
 

 

      

 



 

 

 

 

ال اما سؤ مدیر فکر کنند، ناراحت است. این دغدغه رایج است، قادر نیستند شبیهی کانادایی از اینکه مهندسانش شرکت مدیر

 مهمی که در پشت این دغدغه پنهان است و البته کمتر رایج است این است که شبیه یک مدیر فکر کردن به چه معناست. 

 به راستی شبیه یک مدیر فکر کردن به چه معناست؟ 



 

ایم که این موجب به شده« رهبری»کمی به این سوال شده است. اغلب ما بیش از حد شیفته های اخیر توجه متأسفانه، در سال

خواهند یک رهبر شود، این در حالی است که همه میخواهد مدیر خوب توجه کمتر به مدیریت شده است. هیچکس نمی

د، الهام بخش نخواهد بود و مادامی عالی بشوند. اما جدایی مدیریت از رهبری یک ایده خطرناک است. مدیری که رهبر نباش

دهد؛ رهبری که مدیر نباشد، گستاخ و مغرور خواهد شد، و ارتباط گونه انجام میکه به این سبک ادامه دهد اقدامات ماشین

 خود را از دست خواهد داد. بنابراین بیایید به همان مدیریت قدیمی ساده بازگردیم.  

کننده است. جهانی بودن، در حین ن است که مدیریت قدیمی ساده، پیچیده و گیجدر رابطه با مدیریت قدیمی، مشکل ای

توان محلی اندیشیدن، همکاری در حین رقابت، تغییر در حین حفظ اصل، توجه به اعداد در حین توجه به افراد. چگونه می

ربخش بودن، مدیران نیازمند ایجاد ها آشتی برقرار کرد؟  حقیقت این است که هیچ شخصی نخواهد توانست. برای اثبین این

دهند، یک توازن عمیق بین این مفاهیم به ظاهر متضاد هستند. این بدان معناست که مدیران عالوه بر تمرکز بر آنچه انجام می

 ها هستند. بایست در رابطه با چگونگی تفکر خود نیز تأمل نمایند. مدیران نیازمند مجموعه گوناگونی از ذهنیتمی

، توسعه یک برنامه جدید برای عمل مدیران را 1990های دهه های پنجگانه از زبان مینتزبرگ : در میانهارائه ایده ذهنیت منشاء

توان به ساختار معمول تحصیالت مدیریت که مدیریت را در قالب وظایف مجزای دانستیم که نمیشروع کردیم. ما می

     کند، متکی بود. رویکرد ما بیش از آنکه تفکیک کننده باشد، عرفی میها مبازاریابی، مالی، حسابداری و مانند این

های پنجگانه مدیریتی بود که نه تنها در کالس درس بلکه در عمل، کننده بود.  ترکیب مورد نظر ما بر اساس ذهنیتترکیب

    گانه و سپس پیشنهاد ترکیبهای پنجشود توضیح هر کدام از ذهنیتمفید واقع شود. آنچه در این مقاله بدان پرداخته می

 هاست. آن

 های پنجگانه مدیریتی ذهنیت 



 

 سرعت فرهنگ با توجه به وظیفه خود باید یک است، ژنو در آن مقر که احمر، هالل و سرخ صلیب المللی بین فدراسیون

قحطی؛ در حین  عمل و سیل جنگ، و زلزله طبیعی همچون بالیای به واکنش عمل در سرعت. عمل را در خود تقویت کند

 با باشند، عمل نمایند. مراقب ظرافت آهسته و با بایستاش میهای زیر مجموعهاین سازمان و سازمان نیاز به چنینی سرعتی،

  .نیاز موجود عمل نمایند و محلی شرایط به با متناسب و مالحظه،

نند، اما توجهی بر بستر ندارند؛ و برخی کها سریع عمل میهاست. برخی از سازماناین یک مشکل مشابه در اکثر سازمان

