ادواردز   

٣١٤، ٣١٢ 
 ٧٨دن كيشوت 
 ٥٧٥دنمن، وندي 

 ١١٣دواس، دي،اي 
 ٥٧٥دوتون، ژانيس 
 ٣٤٩دورانت، بيلي 

 ٣٥٠، ٣٤٦دوفرهنگي شدن 
، ٣٤٤،  ٢٢٢،  ٣٨،  ٣٧،  ١٣دوگاس، آريه   

٥١١، ٣٥٠ 
 ٣٦٤، ١٧٢، ١٧٠دولي، جف 
 ٤٤٨رايان دوميان، ب

 ١٢٩دوي، جان 
 ٤٧٠بال، آنتوني دي

 ٤٣٨ديترويت 
 ٥٠٧، ٣١٦، ٣٤ديترويت اديسون 

 ٣٦٥، ٣٦٤ديجيمون 
 ٤٩٠ديسني 

 ١٧٠ديكسون، جيمز 
، ٤٤٢،   ٤٣٤،   ٤٣٢ديكسون، نانسي     

٤٤٥ 
 ٢٤١هاي انساني ديناميك

٤٠٥-٤٠٩،  ٣٩٤،  ٣٨٠،  ٣٧٩هوك  دي
 ،٤٢٣ 

 ٩١ديوار برلين 
 ٣٦١ديويدسون، برادران 

 ٥٢٣، ٥٢٢ويس، راب دي

 
 

 ٣٧١بوديسم ذن
 ٣٤٤، ٣٣٨ذهنيت متعصب 

 
 

 ١٤٧-١٥٣رائو، مايك 
 ٥٧٤رابرتز، جيم 

، ١٦١،  ١٥٧،  ١٣٤،  ١٣٠رابرتز، شارلوت   
٥٠٥،  ٣٩٨،  ٢٧٢،  ٢٥٠،  ١٨٨،  ١٧٢ ،
٥٧٩، ٥٧٦، ٥٥٠، ٥٤١، ٥٢٥ 

 ٣٦٥راجرز، اورت 
 ٥٧٦، ٥٧٥راجرز، جودي 
 ١٥٣راجرز، ريچارد 
 ٥٧٨راس، جاسون 

 ٥٧٨، جسيكا راس
 ٥٧٨، ٥٧٥راس، جوشا 

 ٥٧٨راس، جويس 
٢٧٠، ١٨٨، ١٣٧) ریک(راس، ريچارد  

  ،٥٣٣،  ٥٣٠،  ٤٤٥،  ٤٣٢،  ٤٤٩،  ٣٣٠ ،
٥٧٦، ٥٧٩ 

 ٥٧٨رافرتي، ليندا 
 ٤١٣راكفلر، جان 
 ٥٧٧، ٤٣٩راكي مانتين 
 ٥٧٧ران، كريس 

 ١٣٣رايان، تام 
 ٤٥٥رايد، كالين 

 ٢٣٠راين، تام 
 ٤٦٧، ٤٦٦راينگلد، هوارد 

، ٣٢٤،  ٤٨،  ١٥،  ١٤،  ١٢،  ٢  قص تغيير ر
٥٨١، ٥٨٠، ٥٧٨، ٥٧٥، ٥٧٤، ٥٧٣ 

 ٣٧٨ي ارزش رنجيره
 ١٩رنسانس 

 ٥٧٥رنش، گيل 
، ٢٢٥،  ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٣٤رهبر اجرايي    

٣٠٧، ٢٧٧ 

 ١٩٤، ٥١رهبر اجرايي 
 ٢٢٩گزار رهبر خدمت

 ٢٢٩رهبر دستوردهنده 
، ١٣١،  ٥٦ ،   ٥١،  ٣٣،  ١٥رهبر شبكه   

١٩٣، ١٩٢ 
 ٣٣هبر عملياتي رهبر شبكه و ر

 ٣٤مراتب رهبر شبكه و سلسله
 ٨٨رهبر شبكه، انعطاف زماني 

 ٣٤رهبر شبکه، نقش 
، ١٣١،  ٥٦،  ٥١،  ٣٢،  ١٥رهبر عملياتي   

٣٠٧، ٢٢٣، ١٩٣، ١٩٢ 
 ٨٩، ٨٨رهبر عملياتي، انعطاف زماني 

 ٢١٧رهبر عملياتي، ايستادن پاي حرف 
 ١٩٣رهبر عملياتي، منابع مالي 

 ٣٧رهبر قهرمان 
 ١٢٧-١٢٨ و هدايت رهبر

 ١١٧رهبر، ارتباط 
 ٩٩گيري رهبر، تصميم
 ١٣٢رهبر، هدايت 

 ٢٤٢، ٣١-٣٢، ١٥رهبري 
 ٩٠رهبري قهرمان 
 ٣٧، ٣٦رهبري و تغيير 

، ٣٥،  ٣٠،  ٢٧-٢٨ي  رهبري، اسطوره 
٥٥ 

 ٢٧-٣٠ها رهبري، شيوه
 ٥٦٨، ٥٦٧روابط فراكتالي 

 ٥٧٤روبين، استيو 
 ٣٦٤روبين، هريت 

 ٥٧٨روت، اريك 
، ٥٧٦، ٤٨٣، ٤٦٩، ٢٤، ٣٣ت، جورج   رو

٥٧٩ 
 ٥٧٨روت، مگي 
 ٤٠٨روتن رابل 

 ٥٧٧، ١٥٣ي تفكر سيستمي روزنامه
 ٢٥٨روزولت، لينور 
 ٥١٩روسل، استيو 

ذ

 ر



٥٨٩ ♦ نمايه  

 

 

 ٤٠٩روسي، دبورا 
 ٥٧٥، ٣٨٩روسي، كارل 

 ٢٠، ٢روشن، محمد 
 ٤٠٩روگو، جان 
 ٤١٣رونكز، باب 
، ٢٣٢،  ٢٢٥،  ٣٩،  ٣٧،  ٣٥رويال شل    

٥١٩-٥٢٢،  ٤٩٩،  ٤٦٨،  ٣٤٤،  ٢٣٤ ،
٥٢٩-٥٣٦، ٥٢٥ 
 ٥٧٦، ٤٧٨، ٤٧٧پنينگ، نلسون ري

 ٢٣٥ريچ، رابرت 
 ١٦٩ريچاردسون، جورج 
 ٢٩٣ريچاردسون، رونالد 

 ٤٦٧، ٤٦٦ريكرت، ليز 
 ٤٨١، ٣٦١ريگان 

 ٣٦٧يري، ماكس ري
 
 

