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 یادگیری و خودسازماندهی

  ها ها به مثابه مغز سازمان
  
  

  دهد؟  ها به مثابه مغز بیندیشیم، چه روی می اگر در مورد سازمان
توانند هوش سازمانی را افزایش دهند و هم مانع رشد آن  ی که هم میسازمانها و فرایندهای یادگیریهای  ما بر توانایی •

 . کنیم شوند، تمرکز می

توانند جهت ایجاد اصول  ی مغز می های تحقیقات جدید درباره که چگونه یافته پردازیم میئله ما به کشف این مس •
 .بکار روند 1های یادگیرنده یادگیری و به منظور ایجاد سازمان

 .تواند در سراسر سازمان توسعه یابد آموزیم که چگونه هوش می ما می •

سازمانی  2متمرکز های غیر ی حالت تواند بـرای توسعـه مـی) IT(کنیم کـه چگونـه تـکنولوژی اطالعـات  ما مشاهده می •
 . به کار رود

ی دانش که در آن اطالعات، دانش و یادگیری به عنوان منـابع کلیـدی هسـتند،     همچنان که به سمت اقتصادی بر پایه
هـای   آل که مناسب نیازمنـدی  یدههایی ا کنیم، القاء یک مغز زنده و یادگیرنده، برداشتی قدرتمند برای ایجاد سازمان حرکت می

  . آورد یک عصر دیجیتالی باشند، فراهم می
G.R.Taylor های زیـر را در مـورد برخـی     بررسی 3نویسنده متون علمی در کتاب خود تحت عنوان تاریخ طبیعی مغز

  : کند ها پیشنهاد می های بین مغزها و ماشین تفاوت
های صـحرایی   ای از مغز موش  آمریکایی مقادیر قابل توجه ، روانشناسKarl Lashleyی معروف  در یک تجربه

او دریافـت  . به سمت هدف مشخصی بدوند، مرحله به مرحله برداشـت  4را که به آنها تعلیم داده شده بود در یک مارپیچ
کس آنهـا را  تواند تا نود درصد کورت ها را برنداشته و در نتیجه آنها را کور نکند، می در صورتی که کورتکس بینایی موش

هـیچ ماشـین   . بردارد بدون آنکه کاهش چشمگیری در قدرت آنها برای راهیابی دقیق خود در مـارپیچ، بـه وجـود  آورد   
بکوشید تـا نـه دهـم از اجـزای رادیـوی خـود را از جـا        . ساخت بشری وجود ندارد که این نکته  در مورد آن صدق کند

ی خاص، به نحوی در سراسر مغز بـه عنـوان    رسد که هر حافظه به نظر می. کند بردارید و ببینید که آیا هنوز هم کار می
  . یک کل، توزیع شده است

هـا   توانید مقادیر قابل توجهی از کورتکس حرکتی را بدون فلج ساختن بخشی از ماهیچه مشابه این امر، شما می
وایـد کلـی چنـین ترتیبـی آشـکار      ف. دهد، کاهشی کلـی در رفتـار حرکتـی اسـت     ی آنچه که رخ می همه. از جا بردارید

مـا از درک اینکـه   . کنند بهتر است به طور نا منظمی بدویم تا اینکه هـیچ حرکتـی نکنـیم    وقتی دنبالمان می: باشند می
در تمـامی وقـایع   . باشـیم  آیـد، حقیقتـاً عـاجز مـی     چگونه این توزیع قابل توجه عملکرد و وظایف بین تمام به دست می

همچنـان کـه   (هایی از علت و معلـول   کند و نه بر زنجیره ایی که دایما در حال اصالحند تکیه میبینیم مغز بر الگوه می
  ).کنند های ساخت بشر عمل می ماشین

  : از جمله. انگیزند سؤاالت بسیار جالبی را بر می Taylorتعبیرهای 

                                          
1- Learning organization  
2- Decentralized 
3- The Natural History of the Mind 
4- Maze 



 

٤ 

 

داشته باشند تا همانند مغز، عملکردی  ریزی نمود که ظرفیت آن را را طرح "ای های یادگیرنده سازمان"آیا امکان دارد که 
 پذیر و نوآور داشته باشد؟ پذیر، برگشت انعطاف

ای توزیع نمود که سیستم بتواند به عنوان  های هوش و کنترل را در سراسر یک بنگاه به گونه آیا ممکن است که ظرفیت 
 های پدید آمده بپردازد؟ یک کل، به خود سازماندهی و تکامل همراه با چالش

  . کند باشند که سؤال اساسی زیر را دنبال می این موضوعات کانون توجه این فصل می  
  "دهد؟ ها همانند مغزهای زنده بیاندیشیم، چه رخ می اگر در مورد سازمان" 

  
  های مغز  تصویر

  
فان مختلـف،  در طول دو هزار و چهارصد سالی که پیروان بقراط جای هوش را در جمجمه تشخیص دادند، دانشمندان و فیلسـو 

اند تـا درک بهتـری از ایـن رمـوز      شماری گردآوری شده طور که انتظار می رفت، تشبیهات بی همان. اند ی اسرار مغز شده شیفته
ها بر این ایده متمرکزند که مغز یک سیستم پردازشگر اطالعـات شـبیه بـه یـک کـامپیوتر       بسیاری از این برداشت. شکل دهند

های علم لیـزر،   و یا حتی مغز را با یک سیستم هولوگرافیک، یکی از شگفتی. یا بانک حافظه است 1ی کلید تلفن پیچیده، صفحه
  . اند مقایسه کرده

  
  مغز به عنوان یک سیستم هولوگرافیک 

  
هـا   ای که کل اطالعـات را در تمـام قسـمت    کند، به گونه های بدون لنز برای ضبط اطالعات استفاده می از دوربین "هولوگرافی"

پردازد بشکند، هر  ی هولوگرافیک که به ضبط اطالعات می یکی از خصوصیات جالب آن این است که اگر صفحه. سازد می ذخیره
هر چیزی توسط هر چیز دیگر در بر گرفته شده اسـت، نظیـر   . توان برای بازسازی تصویر کامل به کار گرفت ی مجزا را می قطعه

های کوچک و قطرات آبی کـه   یاچه پرتاب کنیم و در تمام دریاچه و امواج آن، موجای را در یک در موقعیتی که بتوانیم سنگریزه
   .را در هر قطره از قطرات آب ببینیماند  براثر پاشیده شدن آب، ایجاد شده

هـا کـد    دهد که امکان آن هست که مراحلی ایجاد نمود کـه در آن بتـوان کـل را در تمـام قسـمت      هولوگرافی نشان می
شناس پیشنهاد نموده است کـه مغـز    دانشمند عصب Karl Pribram. ای که هر بخش نمایانگر کل باشد گونه گذاری نمود، به

تـوان آن را در   یعنی این که حافظه در سراسر مغز توزیع شـده اسـت و بنـابراین مـی    : کند مطابق با اصول هولوگرافیک عمل می
اشد، این امر ممکن است به تـوضیح ایـن مسـئله بپــردازد کـه     اگر سخنان وی صحیح ب. ها مجدداً بازسازی کرد هریک از بخش

هـای   قادر بودند که به طور معقولی، به خـوبی عمـل کننـد، حتـی وقتـی بخـش       Karl Lashleyها در تجـربیات  چـرا مـوش
  . ای از مغزهایشان برداشته شده بود عمده

و در نتیجـه در ایـن مرحلـه شـواهد ناتمـام بـاقی       ی طبیعت و عملکرد واقعی مغز به شدت ادامـه دارد،   مباحثات درباره
هـای کلیـدی را در برداشـته ولـی در      رود دیـدگاه  رسد هر تشبیهی که برای شکل دادن ایده ای، به کار می به نظر می. مانند می

غز انسـان  اند که چگونه م های پردازش اطالعات به این مسئله دست یافته برای مثال برداشت. محاسبات دیگر دچار نقصان است
کند و آنها را تبدیل به الگوها و روش هایی می نماید که بـه مـا کمـک     پردازش میلیاردها قطعه داده را در هر ثانیه مدیریت می

  . بخشند اما گویا توضیحات، این روند را بیش از حد تمرکز می. کنند با جهان اطرافمان ارتباط داشته باشیم می
ی عملکرد مغـز مطـرح    وقتی مسئله. باشند توزیع شده و نا متمرکزتر از هوش می شواهد هولوگرافیک طرفدار یک شکل

رسد کـه مغـز بـه طـور همزمـان بـه        به نظر می. ی کنترلی وجود ندارد گردد که هیچ مرکز یا نقطه شود، این نکته آشکار می می

                                          
١.Telephone switchboard 
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آنهـا  . گیرنـد  از فرآینـد عمـل نشـأت مـی    ها  یتالگو و ترتیب این فعال. پردازد ها می ها در بسیاری از بخش ذخیره و پردازش داده
  .گردند تحمیل نمی

  
  تناقض هولوگرافیک و تخصصی بودن 

  
 "پردازش مـوازی "عناصر مختلفی در سیستم . ورزد آن تأکید می "در تمام نقاط"توضیحات هولوگرافیک بر ویژگی عملکرد مغز

امـا توضـیح   . کنند ویژگی کلی مغز کمک می کنند را ایجاد میباشند که عالئم، تحریکات و تمایالتی که به عملکرد و  درگیر می
رغـم ایـن ویژگـی     سـازد کـه علـی    تواند بسیار فراتر از این باشد، بدین صورت که این حقیقـت را کمرنـگ مـی    هولوگرافیک می

افتـه  رسـد کـه مغـز هـم هولوگرافیـک و هـم تخصـص ی        به نظر می. ، مقیاسی قوی از تخصصی سازی نیز وجود دارد»توزیعی«
  . باشد می

ی راست مغـز نقـش    شود، که چگونه نیمکره آشکارا توضیح داده می "مغز دو نیم کره های"این تناقض در نتایج تحقیق
. کنـد  ای را در عملکردهای خالق، ادراکی، احساسی، صوتی و تشخیص الگو ایفاء کرده و سمت چـپ بـدن را کنتـرل مـی     عمده

ای، زبانی، بینایی و گویایی سروکار داشـته و سـمت راسـت     دهای منطقی، تحلیلی، تجزیهی چپ مغز نیز بیشتر با عملکر نیمکره
امـا در هـر فعالیـت،    . ی مغز وجود دارد های هر نیمکره سازی در بخش ی باالیی از تخصصی شک درجه بی. کند بدن را کنترل می

رسد همچنان که نوبت انجـام عملکردهـای مختلـف     مسئله صرفاً این است که به نظر می. باشند هر دو نیمکره همواره درگیر می
مسئله مکمل بودن در شواهدی این طـور نشـان داده شـده    . کند ی دیگر عمل می تر و برتر از نیمکره یک نیمکره فعال. رسد می

 ی راست یا چپ مغز خود را در فعالیت خاصی به کـار برنـد، ولـی بـرای     است هر چند مردم مختلف ممکن است برتری نیمکره
  . باشد ، وجود هر دو نیمکره، ضروری می انجام موثر کار و یا حل مسئله

در آن با تجربیـاتی  . گیرند ی هوش مصنوعی نشأت می ها در این موارد از رشته ترین دیدگاه جالب است که برخی از قوی
هایی بپـردازیم   یم به خلق ظرفیتتوان دهند چگونه می هایی مشابه مغز وجود دارد که ، به طور واقعی نشان می در ساخت ماشین

  . کند های صحرایی، در ابتدای این فصل به آن اشاره می در بیانات خود در مورد تجربیات خویش با مغز موش G.R.Taylorکه 
متمرکز،  هایی برای مطابقت اصول هوش متمرکز و غیر شوند، راه نامیده می 2"موبوت"های متحرک که 1 در ساخت روبات

ای که  به گونه .باشند افزارهای پشتیبان بسیاری می عظیم و متمرکز نیازمند سخت "مغزهای"های دارای  موبوت. دشون یافت می
بـا قـراردادن    "مشـکل بدنـه  "و وقتـی   .گردند تحت تأثیر نسبت باالی بدنه به مغز، کارایی خود را از دست داده و نامتحرک می

تصادفی و نویز  "اختالالت"ی انواع  اما فرآیند ارتباط با بدنه به واسطه. شود می در جایگاه مرکزی خارج و دور از بدنه حل "مغز"
های هوش توزیع شده  ها با سیستم ترین نوآوری رسد که موفق به نظر می. کنند گرایشی دایم به سمت شکست سیستم ایجاد می

آورد  ای که این فرصت را فراهم مـی  یرد به گونهگ سروکار دارند که در آن یکپارچگی و پیوستگی از سطح پایین به باال شکل می
  . تر، هوش پدید آیند تا اشکال تکامل یافته

سـاخته شـد کـه یـک نـوع       MITدر  Rodney Brooksرا در نظر بگیرید کـه توسـط    "Genghis"موبوتی به نام 
نند یک ابزار حسی عمـل نمـوده و   ی خود را دارد که ما پردازنده هر پا ریز. است، شش پا ولی فاقد مغز است "سوسک مکانیکی"

ایـن ریزپردازنـده وقتـی بـا مـوقعیتی موضـعی روبـرو        . و اعمال خود را تعیین کنـد  "برای خود بیاندیشد"دهد  به آن اجازه می
ی ماشین، سایر ابزارهای هوشمند نیمه مستقل به هماهنگ نمـودن   درون بدنه.  کند گردد، شروع به پاسخ دادن موضعی می می

اسـتقالل پاهـا   . آیـد  شـده بـه وجـود  مـی     3ی هـوش قطعـه قطعـه    ی راه رفتن در نتیجـه  مرحله. پردازند بین پاها میارتباطات 
بخشد و مانع فرآیند عظیم پردازش تمام اطالعات به صـورت متمرکـز مـی شـود کـه بـرای        پذیری زیادی به دستگاه می انعطاف

  .  باشند م میهماهنگ ساختن عمل شش پا به عنوان یک روند یکپارچه، الز
                                          

١. robot  
2. mobot 

٣. Piece meal intelligence 
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Genghis تواند از فرآیندهای شبه مستقل نشــأت گیـرد ارائـه     ای برای درک اینکه چگونه رفتار هوشیارانه می استعاره
دار و  ی حداقلی از قوانین کلیدی به هم پیوند خورند و باعث شوند تا کل سیستم کامالً هماهنگ، هـدف  می دهد که با مجموعه
رود بدون اینکه بداند چگونـه ایـن کـار     راه می. خت الگویی از جریانات عادی ساده، سوسک مکانیکیبا سا. یکپارچه به نظر رسد

  . گیرد صورت می
ی یکپـارچگی   توانند از سطح پایین به باال و در نتیجه ی هوش می های پیچیده آیا فرم. گردیم حال به موضوع مغز باز می

 Daniel Dennethی پیشنهاد شده توسـط   امر در حقیقت نزدیک به نظریهتر پدید آیند؛ این  های معمولی ها و هوش ظرفیت
کنـیم، در حقیقـت    بینیم و تجربـه مـی   کند آنچه که در مغز به عنوان جریان کامالً مرتبی از هوشیاری می است که پیشنهاد می

. آینـد  در تمام مغز، پدیـد مـی   ی فعالیت توزیع شده تری است که در آن احتماالت متعددی در نتیجه ی یک روند نامنظم نتیجه
هـای مـوازی وارد    ای کـامالً متنـوع از فعالیـت    مغز به عنوان یک سیسـتم، در مجموعـه  . هوش تمرکز یافته و غالبی وجود ندارد

آیـد، برقـرار    آمیزی با آنچه که سرانجام به عنوان یک الگوی پیوسته پدید مـی  شود که ارتباطات مکمل و در عین حال رقابت می
  . ندکن می

احتماالت جالب بسـیاری را بـرای    "ها را همانند مغزها در نظر بگیریم؟ شود اگر سازمان چه می"از این رو این سؤال که 
  : ی آنها بپردازیم توانیم به کشف و توسعه ها به سه شکل به هم پیوسته می کند که با در نظر گرفتن سازمان ها ایجاد می سازمان
 اطالعات،به عنوان مغزهای پردازشگر  
 ی یادگیری، و های پیچیده به عنوان سیستم 
 . باشند تمرکز می های متمرکز بودن  و عدم  ویژگی های هولوگرافیک که به صورت همزمان دربرگیرنده به عنوان سیستم 

 
  ها به عنوان مغز پردازشگر اطالعات  سازمان

  
ی پردازش اطالعـات بـا مراجعـه بـه      ها به وسیله بوروکرات. هر جنبه از عملکرد سازمانی وابسته به نوعی پردازش اطالعات است

