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با پیش بینی رونق سریع برای بازار سهام انجام  ۱۹۲۹بینی خود را در اواخر سال پیتر دراکر مدعی است که آخرین پیش     

ست. با این حال، غریزه نگاه به آینده داده است. و از این رهگذر خودش را در برابر اشتباهات پیش بینی بیشتر مصون ساخته ا

، به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد مجله گفتگویی  Harvard Business Review عمیقاً در انسان وجود دارد. ما سردبیران

رخ داده هایی که تاکنون برای مدیران ایم و از آنها خواستیم تا درباره مشکالت و چالشانجام داده را با پنج متفکر برتر جهان

هایی باشد که چگونه این متفکران به شیوه خود چالشاست صحبت کنند. آنچه که درباره اظهارات آنها جالب است این می

هایی که به خلق اند از قبیل: چگونگی هدایت سازمانرا که زیاد هم فنی و منطقی نیستند بلکه فرهنگی هستند شناسایی نموده

ها و اعتماد به غریزه و قضاوت افراد، نحوه زندگی در نگی دانستن زمان کنارگذاشتن ماشینپردازند، چگوو پرورش دانش می

ها برای یادگیری. با توجه به ای دارند، و نحوه حفظ و نگهداری توانایی افراد و سازمانها در آن دید فزایندهدنیایی که شرکت

 .لکه هنر مدیریت انسان و خود انسان استمشاهدات جمعی آنها چالش بعدی برای مدیران تکنولوژی نیست ب

 اندیشمند مدیریت داشته است:  5گفتگویی با   HBRبرای این نگاه به آینده، 

  سال، نگاه سیستماتیک در علم  60پیتردراکر)نویسنده، مدیر و معلم چندین نسل مدیریت،( فردی که بیش از

 مدیریت همراه با بینش مشتاقانه خود به شرایط انسان را باهم ترکیب کرد؛ 

  گران بافراست و از ابتدای انقالب کامپیوترهای شخصی به عنوان یکی از تحلیل ۱.0استردایسون ناشر خبرنامه انتشار

 تکنولوژی شناخته شده است،

  چارلزهندی از مدیران اجرایی نفتی و درحال حاضر فیلسوف اجتماعی و نویسنده پرکاری که به عنوان

آرمانی مسیحی با مسائل پلید و  ۱گراییتالش برای آشتی دادن انسان» سیاستمداری اخیراً این را ارائه کرده است

 «مجبور به سروکار داشتن با آنها دارند. عملی که بازرگانان مرد و زن

 پل سافو، مدیرموسسه برای آینده در کالیفرنیا 
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  پیتر سنگه، استاد و پیشگام یادگیری سازمانی در موسسه تکنولوژی ماساچوست، فردی که اخیرا عنوان رئیس

 انجمن جدید یادگیری سازمانی را گرفته است.

معناست، مضافاً تالش برای نگاه بینی آینده بیسیاسی،اجتماعی، اقتصادی و کسب وکار، تالش برای پیش -در مسائل انسانی

بینی برای یک یا دو اثراتی قابل پیش سال بعد. اما شناسایی مسائل و رخدادهای حاضر، که جبران نشدنی بوده  و دارای 75به 

ممکن و مفید است. این امکان وجود دارد، به عبارت دیگر شناسایی و آماده شدن برای آینده درحال رخ  است،دهه بعدی

تواند دار است؛ که نمیدادن است. فاکتورهای غالب در دو دهه آتی، در غیاب جنگ، طاعون، یا برخورد با یک ستاره دنباله

شناختی خواهد بود. فاکتورهای کلیدی برای کسب و کار ازدیاد اقتصاد یا تکنولوژی جریان داشته باشد. بیشتر جمعیتدر 

یافته . افزایش در کاهش جمعیت در کشورهای توسعهسال اخیر هشدار داده بودیم، نخواهد بود40جمعیت که ما آن را در 
یافته در فرآیندی اقدام به خودکشی جمعی خواهد جهان توسعه اهد بود.مانند ژاپن،کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی خو

شهروندان آنها به تعداد کافی فرزند برای تولید مثل نخواهند داشت و علت آن واضح است: افراد جوان قادر به تحمل کرد.