 ٨٨زمان آرامش 
 ٥٦٧، ١١٦، ٩٠، ٨٥، ٨٤زمان، انعطاف 

 ٩٩-١٠١زمان، ايجاد 
 ١١٥ زمان، ساختاريابي مجدد

 ٢٣٥، ٤٥زنان 
 ٨٩ي توليد زنجيره

  ٣٩زندگي شخصي 
، ٨٧،  ٦٣زندگي شغلي   /  زندگي شخصي 

٢٣٥، ١١٩، ١١٣-١١٤ 
 ٢٠٥، ١١١، ١١٠، ١٠٩زنيوك، دانيل 

 ٥٧٦، ٢٢٢زوپانسكي، سوزان 
، ٤٨٦-٤٨٨،   ٤٣١،   ٦٧،   ٦٥زيراكس   

٥١٣، ٥١٢ 
 ٢٠٤زينوفودز 

 
 

 ٤٣٩،٥٠٥، ١٧٤، ١٧٠، ٧٣ژاپن 
 ٤٠٢-٤٠٥، ٣٨٠ژاك، اليوت 
 ٥٤٩، ٢٤١ژوهانسبوگ 

 

 
 ٢٩٠ساتير، ويرجينيا 

 ٢٨٥ساختار پرفشار، آناتومي 
 ويوا، كن-سارو

 ٤٥٣، ٤٤٩سازمان بهداشت جهاني 
 ١٣٨سازمان غيرانتفاعي 

 ٥١١، ٤٠٢، ٢٢٢، ٩٠ماشين / سازمان
، ٣٩٠،   ٦٠،   ٣٠دهي مجدد     سازمان

٤٥٨، ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٩١ 
 ٢٢هاي غيرانتفاعي سازمان
 ١١غيردولتي هاي سازمان

 ٥٧٦، ٥٧٥ساكرافاميليا، روبين 
 ١٦٥ساگال، دوربون 

 ٥٧٥سالداريگا، آلبرتو 
 ٦٥سالومون گري، استي 

 ٣٤٩سالون، آلفرد 
 ٥٧٥سانتوس، فرانسيسكو 

 ٥٥٥ساواف، آيمن 
 ٥٤٢-٥٤٤ساويج، جان 
 ٥٧٥، ١٠٩ساوينو، تيم 

 ٤٧٠سايگل، اريك 
 ٢٦٧، ١٩٥، ١١٠، ٥٦سايمون، فرد 

 ٤٣٣سرل، جان 
 ٧٨سروانتس 

 ٤٤٢سريواستوا، سورش 
 ٢٩سزوالك، چارلز 

 ٣٢سقراط 
 ١٠٣سكوت گروهي 

، ٣٥٧،  ٣٢٧،  ٢٧٨،  ٢٢٩مراتب  سلسله
٥٠٩، ٤٨٥، ٤٢٣، ٣٨٩، ٣٧٩ 

 ٤٠٩مراتب فراكتال سلسله
 ٤٠٢-٤٠٥مراتب مسئول سلسله
مراتب مسئول، رهبر عملياتي       سلسله
٤٠٣-٤٠٤ 

 ٣٨٠مراتب، آينده سلسله
 ٢٥٨سلون، آلفرد 

 ١٧٧سمفوني پنجم 
 ٤٣٢سندو، دنيس 

 ١٠٢گو ديهسن
 ١٠فرانسيسكو سن

 ٣٥٢سنگاپور 
، ٤٧،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٠،  ١٦،  ٢سنگه، پيتر   

١٩٩،  ١٩٠،  ١٨٨،  ١٣٩،  ٧٣،  ٥٥،  ٤٩ ،
٥٧٦،    ٥١١،    ٤٧٠،    ٤١٧،    ٤٠٩ ،

٣٢٤، ٣٠٢، ٥٧٨٢٥٤ 
 ٥٧٨، ٥٧٤سنگه، ديانا 

 ٥٧٨سنگه، ناتان، 
 ٤٧٢-٤٧٤سه برادر 

، ٣٩٣، ٣٧٧، ١٩٠ ،١٦٦، ٩٦داران سهام
٥١٧، ٥٠٢، ٤١٠-٤١١، ٣٩٦ 

 ١٠٣سو، ون 
 ٥٤١، ٥٣٨، ٥٣٦، ٥١١سوئد 

 ٤٣٩سوبارو 
 ١٧٣سولسو، رابرت 

، ٤٨٤،   ٤٨٣،   ٣٥سوليوان، گوردون     
٥٧٥ 

 ٤٢٦سوني 
 ٢٠سويل 

 ٢٥٥سيستم بهداشتي مريت 
 ٥٥سيستم هاي زنده 

 ١٥٧-١٥٨سيستم، تعريف 
 ١٦٨، ١٦٠-١٦١هاي اجتماعي سيستم
 ١٦٢اجتماعي، تمرين هاي سيستم
 ١٦٨، ١٥٨هاي باز سيستم
 ١٥٩هاي باز، تمرين سيستم
، ٧٦،   ٥٢،   ٤٧،   ٣٦هاي پويا     سيستم

٥٠٧، ٤٧٧، ١٣٧ 
، ١٦٥،  ١٦،  ١٣،  ١٢هاي زنده    سيستم

٥٦١، ٥٤١، ١٦٨ 
 ٥٥هاي زنده سيستم
 ١٦٦هاي زنده، تمرين سيستم
 ١٦٢-١٦٣هاي فرايندي سيستم

 ز

 ژ

س



  رقص تغيير♦ ٥٩٠ 

 

 

 ١٦٤هاي فرايندي، تمرين سيستم
 ٣٦٦شور، ادي سي

 ١٨٦سيالنت، راجر 
، ٤٣١،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥سيلي براون، جان     

٤٣٢ 
 ٣٦٤سيمپسون، دان 

 
 

 ٣٦٣، ٣٦٢شاپيرو، اندري 
 ٣٩٦شادويك، استيو 

 ٥٣٦شامچر، اينكبورگ 
 ٥٧٤شاول، راجر 

، ٥٧٥،  ٤٧٠،  ٣٥٢،  ٣٥١شاين، ادگار    
٥٧٦ 
 ٦٦ها و ترويج شبكه
، ٦٦،  ٦٥،  ٣٤،  ٣٣هاي غيررسمي   شبكه
٥١٦، ٨٤ 

 ٤٩٦-٤٩٧ي احمق شبكه
 ٦٤ها ي جهاني پااليشگاهشبكه
 ١٣٨هاي يادگيرنده ي سازمانشبكه
٤٧٨-٤٨٣،  ٣٦٣،  ٣٦٢،  ٣٩سازي  شبيه

 ،٥٠٦ 
 ٢٧٤شركت رهبري آمريكايي 

، ٤٤٩،   ٦٤،   ٣٣شركت نفتي بريتانيا    
٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٠، ٤٥٥-٤٦٠، ٤٥٤ 

