
 

در  (RUSSEL ACKOFF) راسل ایكاف

در آمریكا متولد شد.  1919سال 

معماری و دكترای فلسفه علم لیسانس 

را از دانشگاه پنسیلوانیا اخذ كرد. از آن 

پس تاكنون به عنوان استاد رشته 

فلسفه علم و علوم سیستم ها در این 

است.  دانشگاه مشغول به كار بوده

مقاله  200كتاب و بیش از  22ایكاف 

تألیف و منتشر كرده است. او به عنوان 

شركت  250محقق و معلم با بیش از 

ك یمی شناسند: راز بزرگان مدیریت قرن اخیو مرد رنسانس ارتباط داشته است. ایكاف را به عنوان 

  معمار، فیلسوف، طراح شهر، محقق در عملیات و متخصص در حل مسئله و نظریه سیستم ها.

است. او برای بدهكار های فكری خود را به راسل اكاف بسیاری از مفاهیم و چارچوب دانش امروز،

به تفاوت بین داده، اطالعات و دانش  نخستین بار،

اشاره كرد. چیزی كه امروز، از مبانی و حكمت 

 .شوداولیه آموزشی در مدیریت محسوب می

این مدل با توجه به چهار حرف اول كلمات آن به 

 هرم زبان انگلیسی، معموالً به نام

 DIKWشود. اكاف در توضیح این شناخته می

 :نویسدتقسیم بندی چنین می

خام هستند. آنها فقط وجود  (Data) هاداده

دارند و یك گزارش هستند. آنها ممكن است 

مفید یا غیرمفید باشند. ممكن است معنادار یا 

معنی باشند. در ادبیات كامپیوتر و بی

http://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_Pyramid
http://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_Pyramid


 

شود ]به عنوان مثال، فهرست قد تمام آغاز می« هاداده»نویسی، پر شدن یك جدول با برنامه

.س. یا جدولی از درآمد هر یك از مردم ایران. یا تاری  تولد هر یك از مشتریان دانشجویان یك كال

 یك بانك[

ها هستند كه بین آنها رابطه منطقی برقرار شده. ممكن است ، همان داده(Information) اطالعات

 Database یا این رابطه به آنها معنایی بدهد و ممكن هم هست معنایی ندهد. خروجی پایگاه داده

است ]به عنوان مثال، متوسط قد دانشجویان یك  Information معموالً چیزی از جنس اطالعات یا

درصد ثروتمند جمعیت ایران، چند درصد ثروت ایران را در اختیار دارند. اینكه  كال.س، اینكه ده

 شود؟[توسط چه گروه سنی از مشتریان انجام می انداز در یك بانك،بیشترین حجم پس

بندی اطالعات است كه با هدف خاصی كردن و دسته یكپارچه كردن و انتخاب (Knowledge) دانش

گیرد. ]بررسی توزیع قد دانشجویان یك كال.س یا تهیه گزارشی از فاصله طبقاتی در كشور صورت می

 یا تهیه اطالعات اولیه برای بازاریابی خدمات بانك[

ها «چرا»ای كه انسان در آن به داند. الیهین هرم میرا آخرین الیه ا (Wisdom) حكمت و پختگیاو 

. ایجاد كند« ارزش»كوشد تا برای دنیا دهد. میها را در دنیای اطراف تشخیص میكند. زیباییفكر می

داند و لباسی كه بر اسا.س تالش و تجربه و تفكر، بر تن هر انسانی او حكمت را بسیار شخصی می

 .شوددوخته می

منتشر شد كتاب آموزشی پیشتاز محسوب می شد. او  1957او كه در سال در عملیات كتاب تحقیق 

بنیانگذار رویكرد انقالبی در است. ایكاف  INTERACT مؤسس و رئیس موسسه مشاور و مدیریت

است. او معتقد است برنامه ریزی تعاملی ابزاری است  برنامه ریزی و نظریه پرداز برنامه ریزی تعاملی

تغییر و آثار آن و افزایش سرعت سازگاری با تغییراتی كه به كنترل درنمی آیند. این  برای كنترل

ها می تغییرات پیوسته از عصر پیشین یعنی عصر ماشین تا عصر كنونی كه او آن را عصر سیستم

سال در دنیای غرب  400نامد ادامه داشته است. با این توضیح كه تفكر غالب در عصر ماشین كه طی 

است كه « بیتفكر تركی»مبتنی بر تجزیه وتحلیل بود. درحالی كه تفكر نوین « تفكر تحلیلی»بود حاكم 