هـایی کـه متعاقبـاً      ها و طرح سیاست  مدیران دارای موقعیت استراتژیک با توسعه. کنند گیری می قوانین مربوطه، اقدام به تصمیم
کامپیوترهـا  . کننـد  ذ مـی آورند، تصمیمات خود را اتخـا  گیری دیگران فراهم می ی رجوعی برای پردازش اطالعات و تصمیم نقطه

و سـایر   -"هـای گروهـی   شـبکه "اجتمـاع   -ی اینترنـت  سازند؛ همچنـین بـا توسـعه    های اطالعات پیچیده را خودکار می جریان
هایی که امـور روزمـره را شـکل     ها و جریانات داده ها با تصمیمات، سیاست یابیم که سازمان های ارتباط الکترونیکی در می شبکه
  . شوند نا میدهند،  هم مع می

بنـابراین اینکـه   . باشند گیری می های تصمیم های ارتباط و سیستم آنها سیستم. های اطالعاتی هستند ها سیستم سازمان
  . امر چندان بعیدی نیست. ی اطالعات بیندیشیم عنوان مغزهای پردازنده در مورد آنها به 

هـای   و سیسـتم  )MDS(گیـری مـدیریت    تصـمیم  هـای  ، سیستم)OR(های تحقیق عملیات  دانشمندانی که در زمینه
ی ابزارهای پردازش اطالعـات و   هایی را برای توسعه گیرند که راه کنند از این ایده الهام می فعالیت می )MIS(اطالعات مدیریت 

ای برای  یچیدههای پ ها و سیستم این امر سبب پیدایش نظریه. تری اتخاذ نمایند گیری بیابند تا بتوانند تصمیمات منطقی تصمیم
های فعالیت و نیـز باعـث ایجـاد     ها در ارتباط با لجستیک، تولید، توزیع، امورمالی، فروش، بازاریابی و سایر محدوده مدیریت داده

هـای کلـی را    توانند به جای سایر افراد سازمان فکر کرده و فعالیت ریزی، طراحی و اجرا شده است که می ها و ادارات برنامه گروه
های پیچیده بخشیده است  این توسعه از نظر تأثیرگذاری، چیزی معادل یک مغز متمرکز را به بسیاری از سازمان. نمایندکنترل 

هـای توزیـع، بـه میـزان      ی مشتریان خود، تولید یا فعالیت های بزرگ و پیچیده که برای اداره سازمان. که فعالیت را تنظیم کنند
  . دانند ممکن می ند، اکنون، بدون این نوع پشتیبانی انجام عملکردها را غیرکن ها تکیه می وسیعی از پردازش داده

  . دهد آوری اطالعات، این فرآیند، ساختار سازمانی را نیز مجدداً شکل می های جدید تمرکززدایی فن با ظرفیت
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  ای  علم الکترونیک و هوش شبکه

  
بـر روی اقـالم فروشـی ، دگرگـونی بزرگـی در زمینـه         بارکـد های  به کارگیری سیستم های کامپیوتری و لیزر در مورد برچسب

گیری  های اطالعاتی و تصمیم شماری از دیگر فعالیت های فروش، کنترل فهرست کاال، وتعداد بی های مالی، گزارش فروش،تحلیل

ران انبارهای کـاال  جدید سازمانی خیل عظیم فروشندگان، مامو  این سیستم.  خودکار در فروشگاهای بزرگ به وجود آورده است

مانند سـازندگان،  (های مشخص بودند  هایی را که دارای هویت این سیستم همچنین سازمان. کند و مدیران معمولی را حذف می

  . سازد ی اطالعاتی یکپارچه مبدل می را به هم پیوند داده و آنها را به یک شبکه)  های مالی و بانکی کنندگان، شرکت عرضه

  

  های مجازی  و سازمان 1زیتکنولوژی ریزپردا

  

  . سازماندهی بدون وجود سازمانی با موجودیت فیزیکی را ایجاد نموده است امکان تکنولوژی ریزپردازی

ی شهر نیویورک ممکن است محصوالتش در تایوان تولید شـود،آنها را   برای مثال، یک سازمان تولیدی مستقر در حومه

رشات مشتریان را توسط نمـاینـدگان خدمـات مشتـریان مستقــر در ایــرلند دریافـت    در سراسر اروپا و آمریکا توزیع کند، سفا

شرکت مستقر در آن شهر دارای تعداد کمی کارکنـان هماهنـگ   . کند، و حسابرسی چنین معامالتی را  در خاور دور انجام دهد

                                                          .    هایی چون تحقیق و توسعه، و بازاریابی بپردازد کننده است و فقط به فعالیت

سازد، و کارکنان با دانش  های فضا و زمان را برطرف می تکنولوژی اطالعات، محدودیت. است "سازمان مجازی"این یک 
ی هماهنگ و یکپارچه  موعههای دور در سراسر دنیا به هم پیوند داده و آنها را به مج و مهارت را با گردانندگان کارخانه در مکان

  .سازد ای مبدل می
   

  ) JITتولید(تولید کامالً به موقع 
  

کنندگان مستقل، اجزایـی کـه بـرای     یابیم که در آن عرضه می )JIT( "کامالً به موقع"های تولیدی  ما همین الگو را در سیستم
این نوآوری، مفهوم . دهند به آنها نیاز باشد، تحویل میروند را تنها در دقایق یا ساعاتی قبل از آنکه  تولید یک محصول به کار می

  . را دگرگون ساخته است "سازمان"اولیه 
ها یا مواد خام به کار رفته در ساخت یک محصـول   کنندگان، قسمت تر تولید، که در آن عرضه های قدیمی تحت سیستم

مفهوم یک سازمان به وضـوح مشـخص   ) یا فولکس واگن برای مثال فورد، جنرال موتورز،(آورند،  نظیر یک اتومبیل را فراهم می
چنـین حـد و مرزهـا و الگوهـای      JITاما بـا  . این شرکت سازنده، دارای حد و مرز فیزیکی و نیروی کار مشخصی بود. شده بود

                                          
1. Microprocessing Technology 
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کـه  قرار دهند  GMهای تولیدی خود را در امالک شرکت فورد یا  کنندگان ممکن است فعالیت عرضه. گردند عضویت منحل می
  . تر سازند تر و مطمئن ی اقدام به موقع را کوتاه روند تحویل را ساده و مؤثر ساخته و دوره

اساس سازمان . کند، غیرممکن باشد برای یک فرد خارجی، ممکن است تشخیص اینکه چه کسی برای چه کسی کار می
هـای درگیـر را هماهنـگ     ی افـراد و شـرکت   ههای هم ی اطالعاتی می باشد که فعالیت در واقع بیشتر متکی به سیستم پیچیده

های مجزا وجود داشته را به  روابط سازمانی را در سراسر جهان دگرگون ساخته است و آنچه که به عنوان سازمان JIT. سازد می
لی و بینیم که همان مراحل در خدمات ما ما می. ی هوشمند و فعال مبدل ساخته است های یکپارچه هم پیوند داده و به سیستم

  . دهد سراسر بخش خدماتی نیز رخ می
  

  اینترنت و تغییر شکل تجارت 
  

فروشـی را دگرگـون    های تبادل الکترونیکی اطالعات تجارت الکترونیک و خـرده  در نظر بگیرید که چگونه اینترنت و سایر شبکه
هـای اعتبـاری    بـه امـور مـالی و کـارت    های مربوط  افزار با سازندگان، توزیع کنندگان و کمپانی های بزرگ نرم شرکت. سازند می

هـای   این توسعه، عالوه بر حـذف شـرکت  . کنند تا الگویی از تعامل متقابل بین مشتریان و سازندگان را ایجاد کنند همکاری می
  .دهد سازی انبوه را افزایش می فروشان، احتمال سفارشی واسط، نظیر خرده

ست این سازمان را یک سیستم هوشمند بنـامیم؟ ایـن امـر بازتـابی از     آیا بهتر نی. داریم 1ما اینجا یک سیستم سازمانی
هـا سـریعاً بـه سـمت      سـازمان . گیـرد  تغییر جهتی است که به سمت یک اقتصاد کامالً جامع و کارآمـد اطالعـات، صـورت مـی    

زمـانی بـه نظـر     آنچه که. گردند های اطالعات جهانی حرکت می کنند و بیش از پیش به مغزهای الکترونیکی شبیه می سیستم
های خالی از انسان و کارگر که توسط ادارات بـدون کارمنـد    تخیلی قرار دارد ـ کارخانه  –های علمی  رسید در قلمرو داستان می

  . گردد کنندـ سریعاً تبدیل به واقعیت می شوند و خدماتی را بسته به تقاضا تولید می هماهنگ می
. شـوند  های تازه ای روبـرو   ها با چالش رویه شده است سبب شده تا سازماناینکه تغییر و دگرگونی سریع تبدیل به یک 

ای منطقی و مؤثر، با چالش یادگیری مداوم و شاید حتی مهمتر از آن، بـا چـالش    ریزی و اجرای امور با شیوه آنها عالوه بر برنامه
  . کنیم به این جنبه از مغز رجوع حال با توجه به این مطالب الزم است . شوند آموختن چگونگی یادگیری روبرو می

  
  های یادگیرنده  ایجاد سازمان

  
؟ این سؤال مـورد توجـه   ای شبیه به مغز باشند ای طراحی کرد که قادر به یادگیری با شیوه های پیچیده توان سیستم چگونه می

منـد بـه    شود، عالقـه  شناخته می ی آنچه که اکنون به عنوان علم سایبرنتیک پردازان اطالعات است که در حوزه گروهی از نظریه
  . اند مسائل هوش مصنوعی بوده

  
   یریادگیروش  یریو فراگ یریادگیک، یبرنتیسا
  
 ،ن واژهیـ ا. مـی پـردازد  ات، ارتباطات و کنترل متمرکـز  اطالع ی همطالع همختلف است که ب یها شامل رشته یعلم 2کیبرنتیسا

مفهوم سکاندار بودن را براسـاس درک  احتماالً  ها یونانی. است »3سکاندار« یبه معنا  Kubernetes یونانی ی از واژه یا استعاره

                                          
1.a system of org  
1- cybernetics 

Self-regulating-٣  
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ه گسـترش داد  یاسـتمدار یند دولت و سفرآیبسط داده و کاربرد آن را به  و دریانوردی کشتی ابیی جهت، خود از مراحل کنترل
 یرفتارهـا  هـا بـه   مسیو ارگان ها نیماش نها آبه واسطه  که توصیف می کند را ک مراحلی از تبادل اطالعا تیبرنتیامروزه، سا. ندا

   .دپردازن می ثبات برای حفظ 1کننده میخود تنظ
بـه   یبستگخودتنظیمی  برایستم یک سی یین بود که توانایک ایبرنتیسا ی هیاول ی هینشأت گرفته از نظر اصلیدگاه ید

  . دارد 2یبازخورد منفتبادل اطالعات از جمله  فرآیند
توانیم تنها با حرکـت   گرفتن سکان آن به یک سمت و در جهتی دور، از مسیر خود منحرف کنیم، می اگر ما قایقی را با

های بازخورد منفی در این دو نـوع ردیـابی و تصـحیح     سیستم. ی خود باز گردیم دادن آن در جهت مخالف دوباره به مسیر اولیه
هـایی را در   ر از حدود تخصیص یافته در یک جهـت، حرکـت  های فرات به طوری که حرکت. اشتباه به طور خودکار، شرکت دارند

  .کند تا جریان عمل دلخواه را حفظ کند جهت مخالف ایجاد می
 ءییش یمثال وقت یبرا. دهد یح میرمتعارف توضیغ یا وهیرا به ش یعاد یاز انواع رفتارها یاریبس یمفهوم بازخورد منف

ماً به سمت یشوند، مستق یت میمان که توسط چشمانمان هدایها م که دستیی کناینطور تصور مم، نوعاً یدار یبرم یزیرا از رو م
خطـا صـورت    ک رونـد حـذف  یـ  ین عمـل طـ  یـ ا. ستین نیکند که مسئله چن یشنهاد میک پیبرنتیسا. کنند یحرکت م ءییش
 یبـاق  ییان خطـا یـ ر پاکه د یبه طور. ابندی یدر هر مرحله از روند، کاهش م ءیین دست و شیب یها آن انحراف رد که دریگ یم
  . میکن یآن را بلند م یءیما با اجتناب از بلند نکردن ش. ماند ینم

  
  ! کنیم بلند می. شییء را با اجتناب از بلند نکردن آن

کننـد از   های اطالعات و عملیات تنظیم کننده کـه بـه مـا کمـک مـی      ی سیستمی از جریان به همین صورت، به وسیله
  . آوریم ترتیب راندن یک دوچرخه را فراهم می افتادن بپرهیزیم،

های دلخواه سیستم  های مضر و مخرب، وضعیت گونه که با اجتناب از وضعیت بدین: کند بازخورد منفی خطا را حذف می
  . کند را ایجاد می

  
  

  

                                          
2- selfـregulating 
3- negative feedback 
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  : د بتوانندیبا یمیتنظ خود یبرا یریادگی یها ستمین سیبنابرا

 کنند،  یاجمال یط خود را حس، کنترل و بررسیمحمهم  یها هجنب .1

 ند، کنبط ترمکنند،  یت میستم را هدایکه رفتار س یاتیعمل یاستاندارها ان اطالعات را بیا .2

 و کنند یابین استاندارها را ردیانحرافات عمده از ا .3

 . را شروع کنند یاصالح فعالیتد، مشخص شموارد اختالف  یوقت .4
شـود کـه بـه     شرط فراهم شوند، روندی مداوم از تبادل اطالعات بین یک سیستم و محیط آن ایجـاد مـی  ار هاگر این چ

تواند به  بدین ترتیب سیستم می. های صحیح کند دهد که تغییرات را چک کرده و شروع به دادن پاسخ سیستم این امکان را می
  . تنظیم عمل کند خودیک روش هوشمندانه و 

عملیاتی که بـا اسـتانداردهای     تواند مجموعه های یادگیری از این نظر محدودند که سیستم تنها می یبا وجود این، توانای
در تناسـب بـا   استاندارد تعریـف شـده   این مسئله تا جایی درست است که . دنعملیاتی یا استانداردهای هدایتگر آن، تعیین گرد

پاشد زیرا روند بازخورد منفی با تالش برای حفظ  سیستم فرو می مندینباشد، هوشطور اما وقتی این . تغییرات پیش آمده باشد
 . رسد یک الگوی صحیح رفتار، به پایان می

سـوق داده   1یریادگیـ  روش یریـ فراگو روند  یریادگین روند یز بیک را به سمت تمایبرنتین ساین نویصن امر متخصیا
و  یابیتوانند به رد یهستند که م یا به گونه یریادگیقادر به ، یخانگ یها ر ترموستاتیک نظیبرنتیسا ی هساد یها ستمیس. است
 سؤالر یدهند را ز یآنچه که انجام م یستند که درستیاما قادر ن. ن شده بپردازندییتع شیپاز  یح انحرافات از استانداردهایتصح
  . ببرند

ک اتـاق  یساکنان  یها واستهبه خ ییپاسخگو یزان حرارت برایکه چه م تشخیص دهدست یک ترموستات ساده قادر نی
وتر یا کامپیر مغز انسان یتر نظ دهیچیک پیبرنتیسا یها ستمیس. ق دهدیطبخود را با این موضوع تتواند  ینم حتیمناسب است و 

باشند و  یم یاتیعمل یاستانداردهاخود در  حتی ح خطایو تصح یابیاغلب قادر به رد آنها. باشند یت را دارا مین ظرفیشرفته ایپ
  . گذارند یر میکنند، تأث یت میات آنها را هدایز عملیکه ر ییگونه بر استانداردها نیدب

 ،باشـند  یمـ  یو خودسـازمان  یریادگیـ روش  یریـ که قادر به فراگ ییها ستمیس  تیاز فعالتوانایی سؤال از خود است که 
مشخص  3"یا حلقه دو"و  2"یا ک حلقهی" یریادگین یز بیهنگام تما یریادگین دو نوع ین ایب یتفاوت اساس. کند یم یبانیپشت

  . گردد یم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
1- learning to learn 
2- singleـloop 
3- doubleـloop 
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 . ای از استانداردهای عملیاتی متکی است برتوانایی تشخیص و اصالح خطاها در ارتباط با مجموعهای  یادگیری تک حلقه

  
  
  
  
  
  
  
  