های مدیریت را نشان توانند سریع و چابک باشند. این دو جنبه، کرانشوند که نمیگیری عمیق میها آنقدر در تصمیمسازمان

 دهد و انعکاسیدهد ترکیبی است از اقدامی که بر روی زمین انجام میدهد؛ هر چیزی که یک مدیر اثربخش انجام میمی

فکری ست و انعکاس بدون اقدام، انفعال است. همه مدیران در افتد. اقدام بدون انعکاس، بیاست از آنچه در انتزاع اتفاق می

 ای هستند که در آن ترکیبی از تفکر انعکاسی و اقدام کاربردی وجود داشته باشد. پی یافتن نقطه

ای شاید بهترین ت که با یادگیری همراه است. یادگیری دو حلقهمنظور از انعکاس)بازتاب( در واقع همان تفکر انتقادی اس

شود، مترادف برای این مفهوم باشد. به نظر من ذهن انعکاسی، ذهنیتی است که فرد دارای آن به هر چیزی قانع و راضی نمی

 ذهن علت یاب دارد، به دنبال تبیین است. 

پاسخ بدیهی به این سوال این است که این دو در رابطه با همکاری اما اقدام و انعکاس در رابطه با چه چیزی هستند؟ یک 

تواند به هستند، در رابطه با انجام کارها به صورت مشارکتی با دیگر افراد، در مذاکره؛ برای مثال، جایی که یک مدیر نمی

در درک عمیق واقعیت در بایست که تنهایی کاری را انجام دهد. پاسخ دیگر این است که اقدام، انعکاس، و همکاری می

تجربه شده در »خوانیم که فرهنگ لغت آکسفورد آن را همه حقایقش ریشه داشته باشند. ما این را در لغت، ذهنیت می

بایست همچون دنیاپرستی، باید بر اساس کند. در نهایت، اقدام، انعکاس، و همکاری میتعریف می« زندگی، پیچیده، و عملی

 طق خاص بوده و همچنین بر یک ذینیت تحلیلی متکی باشد. یک نوع عقالنیت یا من



 

ها با دنیای اطراف خود ای که مدیران بر اساس آنگانه 5های های مدیریتی داریم، شیوهای از ذهنیتما مجموعه  پنجگانه

دشان را دارند. برای گانه موضوع و هدف خاص خو 5های کنند. هر کدام از این ذهنیتارتباط برقرار کرده و آن را تفسیر می

انعکاس، موضوع خود فرد است؛ هیچ بینشی بدون خودآگاهی وجود ندارد. موضوع همکاری فراتر از خود فرد رفته و شبکه 

زدایی)تفکیک( ها به ترکیبگیرد. تحلیل، یک گام فراتر از آن رفته، برای سازمان است؛ سازمانروابط مدیران را در بر می

هاست. فراتر از سازمان، آن چیزهایی هستند ات نیاز دارند و آن چیزهایی که تحلیل در رابطه با همه آنسیستماتیکی از اقدام

دنیای پیرامون سازمان. در نهایت ذهنیت عمل)اقدام(، شما را  -گیردکه مربوط به موضوعات جهانی شده و بستر را در برمی

 کند. میبه انتخاب بهترین برنامه برای دستیابی به اهداف دعوت 

  گانه از برنامه ما مطابقت دارد:5 هایگیرد که با ماژولای را دربرمیگانه5عملکرد مدیریت رویکردهای 

 

 

 

 

 

 

کنند. کنند، خودشان را در حال ورود به یک اردوگاه تعلیمات نظامی تصور میهای آموزشی شرکت میمدیرانی که امروزه در دوره

این حال، گویی که اغلب مدیران هر روز در یک اردوگاه تعلیمات  در حالی که مدیران نیاز به حضور در چنین شرایطی را ندارند. با



 

گیرند که چگونه رژه بروند و اطاعت بینند، یاد میهایی تعلیم میکنند. عالوه بر این، سربازانی که در چنین اردوگاهنظامی زندگی می

 اند تأمل و تفکر نمایند.گیرند که چگونه بر آنچه آموختهکنند، این افراد در چنین جایی  هرگز یاد نمی

اند، تفکر نمایند. این یعنی بازگشت امروزه آنچه مدیران به شدت به آن نیازمند هستند، این است که بر آنچه تا کنون اندوخته 

 به قبل و برخورد متفکرانه با تجربیاتشان.  