در آن تمامی روابط متقابل اجزا یك سیستم درقالب كلیت و تمامیت سیستم دیده می شود بدون 



 

 نآنكه اجزای مستقل آن به صورت انفرادی با جداشدن از سیستم معنا داشته باشد. بنابراین، در ای

 .نوع رویكرد فكری، شناخت از كل به جزء پیش می رود و نوعی كل نگری حاكم می شود

ایكاااف باااین توساااعه و تفكااار سیساااتمی رابطاااه ای معنااادار مااای جویاااد كاااه درنهایااات باااه بهباااود 

كیفیاات زناادگی و چگااونگی اسااتفاده انسااان از توانائیهااا و دارائیهااا و افاازایش شایسااتگی هااای 

ن مساائله پااای ماای فشاارد كااه هرقاادر فاارد یااا سااازمان یااا كشااور یااا خااود ماای انجامااد. او باار ایاا

سیسااتمی توسااعه یافتااه تاار باشااد كمتاار تحاات تاااثیر محاادودیت منااابع قاارار خواهاادگرفت. ایكاااف 

مواناااع توساااعه را عمااادتا در درون سیساااتم جساااتجو مااای كناااد و رفاااع تفاوتهاااا و تعارضاااها را در 

 .حركت روان تر و سریعتر توسعه موثر می داند

اف ضااامن قائااال شااادن باااه تكامااال مفهاااوم و ماهیااات شاااركت از مكاااانیكی باااه ارگاااانیكی و ایكااا

درنهایاات بااه سااازمان، باار تولیااد و توزیااع ثااروت بااه عنااوان نقااش اقتصااادی سااازمانها در جامعااه 

تاكیااد ماای ورزد. ایكاااف نقااش برنامااه ریاازی را در ترساایم آرمااان آینااده باارای اسااتفاده بهینااه از 

گاری و باااه عباااارت دیگااار توساااعه، جساااتجو مااای كناااد. باااه زعااام او توانائیهاااای یاااادگیری و سااااز

گاارایش تعاااملی در برنامااه ریاازی تنهااا رویكااردی اساات كااه بااه توسااعه فاارد و سااازمان و اجتماااع و 

بهباااود كیفیااات زنااادگی مااای انجاماااد و بهتااارین امكاااان را بااارای مقابلاااه باااا تغییااارات پرشاااتاب، 

ماای آورد. او بااراین باااور اساات كااه اصاالی پیچیاادگیهای سااازمانی و ناپایااداریهای محیطاای فااراهم 

تااارین فایاااده برناماااه ریااازی تعااااملی جنباااه مشااااركت آن اسااات یعنااای درگیااار شااادن در فرایناااد 

توسااعه افااراد كااه بااه توسااعه آنهااا منجاار ماای شااود. بااه عبااارت دیگاار، مهمتاارین محصااول برنامااه 

 .ریزی فرایند آن است نه محصول آن یعنی برنامه

 :وعه ای از دو یا چند جز است كه حائز سه شرط باشداصوال سیستم مجمبه تعریف ایكاف : 

 رفتار هر جز بر رفتار كل تاثیر دارد؛ 

 رفتار اجزا و تاثیر آنها بر كل به هم وابسته اند؛ 

 هریك از گروههای فرعی بر رفتار كل تاثیر دارند و تاثیر هیچكدام از آنها مستقل نیست. 

 

 

 سعیده خادمی



 

  sony زندگینامه آکیو موریتا؛ بنیانگذار

 

« ناگویا»در  1921ژانویه سااااا   26کیو موریتا در آ

واقع در کشاااور ژامت متوشد  اااده او که در ر اااته 

کرد، با آغاز جنگ جهان  دوم به فیزیک تحصااایی م 

خدمت ارتش ژامت درآمد و در ناوگان دریای  ارتش 

 .به کار مشغو   د

سا   به همراه یک  « موریتا» 1946در هفتم ماه مه 

یک « ماسااااارو ای وکا»از همرزمانش در جنگ با نام 

 ااارکت ترمیر رادیوهاس دساااات دوم تحت  نوان 

بنا کردنده در آن زمان او « توکیو تساااو ااا  کوگیو»

سرمایه اوشیه  38سا  و ای وکا  25  20هزار یت ژامت  رکت را با  190سا  دا ت و هر دو با 

محی فراشیت  ااارکت ه سه ساااوم یک سااااختمان نیمه ممروبه در من سه   .کردندکارمند اداره م 

منهدم  ااده اس قرار دا اات که تمام  دیوارهاس بتون  آن  ااکافهاس  میش بردا ااته بوده بدیت 