استانداردهای عملیاتی،  میان ی  ارتباط ی پرسش درباره بستگی به این دارد که بتوان به وسیلهای  یادگیری جفت حلقه
  :به مسئله داشت "نگاهی دو جانبه"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرآیند حس کردن، اسکن کردن و نظارت بر محیط:  1مرحله 
  ی این اطالعات با استانداردهای عملیاتی  مقایسه:  2مرحله 
  فرآیند پرسش در مورد اینکه آیا استانداردهای عملیاتی مناسب هستند یا خیر :  3مرحله 
  ناسب فرآیند اتخاذ راهکار م:  4مرحله 

  
  
  رند؟ یاد بگیرند که چگونه یادبگیتوانند  یم ها ا سازمانیآ
  

 آیا آنها قادر به یادگیری به صورت متداوم هستند؟  
 ای؟ ای است یا دوحلقه آیا این یادگیری تک حلقه 
 موانع اصلی یادگیری کدامند؟ 
 آیا این موانع به طور ذاتی و طبیعی در سازمان انسانی وجود دارند؟ 
 یا امکان غلبه بر آنها وجود دارد؟ آ 

تصور می  "های یاد گیرنده  سازمان "ی یادگیری شخصی و سازمانی که به عنوان چالشی بر سر راه ایجاد  ی توسعه ایده
یـادگیری  "از Reg Revans پیشنهادی ی مفهوم در ایاالت متحده و مستقالً به وسیله Peter Sengeهای  و توسط تالششد 

 1مرحله 

 3مرحله  2مرحله

 1مرحله 

 3مرحله  2مرحله

 4مرحله
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هایی که توانایی مواجهه  است به عنوان یک اولویت کلیدی در طراحی و مدیریت سازمان ر اروپا محبوبیت پیدا کردهد "1یاتیعمل
  .شود می مطرحی امروز را دارند،  با مسائل دنیای آشفته

امـا  . ردآو ین امر را محقق کرد، فراهم میتوان ا ینکه چگونه میتفکر در مورد ا یرا برا یک مدرن، چارچوبیبرتیاصول سا
  . ندیگردد اطالع حاصل نما یم یا تک حلقه یریادگیت یکه سهواً منجر به تقو ییها ست از راهیبا یم ها در ابتدا، سازمان

  
   یا حلقه دو یریادگیموانع 

  
 ط، مشخص کردن اهـداف و نظـارت بـر   یمح یبررس ییتوانا ی ه، توسعیا تک حلقه یریادگی یها نهیدر زم ها سازماناز  یاریبس
 یکه برا یاطالعات یها ستمیصورت سه ه، اغلب بین مهارت پایا. اند افتهیستم در ارتباط با آن اهداف مهارت یس یکرد عمومعمل

  : ریستم زیکند؛ همانند سه س یم دایپ یاند، تجل شده یطراح ها سازمان به روز کردن
 یهـا  گر نشانهیزان سود و دین فروش، مزاینظارت مخارج، م ی به وسیلهاغلب  یتیریگر امور مدیها و د کنترل بودجه .1

در حـدود   یزمانسـا  یهـا  تیـ نان حاصل کنند کـه فعال یکنند تا اطم یرا حفظ م یا تک حلقه یریادگیعملکرد،  ی هنحو
. ل نموده اسـت یار تسهیرا بس یا ن نوع از کنترل تک حلقهیا یریگبه کارشرفت در محاسبات، یپ. ندن شده قرار دارییتع

را مرور کرده و بـه   یاتیعمل یاستانداردها یاساس یاست که الگوها یرسم یها ستمیازمند سین یا حلقهدو  یریادگیاما 
 هسـتند   دهـی  سازمان ی براینیادیبناصول دارای ک یبوروکرات یها ، مخصوصاً سازمانها سازمان یاریبس. بطلبند چالش

 . دشو یمآنها  یریادگی ندیمانع فرآقت یکه در حق

و  یمات عمـود یو تقس یبند که طبقه ییدر جا. فکر و عمل است یمجزا یجاد الگوهایل به ایمتما ک کردنیبوروکرات .2
مختلف سـازمان،   یها بخش. ابندی یان میصورت آزاد جره برخوردارند، دانش و اطالعات به ندرت ب یاز قدرت خاص یافق

ب یتعقعنوان اهداف خودشان به باً یرا تقر 2واحدریعمل کرده و اهداف ز یت کلیمتفاوت از موقع یریاغلب براساس تصاو
د نمـوده و موجـب   یـ کان عناصـر متفـاوت سـازمان تأ   یـ ز میمـا ، بر تیوافق ین سلسله مراتب عمودیوجود چن. کنند یم

 یان بـرا دنـ ممعمـوالً کار . نهـد  یمـ  یریادگیـ تازه را بر سرراه  یگردد که باز هم موانع یم یاسیس یها ستمیس ی هتوسع
 ییهـا  تیـ موقع. رندیگ یقرار م وجهتو ق یستم، مورد تشویف شده در درون کل سیش تعریاز پ یگاهیجاغال و حفظ تاش

ک قـانون  یـ صورت ه تا ب ،شتر استثنا هستندیشوند، ب یده میبه مبارزه طلب یاتیعمل یها و استاندارها تسایس آنهاکه در 
 سـوق قت در جهت یدر حقوند و ممکن است ش یت میتقو یا حلقه ـ تک یریادگی یها ستمیط، سیاشراین تحت . باشند

 . روند به کارر اشتباه یدادن و نگه داشتن سازمان در مس

د یممکن است موجب تهد کارکنان یهیو تنب یقیتشو یها ستمیگر سیک و دیبوروکرات ییپاسخگو یها ندیفرآ .3
 یبـرا  ییهـا  و همکارانشـان، راه  محافظت کردن از خود یمردم برا. در آنان گردد یدفاع یکارکنان و فعال شدن رفتارها

دهنـد و توجهـات را بـه     یرا در معرض خطر قرار م آنهاابند که ی یم یا مدفون کردن مسائل و مشکالتیره و تار کردن یت
بهتـر از آن   را مسـئولش هسـتند  خـود  را که  ییها تیکنند تا موقع یدا میمهارت پ آنها. ندینما یمنحرف م یگرید یجا
 یپوشـ  چشـم  آنهـا را گزارش نکـرده و از   یو اساس یا هیاغلب مشکالت پا آنها. ست نشان بدهندقت هیکه در حق یزیچ
بـا از  یز یریران ارشـد خـود، تصـو   یبـه مـد   .دهند یا کمرنگ جلوه میه و پنهان کردرا  ناخوشایندکنند و اغلب اخبار  یم

 . دهستن شدنیل به شنیند که مایگو یرا م یزیچ ایشانا به یاوضاع نشان داده و 

                                          
١.Action learning 

1- subunit  
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از مـدفون کـردن    یعال یشد، مثال" Challenger"االت متحدهیا ییفضا سفینه  هبه فاجع یکه منته یمجموعه حوادث
کـه باعـث انفجـار     1یا حلقـه  یدر مورد واشـرها  یاز مشکالت جد یل بر آگاهاق پرتاب به موقع شاتیاشت. دهد یم ارائهمسائل 
  . شدند، غلبه نمود سفینه

  
   "رندهیادگی یها سازمان"ادجیا یبرا ییرهنمودها

  
کسـب   یریادگیـ ک و یبرنتیدر مـورد سـا   اطالعاتیم یتوان یما م. حل آن است برای ن گام مهم یاز مشکل اغلب اول یآگاه       

  . مییرنده نمایادگی یها سازمان یعمل یها یازمندیف نیم و سپس شروع به تعریکن
را در خود توسعه دهند که  ییها  تیست ظرفیبا یرنده میادگی یها کند که سازمان یشنهاد میک پیبرنتیک کالم، سایدر 

  :کند یر میقادر به انجام موارد زرا  آنها
 ،رات قابل مالحظهییص تغیتشخ یتر برا عیوس یطیر در محییتغ ینیب شیو پ یبررس 
 …ها، و هیو فرض یاتیعمل یانداردهار استییپرسش، مقابله با چالش، وتغ ییتوانا ی هوسعت 
  .مناسب یسازمان یک و الگویاستراتژ یریگ د آمدن جهتیپد ی هزاجا 

 ها از سازمان یاریبس. است "2ن عملیک کار مستمر و در حی "شتریدر عمل دشوار بوده و ب ها یژگین ویص ایکار تشخ
 در ایـن صـورت  . ش دهندیمداوم خود را افزا یریادگی ،اتیعمل یسنت یها هستند تا با خالص شدن از روش یراهافتن یر یدرگ

  . آورند ید به آن سو حرکت کرد فراهم میکه با یجهت ی هرا در بار یواضح یها فوق نشانه های رهنمود
  
   یطیرات محییتغ ینیب شیو پ یبررس

  
ـ ارا به صـورت است  یطیرات محییرا توسعه دهند که تغ ییاه  مهارت های ذهنی و قالب دیرنده بایادگی یها سازمان  دارد در بـر ـن

ـ ییـ را از الگوها و رونـد تغ  ییها ه که سرنخیاول ی ههشدار دهند یها نشانه صید قادر به تشخیبا نهاآ. ردیگ دهـد   یدسـت مـ  ه ر ب
 یهـا  تیـ صـنعت و فعال  در مواجهه باکامالً نو  ییها د اغلب، راهید، بایجد یها د آوردن امکانیمواجه شدن و پد یبرا آنها. باشند

  . ابداع کنند دخو
کـامال   یتجار یها ا فرصتی ع ویجاد صنایروبرو شدن و ا ییتوانا یدر سراسر جهان، دارا ها ن شرکتیراز نوآورت یاریبس

بـه  تـر   عیوس یطیان، و محیخودشان و روابطشان را با رقبا، مشترو دوباره دهد تا دوباره  یاجازه م آنهان امر به یا. هستندجدید 
  : عنوان مثالبه . ندیابداع نما صورت پیوسته

 در  هباردو یه نوآورداشته باشد، ب PCک یکه در آن هرکس  یاز جهان " Appleوتر یشرکت کامپ"دگاهیدنگرش  
 .دیرسان یاریوتر یصنعت کامپ

 یخبررسان رات درییجاد تغیبه ا ی، مساعدت فراوانهساعت 24 یستم گزارش اخبار جهانیسبرای ایجاد  CNNنگرش  
 .نمود

دکنندگان عمده و یان تولیم یجاد ارتباطات شخصیو ا یشکل خرده فروش رییدر حال تغ یکیالکترون نگرش تجارت 
 . باشد یم آنهاکاال و خدمات  انداریخر
و تالش برای تحقق این تصورات و پـیش بینـی   ممکن  یها ندهیآ ینیب شیدر تصور و پ ،رنده هوشمندیادگی یها ستمیس

  . ندمی باشز ی، و ملموس نیزشی، انگیبلکه شهود، ندستین ین مهارت تنها ادراکیاغلب ا. ها مهارت یافته اند

                                          
2- oـrings 
1. work in progress   
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 از ایشـان  دوربـه   یا کـاال و خـدمات را از فاصـله   بـالقوه   انیمشـتر عالیـق و رفتـار    یدرسته ر ممکن است که بین غیا
مان ک سـاز یـ . میابیـ دگاه آنـان در یـ الهـا و خـدمات را از د  ام و کیشو آنها یها ک تجربهیم، شریوندیبپ آنهاد به یما با. میبشناس

 هر شـد یطش درگیتر با مح ابد تا هرچه کاملیکند مهارت  یطش جدا میاز مح آن راکه  یین بردن مرزهاید در از بیرنده بایادگی
  . را تجربه کند  ن و آ

منفعالنـه اطالعـات ماشـین هـای     پـردازش   یهـا  یژگـ یم، از ویـ جـا بـا آن سـروکار دار   نیکه در ا یریادگیاز  یدگاهید
بهـره   یستم عصبیق سیهوش فعال مغز انسان و گسترش آن از طر یژگیو یدگاه از نوعین دیا. رود یمتر فراساده  1کیبرنتیسا
بـا   یادیـ ز ی هما فاصـل . دهد یر مییرا تغخود  فعلی طیرنده محیادگیک سازمان ی ، عمالیمغز انسان یها همانند فرآورده. برد یم

دنبال ه کند و ب یها حفظ م تیکند، خودش را از عدم قطع یم یررسط اطرافش را بیم که محیدار یکیک سازمان مکانیت یعقالن
م کـه عـدم   یهـوش هسـت  تـر از   الیار سیبس یا ر گونهیما درگ. ثابت است یکردیروبا دار و یپا یبصورتستم یحفظ س یبرا یراه
 آن حتی در مواقعیکند، و  یدهد، از آن استقبال م ید توسعه مورد استفاده قرار میجد یالگوها یبرا یعنوان منبعبه ت را یقطع
  . کند یجاد میرا ا

  
   یاتیعمل یر استانداردهاییپرسش، چالش، و تغ

  
ن مجـدد  یـی و تع 2ن چـارچوب یـی عنـوان هنـر تع  بـه  اوقـات از آن   یدارد که گاه یزیبه چ یبستگ یا دو حلقه یریادگی        

بـه  .  بنای رفتار هوشـمندانه اسـت ضـروری اسـت     یرکه ز 4ای نوعی از عمل خود انعکاسین هنر برشود که ای یاد می 3چارچوب
 یکه مبنا یفکر یها م، اصول و قالبیست در درک الگوها، مفاهیبا یسازمان م یاست که اعضا ین معنین بدیتر، ا یعبارت واقع

د در یـ با هـا آن. و در صورت لزوم قادر به رو برو شدن و تغییر آنهـا باشـند   عملکرد سازمان هستند مهارت داشته باشند یچگونگ
  : ر را بپرسندیاالت زؤاز دارند که سین آنها. باشند یدتریانواع جد ی هزمان مناسب قادر به توسع

 است؟ یت درستین فعالیا ایم و آیهست یت اقتصادیما درچه فعال 
 د باشند؟یم که اساساً جدیهست یاتجاد کاالها و خدمیا ما قادر به ایآ 
دار یپد یدیدج یها م که فرصتیف کنیاز نو تعر یا را به گونهع و خدمات مختلف یان صنایم یم مرزهایتوان یا ما میآ 

 شوند؟
باشد تا  یدگاه مشترید ی هم که منعکس کنندیکن یطراح یطور یاقتصاد یندهایام سازمان را حول فریتوان یا میآ 

 ؟یسازمان یواحدها یسنت یمتأثر از ساختارها
ا ه نهیش داده و از هزیت محصول را افزایفیم که کیهست یبه صورت یاداقتص یندهایمجدد فرآ یا قادر به طراحیآ 

 بکاهد؟
 م؟ یدار 5ت کنندهیریخود مد یها میاز ت یا را با شبکه خود یسلسله مراتب سازمان ینیگزیا توان جایآ 

ط را یراکننـد تـا شـ    یاز پرسشـگر دعـوت مـ    آنهـا را یهستند، ز یا جفت حلقه یریادگیتوان  یدارا ها ن پرسشیا یتمام
مرجـع  و ک چـارچوب  یـ کنند تا از نقطـه نظـر    یق میما را تشو آنها. ردیعمل کردن در نظر بگ یرا برا یگرید یها بسنجد و راه

. نمـود  عموجود را مجدداً ابـدا  یاتیعمل یها توان روش یق است که مین طریبد. میرا درک کن یسازمان یدیص کلید، خصایجد
ـ  کیـ نزد  ،انـد  ط گرفتـار آمـده  یم شرادر دا یی کهها از سازمان یاریبس بـه  قـت حـال حاضـر خودشـان را     یشـوند و حق  ین مـ یب

                                          
١.Passive information – Processing    
1- framing 
2- reframing 

 Self-reflective-٤  
٥. Self-managing  
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 ین اساسـ یر قوانییروبرو شدن و تغ ید آمادگیر، باییو تغ یریادگی یبراآنها باید بدانند که . رندیپذ یم "1قت موجودیحق"عنوان
  . داشته باشند اتییک و هم در سطوح عملیرا هم در سطوح استراتژ یباز

ت یـ بـر اهم  هـا  سازمان یاریبس. ان گذاشته شده استیک بنیدر سطح استراتژ به خوبی یا دو حلقه یریادگیتفاده از اس
خالق بـه منظـور   گر اشکال تفکر یو د یجلسات توفان فکر یارز، با استفاده از برگفعالیت خود یدیکل یچالش در مقابل الگوها

ـ  یها تالش ی هجیدر نت. اند د واقف شدهیجد یکارها جاد راهیا گـر  یو د Deming W.Edwards، Juran Joseph ی هنوآوران
روند چـالش   )TQM( کیفیت جامع تیریمد و) Kaizen یمفهوم ژاپن( کیفیارتقاء مداوم  ی هت، فلسفیفیک روان جنبششیپ

