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 كاربرد فرهنگ الكترونيكي در تحول

 
 تغيير مساوي است با بقا

يم كه زندگي و زندگي كردن بـا تحـول          بايد بپذير . هاي اين هزاره است     تغيير ودگرگونِي با شتاب از ويژگي     
رغم آنكـه بـراي بقـا در جامعـه بايـد             علي. ايم  بدون تحول، زندگي را عمالً متوقف كرده      . كند  معني پيدا مي  

كاري و ترس از عواملي كه حتي كامالً بـراي مـا شـناخته شـده       محافظههبجنگيم، اما در بسياري اوقات روحي   
 .به سكون و سكوت و حتي انهدام، تسليم شويمسازد كه  نيستند، ما را ناگزير مي

 امـن، در حقيقـت در پـي انهـدام خـود و              هكـاران و جوينـدگان حاشـي       وكـار محافظـه    در دنياي كسـب   
 .وكارشان هستند كسب

. كنـد، رويـاروي خـود تهديـداتي را نيـز دارد        هـا را ايجـاد مـي        دنياي الكترونيكي ضـمن آنكـه فرصـت       
 .كنند، جهان را فتح نخواهند كرد  اكتفا مينشيناني كه فقط به اينترنت گوشه

 .ايم فرهنگ الكترونيكي فرهنگ فردا است، ولي از ياد نبريم كه ما نه در فضا، بلكه برروي زمين ايستاده

 .بايد آماده شويم كه ساختار سازمان خود را دگرگون سازيم
 
 

 تأثير اينترنت بر آحاد جامعه

توان اينترنت  . ثرات اقتصادي و سازماني اينترنت بسيار گسترده است       قلمرو ا . اينترنت فناوري انقالبي است   
 :هاي اقتصادي، بر بافت جامعه به شرح زير تأثير گذاشته است آنچنان باالست كه عالوه بر فعاليت

 .همه را به يكديگر پيوند زده است: توان شبكه 
 .اسطهدسترسي به اطالعات به صورت باز و بدون و: واسطه ارتباط شفاف و بي 
 .كنند رقبا اكنون همانند شركا عمل مي: بازخورد سريع 
رقابتي شـديد بـراي در اختيـار گـرفتن هوشـمندان بـا       : هاي نو دگرگوني مداوم و اعتماد به دانش  

 .هاي جديد مهارت
 .تر ها به مخاطبان بيشتر و بزرگ ارسال پيام: مخاطبان گسترده 

وكـار و روش      نويني از فعاليت، راهي تـازه در كسـب         هشيودردادن به    چيره شدن براين محيط، نيازمند تن     
 .دهند را تشكيل مي” فرهنگ الكترونيكي“اي در ارتباطات انساني است كه روي هم رفته  تازه

 :آورد ها سه نوع چالش در ارتباط با اينترنت پديد مي اين ويژگي

 .داردها و هم در منزوي كردن آنان نقش  اينترنت هم در مرتبط ساختن انسان .١
تواند از آنها در حمله به ديگـران اسـتفاده            حال مي  دهد و درعين     كاربران را رشد مي    هاينترنت جامع  .٢

 .كند
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 . وكار به وجود آورده و يا باعث انهدام آن شود تواند كسب اينترنت مي .٣
 

 مشكالت اينترنت
 آن بيم دارند كه بـه دنبـال         شناسان از  جامعه. در اينترنت همه چيز در ارتباط با تعامل فرد و اينترنت است           

اين نوعي فردگرايـي    . ها از يكديگر جدا شده و هر فردي در الك خودش فرو رود              گسترش اينترنت، انسان  
چنانچـه  . درستي استفاده نشود است و ممكن است اين فردگرايي باعث شود كه از اين فناوري قدرتمند به     

بـدترين  . پردازند، خوِد شبكه هم از بين خواهد رفت      اعضاي يك شبكه، به كنش و واكنش و تبادل اطالعات ن          
 .گيري انسان بينجامد نوع فردگرايي آن است كه به انزوا و گوشه

كند، شتاب، جوشش نيروهاي فيزيكي و فكري، اعتماد و وفـاداري             در شركتي كه مانند يك جامعه كار مي       
ها به داوطلب و شريك مبـدل          فعاليت يابد كه از مرزهاي عادي عبور كرده و افراد را در            چنان گسترش مي  

. پردازنـد   تر از وقت خود و ديگـران مـي          برداري هرچه سريع    هاي سازنده و بهره     ها به ارتباط    انسان. كند  مي
آفرين و نيـروبخش     همه به جاي كارمندي و اشتغال، احساس عضويت و همبستگي دارند و اين بسيار انگيزه              

احساس خريدار بودن، فروشنده بودن يا كارمند بودن، خود را عضـو،            در چنين اجتماعي افراد به جاي       . است
 .بينند گيرنده مي دهنده و ياري شهروند، ياري

 :اي هفت عامل اهميت خاص دارند در چنين جامعه

 كاربران، شركا و پرسنل، نقش عضو را داشـته باشـند، اخـتالف               در سازماني كه مشتريان،   : عضويت .١
 .شود نده موجب افزايش و پيشرفت كارهاي روزمره ميوجود ندارد و ارتباطات ساز

 اصلي داشـته امـا در اطـراف آن          هالبته يك هست  . هايي باز هستند    جوامع سازمان : ها حذف محدوده  .٢
 .پردازند هسته، افراد در حركتند و به فعاليت مي

 داوطلبانـه   ها با   اندركاران عضو سازمان هستند، فعاليت     در فضايي كه دست   : هاي داوطلبانه   فعاليت .٣
 . خود كار كنندهكوشند تا بيش از وظيف همه مي. روند كار كردن پيش مي

انـد، وابسـتگي هويـت        هـا فـراهم آورده      ها در مرزهاي ميان انسـان       با گسترشي كه رسانه   : هويت .٤
 .هاي فيزيكي رو به كاهش است اجتماعي به مكان

 در هر جامعه، راهنمـاي پيونـد        تفاهم مشترك، زبان يكسان، و نظم پذيرفته شده       : فرهنگ مشترك  .٥
 .دهند هاي فرهنگي مرزهاي بيروني يك جامعه را تشكيل مي جنبه. اجتماعي هستند

در جايي كه نيروي گروهي كارآمد باشد، افراد به يكديگر و به جامعه تكيـه خواهنـد                 : نيروي گروهي  .٦
 .پرورانند ميشايد به اين دليل است كه كارآفرينان سوداي دگرگوني جهان را در سر . كرد

جلـب هوشـمندان و       خدمت به جامعه، عالوه بر محلي مناسب براي كار كردن،           : مسئوليت مشترك  .٧
 .كننده است هويت آفريني، نيرويي يكپارچه