دو انسااان ساامت کو  با فراشیت ترمیر رادیو  ترتیب ساانگ بناس  اارکت  سیم سااون  به همت

سااا  برد و ما از دسااتیاب  به موفسیتهاس م  درم  در کار برروس محصااو    12گذا ااته  ااده 

اشکتریک  و  رضااه فرآورده هاس تااوت  و تصااویرس نسیر مرومز برق ، وشت متر، باشش برق ، ضاا   

 1953ر نام داده موریتا در سااا  تغیی« سااون »تااو ، رادیو، ترویزیون و وید،و،  اارکت به نام 

تادرا  و کسب و کار ستر   سفر خود را به آمریکا و اروما انجام داد و کم  برد با فکر گ  اوشیت 



 

سااون  به ماورام مرزهاس ژامت و بوی ه آمریکا، به همراه خانواده خود به نیویورر رفت و در سااا  

 د رکت سون  آمریکا را تاسیا کر 1960

 1950 ااارکت اوشیت نوارهاس مغناهیسااا  خود را روانه بازار کرد و در ساااا   1949در ساااا  

نیز اوشیت رادیوهاس جی    1957هاس ژامن  را توشید نمایده در سااا  توانساات اوشیت ضاا   تااو 

حا   چک سابش،سا  برد زمان  که  رکت کوتوس  ایت کمپان  توشید و به بازار  رضه گردیده یک

ته  ده در گرف« سون »به یک کمپان  نس تا تاحب نام ت دیی  د، تصمیم به تغییر  نوان آن به 

هاس ترانزیستورس را ابداع و برد به هور گسترده روانه کمپان  سون  اوشیت ترویزیون 1960سا  

ان  ساااخته و به بردارس خانگ  توساا  ایت کمپنیز اوشیت دوربیت فیرم 1965بازار نموده در سااا  

هاس بازار  رضااااه  ااااده ما از آن محصاااو   مهم ساااون    ار  بودند از واکمت ترویزیون

سکتترین  سرانجام از مر ترون، مایکرو دی شت که هر یک  هر  فراوان  هاس کامپیوتر و  ستی ا

تر  ااادن فراشیت کمپان  در  رتااه را به ساااوس ایت امپراهورس  سیم روانه سااااخته با گساااترده

کترونیک و افزایش حجم تساضااا از سااراساار دنیا  اار ا  مترددس در سااراساار ایت کره خاک  بنا اش

کار خود را با ریاست  مص موریتا آغاز و اینگونه  1970 ده در کشور آمریکا ایت  ر ه در سا  

ضور یافت د که  سا  برد یرن  سون  به  نوان اوشیت  رکت ژامن  در بورس نیویورر ح ه دو 

 .کرداوشیت کمپان  بود که یک کارخانه آمریکای  دایر م  Sony مجددا 1972در سا  

صو ت  که ایت  رکت از آغاز تاسیا تاکنون ابداع و به بشریت  رضه دا ته  مار  ترداد مح

مشکی است و  الوه بر مواردس که بر مرده  د، وید،و، دیسک فشرده، فالم  دیسک، نوارهاس 

ماکا، واکمت، ترویزیون دسااات  کوچک، ممش اساااتریو، دوربینهاس فیرم ردارس  تا  8وید،و،  ب

 .دهها اختراع دیگر را  امی م   ودمیریمترس، دوربینهاس  کاس  و 



 

اش ته روند کارس موریتا و قرمرو تحت فرمانش همیشااه با خ  ساایر تاارودس همراه ن وده اسااته 

سو یتا در  رضه و توشید نوارهاس وسهاچهاس و همچنیت  سون  در رقابت با کمپان  مات  کست 

ناموفش  یارد د ر 4/3خرید  با در اختیار گرفتت کمپان  میر س ایت  ااارکت که قصااااد دا اااات 

حضااور ق ر  در هاشیوود دا ااته با ااد، از  «Columbia Pictures» سااازس کرم یا میکچرزفیرم

 روندجمره روزگار تمر  به  مار م 

که در دوره اس مشکال   دیده اس براس ماد اه  سون  مدید آورده بودنده اما به هر حا  سون  

 .زندزده و م ف او  را در بازار اشکترونیک م همواره حر

به ریاساات سااون   1971 نوان نایب ر،یا سااون  را دا اات و در سااا   1959موریتا در سااا  

سا   سید و تا  سمتهاس ممترف  1994ر شسته  د در  سون  بازن ست افتمارس  که به  نوان ریا