  .)3/4 شکل(کرده است اند را در سطح عملیاتی، نهادینه  چون و چرا پذیرفته شده هایی که بی در برابر استانداردها و رویه
د یپددر این جا  مشکالت عملیاتی می باشدکه اغلب   ک ویابعاد استراتژنان از هماهنگی بین یحصول اطم یاصلچالش 

ک ممکـن اسـت   یاسـتراتژ  ی توسعه به دلیل تمایل عملیات کنونی به گرفتار آمدن در الگوهای یادگیری تک حلقه ای، .دنیآ یم
 یراسـخ بـه بهبـود    یرغم عزم یعل. برد ین مسئله رنج میبه شدت از ا TQMدر واقع جنبش . اشدب یقت سازمانیجلوتر از حق
 با درصد 70ر افتاده و در حدود یگ یفرهنگ یو استانداردها یمیقد یکاغذ باز یدر الگوها TQM یها از برنامه یاریمداوم، بس

کنـد،   ید مـ یـ ط را تهدیر، شـرا ییکه تغ یهنگام. است یا تک حلقه یریادگی، قدرت فشار یزین چیچن. گردند یشکست روبرو م
  .خنثی می کنندا ین شده، حمله را کم اثر کرده و ییش تعیاز پ یناتیمتداول وارد ماجرا شده و براساس تمر یدفاع یها ستمیس

   
 آنهـا قـت نهفتـه اسـت کـه     ین حقیـ جاد بهبـود مسـتمر در ا  یا یها گر روشیو د TQM ،Kaizenقدرت 

  : شوند تا یق میکارمندان تشو. کنند یت میرا تقو یا هجفت حلق یریادگی
 .را فاش کنندآن مسائل  ی هد کنندیولتعوامل رفته و  یتکرار مسائل یسطح ی هیر الیبه ز •

 …ابند، ویبهتر را ب ییها وهیقرار داده و ش شیآزماموجود را مورد  یعمل یها وهیش •

مطرح ت اول یعنوان اولوبه ر را ییو تغ یریادگیه جاد کنند کیرا ا ییها و ارزش یاصول فکر "،ها زبان" •
 . نماید

هـا و   بیـنش  کارهـا اطالعـات،    تـوان راه  یهـا، مـ   هیو فرضـ  یاتیـ عمل یبا چالش در مقابـل اسـتانداردها  
  . ابدیاز توسعه دست  یدیبه سطح جد است ستم قادریک سیق آن یطر جاد کرد که ازیرا ا ییها تیظرف

  
ت یسک کردن حمایر و رییرا توسعه دهند که از تغ یست فرهنگیبا یم ها سازمانموفق،  یا دوحلقه یریادگی ایجاد یبرا

ت، بـروز خطاهـا و   یـ از عدم قطع ییزان باالیر است و مییکه به سرعت در حال تغ یطید که در شرانریه را بپذین نظریا کند؛ یم
را  الفخـ مز نقطـه نظـرات   وگفتمان و بر و ارکان هدیرا ارتقاء بخش یباز و آزاد یفضازم است الر هستند؛ یناپذ مشکالت اجتناب

ط یت و فقـدان کنتـرل بـر شـرا    یـ ، که از عـدم قطع یو معقول یقانون یکه خطاها در عین حال به این باور برسندد؛ نکن ق یتشو
 یریادگیـ کـه  یی از آنجـا  همچنین .استفاده قرار داد د موردیجد یریادگی یبرا »یمنبع«عنوان به توان  یشوند، را م یحاصل م

در  آنهان یابند؛ بنابرایب ها شات و کاوشیرساندن به انجام آزما یاری یبرا ید راهیبا ها است، سازمان یل معموالً بر عمل متکیاص
  . امکان یادگیری را نیز فراهم می کنندش، یخو یدیخالل کارکرد تول
کـه   یرانیمـد  یبـرا  بـه خصـوص  . آورد بـه وجـود   ک سازمان یاق را در یاز اشت ییسطوح باالتواند  ینها میا یالبته تمام

ـ  یـ ت ایقت باشند و کنترل اوضاع را در دست داشته باشند، هـدا یخواهند فراتر از حق یم خـالق کـه درون آن    ینظمـ  ین نـوع ب
ایـن  تنها تحت . از داردیبه آن ن یا دو حلقه یریادگیاست که  ویژگیقاً همان ین دقیالبته ا. ابند، دشوار استی یابداعات ظهور م

دار یـ پد مکـان ابنـد کـه ا  ی یمـ ت یاستقبال از عدم قطع یبرا ییها کارسطوح راه یران و کارمندان در تمامیاست که مد شرایط
  .فراهم می کندد عمل را یجد ین الگوهاشد

  

                                          
The reality.1   
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   "در حال ظهور"یها سازمان از تیق و حمایتشو

  
چ یواقـع، بـه هـ   در. سـت یشـده ن  یزیر هش برنامیا از پیشده و  یش طراحین شده، از پییش تعیپ از یزیمغز بشر چ یهوشمند

ن جنبـه از  یـ ا. ابـد ی یهوش، تکامل مـ . است 1در حال ظهوررمتمرکز ویغ ی هدیک پدیبلکه . ت کردیرا هدا توان آن ینم یقیطر
 یهـا  ازمنـد دسـتورالعمل  یرد که نیگ یقرار م یتیریمد ینتدگاه سیقابل با درا در تیدارد، ز یادیار زیبس نیمغز، مضام ی هاستعار

  . دینما یل میتحم "نییپا"اجرا به یبرا"باال"از را جه اهداف و منظورها یو کنترل است و در نت ی، رهبریقو
 یریادگیمتمرکز است، از پیش تعیین شده که بر کنترل اهداف  یا ت، مخصوصاً گونهیرین در مدییکرد باال به پایرو یول
 یریبرخـوردار اسـت جلـوگ    ییت بـه سـزا  یـ تکامل سازمان از اهم یکه برا یا کند و از تفکر دو حلقه یق میرا تشو یا تک حلقه

  . دینما یم
ـ    یکند، چگونه شخص م یجاد میت ایریمد یجالب را برا ین امر، تناقضاتیا طـور  ه تواند بدون مشخص کـردن اهـداف، ب

  ت کند؟ یریمد یا کپارچهی
چشـم  از درک و احساسـی  ازمنـد  یهوشـمند، ن  یها ستمین است که رفتار سیشود ا یک گرفته میبرنتیساکه از  یپاسخ

صـورت   نیـ ر ایـ در غ. دباش یهستند، م رفتارن یت ایهدا یکه برا "2ینقاط مرجع"ا، ی ،، حدودها ها، ارزشهنجار استاندارد ،انداز
آورنـد کـه در آن    بـه وجـود   را  ییف شوند که فضـا یتعر یشکل د بهین نقاط مرجع بایا یول. فرما خواهد شد تصادف کامل حکم

ل شـده را مـورد   یتحم یتهایحدودمتوانند  یم تا یی آنهاجمله  از دار شدن باشند،یاز رفتارها و اعمال ممکن، قادر به پد یاریبس
   !قرار دهند سؤال

 یو نـوآور  یریادگیـ آورنـد کـه در آن    یمـ د یرا پد ییک فضایبرنتینقاط مرجع سا. جاد تنگنا دارندیل به ایتما »اهداف«
  . ددنبه وقوع بپیوتواند  یم

 William Ouchi یتیریمد ی هسندینو ی هنوشت ی، در داستانییبایک به زیبرنتین و ساییکرد باال به پایان رویتقابل م
، کـه در  یو ژاپنـ  ییکـا یرران آمیدهد که چگونه مـد  یح میدر آنجا توض یو. ش در آمده استیبه نما Z یتئوردر کتابش به نام 

  : نگرند یکنند، به اهداف م یکا بانک ژاپن کار میآمر یدفتر مرکز
ـ ، ویو ضـمن  یحیف، تلویظر یبه قدر یک شرکت ژاپنیدر یتیرین کنترل مدیادیبن یها زمیمکان هسـتند   یدرون
ار کامـل،  یهـا بسـ   زمیمکـان ن یا. اشتباه است یریگ جهین نتیچن. ندارند یاصالً وجود خارج ییگو یک خارجیکه از نظر 

 یهـا  بـا روش  آنهـا ت یـ ماه. ار قابل انعطاف هستندین حال بسیدارند، و در ع ییاز به دقت و مراقبت باالیمنظم بوده و ن
  . ندارد یتفاوت چندان یغرب یها در سازمان یتیریکنترل مد

 یساسـ حچـه ا  ین بانک ژاپنـ یا یدم که در مورد کار کردن برایپرس آنها، از ییکایآمر معاونینبا  یا در مصاحبه
هنـد و پـول   د یدخالـت مـ   یریگ میند تصمیرا در فرآ ماکنند،  یرفتار م یبا ما به خوب آنها«چنین پاسخ دادند که  .دارند
د، اگـر  ییبه من بگو یول: د و ادامه دادمیهست شانس خوشاریشما بس: من گفتم. »میتهس یدهند، ما راض یبه ما م یخوب
ع بـود و  یسـر  آنهـا پاسـخ  ز کدام خواهـد بود؟ ید، آن چیر دهییتغ ین بانک ژاپنید در مورد ایبخواه باشد که شما یزیچ

وانـه  ین موضوع مـا را د یکنند و ا یها اهداف را درک نم ین ژاپنیفقط ا«: ر ذهن خود داشتندد آنهابود که  یزیباً چیتقر
  » !کند یم

 یمـوقت  یتیو به مـامور یتوک یه از طرف دفتر مرکزمهاجر ک یک ژاپنین بانک مصاحبه کردم، یس ایسپس با رئ
: ن بودیدم جواب چنیپرس ییکایس آمریرئ  بیدو نا ی هاالت متحده فرستاده شده بود و از او درباریات ایعمل یاجرا یبرا

                                          
1- emergent phenomenon 

Reference point-٢   
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ا یـ آال کردم که که از او سؤ یهنگام .»هستند یعال آنهام یکن یما فکر م. هستند یا سخت کوش، با اخالق و حرفه آنها«
  » .ها اهداف را درک کنند ییکاین آمریرسد که ا ینمبه نظر « :س جواب دادیر دهد، رئییتغ یقیرا به طر آنهاخواهد  یم

 یواضـح بـرا   یازیـ کـرد، ن  یدرک اهـداف مـ   در یرا متهم بـه نـاتوان   یگرین، دیک از طرفین حالت که هریدر ا
انجـام  در مورد مسئله  یشتریها کاوش ب ور دوم مصاحبهددر . شد یشتر و روشن کردن مسئله احساس میب یها مصاحبه

را از او  یم اهـداف مخصوصـ  یتوان ینم یم ولیگزارشات و اعداد الزم را دار یما تمام":ییکایس آمریرئ نایبابتدا دو . دادم
ما به چه حجم  سال کیدر طول  یا حتینده ینده، سه ماه آیک ماه آید که انتظار دارد در یگو یاو به ما نم. میافت کنیدر
آن  یکـه بـه سـو    یچگونه ما بدون داشتن هدف ؟میالعمل خود را کم کن صد از حق ا چند دریم یبرس یش وام دالریافزا
معظـم   یهـا  شـرکت  ی ههمـ  یروشن شـد، بـرا   یخوبه نکته ب"م؟یکن یم که خوب عمل میم بدانیتوان یم، میک کنیشل
 هـر  .شـود  یمـ  یریـ گ مخصوص و قابل انـدازه  یم اهداف عملکردیصرف تنظ یادیمدت زمان ز یو دفاتر دولت ییکایآمر

کـه  و مـبهم را گرفتـه و تـا آنجـا ورز      کلیدهد که اهداف  یم مین تعلیانش چنیبه دانشجو ییکایآمر یبازرگان دانشکده
 یزیـ ر و طـرح  یابیـ ، ارز)MBO( 1هـدف  یت بـر مبنـا  یریمد. شوند یریگ قابل اندازه یل به اهداف عملکردیدهند تبد

  . مدرن هستند ییکایت آمریریکنترل در مد ییابتدا یسود از جمله ابزارها ـنه یل هزیرنامه، و تحلب
ـ یمصاحبه پـ  یکه برا یهنگام ن یـ توانسـتم ا  یاگـر فقـط مـ   ":ح دادین توضـ یبازگشـتم او چنـ   یس ژاپنـ یش رئ

مـا   یبـرا  یچه مفهـوم  یاقتصاد تیدرک کنند که فعال ،ما را درک کنند یبانکدار ی هها را وادار کنم که فلسف ییکایآمر
عرضـه  خـدمت   آنهـا کـه بـه    یارتباط ما با جوامـع محلـ  . اینکه روش برخورد با مشتریان و کارمندان چگونه است .دارد

اگـر  . د باشـد یچه با یکل به طوردر جهان  م و نقش مایخود برخورد کن ید با رقبایچگونه با. د باشدیم چگونه بایکن یم
هـر   یابنـد کـه هـدف مناسـب بـرا     یتوانسـتند در  یخودشان مـ  آنهافهم شوند، آنگاه رین مورد شیر اتوانستند د یم آنها

را  یهـدف  آنهـا من مجبور نبودم که به هیچگاه د باشد و یچه باعلیرغم کامالً غیرمتداول بودن و جدید بودن، ، یا مسئله
   ".بدهم ارائه
در . ننـد یرا بب آنهـا ان شـوند تـا   یب به وضوحهمگان  یبراع باشند و یست سخت و سریبا ی، اهداف مییکایدگاه آمریدر د

سـت عمـل کنـد    یبا یک شرکت مـ ی آنهاکه در خالل  ییها درک ارزشاز تر کشف و  یادیبن یندهای، اهداف از فرآیدگاه ژاپنید
  . شوند یدار میپد

ن بانک را یادیبن ی هد فلسفتوانستن یرانش میکند، اگر مد یشنهاد میپ Ouchiدر مثال  یس بانک ژاپنیکه رئ گونه همان
رفتارهـا و اهـداف مناسـب در هـر     ان و رقبا برخورد کنند درک کننـد،  یخواهد تا با مشتر ینکه بانک چگونه از کارکنانش میو ا
  . ل نمودیا تحمیم یتنظ یست توسط طرف سومیبا ین اهداف را نمین حالت ایدر ا. دیگرد یار واضح میبس یطیشرا

ل و یدهند که خـود را تعـد   یرا م ییرخ دادن رفتارها ی هک هستند که اجازیبرنتینقاط مرجع سابانک،  یاصل یها ارزش
در هـر  . نهنـد  یار مـ یـ ز در اختیـ را ن یادیز ین حال فضایعدر. آورند ید میرا پد یکپارچگیو  یهمبستگ آنها. ندینما یم میتنظ
ن روش یـ ا. رسد، اتخـاذ کنـد   یط موجود مناسب به نظر میارا که در مورد شر یا رفتاریر آزاد است تا هر عمل یک مدی، یحالت
د یـ پد یا دو حلقه یریادگی یرا برا یا ن امر توان بالقوهیدر عوض، ا. دیگشا یم یک سطح محلیدر  یت نوآوریتقو یرا برا یراه
  . برد به کار یاتیعمل یاصالح استانداردها یتوان برا یرا م  قابل مالحظه یها یآورد، چون نوآور یم

 یازهـا یپاسـخ بـه ن   ید برایجد یبانک مشغول کار هستند، راه یها که در چارچوب فلسفه و ارزش یرانید مدیتصور کن
به ن گشوده است، قادر است ییاز پا ییها ین نوآوریکه به چن یمتسیس. ندیدا نماید پیس جدیک سرویا فراهم کردن ی یمشتر
سـتم و  ین سیبـر قـوان   آنهاقت یکه در حقبه طوریرا ارج گذارد و انتشار دهد  آنها ها و اطالعات استفاده کند، دهین ایاز ا یا گونه
بانـک در   در ایـن شـرایط  . ان خود است، مؤثر واقع گردنـد یخدمت به مشترارائه دنبال ه که توسط آن بانک ب یو اصول ها  ارزش

  . ابدیسازنده تکامل  یصورتبه موفق  ینوآورن یب بالقوه قادر است به کمک ایا رقیب یک رقیرابطه با 
  

                                          
1- management by objective 
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  جهت چالش در مقابل استانداردها  ییتوانا ی هکمک به توسع
  
و  یق نـوآور یاز طر یریادگیو بهبود  یکه موجب ترق دنکی می باشبرنتیت ساییفیک یدارا یت ژاپنیریمد یها از جنبه یاریبس