  گرايـي،   بـه جـاي جهـاني    از ايـن رو، .  جهاني وب خود حالت جهاني دارنـد       ههاي اينترنتي به ياري شبك     شركت
 .هاي محلي در كشورهاي گوناگون ران محلي و فراهم نمودن پايگاهخدمت به كارب. گرا هستند محلي
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 جوامع اينترنتي
در . اسـت )  محتوا، بازرگاني جامعه،(وكار الكترونيكي   يكي از سه عامل همراه با كسب(on line) برخط هجامع

 بـراي مشـتري،   حق انتخاب بيشتر(گيري از تحوالت اينترنت   بهرههپيدايش روحي) off line(خط  جوامع برون
) وكـار  تر براي كسـب     تر، امكان رشد دروني گسترده      تأمين بازار بزرگ    ارتقاي ظرفيت براي نظام آموزش،    

 .بسيار ضروري است

هاي برخط     كنش و واكنش جامعه    هنشان دهند ) بزرگترين سايت حراج اينترنتي   (موفقيت شركت ئي بي     
 . خط با يكديگر است و برون

  برون خطهكترونيكي تا جامعئي بي، از بازرگاني ال

 ميليون يعني چهار برابر پانزده ماه قبل خود و بسيار بيشتر از             ٦/١٢ به   ٢٠٠٠شمار كاربران ئي بي در ماه ژوئن        
فـروش  .  از سـايت ايـن شـركت ديـدار كـرده بودنـد             ١٩٩٧ نفري رسيد كه در فصل نخست سال         ٨٨٠٠٠

 ٤٣٠٠ ميليـون در     ٤شمار كاالهاي عرضه شده بـيش از         ميليارد دالر و     ٦/٤ در حدود    ٢٠٠٠نخستين فصل سال    
دانند كه    اي مي    شيفته و حتي معتقدگونه    ه ئي بي را مديون جامع     هگران پيروزي عمد   تحليل. گروه بوده است  
 .توانسته ايجاد كند

فرآينـد  . كننـد    كاربران محيطي فراهم آورده كه خود را عضو يك جامعه احسـاس مـي              هئي بي براي هم   
 . شوند هاي عرضه شده هر روز بهتر از روز پيش مي فرآورده. ش مؤثر و مطمئن استفرو/ خريد

سازماني كه اعتمـاد در آن      . داند   مردم، رأي مردم و در خدمت مردم مي        هئي بي خود را سازماني ساخت     
 .هندد  نمايشگر ارزيابي كرده و امتياز ميهزند و دادوستدكنندگان يكديگر را آشكارا و برروي صفح موج مي

گروهي از كاربران ئي بي داوطلبانه مانند شبگردان محله مواظب هستند كه از اين نظام سوء اسـتفاده                  
اعضاي ئـي   . كنند   كوچك اينترنتي احساس مي    هكاربران در ئي بي خود را همانند شهروندان يك جامع         . نشود

 .اس هستندتر با شركت در تم بي به صورت مستقيم با يكديگر كنش و واكنش دارند و كم
 

  برخطهخط تا جامع از ديوان ساالري برون
آورنـد،    هـاي الكترونيكـي فـراهم مـي         ارتباطاتي كه شبكه  . ها  آفرينند نه رايانه    جوامع را ارتباطات انساني مي    

بسياري هنوز بر اين باورند كه فناوري       . سازد  هاي اجتماعي را به صورتي نيرومند و كارآمد دگرگون مي          بنگاه
تـرين پيامـد بـوده و         اثرترين و كم اهميت    در حالي كه اين، كم    . عناي بردن رايانه به سازمان است     نوين به م  

تواند در برپـايي جامعـه و بـاال بـردن             به كارگيري شبكه است كه مي     . انجامد  اغلب به فردگرايي انسان مي    
 .كارآيي آموزش به شايستگي كمك كند
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 هاي جهاني شوراي شهر نشست 
هـا فرصـت آفـرينش جوامـع را      وكارها و سازمان همان نيرويي كه به كسب.  اعضا دو رويه دارد   افزايي توان
  كه كاربران احسـاس عضـويت كننـد،         هنگامي. دهد تا در برابر آنها بايستد       دهد، به جامعه نيز امكان مي       مي
هاي تازه و مهمي   چالش.ها مخالفت ورزيده و فناوري سازمان را عليه آن به كار گيرند            توانند با دگرگوني    مي

 روز هفتـه نشسـت   ٧ ساعته و در ٢٤كه اينترنت در برابر همگان قرار داده، مثل اين است كه شوراي شهر           
 .ها و گفتگوها وارد شوند  جهاني هرگاه كه بخواهند، بتوانند در بحثهداشته و ساكنان دهكد

 وضـعيت تـازه، نـابود       ه سنتي، در ساي   هاي  هاي ناكارآمد سازمان    موضوع جالب توجه اينكه برخي از جنبه      
 .گردند مي

 

 تاريكي به كنار
 برقراري ارتبـاِط بـي واسـطه بـا هـركس و هـر جـا، فرهنـگ                   هدسترسي پرشتاب به اطالعات و توان نهفت      

 .الكترونيكي را متفاوت از محيط و فضاي سنتي ساخته است

. با مـردم را كنـار بگذارنـد       ” گونه ارچق“هاي جاافتاده ناچارند روش رفتار        كسب و كارها و ديگر سازمان     
 از آنها    داشته و هنگامي كه رسيده شدند،      گونه، كاركنان و مشتريان سازمان را در تاريكي نگه         مديريت قارچ 

دانـم    من چيزي را مي   «: دانستند  در ديوانساالرهاي بزرگ، اطالعات را ابزار قدرت مي       . كند  برداري مي   بهره
دهـي تـا      بين بزرگي است كه به دست مشتري مـي          ار الكترونيكي همانند ذره   وك كسب» .دانيد  كه شما نمي  

در هر بخـش ديگـر هـم كـه مشـكل يـا           . هاي شما را با دقت و گستردگي به تماشا بنشيند          سراسر فعاليت 
 .  بازي استههاي تاز شفافيت يكي از قانون. شود ناكارآيي وجود داشته باشد، بزرگ نمايي مي

 

 ها به دگرگوني گر واكنشترس از نابودي و دي
تواند به معناي پيـدايش دشـمني انتقـام گيـر بـراي ديگـر                 اي وفادار به يك شركت مي       شكل گرفتن جامعه  

سـومين عامـل   .  مرگ سازماني ديگر اسـت  هرخداد انقالب در يك سازمان، همانند اعالمي      . ها باشد   شركت
هـاي    خطري آن براي شركت    طرناكي يا بي   پيدايش اينترنت شكل گرفته، بررسي ميزان خ       همهمي كه در ساي   

 . موجود است

 شده، سردرگم، يا پريشان افسون
يـا مـديري       يك كارآفرين شيفته،      خوانيد چه وضعي داريد؟ يك مشتري توانمند،        اكنون كه اين مطالب را مي     