 ٥٤٢شرون، بيل 
، ٣٥،  ٣١،  ٢٩،  ١٣،  ٤شرکت نفتی شل    

١٩٩،  ١٨٥،  ١٣٣،  ٦٥،  ٥٦،  ٣٩،  ٣٨ ،
٢٢٥،  ٢٢٢،  ٢٠٣،  ٢٠٢،  ٢٠١،  ٢٠٠ ،
٢٣٢،  ٢٣١،  ٢٣٠،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٦ ،
٣٧٩،  ٣٥١،  ٢٧٤،  ٢٦٧،  ٢٥٠،  ٢٤٦ ،
٤٩٢،  ٤٤٥،  ٣٩٨-٤٠٢،  ٣٩٤،  ٣٩٢ ،
٥٥٤، ٥٢١، ٥٠٨، ٥٠٠ 

، ٣٤٥،  ٣٢٩،  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٧شفافيت  
٥٦٦، ٣٧١، ٣٦٧، ٣٤٨ 

 ٣١١الو، گوردون شليتگ

 ٩٦شنير گريك 
 ٥٧٧رتز، پيتر شوا

 ٥٧٤شوارتز، دني 
 ٥٧٧شولتز، هوارد 

 ٤٧٠شون، دون 
 ٢١٣، ٢١٢شيبلي، جان 

 ٢٣٣پارد، هرب شي
 ٥٧٧شيرمن، بيل 
 ٥٧٥شيسل، هري 

 ١٩٨، ١٣٨شيكاگو 
 ٣٩شيميايي شل 

 ٢٨٥-٢٨٨هاي قهرماني شيوه
 
 

 ٢٠٥طرح اسكنلون 
، ٣٠٣،  ٥٦،  ٥٥،  ٣٦ريزي محصول   طرح
٤٧٧  ،٤٤٣،  ٤٢٩،  ٤٠٨،  ٣٨٤،  ٣٢٤ ،
٥٧٩، ٤٧٨ 

 
 

 ٢٧٠، ٢٦٥-٢٦٦ظرفيت شفافيت 
 ٥٦سازي ظرفيت
، ٥٦٢،   ٧٧،   ٤٥هاي مرتبط     ظرفيت

٥٦٧، ٥٦٥ 
 
 

 ١٠٩-١١٣، ١٠٧، ٨٨هاي عمل عرصه
 
 

 ٥٦٤غيرخطي بودن 
 
 

 ٥٧٧فالتون، كاترين 
 ٣٨٥فاين، چارلز 

، ٤٠٠،  ٣٩٥-٣٩٨ها  فدراليسم شركت 
٤٠٧، ٤٠٦ 

 ٥٧٥فدريكو، دي 
 ٤٦٦، جني فراستون گونزالز

 ٩٦فراميون، كتي 
 ٢٩٨، ٢٩٧فرانكل، ويكتور 

 ٩٦-٩٧فرايند تسريع تغيير 
 ٧٧، ٤٦فرايندهاي تعادل 
، ٧٣،  ٦٣،  ٥٨-٥٩،  ٣٧فرايندهاي رشد   

٧٨ 
 ٧٤فرايندهاي رشد طبيعي 

، ٣٧،  ٢٦،  ٢٤فرايندهاي محدود كننده    
٥٦٢-٥٦٣، ٧٧، ٧٦، ٥٢، ٤١ 

، ٤٧-٤٨،  ١٦،  ١٤هاي يادگيري   فرمان
٥٣٦، ٥٠٨، ٤٢٤، ٢٩٨، ٧٢، ٦١، ٦٠ 

 ٢١٢-٢١٣فرهنگ تمريني 
٣٥٧،  ٣٥١،  ٢٧٢،  ٤٢فرهنگ سازماني   

 ،٥٤٥، ٤٨٥، ٤٥٨، ٤٥٠، ٤٠٥ 
، ٣٥٣،   ٣٥٢فرهنگ سازماني، تغيير       

٣٥٨ 
 ٢٤٥فرهنگ قدرداني 

 ١٢٢فرهنگ قلدرمآبانه 
 ٢١٢-٢١٣گرا فرهنگ نتيجه
 ١٧٨فريتز، رابرت 

 ٤٠٠فريتولي 
 ٤٧٠فريك، رابرت 
 ٥٧٨فست كمپاني 

 ١٢٩فالهرتي، جيمز 
 ١٧٩فلسفه 
 ١١٨فلكچر 

 ٢٦٧، ٢٥٠، ٣٥فلور 
 ٥٧٥فلورر، بن 

 ٥٧٨، ٤٧٠، ٤٦٨فلورر، فيث 
 ١٢٩فلورس، فرناندو 

 ٤٤٠، ٤٢٦، ٣٢٢آوري اطالعات فن
 ٦٣فورچون 

٥٦،  ٥٥،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٤،  ٣٣،  ٢٩،  ٢فورد  
  ،١٨٧،  ١٨٦،  ١١٠،  ١٠٩،  ٦٧،  ٦٥ ،

٢٦٧،  ١٩٤،  ١٩٣،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩ ،
٥٧٩، ٤٧٨، ٤٤٣، ٤٣٩، ٣٠٧ 

ش
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 ٤٧٦-٤٧٧فورد، تاريخ يادگيري 
 ٥٧٥فورد، جوزي 
 ١١١فورد، ديويد 
 ٣٤٩، ١٩١فورد، هنري 
 ٥٧٦، ٣٦٦فورستر، جي 

 ٤٥٥فوفكو 
 ٣١١فوالد كارنجي 
 ١٤٦فولت، پاركت 
 ٤٣٩، ٤٢٦فولكس واگن 

 ٤٧٠فوير، جان 
 ٤١١فيشر، جورج 

 ٤٢٦، ٣٦٦فيليپس 
 ٥٧٥، ٣٢٤فيور، امي 

 
 

 ٢١١، ٢١٠ت، سناريو قايق نجا
 ٥٢٤، ١٧٢قبرس 

 
 