روبه رشد افراد مسن بیکار را ندارند. آنها این افزایش بارمسئولیت در طیف را با کاهش در تعداد فرزندان یا  مسئولیت جمعیت

زنند. تنها در ایالت جمعی دست میکنند. و درواقع کشورهای توسعه یافته در اقدامی به خودکشی دستهفرزندی جبران میبی
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نونی جمعیت را حفظ میکند،اما در همین ایالت متحده نرخ موالید از جمعیت فرزند روند ک ۲.4محتده به ازای هر زن تعداد  

کشورهایی که سریعترین سن نان، ایتالیا،پرتغال و اسپانیاتر از نرخ کلی تولیدومثل است. در جنوب اروپا، یوبومی بسیار پایین

 ۱.5بوده است. در ژاپن و آلمان این رقم  ۱ بازنشستگی همراه با بیشترین منافع بازنشستگی را دارند نرخ شناور تولد باالی

است. در آن شش کشور جمعیت در حال حاضر حداکثر بوده و روبه کاهش است. ایالت متحده نیز جمعیتش درحال کاهش 

بینی رسمی از ایالت اروپا است، اما برای مهاجرتهای بسیاری که از آسیا و جنوب مرز ایالت متحده است. به طور رسمی پیش

سال بعد است.  ۱00میلیون در  ۲0سال بعدی و زیر 50میلیون در  40میلیون در حال حاضر به 60کاهش جمعیت ایتالیا از از 

میلیون در قرن بیست و یکم است.  شاید  55میلیون به  ۱۲5درصدی از جمعیت از 56آمارهای رسمی دولت ژاپن از کاهش 

تر در همه این کشورهاست.ان ؛و افراد مسنمهمتراز آن، ترکیب بین سن ابتدایی کاری افراد جو

دوباره افزایش یابد، ممکن است نرخ زاد و ولد از جمله ایالت متحده، دوبرابر سریعتر مورد کاهش جمعیت خواهد بود. البته 

قبل سال 50گرچه هنوز شاهدی برای آن در کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. به هرحال اگر نرخ زاد و ولد به سه برابر 

سال آینده به عبارت دیگر، کاهش  ۲5سال نیاز است، که افراد تحصیلکرده و بالغ شوند. برای  ۲5برسد، زمانی حدود 

 جمعیت کشورهای توسعه واقعیتی مشخص است و دارای پیامدهای زیر برای جوامع و اقتصاد است:

فراد سالم در کشورهای توسعه یافته، که سال برای ا 75سن بازنشستگی واقعی، باال رفتن سن واقعی بازنشستگی تا  -

 هم رخ خواهد داد. ۲0۱0شود. افزایش سن بازنشستگی قبل سال جمعیتی زیاد را شامل می

شد، یا افزایش در تقاضای رشد اقتصادی از قرار دادن افراد در مشاغل که از ورود منابع بیشتر در گذشته حاصل می -

وری منابعی که در کشورهای آن تنها از طریق افزایش مادام و همیشگی بهره شود.کنندگان حاصل نمیمصرف

 . کارهای دانشی و کارگران دانشی:شودتوسعه یافته در لبه رقابت هستند حاصل می

ای مبنای جمعیتی برای این نقش ندارند. یافتهقدرت غالب اقتصاد جهانی وجود ندارد، چون هیچ کشور توسعه -

ام از منابع پول یا تکنولوژی قادر به جبران عدم تعادل رشد در منابع کار  نیستند، مزیت رقابتی بدلیل آنکه هیچکد

بلندمدتی برای هیچ کشور، صنعت و سازمانی وجود نخواهد داشت. روشهای آموزش طی دو جنگ جهانی توسعه 

اهر و قبل از دوران صنعتی را در وری نیروهای کاریدی غیرمیافتند، عمدتا در ایالت متحده، هم اکنون افزایش بهره

سال قبل و تایلند هم اکنون آن را نشان داده است. 30سطح رده اول جهان فراهم کرده است، به عنوان مثال کره در 

ای در بازارهای آزاد در دسترس تکنولوژی و برندهای تکنولوژی محور در بازار موجود بوده و به عنوان قاعده

 هستند.

یافته میزان عرضه و ذخیره کارگران دانشی است. این مزیتی کیفی نیست:  افراد آموزش کشورهای توسعه تنها مزیت رقابتی

اما به لحاظ کمی، کشورهای توسعه دیده در کشورهای درحال ظهور مانند افراد همتای خود در جهان توسعه یافته هستند. 

میلیون نیست،  3بیلیون دارد بیشتر از  ۱.۲5جمعیتی بالغ بر  ها در چین کهتعداد دانشجویان و دانشکدهیافته رهبر هستند. 