 :هاي زير هستيد در حال جنگ هستيد؟ ببينيد در كدام وضعيت از قسمت

ها سخت به اينترنت باور داريد و مايل نيسـتيد كـه هـيچ                يپنوتيزم شده ايد؟ همانند ه    افسون شده  
 . اين پديده بشنويده منفي دربارهنكت
وكـار    كسـب هكنيد كه مورد تهديد اينترنت است و نگران آيند    سردرگميد؟ در ميداني فعاليت مي     

 .خود هستيد
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دهد كه مردم از چگـونگي   ي فرهنگ الكترونيكي نشان مهها در زمين ها و مصاحبه پريشانيد؟ پژوهش  
اي از وضـعيت نـامطمئن و رخـدادهاي            شبكه هترين طرفداران جامع   حتي دلباخته . پيشرفت آن نگرانند  

 .دانند آور مي كنند و آن را پريشاني بيني نشده در اين راه گفتگو مي پيش

بايستي آگاه . گذارد شان مياينترنت بر افراد تأثير گذاشته و توان گزينش راه و پياده كردن آن را در اختيار     
هوش باشيم و به ياري سازوكارهاي فني و حقوقي، خود را از تأثيرات ناخواسته و نارواي اينترنت در امان                    و به 

ـ      هـاي انسـاني كمـك مـي         هاي اينترنت به باال رفـتن ارزش        خوشبختانه امكانات شبكه  . بداريم  هكنـد و زمين
 .  و تمركز اجتماعي را فراهم آورده استگيري از هر دو امتياز دوري و جدايي بهره

 
 

 آيا جوانان سكان فرهنگ الكترونيكي را به دست خواهند گرفت؟

در آن  . انـد   رو بـوده    هاي آغازين با دنيايي رؤيايي و درآمد آسان روبـه           ها در سال    نمايد كه داتكام    چنين مي 
خانه بـا آشـپزخانه     . گيرد  نان شكل مي  هاي كهنه بازنويسي شده و فرهنگي مناسب روز جوا          دنيا اكنون قانون  

هـا    سـازماني  ولي ارتبـاط بـا بـرون        كاركنان موقتي هستند،    . در مركز آن به دفتر كار تبديل گرديده است        
 .باشد درازمدت مي

 آموزگـار    جوانان،. زنند  ها را رقم مي     روند و سرنوشت شركت     هاي اندك به قله مي      واردان با تجربه   تازه
 است كه همه چيـز را در آينـه و وارونـه           آليس در سرزمين عجايب   همانند وضعيت   . ندا  سالمندان گرديده 

توان ايسـتاد و بـه        نمي) دنياي خيالي ابرفضاي اينترنتي   (تنها تفاوت اين است كه در سرزمين فردا         . بينيد  مي
 .گفتگو پرداخت، بايد پيوسته دويد

ـ  آيا براي گذر به دنياي فردا، همچنان به جواناني خيال       رور همچـون آلـيس در سـرزمين عجايـب نيـاز      پ
رو هستند، ولي    هاي مرگ روبه    ها و تله    ها، درگيري   دانند كه در ابرفضاي نوين با شگفتي          ها مي   داريم؟ داتكام 

در پژوهشي كه از    . باشند كه راهي درست را برگزيده و به بازي مناسبي سرگرمند            در نزد خود مطمئن مي    
اند كـه اينترنـت سراسـر         هاي داتكامي عقيده داشته      درصد شركت  ٨٨ده،  فرهنگ الكترونيكي به عمل آم    

هـا كمتـر      رهبران جوان اينگونه شركت   . وكارهاي آينده را دگرگون خواهد نمود      هاي قابل تصور كسب     جنبه
در برابر، آناني كـه     . پايند  بينند كه ديري نمي     ها را مي    كنند، زيرا گروه بزرگي از شركت       احساس اطمينان مي  

 . چيرگي برسراسر جهان:  در انتظار پاداشي بس بزرگ هستند وكاري استوار دارند، بكس
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 از قنداق به سوي دالر
 هاي داتكام، خيزش نوجوانان شركت

  محـور،  هـاي اينترنـت     شـمار نوجوانـان در فعاليـت      . جوانان در دنياي داتكام بيش از سهم خود حضور دارند         
 بـه    ي از نوجوانان حتي پيش از رسيدن به سن مجاز براي رانندگي خـودرو،             برخ. باشتاب رو به افزايش است    

 .آيند ايشان در بيست و دو سالگي كارآزموده به حساب مي. پردازند وكارهاي اينترنتي مي كسب

كننـد كـه از دسـت       كند، جوانان دانشي را به جامعه عرضـه مـي           نسل كنوني در يك جو انقالبي رشد مي       
 .بيني آينده را دارند  توان پيش كنند، تنها كساني كه در اينترنت زندگي مي. آيد ديگران برنمي

 

 شوند آن جايي كه جوانان راهبر پيران مي
 ها هاي ميان نسلي يا جابجايي مربي تنش

هـا،     داتكـام  هاند، در آغاز پيـدايش گسـترد        اينترنت جوانان بوده   هاز آن جايي كه اغلب متخصصان در زمين       
 .خورد ها به چشم مي واردان جوان در برابر باتجربگان در صنايع و شركت سبت به تازهاي ن تمايل ويژه

ترها به حرف     هاي سالمند از اينكه جوان      اي  حرفه. نسلي باال گرفته بود    هاي ميان   ها تنش   در درون شركت  
سـتند  خوا  ترهـا مـي    بـزرگ . ها شده بود     گروه هخط سني، جداكنند  . دهند، خشمگين بودند    آنان گوش نمي  

سالمندان به اشتباه تجربه را بـا       . دانستند  ترها آنها را ديگر كارساز نمي       هاي خود را پياده كنند و جوان        تجربه
 .سن سنجيده و حاضر به يادگيري از جوانان نبودند

آور هستند، ولي در پشت سر        ها بسيار نام    كارآفرينان جوان در رسانه   . تجربگي نيست  جواني به معناي بي   
 . اند ان موفق افراد با تجربه جاي گرفتههر سازم

گـري و يـادگيري از آنـان     مند به پذيرش مربي مديران با تجربه بايد جوانان را به حساب آورده و عالقه  
 .  جوانان تأثير پذيرفته و كار در شرايط تازه را بياموزندهسالمندان بايستي از محيط ساخت. باشند
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 يكيفرهنگ الكترونيكي يا كيش الكترون
. هاي جـواِن داتكـام هسـتند         كار و اجزاي فرهنگ شركت     ه شيو ه هر دو جنب   هدهند هاي موفق نشان    شركت

هاي سازماني و نكات فرهنگي وجود دارند كه در برقراري بنياد موفقيت              ويژگي  موارد فراواني از راهبردها،     
 كار بستن فناوري، خـدماتي      هاي موفق با به     شركت. هاي آينده مؤثرند    وكار و پيروزي   براي گسترش كسب  