 ٥٧٧كائوفر كاترين 
 ١٦٧، ١٦٥، ٣٧كاپرا، فريتيوف 
  ٣١١، ٣١٠كاپالن، رابرت 

 ٣٦٤كاپيتون، ينجامين 
 ٤٠٩، ٤٠٧كاتر، بنت 

 ٤٠٨كاتلر، جفري 
 ٥٧٥، ، ٤٦٩، ٤٦٦، ٣٦٤كاراش، ريك 

 ٣١٠كارت امتيازي متوازن 
 ٣٠٨كارتسد، گوران 

 ٥٧٥كارستت، جورن 
 ٣٦٤ميشل، داف كار

 ٥٧٦كارول، جان 
، ٢٢٥،  ٢٠٠،  ٥٦،  ٣٥،  ٢٩كارول، فيل   

٥٥٤، ٣٩٩، ٣٥١، ٣٥٠، ٢٦٧، ٢٤٥ 
 ٥٧٤كاريدز، تري 
 ٤٧٩كازبي، فيل 

 ٥٧٦كاسپر، دانيل 

 ٥٢٤كاستاريكا 
 ٤٧٠، ٣٦٠كاستلبرگ، مارتي 

 ٥٧٧، ٤٣٣، ٣١٧، ٦٢كافمن، فرد 
 ٥٠٥كاكو، ريوزابورو 

 ١١٨كالب 
 ٢٩٤كالج موهاوز 

 ٣٤٧ول، ديويد كالد
 ٣٦٢كالدول، مالكوم 
 ٥٧٥كالزي، تيموتي 

 ٥٣٣كاليفرنيا 
 ١٤٧-١٥٣كالينز، پيتر 
 ٥٧٧، ٥١٩كالينز، ناپير 

 ٥٢٢كانادا 
 ١٧٩كانت، امانوئل 

 ٤٤٨كانترو، آن 
 ٢٨٢ ،٢٨٥، ١٤٧، ١٤٢كانتور، ديويد 

 ١٤٨كانتيكتات 
 ٥٢٠، ٥١٨كاهانه، آدام 
 ٥٠٨، ١٥١، ١٤٧ي كاوننت، بيمه

، ١٩٩،  ١٩٠،  ١٠٦،  ٥٦ استفان    كاوي،
٣٩٩، ٣٧٨ 

 ١٣٧كايه، بو 
 ٧٤كپلر، يوهانس 

 ٣٢كتاب امثال سليمان 
 ٢٩٩كتاب مقدس 

 ٩٦كر، استيو 
 ٢٨٩كر، برندا 

 ٥٧٤، ٤٧٠، ١٧٨، ١٢٠كراشويتز، نينا 
 ٤١٢كراوفورد، ريچارد 

، ٣١٨،  ٣١٧،  ٣١٦،  ٣٠٩،  ٣٤كرايسلر  
٤٤١، ٤٣٩، ٤٢٦ 
 ٣٥١ي شمالي كره

 ٤٧٠ كروز، برندار
 ٣٦٤كروس، سام 
 ٥١٧كروك، راي 

 ٥٥٨سن، كاليتون كريستن

 ٣٦٢كرين، جاناتان 
 ٤٤٨كسي، جان 

 ٥٧٥كالپ، كاريل 
 ٣٦٦كالرك، گري 

 ٥٧٤كاليزمن، جورج 
، ١٦٩،  ١٦٠،  ١٢٩،  ١٢٠كالينر، آرت    

٣٢٤،  ٢٩٩،  ٢٧٩،  ٢٤١،  ١٧٩،  ١٧٨ ،
٤٦٦،  ٤٠٥،  ٣٩٨،  ٣٧٥،  ٣٦٤،  ٣٣٩ ،
٥٧٨، ٥٥٨، ٤٦٩، ٤٦٨ 

 ٥٧٥د كالينر، ا
 ٥٧٨كالينر، فرانسس 

، ١٣٦-١٣٧،   ١٣٥كلمات تخصصي      
٣٥٠، ٣٤٧ 

 ٥٢٤، ٥٢٣كلمبيا 
 ٥٧٧، ٥٧٥كلي، ايمون 
 ٥٧٥كلي، جان 

 ٤٥٩بوستر كليف
 ٥٧٦يري، ريتا كلي

 ٢٠، ٢كمال هدايت، حافظ 
 ٥٧٥، ٢٣٥نلدا ، كمبرون 

، ٨٣-١٢٠،  ٧٥،  ٤٥،  ٤٢كمبود وقت    
١٨٨ 

-٩٠هاي مقابله   كمبود وقت، استراتژي  
٨٦ 

 ٨٤-٨٦ها كمبود وقت، ديناميك
 ٨٣كمبود وقت، مديران ارشد 
 ٨٣كمبود وقت، مديران ارشد 

 ٤١٦كنترل 
 ٥١٠كنفوسيوس 

 ٥٥١كواكرها 
 ٥١٥، ١٠٢كوبل، كريستين 

 ٥٧٥كوبوتا، راندي 
 ٥٥٥كوپر، رابرت 

 ٤٤٢كوپررايدر، ديويد 
 ٣٦٦، ٢٢كوتر، جان 

 ٤٩٠، ٣٥٣سازي كوچك

ق

ک



  رقص تغيير♦ ٥٩٢ 

 

 

 ٣٨سازي كوچک
 ٥٧٥ كوزبي، فيل

 ٣٦٦كوشمن، راي 
 ٤٤٧كولب، ديويد 
 ٥٧٥كولمن، ژانت 
 ٢٣٤كوين، رابرت 
 ٥٧٢كويين، دانيل 

 ٥٢٠كيپ تاون 
 ٢٠٤كيس، جان 

 ٣٦٤بولت، ميرنا كيس
 ٥٧٦، ٥٧٥، ٤١٧، ٢٤٩فر، چارلي كي
 ٤٧٨، ٤٧٧فر، دان كي

 ٩٧، ٩١كيفيت شش سيگما 
 ٥٧٧، ٢٠٥، ١٥٧، ١٥٣كيم، دانيل 

 ٤٦٧، ٤٦٦كيمبل، ليزا 
 ٥٧٦، ٢٦٧، ٢٢٤، ١٩٧فر كيمني، جني

 ٥٤٢-٥٤٤كيوشي، تاشي 
 
 

 ٥٥٠گارتن، جفري 
 ٣٤٩، ٢٥٧گاردنر، هوارد 

 ٩٦گاگر، ران 
 ٤٦٨، ٤٦٦گالر، گراهام 
 ١٦٥گالوين، باي 

 ١١٣، ٧٤گاليله، گاليلو 
 ٥٥٦، ٥٤١، ٥٣٧گام طبيعي 

 ٢٥٨، ٢٣٤گاندي، مهاتما 
 ٥٠٣گرو، اندي 

، ٧٢، ٦٤، ٦٢ ، ٥٥ -٥٦گروه پيشاهنگ  
١٩٦، ١٢١، ٨٦ 

 ٧٥گروه پيشاهنگ، رهبر 
-٤٨٨،  ٤٣٢،  ٤٣١هاي غيررسمي   گروه
٤٨٦ 
 ٢٢٦هاي كاري گروه
 ٦٧هاي مطالعه گروه
 ١٣٧هاي مطالعه، هدايت گروه

 ٤٧٠، ٢٩٤گريگوري، توني 
 ٤٠٨گرين، استيو 

 ٢١، ٢٠گرينلند 
 ٥٧٧گلت، رابرتا 
 ٤٧٠، ١١٢، ١٠٩گلوور، ريك 

 ٥١٠گوانزي 
 ١٧٧گوته 

، ٢٥٨،  ٢٣٤،  ١٦٩،  ١٥٧گودفري، بيل   
٥٢٥، ٤٩٤، ٣٦٤ 

، ١٩٧،  ١٥٧،  ٧٦،  ٥٣گودمن، مايكل    
٥٧٦، ٥٧٥، ٤٥٩، ٣١٠ 
 ٢٥٢گور 

، ٢٣٠-٢٣١،   ١٧٥-١٧٦گوش دادن     
٣٧٤، ٣٥٨، ٢٩٢، ٢٧٣، ٢٦٨ 

 ١٦٠گولدرت، اليجاه 
 ٥٧٤گولنؤ مائورين 

 ٤٤٤گون، گريك 
 ٤٧٠گيلبرت، جودي 

 ٢٥٥گيلبرستون، راجر 
 ٤٩٧، ٤٩٦گيلدر، جورج 

 
 