کند که رویدادها و کند. وی بیان میاشاره می« اتفاقات»سائول آلین اسکای  به نکته جالبی در رابطه با رویدادها و 

ها فکر کنیم. اغلب مردم تجربه زیادی شوند که متفکرانه در رابطه با آناتفاقات تنها زمانی به تجربه تبدیل می

اند. اگر این اتفاقات شوند که تاملی بر آنان نداشتهندارند. اغلب مردم در زندگی خود اتفاقات زیادی را متحمل می

ای هستند که سودی برای ذا در نظر بگیریم، تا زمانی که بر آنان تأمل نشود، همچون غذای هضم نشدهرا همچون غ

کنیم، با الگوهای کلی مرتبط شده و ترکیب ها برخورد میما نخواهد داشت.  زمانی که با رویکردی انعکاسی با آن

 شوند. می

بود. همواره  ذهن ما در فضایی بین تجربه و تببین معلق است، طی اگر معنایی درک نشود، مدیریت همراه با بی فکری خواهد 

 کند. فرایند انعکاس، ذهن بین این دو ارتباط برقرار می

گردد به طوری که این بازگشت انعکاس)بازتاب(، در التین به معنای بازگشت است؛ به این معنی که توجه به درون باز می

شود تا از طریق بهتر رساند. این نوع نگاه موجب مین فراتر رفتن از درون نگری را میتواند از بیرون شروع شود. مفهوم آمی

های مختلف ببینید؛ به طور مثال یک محصول را همچون یک خدمت ببینید، دیدن اطرافتان، چیزهای معمول و آشنا را به شیوه

 و حتی شاید یک مشتری را به عنوان یک شریک.



 

هایش بشکنیم. چیده را به مولفهپی تحلیل به معنی رها کردن)آزاد کردن( است؛ در واقع تحلیل به این معناست که یک پدیده

افتند که با توجه به بستر انواع مختلفی ها در هر جایی اتفاق میافتد. تحلیلاین فرایند از طریق ترکیب زدایی)تجزیه( اتفاق می

ه طور شود. اما رویکرد تحلیلی بدرجه استفاده می 360های گیرند؛ برای مثال در صنعت برای تحلیل از ارزیابیرا در برمی

توانید سازماندهی کنید. یک خاص مرتبط با سازمان است. به طور خاص در یک شرکت بزرگ، شما بدون تحلیل نمی

های رفتاریشان با دهد تا به تسهیم درکشان از محرککند؛ به افراد اجازه میتحلیل خوب، زبانی برای سازماندهی را فراهم می

آن به معنی ترکیب  -آورد. ساختار سازمانی اساساً تحلیلی استد را فراهم میهایی برای عملکریکدیگر بپردازند؛ سنجه

گیرند، گویای این واقعیت هایی که در ذیلش قرار میزدایی)تجزیه( برای تقسیم کار است. چارت سازمانی با همه مربع

 هستند. 