 دریاست، مدیریت  امی و ریاست هیئت مدیره فراشیت کر

ا  دوسااتان مرنفو  در راب ه زندگ   اامصاا  موریتا نکا  جاش   وجودارده او در مد  زندگان 

بساایارس در سااراساار دنیا  الوه بر کشااور ژامت دا اات که نمساات وزیر میشاایت ژامت و همچنیت 

 .روناادمااار ماا ر،اایااا جاامااهااور ساااااابااش ایااا   مااتااحااده از جااماارااه ایاات افااراد بااه  ااااا

میریارد د ر تممیت زده م   ااد ساا ب گشاات تا  3/1ثرو  او که بیش از  1990در اواخر دهه 

 همچنیت او تنهاهاس دنیا قرار دهده مجره اقتصااادس فوربا نام موریتا را در شیساات ثروتمندتریت

ت نان در شیسااااتریت مدیران و بازرگاتریت و موفش نوان بزرگغیر آمریکای  بود که مجره تایم به

هاس مدیریت  که از خود هاس اقتصاااادس و مهار او همچنیت به سااا ب سااایاساااتخود جاس داده 

ژامت، انگرسااتان و ایا   متحده نشااان یادبود و نمایش گذا اات، از سااوس مجامع  رم  ممترف به

 .دریافت کردشیاقت 



 

ساشگ  تازه به  50ست  دیگر اینکه به س ب مشغره فراوان کارس در دوران جوان  موریتا، ما از

هاس اساااک ، تنیا و همچنیت غواتااا  روس آورد که ایت امر در نوع خود ب  نسیر یادگیرس ورز 

هنگام  که مشااغو   1993ها موجب گردید تا در سااا  باره او به ایت ورز اسااته ا ااتغا  یک

س نمایده بازس تنیا بود، دچار حمره قر    اااود و مابس   مر را بر روس تاااندش  چرس دار ساااپر

از ساامت خود در کمپان  سااون  اسااترفا داد و نوریو اوگا را  1994سااا  برد یرن  در سااا  یک

 .جانشیت خود ساخت

ساااشگ  بر اثر بیمارس  ا  اشریه جان سااپرد و  78در ساات  1999ساارانجام موریتا در سااوم اکت ر 

 .گااذا ااااات تمااام  اموا  و دارای  خود را براس همسااار و دو مسااار و تنهااا دختر  بااه ار 

میریااارد د ر، در جااایگاااه  33اکنون امپراهورس  سیم ساااون  بااا فرو  ساااااا نااه بیش از هم

 .قدرتمندتریت بازار توت  و تصویرس قرار دارد

موریتا مسایر زندگان  و نسرا  و افکار خود را در زمینه کساب و کار تانرت اشکترونیک و فناورس 

سته همت وا س او و  در مررض« ساخت ژامت»برتر در کتاب  به نام  ستفاده همگان قرار داده ا ا

دوست و همکار و همراهش ای وکا، از خاکسترهاس ویرانه هاس جنگ جهان  دوم،  رکت  جهان  را 

مدید آورد که ره رس بالمنازع اخترا ا  م  درم  و  رضه محصو   و وسایی اشکترونیک  توت  

نفر کارمند،  161100با  2003گرفت و در سااا  و تصااویرس و فناورس اهال ا  را در اختیار خود 

 .میریارد د رس را به دست آورد 62فرو  

 سریده خادم 



 

مایو در  یا آمد و در  1880دسااااام    26جورج التون   7به دن

از دنیا رفت. وی روانشااسا ج جام ه اااسا  و  1949ساااتام   

 .تئوریسین سازمانی بود و ملیتش است الیایی بود

ی سی ق ل از انتقا  به دانشااا ا   1923تا  1919او از ساااا  

ن دج اما بیشاات  پسساایلوانیاج در دانشاا ا  نولیس لسد تدری  می

شکد  مدی یت هاروارد گذراند نه از  دور  ناری خود را در دان

 بود. 1947تا  1926سا  

دانسد و دلیل آن هم می بسیان ذار جس ش روابط انسااانیمایو را 

ناا ماال اث ها ورن م  وه اااااد  و تحقیقاتی ا ساااات نه به 

همچسین نتابی با ناا مشاااکاث انساااانی تمدنی کاااس تی نه در 

به انجاا رساااندج اهمیت گ و  ب  رفتارهای  1930مستشاا  اااد. تحقیقاتی نه او در دهه  1933سااا  

که نارمسدان او با ف دی در محیط نار را نشان داد. اما مایو خود اخصاً این آزمایشاث را انجاا ندادج بل