 حلقـه هـای  . ابتدا در ژاپن ظهور کـرد  یفیک ست که جنبش ین ین تصادفیا. دنشو یم یاتیعمل یبه پرسش گرفتن استانداردها
بهبـود   یرا بـرا  ییهـا  ان گذارنـد و راه یـ شوند تا مسائل و مشکالت خود را با هم در م یکه مردم گردهم جمع م یی، جا1تیفیک

را نشـان   یا دو حلقـه  یریادگیـ کامـل از   یا دا کنند، در عمل نمونهیکه در آن مشغول کار هستند پ یستمیدن به کل سیبخش
ان یـ در م یگـذار  اسـت یک مـدرک س یـ نـد،  ین فرآیـ تحت ا: است آشکار ringiن در مراسم یتک همچنیبرنیاصول سا. دهد یم

شـنهاد شـده مخالفـت    یکه پ یزیبا چ یاگر شخص. شود ید شدن دست به دست مییتأ یگر کارکنان برایا دیران یاز مد یگروه
نـد در بـاب   ین فرآیـ ا. افتـد  یان مـ یـ اصالح شده به جر آن مدرک د و سپس مجدداًیرا اصالح نما داشته باشد، آزاد است که آن

شـرایط بـه گونـه ای    که  یتا زمان .پردازد یبه کاوش م های مختلفدگاهیاز د ،ک پروژهیات مربوط به یو جزئ ها ها، مالک ارزش
ن رونـد  یـ ا. باشـد  یاصـل و  یاتیح باحثپارامترها و م یتمام یدر مورد آن حاصل شده و پاسخگو یهمگان یکه توافق بروز کند

بـه چـالش    یدیـ کل یهـا  هینان داشـت کـه فرضـ   یتوان اطم یم اتخاذ شد، میکه تصم یهنگام یول. ر باشدب ار زمانیتواند بس یم
   2.اند دهیص داده شده و اصالح گردیاز خطاها تشخ یاریاند و بس گذاشته شده

اساس دهد تا  یم اجازه مبه مرد: است یا کرد دوگانهکار  یدارا ringi. دیجو یم یا حلقهدو یریادگیاست که  یزین چیا
بارها و بارها مورد مداقه و سپس تأیید قرار دهند هدایت کننـده برنامـه   را که  ییها را به چالش بگذارند و ارزش یاتیاصول عمل

دن یرس یبرات که اس یندیفرآ ringi، مثابه یک پارادوکسبه . نهایی یند و چه در خروجی، چه در خود فرآهای عملی هستند
جهـات   یرا تمـام  یبـروز نـوآور   ی هاجـاز است کـه   یندین فرآیهمچن. کند یمو تحریک جاد یبه وفاق و اجماع، عدم توافق را ا

  . در سازمان هرچه بیشتر و بیشتر رشد نمایدهوش که دهد  یاجازه م .دهد یم
. تـر شـود   رکیرک و زیستم اجازه دهد که زیه ستواند ب یماست،  یا دو حلقه یریادگیکه بر اساس  یکیبرنتیعملکرد سا

 یاتیـ عمل یسـت توسـط اسـتانداردها   یبا یمـ  یریادگیـ را ی، زدر غالب یک پارادوکس شکل می گیردند ین فرآیست که اا جالب
  . شوند یمداوم به چالش گذاشته م به طورخود  ی هت شود که به نوبیهدا یدیکل

م، یـ تـازه دار  یانجـام کـار   بـه  یسع که بار هر را مایباشد، ز یاتن تناقضیر چنیشه درگیهم یریادگیرسد که  یبه نظر م
  . رندیگ ید قرار میموجود مورد تهد یرفتار یها روش

 تیـ د است، اغلب از طرف فعالیجد یاقتصاد یریگ ک جهتیجاد یمجدد خود و ا خلقدنبال ه ک شرکت بیکه   یهنگام
ک یـ کـه    یا هنگـام یـ  .ز از دست برودین انتقال همه چیاست که در طول ا نیهراس از ا. شود یبا مقاومت روبرو م یمیقد یها

 در کنتـرل اوضـاع دارنـد،    یسع یمیکه سلسله مراتب قدیی دارد، از آنجا "قدرتمند یها میت"جاد یدر ا یسع یسنت یبوروکراس
: نـد یگو یستم، سـربلند کـرده و مـ   یموجود در س ین عمل، استانداردهایدر اثر ا. و ضعیف می کنند ندبر یل میتحلرا اغلب  آنها

. دا کننـد یـ مهـارت پ  تناقض تیریمد ی هنید در زمی، مردم باحلقه ایدو یریادگیند یفرآ یریسهولت فراگ یبرا ."دیر ندهییتغ"
 تاکه اجازه داده شود  یقیابند، به طریب یریادگیند یجاد شده توسط فرآیکنترل تنش ا یبرا ییها ست قادر باشند راهیبا یم آنها

  . ر خواهد افتادیگ یمیقد یباً در الگویستم تقریورت، سص نیر ایدر غ. دار شوندید پدیجد یاتیعمل یاستانداردها

                                          
Quality Circles.١  

هرچند در پاسخ آن ژاپني ها نيز معتقدند . به طول مي انجامد) Foraner(بي مورد نيست كه در آمريكا معروف است تصميم گيري ژاپني ها تا ابد  -٢
  .تصميم گيري آمريكايي بسيار سريع است ولي اجرا كردن آن تا ابد به طول مي انجامد
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یت حـدود مت درک یـ د از اهمیـ ران بای، مـد یا دو حلقه یریادگیل یتسه برایدهد  ین به ما نشان میهمچنسایبرنتیک 
ـ یریمـد  ی هینظر یچالش اصول اصلبا مجدداً خود را در ما ا جنیدر ا. دا کنندیپ ی، آگاهکه در عمل پدید می آیند یهای  یت غرب
  . میابی یم

  
   یت هاحدودمت یاهم

  
  تیعنـوان وضـع  بـه  هـا   آرمـان  و دن به اهدافیرسدر یکه سع  یهنگام. میها برگرد انآرم و ن اهدافیید به مبحث تعیاجازه ده

خودش  یتوجهات را به سو یتواند تمام ی، هدف میون دالریلیم 200ا رشد فروش یها  نهیاز هز 20٪م، مثالً کاهش یدار یینها
نـده  یآثابـت در  ای نقطـه  یل دارند به سویتماتوجهات و اعمال،  ی ههم. دیه را محو نمایقض یدیکل یها جنبه سایرجلب کند و 

نـد،  یدر طـول فرآ . دمایندن سازمان را به آن نقطه فراهم یرس ی هشود که اجاز یاداره م یصورتبه همه چیز ند و وش یریگ جهت
  : گردند یدار میها و عواقب ناخواسته پد ییانواع نارسا یتمام

اخراج کارمندان در  ی هجیدر نت یند ولنمایمورد نظر خود را حاصل  یها نهیکاهش در هز 20٪ران ممکن است یمد 
 .دمی شوسازمان وارد  یرهنگ همکاربر فکه ر یناپذ  جبران یا ند، لطمهین فرآیطول ا

 یر استانداردیل محصوالت غیبه دل یابد ولیخود دست  یون دالریلیم 200د یفروش ممکن است به هدف جد ی هریاد 
 یان متکیشرکت را که بر اعتماد مشتر ی هندیاز آ ی، بخشتولید شده اندن شده ییاالجل تع بضردن به یرس یکه برا

 . ب کرده استیاست، تخر
ه علیرغم این ک ،دهد یبه مسئله نشان م یکیبرنتینگاه سا .است یشتناکوح یها ن داستانیمملو از چن ،1یهبنگا یزندگ

 ییـ محدودیت هـا از  یست توسط درکیبا یمهمواره ، یبه هر هدف یابیند، دستشو یم خواهانهریخ یها تیبا نها،  اهداف و آرمان
د هـم  یموفق با یها ستمیکرد که تکامل س ن اظهاریچن یتر مطمئن به طورتوان  یم. ل شودیگردد، تعد مسلط د بر رفتاریکه با

  . اهداف مطلوب دنبال گردد یریگیو هم با پ یمهلک ین خطاهایبا توجه به اجتناب از چن
سـتم توسـط   یکـه چگونـه رفتـار س    به یـاد بیـاوریم  . دیساده برگرد یکیبرنتیستم سایک سیات یعنوان مثال، به عملبه 

 یلـ یا خیـ سـرد   یلـ ینکه اتاق خینان از ایک ترموستات با اطمی. شود یم ایجاد 2ستمیسدر حالت نامطلوب بروز از  »یریجلوگ«
مهلـک و  نامناسـب   یهـا  یستم از خروجـ یس. کند یدا میک اتاق گرم و راحت است دست پیخود که  "هدف"شود، به  یم گرم

  . کند یم یریخطرناک جلوگ
را نیز می  کند یعمل مبه همین ترتیب  یاجتماع یاز زندگ یتر دهیچیپ موضوعاترا که در  یک مشابهیبرنتیما اصل سا

چه . اند ظاهر شده 3»دیتو نبا«بارت ع به صورت یم رفتاریعظ یاز کدها یاریست که بسین ین تصادفیا. توانیم به خاطر بیاوریم
 ییخطرات، فضـا  از یریم که اصل جلوگیابی ی، در مرا معاصر یقانون یها ستمیم وچه سیرا مورد مطالعه قرار ده "ده فرمان"ما 

روش جدیـدی  توانند هرطور که دوست دارند رفتار کننـد،   یکند که در درون آن افراد م یف میرش را تعریمورد پذ یاز رفتارها
به چشم نیز نترنت یدر تکامل ا یکسانیند یجالب است که فرآ. سازمان دهندبه گونه ای که می خواهند ا خود را یابداع کنند، و 

  . دهد یان را نشان میپا بیده و یچیپ یها ستمیدر س یکامل از مشکالت طراح یخورد، که مثال یم
آن قطعی و محتوم  ی هندیآ تشخیصچکس توان یه. ردید به خود بگیبا ینترنت چه شکلید که ایتواند بگو یچکس نمیه

. کـرد  یش طراحـ یرا از پـ  تـوان آن  ینمـ  یا چ روش آمرانـه یبـه هـ   .و یا اینکه چه باید باشد را نمی تواند دیکته کند داند یرا نم
: عنوان مثـال به . شودمی د مرتکب شوند، متذکر یآنچه را که نبا تنها به کاربران بالقوه، 4تیمطابق با واقع ین، اصل طراحیبنابرا

                                          
1 ـ   corporate life 
٢.avoidance of undesirable system stales 

"٣.tho shalt "not  
4 ـ   the de facto design principle 
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را فـاش  اطالعـات محرمانـه   " "دینفرسـت  1متفرقـه  یها نامه"".دیز از اطالعات نکنیرا سرر آنها" ".دیت نکنیگر کاربران را اذید"
   ".دیپاسخ ندهبی مورد کات یبه تحر" "دینکن

مناسـب، تجربـه و    در موقع. دینما یرشد م ف شده است،یتعر یدیکل یکه توسط پارامترها یینترنت در فضایجه ایدر نت
، حـال ظهـور  در  ید طرحینترنت با تولیق، این طریبه ا. شوند یم آنها ی هف دوباریند و منجر به تعریآزما یرا م یتهاحدودمعمل 

 "سـاختار "ک یـ در بسـتر   مکرر یها یشود، نوآور یهوش مغز مشاهده م ی هکه در توسع یطور همان. شود یم یدهخود سازمان
  . رندیم یا میاز حرکت باز مانده  ،مناسبنا ی هتوسعدر این شرایط حوزه های . جا داده شده است 2نمو کننده
، بـر  یاتیـ عمل یهـا  ن شده و هدفییش تعیها و اهداف از پ به آرمان یابیتبر دس ی هش از اندازید بیبا تأک یت غربیریمد

ت یکم اهم استاز یت رفتار مورد نیهدا یرا که برا ییت هایحدودمص یورزد و نقش تشخ یش از حد اصرار میمطلوب ب مقاصد
که  یات در حالیمستقل عمل خطوط.  اند دهد آمیپد یجانب تعنوان محصوالبه ط مدرن یمح یها یاز آشفتگ یاریبس. شمارد یم

ارائه شـده بـرای ایـن واحـد یـا      کنند و راه حل  یهم برخورد م زنند، با یتنه مگر یکدیبه اهدافشان به  یابیدست یبرا ها سازمان
  : هستند یکیبرنتیسا یها امیپ اینهالذا . کند یجاد میگر اید ییرا در جا یمشکل سازمان
 .دیاموزیب ringiاز  
 .دیریگمی را در نظر  ها "دینبا"که د یمطمئن باش 
ب فعال اهداف ید بر رفتار اعمال شوند وابسته است که به تعقیکه با یت هاییحدودمقدر به انتخاب  ت مؤثر همانیریمد 

 . دارد یمطلوب بستگ
اد جـ یا یید،  فضـا یـ ق نمایتشـو  اعمال شـود  رفتارد بر یکه با یودیا قیمناسب را در مورد حدود  یت، گفتمانیریاگر مد

به کمـک  " ها ستمیس. افتن هستندیمناسب و انواع سازمان قادر به توسعه  یها یمطلوب و استراتژ ی هندیآ ،که در آن شود یم
ن یـ ا! مراقب خودشـان هسـتند   آنها. گردند یم در حال ظهور ی هدیک پدی خوداهداف جزئیات  ."دیآ یبه حرکت در م یریادگی

  .خوانند یرا به چالش م یتیریمدکنونی  یها هیاز فرض یاریات بسینظر
  

   یا دو حلقه یریادگی یها برا تکامل طرح
  
حـال  شـکل هـای در     و ای  حلقـه در  یریادگیجاد ین مطلب قرار داد که چگونه ایرا برا یا د قابل مالحظهین فصل عمداً تأکیا

دارند که سـازمان را بـه    )یا تک حلقه( ییندهایفرآ یها تیود و محدودیاز قرفتن فراتر  یبرا ییبه توانا ی، بستگسازمانی ظهور
ت یـ مناسـب کـه ظرف   یتیریمـد  ی هک فلسـف یبه انتخاب چالش این م، یکه قبالً مالحظه کرد گونه همان. گذشته گره زده است

ن امـر  یـ ا. ، بسـتگی دارد ق قـرار دهـد  یو مـورد تشـو  مالحظه کـرده   یدیت کلیک اولویعنوان به را  »یریادگی یبرا یریادگی«
  . ه استند هستند وابستین فرآیت ایکه قادر به تقو یسازمان یها ق اصول و طرحیتشو ن دریهمچن

ر ین تصـو یـ کـه توسـط ا   یاتیـ نظر .ک به سـازمان یکرد هولوگرافیرو: رساند یم یموضوع ما را به سرفصل بخش بعد نیا
کـه   یباشند، در صورتست دارا یبا یم ها که سازمان ییها تیفیرا در مورد ک یاریو جالب بس کاربردی یها یاند آگاه حاصل شده

  .آورند یمغز است، فراهم م دهنده سازمان ـقابل انعطاف و خود یها تیظرف دستیابی بهشان هدف 
  
  
  

  

                                          
1 ـ   junk mail 

Evolving architecture .٢   
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  2دیو بازتول یخود سازمانده 1؛کیهولوگراف یها عنوان مغزبه  ها سازمان
  

اجـزاء را در بـر    ی، تمـام سیسـتم  کـل  یها گی ویژم که در آن یشیندیب یستمیبه ستا کند  یهولوگرام ما را دعوت م ی هاستعار
  . صورت مداوم داردبه د خود را یو باز تول یخود سازمانده ییستم تواناین سیگرفته است، بنابرا

ود در کل د اطالعات موجیباز تول یتوان برا یکه هر قطعه را م یید، جایشیندیک شکسته بیهولوگراف ی هک صفحیبه  
 .مورد استفاده قرار دادسیستم 

گردند، مغز قادر است  یا دچار صدمه میمغز برداشته شده  یها قسمت یکه بعض  ید که چگونه هنگامین فکر کنیا به ای 
 .کند یه خودش را مجدداً سازماندهک
قادر هستند که راه  برداشته شده باشد، آنها) مغز یقشر خاکستر(در صد از کورتکس  90اگر  یحت ییصحرا یها موش 

 .دا کنندیپ مارپیچ یک معمای یها  چ و خمیپان یمخود را از 
ار یاوضاع را در اخت آنهاگر مغز ید ی همکریند، نا هادد کامل مغز خود را از دست  ی همکریک نیکه  یکودکان خردسال 

 .ندینما یابیخود را باز ی هدست رفتاز  یخود گرفته و اغلب قادرند کارکردها
 آنهاکه مغز  یاوقات در حال یگردند، گاه یم ید از جمله فراموشیشد اریبس یمغز یها بیکه دچار آس یبزرگساالن 