ميـان فنـاوري، مـديريت بـازار و محتـواي      . باشـند  نظير مي  بي(on line)كنند كه در دنياي بر خط  ارائه مي
اي خبـره   هر يك از كاركنان شركِت موفق در بخش ويژه. سازند  ها، پل و پيوندي استوار برقرار مي        فرآورده

اي، فنـي     تعهد حرفه . هاي مناسبي به دست آورند       نيز آگاهي  ها  كوشند تا از ديگر بخش      است، ولي همگي مي   
. هنگـام اجـرا گرديـده و بـه قـول و قرارهـا وفـا شـود                  هـا بـه     و ارتباطي فراواني در جريان است تا برنامه       

كاربرمدار بـوده و از تـوان نـوآوري و          / هاي امروزي، مشتري    هاي موفق، همانند بسياري از سازمان       شركت
 .پرشتاب برخوردارند

 

 سبك در برابر مفهوم
هـاي موفـق از ابتـدا         داتكـام . باشـد   مـي ” مفهوم“يا  ” سبك“اشكال كار در تنها تكيه كردن بريكي از دو جنبه           

برپا سازند و هدفشان تنهـا قـانع        ) هاي يكپارچه   سازماني متشكل از جامعه   (وكاري پايدار    اند تا كسب    خواسته
دار بيشتر به فكر ظاهِر كار، زرق و برق           هاي مسئله    داتكام از طرف ديگر  . كردن خريداران سهام نبوده است    

از ايـن رو بايـد نسـبت بـه          . وكار خـود فـراهم آورنـد       و تفريح بوده، بدون آنكه بنياني استوار براي كسب        
 .هويت، تا زماني كه به تحول و رشد نرسند، بدبين بود كاران بي تازه

گيـري از   هـاي خـاص در بهـره    شناسند، به روش ان را نمي آنه كاربران خود و خواست بسياري از نوپاها كه   
ترها را نيـز     نظارت بزرگ . هاي شركت مادرِي با تجربه محرومند       اند و از پشتوانه و ياري       فناوري نينديشيده 

 . قبول ندارند
 

 هاي متكي به سبك و متكي به مفهوم تفاوت بين داتكام

 فهومهاي متكي به م داتكام   هاي متكي به سبك داتكام

ــد“ فضايي را اشغال: هوشمندانه” هزينه كردن“ ــمندي” كســـب درآمـ ــاهي : از هوشـ جايگـ
 .و درآمدزا بيافرينيد   .شود پسند كنيد، پول سرازير مي مشتري

 شناخت عميق از كاربران   شناخت ناهمگون از كاربران

 ريزي شده دگرگوني برنامه    دگرگوني گزينشي

 مشتريان/ كاربران: خاطبان اصليم   بازار سرمايه: مخاطبان اصلي
 تراز شده با مفهوم بازاريابي: فناوري روابط عمومي/ زير نفوذ بازاريابي: فناوري
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ـ   : ارتباطات باز فـراوان    گذار، مهار در دست بنيان: تساوي غيرواقعي انـدركاران هـرم      دسـت  هدرگيـري هم
 فعال  قدرت نهفته، كيش شخصيتي

ها فراوان، ولـي نظمــي روشــن         گزينـه: پذير انعطاف   وحتـي در قرارهـاي تحويل: غيرجـدي
 برقرار     ها  هماهنگي

پاداش كارها، برخاسـته از پـايين سـازمان         : جا تفريح به   جاري از باالي سازمان،: تفريح اجباري
 تأثيرگذار بركار

 تعهد خدمت: رعايت اخالق اجتماعي   وكارمحور كسب: تنها كاربرد

يكـي در پشـت     : در حقيقت دو اينترنت داريم    . خورد  ر نهاد اينترنت نيز به چشم مي      سبك در برابر مفهوم د    
 هديگـري آنچـه بـر صـفح       .  خدمات اينترنتي و ارتباط كاربران به شبكه       ههاي فني تأمين و عرض      پرده، بخش 

يشـتر  بخـش دوم ب   . بـرد   بينيم، چيزي كه مردم را به دنياي اََبرفضاي اينترنتي مي           ها مي  نمايشگر و در سايت   
 . فرهنگ الكترونيكي دارده سبك و شيوهجنب

 
 چرا تغييرات صوري كارآمد نيستند؟

هـا را      سـازمان  هبرخي عقيده دارند اينترنت قوانين رقابت را از نو خواهـد نوشـت، معيارهـاي سـنتي ادار                 
گروهـي ديگـر    . وكارها فـراهم خواهـد كـرد       هاي بسياري براي رشد كسب      دگرگون خواهد كرد و فرصت    

تواند، قول داده و      زيرا بيش از آنچه مي    . هاي الكترونيكي به كناري نهاده خواهد شد        اد دارند كه فعاليت   اعتق
ها را نيز شاهد مثال       كاهد و شكست پياپي داتكام      وري مي   گيرد و از بهره     پست الكترونيك هم بسيار وقت مي     

 .آورند بدبيني خود مي

تر بـه دنيـاي اينترنـت        ش دارند تا آنجا كه ممكن است كم       هايي كه مملو از بدبينان هستند، تال        سازمان
يك شركت با برپا نمودن چنـد سـايت         . دانند  كنند و آن را نهايت كار مي        يكي دو سايت برپا مي    . وارد شوند 

پيـروزي در ايـن راه نيازمنـد        . اينترنتي، كه حالت و كاركرد وسايل آرايشي را دارد، تغييري نخواهـد يافـت             
ـ           .  الگوي كار و سراسر سازمان است      هدسي دوبار بازانديشي و مهن    هنيازمند چـالش بـا افكـار كهـن در زمين

دهي   رفتار مديريتي و پاداش     گيري، روش كار و عمليات،      ، تصميم )درون و برون سازماني   (ارتباط با مشتريان    
 .اينها مسايل انساني و غير فني هستند. باشد و حفظ كاركنان مي
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  دگرگوني هستند؟هها، كدام آماد چابككندروها در برابر 
بنـدي از    ايـن تقسـيم   . ها و كندروها   چابك: اند  خط به دو گروه اصلي تقسيم شده        برون ههاي جاافتاد   شركت

 .گيري از اينترنت ناشي شده است  بهرههآنها در زمين) يا نشدن(ها و نيز متحول شدن  پاسخ به پرسش

ـ        هو زودتر از رقيبان به حوز     وكار بنيادين را با شتاب       ها كسب   چابك  كـار و    ه اينترنـت كشـانده و از نتيج
 . رسيدن به هدف خود خشنودند

اي كـه از رقيبـان    به گونـه . پذيرند برداري را از اينترنت مي ترين بهره  افتند و كم    كندروها دير به راه مي    
 .وامانده و از دستاورد خود ناخشنودند