، ٤٧٧،  ١٨٩،  ٧٥،  ٥٥،  ٣٤لئو، ويك    
٥٧٥ 
 ٣٣٨هيد الك

 ١٧٨النگر، آلن 
 ٥٧٧اليكلي، لورا 

 ١٩٦لدت، وينستون 
 ١٣٧لدنر، دنا 

 ١٩٥لندگراف، ديك 
 ٣٦٦لوبن، كورت 

 ٥٠٧، ٢٥٣لوبيا، جان 
 ٢٥٨، ٣٢لوتركينگ، مارتين 

 ٥٧٥لوكاس، تيم 
 ٤٠٩لوكوني، فرد 

 ٤٠٩سن، اسكات لونتيس

 ١٢٤ستروس لوي ا
 ٥٥٤، ١٦١لوين، كورت 
 ٤٣٩، ٣٦٦لوينز، اموري 
 ٥٧٧لوينز، هانتر 

 ١٦١ليپت، رونالد 
 ٤٦٦ناك، جسيكا ليپ

 ٢٥١ليتدمانن، دن 
 ٥٧٥ليچپنسكي، آنجال 

 ٢٣٨ليومور 
 
 

 ٣٣ماتايا، اهود 
 ٥٧٥ماترانگا، لوري 
 ٩٣-٩٤ماتريس نتيجه 

، ٢٦٣،  ١٢٩،  ٢٦،  ١٣ماتورانا، اومبرتو    
٥٦٢، ٤٣٣ 

 ٥٧٥اتورچي، لورا م
 ٥٧٥، ٤٧٩مادن، جيم 

 ٥٧٧مارتروز، لين 
 ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٦، ٣٣مارسينگ، داو 

 ٥٧٤مارش، پاول 
 ٤٨٥، ٢٥٨مارشال، جورج 

 ٤٩٩ماركز و اسپنسر 
 ٥٢٤ماركز، گابريل گارسيا 

 ٥٧٥ماركلي، اليور 
 ١٦٥مارگوليس، لين 

 ٤٤٠-٤٤١وير مارول
 ٥٤٨، ٢٤٢ماري، جان 

 ١١٣مارينو 
 ٢٠ فردينان ماژالن،

 ١٤٨ماساچوست 
 ٢٠٤ماكرومديا 

 ٤٧٦ماكسول، بتسي 
 ٥١٤ماگوليز، نانسي 

 ٥٣٠مالزي 
 ٤٠٥مالونه، توماس 

گ

ل

 م



٥٩٣ ♦ نمايه  

 

 

 ٢٣٦مالونه، ميشل 
 ٥٤٥، ٥٢٠ ، ٥٠٩، ٥٠٤ماندال، نلسون 

 ٢٠٤مانكو 
 ٤٨٥، ٤٨٣مانورهاي لويزيانا 

 ١٧٣ماهر، فرهاد 
 ٤١٨، ٤١٧مايرا، آرون 

 ٥٧٥مايكسل، ليلي 
 ٥٧٧مايكل، دن 
 ١٢٤مجارستان 

 ١٩١محجوب، محمدرضا 
 ٣٩١، ٦٠محلي بودن 

 ٣٨٦گرايي محلي
 ١٩٠محيط زيست 

-٥٤٤،  ٥٠٢،  ٤٩٥،  ١٩محيط زيست   
٥٥٠، ٥٣٥ 

 ١٦٦، ٢٢، ١١مدارس 
 ١٠٤تيشن مدي

 ٢٧٥، ١٦١مديران ارشد 
 ٤١٦مديران ارشد، ادغام 

 ٨٩مديران ارشد، انعطاف زماني 
 ٣١٧مديريت استرس 

 ٤١٨مديريت تغيير 
 ، ٤٦٤، ٤٣٠مديريت دانش 
 ٨٦مديريت زمان 
 ٣١٢مديريت ژاپني 

، ٢٠١،  ١٨٥،  ١٦٠مديريت كتاب باز      
٥٠٨، ٤٤٨، ٣٩٥، ٣٠٩، ٢٠٣-٢٠٥ 

، ٢٣،  ٢١،  ١١مديريت كيفيت فراگير     
٢٥٢ ،٧٢، ٢٤ 

-٢٢مديريت كيفيت فراگير، شكست       
٢١ 

 ٢٧٠مديريت مشاركتي 
 ١٧١مراقبه 

٤٢٤،  ١٨١-٢١٤،  ٤٥،  ٤٢مربوط بودن   
 ،٥٦٦ 

 ١٨٤-١٨٦مربوط بودن، 

 ١٨٢-١٨٣ها مربوط بودن، ديناميك
 ٣٦٩مرتون، رابرت 

 ٥٧٧، ٣٦٤مرچنت، داگالس 
 ٤٤٥مرزهاي سازماني 

، ٤٢٧،  ٤٢٦،  ٤٢٥مرزهاي نفوذپذير    
٤٤٣، ٤٣٩، ٤٣٦ 

 ٤٩، ٢١، ٢٠مركاتور، ژرادوس 
 ١٨٩ي اجرايي مركز توسعه

، ٥٢٤،  ٥٢٠،  ٥١٩مركز رهبري زايا      
٥٧٧، ٥٤٩ 

 ١٤٧ري مولد مركز رهب
، ٤٩،  ٣٦،  ٢مركز يادگيري سازماني      

٥٧٩، ٤٤٤، ٣٩٤، ٣٥١، ٣٢٤ 
 ١٠٩مركز يادگيري مديريت 
-٣٢٧،  ٦٠،  ٣٩مرور پس از فعاليت       