 ادید را مجدداً یجد یک زندگیخلق  یاز برایمورد ن یها تیها، احساسات و ظرف مهارت یتمام ،کرده یسازمانده ـخود
 . کنند یجاد میت کامالً نو را ایک شخصی و ردیگ یم

 
  : ها را دارا باشند ییتوانا نید که ایفکر کن ییها سازمان یحال به طراح

 .باشند یو دسترس یقابل سازمانده غیرمتمرکزار یبس یا وهیباشند که به ش یا العاده فوق یها حافظه یدارا 
 .مقاصد مختلف هستند یاطالعات و شکل دادن آن برا یمیر عظیقادر به پردازش مقاد آنها 
 .ندارند متفاوتار یبس یها دگاهیت دیریبا کنترل و مد یمشکل آنها 
 یبرا یراه تابوده  یچالشباً قادر به روبرو شدن با هرگونه یهستند که تقر ییگر واحدهایها و د می، تفرادا یدارا آنها 

 .دا کنندیشان پیازهاین یسازمانده
 . خود هستند یقادر به انجام کارها آنهااند،  ا معدوم گشتهیحرکت شده و  یب یاصل یها که بخش یدر حالت 
ک یاز  یاتیح یجزئ، یدهد هر عنصر منفرد یع شده است که اجازه میتوز یونحبه  آنهاو کنترل  یهوشمند ها، تیظرف 

 .کل باشد
 . خود هستند یها تیر شخصییشان، قادر به رشد، توسعه و تغیها افتن تجربهیر ییهمزمان با تغ آنها 

 ی ههسـتند کـه مـنعکس کننـد     یا دهندههوشمند و خود سـازمان  یمغزها آنهاکه در جمع بندی نهایی می توان گفت 
  . میح نمودیرنده تشریادگیک سازمان یعنوان به که ما به نظر می رسد ند هست ییها ویژگی   یتمام

موجـود را مـورد    یقت سـازمان یحق یاما اگر کس. دینمامی ر ممکن را عرضه یباً غیتقر یآل دهیا ،کیر هولوگرافیک تصوی
 یک سـازمان، از مغـز  یـ هـر شـخص در درون   . انـد  از قبـل موجـود بـوده    ویژگی هـا ن یاز ا یرایابد بسی یدرم، آزمون قرار دهد

 یهـا  شـبکه . بـالقوه آنجاسـت   بـه طـور   یاستفاده نشود، ول یمؤثر به طوراگر چه ممکن است از آن . العاده برخوردار است خارق
بـه  ، حافظه و هوش را ها هداد یکیترونالک یها گاهیگر پای، و دیجهان ی هنترنت، شبکین ایرمتمرکز و همچنیغ یمحل یوتریکامپ
 ی هبـالقو  ییتوانـا . تشاد یدسترس آنهابه  یمختلف یها نقاط و به شکل یاریتوان در بس یند که مینما یع و پخش میتوز یا گونه
  . اد استیت زینها یم ارتباطات، بیعظ ی هن شبکیان ایم دراز هوش  یدیدار شدن اشکال جدیپد

                                          
1 ـ   holographic brains 
2 ـ   self _ organization and regeneration  
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خود را بارها ط مخرب، یدهد که در ارتباط با شرا یک سازمان امکان میکه به  یدیبازتول یها ظرفیت  در این سیستم ها
را از کـار   آنهـا  یاصـل  یشـوند کـه کارکردهـا    یمواجه مـ  یا با فاجعه ها که سازمان یهنگام. دارندوجود ز یو بارها اصالح سازد ن

  : دنزیخ یبه پا مد یسالم، اغلب در برابر چالش جد یها اندازد، قسمت یم
 یها گر شرکتیدولت، سازمان بهداشت، ارتباطات، حمل ونقل و د سانفرانسیسکو 1989م سالیعظ ی هدر پاسخ به زلزل 

. مشغول به کار شدند نیگزیا روزها، خدمات جایها  در خالل ساعت. کنند یتوانستند خود را مجدداً سازمانده یخدمات
 .ندشد یاتریپو یحت و ایپو یها سازمان و تبدیل به ندر دادییغن خود را تیو سنگ 1ثابت یها سازمان

ک یرانش را بر اثر سقوط یاز مد یاریاز کارکنانش، از جمله بس یمی، نیکوچک نروژ یرانیک شرکت کشتیکه   یهنگام 
 ،Epsen Andersenکه  گونه همان یول. دیحرکت گرد یاز دست داد، شرکت در ابتدا شوکه و ب یاختصاص یمایهواپ

 به خوبی گذشته خود را سازماندهی کرده و فعالیتش راکند، مشاهده کرد، شرکت توانست  یکه داستان را گزارش م
ختن یهم ریک بودند و با رویم و شریشرکت سه یو دانش اصل یاز هوشمند یاریمانده، در بسیکارکنان باق. ادامه دهد

 . ندینما یشد، بازساز یشده انجام م وتسط کارکنان فرا که قبالً تو ییافکار و دانش خود توانستند کارکردها
ش یل پیدله ط بیشرا یاریدر بس یول. کنند یشه حضور خود را نشان داده و اثبات میسازمان همک یهولوگراف یها جنبه

 ییهـا  اهد ریـ پـس اجـازه ده  . گردد یم یریزش جلوگوا از بریاثر شده  یب آنها، حضور یدر مورد طرح سازمان یقرارداد یها فرض
  . میابیک بیهولوگراف یها ویژگیق یتشو یبرا

  
  ک یهولوگراف یق اصول طراحیاز طر یسازمانده خود یارتقا

  
ک قادر به پا گرفتن اسـت، کمـک   یهولوگراف یکه در آن خود سازمانده ییجاد بسترهایوجود دارند که به ا یچند یدیاصول کل

  . گردد یث مبح آنهانجا تحت پنج سرفصل در مورد یدر ا. کنند یم
  

  . دیبنا نه ها "ءجز"ک یکایرا در  "کل": 1اصل 
ـ . دارد یان میر ممکن را بیغ یا دهین اصل ایرسد که ا ینظر مه ب عمـالً   آنهـا چهـار راه وجـود دارد کـه در    حـداقل   یول

  . ها اختار، و نقش، سیاطالعات یها ستمی، س2یتوسط تمرکز بر فرهنگ سازمان: ص دادیرا تشخ "کل در اجزاء" ی هتوان فلسف یم
1( DNA همان گونه که: سازمان DNA ی هتوسع یاز برایاطالعات مورد ن شامل که ای یکیهولوگراف عت کدیموجود در طب 

و  یفرهنگدر کدهای  ک سازمان کاملی یدیعناصر کل این امکان وجود داردکه،است را حمل می کندکامل بدن انسان 
  . ،کد گذاری شونددنکنمی  را با هم متحد آن یکه اعضا ییگر کدهاید

ت یهر فرد، ظرف       ی برا   یگر ابعاد فرهنگ سازمان        ی و د   یات یعمل  ی استانداردها      ،  یاصل  ی ها  ها، ارزش       نش، خواسته   یدرک ب       
ن ی ا  . در واقع  فرهنگ، یک کیفیت هولوگرافیک دارد                    . آورد     ید م ی از کل باشد را پد        ی ا  نده ی که نما   یقی طر ه تجسم و عمل ب    

خود در     ی شد، قادر به بازساز         اشاره   آن    به که قبالً    ی نروژ    یران  یر آن شرکت کشت    ینظ  یی ها  شرکت  که است   یلی از دال     یکی 
  .د هستندیجد یها تیموقع

  .فرهنگ، یک کیفیت هولوگرافیک داردـ کیفیتی که منبع اصلی نیروی آن به عنوان عامل تأثیرگذار بر مدیریت مؤثر است
ی یـک سـازمان    ی خودـ سازماندهی، اینکه کـدهای فرهنگـی متحـد کننـده    هایی همانند مغز برا اما برای خلق ظرفیت

هـایی   هـایی بسـته و ارزش   هـایی کـه دیـدگاه    فرهنگ. امری حیاتی است. راهکاری آزاد و تکاملی را به سوی آینده تقویت کنند
در مـورد آن بحـث شـد،     همگام با اصول یادگیری سایبرنتیک که قـبالً . بخشد، محکوم به فنا هستند محدود شده را تجسم می

بـه  . بایست فضایی را ایجاد کنند که درون آن امکان وقوع نوآوری مولد به وجود آید ها و دیگر ابعاد فرهنگی می ها، ارزش بینش

                                          
Staid org.١   

2 ـ   corporate culture 
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زیـرا کـه   . تواند شکلی بـادوام و در عـین حـال متغیـر داشـته باشـد       کند می این طریق، فرهنگی که سازمان را با هم متحد می
های مختلف بیان شده و با شـرایط متغیـر، رشـد و نمـو پیـدا       ها و کدهای عملیاتی، از طرق متفاوت و در زمان رزشها، ا دیدگاه

  .کنند می
مناسـب   یاطالعـات  یهـا  ستمیس یق طراحیک سازمان، از طری یدرون اجزا کلساختن ن راه یدوم ؛"1یا هوش شبکه" )2

اگـر از   یک شرکت حتـ یافراد  یافت و برای یدسترس آنهابه  یکه بتوان از نقاط مختلف یاطالعات یها ستمیس. می باشد
را  یسـازمان  ی ههـوش و حافظـ   یستم تکـامل یک سیدور افتاده باشند، امکان مشارکت کامل در  ییدر جاها ینظر مکان

شـود،   یاز مـ که در آنجا ابـر  ینظراتبحث و تبادل رند و در یگباد ی ،سازمان یگاه اطالعاتیتوانند از پا یم آنها. فراهم آورد
دار یـ پد "یعقل جهان" یجاد نوعیا یبرا یفرصت یجهان ی هنترنت و شبکیکه ا گونه هماندرست . مشارکت داشته باشند

 . ندینما یجاد میمشترک ا "2یفکر سازمان"تکامل  یبرا یتی، ظرفیسازمان یاطالعات یها ستمیآورده است، س
ی هولوگرافیک، تا به امـروز در حـال    طه، با در نظر گرفتن نظریههای جهانی مربو آوری اطالعات و شبکه پیشرفت در فن

آورند که اطالعاتی که قبالً از طریق سلسله مراتـب سـازمانی    ای عملی پدید می آنها زمینه. های شگرفی بوده است خلق پیشرفت
انتشار پیـدا کننـد و در درون    توانند با وسعت زیادی جمع شوند و شدند، می آوری و کنترل می به طریقی انحصاری ایجاد، جمع

 . شرکت به عنوان منبع جدیدی از هوشمندی و رشد مورد استفاده قرار گیرند

 یسـاختارها  یراحکل در درون اجزاء، در ط ایجادن راه یسوم. ندینما ید میتول ـکه خود را باز یکیهولوگراف یساختارها )3
 . توانند بزرگ شوند یم مانند یم ین حال که کوچک باقینهفته است که در ع یمانساز

Magna International  ایـن  . ی لوازم یدکی اتومبیـل اسـت را در نظـر بگیریـد     که یک شرکت تولید کننده
میلیارد دالر در  4، با سرعت زیادی به شرکتی با فروش بیش از 1950ی  کارگر در اواسط دهه 20شرکت از یک کارخانه دارای 

ای از اصـول بازرگـانی اسـت و قـانونی کـه       ی ساده به صورت مجموعه Magnaفلسفه  .رشد یافته است 1990ی  اواسط دهه
. بایست در مقیاس کوچک باقی بمانند های سازنده برای جلوگیری از تبدیل شدن به چیزی غیر انسانی، می گوید که کارخانه می

 Magnaبـا ایـن راه،   . ای دیگر است عبهنفر کارمند شد، تنها راه رشد آن، ایجاد ش 200که یک شرکت دارای حدود   هنگامی
بـا ایـن کـار شـرکتی      .ری را پدید آورنـد های بیشت هایی را به وجود  آورد که در عوض هر یک از آنها مجموعه مجموعه سازمان

این فرآیند دارای کیفیتی انکسـاری  . کرد بسیار متنوع خلق شد که هر قسمت از آن به عنوان یک کل یکپارچه، توسعه پیدا می
  . کرد بود، از این جهت که الگوی بنیادی یکسانی، خود را بارها و بارها تولید می

در طول ده سال گذشـته، بـه    ،یکید هولوگرافیتولبازند یق فرآید که از طریریک شرکت پردازش اطالعات را در نظر بگی
ـ   ارائـه  یاز چگـونگ  یف مفصلیبا تعر. افته استیدست  یا ره کنندهیسرعت رشد خ ن شـرکت قـانون   یـ ان، ایه مشـتر خـدمات ب

توانـد رخ   ید مـ یـ جد یخـدمات  یواحدها ی هق توسعیتنها از طر  رشد و توسعه: ر را عرضه کرده استیز یو عموم یکل یاتیعمل
سه نفر خدمت بدهد،  یادیان زیل است که به تعداد مشتریرسد، و همچنان ما ینه میبه ی ک واحد به اندازهیکه   یهنگام. دهد

بـا  . شـوند  یجدا م یاز واحد اصل یدیجاد شرکت جدیخدمات به منظور ا ارائهر و دو متخصص یک مدین واحد، اغلب از کارمندا
 یکـه اعضـا   یدر حـال . کنـد  یدا مـ یـ د انتقال پیکل سازمان به قسمت جد یا هیپا یها ات و مهارتین روش، فرهنگ، خصوصیا

فرد سازمان شـده اسـت را جـذب    ه ت منحصر بیکه باعث خصوص را ویژگیهاییاند  ملحق شدهتازه تأسیس که به واحد  یدیجد
و  هـا  پرقـدرت از ارزش  یاطالعات و حس یآور با استفاده از فن. گردد یه کل مین بخش به سرعت شبیند، اینما یا میکرده و اح

و خـود را بـا    هل کـرد رمتمرکز عمیکامالً غ یا وهین واحد قادر است به شیکپارچه کننده، ای یروهایعنوان نبه  یفرهنگ همکار
 یکپارچـه بـاق  یک بنگاه کامالً یصورت به ن حال یدر ع. دهد سازگار کند یعملکردش رخ م یط محلیکه در مح یا ژهیط ویشرا

  .درواقع این فرآیند امکان رشد یافتن و بزرگ تر شدن در عین کوچک ماندن را فراهم می کند. بماند
کارهـا و   یطراحـ  یسـاختن کـل در درون اجـزاء در چگـونگ     ین راه بـرا یمچهار :گوناگون یها نگر و نقش یکل یها میت )4

 یار تخصصـ یک و بسـ یـ بار یمعمـوالً بـه کارهـا    یکـار  ینـدها ی، فرآیمیقـد  یکیتحت اصول مکان. ف نهفته استیوظا
                                          

١.Networked intelligence   
٢.Organizational mind  
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 شده یطراح یاکل حاصل جمع اجز. هم مرتبط بودند به یارتباط یاز ابزارها یق برخیشدند که از طر یم یبند میتقس
 .بود یبند ت گروهیز تحت حاکمیهمه چ .بود

واحـد  در این رویکـرد  .دتعریف می کننگر  به شکلی کلی را کار بر خالف اصول مکانیکی ،کار یطراحبه  یکیکرد هولوگرافیرواما 
  . آن می باشد کامل به عهده یند تجاریک فرآیت یاست که مسئول یم کاریک تی، یحاطر یاساس
ک شـرکت  ی. نمونه ای از این طراحی می باشنداند، بنا شده یتیریخود مدکاری  یها گروهبر اساس که  یتدفاتر و کارخانجا      

خود مختار، مونتـاژ   یکار یها گروهق کار یوترها از طریاستفاده در کامپ یتلف را براد که قطعات مخیریرا در نظر بگ یکیالکترون
ت کامـل  یول، مسـئ ییمحصـوالت نهـا   یریبـارگ  ی هه به کارخانه تا لحظـ یاول ورود مواد ی هاز لحظ یاتیعمل یها مین تیا. کند یم

  .ه دارندد را بر عهدیند تولیفرآ
. هر کارمند از چندین مهارت برخوردار است و قادر است کارهای عملیاتی مورد نیاز بـرای تولیـد کـل محصـول را انجـام دهـد       

، و بحث در مورد مسـائل بـه خصوصـی ماننـد بهبـود در طـرح کـاری،        ی تولید، تقسیم کار گیری درباره ها به منظور تصمیم تیم
. کننـد  یا به کارگیری اعضای جدید، هر روز با هم مالقات مـی  ،نهایی  ی حمل و نقل بحث دربارهحتی مشکالت در مواد اولیه تا 