های افراد زیر مجموعه او در ساختمان مدیری را تصور کنید که در رأس یک سازمان و در اتاقش حضور دارد. در حالی که

     ها رامختلف حضور دارند. مدیر تنها توسط متعلقات مجلل اطراف خود محصور شده و افراد زیر مجموعه و روابط آن

بیند. در حالی که نتایج سازمانی حاصل کار تک تک این افراد است. این تحلیل در معنای متعارف آن است: نظم و نمی

 تواند از این حالت رها شود؟مدیر میتجزیه. چگونه 

    های ساده و بگیریم به این معناست که از سطح باالتری به مسائل توجه کرده و تنها به تحلیل اینکه تصمیمات پیچیده

های زیربنایی های نرم همچون ارزشهای ساده که فقط بر اعداد و ارقام متکی هستند، تکیه نکنیم؛ بلکه به دادهتکنیک

کند که در حین حفظ کنند، بلکه به سازمان کمک میهای عمیق تصمیمات پیچیده را ساده نمیها توجه کنید. تحلیلانتخاب

 فیت خود برای اقدام استفاده کند. پیچیدگی، بتواند از ظر

ها داختند. آنتری پرهای خود بازگشتند و به تأمل عمیقافراد به شغل -تفکر تحلیلی -مانبعد از اجرای ماژول دوم برنامه

گیرند هایشان به کار میهایی را برای تحلیلاند، چه مفروضات و دادههای دیگران را تحلیل کردند؛ افراد از کجا آمدهتحلیل



 

های های جدید در تحلیلهای خود استفاده کردند که این دادهتری برای تحلیلهای بیشتر و متنوعها از دادهها. آنو مانند این

ها، تر از اینهای مورد استفاده را یافتند. مهمهای موجود در تکنیکشد و بر این اساس محدودیتبکار گرفته نمیمتعارف 

ها چیزها را به طریق متفاوتی دیدند، دیگران را برای تعصبات خود در تفکراتشان را تشخیص دادند. به عنوان یک نتیجه، آن

الت کمک کردند. این تحلیل بود یا انعکاس؟ تحلیل انعکاسی بود.  های تغییر تشویق کردند، و به حل مشکدوره 

دهند، با آن مواجه هستند، ضعف در تحلیل نیست، بلکه مشکل ها را آموزش میمشکلی که اغلب مدیران و موسساتی که آن

کنیم. بازیکن تنیسی را در تمرکز زیاد بر تحلیل به سبک متعارف است. برای تقریب بهتر این مطلب به ذهن دو مثال مطرح می

دهد و یا در فضای سازمانی بازاریابی را در نظر بگیرید گیرد و توپ را از دست میها رو در نظر میبندینظر بگیرید که رتبه

ها و دهد. ترفند ذهنیت تحلیلی این است که در ضمن توجه به رتبهکه جمعیت را بررسی میکند و فروش را از دست می

 را هم در نظر بگیرم.جمعیت، توپ 

جهان را با همگونی « سازیجهانی»آید. کنیم که از دور تا حد زیادی یکنواخت به نظر میای زندگی میما بر روی کره

 بیند. آیا این آن چیزی است که ما از مدیران مان انتظار داریم؟ خاصی از رفتار در نقاط مختلف آن می

ا یکنواخت تصور نکنیم، آن را متشکل از انواعی از رسند. اگر این جهان رتر به نظر میتر چیزها متفاوتاز یک فاصله نزدیک

تر باشند، در زندگی بیشتر تجربه کنند؟ به عبارت دیگر، ها خواهیم یافت. آیا ما نباید مدیران را تشویق کنیم تا جهانیجهان

، عادات، حرکت در میان شرایط مختلف مردمان دیگر -های دیگر حرکت کنیمآیا ما نباید فراسوی خودمان و به جهان

     برای اینکه بتوانیم جهان خودمان را بهتر ببینیم؟ آیا نباید بی وقفه در پی بازگشت به اصل خود باشیم؟ آن -هافرهنگ

 های اولیه؟ زمان



 

نیست. گاهی اوقات، رفتار مدیرانی  فکرکردن جهانی معنای به جهانی پوشش و نیست جهانی پوشش معنای به بودن جهانی

ها همچون شل نیز وجود دارند که شوند، ریشه در فرهنگ کشور مادر دارد. اما برخی شرکتفرستاده میکه به سراسر جهان 