وكـار كنـوني و     شده آن را فرصتي براي ارزيابي و بهسازي كسـب    ها اينترنت را با آغوش باز پذيرا        چابك
رسد كه به روشي سازمند و گـام بـه     به نظر مي  . آورند  هاي ديگر از فناوري نوين به حساب مي         برداري  بهره

اي يكپارچه و مدون از سوي مـديريت بـاال بـدين              مانند تا برنامه    منتظر نمي . كنند  گام با موضوع برخورد مي    
سپس موضوع را   . زنند تا به روند مناسب برسند       هاي گوناگون دست مي     به تجربه . الغ و اجرا گردد   منظور اب 

نمايند تا پشتيباني آنان را براي تثبيت برنامه و گسترش به سراسر              به سطح باالي رهبري سازمان منتقل مي      
و همكـاري آن بـا      شود تا ضمن حفظ استقالل واحد اينترنـت، همـاهنگي             كوشش مي . كشور به دست آورند   

كننـد و رفتـه رفتـه         گري آغاز مـي     با وسواس و پرسش   . خوبي برقرار گردد   خط سازمان به   هاي برون   بخش
 .اندازند فرهنگ الكترونيكي و الگوي تازه را در سراسر سازمان به جريان مي

به جاي  . كنند   مي  نو آغاز  هبا انكار پديد  . شوند  رو مي   اي ديگر با موضوع و دگرگوني روبه        كندروها به گونه  
كننـد كـه      اهميت جلوه داده و گمـان مـي        هاي فناوري نو، آن را كم        توانمندي هوجو در زمين   پرسش و جست  

پذيري و برانگيختن كنجكـاوي      به جاي انعطاف  . شود آن را به فراموشي سپرد، يا تنها اندكي به كار گرفت             مي
هاي گذشته چشمان آنان را كـور كـرده و تصـور     زيدهند تا پيرو    هاي تازه، اجازه مي    سازمان در فهم تفاوت   

 .آساني كنار آمد توان با اين مورد نيز به كنند كه مي

اين حالت تنها موجـب هـدر رفـتن نيـرو و تـوان بيشـتر                . شود  گاهي افكار با خشم و سرزنش همراه مي       
ـ        همرحل. دهد  سازمان شده و واماندگي را افزايش مي       ني، پـذيرش و     دگرگـو  ه دوم كـار كنـدروها در زمين

 هگـاهي نيـز زود شـيفت      . آورند  به جاي نوآوري و خالقيت، اغلب به تقليد روي مي         . پرداختن به ظواهر است   
سـازماني   هـاي ژرف درون     به دگرگـوني  . گيرند  شوند و رقيبان را دست كم مي        هاي اندك خود مي     پيروزي

 .اند به تقليدي دست دوم پرداخته اينها تازه  رسند، ها به نوآوري مي پردازند و آنگاه كه چابك نمي

هـاي راسـتين و       هاي ظـاهري بـه دگرگـوني         دگرگوني هچالش بزرگ پيش روي كندروها، گذر از مرحل       
هاي كندرو تنها هنگامي كه شـاهد كـارآيي و            دهد كه رهبري شركت     ها نشان مي    پژوهش. باشد  بنيادي مي 

 .دهند سوددهي آشكار فناوري نو شوند، بدان تن در مي

محور، به تالِش شايسته نياز      هاي چابك نيز براي درك محيط و چگونگي كاركرد دنياي شبكه             شركت حتي
هاي مختلف است كـه بـا رونـد سـنتي بسـيار               چالش بزرگ، شناخت چگونگي كنش و واكنش بخش       . دارند

 .باشد متفاوت مي

گذارند  لكترونيكي پا ميوكار ا هاي چابك با ديدي مثبت و اميدوار به ميدان كسب    به طور خالصه، شركت   
 .و به عوامل بنيادين فرهنگ آن نزديكند
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 :اين عوامل عبارتند از

 .گيرند هاي اجرا و بهسازي را پيش مي راهبرد تمرين 
 .گشايند هاي فراوان مي در را به روي شريك 
 .كنند مانند را يكپارچه مي هاي كوچك ياخته سازمان 
 . نمايد گهداري ميآفرينند كه نخبگان را جلب و ن فرهنگي مي 

 
 

 امواج سركش

 را بـه بـار       اي از پيـروزي     ها بايد براي خود ظرفيتي بسازند كـه زنجيـره           در دنياي پرشتاب اينترنت سازمان    
 .آنان براي اين مهم به امواج سركش نيازمندند. آورد

تازه يا تكـراري از     هاي    اي از نمايشنامه     تتاترهاي سنتي، در هر فصل دسته      همديريت سنتي، همانند برنام   
زيبـايي و    هايي كه بايد به     شود و واژه    به هر هنرپيشه نقشي واگذار مي     . كنند  اي مشخص اجرا مي     روي نوشته 

روي كنـد مـورد انتقـاد        اي كه تك    گذاري شده و هر هنرپيشه      مرزها از پيش نشانه   . همواره يكسان ادا كنند   
 .گيرد قرار مي

از . اي كامـل پـيش از آغـاز بـه حركـت هسـتند               ظـيم برنامـه   ها هنوز هـم خواهـان تن        برخي از شركت  
مـدير ارشـد يـك      . هاسـت   زدگي بيزارند در حالي كه اينترنت و بازرگاني الكترونيكي پر از شـگفتي             شگفت

 :گويد مي” داتكام خواه“شركت 

ـ    . شـده و از پـيش روشـن بـود          كرديم كه همه چيز حساب      ما در محيطي كار مي    «  هـر   هطراحـي و عرض
رونـد كـه      اينك در واحد الكترونيكي شركت با شتابي پيش مـي         . كشيد   ماه به درازا مي    ٢٤ تا   ١٨نو   هفرآورد

 ».براي بسياري از ما همراه شدن با آنها دشوار است

ها را در برابر چيـزي كـه هرگـز            توان واكنش انسان    زيرا نمي . نوآوري در ذات خود با ابتكار همراه است       
راع نشده، يا امري كه رخ نداده است دانست، انسان گاهي نيازهايي دارد كه              چيزي كه هنوز اخت     ايد،    نديده

 . پذيرد شناسد، يا توان توضيح آنها را ندارد، ولي همين كه ببيند، مي خوبي نمي خودش هم به
 

 آيند امواج سركش همچنان به پيش مي
.  مناسب كار با اينترنت اسـت      پيروي از روش تئاترهاي ابتكاري بسيار     . گراست فرهنگ ابتكار فرهنگ آينده   

توانند صـبر     به دو دليل مهم و بزرگ، رهبران نمي       . باشد  هاي پرشتاب مي    اين فناوري خود مشوق دگرگوني    
 .كنند تا همه چيز آماده و تراز شود، آنگاه فرمان حركت بدهند

م تـأخير   دو. خواهنـد   كننـد كـه خـود مـي         نخست اينكه كاركنان مهارپذير نيستند و برخي كـاري را مـي           
. كم پرهزينه خواهد بود    اي نشان داده كه اگر دير بجنبيد، ورود دشوار، يا دست            اقتصاد شبكه . زاست هزينه