٤٧٨-٤٨٣،  ٤٥٤،  ٤٤٤،  ٤٣٦،  ٣٢٦ ،
٤٨٥ 
 ٤٣٩مزدا 

 ١٠٦، ١٠٥مسايل ضروري 
 ١٠٥مسايل فوري 

 ٤٠٥مسترشارژ 
 ٤٠٦مستركارت 

 ٣٩٨مشاركت 
 ٢٧٨مشاوران 
، ١٤٧،   ١٢٦،   ١٢٢ بيروني     مشاوران

٢٢٣، ١٥٦ 
 ٢٢٣، ١٢٢مشاوران داخلي 

 ١٣٠ي سايه مشاوره
 ٣٨٩اي ي ميان وظيفهمشاوره

 ١٦مشايخي، علينقي 
، ١٦٩،  ١٦٦،  ١٤٨،  ٩٨،  ٩٧مشتري  

٥٥٧، ٥٢٦، ٥١٣، ٣٤٨، ٣٠٣، ٢٥٧ 
 ٣٥٣مطالعات فرهنگي 

، ٦٩،  ٥٥،  ٤٥،  ٤٤،  ٢٣معتقدان واقعي   
٥٦٦، ٣٣٧-٣٧٤ 

-٣٥١ استراتژي مقابله    معتقدان واقعي، 
٣٤٥ 

 ٣٣٩-٣٤٥ها معتقدان واقعي، ديناميك
 ١٣٩-١٤٤آرتور، فيليپ مك

 ٣٦٤مكابي، جيم 
 ٢٩٥مكتب برابري 

 ٢٩٦مكتب دستاوردهاي كسب و كار 
 ٥١٧دونالد مك
 ٥٧٥دونالد، جين مك
، ٥٤٥،  ٥٤٥،  ٢٤٢،  ٣٥ري يان    مك
٥٤٩ 
 ٥٧٧فدران، وندي مك
 ٥٧٦كريزي، رابرت مك
 ٢٢ي كينزمك
 ٣٦٦، ٣٥٧، ٢٠٥گريگور، داگالس مك
 ٤٧٠گينتي وستون، ديانا مك
 ٤٦٢نايت، جان مك
 ٥٧٧ويني، ويل مك

 ٤٠٩مالناگان، تام 
 ١٩٤-١٩٥، ١١٩، ٩٨، ٦٣منابع انساني 
 ١٧٥منجم، رويا 

، ٦٠،  ٣٠،  ٢٣،  ٢١،  ١١مهندسي مجدد   
١٩٨،   ١٦٣،   ١٦٢،   ١٦١،   ١١٥،   ٦٥ ،

٤٥٨، ٢٠٧ 
 ٣٨مهندسي مجدد 

 ٢١-٢٢مجدد، شكست مهندسي 
 ٣٨٥مهندسي موازي سه بعدي 

 ٥٣٧موبرگ، اندره 
 ٤٠١، ٤٠٠موبيل 

 ٤١١، ١٦٥، ٩٧موتورال 
٥٣٠،  ٥٢٩،  ٣٥استوارت، مارك   -مودي

 ،٥٣٤ 
 ٥٧٧مورفي، نانسي 
 ٥٤٩مورگان، آلن 

 ٣٦١مورگان، گرت 
 ٢٩٤موسسه ي آمريكايي مديريت تنوع 



  رقص تغيير♦ ٥٩٤ 

 

 

 ٥٧٧، ٤٦٣ Bootstrapي موسسه
 روابط بين فرهنگي    يي توسعه موسسه

 ١٧٣از طريق هنر 
 ٢١٣، ١٧٣-١٧٥موسيقي 

 ٥٧٧شه، ماليمو موشه
 ٥٣٥موكاري، جورج 

 ٥٧٤مولنر، آدا 
 ١٧٢مون، ريچارد 
 ٥٧٧، ٤٥٩، ٤٥٧، ٤٥٥موناس، پاول 
 ٤١٠مونكز، رابرت 
 ٥٤٢-٥٤٤ميتسوبيشي 

 ٧٨ميچل، مارگرت 
 ٢٥٨ميد، مارگرت 
 ١٦١ميد، هربرت 

 ٥٧٧ميدور، داو 
 ٣١٦، ٣٤ ديويد ميدور،

 ١٦٨ميدوز، دنيس 
 ٣٩٢ميدوز، دونال 

 ١٩١ميشيگان 
 ٤٤٠-٤٤١ميكروسافت 

 ٤٩٨، ٧٢مينتزبرگ، هنري 
 ٢٨٩مينو، دني 
 ٤١٠مينو، نل 

 ٤٥٣، ٣٣٣، ٣٣٠، ٢٠٨ير، كريسمي
 
 

 ١٧٦ناپلئون بناپارت 
 ٥٧٦ناكاشيان، ديانا 

، ١٣٨،  ١٣٧،  ٨٦هاي الكترونيكي    نامه
٤٦٤،  ٤٤١،  ٤٤٠،  ٤٣٧،  ٣٣٤،  ١٩٣ ،
٤٩٧ 

 ١١٣نايبي، هوشنگ 
، ١٢١-١٧٩،   ٤٥،   ٤٢نداشتن كمك     

٥٦٦، ٢٤٩ 
هاي مقابله   نداشتن كمك، استراتژي    

١٢٤ 

 ١٢٣ها نداشتن كمك، ديناميك
 ٥٢٣ندانگين، وينستون 

 ٢٧٤ندوين سناريو 
 ٣٤١نردبان استنباط 
 ١٣١نردبان مداخله 

٢٩٩،  ٢٩٧،  ٢٤٦،  ١٦٥،  ٣٢نژادپرستي  
 ،٥٤٥-٥٤٧ 

، ٤٨٢،  ٢٣٥،  ١٥٦،  ١٤٧-١٥٣نصيحت  
٥٦٦ 

 ١٥٢نصيحت دروغين 
 ١٥٠نصيحت، تسهيل 

 ١٢٢كننده نصيحت
 ٥٥٠-٥٥٧نظارت آگاهانه 
، ٢٠٧،  ١١٩،  ١٠٣،  ٤١نظام پاداش    

٤٥٢، ٤٢٤، ٣٩٨، ٣٠٨، ٢٤٥-٢٤٦ 
 ٢٩٠، ١٦١،٢٨٢هاي خانوادگي نظام

 ٣٥٧ xي نظريه
 ٣٥٧ yي نظريه
 ٢٧١ي برچسب نظريه
 ٣٠١ ،٥٨ي تله موش بهتر نظريه
 ٤٩٩ي كسب و كار نظريه
 ٣٦٥ي هنجار نظريه
 ٢٩٢، ٢٩١هاي خانوادگي نقش

 ١٩٧نگهداري و تعميرات 
 ٥٧٥، ٤٧٨، ٤٣٦نلسون، هال 

 ٢٢نهادهاي بهداشتي 
 ٢٥نهريا، نيتين 

 ٢٨٥نوشتاين، نانسي 
 ٤٣٣، ٢٢٢نوناكا، ايكوجيرو 

 ٢٤١نيامكو ماتايا، اهود 
 ٥٣٣، ٥٣٠نيجريه 

 ٧٣ايستا نيروهاي هم
 ٥٠٨، ٣١٣نيوتن 

 ٥٣٠نيوزيلند 
 ٥٣١نيويورك 

 ٥٧٨، ٥٣٦نيويورك تايمز 

 
 

 ٤٥٣هابر 
 ٥٧٥هارپر، مايك 

 ٥٧٥هاركي، شارون 
، ١٠٩،  ٦١،  ٢٩،  ٢٢هارلي ديويدسون   

٤٧٨، ٤٧٧، ٣٦٠، ١١٣، ١١٠، ١٠٩ 
 ٣٦١هارلي، ويليام 

، ٢٢٢،  ٣٨،  ٣٠،  ٢٢هاروارد بيزينس    
٥٠٦،  ٥٠٥،  ٤٥٣،  ٤٤٨،  ٣٣٣،  ٢٢٨ ،
٥٧٨، ٥٢٦ 

