
 

 

  

 

  ها گزاره يتيريمد ي ماهنامه
 چهارم  شماره

   شهاب ينعمت يعل  کننده تهيه

 http://gozareha.com /ها  وبالگ گزاره  منتشر شده در

 ۱۳۹۱ماه مهر   انتشارتاريخ 

  

منتشر شده است. هر گونه انتشار  http://gozareha.comي سايت صورت رايگان رو به يتيريمد ي نامه اين ماهتوجه: 

ي تجاري از محتواي آن بدون  چنين هر گونه استفاده ي چاپي و هم  ها هاي اينترنتي يا رسانه مطالب آن روي سايت

و مترجمين در دنياي مجازي، باعث تقويت فرهنگ کننده ممنوع است. بياييد با احترام به حقوق مؤلفين  هياطالع ته

مطبوعات ناشرين و در فضاي وب فارسي شويم؛ آن هم در اين روزها که متأسفانه  يو کاربرد يعلم يانتشار محتوا

  کشورمان با مسائل و مشکالت عديده و کامال جدي روبرو هستند!
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  مقدمه  
ن يا ند.يگو يت سخن ميريآموزش مدز ام که ينيب يدر شهرمان م ياريبسيغاتيتبل يپوسترهابوردها و  ليروزها بن يا

ما اکننده است.  حال و خوش يستودنما  ي ت در جامعهيريدم يريادگيت آموزش و يبه اهمروزافزون توجه عطش و 

است که به نام  ييزهاير چيا ساب "تيريلم مدعان "يد به آن توجه کرد و آن تفاوت ميباانه هست که ين ميدر ا يزيچ

  شوند. يت به ما ارائه ميريمد

 يشوند. باق ين علم محسوب ميا يبنا که سنگاصل موضوعه دارد  يتعداد :استلوم عر يهمانند سات يريمد

ر يت با سايريعلم مد يک فرق اصليما ا هستند.وضوعه مر آن اصول يفستها همه توسعه و  ها و حرف ها و مدل يتئور

ات و يظرنتواند  يم يجه هر کسيدارند و در نت ياريبس هير و توجيتفست يابلقاصول موضوعه ن است که يعلوم ا

نفسه اصال بد  يمسئله البته فن ياگران بدهد. يل دين علم تحويااز  يعنوان بخش خودش را هم به يات شخصيتجرب

  افته است. اما ...يوجود آمده و توسعه  ن شکل بهيهم بهت يريست و اصوال علم مدين

ت را يريبه علم مد يمند واقع آن تن هر عالقه يشود که عبارت رو يده ميدر شهر بزرگ ما د يغيروزها تبلن يا

ن جناب اسطوره يدم که ايهر جور که فکر کردم نفهممن  "جهان. تيريمد ي اسطوره يسيان تريبرا يسخنرانلرزاند: " يم

جهان را اداره کرده است  يداقتصا يها ن بنگاهيتر ا مانند جک ولش و اندرو گرو بزرگيده است. آين مقام رسيچطور به ا

  داشته است؟  يت دستيريعلم مد ي جاد و توسعهياگور آنسوف در يکل پورتر و ايتر دراکر و مايا مثل پي
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شه يبا اند يمخاطبان واجب است که اندکا مر بست؛ اه ياز اصول اول يکيشه يهم غاتيو تبل يابيزاراباغراق در گر ا

بود و  يادآوريام  دفهم. ينشو يبا اما توخاليز يها م واژهيم و تسليگاه کننشود  يا ارائه ممکه به  يغاتيک تبلبه خورا

  رم.يگ يتان را نم ن وقتياز اش يک تلنگر. بي

ن يامطالب  ي هيتهگذشته است.  ي من در هفته ياز شلوغ يشود که ناش يتان م ر خدمتيتأخ يشماره با کمن يا

  د باشند.يمفتان  يبراشده  يآور مطالب جمعد و يدوارم لذت ببريام خودم بوده است. ي برعهدهصورت کامل  م بههشماره 

  نکته اشاره کنم:سه به است جا الزم  نيدر ا

شنهاد و يجه از هر گونه پياست و در نت يشين خبرنامه کامال آزمايا يساختار در نظر گرفته شده برا .۱

 کنم. ينه استقبال مين زميدر ا يانتقاد

مربوط  يها ژه در بخشيو ز خواننده و همراه ـ بهيدوستان عز يبعد از هر گونه همکار يها هشمار يبرا .۲

 کنم.  يک نوشته ـ استقبال مياز  يها و برگ ماه، اصطالحات، نکته ي ، مقالهيتيريمد يها تيبه حکا

 نامه قطعا به کمک نياز دارم. براي طراحي جلد و قالب ظاهري ماه .۳

غ يتان در  انيدوستان و آشنا يبود، از ارسال آن برا يشما خوب و کاربرد ينامه برا ن ماهيلطفا اگر مطالب ا

  د. يينفرما

ق يد با من از طريتوان يز هستم. ميشما مخاطبان عز ياز سو يا اعالم همکاريشنهاد، انتقاد يمنتظر هر گونه نظر، پ