 

به کیفی تنها  میلیون دانشجو در ایالت متحده که یک پنجم چین جمعیت دارد. برای تبدیل این رهبری کمی ۱۲.5درمقایسه با 

رساند، ایند. این را مییافته موقعیت مزیت رقابتی خود را در اقتصاد جهانی حفظ نمکشورهای توسعهیک راه وجود دارد،که 

تنها مزیت . شود و اندك استوری دانش و کارگران دانشی هنوز نادیده گرفته میکه کار سیستماتیکی و مستمر بر روی بهره
     خودش را منسوخ دانش منبعی متفاوت از سایر منابع است.رقابتی کشورهای توسعه یافته عرضه کارگران دانشی است. 

پیشرفته امروز جهل و جهالت فرداست. دانشی که موضوعش درگیر تغییرات سریع و ناگهانی است، به عنوان کند، دانش می

 های شخصی به اینترنت در صنعت کامپیوتر.مثال: از داروشناسی به ژنتیک در صنعت مراقبتهای بهداشتی، و از  رایانه

وری دانش و کارگران دانشی تنها منبع بهره نسوخ شده است.کند، دانش پیشرفته امروز فردا مدانش دائما خود را منسوخ می
 یافته است.کننده و قطعی برای بیشتر کشورهای توسعهمزیت رقابتی در اقتصاد جهانی نیست. با این وجود فاکتوری تعیین

دارد. اولین و کارها و مدیران وپیوندد و  مفاهیم  و الزاماتی برای کسببینی به حقیقت میمحتمل است که این پیش

فراگیرترین داللت برای اقتصاد جهانی متالطم و رقابتی، تمایل شدید به تغییرات ناگهانی در هردوی ماهیت و محتوای دانشی 

کنند. کند. اطالعاتی که برای کسب وکارها و مدیران موردنیاز است نیز به سرعت تغییر میاست که به طور مستمر تغییر می

دهد، است. ا روی بهبود اطالعاتی سنتی بوده است که پیرامون اطالعات از آنچه درون سازمان رخ میتمرکز چندسال اخیر م

دهد، حسابداری سیستم اطالعات سنتی و چیزی که هنوز مدیران به آن وابسته هستند، ثبت و ضبط آنچه درون شرکت رخ می

برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن مدیراجرایی و تحلیل یابی است. تمام تغییرات اخیر و بهبود در حسابداری مانند هزینه

های تولید شده ارزشهای اقتصادی، هنوز هم هدف، توسعه بهبود اطالعات درمورد رخدادهای درون شرکت است. داده

درصد یا بیشتر اطالعات گردآوری شده در سازمان ۹0توسط سیستمهای اطالعاتی جدید نیز همین هدف را دارند. تقریبا 

نیاز به اطالعات پیرامون وقایع و شرایط  ۱رامون رخدادهای درون سازمانی است. به طور فزاینده استراتژی برنده و تسخیرپی

استفاده  بازارهایی که هنوزبیرون موسسات دارد: غیرمشتریان، تکنولوژیهایی که توسط شرکت و رقبایش استفاده شده است، 

تواند درخصوص تخصیص منابع دانشی خود در جهت تولید با است که شرکت می ند، و ... . تنها با این اطالعاتاهنشد

کارها خود را برای تغییرات سریع و ناگهانی وباالترین عملکرد و محصول تصمیم گیرد. و تنها این اطالعات است که کسب

ی و تجزیه و تحلیل اطالعات توسعه متدهای دقیق برای گردآور  در اقتصاد جهانی و ماهیت ومحتوای دانش  تجهیز کنند.
 دانش موجب تحرك منابع شده است. کارگران.  بیرونی چالشی اصلی برای کسب و کارها و خبرگان اطالعاتی شده است

دانشی برخالف کارگران تولیدی خود منبع تولید هستند: دانش آنها در ذهنشان بوده و همراهشان است. به طور همزمان 

نیازهای دانشی سازمان همواره درحال تغییر است، درنتیجه، درکشورهای توسعه یافته بیشتر نیروهای حیاتی که پرداخت 

افرادی هستند که به طور مرسوم قابل مدیریت شدن نیستند. در بسیاری موارد ای شامل باالیی برایشان داریم به طور فزاینده

گذاری مشترك و ... وقتی و شرکای سرمایهآنها کارکنان سازمانی نیستند و به صورت؛ پیمانکاران، کارشناسان، مشاوران، پاره

                                                           
1 winning strategy 



 

ه به آنها پرداختی دارد. تحرك نیروی کنند نه سازمانی کشان معرفی میهستند. و بیشتر این افراد خودشان را با دانش

راکفلر در ایالت متحده پی مورگان و جانکارجدید تغییری در مفهوم سازمان ایجاد کرده است. برای بیش از یک قرن جی