نامهای روتلی ب گ  و دیکیسسااون این نار را انجاا دادند. ب  این اسااا  او توانساات اسااتده  نسد نه 

هایی انجاا داد تا متوجه ااااود چه راههایی مدی ان چاور باید رفتار نسسد. در این ماال ه او ب رسااای

تغیی  داد. نتیجه نه بدساات آمد این بود نه ب ای به ود نارآیی وجود داردج مثاً می ان نور محیط نار را 

رضااااایت ااااغلی تا ادود زیادی به روندهای اجتماری یی  رسااامی در گ و  ناری ارت ا  دارد. در آن 

آزمایشج به دلیل ااسا  اهمیت در گ و  مورد ماال هج هسجارهای باهت  و همکاری بیشت ی بین گ و  

ای نسسد. م دا گ وههی ان ی   بسیار ض یفت ی ایجاد میایجاد اد  بود. ا ایط فی یکی و مح نهای مال

سود ب  د. او نتیجه گ فت نه نارآیی دهسد و مدی یت میناری تشکیل می سازمان  تواند از آن به نفع 

مساق »تسش بین م دا هم به مسااااالل اجتماری وابساااته اساااات و هم به خود نار. مایو ادرا ن د نه 

مدی  ممکن اساات مسج  به تدااادهایی در داخل سااازمان « نارآییه یسه و »نارگ  و مساق « ااساااساای

 اود.

 خادمیس ید  



 

 آشنائی با مایکل پورتر

 

در آمریکا مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک را از دانشگاه پرینستون و  1947مایکل پورتر متولد 

کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای اقتصاد کسب و کار را از دانشگاه هاروارد اخذ کرد. درسال 

و یکی از چهار استاد دانشگاه سالگی به درجه استادی در دانشگاه هاروارد نائل شد. ا ۳4در  19۸1

ساله هاروارد بود. پورتر رهبر موسسه راهبرد و رقابت است که با  1۰۰با این عنوان در سابقه 

کتاب و بیش  1۶همکاری دانشگاه هاروارد و مدرسه بازرگانی هاروارد تاسیس شده است. او تاکنون 

چاپ شد که تاکنون  19۸۰، درسال «راهبرد رقابتی» مقاله منتشر کرده است. اولین کتاب او 1۰۰از 

مزیت »زبان دنیا ترجمه شده است. کتاب های  ۲۰بار این کتاب به چاپ رسیده و به  ۶۰بیش از 

 او نیز جزو پرفروش ترین کتاب های مدیریتی بوده است. )مهران« مزیت رقابتی ملل»و « رقابتی

 همت پور، راهکار مدیریت(

http://parsmodir.com/db/bookporter.php
http://parsmodir.com/db/bookporter.php


 

  Generic Strategies استراتژیهای عمومی مایکل پورتر؛

از دیدگاه پورتر استراتژی ها این امکان را به سازمان می دهند که از سه مبنای متفاوت از مزیت های 

رقابتی بهره گیرد. آن ها عبارتند از : رهبری هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز. این سه مبنا 

اقدام به تولید و عرضه شرکت  استراتژی رهبری هزینه های ژنریک یا عمومی نام دارند. دراستراتژی

محصوالت استاندارد می کند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری )کسی که نسبت به قیمت 

این است که محصوالت یا خدماتی ارائه  استراتژی تمایز حساسیت دارد( کاهش می یابد. منظور از

 ردند و به مشتریانیشوند که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا خدمتی منحصر بفرد تلقی گ

توجه بر  استراتژی تمرکز دهند. مراد ازعرضه شوند که به قیمت حساسیت چندانی نشان نمی

 .محصوالت و خدمات خاص این است که نیازهای گروه های کوچکی از مصرف کنندگان تأمین شود

 

 Competitive forces پنج نیروی رقابتی پورتر؛

به جز استراتژهای عمومی پورتر، مدل پنج نیروی رقابتی که توسط وی مرح شده یکی از مباحث بنیادین 

 Competitiveو کاربردی مدیریت استراتژیک است. نیروهای رقابتی پورتر به پنج نیروی رقابتی یا

forces ند. با استفاده از این پنج نیروی رقابتی می توان به تحلیل وضعیت صنعت شوشناخته می

پرداخت و میزان جذابیت یک صنعت را تحلیل نمود. این پنج نیرو عبارتند از: وضعیت رقابت بین 