هاي بعدي در جريان باشد، هرگونه حركت كـردن، بهتـر از              بنابراين چنانچه سياست بهسازي و تراز نمودن      
 . ركت استزود واكنش نشان دادن بهتر از كامل شدن پيش از ح. درجا زدن است
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 بي نقص، اطالعـات كامـل،       هنبايد منتظر برنام  . ها بايد هر چه را مانع حركت است كنار بگذارند          شركت
پـذيري و   فرهنگ الكترونيكي، يادگيري، دگرگـوني  . بررسي دقيق آنچه گذشته است، و ترس از اشتباه ماند         

هاي چابـك    شركت. اند  آغاز كرده هنگام   شوند زيرا به    هاي چابك زود متحول مي      شركت. طلبد  حركت را مي  
هـا را يكـي پـس از ديگـري در             شوند و پيـروزي     هاي دگرگوني و خالقيت سوار مي       اي پياپي از موج     بر دسته 

 . گيرند آغوش مي

 
 

 ها مرتبط نمودن داتكام

آورند تا بدين وسـيله رقيبـان را بـه شـريك              به بازرگاني الكترونيكي روي مي    ” داتكام خواه “هاي    شركت
ـ      هدر اين فرآيند، دِر دسترسي به اطالعات گسترد       . ل نمايد تبدي  شـريكان گشـوده     ه جهاِن تازه بـرروي هم
. آورنـد   ها را براي تسهيل اين هـدف فـراهم مـي            هاي پشت پرده و پشتيبان برترين فناوري        گروه. شود  مي

هـا را دارنـد،    مشاركتگيري از     هاي مستعد، كه توان بهره       گروه ههاي مالي نيز منابع را در اختيار هم         شركت
 . دهند قرار مي
 :هاي گوناگوني همچون عنوان

رواج يافته  ”....اي و  هاي شبكه هاي الكترونيكي، تركيب دادو ستد اينترنتي، مشاركت الكترونيكي، سازمان“
ولي شـرح و ثبـت چيزهـايي كـه پيوسـته در حركـت و                . هاي نو ساخت   توان با آنها يك فرهنگ واژه       كه مي 

 .پوشاني پيچيده دارند، بسيار دشوار است بوده و با هم ارتباط نزديك و همدگرگوني 

 هها محدود نبوده و جنب     ارتباط. واحدهاي اينترنتي درازمدت، انحصاري و داراي مرزهاي مشخص نيستند        
 .اي است كه از جهاني ديگر آمده باشد دنياي ابرفضاي اينترنتي همانند پديده. جهاني دارند

هاي   اند كه در جستجوي همكاري     اي تازه   هايي ويژه و از گونه      نمايان دنياي پيوندها، سازمان   كاشفان و راه  
 .باشند سابقه مي سودمند و برخوردار از امتيازهاي بي

هـاي مشـاركتي از       هـا و وابسـتگان، ارتبـاط        وكار كنوني، ايجاد جامعه    اتحادهاي راهبردي، گسترش كسب   
 .است” آفرينان همكاري“توان اطالق كرد  ها مي  چنين افراد و سازمانعنواني كه به. هاي آن هستند نمونه

هايي نـو     پيوسته در جستجوي يافتن راه    . اند  آفرينان در برقراري پيوندهاي انساني و عملي خبره        همكاري
اي   هـاي تـازه     بـرداري   هاي مختلف تركيب كـرده و بهـره         هستند تا نيروهاي خودي و شريكان را به صورت        

ها   كنند، و روابطي را ميان گروه       ها را به هم معرفي مي       كنند، انسان   تر مي   ها را به هم نزديك      سازمان. بنمايند
 .اند ها پيش متحد همديگر بوده سازند كه انگار سال برقرار مي

هاي دور از هم را  زن ستاره هاي چشمك  آفرينان فرصت همكاري. در آسمان ستارگان فراواني وجود دارد   
هـايي از   در دوران اينترنـت برپاداشـتن شـبكه    . آورنـد   يك صورت فلكي آشكار به وجود مـي        گرد آورده و  

هـاي    بنابراين، رهبران بايـد بـه موضـوع همكـاري         . شريكان براي موفقيت، بسيار با اهميت و ضروري است        
گسـترش  هاي برگرفته از آن را در سازمان خـود   اي توجه ويژه داشته باشند و آگاهي از مزايا و درس     شبكه
 .دهند
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 :عوامل اجرايي اين مهم عبارتند از

 تمركز برآينده 
 تأكيد براكتشاف و نوآوري 
 هاي استوار گذاري براي ايجاد ارتباط سرمايه 
 اعتمادآفريني 
 تخصيص مناسب منابع 
 توجه از سوي مديران ارشد 
 وكار شريكان غرق شدن در كسب 
 هاي انساني رتباطاستوار نمودن شبكه، ايجاد تاروپودهاي چند اليه از ا 
 اعمال سياست تدبير و تدبر 
 حذف موانع سازماني بر سر راه مشاركت  

 
 

 انهدام و ساخت مجدد سازمان

 .تا پريشان نشود، كار به سامان نرسد

درنـگ راهـي بـه سـوي دنيـاي نـو بگشـايند و بـا گماشـتن                     كنوني ناچارند تا بي    ههاي جا افتاد    شركت
اينترنت را نبايد تنهـا    . هاي تازه جاي پايي در ميان مشتريان اينترنتي بازكنند         آرايي  هاي تازه و صحنه     هنرپيشه

بـا رفـتن بـه فضـاي بـرخط          . خـورد   ها پيوند مي     كانال هاينترنت رابطي است كه به هم     . يك كانال پنداشت  
 .يابند كه بايستي عمليات سنتي را به گستردگي بازنگري كنند ها رفته رفته درمي شركت

 .شود ها مطرح مي  سطح از پيچيدگي در برابر شركتيك پرسش در دو
  چگونه كسب و كار الكترونيكي خود را سازمان دهيم؟:سطح محدود
  سراسر سازمان را چگونه تغيير دهيم؟:سطح گسترده

در حـالي كـه مخاطـب بخـش       . طلبد  شركت به مشتريان برخط را مي      هبخش نخست روآوردن صميمان   
هـا انعطـاف پـذيرتر،       ها نشان داده كه چابك      پژوهش. سازماني است  ونهاي بزرگ در     چالش  دوم پرسش، 

در . كنند هاي كندرو عمل مي  تر و با تفويض اختيار بيشتر به كاركنان، بسيار متفاوت از شركت            همكاري كننده 
 :ها اين شركت