 و امریکا، جورج زیمنس در آلمان، هنری فایول در فرانسه، آلفرد اسنون در جنرال موتورز تا امروزه تماما شیفته تیمها شدند،

ما در جستجوی سازمانی درست برای شرکتهایمان هستیم. سازمانهای گوناگونی به عنوان؛ پاالیشگاه نفت، کلیسای جامع و 

تمام سازمانها در کشورهای توسعه های ییالقی حومه از هم متفاوت بوده، درصورتی که هرسه آنها ساختمان هستند.  خانه
  حی جهت وظایف خاص، زمان، و مکان ) یا فرهنگ( هستند.یافته ) نه تنها کسب وکارها( مجبور به طرا

سال  ۱۲5همچنین مفاهیمی برای علم و هنر مدیریت وجود دارد. مدیریت فراتر از کسب و کارها توسعه یافته است، جایی که 

برای آینده هستند که  بینی؟هرگز. اینها تنها پیامدهایی منطقیپیشقبل در تالش برای سازماندهی تولید اشیاء به کارگرفته شد. 
  در حال حاضر رخ داده است.

اینترنت ارائه می دهد، اندیشیده اند. اما آن ها باید برای زندگی موفق مدیران، بسیار درباره فرصت های متعددی که 

به عبارت ساده، مدیران اجرایی و سازمان های   در یک دنیای شبکه ای، دست به یک تغییر ذهنی اساسی نیز بزنند.

بر روی تصویر  آن ها باید یاد بگیرند که با دید وسیع تر و حتی شاید با ترس بیشتری برای از دست دادن کنترل

شرکت ها همواره و با درجات مختلفی از موفقیت، برای کنترل نحوه درك جهان خارج از خود،  شرکت، زندگی کنند.

تالش کرده اند و شاهد این امر وجود انبوهی از مباحث مربوط به روابط عمومی، روابط با سرمایه گذار، روابط با شرکت ها 

ه آن ها حتی سخت تر نیز خواهد شد. در حالی که اینترنت به شرکت ها اجازه می دهد که و روابط با سایر افراد است. وظیف



 

به طور مستقیم و بدون کمک کانال های توزیع و تبلیغات جمعی یا میانجیگری مطبوعات با مشتریان خود سحن بگویند، از 

 ت درباره شرکت ها را می دهد.طرفی به افراد خارج از شرکت نیز اجازه دسترسی بدون واسطه به یکدیگر و صحب
توانید و نباید انتظار داشته باشید که بتوانید تصویر شرکت خود را کنترل نمایید، بهترین کاری که ای شما نمیدر جهان شبکه

خطایی، هر سیاستی و هر توانید انجام دهید، تأثیرگذاری بر این تصویر است. هر چیز و همه چیز درباره یک شرکت، هر می

کنترل کنید. از طریق اینترنت، گویند ه را که مردم درباره شرکت شما میتوانید آن چتواند آشکار شود. شما نمیامی میاقد

آورند. زندگی کردن روغ و نظر شخصی باشد، بر زبان میای از حقیقت، دخواهند و ممکن است آمیزهچه را که میها هر آن

ها در ها باید یاد بگیرند که شرکت آنرا به شکل اساسی تغییر دهند. آن مدیران تفکر خودبا این شفافیت نیازمند آن است که 

 واقع آن چیزی است که مردم می بینند و آن ها باید دریابند که چگونه می توان این دیدگاه را به نفع خود تغییر داد.

توانند هایی در اینترنت وجود دارد که میسایتدهد، در نظر بگیرید. ر حال حاضر به صورت آنالین رخ میآن چه را که د

رده است و نه آن شوند که نه شرکت آن ها را استخدام کین سایت ها توسط افرادی اداره میحامی شرکت باشند یا نباشند. ا

پی کند. برخی از شرکت ها به شکل غریزی و اغلب از طریق شکایت از سایت های مخالف به دلیل نقض کها را مدیریت می

ها هستند. مقابله به مثل، مگر در موارد فاحش، یک رویه اشتباه است. بهتر تحاری، به دنبال متوقف نمودن آن رایت یا عالئم

های هواداری های ذهن خود مدیریت نمود. سایتیک شرکت را کامالً بر اساس ساختهتوان که اذعان کنیم که نمیآن است 

ها برای تأثیرگذاری بر فعالیت هایشان بهتر نیست که با مؤسسان این سایتبه شمار آیند. آیا  توانند بهترین مکان برای تبلیغمی

 ها باشیم؟نونی و یا حتی غیر قابل توجیه آنکار کنیم؟ و آیا بهتر نیست به جای ساکت کردن مردم، پاسخگوی شکایات قا