در مقر  مدیره اجتماعی هیئت فشار مثال دالیلی به کند، امامی کار جهان سراسر شل در به معنای واقعی جهانی هستند. شرکت

 جهانی اینکه تا ببندد پرسنل قرداد و کند کار هلندی و تانیاییبری فرهنگ دو بین ما است بوده مجبور اصلی سازمان، همیشه

به  جهان مختلف هایفرهنگ کردن آمیخته ما منظور تر بیندیشد. بنابرایندر واقع در عمل ما انتظار داریم که جهانی. باشد

 سرزمین در که افرادی حقوق اینکه بدون کند استخراج و بیابد را نفت باید شل است. اقتصادی و اجتماعی، محیطی صورت

 موضوع این بگذارد. شاید احترام هاآن زیست محیط به و کند نقض را رساندمی فروش به پاالیش و استخراج، را نفت هاآن

    است؟ آمده اینجا تا را درازی راه چه شل دانیدمی اما باشد، روشن امروز

های مختلف جهان باشند اما تا زمانی که به طور زیادی را در بخشگیریم که مدیران ممکن است مدت از اینجا ما نتیجه می

      اندیشند.  این مطلب به مدیرانشوند و جهانی نمیهای مشترک نشوند، به معنای واقعی جهانی نمیقاطعانه درگیر تجربه

ان خود را در جایی بگذرانند هایی که در آن حضور دارند، و بخشی از زمگوید که از اداره خود بیرون بروند، فراتر از برجمی

 شود و محیط تهدید کننده است.             شوند، به مشتریان خدمت میکه محصوالت تولید می

های گوناگونی که در اطرافش قرار ها مدیریت کرد، بین سازمان و جهاندر دیدگاه ما، برای مدیریت بستر، باید بر روی لبه

تعداد زیادی از چیزهای جالب توجه » نویسد: می« هالبه»ها. آنچه ری رمپل در درابطه با ها، صنایع، و شرکتدارند؛ فرهنگ

ها، در مرز بین درختان و دشت، بین ساحل و دریا. در این لبه -افتدها اتفاق میگویند، در محدوده لبهشناسان میکه زیست

 «. حساب دارد.شوند که تنوعی بی حد و موجودات زنده با شرایط پوایی مواجه می



 

تر از آن به قط به عنوان رئیس و مرئوس بلکه مهمنه ف -این سخت است که گفته شود مدیریت در رابطه با کار با افراد است

شود این عنوان همکار و شریک. علیرغم تمام ادبیات موجود پیرامون همکاری و مشارکت، حداقل در غرب آنچه دیده می

اشدنی در های انسانی جدهای اقتصادی بر بازارکار، افراد به عنوان بازیگران مستقل، منابع یا داراییاست که با تسلط نظریه

توانند انتقال داده شوند، خرید و فروش شوند، ترکیب شوند و یا کاهش یابند. این به معنای ذهنیت شوند که مینظرگرفته می

 مشارکتی نیست. 

مان برای طراحی ماژول چهارم مشغول شدند. این تعریف اصلی ما از ذهنیت مشارکتی زمانی به ذهن رسید که همکاران ژاپنی

ها به این نکته اشاره کردند که ذهنیت مشارکتی واقعی فقط مدیریت افراد یت افراد خوانده شده است. اما آنماژول مدیر

گیرد. ذهنیت مشارکتی چیزی فراتر ها و واحدها دربرمیها را در سراسر بخشها و پروژهنیست بلکه روابط بین افراد، در تیم

دانند باید به طریقی از سوی مدیرانشان مورد ه افرادی که بهترین کارها را میلغتی که اشاره به این دارد ک -از توانمندسازی

     و متعهد بودن است. آن همچنین فراتر رفتن از سبک قهرمانانه محبوب امروزی و حرکت به سوی  -لطف قرار گیرند