هـای   آنها حتی آزمون. ندهای تولید و انجام کنترل کیفی بخش خود هست اعضای تیم مسئول تنظیم ساعات کاری خود و برنامه
هر تیم عملیاتی دارای رهبر یا مدیری است کـه بـه عنـوان یـک مرجـع، مربـی و       . بینند مهارتی برای همکاران خود تدارک می

  .تسهیل کننده عمل بوده و توجه خاصی به هویت تیم دارد
جداگانه  یها بخش یاریکنان در بسک توسط کاریبوروکرات یها را که در سازمان ییاز کارکردها یاریها، بس میدر عمل ت

ن الگـو در  یا. ندرا خود رأساً انجام می ده یو مهندس یفیپرسنل، کنترل کانتخاب و آموزش ، یزیر گرفت مانند برنامه یانجام م
 نیوجود دارد، بد "کل یریگبردر" یبرا یعیطب یلیرسد که تما یبه نظر م. خودمختار مشهود است یکار یها انواع گروه یتمام
ـ  یگ یق قـرار مـ  یو مـورد تشـو   ف هسـتند یاز وظا یک سریاجرای موثر که مسئول  ییها میکه ت یمعن ص یتشـخ  یزوده رنـد، ب
انجـام  تر  تر و مؤثر ار راحتیخود باشند، کار بس ییط مؤثر بر کارایط و شرایمح یده و شکل یرگذاریدهند که اگر قادر به تأث یم

  . خواهد شد
در  ید سعیتول یشنهاد شده توسط کارکنان مهندسیپ یها و راهکارها بستن روش به کارها با  مینکه تیا یجابه ن یبنابرا

  .ددهن یرا از خود بروز م ییها یداشته باشند، مرتباً نوآور »دیتول ی هزیجا«به چنگ آوردن 
ی رانـدمان   ظـه تواند منجر به افزایش قابـل مالح  سازی در طرح محصول، می کنند که چگونه یک ساده آنها مشاهده می

به جای اینکه عضو جدید تیم را که توسط قسمت کارگزینی انتخاب شده بپذیرنـد، آنهـا فوایـد در اختیـار گـرفتن      . تولید گردد
گـردد، آنهـا تـرجیح     ها تعلیمی که توسط بخش آموزش به آنهـا ابـالغ مـی    به جای اتکا بر برنامه. یابند فرآیند استخدام را درمی

ی خود، مـثالً از   ها ممکن است از خارج رده اگر چه تیم. ای تعلیمی دلخواه خود را طراحی کرده و برگزیننده دهند که برنامه می
ی بسیار پیشرفته و یا به منظور یکپارچگی با کل شرکت نیـاز   کارمندان فنی، اداری و یا دیگر متخصصین مخصوصاً در زمینه ها

هـا، بیـنش و    دلیل اینکه هرعضو چندـ مهـارتی تـیم، تجسـم بخـش دیـدگاه     ای داشته باشند، ولی به  به حمایت و تقویت حرفه
  . های کل تیم است، آنها تقریباً نمایانگر کل سازمان هستند مهارت

 آنهـا ق یـ کننـد کـه از طر   یرا ارئه مـ  یمشخص یها ی، استراتژباال به آن اشاره شدکه در  یع عملین چهار راهکار وسیا 
 ی هیـ ک نظریـ اجـزاء،   ک ازیـ ساختن کل در هـر  اول، مفهوم  نگاهاگر چه در . ونددیقت بپیه حقتواند ب یک میسازمان هولوگراف

  . اختبدل سمت یرا به واقع توان آن یم آنهاق یوجود دارد که از طر یآشکار یها د، راهونم یم یرقابل دسترسیو غ 1متناقض
ت انجـام  یـ کـه حافظـه و ظرف   یدر حـال . یو هـم عمـوم   است یمغز هم تخصص. دیورآاد یه را در مورد مغز ب یقبل بحث         

ز یشده ن یار تخصصیالت بسیها و تما یژگیو ی ههستند، امکان مشاهد یپرقدرت یکیت هولوگرافیفیک یمختلف دارا یکارکردها
 ینـواح  یمغـز دارا  ینکـه چگونـه قشرخاکسـتر   یغـز، در ا چپ و راست م یها مکرهین یریگ عنوان مثال در جهتبه وجود دارد، 

  .ز استیمجزا و متما یکارکرد

                                          
paradoxical.١  
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کـه   ین صورت در شرکت پردازش اطالعاتیهمه ب.از باشدیز مورد نین یسازمان یها نهیدر زم یبین ترکیاست چن ممکن
د کند که از نظر ارتباط یرا تول "مجزا" یاز واحدها یا ک ممکن است مجموعهیهولوگراف یپراکندگ دنید، فرآیدر فوق بحث گرد

 ید واحـدها یـ از باشد که شرکت از تولیممکن است ن یطیط متفاوت محیل شرایدله ب. ز باشندیلف، با هم متمان مختیبا مراجع
دا یـ ز باشـد پ یـ ن یخصصـ ت یازهاین یکه پاسخگو یصورتبه  یخدمات اصل ی ارائه یبرا ییها اهکرده و ر یریجلوگ 1کامالً مشابه

  . را توسعه دهند یزیمتما یها یژگیمختلف ممکن است و یمجزا یها گروه. کند
خـود و   یعملکرد یها وهیش ی هز همزمان با توسعین یا و کارخانه یدفتر یها  در مجموعه دهسازمان ـخود یکار یها گروه        

ـ درـ اجزاء همیشه منجر بـه   نکته در اینجاست که عمالً، اصل کل .دهند یرا نشان م یراتیین تغیز، احتماالً چنیمتما یها یژگیو
  . ای خالقانه تفسیر و اجرا گردد شود و باید به شیوه ی کامالً مشابه نمیواحدها

تفکـر   یرا برا یعال یریتصو آنها. دیاد آوریه ها را ب تمان در مورد موبو ی، بحث قبلیادگیری یبرا یگریمنبع د عنوانبه 
  . دهند یجزء بدست م /مسئله کل در مورد

 یاست که توسـط تعـداد  "متفکر یپا"متشکل از شش  یستمیس. دیریرا در نظر بگ یکی، سوسک مکانGenghisمورد 
ن سوسک یا. دار شودیاد پدیبا نظم ز یهوشمند یعنوان نوعبه دهد که راه رفتن،  یاند و اجازه م ن ساده به هم مربوط شدهیقوان

مهـارت   ،خـود ط یبا مسائل مح روبرو شدناند و در مواجهه و  با هم جفت شده یا عدهقا یب به طورکه  ییها ستمیر سیق زیاز طر
ـ  به عنوان موجودی است که عملکـردش  Genghisبهم متصل شده باشد،  یوقت. کند یاند عمل م کرده کسب ش از مجمـوع  یب
  . دباش یخود م یاجزا

دا یـ را پ یامکان توسعه بـه روشـ   یسازمان یکه واحدها  یهنگام: وجود دارد یسازمان یطراح یبرادر اینجا درس مهمی 
نـد و  یمـداوم در فرآ  یکه از نوآور دهخود سازمان یک گروه کاریصورت به ابد، چه یش یافزا آنهاک از یهر  یه هوشمندکنند ک

 یهـا  طیمحـ  یک جوابگـو یمه خودمختار که هر ین یبا واحدها غیرمتمرکزک شرکت یصورت به محصول برخوردار است و چه 
 ـ  در ـ  اصـل کـل  . کنـد  یدا میپش یار افزایستم بسیکل س  هوشمندانه یدهسازمان ـدخو یها برا تیهستند، ظرف یمتفاوت یکار

از دارد که توسط درک چهار اصل یه نین نظریا یول. ک نهان استیهولوگراف یاست که در پشت طراح یدیکل ی هدید ایاجزا شا
  . ت شودیگر  تقوید

  
   2فراوانی و افزونگیت یاهم: 2اصل 
 یت اضافیظرف یباشد، نوعدرواقع فراوانی  3تکرارافزونگی و از  یا درجه یست دارایبا یم یدهسازمان ـخود ییبا توانا یستمیهرس

  . ستا هستندیها ثابت و کامالً ا ستمی، سافزونگیبدون . و توسعه است یوقوع نوآور یبرا ییجاد فضایکه قادر به امی باشد 
با هـزاران هـزار    یا سلول عصبیق آن هر نرون یکه از طر م ارتباطییعظهای  بکهرا در ش افزونگین یمغز انسان، ما ا در

رسـد   یبـه نظـر مـ   . کنـد  ید مـ یـ را تول یا قابل مالحظه یل تکاملیم پتانسیت عظین ظرفیا. میابی یگر در ارتباط است مینرون د
 که مشخصه آن حجم انبوهی از پردازش اطالعـات مـوازی و پخـش شـده مـی     باشند  یمغز کامالً تصادف یها تیاز فعال یاریبس

یـافتن  هـا باعـث   ن تکراریا. باشند یکسانیا اطالعات یت یر فعالیمغز درگ یها از قسمت یاریممکن است بس یدر هر زمان. باشد
کـاهش  خـاص   هـر محـل   فعالیتهـای  بنابراین وابستگی بـه  .به طور همزمان می شوندو در محل های مختلف   ابتکارات ایده ها

از  یمتعـال  یک الگویکند که سرانجام  ید میب هم هستند را تولیکه رق ،یهوش ی هگان دچن ی هیاول یند الگوهاین فرآیا. ابدی یم
 یها یاز خروج یا د گستردهیداده شده است در تول نشان یمواز یها ستم پردازشین سیکه در ا یتکرار. دار خواهد شدیپدآنها 

  . است یاتیت و انطباق مغز، حیبالقوه، در برخورد با خطاها و کمک به انعطاف، خالق
توانـد   یو به اشتراک نهادن اطالعـات مـ   1"یپردازش مواز".مشابه است ینقش یفای، تکرار قادر به ایسازمان ی هنیدر زم

شـاهده  کـه در گذشـته بحـث شـد، م     Ringiنـد  یرا در فرآ یزین چیما چن. ت، درک متقابل، اعتماد و تعهد باشدیمنبع خالق
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متفاوت و  یها دگاهیموضوعات از د بررسی و واکاویاما در . است یمیتکرار عظ یدارا جماعیا یریگ میستم تصمین سیا. میکرد
نکـه  یو جالب توجـه را در مـورد ا   یعال یند مثالین فرآیا. ار مؤثر استیبس یاتخاذ ارزیابی قدرت و صحت تصمیماتچندگانه و 

  . کند یم ارائهرا  ،وت هستمتفا یها شاخهتکرار در از افزونگی دار شدن یچگونه عمل هوشمند قادر به پد
در  یا نـوآور یـ حل مسئله  یبرا یغرب یها از شرکت یاریو بس یژاپن یها که شرکت ییها مشابه را در روش یندیما فرآ
مسـتقل کـار    به طورمتفاوت که  ییها میکسان به تی یا پروژه یبا واگذار: میکن یمختلف دارند مشاهده م یها دگاهیمحصول از د

نـد،  ین فرآیا. شوند یدور هم جمع م ، بهها ات و دانشیشرفت، اطالعات، نظریزان پیبه اشتراک گذاشتن م یبراکنند و سپس  یم
ش یقـات را افـزا  یتحق ی هن گسـتر یهمچنـ . دیـ نما یجـاد مـ  یاز درک متقابل مسائل و مشکالت را ا یادیزان زیم Ringiهمانند 

کند و  یش از هنگام، عمل میپ یده بر خالف مطابقت گروهین پدیا. دیگشا یند میدر فرآ یرات تصادفییتغ یدهد و راه را برا یم
ـ  ید دهنده مورد پذیبخش و نو دیات امیو نظر ها یآورد که درآن نوآور یم به وجود بارور را  ینیزم و اقبـال قـرار    یرش وقـدر دان
  . رندیگ

         یاـآق. ودـده شیانـازمان گنجـک سی یرــول فکــو اص اـه ارتــواند در مهــت ین میرار همچنــتک
Fred  Emery ستم وجود داردیس یتکرار برا یطراح یکند که دو روش برا یشنهاد میپ :  

به منظور  یبه خصوص یشده است؛ اجزا یطراحبه دقت مشخص  یبه منظور کارکرد یهر جزئ: 2اجزاءافزونگی و تکرار  )1
و این اجزا در صورت از کار افتادن اجزای اصلی . گردند یفه مبه آن اضا یاتیعمل یاجزا ینیگزیا جای یبانیا پشتیکنترل 

هـا   از نقش یسلسله مراتب ن است کهیهم، نیز بنابر تفسیری، یمیقد یکیمکان یاصل طراح. می توانند بکار گرفته شوند
قطعـات  "ننـد  ماران یمـد لذا بـه تعبیـری   . شوند یگران میران و ناظران مسئول کار دیآورد که در آن مد یم به وجود را 
 . شوند یوارد عمل مک از اجزاء یکه در صورت کار نکردن درست هر هستند "یدکی

 ی، عملکردهـا یاتیـ عمل یهـا  ک از قسمتیستم، به هر یبه س یدکیافزودن قطعات  یجاه ب: 3تکرار عملکردهاافزونگی و  )2
ت یاصـل هـدا  . عملکردهـا اسـت  ای ازیـک مجموعـه   ر شدن و انجام یقادر به درگ زن هر جیبنابرا .شود یافزوده م یافاض

که صرفاً محـدود   آورند یرا بدست م یا چندگانه یها اعضا، مهارت. ن استیهم دهسازمان ـخود یکار یها گروه ی هکنند
گر شـده و کـار   یکـد ین یگزیتواننـد جـا   یمـ  از،یـ ن در صورت نیبنابرا .به کار و وظیفه ای که االن در دست دارند نیست

 . دگر را انجام دهنیکدی
فرآیندهای هولوگرافیـک و  . دهند پذیری را به ما نشان می های متفاوت به وجود  آوردن انعطاف این دو اصل طراحی، راه

های کـاری خودــ سـازمانده، اسـتفاده از      روآوردن به گروه. هستند "تکرار عملکردها"خودـ سازمانده نیازمند رویکرد افزونگی و 
طـرح هولوگرافیـک، افـراد را    . ی انتقالی اساسی به این رویه مـی باشـند   دهنده  نشان ، همگی عمالTQMًهای کیفیت و  چرخه

روبرو ) حال این مشکالت هرچه باشند و از هر کجا آمده باشند(آید،  کند که با مشکالتی که در سر راهشان پدید می تشویق می
را سر بدهند، کـه   "این مسئولیت من نیست"و شعار به جای اینکه صرفاً بر جزئیات کاری خود تمرکز کرده. شده و درگیر شوند

  . تر برای مدیریت است ی رویکردهای مکانیکی خود مشخصه
 
ل است کـه  ین دلیبه هم. حذف کرد آن راد یاست که با یزید و چیآ یر مؤثر میر الزم و غینظر غ ، تکرار بهیستیدگاه مکانیاز د

 کل"که در ارتباط با اصل  گونه همان اما،. برخوردار است ییبه سزا تیاهماز  یو نوآور یسازمان ـدرک نقش آن در پرورش خود
اسـت کـه    یینجا جایتکرار گنجاند؟ اافزونی و ستم یک سید در یچقدر با: آورد یگر سر بر مید ید، تناقضیاجزاء بحث گرد ـدر ـ

  .شود یم یوارد باز "ازیتنوع مورد ن"اصل
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   1ازیتنوع مورد ن: 3اصل 
 یامکـان نـدارد کـه افـراد در تمـام     . ز دادیاطالعات ممکن را در مورد همه چ یافراد تمام ی هامکان ندارد به همواضح است که 

  ش رفت؟ ید پیپس تا کجا با. ف ماهر شوندیو وظا ها تیفعال
ـ  یکند که تنوع و گوناگون یان میب "ازیتنوع مورد ن"در مورد  کیبرنتیاصل سا م، اگـر  یتنظـ  ـسـتم خودـ  یهـر س  یدرون

و . طش باشـد یمح یدگیچید در تطابق با تنوع و پید، بایل شده مقابله نمایط به آن تحمیکه توسط مح ییها چالشبا خواهد  یم
کنترل  آن راکه  یطیمحبا  یدگیچیتنوع و پاز نظر ست یبا یم یستم کنترلیم، هر سیکن یمتفاوت بررس یا، اگر مسئله را قدری
  . باشدهمسان و هماهنگ کند،  یم