تن است، صراحت و صداقت بهترین راه برای کسب اعتبار شود یا قابل دانسایی زیادی در مورد شما دانسته میزمانی که چیزه

خواهد بود. رومان استانک، مدیری در سیبیس، در کنفرانسی در اروپا که من نیز در آن شرکت داشتم همین کار را کرد. در 

، استانک یک گردهمایی متشکل از مدیران شرکت های کامپیوتری و نرم افزاری )شامل برخی افراد از رقیب اصلی، اوراکل(

صادقانه درباره عملکرد اخیر شرکت خود در شرق اروپا صحبت کرد. وی اظهار داشت که مشتریان و رقبای ما می دانند که 

ما اشتباه کردیم و خودمان نیز از این اشتباه آگاهیم. اجازه دهید معیارها و شاخص هایی را که برای بهتر شدن موقعیت شرکت 

اد، برای شما شرح دهم. صداقت آن روز استانک در برابر حضاری که آماده شنیدن حرف ها و مورد استفاده قرار خواهیم د

 اخراج مسئولین شرکت بودند مزایای بسیاری داشت.

توانند از طریق اینترنت به صورت رایگان با هم ارتبطا برقرار کنند نحوه برخورد شما با به عالوه، از آن جا که مردم می

اندازه نحوه برخورد با مشتریان، آشکار خواهد بود. به لحاظ تئوری، شما می توانید سیاستی مبنی بر خواندن  کارمندانتان نیز به

کنند را اجرا نمایید. انجام این کار ترهای شخصی خود در شرکت ارسال میهر پیام الکترونیکی که کارمندان شما از کامپیو

های کارکنان خود را افشا نمایید. اما چگونه می توانید افراد با استعداد را الیتدهد که فع قانونی است و به شما اجازه میکامالً

 با چنین سیاست هایی جذب کنید و حفظ نمایید؟ و به عالوه به چه کسی برای خواندن همه پیغام ها می توانید اعتماد کنید؟



 

تواند خصوصی بماند، در حال باریک شدن یان و مشتریان مرزهای آن چه که مبه عبارت دیگر، در روابط شرکت با کارمند

کنند هستند. برای مدیران اجرایی، این ا ببیند نه آنچه را که وانمود میها ربه راحتی می تواند واقعیت سازماناست. دنیا 

بازخوردها غیر کننده به نظر بیاید اما این آینه، ممکن است در ابتدا ناراحت بازخوردهای ناخواسته، مانند دیدن خودشان در

دهند و آن ها را نابود آینده به این بازخوردها پاسخ می قابل اجتناب و حتی گاهی سودمند هستند. رهبران و مدیران موفق

 یابند. کنترل آن ها خارج است، مهارت می کنند و در تأثیرگذاری بر انچه که ازنمی

 

د و تفکر، شیوه گذارصحبت کردن بر تفکر ما تأثیر می ساموئل جانسون دویست سال پیش گفت: زبان لباس تفکر است.

قدیمی برای توضیح مسائل  آگاه هستیم. استفاده ما از لغاتانیانی نادهد. ما نسبت به زبان خود مانند زندعمل ما را شکل می

 تواند منجر به پنهان ماندن آینده در حال ظهور،  از دید ما شود. جدید می

دهد. زبان قدیمی ها را نشان نمیآید چرا که واقعیت شرکت، دیگر در جامعه مدرن به کار نمیزبان قدیمی مالکیت و دارایی

شود. این ایده که امکانات جدید میامد و مانع ورود انجهای نامناسب میکند، به سیاستاشتباه را ارائه می هایاولویت

دهد. چنین تجمع قدرت را به درستی نشان نمی کننده است، زیرا محلسهامداران فعلی آن است، کمی گیج سازمان، دارایی

نی که دارایی اصلی شرکت محسوب توان شناخت کافی از مردم و کسانی است به عدالت چرا که دیگر نمیاعتقادی توهی

و مالکیت، توهین به  شود. به عالوه زبان داراییداشتن بر افراد، ناپسند شمرده میصحبت درباره مالکیت شوند داشت. می

های به زمانباشد و سااین است که دارای حکومت مطلقه میهای بزرگ زمان ما باشد. یکی از پارادوکسدموکراسی می



 

       های بزرگ را فراهمکه امکانات مادی دموکراسیهستند  ریزی شده، تحت تملک عناصر بیرونیشکل متمرکز برنامه

 آورند. می

کنم. یک سازمان دولتی را نباید د و من زبان جامعه را پیشنهاد میاکنون نیازمند زبانی جدید هستیم تا تفکر ما را توسعه ده