  د.يدر ارتباط باش gozareha@gmail.comل يم يا آدرس اي omhttp://gozareha.cم  تيسا وب

 ي شمارهدو ز در مورد يشنهادات دوستان عزين پيچن ها و هم يگرم مثبت و دل يها الزم است از واکنشپايان در 

  ها تشکر کنم. گزاره يتيريمد ي نامه اول ماه

  ديفق باشبرقرار و شاد و مو

  علي نعمتي شهاب

  ۱۳۹۱مـاه  هرم
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   ها گزاره-١
رود، طوفان در فنجان به اندازه  شان از لبه فنجان فراتر نمي براي کساني که افق آرتور کوستلر: .۱

 هاي حقيقي است! طوفان

 سعي نكنيد موفق شويد؛ سعي كنيد باارزش شويد. :آلبرت انيشتين .۲

 تان است. بر کردن نرخ اشتباهاتراه موفقيت، دو برا :توماس جي. واتسون .۳

مان را با هم عوض  هاي اگر تو يك سيب داشته باشي و من يك سيب و بعد سيب :جورج برنارد شاو .۴

كنيم، هنوز هر يك از ما يك سيب دارد. ولي اگر تو يك ايده داشته باشي و من يك ايده ديگر و 

 دو ايده خواهد داشت.مان را با هم به اشتراك بگذاريم، هر كدام از ما  هاي ايده

اي است از  چه دارد نيست، بلکه مجموعه اي از آن سان مجموعهنا ژان پل سارتر (فيلسوف فرانسوي): .۵

 تواند داشته باشد. چه ندارد ولي مي آن
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  ماه يتيريمد  تيحکا-٢
جديد تهيه  هاي ناسا، از واحد تداركات ناسا خواست تا براي او يك فرهنگ لغت ي شاتل يكي از مهندسان برنامه

اين درخواست   كند. مدير واحد تداركات كه از اين تقاضا متعجب شده بود، با آن مهندس تماس گرفت تا ببيند علت

اي شبيه "گم كردن" يا "پاره شدن جلد" فرهنگ لغت را بياورد. اما علت  عجيب چيست. او انتظار داشت كه مهندس بهانه

يك هواپيماي «نگ لغت فعلي من زير مدخل كشتي فضايي نوشته شده: درخواست مهندس چيزي ديگري بود: "در فره

  »"خيالي.

 چند ساعت بعد آن مهندس فرهنگ لغت جديد مورد نياز خودش را دريافت كرد.
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  تيريمد يالفبا): ٤ها ( روايت گزاره هاي اصول مديريت به درس-٣
ممنونم ت چگونه اختراع شده است. يريتان بدهم که علم مد صورت مختصر نشان کردم به يگذشته سع يها در ماه

  م.يشو يت ميريعلم مد يريادگيرسما وارد  ماه نياامروز. از  د تا بهيد و منتظر مانديکه حوصله کرد

ر يتر اشاره کردم مد طور که قبل ا همانيچه؟ آ يعنيند يگو يت" که ميرين "مدين باشد که اين سؤال ايد اوليشا

داشتن هر چند هم بله و هم نه. ن است: يپاسخ اش بخواهد انجام دهد؟  دل يرسد هر کار ياست که زورش م يکس

ر يگاه مدياز جابلکه  ؛ستينر يشخص مد يذات يژگيک وين يااما  ،ران در سازمان استيمد يها يژگياز و يکي"قدرت" 

 يگريز ديچاما ماره ن شيم گشت. بحث اين بحث بعدها دوباره باز خواهيشود. به ا يم يناش يدر سلسله مراتب سازمان

  است.

جا ما به  نيف شده است. در ايتعر يگوناگون يها شکل ت" بهيري، "مديف علميست؟ در تعاريت چيريخوب پس مد

  م.يکن يشود، اشاره م يها اشاره م ت به آنيرياصول مد يها که معموال در کالس يف اصليدو تعر

ه يشب ييک جورهايفين تعري. ا کردم يمختصر ي اشاره است يتر کيف کالسيف اول که تعريتعردر شماره دوم به 

د ي! شاين سادگيهم بهگران." يانجام کارها با استفاده از د يعنيت يرياست که در ذهن همه ماست: "مد يزيهمان چ

هممم ...   دهد." ياش انجام م يگران برايدهد د ياش را م ياست که کارها ير کسيرش کرد: "مديگونه تفس نيبشود ا

ول شروع يلور و فايکه با ت يشود. در واقع کار يبله. م؟ ر کرديرا تفس يف اصليتعرهم  يگريشود جور د يظرتان من به

 يباف است. کارگاه نجار يمنف ي نگر از آن جمله ر مثبتين تفسيافتن هميافت، يگران ادامه يشد و توسط دراکر و د
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شان متوجه  يها ين محققان بزرگ در بررسيتان هست؟ ااديم ياش حرف زد دوم درباره ي حسن آقا را که در شماره

  د بداند:يبا باشد ير خوبيخواهد مد يشدند که حسن آقا اگر م

د يد چوب خريبا يانجام شوند. مثال چه زمان يا نهيو با چه هز يدر چه زمان ييد چه کارهاياش با در کارگاه .۱