 کند.آورتر( را یادآوری میتر)التزامهای مشارکتیسبک

ها به جای نشستن و ژست مدیریتی گرفتن از اتاق دهند؛ آنآنکه صحبت کنند، گوش میمدیران دارای التزام شغلی بیش از 

کنند. کنترل را کمتر روند و تا ببینند و احساس کنند. با جهانی بودنشان، مشارکت را دربین دیگران تقویت میخود بیرون می

 د. دهند تا خودشان بر کارشان کنترل داشته باشنکرده و به افراد اجازه می

       ؛ مدیریت«ام این است، پس آن را شما انجام دهیدمن عقیده»اگر شعار معروف مدیریت قهرمانانه این است که بگوید 

   « رهبری در پس زمینه»همکاران ژاپنی ما این را «. دهیمکنیم، و ما هستیم که آن را انجام میما رویاپردازی می»گویدمی

 دهد که رهبری کنند. از افراد معمولی این اجازه را میاین رویکرد به تعداد زیادی  -خوانندمی



 

ها در کتاب اصول جدید  در زمانی از جان کاتر پرسیده شد که اگر اعضای کالس مدرسه کسب و کار هاروارد که به آن

خواهند ها میاین منصفانه است که بگویم آن»کنند؟ او پاسخ داد: اشاره کرده ای، بازیکنان یک تیم باشند چه می 1974سال 

ای باشکوه خلق و رهبری کنند، و این مخالف است با اینکه عضو تیمی باشی که به وسیله دیگری که یک تیم را به گونه

اگرچه ما فکر  -ها ضروری باشداین ذهنیتی مشارکی نیست. نیاز به هدایت این تیم ممکن است در همه زمان«. رهبری شود

اما این به سختی یک نکته مشارکتی از این  -کنندآن میزانی باشد که اغلب افراد فکر میکنیم این نیاز خیلی کمتر از می

     دهند، انجام کاری را تقویت نمی کند. رهبران اغلب چیزهایی را که سازمانشان انجام میکند، و تیمدیدگاه را ارائه می

 از که نگرشها  و شرایط، ساختارها ، ایجاد به هاآن عوض، کنند. درها حتی به آنچه انجام شده است توجه نمیدهند؛ آننمی

 به ذهنیت مشارکتی دارد.   نیاز این و. کنندشوند، کمک میها کارها انجام میآن طریق

ای، اتحادها، و کار دانشی. اما هنوز ها، نیروهای وظیفهکنیم، در رابطه با تیمها زیاد صحبت میما این روزها در رابطه با شبکه

        کنید، به آن نگاهکنیم. بسیارخوب، پس از آن، خودتان را بر باالی یک شبکه تصور میتصور می« باال»ن را در مدیرا

توانید روابطتان را در این شیوه، مدیریت کنید؟ برای داشتن دهد؛  شما چگونه میکنید. آن شما را خارج از آن قرار میمی

تر است. حتی دارای یک معنی عمیق باشید، و همه جانبه مدیریت کنید.  آنذهنیت مشارکتی، شما باید داخل باشید، درگیر 

ها؛ با چنین های خودگردان و یا اسنک ورکمدیریت کردن فراسوی مدیران و توزیع آن در سراسر سازمان. تفکر پشت تیم

             کند(.مدیریت میکند که شبکه گسترده جهانی را شوند)در واقع، فردی را تصور میتصوری از مدیریت اداره می

  

ای از احساسات، ها نشانهشود. این اسبهای وحشی کشیده میتان را به عنوان یک ارابه تصور کنید که به وسیله اسبسازمان

ثابت به همین صورت، به همان اندازه به مهارت نیاز  های همه افراد سازمان هستند. نگه داشتن یک دورهآرزوها، و انگیزه

کنند؛ خوب است که دارد که تغییر جهت دادن آن. فالسفه از این استعاره برای نیاز به مهارکردن انرژی احساسی استفاده می



 

    زدن قاین استعاره برای مدیریت بکارگرفته شود. ذهنیت عملگرا به طور خاص در سطح مدیریت ارشد، به معنای شال

ها به این جهت و آن جهت نیست. ذهنیت عملگرا در رابطه با توسعه یک آگاهی حساس از ها و هدایت آنوار به اسبدیوانه

 زمینه و آن چیزهایی است که تیم ظرفیت انجام آن را دارد  و سپس کمک به تنظیم و نگهداشت جهت آن. 

