
 

 

 

  )hBill Smit(بیل اسمیت
 

نامیده شده است. وی پدر شش سیگما ( 1993 -1929یل اسمیت )ب

 U.S.Naval از 1952 سال در و آمد دنیا به در نیویورک

Academy دانشگاه در و شد التحصیل فارغ Minnesota (دانشکده 

 Carlson School of نام به اکنون که مدیریت

Management از بعد 1987 سال در. کرد تحصیل( شود می شناخته 

 شرکت به وی ،کیفیت تضمین و مهندسی ی زمینه در کار سال 35

 وبایلم محصوالت بخش برای کیفیت تضمین ارشد مدیر و رئیس نائب عنوان به و پیوست "موتوروال"

 .شد خدمت به مشغول

 کنترل جدید ی پروسه با رابطه در "روالموتو" بیل اسمیت سال هایی را برای متقاعد کردن مدیران

 .کرد سپری (بود نموده نامگذاری سیگما شش که) خود کیفیت

الر بیلیون ها د "موتوروال"شش سیگما، سیکل مدیریت کیفیت جامع است که در نهایت برای شرکت 

 به ارمغان آورد.

 
 

  

 سعیده خادمی



 

 با وارن بنیس همراه
 

در نیویورک آمریکا. دارای دکترای علوم  1925متولد سال 

اولین  1950. وی در سال MIT اجتماعی و اقتصاد از دانشگاه

تاسیس کرد.  MIT دانشگاه در دانشکده مطالعات سازمانی را

استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بود. اولین کتاب او در سال 

 این تایمز مالی مجله. رسید چاپ به "رهبری"با عنوان 1981

 .کرد انتخاب تاریخ گذار تاثیر کتاب 50 از یکی عنوان به را کتاب

 بر ار مطالعات بیشترین که کسی عنوان به بتوان شاید بنیس را

شناخت. در سال و چشم انداز انجام داده  رهبری مفهوم روی

 چهره تاثیر گذار بر تفکرات کسب و کار شناخته شد. 10وی به عنوان یکی از  2007

 مدیران به را آن های مهارت شودمی که وی معتقد بود که رهبری هم جزوی از وظایف مدیریت است

ها و تصادی، مربیان بزرگ تیماق سیاسی، رهبران از نفر 90 حدود رهبری کتاب در وی. داد آموزش

 رسیصدهزا از بیش کتاب این. کرد منتشر رهبری کتاب در را آن نتایج و داد قرار مطالعه مورد ... را

 .شد رهبری زمینه در ها کتاب مهمترین از یکی به تبدیل و رفت فروش به نسخه

 از شاگردان مک گریگوردر ارتباط با جایگاه او در مدیریت به نظر همین قدرکافی است که بگوییم او 

همکاری  بوده است. او با ادگار شاین و ریچارد بکهارد MIT و جانشین او در بخش سازمان مطالعات در

 مقاله و چندین کتاب منتشر شده است 299داشته است. از وی بیش از 

 :است زیر شرح به موفق رهبران اصلی فاکتور چهار بنیس مطالعات طبقه بر 

 . تدوین و داشتن چشم اندازی مشخص1

 سازی و انتقال آن چشم انداز در سازمان و تهییج پرسنل در راستای چشم انداز. جاری2

 . اطمینان از تحقق چشم انداز3

 بینی. داشتن اعتماد به نفس، اعتقاد و حقیقت4

 ری را پیش بینی کردالفردی است که زوال نظام دیوانسا او اولین

 سعیده خادمی

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


 

 

 

 (Alvin Tofflerالوین تافلر )همراه با 
 

در نیویورک آمریکا. دارای مدرک زبان انگلیسی از  1928متولد 

ن در بنیاد راسل سیج، استاد مهمان دانشگاه نیویورک. او استاد مهما

در دانشگاه کرنل. ادیتور مجله فورچون است. محقق در 

و بسیاری از شرکت های بزرگ  AT&T ، زیراکس، IBM شرکت

نگاری کرد و مطالب خود ها وفت خود را صرف روزنامهتافلر سال .دیگر

را در بسیاری از نشریات سیاسی، علمی و اقتصادی آن دوران نوشت. 