 زد و ... يگدرست شده را چه رن يها د مبليبا يا چه زماني يو از چه کس

ن آقا يکند و پسرش حس يم يبر انجام دهد. مثال خود حسن آقا چوبرا چگونه  يد چه کاريبا يهر کس .۲

 ! يزن و اوستا اکبر هم رنگ يزن خيم

 ع بشکنند.ين نباشد که سرييها پا خيت ميفيکه ک نيباشد. مثال ا ييزهايد مواظب چه چيحسن آقا با .۳

مثال  ک وقت نشکنند!ين آقا و اوستا اکبر باشد که يازک حسن يها د چگونه مواظب دليحسن آقا با .۴

 کارگاه باشد. يهوا يمواظب گرما و سرما

ن يا ي همه يطيد تحت هر شرايحسن آقا با يعنيف" حسن آقا هستند. يها "وظا نيشد که ا يل تصور ميآن اوا

ندارد به  يانجام شود ربط يد چه کاريباکه  نيامثال  يعني ؛ستيکارها ن  نيان ايهم م يکارها را انجام دهد. ارتباط

ن حسن يشد!) بنابرا ين است که آن کار انجام شود (چه ماجرا فلسفيد آن کار را انجام دهد. مهم ايبا يکه چه کس نيا

کند.  يکار مو شود و رنگ ن آقا دست به قلميا حسيخ بکوبد يد دست به چکش شود و ميآقا اگر الزم شد خودش هم با

تر از آن  ار مهميگر بسيد ن کارها با هميان ايش رفت؛ مشخص شد که ارتباط ميت پيريقات علم مديج که تحقيتدر اما به

  در واقع مشخص شد:شد.  ياست که تصور م يزيچ

 ب باال عبارتند از:يهمان ترت  دارند که به يمشخص  چهار گانه هر کدام اسم ين کارهايا .۱

 يزير برنامه •

 يسازمانده •

 کنترل •

 يرهبر •

کند،  يزير د اول برنامهيحسن آقا با يعنيک و گام به گام است. يستماتيس ين کارها ارتباطيان اياط مارتب .۲

برنامه را مطابق  يبعد اجرا ي کند، در مرحله يده اش را سازمان آن برنامه کارگاه ياجرا يبعد برا

ها از جان  کند تا آدم يکارد يت او بايد و در نهايايوجود ن به يانجام شده کنترل کند تا انحراف يده سازمان

کند را انجام دهند.  ين مييشان تع يکه حسن آقا برا يياجبار کارها يپاداش و نه از رو يو دل و نه برا
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ت سازمان ها با يريبه مد يامروز يکردهايز رويتما ي ن نقطهيتر يـ اصل يرهبر يعنيـ  ين مورد آخريا

 است.لور يت يت علميرير مديک نظيکالس يکردهايرو

  دهد: يران را نشان ميف مديان وظايک ميستماتيخالصه ارتباط س يلير خيشکل ز

  

  

  

  

  

  

  

هر ف عبارت است از يند در تعرينامند. فرا يت" ميريند مديران را "فرايف مديان وظايک ميستماتين ارتباط سيا

  :ر را دارديز يها يژگيو که يکار

  آغاز و انتها دارند. ي نقطه .۱

  شوند. يب و پشت سر هم انجام ميترت ت هستند که بهين فعاليشامل چند .۲

 کنند. يل ميتبد يرند و به خروجيگ يرا م يورود يعنيمند هستند؛  هدف .۳

  قابل مشاهده هستند.  يروشن ت هم بهيريند مديها در فرا يژگين ويا

بعد  ي م. در شمارهيوت شيريتر مد قيم وارد مباحث عميتوان يستند، ميران چيمد يف اصليم وظاياد گرفتيحاال که 

  م کرد.يـ صحبت خواه يزير ران ـ برنامهيمد ي فهين وظيدر مورد اول
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  ١ي خالقيت هفت عامل بزرگ کشنده -٤
  علي نعمتي شهابمترجم: اندرو و گايا گرانت / سنده: ينو

قاتلين اندرو و گايا گرانت نويسندگان کتاب چه کسي خالقيت را کشت؟ و چگونه آن را پس بگيريم تعدادي از 

  کنند. ها معرفي مي هايي براي متوقف کردن آن ي خالقيت را همراه با روش اي و موذي کشنده حرفه

ي  ي جرم مربوط به يک قتل هستند. اين مرگ، مرگي معمولي نيست: درباره کارآگاهان مشغول بررسي صحنه

ه در حال علت افزايش سطح رفا بهجوامع  IQکنيد که در حالي که سطح  زنيم. مشاهده مي مرگ تفکر خالق حرف مي

در عمل نمرات مربوط به خالقيت همواره در حال افت هستند. پس از بررسي نمرات مربوط بهبود است (اثر فلين)؛ اما 

سال، مشخص شده که اگر چه  هزار کودک و بزرگ ۳۰۰(استاندارد طاليي سنجش خالقيت) بيش از  به آزمون تورانسِ