ای ندارد. همه افراد از اهمیت آن آگاه هستند. امروزه مردم هیچ مقدمه صحبت در رابطه با اقدام و به طور خاص تغییر نیاز به

غرق در تغییرات هستند. آنچه ثابت است فقط حالت ثابت هشدار است. به اطراف خود نگاه کنید، همه چیز در حال تغییر 

یر هستند مثل اکنون که فناوری است. نکته ما این نیست که هیچ چیز در حال تغییر نیست. نه، برخی چیزها همیشه در حال تغی

اطالعات در چنین حالتی هست. اما تعداد زیادی از چیزهای دیگر، همیشه  در حال تغییر نیستند. و نکته برای ما در همین 

جاست. ما تمایل داریم که بر روی چیزهای در حال تغییر تمرکز کنیم و نتیجه بگیرم که آن چیز، همه چیز است. این به 

رساند و برای آن مضر است و در همین حال برای ذهنیت اقدام خوب است. ما باید آگاه باشیم انعکاسی را می سختی ذهنیت

که تغییر شایع نیست و پدیده تغییر جدید نیست. اگر ذهنیت انعکاسی به تاریخ احترام بگذارد، پس از آن، ذهنیت عملگرا  

ین هست که اگر به آن چه که تا کنون هست اعتماد کرده و به یابد که کمتر فروتنی کند)فکر کنم منظورش افرصت می

ها عمل خواهی کرد و این عمل ممکن است هر نتیجه ای داشته باشد. در این حال ها توجه نکنی، به آندرستی و نادرستی آن

 ذهنیت انعکاسی مقصر است نه ذهنیت عملگرا.(.

گردد: هرج و مرج است. هیچ کسی دوست ندارد که همیشگی اطالق می تغییر بدون تداوم معنایی ندارد. نامی که به تغییرات

فروشند و هایی که عالقمند به بقاء هستند. کسب و کارها به وسیله محصوالتی که میدر آن زندگی کند، مخصوصاً سازمان

توانند بدون ین تغییرات نمیکنند. بنابراگیرند و نه تغییراتی که ایجاد میدهند، مورد قضاوت قرار میخدماتی که ارائه می

تداوم مدیریت شده باشند. بر این اساس، ترفند در ذهنیت اقدام بسیج انرژی پیرامون تغییرات مورد نیاز است، در حالی که 



 

ها را به تر از مدیریت تغییر نیست. داستان اسببرای نگهداشت چیزهای دیگر مراقب باشند. اشتباه نکنید، مدیریت تداوم آسان

 ر داشته باشید. خاط

ریزی های عمدی و برنامهدیدگاه غالب در مدیریت تغییر دیدگاه دکارتی است. بر اساس این دیدگاه، اقدامات، استراتژی

در این . توان با تحلیل اجزایش شناختدانست که کل آن را میروحی میدکارت طبیعت را مادة بیشده را به دنبال دارد. 

این یک ذهنیت تحلیلی است و نه  .ریزی وپیشگیری بوده است قابل برنامه بینی، قابل محاسبه، پیشچارچوب، تغییرات، قابل 

 یک ذهنیت عملگرا. 