٣٦٦،  ١١٣،  ١١١،  ١١٠،  ١٠٩هاسلتون  
 ،٥٧٥ 

 ٥٧٧هاگتون، ديويد 
 ١٥٣هامرشتاين، اسكار 

 ٣١هانري، ژوزف 
 ٥٧٧هانسن، روت 

، ١٥١،  ٨٩،  ٢٩هانوور، شركت بيمه      
٣٩١، ٣٧٩، ٢٥٧، ٢٥٦ 

 ٩٦هاوارد، امي 
 ٣٩٥هاورستر اينترنشنال 

 ٤٩٥هاوكن، پاول 
 ١٩١هاوكينگ، استيون 

 ٥٠٩هاول، اسالو 
 ٣٦٥، ٣٦٤ كليف هاونر،

 ٥٣٧هايدتول 
 ١٧٩، ١٢٩هايدگر، مارتين 

 ١٦٢هايفيتز، ران 
 ٥٥٧هاينر، ارالندو 

 ٣٩هاييتي 
 ٤٨١، ٤٧٨هاييتي 

 ٥٣٨هتل اسكانديك 
، ٤٨٢،  ١٢٦-١٢٨،  ١٢٤،  ٥٦هدايت  

٥٦٦ 
 ١٢٥هدايت و رهبر اجرايي 

 ١٢٥هدايت و رهبر عملياتي 

ن

 ه



٥٩٥ ♦ نمايه  

 

 

 ٤٣٥هدايت، ايجاد ظرفيت 
 ١٢٧هدايت، بازخورد 

، ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٨،  ١٢٥كننده  ايتهد
٢٩٣، ٢٣٠، ١٧٧، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢ 

 ١٥٦كننده بيروني هدايت
 ٣٠هراكليت 

 ٥٧٥هرز، لوزان 
 ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٧هرمان ميلر 

، ٥٣٣،   ٥٣٠،   ٥٢٩هروكستروتر، كر     
٥٣٥، ٥٣٤ 

 ٣٢٤هريس، بيل 
 ٥١٩هلدرن، جان 

 ١٧٨هلگسون، سال 
 ٣٦٥هلند 

 ٥٨٠، ٣٩٧، ١٣افزايي هم
 ٥٠٦ ، ٤٩٨ي همل، گر

 ٥٣٨هند 
 ٣٨٠، ٢٢٨هندي، چارلز 

، ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٢٧٠،  ٢٦٧هنيگ، رابرت   
٥٧٦، ٤٥٧ 

 ٤٢٦هوخست 
 ٢٤١هورن، ديويد 

 ٥٣٠، ١٣٣، ٣٩هوستون 
 ١٢٩هوسرل، ادموند 
 ٤٧٠هوشاور، هانس 

 ٣٣٨هوفر، اريك 
 ١٤٧-١٥٣هوگان، جان 

، ٤٤٩،  ٤٢٦،  ٣٦٤،  ٦٥هولت پاكارد    
٥١٦، ٥١٥ 

 ٥١٦هولت، بيل 
 ٤٥٠ودز فهول

 ٥٧٥هولمز، بيل 
 ٤٣٩، ٤٢٦هوندا 
 ١٦٢هيتلر 

، ٥٢٤،  ٥٢٠،  ٥١٩هيجن، كيز وان در      
٥٧٧، ٥٢٥ 

 ٥٤٣هيز، اندي 
 ٢٣٥، ٢٣٤هيفيتز، رونالد 

 ٤٩٦هيل، كارن 
 ١٠٩هيلمن، هارولد 

 
 

 ١٩٥وابستگي 
، ٣٨٦،   ٣٨٥،   ٣٧٨وابستگي متفابل     

٤٢٧، ٤٢٤، ٤٠٧، ٣٩٨-٤٠٢، ٣٩٥ 
 ٣٨٥رشد وابستگي متقابل، مديران ا

 ١٦٧واترسون، سام 
 ٥٠٣واتسون، توماس 

 ٥٧٧واردمن، كيلي 
 ١٣٧واشنگتن 

 ٨٧واشنگتن پست 
 ٣٦٦واك، پيتر 

 ٤٠٩واگمن، ديويد 
 ٤٩٦، ٣٩٦استريت وال
 ١٦٣اسمارت وال

 ٣٧٢والدو امرسون، رالف 
 ٤٣٩، ٩٥، ٩٤مارت وال

 ٣١٤والنبرگ، ماركوس 
٥٤٩،  ٥٠٤،  ٢٠٨وان در مروي، لوييس     

 ،٥٧٥ 
 ٥٧٦، ٤٧٠انن، جان وان و

 ٥٧٥واينتروپ، انت 
 ٥٧٥وب، جوديت 

 ١٣٧ورنبرگ، استفن 
 ٢٠وسپوچي، آمريكو 
 ٣١١وستينگ هاوس 

 ٢٧٩وشلر، الرنس 
 ٣٥٠، ٢٣١، ١٥٢تعهد / وفاداري

 ٤٥١، ٣٩٣وفاق 
، ٩٨،  ٩٧،  ٩٠،  ٤١،  ٣٨ولش، جك    

٤١١  
 ٥٧٤ولش، كريس 

 ١٧٤ولك، رنه 
 ٤٣٩ولوو 
 ٤٣٨ونجر 

 ٥١٥وو، باربارا 
 ١٢٥وودمارك 

 ٣٣ووماك، باب 
 ١٨٦ووماك، رابرت 

 ٤٥٩، ٤٥٦، ٤٥٥ويانيري، اومبرتو 
 ١٦٥لي، مگ ويت

 ٤٨٣ويتنام 
 ٩٥ويديو كنفرانس 

 ٤٧٠وير، جوواني 
-٤٠٩،  ٣٩٤،  ٣٩١،  ٣٧٩،  ٣٧٧ويزا  
٤٠٥ 

 ٥٧٧ويكسون، نانسي 
 ٤٧٠ويلدر، كنلين 
 ٥٧٧، ٣٦٦، ٣٦٤ويلسون، ايوا 
 ٤٢٥، ٣٩٨ويلسون، تام 

 ٤٥٥مز ، جان ويليا
 
 

 ٤٠آموزش / يادگيري
، ٦١-٦٣،   ٥٧،   ٣٨يادگيري، توانايي     

١٢٣ 
 ١٥٣-١٥٤يادگيري، مراحل 
 ٥٧٧ياشودا، ميدوري 

 ٣٦٦يانتزي، فيل 
 ٥٧٦، ٥٣٥يانوويتز، شاول 

 ٤٤٧يوانز، رگ 
 ٥٤٢-٥٤٤يوشيدا، تاكاشي 

 ٤٠٨يين و يانگ 

 و

 ی



٥٩٧  

 