ند یک گروه یا جامعه با هدف قسمتی از دارایی خود دانست بلکه باید به آن به عنوان یک جامعه یا گروه نگاه کرد هر چ

باشد. جوامع قوانینی دارند که حقوق حامیان هیچ کس به تنهایی مالک جامعه نمیشود نه مکان مشترك. مشترك ایجاد می

دهند تا کارکنان یا این جوامع را شهروندان تشکیل می کند. اعضایشیوه های حکومت داری را مشخص می خود را وضع و

ها های جدید سازمانای توضیح فرم. شهروندانی که مسئولیت ها و حقوق یکسانی دارند. ما زبانی بر"انسانیمنابع "همان 

توان گیرند که البته این فرم ها را میمثل اینترنت فرم جدیدی به خود میهایی حتی زمانی که سازمان ها در مکان نداریم

نترنت نیست. در حقیقت اینترنت اجتماعی با هدف مشترك است که کس مالک ایایی برای آینده در نظر گرفت. هیچهمدل

  گیرد.دهد و مورد حمایت آنان قرار میارنش را انجام میکار طرفد

شود که گویی در دنیای آنگلوساکسون تحت فشار بازار ای از آن صحبت میحال تغییر است. اما هنوز به گونهسازمان در 

دهد که عوامل های موفق و پایدار نشان می. حال آنکه پژوهشی درباره سازمانته استسهام انحصار چند جانبه قرار گرف

های مبتنی بر هویت سازمان، ر پی بقا و جاودانگی، ایجاد ارزشموفقیت یک سازمان در بلند مدت در زیر آمده است: د

دارائی های فیزیکی  که سازمان برای آنها بیشتر ازتمایل به تغییر، به دنبال افزایش توانایی و باالبردن اعتماد به نفس کارکنانی 

ها به سمت معنی حقیقی سازمان شود که سازماناست که این شرایط زمانی ایجاد میشود. اعتقاد من این ارزش قائل می

 حرکت کنند و خود را مثل یک گروه و جامعه ببینند نه دارائی. "تقسیم نان"

یک گروه و اجتماع در نظر بگیریم تا یک قدرت مستقل در بین سایرین؟ تفاوت اصلی چه فرقی دارد که اگر سازمان را مثل 

     شیوه های حکومت داری به همراه این است که اجتماع متعلق به فرد است. تغییر دادن مفهوم دارائی نشانه هایی را برای 

وابط با سایر سهامداران ارائه شود. آخرین نکته اینکه، آورد. بنابراین باید تعریف شفافی از تعهد بین افراد و سازمان و نیز رمی

 فرهنگ و هدف جامعه باید در سازمان نهادینه شود.

حال، یک تئوری جدید درباره سازمان توسعه می یابد. سود باعث بقاء هر تجارتی می باشد، اما زندگی چیزی بیش از جریان 

باشند. دیر یا زود، در صدد غنی کردن زندگی افراد می دانند،می و چون سازمان ها این حقیقت رایافتن خون در رگ هاست 

ها باشند. اولین چیزی که برای شرح عکس کننده واقعیت جدید در سازمانها تغییر خواهند کرد تا منکم بر سازمانقوانین حا

کلمات، اعمال ما را "ت: این تغییرات الزم داریم زبان جامعه و شهروندی است نه زبان دارائی همانطور که لودویگ گف

  ."ممکن می سازند

 

 



 

 
های یک آگهی از دستگاه ۱۹۲7ژوئن  ۱۱ به تاریخ Literary digest این سوال زمانی به ذهن من خطور کرد که در مجله

کند و دستگاه پلی کپی را خریداری می "یخردمند ماشین"کپی نظرم را جلب کرد. نویسنده این آگهی بیان کرده بود که پلی 

های نرم افزاری و کارایی باالتر انجام دهد. شرکتتر های اجرایی پایینمهمی را با هزینه کند که کار جدید وبه آن اعتماد می

امروز و فردا درباره چنین  "خردمند ماشینی"را بخرید تا تجارتتان بهبود یابد. اما مدیران گویند: تولیدات ما و کامیپوتر می

 ادعایی محتاط هستند، چرا که طبیعت ماشین و چالش تغییر پیدا کرده است.