  شکل قابل توجهي دچار کاهش شده است. بهبود يافته؛ اما پس از آن به IQهمراه با  ۱۹۹۰ي  امتياز خالقيت تا دهه

يابد. تحقيقات مربوط به کاهش خالقيت به برخي نتايج اوليه دست  اين سقوط با افزايش سن افراد هم نمود مي

) نابغه Divergent thinkingا (درصد در تفکر واگر ۹۸ساله،  ۵تا  ۳نفري از کودکان  ۱۵۰۰ي  اند. در يک نمونه يافته

سال به  ۱۵تا  ۱۳يابد و در سنين بين  درصد کاهش مي ۳۲ساله اين عدد به  ۱۰تا  ۸اند. در کودکان  تشخيص داده شده

                                                 
1 http://www.fastcocreate.com/1680919/the-7-biggest-creativity-killers?partner=weekly_10 
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عالوه در يک  يابد. به تر شدن کاهش مي عبارت ديگر خالقيت کودکان با بزرگ يابد. به درصد کاهش مي ۱۰فقط 

  اند.  سال)، تنها دو درصد نابغه تشخيص داده شده ۲۵سال (باالي  بزرگ ۲۰۰۰آزمايش کنترل شده از 

شناس آمريکايي اي. پال تورانس تعيين عناصر کليدي در تفکر خالقانه و ارزيابي  سال پيش روان ۵۰وقتي بيش از 

م چه چيزي را فاش خواهند ها سرانجا که اين ارزيابي اي در مورد اين افراد براساس اين معيارها را آغاز کرد، او هيچ ايده

ساخت نداشت. تورانس و همکارش گارنت ميالر که افراد را در طول زمان تحت نظر گرفته بودند، کشف کردند که 

خواهد  ها آن ي اي خالقانه ي اصلي در مورد موفقيت حرفه کننده بيني کيفيت مشاهده شده در کودکان کوچک عامل پيش

ها، مشخص  ش در طول عمر افراد و تحليل مجدد آن ي شده توسط تورانس و همکارانآور هاي جمع بود. با بررسي داده

تر از  سه برابر بيش ،بستگي ميان موفقيت مبتني بر خالقيت در طول زندگي افراد با خالقيت دوران کودکي شده که هم

IQ ها در دوران کودکي است. آن  

شي که روي يها مقابله کرد. براساس پيما يين و با آني خالقيت را تع  اکنون زمان آن رسيده که عوامل کشنده

سال انجام داديم، فهرست  ۲۰مان ـ با سوابق و تجربيات مختلف ـ در طول بيش از  هاي ي کارگاه کننده هزاران شرکت

ه توان به تفکر خالقان مظنون اصلي کاهش داديم. باور داريم که با تشخيص و مديريت اين عوامل، مي ۷متهمين را به 

در را مظنون به قتل  ۷رويکردي خالقه بازجويي از اين با حيات مجددي بخشيد و آن را پرورش داد. اجازه بدهيد تا 

  پيش گيريم:

  ي کنترل مظنون اول: خدمه

شود تمايل دارد تا خالقيت را با متوقف کردن توانايي تفکر  گر قلدر" هم شناخته مي اين مظنون که با نام "ستم

اند و زماني که افراد به  هايي براي محدود کردن آزادي انديشه ايجاد شده قل خفه کند. زماني که سيستمآزادانه و مست

بخشند، خالقيت جايي براي شکوفايي نخواهد داشت.  ها با رويکردها و اقدامات کنترلي حيات جاودانه مي اين سيستم

ديد و ارعاب ترس را به افراد القا کنند ـ چيزي که خود توانند با ته گر مي همانند مافياي دنياي واقعي، قاتلين کنترل

  تواند تبديل به قاتلي بالقوه شود. مي

  براي مقابله با اين قاتل: 

ها تحت فشار قرار گرفتيد را تعيين کنيد و مشخص کنيد چرا  تان که احتماال در آن هايي از زندگي حوزه •

  .توان با آن مقابله کرد اين اتفاق افتاده و چطور مي

  گري را در خود تقويت کنيد. ذهنيت کاوش •
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  ي ذهني هاي رسوب کرده فرض از خودتان سؤاالت باز و بدون پاسخ مشخص بپرسيد تا باورها و پيش •

  حل مشخص را به چالش بکشيد. بدون نتيجه يا راه

  ي ترس مظنون دوم: خانواده

تواند با کمک  يمترين افراد را نيز تهديد کند. اين شرير پرقدرت  باک تواند بي اما مي ؛قاتلي که اغلب مظنون نيست

هاي جديد و احتمال شکست به پيشرفت بپردازد. توانايي کودکان براي  هاي مربوط به آزمودن ايده نگرانيگرفتن از 

روري است؛ اما زماني که نگراني براي تفکر خالقانه ضگونه ترسي  با ريسک شکست بدون هيچپذيري و مواجهه  ريسک

نماي نوآوري در اپل  گيرکننده نيست که يکي از اصول راه کننده باشد. غافل تواند فلج گذارد ترس مي پا پيش مي

  مندانه شکست بخور" است.  "هوش

  براي مقابله با اين قاتل:

اشته باشيد. ياد بگيريد هاي احتمالي را د ها و نااطميناني هاي مربوط به شکست شجاعت مواجهه با ترس •

  عنوان بخشي مهم از فرايند خالقيت در نظر بگيريد. ها را به که آن

هاي در ظاهر عجيب و مخالف با باور عموم (و مبهم) را با آغوش باز بپذيريد تا  ياد بگيريد تا ايده •

  هاي جديدي را بگشاييد.  فرصت

  ي فشار مظنون سوم: بسته

رساند.  ي شديد ناشي از توقعات واقعي يا مورد انتظار به قتل مي ش را با يک ضربهمقتوالن خود ،اين قاتل اغواگر

افزايند.  همه بر نفوذ اين قاتل مي ،سرعت باالي زندگي، وابستگي باال به فناوري و افزايش قابل توجه سرعت ارتباطات

ت. سطح باالي آدرنالين مورد نياز "جنگيدن، فرار يا منجمد شدن" اس ،تحت فشار انسان واکنش بدنصورت غريزي  به

تواند به بروز عالئم ناخوشايند و شديد جسمي و رواني منجر شود و سرانجام دقيقا  کار "جنگيدن" مي براي انتخاب راه

ي اثربخش با فشار منجر  توانند به ناتواني در مواجهه هاي "فرار" يا "انجماد" مي منجر به خاموش شدن مغز شود. واکنش

بهاي ذهني نهفته در قسمت قدامي مغز براي بقا، دسترسي به کورتکس پيشاني  از انرژي گرانصرف استفاده  شوند. با

توانايي خالقيت را از  ،شود و بدين ترتيب اين قاتل افتد ـ محدود مي ي واقعي در آن اتفاق مي مغز ـ که تفکر خالقانه

  برد.  بين مي

  براي مقابله با اين قاتل:

  ي خود را به فشارهاي بيروني تعيين کنيد.هاي عموم واکنش •
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در برابر فشارها بايستيد ـ درک کنيد که قدرت الزم را براي کنترل خود در برابر شرايط بيروني داريد و  •

  تان کشف کنيد. هاي خاص خودتان را براي ايجاد توازن اثربخش ميان زمان و انرژي راه

د تا فشارها را کنترل کنيد. مثال تالش کنيد يک دستانه عمل کني ريزي زندگي خودتان پيش در طرح •

بندي تازه براي خودتان تهيه کنيد که به شما زمان و فضاي کافي را براي انجام کارهايي  ي زمان برنامه

 چنين کارهايي که الزم است انجام دهيد را بدهد. که دوست داريد و هم

که براي ـ مغز"  ي کشنده چالش به"تمرينات  تان فراهم کنيد ـ مثال از بستري را براي رها کردن تخيل •

  بهره ببريد.ـ اند  ها طراحي شده ي جديدي از فرصت سوي حوزه کشاندن مغز به

  ساز مظنون چهارم: محفل عايق

کار  سازي را به بار از تفکيک و شبيه شود. اين قاتل ترکيبي مرگ اين مظنون با نام قاتل جداکننده هم شناخته مي

ظاهر منطبق با استانداردها و در واقع منحرف شده منجر شود. براي اين منظور  تواند به يک وضعيت به گيرد که مي مي

ها از قرار گرفتن  شود آن دهد که موجب مي ها و اطالعات مختلف در قرنطينه قرار مي او قربانيان خود را نسبت به ايده

زندگي محروم بمانند. مشابه اتفاقي که با   اال محافظدر معرض عقايد گوناگون و در نتيجه دسترسي به تجهيزات احتم

سازي باعث  شود، عايق ها محدود مي هاي مغز آن ها و قابليت افتد و تجربيات آن قرار دادن زندانيان در زندان انفرادي مي

از نظر محتوا  شود. در زماني که منابع اطالعاتي هاي مغزي قربانيان خود در بلندمدت مي محدود شدن تجربيات و قابليت

تواند خود را سازگار  سادگي نمي اما حجم اطالعات بسيار زياد و غيرقابل پردازش است، مغز به ؛دچار محدوديت هستند

هاي نو و خالقانه را بيازمايد. کمبود تنوع در  که ايده جاي اين  چسبد؛ به هاي مطمئن مي کند و در نتيجه تنها به گزينه

  تواند باعث محدوديت خالقيت شود. امي سطوح نيز ميها در تم ها و سازمان تيم

  براي مقابله با اين قاتل:

هاي متفاوت قرار دهيد. با عقايد و  ها، منابع اطالعاتي و ايده شکلي سنجيده در معرض انسان خودتان را به •

يد که از مطمئن شو وبا آغوش باز و پذيرنده برخورد کنيد  ،هايي که با مال خودتان سازگار نيستند ايده

  شود. ظاهر متضاد استقبال مي هاي به ديدگاه

هاي مختلف قابليت ذهني خودتان  يارانه را ياد بگيريد تا بدين ترتيب بتوانيد به بخشهنر آگاهي هوش •

هاي  ها دسترسي داريد، استفاده نکنيد (از تمرين هايي که معموال به آن تنها از بخش .دسترسي پيدا کنيد