  يسي به فارسييسي به فارسيي انگلي انگلنامهنامهواژهواژه

Accountability پاسخگويي
Accountable 
hierarchies 

مراتب مسئولسلسله
Activity- based 
costing  

يابي فعاليت محورهزينه

After action Reviews مرور پس از فعاليت
Alignment همراهي
Arrogance خودبيني
Aspirations اشتياق
Assessment رزيابيا
Assessment and 
Measurement 

ارزيابي و اندازه گيري
Association for quality 
and Participation 

ارزيابي کيفيت و مشارکت

Assumptions هافرضپيش
Authoritarian behavior رفتار مقتدرانه
Authority اقتدار
Authority clash جدال اقتدار
Awareness آگاهي
Balanced scorecard کارت امتيازي متوازن
Balancing processes فرايندهاي تعادل
Behavior رفتار
Benchmarking کاويبهينه
Better Mousetrap 
theory 

ي تله موش بهترنظريه

Biases داوريپيش
Bicultural leaders رهبران دو فرهنگي

Budgeting ريزيلودجه
Business essence يت کسب و کارماه
Business models الگوهاي کسب و کار
Business practice هاي کسب و کارفعاليت
Capacity- building سازيظرفيت
Casual loop diagrams عليهاي نمودارهاي حلقه
Center for Generative 
Leadership 

 مرکز رهبري زايا
Center for Innovative 
Leadership 

ري نوآورمرکز رهب
Center for 
Organizational  
Learning 

مرکز يادگيري سازماني

Challenge چالش
Change Acceleration 
Process 

فرايند تسريع تغيير

Change initiative اقدام تغيير
Chaordic Organization ناکسازمان آشوب
Coach هدايت کردن، هدايت کننده
Coaching هدايت
Collective 
Interpretation 

تعبير جمعي

Comfort Zone ي آرامشناحيه
Command- and- 
Control culture  

فرهنگ دستور و کنترل

Commitment تعهد
Commitment gap فقدان تعهد
Commitment gap  فقدان تعهد



   رقص تغيير♦  ٥٩٨ 

 

 

Commitment mutual تعهد دوجانبه
Communication ارتباط، ارتباطات
Community of 
companies 

هااجتماع شرکت

Competence رقابت
Complexity پيچيدگي
Concentration تمرکز
Conflict تضاد، تعارض
Consensus وفاق
Consultants مشاور
Continuous learning يادگيري مستمر
Conversation مذاکره
Corporate 
transformation 

تحول سازماني

Corporative federalism هافدراليسم شرکت
Credibility اعتبار
Criticism انتقاد
Decentralization تمرکززدايي
Decision making گيريتصميم
Diffusion ترويج
Diffusion gap فقدان ترويج
Dissemination  اشاعه
Diversity تنوع
Downsizing سازيکوچک
Effectiveness اثربخشي
Emotional intelligence بصيرت احساسي
Employee satisfaction  رضايت کارکنان
Empowerment تفويض اختيار
Engagement gap فقدان جلب مشارکت
Environmental 
intelligence 

محيطيبصيرت زيست

Equity برابري
Espoused values هاي ادعاييارزش
Evaluation ارزشيابي
Executive leader رهبر اجرايي
Facilitators گرتسهيل
Fear/anxiety ترس و دلهره

Feedback بازخورد
Flexibility پذيريانعطاف
Fragmentation تفرق
Frustration ياس و نوميدي
Governance اداره کردن
Growth Processes فرايندهاي رشد

Guiding ideas 
هاي ايده/ هاي راهنماايده

راهگشا
Help gap فقدان کمک 
Hierarchy مراتبسلسله
High- performance 
teams 

هاي با عملکرد باالتيم

Human Dynamics هاي انسانيديناميک
Human resources منابع انساني
Identity هويت
Implementation اجرا
Infrastructure زيربنا
Innovation نوآوري
Inquiry بررسي
Integration Clash جدال انسجام
Integration gap خال انسجام
Interaction تعامل
Interdependencies وابستگي متقابل
internal networkers رابطان شبکه
Isolation انزوا
Lateral pushback پس زدن جانبي
Leaders/ leadership رهبري/ رهبران
Learning يادگيري
Learning capabilities هاي يادگيريتوانايي
learning cycle ي يادگيريچرخه
Learning organization سازمان يادگيرنده
Limiting processes فرايندهاي محدودکننده
Line leaders رهبران عملياتي
Mastery شايستگي
Measurement گيرياندازه
Mental models الگوهاي ذهني



٥٩٩ ♦نامه  واژه  

 

 

Mentor کنندهنصيحت
Mentoring نصيحت
Mission ماموريت
Motivation انگيزش
Networking سازيشبکه
Networks leaders رهبران شبکه
No help نداشتن کمک
Not enough time کمبود وقت
Not Relevance مربوط نبودن
Open competitive 
model 

الگوي رقابتي آزاد
Open-book 
managements 

 بازمديريت کتاب

Openness gap فقدان شفافيت
Organization 
development 

ي سازمانيتوسعه

Organizational change تغيير سازماني
Organizational culture فرهنگ سازماني
Organizational 
learning 

يادگيري سازماني
Organizational 
learning Society 

ي يادگيري سازمانيجامعه

Participation مشارکت
participative strategy استراتژي مشارکتي
Perceived insularity نظري بالفعلتنگ 
permeable نفوذپذير
Personal mastery شايستگي شخصي
pilot group گروه پيشاهنگ
Practice fields هاي عملعرصه
Processes systems هاي فراينديسيستم
Profitability وريسودآ
Profound change تغيير بنيادي
Purpose هدف
Redesign بازطراحي
Reengineering مهندسي مجدد
Reflection تامل
Reflection gap فقدان تامل
Reinvention gap فقدان اختراع مجدد

Relevance مربوط بودن
Reorganization دهي مجددسازمان
Results gap فقدان دستاورد
Role models الگوهاي نقشي
Self- awareness خودآگاهي
Self- governance خودگرداني
Self- management خودمديريت
Shared vision انداز مشترکچشم
Siege mentality ذهنيت متعصب
Simulations سازيشبيه
social system نظام اجتماعي
Strategy/putpose استراتژي و هدف
Structure ساختار
Sustaining 
transformation/change 

تغيير پايدار

Synergies افزاييهم
system dynamics هاي پوياسيستم
System thinking تفکر سيستمي
Threats تهديدات
Time gap  کمبود وقت
Tolerance تساهل
Training آموزش
Transformation تحول
True believers and 
nonbelievers 

معتقدان واقعي و ناباوران

Trust gap فقدان اعتماد
Value chain ي ارزشزنجيره
Vision اندازچشم
Walking the talk ايستادن پاي حرف
Wealth ثروت
Widespread generation 
of knowledge  

ي دانشتوليد گسترده
World Health 
Organization 

سازمان بهداشت جهاني

 
 