، مساله اصلی کاهش هزینه های نیروی کار برای جمع آوری  و گسترش اطالعات بود. در آن زمان با ورود ۱۹۲7در سال 

تکنولوژی، کارمندهای دفتری از انجام کارها به صورت دستی راحت شدند بنابراین از آن ها می توان در وظایف با ارزش و 

سال بعد، مسائل و چالش ها تغییر کردند. استفاده از  70 ها بیشتر شدند.ساده تر و مزایای آنباالتری استفاده کرد. ابزارها 

شوند، و مل اصلی برای هدایت کسب و کار میبا گذشت زمان، ابزارها پیچیده تر و عا ماشین الزم است اما کافی نیست. و

 ها را بدانند.منطق کار ماشین ها و محدودیت آن گردد. بعالوه، مدیران بایدایی مزایای آن ها نیز مشکل تر میشناس

آوریم. برای آغاز هر ها بدست میافزایش است. اطالعات را از ماشینضمناً، حجم اطالعات به صورت تصاعدی در حال 

آورند و رآیند خط تولید را به چرخش در میهای ففعالیت تجاری به اطالعات نیاز داریم و مانند اطالعاتی که کنترل

ی برای آید. اینترنت نیز که عامل مهمق شبکه های کارت اعتباری بدست میاطالعات مورد نیاز برای ثبت معامله که از طری

 شود.گردد به این سیل افزوده میفرآیندهای تجاری محسوب می



 

همه نوآوری ها ما را در دریایی از اطالعات رها می کنند و ما باید با ابزاری که دور از دسترس است از این اطالعات بهره 

توانند این شکاف وثرتر میآورد. ابزارهای بهتر و مالعات و اثر بخشی ابزار بوجود میببریم. تکنولوژی شکافی بین حجم اط

   کنند. سازی و تجسم آن ها کمک میهایی هستند که به مردم در شبیهد. در دهه بعد، مهمترین ابزار آنرا کاهش دهن

سازی در آموزش، به مدیران های شبیهکنند و سیستمل داده ها به تصاویر گویا کمک میسازی در تبدیهای تصویرتکنیک

شکاف می تواند کاهش  شوند.ی به ماموریت آزمایشی فرستاده میها قبل از پرواز واقعزمانی که خلبانکنند مانند کمک می

کند و عات، اطالعات بیشتری را تولید میرود. اطالاز بین نمیمی یابد اما خردمند ماشینی نیز می داند که این شکاف هرگز 

مراقب نباشیم ، به دنبال ابزارهای جدید به سوی اطالعات نامحدود اگر  های عظیمی هستند.کنندهابزارهای اطالعاتی تولید

توانستند تقریباً هر فناوری اطالعاتی مانند دستگاه پلی کپی را قبضه پیش می رویم. هفت دهه قبل، مدیران خردمند ماشینی می

کند و از این طریق کمک می -هتراطالعات بیشتر و ب -تآوری و گسترش اطالعااین اعتقاد که این دستگاه در جمعکنند، با 

یابد. امروزه مدیران هوشمند ماشینی نه تنها باید زمان و نحوه استفاده از فناوری ابزارهای جدید را ها بهبود میتجارت آن

 بدانند بلکه باید بدانند چه زمانی کامپیوترهایشان را خاموش کنند و خودشان نظر بدهند.

 

 
ها استفاده کرد. در دنیای متغیر و شیوه دستوری و کنترلی در سازمان همه موافقند که در قرن بیست و یکم نمی توان از تقریباً

  نند. در عصر تجاری آینده نیز وابسته امروزی دیگر ممکن نیست که مدیران ارشد و افراد باالی سازمان تغییر را اعمال ک

های موفق، را ایجاد کنند. سازمان عصر صنعتیهای رات عظیم الزم برای تغییر سازمانتوان به افراد دستور داد تا تغیینمی

ایجاد و تسهیم دانش مستمر ما یعنی از طریق  آورند.تر بدست میمزیت رقابتی خود را از طریق کنترل کمتر و یادگیری بیش

ی مفاهیم اصل آورد ارزیابی کنیم. اما، با بررسی مجددر برای تئوری مدیریت به همراه میتوانیم مفاهیمی را که این تغیینمی

 .توانیم شروع کنیمرهبری و یادگیری می



 

ه سازمان پایان کنیم. در عصر دانش باید به افسانه رهبری به عنوان قهرمانان منحصر به فرد در ادارابتدا از رهبری شروع می

هش همکاری شود، ترس، عدم اعتماد، رقابت داخلی که باعث کاستورها از باال به پایین اجرا میهایی که دبدهیم. در سازمان

این نکته  دهند. اما ازو اطاعت را افزایش میها به جای تعهد در افراد، پیروی آید. این سازمانشود، بوجود میهماهنگی می و

تواند باعث ایجاد شجاعت، قدرت تخیل ، صبر و پشتکار شود. به همین دلیل است که در افل هستند که تنها تعهد واقعی میغ