 ها به جاي تكروي، همكاري دارند واحدها و بخش 
 نگرند برخوردها را به چشم فرصت خالقيت مي 
 را دارند) مجاز( انجام هركاري هكاركنان اجاز 
 .شود ترها گرفته مي ها به جاي ارشديت، توسط آگاه تصميم 
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كاركنان در  . دار و باانگيزه رفتار كند     اي هدف   خواهد تا مانند جامعه     كار در فرهنگ الكترونيكي از سازمان مي      
 خود، نسبت به ديگران نيـز مسـئوليت         افزون بر انجام وظايف   ) به جاي استخدام  (جامعه با احساس عضويت     

 .پذيرند مي

در اينجـا نيازمنـد بـه       . يكپارچگي سازماني به ياري اينترنت، با سازمان متمركـز سـنتي متفـاوت اسـت              
 جهـاني   هدر شـبك  . افزايي كاركنان هستيم كه پيامدش خالقيت و نوآوري است         پذيري ساختار و توان    انعطاف

ديوانساالري برخوردار از ساختاري هرمـي،      . رو هستيم  ر با يك جامعه روبه    اينترنت به جاي ديوانساالري بيشت    
اطالعات از باال به پايين و در حد نياز زيردستان          . هاي از پيش تعريف شده و فرماندهي و پايش است          ارتباط

هـاي مـدون، اعضـا داوطلبانـه بسـياري            در جامعه، افزون بر پـذيرش مقـررات و قـانون          . شود  سرازير مي 
ممكن است كه جامعه در نقشه و نمودار مشخص شـده باشـد،   . گيرند هاي ديگر را هم به عهده مي     يتفعال

ديوارهـاي  . باشـد   جامعه برخوردار از هر دو عامل كالبد و روان مـي          . ولي پيوندهاي عاطفي نيز موجود است     
همچنين بايـد   . ردد آفرينش و رشد جامعه فراهم گ      هسنتي جدايي واحدهاي سازماني بايد فروريزند تا زمين       

 .اي برپا نشود  نوپا، ديوارهاي تازههتوجه داشت كه در جامع
 : سازماني موفق مؤثرندهشش عامل در آفرينش جامع

 ساختار تراز شده .١
 ها و انضباط مشترك روش .٢
 هاي چند كاناله چند سويه ارتباط .٣
 سازي يكپارچه .٤
 هاي مرزشكن ارتباط .٥
 هويت مشترك، سرنوشت مشترك .٦
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 چگونه هوشمندان را جذب كنيم؟

 . هستي است جهانهسرمايترين  انسان به عنوان نيروي كار بزرگ

 جلـب   ههـدف عمـد   . اسـت  كاركنـان    ترين دردسـر نيـز     ترين دارايي شركت، كاركنان و بزرگ      بزرگ
ي در به ها در سراسر جهان به رقابتي باورنكردن    سازمان.  است كاركنانكاركنان، انگيزش كاركنان و نگهداري      

 .رو هستند اي روبه سابقه چنگ آوردن هوشمندان پرداخته و در اين راه با بحران و مقررات بي

وارد به بازار، با جنِگ ربودن        ها را نيز همانند كارآفرينان تازه        غول  كمبود نيروهاي خبره در فناوري نوين،     
ن جاسـوس و بررسـي نيروهـاي        درست مانند ميدان جنگ، از راه فرستاد      . هوشمندان درگير ساخته است   

 .كنند  به گزينش و ربودن اقدام مي دشمن،

اي ناشي از جنگ اشـتياق بـه حضـور در ابـر               رقابت در به چنگ آوردن و نگهداري هوشمندان، تا اندازه         
ها بايد در اين محيط برجسته كارهاي بزرگ، با سـازگاري چشـمگير ارائـه                 شركت. باشد  فضاي اينترنتي مي  

 .دهند

.  يك زنـدگي كـاري پيروزمندانـه نيسـت         ه درازمدت در سازماني بزرگ و نيرومند، ديگر نشان        اشتغال
تري براي رسيدن به     هاي فراوان  امروزه راه . ها اكنون بيش از تأمين شغلي، خواهان تأمين مالي هستند           انسان

 .تأمين مالي در اختيار است

 ماننـد درخـت در يـك مكـان مانـدگار             ر،محو هاي اينترنت   آشكار است كه هوشمندان آگاه به فعاليت      
هـاي بهتـر، پيوسـته در حركـت و      همانند جانوران هستند كه براي يافتن فرصت. دوانند نشده و ريشه نمي   

 .گر هستند دانشگران خانه بدوش و كوچ. باشند تكاپو مي

هـا  همـين نيرو  . ها، جذب نيروهاي هوشمند به هـر بهـايي اسـت             يك بسياري از شركت    هاولويت شمار 
كنند، ولي كارفرمايان     هستند كه اغلب ارزش يك شركت اينترنتي موفق را در بورس ساليانه چند برابر مي              

 .هاي خود در نظر بگيرند نيز ناچارند تا حدودي براي پرداخت

هايي در حقيقت موفقيت امروز است كه بـه خشـنودي فـردا        گذاري  اما بايستي قبول كرد چنين سرمايه     
) مانند واگذاري سهام بـه كاركنـان    (محور   هاي پاداش آينده    ه همين دليل است كه طرح     ب. منجر خواهد شد  

كنند و ايـن امـر بـر          در اين حالت كاركنان نسبت به سازمان احساس مالكيت پيدا مي          . سزايي دارند  تأثير به 
 :رشمردتوان ب ها، موارد زير را مي گونه پاداش از جمله پيامدهاي اين. گذارد كاركرد آنان اثر مي

 احساس بادوامي و ماندگاري شركت، به ويژه براي تازه استخدام شدگان 
 احساس مالكيت و مشاركت در بهسازي و نوسازي سازمان 
 كاران ها در ياري و كمك رسانيدن به تازه انگيزه دادن به باتجربه 

 : يعني امروزين تعهدهبايستي سه جنب” جذب هوشمندان“به هر حال براي برنده شدن در پيكار 

 توجه به امروز، انديشه فردا ←ــ  چيره دستي 
 ”من“به ” ما“هاي  برخورداري از كمك  ← عضويت  ــ

 تر  باور به هدفي بزرگ                 ←ــ  معناداري 
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 .را شناخته و رعايت كنند
 
 

 دگرگوني مواج، راهي براي فردا

  دلخواه برسيم و آنجا ماندگار شويم؟هچگونه به نقط

اي پر از اشياي مورد  گنجه. غايت متفاوت از زندگي است    ستي بدانيم كه فرهنگ الكترونيكي روندي به      باي
اين فرهنگ نيازهاي مشخصي براي دگرگوني دربردارد       . گيرد  نياز ما نبوده و با اندكي تغيير دكور شكل نمي         

 :كه عبارتند از

تمرين و بهتر هر دور از      (هاي تئاتري     هاي پرشتاب، شركت را به سوي راهبرد تمرين         نياز به نوآوري   •
 .كشاند مي) دور پيش