ي راست و  گيرند ـ مثال براي دسترسي به کارکردهاي نيمه هاي مختلف مغز بهره مي مغزي که از قابليت

  استفاده کنيد.)ـ چپ مغز 
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  عالقگي مظنون پنجم: خاندان بي

هايي هستند که  برد. افراد اين دسته اغلب قرباني سيستم هاي دروني رنج مي اين قاتل از کمبود انگيزه و محرک

شود. کمبود  جو و بدبين ديده مي اند. اين حالت اغلب در افراد شديدا بهانه از بين برده ها را براي موفقيت آرزوهاي آن

تعابير نامهربانانه نسبت داشتن تواند تبديل به "از پشت خنجر زدن" تعمدي به خود يا  آشکار انگيزه، دغدغه يا اشتياق مي

ي صرف بر  جاي تکيه ه نبوغ موفق بهش اين بود ک ي اصلي مالکوم گالدول در تحقيقات به خود شود. يافته

عالقگي هيچ  يابد؛ بنابراين بي کوشي مطلق پرورش مي ها و سخت شانسي هاي ژنتيکي با معجوني از خوش بري ارث

  ي خالقيت ندارد.  جايگاهي در فرايند توسعه

  براي مقابله با اين قاتل:

و بفهميد کجا کمبود اشتياق وجود دارد. دهيد بسنجيد  ميزان شور و اشتياق خود را به کاري که انجام مي •

  اي آن را بيابيد. هاي ريشه جويي است يا بدبيني و علت مشخص کنيد که مشکل شما بهانه

چالش بکشيد ـ حتي اگر  ي خود را با رويکردهاي جديد به ي گذشته کارانه ها و رفتارهاي محافظه عادت •

يد که در آن دو ستون وجود داشته باشد: "روش ها در ابتدا چندان راحت نباشند. جدولي ترسيم کن آن

  معمول انجام کارها" در برابر "يک رويکرد نو".

عنوان مبناي اقدامات  ها به هاي دروني خود با يکديگر بيابيد و از آن هايي را براي مرتبط کردن اشتياق راه •

  عملي بهره بگيريد.

  فکر مظنون ششم: انبوه مردم کوته

لوح در دام الگوهاي رفتاري استاندارد و  که افراد ساده اين مظنون از اين ،و اغلب خودسرانهرويکرد لجوجانه ک يبا 

خبرند.  هاي فکري و رفتاري خود بي کند. قربانيان او از علل عادت مانند، اطمينان حاصل مي آشناي خود گرفتار مي

ي  مال خالقانه پيش از انتخاب يک نقطهشود؛ در حالي که يک فرايند تفکر کا گرا منجر مي فکري به تفکر هم کوته

چالش کشيده نشوند، تمايل به  صورت منظم به هاي متنوع است. الگوهاي فکري انساني اگر به تمرکز، نيازمند انديشه

هاي خود را ـ  رود که انديشه هاي ثابت تفکر دارند. از مغز انتظار مي سوي اين مسيرهاي استاندارد يا روش گيري به جهت

دهي کند.  آيند، سازمان ترتيب در پي هم مي هاي ثابتي که به ر پاسخ به اطالعات ورودي ـ در قالب وضعيتاغلب د

شود که تفکرات بعدي توسط آن  زماني که يک ترتيب يا الگو تکرار شود، تبديل به يک الگوي فکري يا ذهنيت مي

اندارد و عادت نگرش به يک موقعيت يا مسئله کنند. اين الگو تبديل به يک است سرعت يک مسير مشابه را طي مي به
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فکري خود   دهند چگونه کوته هايي هستند که نشان مي ميشود. تخصص کور، تعصب و تفکر گروهي همگي نمونه

  ي ارزشي شود. تواند تبديل به يک بيانيه مي

  براي مقابله با اين قاتل:

د، هر يبر تخصص را کنار بگذار ياک مبتند هر گونه ادريد ـ تالش کنيخالقانه" را در آغوش بکش ي"پاک •

 يتشخيص دهيد و با هر موقعيت ،در شما رشد کرده باشد ا تعصب را که ممکن استي يگونه طرفدار

  ودک روبرو شويد.ک همانند يک

  کنند تقويت کنيد. هايي که آن را تشويق مي متنوع فکر کردن را در خود با کمک تمرين •

هاي مختلف فکر کردن را پيدا کنيد. مثال به يک مسئله که بايد  وانيد روشبا کفش ديگران راه برويد تا بت •

حل شود فکر کنيد، اقدامات معمول خود را تعيين کنيد و سپس در مورد مسيرهاي مختلفي که اگر 

حل مختلف  توانيد به چندين راه ند بيانديشيد. ببينيد آيا ميديگز ها را برمي جاي شما بودند آن ديگران به

  ه دست پيدا کنيد يا نه.مسئل

  مظنون هفتم: قدرت بدبيني

کند. اين قاتل با زيرکي با کمک گرفتن از يک  يک قاتل خاموش ديگر که همانند يک سالح شيميايي عمل مي