بهتر در سازمان ها را برای خلق آینده ه باشد. رهبر کسی است که مسئولیتبین افراد و تیم ها حضور داشتآینده باید رهبر در 

 :باشدتوسعه موارد زیر می ای از رهبران در سازمان ها مستلزم شناسایی وکند. ایجاد جامعهتقسیم می

 کار که به ارائه و اجرای مدیران واحد کسب وسازمان، مانند های مهم رده پایین هبران داخلی و مدیران با مسئولیتر

 .ردازندپجدید می هایایده

  شوند به شرکای فکری آن ها بدل می و دهندمشاوره میرهبران اجرایی، مدیران سطح عالی که به رهبران داخلی

خود برای  رتقداز نمایند و های سطح باال، راهبری میز طریق تغییر در رفتار خود و تیمکه تحول فرهنگی را ا

 .کنندده میمانند البراتورهای یادگیری استفاجدید های دانشی ساختزیرگذاری در سرمایه

  باشند مانند مشاورهای داخلی یا متخصصان منابع انسانی ورسمی می قدرتکه اغلب فاقد  افرادیشبکه داخلی و 

  کنند.ان گسترش داده و تقویت میدر سازمهای جدید را ها و شیوهمقدم که تعهد به ایدهکارگران خطوط 

تواند محیطی با نوآوری کس به تنهایی نمی به هم اعتماد دارند. هیچ، این سه نوع رهبر کامالًکننده دانشخلقهای ر سازماند

 .مداوم و اشاعه دانش بوجود آورد

.... حدود  و پاکارد، کرایسلر، اینتل، هیولت هارلی دایویدسون هایی مانند فورد، شل اویل،بحث بعدی یادگیری است. شرکت

به این نتیجه رسیدند که یادگیری  MIT سال بعد از تجربه مشترك به عنوان بخشی از فعالیت مرکز یادگیری سازمانی 6

 :آیدعالیت به هم پیوسته زیر بوجود میسازمانی مداوم و مستمر تنها از سه ف

 شودجر به تئوری و روش قابل تعمیم میتحقیق: فعالیت منظم در فرایند کشف و درك، که من. 

  های آرمان دستیابی به نتایجی همراستا با عمیق ترینایجاد ظرفیت و توانایی: بهبود توانایی و دانش افراد به منظور

 ها.آن ای و شخصیحرفه

  واقعی و خلق دانش عملی کنند تا به نتایج افراد با هم کار می ،افتدکه در سازمان ها هر روز اتفاق میفعالیت: چیزی

 .برسند

 ای وهای مشاورهها، موسسهشوند. دانشگاهغلب متعارض و حرفه ای شناسایی میاین سه فعالیت توسط سه سازمان آشفته، ا

د را توانند توانایی افراپردازند، به ندرت میارائه پیشنهادات جهت حل مسائل میای که به های مشاورهها. پروژهکسب و کار

 د.ها به کار گیرنی کاهش مشکالت در سازمانبرا



 

عصر  شده درشوند مگر اینکه موارد گمکنند، درمان نمیمی درگیرها و جامعه را که سازمانسیستماتیک عمیق مشکالت 

ها، پیشرفت فردی و نتایج عملی. در حقیقت اعضای قبلی نیم. توانایی قبول و ادغام تئوریگرایی را دوباره کشف کتخصص

این ، دوباره به عنوان جامعه یادگیری سازمانی به هم پیوستند. به تعبیری، MIT  مرکز یادگیری سازمانی(، و) OLCن سازما

معلمانی به ترها به دلیل عقل و خردشان، امعه است. جوامعی سنتی که به مسنهای قدیمی در جتغییر مستلزم برگشتن به عادت

د، هایی که در زندگی داشتنها به دلیل مهارتهپرورش دهندبه ها و بافندهبه جنگجوها، به کردند، که به رشد  مردم کمک می

اول اینکه چگونه به مسائلی بپردازیم که  ،هستیم چالش حیاتی روبرو با دو هما در این هزار .گذاشتنداحترام میبه طور یکسان 

که چگونه هوش و احساس افراد را در تمام سطوح سازمان ها کافی نیست و دوم اینرهبری سلسله مراتبی به تنهایی برای آن

تر هایی سنتیای مبتنی بر شیوهالت ممکن است ما را به سمت آیندهپاسخ به این سئوا م.برای خلق و تسهیم دانش به کارگیری

برای یادگیری با سر، قلب های خود را رهبران متنوع و کارآمد که سازمانای از ، جامعههدایت کندتر از سازماندهی و طبیعی

  سازند.یو دست توانمند م

 

 
 

 