رقبای فعلی، خطر ورود رقبای بالقوه )تهدید تازه واردان(، قدرت چانه زنی عرضه کنندگان، قدرت 

 .ان و تهدید ورود محصوالت جایگزینچانه زنی خریدار

 
 مدل الماس پورتر و مزیت رقابتی

 یا را ارائه کرد که در آن مدل الماس« هامزیت رقابتی ملت»کتاب  199۰مایکل پورتر در سال 

DIAMOND MODEL پذیری معرفی شده است. پورتر، مدل الماس را با مطالعه عملکرد در رقابت

، این «پورتر»رقابتی ده کشور توسعه یافته ارائه کرد. این مدل مبتنی بر چهار عامل است. به اعتقاد 

تواند فاکتورهای چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها می

نشده  بینیبر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. عالوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش

ذیری نیز پتوانند در رقابتنیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می

 .تاثیر گذار باشند

 سعیده خادمی



 

در آمریکا به دنیا آمد. مدرک  1947پیتر سنگه در سال 

 کارشناسی و کاشناسی مهندسی را از دانشگاه استنفورد

 دکترای و اجتماعی سیسستمهای سازی مدل و ارشد

اخذ کرد. او هم اکنون مدرس  MIT یت را از دانشگاهمدیر

 .است MIT در دانشگاه Sloan ارشد در مدرسه مدیریت

آنچه پیتر سنگه با آن شناخته میشود و از او چهره ای جهانی 

 در که ای نظریه. است یادگیرنده های نظریه ساخته است

ی شد. او در تبیین نظریه های م محسوب کار و کسب های سازمان در مطرح و مسلط نظریه 90 دهه

 کننده محدود های چالش و کننده تقویت عوامل  رشد، الگوهای یادگیری، موانع یادگیری،

 الدرس سیستمی تفکر و ذهنی های مدل تشریح یادگیری، و رهبری های استراتژی تلفیق رشد،

 .است کوشیده بسیار اخیر های

بسیاری درباره این موضوع ها انجام داده است.  به همه جای دنیا سفر کرده است و سخنرانی های

 سنگه. است کرده کار زیادی حکومتی و بهداشت آموزش، در این مدت او با رهبران کسب و کار،

مرکز یادگیری سازمانی و سپس  -آی بی ام  -فورد  - AT andT مثل برت های شرکت کمک با

 مفاهیم آموزشی، متعدد کارگاههای  در طی و  بنیانگذاری کرد MIT در را انجمن یادگیری سازمانی

 .است داده انتقال مدیران و کارشناسان به وسیعی بطور را سازمانی یادگیری های روش و

عالقه ویژه او تمرکز زدایی از نقش رهبری در سازمان ها به منظور افزایش ظرفیت و استعداد 

کی از پنج کتاب موثر مدیریتی در دو افراد در جهت انجام کار بهره ور است. کتاب پنج فرمان او ی



 

دهه اخیر قلمداد شده است. او مفاهیم انتزاعی نظریه سیستم ها را به ابزارهایی برای فهم بهتر 

 تغییر اقتصادی و سازمانی تبدیل کرده

 خود تعبیر به و دارد تغییر به متفاوت نگاهی که است «تغییر رقص»  است. کتاب معروف دیگر او

 .تن راهی برای عبور از اسطوره رهبر قهرمان استیاف صدد در او

 استراتژی در را تاثیر بیشترین که میداند نفری 24 از یکی را سنگه «استراتژی بیزنس» مجله

 کل تبیین سنگه های کتاب های ویژگی ترین مهم. است داشته اخیر سال 100 در کار و کسب

رونی پدیده ها و پرهیز دادن از نگرش د روابط و تغییرات الگوی فهم و سیستمی تفکر و نگری

 .میخواندایده آلیست عمل گرا های مکانیکی و خطی به پدیده هاست. او خود را 
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 همراه با کونوسوکی ماتسوشیتا

اي در كشور ژاپن به در دهكده 1894كونوسوكي ماتسوشيتا در سال 

نام واسامورا به دنيا آمد. ماتسوشيتا فرزند كوچك خانواده ده نفري خود 

هاي ژاپني آغاز سده بيستم، افراد خانواده ماتسوشيتا بود. بر پايه معيار

به دليل  1899توان خانواده مرفه به شمار آورد اما در سال را مي

ورشكستگي پدر، اوضاع اقتصادي خانواده فروپاشيد و مرحله جديدي از 

زندگي براي ماتسوشيتا و خانواده اش آغاز شد. ترك محل سكونت، دوري 

از خانواده، ترك تحصيل، پرداختن به كار سخت، مصائبي بود كه ورشكستگي پدر براي او به ارمغان 