 یهـا  ییاستفاده کرد، راهنما یتکرارنقش های   ول کل در اجزاء یتبد یها هید از نظرینکه چگونه بایاصل در مورد ااین 
از هسـت بـه درون   یـ ماً نیکه بـه آن مسـتق   ییست در جایبا یم) تنوع(کند که تکرار  یشنهاد مین اصل پیا. کند یم ارائه روشنی

و  یسـازمان  یان واحـدها یم یبه روابط مرز یاریاست که توجه بس ین معنین بدیا .دور ی هک فاصلیستم وارد شود و نه در یس
  . شده استواقع  نظرشه در واحد مورد یاز همینان حاصل گردد که تنوع مورد نیآنان مبذول شود تا اطم یها طیمح

  : میریر را در نظر بگیست مسائل زیبا یم: ک سازمانیبنا نهادن تکرار در  یبرا
 ست؟یشود چ یم سازمان با آن روبرو که یطیت محیماه 
 ط باشند؟ین محیمواجهه با ا یبرا ازیمورد ن یها مهارت یتمام یتوانند دارا یافراد م ی هاهمیآ 
افراد مشاهده شد،     د یکه قبالً بحث گرد دهسازمان ـخود یکار یها که در مدل گروه گونه همانن است، ین چنیگر اا 

 .دیرا پرورش ده 2چند مهارته
از باشند و هر فرد یمورد ن یها ییو توانا ها مهارت یرا که در مجموع دارا یا چند مهارته یها میست، آنگاه تین نیر چناگ 

ها را  دانش و مهارت یاز همپوشان ییم الگویو در کل ت .دیرا بساز ،شده باشد یعموم ها تا حد امکان در تمام مهارت
 . دید آوریپد

 .کننـد  یمـ  ارائـه سـت،  یکارهـا ن  ی هافتن در همیقادر به مهارت  ین مشکل که هرکسیه با امقابل یبرا یها، راه میتاین 
 یاز بـرا یمورد ن یها ها و مهارت ییکه توانا 3چندعملکردیو  دهسازمان ـخود یها گروهبر اساس  یتواند به شکل سلول یسازمان م

  . دبیاتوسعه  ،دارا هستند معتجمو   یکل به صورتط را یروبرو شدن با مح
چه مـا در ایجـاد یـک واحـد     . های یک سازمان داراست تنوع مورد نیاز، اشاراتی مهم را برای طراحی تقریباً تمامی جنبه

ی محصـول و چـه    ریزی سازمانی، چه یک تیم تحقیق و توسعه تجاری و استراتژیک صحبت کنیم، چه در مورد یک گروه برنامه
  . یاز در جهت رویارویی فعال به آن محیط، و به تمام تنوع آن معطوف می باشدیک گروه کاری در یک کارخانه، تنوع مورد ن

. دهنـد  یشـتر، تنـوع را کـاهش مـ    یب یبه وفاق داخل یابیدست یشوند، برا یران عمل عکس را مرتکب میاغلب مواقع مد
 ی هشوند نه در اطراف مجموع یدارند بنا م یکسانی یکه خطوط فکر یاغلب درحول و حوش افراد یسازمان یزیر برنامه یها میت

   .حل کند آن راد یت بایر نهام دیباشند که ت یا مسئله یدگیچیپانگر یتوانند نما یقت میاز سهامداران که در حق یمتنوع
 یها عملکردهـا  میتاین م، یمتذکر شد دهخود سازمان یکار یها میت ی هخود در مورد توسع یکه در بحث قبل گونه همان

در مواجهه  آنهان ی، بنابرا)دیتول یند و طراحی، فرآیفیاستخدام، آموزش، کنترل ک(دهند  یاختصاص م دبه خورا  یشتریشتروبیب
  . ط خود قادرند مؤثرتر باشندیبا مح

بـرهم   ی هدر نقطـ ( بنا نهاده شودهمان سطح مربوط که تنوع و تکرار در   یکند، هنگام یشنهاد میپ تنوع مورد نیاز اصل
 یتکـامل  یهـا  تیـ ظرف) دهـد  یرخ مـ  یسلسـله مراتبـ   در سازمانهایکه  گونه همان، سطح دورترن یدر چندط و نه یکنش با مح
از به حل یکه ن یرا در مورد مسائل و مشکالت محل ییها یابند تا نوآوری یگر واحدها قدرت میها و د میافراد، ت. ابندی یگسترش م

                                          
 Ruquisite variety.١   

٢.multifunctional people   
٣.Multidisciplined groups   



 

٢٨ 

 

بـه اشـتراک    یرا تنـوع و نـوآور  یـ آورد، ز یتر فراهم مـ  عیوس یوآورن یرا برا ین منبعین امر همچنیا. هست صورت بخشند آنها
  .  ردیگ یقرار م یبردار شتر مورد بهرهیب یریادگی یبرا یعنوان مرجعبه گذاشته شده و 

  
  1ه هاحداقل مشخص: 4اصل 

ـ . کند یجاد میتکامل ا یرا برا یتیک، ظرفیهولوگراف یسه اصل اول طراح ز یـ افتن نیـ ل تکامـ  یبـرا  یهـا بـه آزاد   سـتم یس یول
  . کند یخود را آغاز م کار "ه هاحداقل مشخص"ا ی یبحرانتعیین های است که اصل حداقل  یینجا جایا. ازمندندین

 یسـت دارا یباآن ، بدهیم یدهسازمان ـخود یبرا یآزاد یستمیسبه می خواهیم ن است که اگر ینجا ایدر ا یاصل ی هدیا
ن یرسـد کـه چنـ    ینظر مـ ه ب. دایجاد نمایمناسب را  یها یرخ دادن نوآور ی هاجازکه  ،باشد یا خودمختاری "فضا"ینیمقدار مع

ت، یریمـد  رایـ دهـد، ز  ین موضوع رخ مـ یعکس ا ها از سازمان یارینست که در بسیقت ایحق یول. ح واضحات استی، توضیزیچ
گر را واگذارد تا شکل خـود را  ید یرهایاز به مشخص شدن دارند تمرکز کرده و متغیکه ن یبحران یرهاینکه فقط بر متغیا یبجا

و  یخنثـ  یل نـوآور یش از حد، هرگونه تکرار، تنوع و پتانسیکنترل ب .رها داردیش از حد متغیف و کنترل بیل به تعریابند، تمایب
   .کند یاثر م بی

ر یسـ و قـرار دادن آن در م  بـه خصـوص   یتیآغاز کردن فعـال  یران برایکند که مد یشنهاد میپه ها اصل حداقل مشخص
ا  پرهیـز نماینـد،ت   "2طراح بزرگ"نقش  یفاید از ایبا آنها. ف نکنندیتعر ،است یرا که مطلقاً ضرور یزیش از آن چی، بمناسب

کـه   را "3یا ط توانـا کننـده  یشرا" همچنین برگزینند، است یزت مریریو مد یز بر سهولت، هماهنگکه متمرک ینقش قادر شوند
  . کنند ، خلقابدیستم شکل خود را بیدهد س یاجازه م

 یبرند، برا ین میک از بیرا که معموالً اصول و تفکرات بوروکرات ییها تیکند که ظرف یاصل حداقل مشخصات کمک م     
د که یآ به وجود  یطیشود، شرا "یطراح" ینکه به شکل سنتیا یجاه بیاری می دهد که سازمان ن اصل یا. سازمان حفظ نمود

  . باشد طراح ـخودیک سیستم بتواند 
  

   یریادگی ی هویش یریادگی : 5اصل 
که وضع موجود را  یا حلقه ـ تک یها ستمیدام سدر  افتادن به یادیل زیتما ها سازمان یاری، در بسقبال اشاره شدکه  گونه همان

ن یدهد قـوان  یاست که اجازه م یا حلقه -دو یریادگی یبرا یتیازمند ظرفیمداوم ن دهیخود سازمان. کنند، وجود دارد تقویت می
  . ر کنندییتر تغ ط گستردهیمحدر تحوالت تغییر و ستم با یک سی 4یاتیعمل یهاهنجارو 

 یتیریمـد  یها توسط فلسفهست یبا یم آنها یول. کنند ین مهم را فراهم میرخ دادن ا ییتوانا کیهولوگراف یاصول طراح
  . دنمایکمک  "ِ یادگیری یریدگای"ندیفرآ برای تشویق و ترغیب یا نهیجاد زمیبه اکه تقویت شوند 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
Minimum specs.١   

٢.grand designer  
٣.enabling conditions  
4 - operating norms 



 

٢٩ 

 

  مغز  ی هاستعار یها تینقاط قوت و محدود
  
قادر  یسمیو ارگان ینیاستعاره ماش یها که فصل یدر حال. نظر افکنده است یسازمان یحاطر ی ندهین فصل به آیشتر مباحث ایب

اند،  و عمل مورد استفاده قرار گرفته یوردر تئ اشکل دادن سازمانه یات در گذشته براین نظرین موضوع که چگونه اـیا بودند بر
تـر را   یا هیو توصـ تـر   یاصول یکرد و لحن یم میرا ترس یدیجد ی هنیست زمیبا یمغز م ی هند، بحث ما در مورد استعاریتمرکز نما

  .بود یدارا م
   

  نقاط قوت 
 . کند یم ارائهرنده یادگی یها جاد سازمانیا یرا برا یروشن ین استعاره رهنمودهایا 

، بـه پـیش مـی رویـم     ف کـرده یتوصـ  "1اقتصـاد دانـش  "عنوان به  Peter Druckerکه  یزیچ یکه به سو گونه همان        
قـت  یشـتر بـه حق  یشترو بیه مغز دخالت دارند، بیشب یها که در خلق سازمان یات و اصولیم که نظریم انتظار داشته باشیتوان یم
 یکـ یالکترون یآور شـرفت در فـن  یاسـت و پ  یمغز یهرکس دارا. ه وجود داشته استنین زمین توان بالقوه قبالً در ایا. وندندیبپ

  . میع به تحرک وا داریوس یرا در سطح یم هوشمندیتوان یدهد که چگونه م ینشان م
 . دینما یبانیپشت یتواند از تکامل هوشمند یاطالعات م یآور م که چگونه فنیآموز یما م 

. کنترل متمرکـز، بـوده اسـت    یها ک و روشیکراتت اصول بوروین به منظور تقوینو یآور از فنل به استفاده ی، تمایخیاز نظر تار
ـ د آوریـ پد تواننـد  یاطالعات را، کـه مـ   یآور فن ی هتوان بالقو ITنوع استفاده از ن یا بـه   آنهـا کـه   تعـاملی ای  یهـا  شـبکه  هدن

تواند شکل گیرد و هدایت را به فراموشی سـپرده   مرتبط و درگیر میافراد کلیه  یو توسط هوشمنده منجر شد سازماندهیخود
  . افتین مهم دست یتوان به ا یدهند که چگونه م ین فصل نشان میشده در ا ارائهک یهولوگراف یاصول طراح .است

: خوانـد  های سنتی را در مورد مسائل زیر به چـالش فـرا مـی    این موضوع را تصور کنید که چگونه درکی از کار کرد مغز، فرضیه
روشن، نقش سلسله مراتب، مفهوم طرح سازمانی، و تالش  نتایجبرقراری اهداف و  معرفتهمیت کنترل و رهبری مرکزی قوی، ا

  . ها از باال به پایین برای توسعه و تحمیل سیستم
چـون و چـرای    ی بـی  ی انقالب صنعتی را تحت سیطره تمامی این نظریات اصول فکری محوری مدیریتی بودند که دوره

. ای قـرار دارنـد   هـای عمـده   ولی تمامی آنها به عنوان اصول سازماندهی، امروزه در عصر اطالعات در معرض چالش. داشتند خود
هـای   نظریاتی که در این فصل مورد کاوش و بررسی قرار گرفتند، به روش رهبری و مدیریتی کامالً نوین اشاره دارند که اولویت

  : پیام به طور خالصه اینست که. ری و تکامل استکلیدی در آن تمایل برای تشویق یادگی
 .گردد توزیعتمرکز،  یجاه ب یرهبرالزم است  •

بهره گرفته شود که از  یصورتبه د یبا آنهااز  یباشند، ول یدیمف یتیریابزار مد ها اگر چه ممکن است اهداف و آرمان •
 .شود یریجلوگ یا حلقه ـ تک یریادگی غلطیدن به

از هستند، به انجام یرد نمضر مو نتایجاجتناب از  یکه برا یت هاییحدودماز  یست با آگاهیبا یاهداف م یجستجو برا •
 برسد، و

، به دست دهیسازمان ـو خود یندیبرآ ی هدیک پدیعنوان به ست یبا یک میاستراتژ ی ه، و توسعاحیسلسله مراتب، طر •
 . رندیآمده و مورد درک قرار گ

  .افتین مهم دست یتوان به ا یدهند که چگونه م یک، نشان میهولوگراف یدهسازمان ـاصول مفصل و مشروح خود
 . کنیم ما اهمیت مقابله با تناقضات را درک می 

                                          
   ١. /Knowledge economyكه هوشمندي، خالقيت و بينش منابع كليدي محسوب مي شوند   اقتصاد دانش يعني جايي



 

٣٠ 

 

ایـن امـر   . ی پارادوکسیکال است، و اصول مدیریتی که ملهم از آن هستند نیز یه همان انـدازه متنـاقض هسـتند    مغز یک پدیده
اند تـا یـک راهکـار واضـح و      اند بیشتر به عنوان آرزو مطرح شده ر اینجا ارائه شدهدلیل اصلی اینست که چرا اصول طراحی که د

ها رونـق یافتـه و موفـق     ها و دستورالعمل ی مدیریت سنتی براساس چارچوب مرجع مکانیکی، توسط چک لیست رویه. مشخص
های کلیـدی و اصـول    کنیم که اگر ظرفیت تر باشیم و به این موضوع اعتماد پیام مغز اینست که ما نیاز داریم که وسیع. شود می

  . شوند های هوشمند سازمان حاصل می سازمانی در جای خود باشند، معموالً حالت
  

  ها  تیمحدود
ـ . دارد یادیـ سـازمان هوشـمند باشـد نقـاط قـوت ز      ی که مربوط بـه توسـعه   ییتا جا ، این استعارهه مغزیبنابر نظر  یول

  . ز وجود داردین یچند یها تیمحدود
   . وجود داشته باشد یناسازگارات قدرت و کنترل، یو واقع یسازمان یریادگی یها یازمندیان نیکن است ممم 

ع قدرت و یرتر، موجب توزیپذ انعطافظهور  لدر حا یبه سمت الگوها یکنترل شده سلسله مراتب یهرگونه حرکت از ساختارها
 یرا کـه دارا  افرادی ییگردد، توانا یاعطا م دهسازمانخودـ  یاحدهاکه به و یادیز یخود مختاررا یز .شود یکنترل در سازمان م

  . برد یل میروزبه روز سازمان هستند، تحل یها شرفتیها و پ تیتحت کنترل در آوردن فعال یبرا یینها  قدرت
کـه   یرگـ یاست و هر انتخاب د یساختار واضح و کنترل سلسله مراتب ید نظم به معنیگو یوجود دارد که م باور راسخی

نظـم سلسـله    یاز به مقـدار یشه نیموفق، هم دهسازمان ـخود یها ستمیس. ابدی یسوق م ینظم یهرج و مرج و ب یبه سمت وسو
ن یدر چنـ . ولی این سلسله مراتب باید اجازه ایجاد تغییر در بخش های مختلف را برای اجزاء سیستم فراهم کنـد . دارند یمراتب

  . ل شوندیشده و تحم یش طراحیتوانند از پ ینم یعنی: دارند در حال ظهور ویژگیهایی، ، سلسله مراتب و کنترلییها ستمیس
 .شود یگرید یدئولوژیل به ایتواند تبد یم یریادگیبه خاطر  یریادگی 

 یکـه تمـام   یا نـده ید، آیم دیتحول خواهو ر ییتغبخش که در  گونه همان؟  رادنبال می کند یاهدافاستعاره مغز در نهایت چه   
. ار استیبس یآشفتگ یبرا یکنند، در واقع دستورالعمل یم ها سازمان دیگر تر بودن از خود را صرف زرنگ یانرژ یتمام ها ازمانس

 ینفسـه هـدف   یوم ممکن است فمدا یریادگی. دیآورد تصور کن یم به وجود  یا دهین پدیرا که چن یانقالب یت و تحولیعدم قطع
نـد مثبـت از   یک فرآیـ ل آن بـه  یبـه تبـد   همراه شود تاک یبرنتیاز حدود سا یبا آگاه تادارد  ازین عمالً یول. نظر برسده خوب ب

   .نمایدکمک  یدگاه اجتماعید