ام دریافت کرد تا بیای از شرکت آینامه، او دعوت1960در سال 

مطلبی را در مورد مضامین بلند مدت اجتماعی و سازمانی رایانه 

های پیشرفته آشنا کرد. آوریبنویسد که همین موضوع او را با فن

الب ذکر شده در باب ترین مطتغییر بنویسد که امروزه معروف همین موضوع باعث شد که مطالب زیادی درباره

ی تغییر است، تنها اندک این موضوع در سطح جهان هستند. کتاب موج آینده که نخستین کتاب ارزشمند درباره

 .ام، نوشته شدبیآی پس از تکمیل مقاله

د: اناو و عقاید کلیدی او در سه کتاب خالصه شده شماری منتشر کرده اما فلسفهاگرچه او کتب زیاد و مقاالت بی

(. هر یک از این سه گانه کاری ارزشمند در 1990( و تغییر قدرت )1980(، موج سوم )1970شوک آینده )

 پایانتغییر به عنوان جریانی بی نشانگر عقاید تافلر درباره هم کنار در ها آن اما رودنوع خود به شمار می

 دیریتم و شناخت را تغییر باید لذا کند بینیپیش تواندنمی را آینده هیچکس که تافلر معتقد است .هستند

. کندمی بیان مشتری به احترام و گراییمشتری اصل اساس بر را شده ایجاد تغییر سوم موج کتاب در وی. کرد

 و اطالعات پیشرفته های فناوری با سازش بیشتر امروزه هاسازمان مدیران اصلی چالش که اعتقاد دارد وی

 .است ارتباطات

تافلر اعالم کرده بود که اطالعات کشورها در مورد فعالیت های تروریستی بسیار ناکافی است.  1994در سال 

سپتامبر اتفاق افتاد همه پی به نظریات ارزشمندش بردند. یکی از نکات جالب  11هفت سال بعد که واقعه 

 همکاری با من کارهای همه که کرده مطرح را این همیشه که چرا زندگی تافلر عشق و همراهی با همسرش است

 .بوده همسرم

 است. "آینده جهان از دیدگاه مذاهب "آخرین کتاب تافلر 

 سعیده خادمی



 

 

 

 (Herbert Simonهربرت سایمون )

در میلواکی آمریکا. اصالتا آلمانیست. وی  1916متولد 

کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه شیکاگو و کارشناسی ارشد 

 دریافت و دکترا علوم سیاسی و ریاضیات از دانشگاه شیکاگو را

 .کرد

ها، مطالعات و کالً سایمون جزو نوابغ خاص عصر ماست. تخصص

روانشناسی، هوش مصنوعی، های مختلف نتشارات وی در زمینها

شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، علوم گیری، جامعهتصمیم

بوده است. بسیاری از مفاهیم کامپیوتر، مدیریت، فلسفه علم 

 ایگیری و ... ریشهپیچیده و جدید دنیای علم مدیریت از جمله هوش مصنوعی، حل مساله و تصمیم

  . است داشته نیز متعددی افتخاری دکتراهای و وی مدال ها مون دارد.در آثار سای

 از دنیا رفت. 2001در سال او 

ای هگیری سازمان. برنده جایزه نوبل اقتصاد )بخاطر نظریه فرایند تصمیمگیریپدر علم تصمیم

 اقتصادی(

  

 

 سعیده خادمی



 

 

 

  )rHoward Gardne(هوارد گاردنر
 

در پنسیلوانیا آمریکا. دارای مدرک  1943متولد 

کارشناسی ارتباطات اجتماعی از هاروارد. کارشناسی 

ارشد فلسفه و جامعه شناسی از دانشگاه اقتصاد لندن 

شناسی و روانشناسی توسعه از و دکترای جامعه

 .هاروارد

چهره تاثیر گذار بر روی  100وی به عنوان یکی از 

 انتخاب شده است.هوش عمومی 

تئوری هوش چندگانه وی معروفترین اثر اوست. بر 

نوع هوشه که در افراد مختلف درجه توانایی و باال بودن  8طبق این تئوری انسان دارای 

الیی داره مشخص با IQ هرکدام از این هوش ها متفاوت است. یعنی اینکه بگوییم یکی

 داشته خوبی ریاضی هوش مثال زنیم چرا که ممکن استنیست که از چی حرف می

 .پایین بدنی هوش ولی باشد

 .استاد هوش و آموزش دانشگاه هاروارد است
 

  