سالگي خود، تمام اعضاي خانواده خود را از  27تا در آورد. به دليل فقر و بيماري و نداري، ماتسوشي

دست داده بود. اين سالها همراه با ابتالء وي به نوعي بيماري ريوي بود كه تا پايان عمرش گريبان گير 

، در حالي كه در شغل خود موفق بود شركت محل كار خود را ترك كرد و 1917او بود. او در سال 

ي خود كار كند. او از يك دوران كودكي سخت، يك دوره شاگردي، تصميم گرفت از آن به بعد برا

 .كارآموزي فرهيخته گرديد و به راهي تازه گام نهاد

ين پس انداز خود و چهار نفر دستيار، كسب و كار خود را آغاز  100با  1917ماتسوشيتا در سال 

اي دو اتاقه وي اي اجارهخانهماه حقوق وي بود. كارخانه ماتسوووشوويتا در درون  5كرد. اين مبلغ برابر 

كاركردن  پا گرديد. همه سووومو موجود براي  نه  5/14بر كارخا نان  كارك متر مربع بود. در آن زمان 

ماتسوووشوويتا نه ت ربه كاري داشووتند و نه نوواحب منابع مالي و پيوند و ارتبادا  بودند. در اين زمان 



 

صول و آن هم نوعي  شيتا كار خود را با توليد يك مح سو  1917ژوئن  15او در   سرپيچ اغاز كردمات

كارخانه توليد ابزار برقي (Matsushita Electric Devices Manufacturing شووركت خود را با نام

ضه  شركت به عر سال ها ، اين  سيس كرد. دي اولين  شيتا(، براي توليد لوازم برقي جانبي تا سو مات

كونوسوكه، نام  1929المپ دو چرخه ، اتوي برقي و سپس به توليد راديو و باتري پرداخت. در سال 

كارخانه توليدا  برقي ماتسوشيتا(،   (Matsushita Electric Manufacturing Work شركت را به

هاي جديد مديريتي عنانوور چهارگانه خالقيت، خمرپريري، سووخت كوشووي، فروتني و شوويوه .تغيير داد

از تأسوويس كارخانه ماتسوووشوويتا، محصوووال  اين كارخانه سووال  72ماتسوووشوويتا باع  شوود كه در دي 

باشوووود و كمتر سووووازماني در دول عمر خود به ( براي تمام مردم دنيا شوووناخته شووووده پاناسوووونيك)

هايي كه كارخانه ماتسوشيتا دست يافت، دست يافته باشد. در اين سالها، او نه تنها شرافت يتموفق

و بزرگي خانواده را باز گرداند، بلكه جالل و شكوه اقتصادي و اجتماعي گرشته را پشت سر گراشت. 

 .معني بودبا پدر يا پدربزرگ وي بيهاي وي ثرو  او چنان فزون شد كه مقايسه دارايي

ي پيوست. در حقيقت زندگاي پريان بود كه به حقيقت ميدگي ماتسوشيتا مانند زندگي افسانهزن

رسيد و با شتاب در سرازيري قرار وي شبيه به قمار تندرو شهر بازي بود كه با سرعت به قله مي

به جايگاهي رسيد كه در پايان عمر خدما  نيكوكارانه وي  1899گرفت. كودك تهي دست سالهاي مي

به نگارش درآورد كه  چندين كتاب در مورد مديريت و سرشت آدميميليون دالر شد.  276بالغ بر 

 .سرلوحه برنامه مديران شد

تأسيس مؤسسه نلو و شادماني، تأسيس دانشگاه مديريت و حكومت ماتسوشيتا، پديدآوردن 

كتراي افتخاري از د دريافت .جايزه ژاپن، از جمله كارهاي برجسته وي در دهه پاياني عمرش است

دانشگاه واسدا، دريافت نشان شهر لوس آن لس، دريافت نشان از سوي دولت هلند از جمله 



 

سالگي  94سن در  1989آوريل  27بامداد  10كي ماتسوشيتا در ساعت وكونوس هاي اوست.دستاورد

 .درگرشتبيمارستان در 

 مي توانيد دانلود نماييد.در منوي معرفي كتاب  www.khademisa.irفايل كتاب ها را در سايت 

  
 

 

 سعيده خادمي
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 مینتز برگ را بیشتر بشناسیم هنری

در كانادا متولد شد. مدرك كارشناسی مهندسی مكانیك را از دانشگاه  ۱۹۳۹هنری مینتزبرگ در سال 