کنند و سرانجام  هاي منفي ارتباط برقرار مي آفريند. مبتاليان به اين بيماري از ابتدا به روش ذهنيت زهرآگين تباهي مي

ها زماني که اوضاع مساعد نيست، تمايل به  سازند. بدبين هاي خود و ديگران را براي خالقانه فکر کردن نابود مي تالش

احتمال زياد از  ها به شوند. اغلب انسان دچار ترديد ميدوباره ي منفي براي تالش  سرزنش کردن خود دارند و با هر تجربه

انحراف طبيعي از تفکر خالقانه هستيم که با توانايي ما براي تشخيص  ها دچار يک خبرند که ما انسان اين موضوع بي

رسيم تداخل دارد؛ بنابراين مهم است که تأثير عميق اين قاتل را بشناسيم و  ي خالقانه در زماني که به آن مي يک ايده

  با آن مبارزه کنيم.

  براي مقابله با اين قاتل:

ا زماني که در آن به استادي برسيد دست از تالش يک سرگرمي يا ورزش جديد را شروع کنيد و ت •

  نکشيد.

  بيني را بياموزيد. بينانه فکر کردن و ادبيات خوش هنر مثبت حرف زدن با خود و خوش •

http://gozareha.com


  ۱۳۹۱هر مـ هار چي  شماره          ها                                                           ي مديريتي گزاره نامه ماه

 

 ۲۲از  ۱۶ ي صفحه  http://gozareha.com  ها دات کام               گزاره 

نيد. تالش کنيد يک نتايج مثبت ويرايش يا بازتعريف کعبارات و تجربيات محدودکننده را در قالب  •

کنيد ـ سپس بررسي کنيد  يمتان را ثبت  ايع هر روز زندگيي خاطرات داشته باشيد که در آن وق دفترچه

شکل منفي. تالش کنيد تا تجربيات  هم بهچند درصد اند و  شده نوشتهشکل مثبت  ها به از آنچند درصد 

  شکل مثبت تعريف کنيد. منفي را به
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  )  SBUواحد راهبردي کسب و کار (ک اصطالح: ي- ٥
SBU ي عبارت که مخفف شده Strategic Business Unit شود.  يم دهيکسب و کار نام يراهبرد است، واحد

 آن تيبراساس ماه )Strategic Business Area = SBA(کسب و کار  يراهبرد يقلمرو اياساس هر صنعت  نيا بر

 SBUاين واحدهاي در کنار هم قرار گرفته که  رنديگ يقرار م تيريمد کيبا هم تحت پوشش  يهمبستگ زانيم و

  ود.ش يم دهينام

را  نگيشرکت هلد کي تيريقابل مد تيفعال ي رشته ايصنعت  کياست که  يواحد SBU گريعبارت د به

متفاوت  SBU کيو بسته به نوع صنعت، ساختار  ستيشرکت مجزا و بزرگ ن کي لزوما SBU کيد. کن يم تيريمد

خود  SBU کيباشد که  يصنعت به قدر کي يگستردگ نيو همچن تيحاکم زانيعنوان مثال ممکن است م است. به

 کيتوسط  SBU کي ،ها تيفعال يسپار برون ليبه دلدر مقابل در سازمان ديگري شود و  ليتبد نگيهلد کيبه 

هاي فعاليت يک شرکت  حوزه يبند دسته يبرا يمفهوم انتزاع کي شتريب SBU نياداره شود. بنابرا ارشناس/کريمد

  بود. شرکت نخواهد کي آن لزوما يکيزياست و نمود ف

و زمان را  ييايچه از نظر صنعت، محصول، حوزه جفراف تيفعال طهيهر نوع ح) SBA(کسب و کار  يراهبرد قلمرو

  : گيرد مي کياستراتژ ميسه تصمسازمان ، ي راهبردي کسب و کارقلمرو نييتعبا شود.  يشامل م

  فعال باشد؟  ديبا يکسب و کار يدر کدام قلمرو راهبردسازمان  .۱

 داشته باشد؟  ديبا يگاهيکسب و کار چه جا يراهبرد يمروهادر قلسازمان  .۲

  استفاده کند؟ يمورد نظر از چه راهبرد رقابت گاهيبه جا يابيدست يشرکت برا .٣
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  هاي کسب و کار استفاده کنيم؟ چرا از مدل: ماه يتيريمد ي نکته-٦
ها در عمل وجود دارد، داليل  نهاي کسب و کار و استفاده از آ ي مدل هايي که در زمينه با وجود تمام محدوديت

  اند: واره بسيار قوي ها هم گيري از اين مدل زير براي توليد و بهره

توانند با فراهم کردن يک تصور واضح از  ها مي مدل براي درک بهتر ساز و کارهاي کسب و کار موجود: .۱

ها ممکن است در  ين مدلکار گرفته شوند. ا ها به ها و وظايف افراد در کل سازمان، براي آموزش آن نقش

 هاي فرايندگرا استفاده شوند. گرا و هم در سازمان هاس وظيفه سازمان

هاي اطالعاتي مناسبي که کسب و کار را  اي براي ايجاد سيستم عنوان پايه توانند به ها مي مدل .۲