های برنامه ریزی شده. اقدام و تغییر برای آنکه موفقیت آمیز باشند، باید دارای جریانی طبیعی باشد و نه اقدامات و گام

انعکاس باید در یک جریان طبیعی ترکیب شوند و آن شامل مشارکت است. ساتیش کومار، مدیر مؤسسه شوماخر در 

اگر ما «. شما هستید، بنابراین من هستم: یک اعالمیه از وابستگی»انگلستان، این موضوع را در عنوان آخرین کتابش قرار داد: 

تغییرات اثربخش داشته باشیم، بهتر است به طور انعکاسی مشارکتی باشیم همانطور که به طور تحلیلی جهانی  انتظار داریم که

 هستیم. 

تغییر یک فرایند یادگیری است، و بنابراین در حال نگهداشت دوره است. ما ممکن است فکر کنیم که سکون یک هنجار 

ها . ممکن است اعضای فعال یک سازمان در برابر تغییری که بر آناست و تغییر یک محرک، اما همیشه به این شیوه نیست

دانند که آن تغییر غیرکارکردی خواهد بود. در این زمان ممکن است که ها میتحمیل شده است، مقاومت نشان دهند زیرا آن

تشان برای عملکرد بهتر خودشان  شوند؛ این بدان معناست که دائماً به خلق مجدد اقداما« تغییر سکوت»ها درگیر در آن

 شوند.مشغول می



 

ها را تقویت نمود. ما به های سفت و سختی نیستند که نتوان آنبندینه، طبقهگا 5های رسد که ذهنیتبدیهی به نظر می

ها هستند، اما ها بیش از استعارهها به طور آشکاری همپوشانی دارند. آنها نیاز داریم، اما آنهای مجزایی برای آنبرچسب

 شوند. ونه با یکدیگر ظاهر میگانه چگ 5های تواند به ما کمک کند تا درک کنیم این ذهنیتیک استعاره می

ها را به عنوان نخ و مدیر را به مثابه بافنده تصور کنید. عملکرد موثر به معنای بافتن هر ذهنیت در باال و پایین دیگر ذهنیت

کنید. اما آن کار آنطور که انتظار دارید ها برای ایجاد یک پارچه محکم و خوب است. شما تحلیل و سپس اقدام میذهنیت

شوید که توان ادامه را به کنید و متوجه میدهید. شما کمی بیشتر اقدام میشود، بنابراین شما انعکاس انجام میانجام نمی

کنید. اما برای انجام مشارکت شما مجبورید که وارد دنیای دیگران شوید. پس از آن تنهایی ندارید، در نتیجه  مشارکت می

بینید. اما یک های جدیدی از تالش خود را مانند یک پارچه جدید میرید و شکلآوهای جدیدی به دست میشما بینش

های یابد که پارچهقطعه از پارچه کافی نیست. یک سازمان، هویتی جمعی است که زمانی به اهداف مشترک خود دست می

نی است که مدیران سازمان برای کند. این همان زمامدیران مختلفش، به یکدیگر دوخته شده و یک لباس مناسب را تولید می

کنیم که ما بر این نکته تأکید می  کنند.های جهانی اندیشیدن، مشارکت میترکیب اقدامات انعکاسی در تحلیل، در شیوه

ها باشند. اما تعداد زیادی از مدیران به طور طبیعی در یکی از بایست همگی به طور عمیقی دارای همه این ذهنیتمدیران می

ها باشد. تعدادی از افراد بیشتر انعکاسی های شخصیتی آنتواند شرایط و ویژگیتر هستند که علت آن میها عمیقنیتاین ذه

تری دارند و مانند آن. مدیران بازاریابی و مالی هستند، برخی بیشتر اقدام محور هستند، و تعدادی نیز ذهنیت تحلیلی قوی

تری تر است، مدیران فروش گاهی اوقات به طور عمیقها قویتحلیلی در آنمعموال مدیرانی محاسبگر هستند و ذهنیت 

بایست گردهم آمده تر به ایجاد مشارکت هستند. بنابراین این افراد میتر هستند، در این بین مدیران منابع انسانی، مشتاقجهانی

 هایشان را تقویت کنند. و قوت