اخذ كرد و اكنون بیش از سه دهه  MITمدیریت را از دانشگاه مك گیل و كارشناسی ارشد و دكترای

 ۱۴است كه در دانشكده مدیریت دانشگاه مك گیل كانادا مشغول به كار است. مینتزبرگ بیش از 

مقاله منتشر كرده است. نوشته های او عمدتا در زمینه سبكهای مدیریتی، راهبرد و  ۱۴۰كتاب و 

جزو لقب داده اند و برخی نشریات او را رمان راهبرد خالق قهتئوری های سازمانی است. او را 

شناخته اند. نظریه نقشهای مدیریتی او رواج عام یافته است.  متفكر برتر مدیریت در جهان ۱۰

او براین باور است كه طبیعت كار مدیریت خیلی ساختاریافته و قابل پیش بینی و تنظیم نیست. 

شتر براساس بصیرت شخصی تصمیم می گیرند تا تجزیه و مدیران در شرایط پیش بینی نشده بی

خالقیت و الگوسازی تاكید می كند و بر وجه هنری تحلیل اطالعات. بنابراین مینتزبرگ بیشتر بر 

. به تعبیر او دانشی كه مدیران در محیط كار خود به مدیریت بیشتر اصرار می ورزد تا وجه علمی آن

 .مدیریت باارزش تر استدست می آورند از مهارتهای عمومی 

آنچه  وشناخته شده ترین منتقد برنامه های آموزش مدیریت به سبك سنتی مینتزبرگ را می توان 

نامیده می شود، دانست. انتقاد عمده او به تفاوت بین آموزش مهارتهای فنی و توسعه  MBAفرهنگ

ان بی تجربه در امر مدیریت و تجارب مدیریتی بر می گردد. به نظر او به جای در اختیار گرفتن جوان

تعلیم دادن مهارتهای فنی تحت عنوان آموزش مدیریت به آنان، باید مدیران با سابقه كار عملی و 

دارای تجربه های مدیریتی را به این دوره ها آورد و الگوها و تئوری های فكری جذاب و جالب را به 

مند و خالق از آن دستاوردها به توسعه دانش تجربه های آنان افزود و در قالب استفاده مفید و هدف

 .مدیریتی و تجربه مدیریتی نایل شد

http://motamem.org/?p=9053


 

مینتزبرگ راهبرد را نه صرفا یك برنامه با نگاه رو به جلو می داند بلكه به راهبرد به عنوان یك الگو 

یدن دمی نگرد كه به رفتار گذشته نیز نظر دارد. او اساسا براین معنا تكیه می كند كه راهبرد یعنی 

و برای دیدن وجوه شش گانه دیدن جلو و عقب، باال و پایین و چب و راست را قائل می شود و تاكید 

می كند كه دیدن كامل عبارت است از در نظر گرفتن تمامی این نوع دیدنها. تدوین راهبرد در مبنای 

د عمدتا از درون فكری او كمتر از درون یك فرایند رسمی قابل استخراج است. او معتقد است راهبر

تعامالت و فرایندهای گوناگون بیرون می آید و بدین جهت همواره در حال تكوین است. مینتزبرگ 

می نامد كه طرح كلی آن از پیش سنجیده و طراحی شده است اما  چترگونهچنین راهبردی را راهبرد 

 .جزئیات آن در حین عمل شكل می گیرد و تكامل می یابد

سفر راهبرد، جنبه های مختلف تدوین راهبرد را بر می شمارد و از توجه صرف به مینتزبرگ در كتاب 

یك جنبه خاص برحذر می دارد و با یادآوری داستان فیل و درك مردم در تاریكی از آن عنوان می كند 

كه تدوین راهبرد صرفا باتوجه به یك جنبه از فرایند آن تحقق نمی یابد و مستلزم توجه و درك 

 .وضوع راهبرد استتمامیت م

سازمانهای كارآفرین و پیشگام، سازمانهای دیوانساالر یا ماشینی، سازمانهای حرفه گرا، سازمانهای 

اید گرا. البته شمتنوع و بخش گرا، سازمانهای نوآور و تخصص گرا و سازمانهای ماموریت مدار و رسالت 

بتوان گفت نوعی سازمانهای سیاسی نیز وجود دارند كه فاقد هرگونه مكانیسم واقعی هماهنگی در 

 .سازمان هستند

كتاب ظهور و سقوط برنامه ریزی استراتژیك برخی از مفاهیم برنامه ریزی استراتژیك را به نقد 

 .استكشیده
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