 سعیده خادمی



 

 

 

 (Lawrence Delos Milesلورنس دلوس مایلز )

 

 در نبرسکا آمریکا. 1904متولد 

وی یکی از مهندسین کارخانه جنرال الکتریک بود که در سال 

 نتیجه. کرد مطرح نظریه و تکنیک مهندسی ارزش را 1947

 میلیون هاده الکتریک، جنرال شرکت برای مایلز های فعالیت

 .بود هاهزینه در جویی صرفه دالر

در  1980تا  1954های مایلز مابین سال های همچنین نظریه

و وزارت دفاع آمریکا به کارگرفته شد و نتایج  نیروی دریایی

 درخشانی داشت.

 های مدیریتی برایمهندسی ارزش یکی از پرکاربردترین تکنیک

ای برای استفاده هاست(. در بسیاری از کشورها قوانین دولتی ویژهها)خصوصاً در پروژهکاهش هزینه

 ها وجود دارد.از مهندسی ارزش در پروژه

 به آقای مایلز بسیار مدیون است.خش دانش کاهش هزینه صوصا در بدنیای مدیریت خ

 از دنیا رفت. 1985وی در سال 

 

  

 سعیده خادمی



 

 

 (Philip Kotlerفیلیپ کاتلر )
 

  کر .نی   صاااالتاً در شااایواآو یمر.واا وادو دو    1931متولد ساااا  

شیواآو در  شگاو  شد  ز د د سی  ر شنا ستندا  ی د ر ی مدرک کار ه

در  قتصاااد   هنینرور  MIT  قتصاااد   دیم مدرک دکتر   ز د دشااگاو

مدرک فوق دکتر ی ر.اضی  ز هار  رد   فوق دکتر ی علوم رفتاری  ز 

شگاو دورت  ستاد تنام د د ضر  ی   ستا در حا  حا شیواآو شگاو  د د

 . سترن  ست

مجله تا.نم  ز  ی به عنو ن .وی  ز ساااه ه رو برتر    2003رساااا  د

 تاثیرآذ ر باز ر.ابی   مد.ر.ت معرفی کردا

 1000مجله مالی تا.نم .ک دظرساانجی  ز حد د  2005 لبته در سااا  

کشاااور ددیا  دجام د د که بر  ساااا  ین  25مد.ر  جر .ی در بیش  ز 

سب   کار ر شخص  تاثیرآذ رتر.ن  فر د در مد.ر.ت ک  ر کر،د پیتر  ز بعد ه ارم دفر عنو ن به کاتلر که کند م

 اشد  دتخاب  لش جک   آیتس بیل

 دشان  فتخار  ز کشورهای مختلف ددیا در.افت کردا 14 ی بیش  ز 

تر.ن مفاهیم    صاااو  باز ر.ابی  ی ساااات که در ین .وی  ز پا.ه "مد.ر.ت باز ر.ابی"م نتر.ن کتاب کاتلر 

 در کار   لین آو.دمی که  صااالی ا کندمی مررح ر  4P: Product, Price, Place, and Promotion.عنی

 : که  ست  .ن کار   کسب

 کنیم؟ مشخص مشتری دیاز به توجه با ر  محصولنان ا هگوده1

 آذ ری کنیم؟ا هگوده قینت2

 ا هگوده توز.ع کنیم؟3

 ا هگوده تبلیغ   تر .ج کنیم؟4

کتاب در زمینه باز ر.ابی  250کاتلر بیش  ز   است که با.د به سر غ تولید بر .مابعد  ز تعیین تولیف هنه  .ن

 دوشته  ستا

 

 سعیدو وادمی
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