هاي اطالعاتي  هاي کسب و کار براي شناسايي سيستم کار روند: توصيف کنند، به پشتيباني مي

کار  هاي اطالعاتي پشتيبان به هاي کسب و کار براي شناسايي سيتسم توصيفکار روند:  پشتيبان به

کار  ها به هاي اين سيستم ها و خواسته عنوان اساسي براي تشخيص نيازمندي چنين به ها هم روند. مدل مي

تقيما به داخل تواند مس هاي بزرگ يک مدل کسب و کار مي آل، بخش شوند. در حالت ايده گرفته مي

شوند، به طور بالقوه  افزاري زيربنايي اضافه مي هاي نرم که سيستم چنان افزاري نگاشت شود. هم اشياي نرم

دهندگان  شوند و توسعه هاي کسب و کارگرا تبديل مي تر به سيستم هاي در حال توسعه بيش سيستم

رکز يابند، روي عملکردهايي که ها و مشکالت فني تم که روي حل ناسازگاري توانند به جاي آن مي

 تر تمرکز کنند. کنند، بيش هاي کسب و کار را پشتيباني مي سيستم
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کار گرفته شوند:  اي براي بهبود عمليات و ساختار کسب و کار جاري به عنوان پايه توانند به ها مي مدل .۳

ح شده را شناسايي سازي مدل کسب و کار اصال ها تغييرات الزم در کسب و کار جاري براي پياده مدل

 کنند.  مي

اي  ها پايه مدلکار روند:  توانند براي نشان دادن ساختار يک کسب و کار جديد و نوآورانه به ها مي مدل .۴

 کند. ي کارها هستند. نوآوري، تغييرات بنيادي را به جاي تغييرات تدريجي پيشنهاد مي براي برنامه

کار گرفته شده توسط  مطالعه کردن مفاهيم بهي مفاهيم کسب و کار جديد و يا کپي يا  تجربه .۵

تواند با  سازي مي ها روي سطوح مدل براي مثال سنجش و اعمال نتايج مثبت مقايسههاي رقيب:  شرکت

نويس براي  عنوان يک پيش تواند به هاي کسب و کار صورت پذيرد. مدل ايجاد شده مي استفاده از مدل

ي جديدي باشد يا  ته شود. مدل ايجاد شده مکن است ايدهي احتمالي کسب و کار در نظر گرف توسعه

 ممکن است مزاياي يک فناوري جديد مثل اينترنت را در بر داشته باشد.

آيند  ي کار به حساب نمي عناصري از کسب و کار که جزيي از هستهسپاري:  هاي برون شناسايي فرصت .٦

ها  شوند. مدل ها شناسايي مي ر بگيرند، توسط مدلتوانند قرا کنندگان خارج از سيستم مي و در اختيار تأمين

 شوند. ها تلقي مي هاي نيازها و خواسته عنوان مشخص کنندگان به توسط تأمين
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  ٢برگي از يك نوشته ...-٧
کنند  دهد، اين است که تصور مي تر مردم و از جمله مديران را رنج مي هاي مخربي که بيش يکي از سوء برداشت

ها به دست  از تجربه» تفکر تحليلي«ها تجريدهايي هستند که  اند، چنين نيست. مسأله به مستقيمها موضوع تجر مسأله

هاي  شود ميز است و نه اتم چه که مستقيما تجربه مي ها است با ميز. آن ها با مسأله مثل رابطه اتم دهد. رابطه تجربه مي

هايي متشکل از  شويم. بلکه هميشه با موقعيت روي نميها رويا اي قابل تفکيک از ساير مسأله ميز. ما هرگز با مسأله

هاي متشکل از  شويم. من اين سيستم نمايند، مواجه مي هاي به غايت متعامل ايجاد مي هاي پيچيده که مسأله سيستم

  نامم. مي» ساماني بي«ها را  مسأله

شته باشد، به چگونگي کنش و که به رفتار مستقل اجزا بستگي دا بيش از آن» ساماني بي«بنابراين رفتار يک 

ها را به فهرستي از  ساماني واکنش متقابل اجزاي آن وابسته است. با اين همه اين يک برخورد متداول است که اين بي

هايي مستقل  ها، جداگانه و به مثابه پديده بندي کنيم و با هر يک از اين مسأله ها را اولويت ها تقليل دهيم، آن مسأله

عنوان يک کل،  ها به »ساماني بي«دانند که چگونه با  تر مردم و از جمله مديران معموال نمي . بيشبرخورد نماييم

  برخوردي اثربخش داشته باشند.

  ها. ها است نه چاره بهينه و يا چاره نسبي مسأله ساماني مديريت اثربخش، مستلزم چاره بنيادين بي

                                                 
  ۲۲بازآفريني سازمان؛ نوشته: راسل ال. ايکاف؛ ترجمه: نقي ناصر شريعتي و همکاران؛ انتشارات سازمان مديريت صنعتي؛ ص  ٢
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  کاتور ماهيکار-٨
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  کار در دنياي الکترونيکيمدل کسب و  :ماه يتيرير مديتصو- ٩
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