 .دهد  شريكان را افزايش ميهتكيه بر شبك) بزرگ و باشتاب در همه جا(هدف  •
انـدركاران همچـون اعضـاي يـك           دست هدارد تا با هم     ها را وامي   افزايش نيروي مشتريان، شركت    •

 .به كشف و رفع آن بپردازندجامعه رفتار نموده و پيش از شناخته شدن هر عيبي، خود 
هاي خـوب، بـه آفـرينش         ها در كنار پرداخت     شود تا شركت    رقابت در جلب هوشمندان سبب مي      •

 . دستي، عضويت، و معناداري، براي كاركنان فراهم گردد محيطي بپردازند كه در آن چيره

قيقـات نشـان داده كـه       تح. دهند  هاي روزانه خود را نشان مي        فعاليت هاينها نيازهايي هستند كه در هم     
پذيري به معناي همه چيـز       فرهنگ دگرگوني . افزايي كاركنان را در پي دارد      برخورد مثبت با دگرگوني، توان    

كمال و درست انجام دادن نيست بلكه به معناي همه چيز را با شـتاب انجـام دادن، از آن يـادگرفتن و                        را به 
هاي موجود و آناني كـه بـراي          اين است كه شركت   پرسش  . اي نو و كارآمد درآوردن است       سپس به شيوه  

توانند با شتاِب اينترنت تغيير كنند؟ برخي گمان دارند كـه             اند، چگونه مي    همراهي با دگرگوني شكل نگرفته    
هاي نو و سپردن كارها به دست كساني است كـه در ايـن فرهنـگ پـرورش                     كار برپا نمودن سازمان    هچار

 .اند يافته
هاي چشمگيري آفريده شده و بخش بزرگي از         هاي جا افتاده، ارزش      در شركت  .اين نظر درست نيست   

هـا بـه      بنابراين، بايد كاري كرد كه چرخ دگرگوني در اين سـازمان          . باشد  ها بر دوش آنها مي      اقتصاد جامعه 
اين اقدام با يك دگرگوني بزرگ و يكباره شدني نيست فرهنـگ  . گردش درآمده و رفته رفته شتاب گيرد    

. ريـزي گـردد     هاي كار سازمان برنامـه      بايد در شيوه  ) سكوي پرش به سوي بازرگاني الكترونيكي     (وني  دگرگ
بدون تن دادن به دگرگوني بنيادين و سازمند، شركت دوباره به روش ديـرين و الگوهـاي كـاري گذشـته        

 .گردد خود بازمي

امـل مهـم و مـورد نيـاز را در           كند تا با شايسـتگي عو       اي وجود دارد كه به رهبران كمك مي         الگوي ساده 
 اين چـرخ نمايشـگر يكـي از         ه دگرگوني نام دارد زيرا هر پر      هاين الگو چرخ  . فرهنگ الكترونيكي لحاظ نمايند   
 .آورند  دگرگوني را به گردش درميهآيند و چرخ عواملي است كه در پي هم مي
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  دگرگونيهچرخ
  همگاني، ديدگاه مشتركهزمين

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ونيرهبري دگرگ

 هاي ثبات هاي تازه و مهارت چالش
زندگي در فرهنگ الكترونيكي، يعني زندگي در دگرگوني، دگرگوني مداوم، با حركت رو به جلـو، همـه جـا                    

 ...ناپذير، نه دگرگوني محدود و تنها يكبار، دگرگوني به عنوان شرط بقا حاضر و پايان

وكـار الكترونيكـي     بران ناچارند تا با مخالفان كسـب      ايستند، و ره     مي  ها معموالً در مقابل دگرگوني      انسان
 :ها وجود دارد حداقل ده دليل به شرح زير براي مخالفت با دگرگوني. دربيفتند

 .از دست رفتن جايگاه گمنام شدن، ترس از كاهش اعتبار،  .١
 .گيري به كسان ديگر از دست رفتن كنترل، انتقال قدرت و اختيار تصميم .٢
 .ي نسبت به آنچه رخ خواهد دادعدم اطمينان و ناآگاه .٣
رو شـدن و نداشـتن فرصـت         زدگي، حالت دفاعي گرفتن، بـدون هشـدار بـا امـري روبـه              شگفت .٤

 .هاي جاري و الگوي فكري فرد وجود تفاوت، ناشناخته بودن و ناهمخواني، دگرگوني با عادت.آمادگي
 .ها  پيروزيهترديد در پيروزي، نگراني براي آينده و توان ادام .٥
 .ها و وظايف ات جانبي، نگراني از اثرگذاري بر ديگر فعاليتتأثير .٦
هاي تازه و نبود وقـت كـافي بـراي            هاي تازه، آموختني    ايجاد كار اضافي، ايستادگي در برابر فعاليت       .٧

 .انجام آنها

هانمادها و نشانه  

 ساختار و فرآيند

 آموزش كارورزي
 ابزار اقدام

 شناسيقدر
 ها و پاداش

 ها، معيارهدف
 و بازخورد

 قهرمانان و پشتيبانان
 

 ارتباطات، تبادل
 ها بهترين تجربه

 هاها، رويهسياست
 نظام ترازسازي

دگرگوني
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 . مشكالتي كه هرگز حل نشده استههاي گذشته، وجود خاطرات ناگوار در نتيج رنجش .٨
 .بارآوردن دگرگوني ردآفريني و زيان بهتهديدهاي راستين، خشم از د .٩

هـاي    رهبـران بايـد مهـارت       خطر و آرام هم ايستادگي بروز كند،         از آنجا كه ممكن است حتي در شرايط بي        
 .هاي انساني اين پديده را در شرايط متالطم، به خوبي بياموزند برخورد با جنبه

ها بـه تعهـد      از روي موانع و تبديل ايستادگي     فرهنگ الكترونيكي به رهبراني نيازمند است كه راه پريدن          
 . خوبي آموخته باشند سازماني را به

 ):سازي هاي خبرگي در دگرگون مهارت: (هفت مهارت سنتي با دگرگوني وابسته به نوآوري پيوند دارند

 هم خواني با محيط

  بازهانديش

 بخش ديدگاه الهام

 آفريني ائتالف

 هاي كاري پرورش تيم

 شبرد كارهاي دشوارپافشاري در پي

 اعتبار دادن و قدرداني
 

تـوان بـه      ها را نمي    اين گام . سازي مراحلي منظم و مرتب و متوالي ندارد        هاي خبرگي در دگرگون     مهارت
راحتـي پـس و پـيش        ها به   در دنياي پرشتاب الكترونيكي امروز، اين گام      . طور منظم و پشت سرهم برداشت     

 .شوند مي

ها پس از شكل گرفتن يـك انديشـه           گيرند، گاهي انسان    ليتي را به عهده مي    گاهي يك گروه با هم مسئو     
هـاي    برترين ويژگي . سپارند تا پياده كند     اي نو را به يك رهبر تازه مي         پيوندند، و گاهي نيز انديشه      بدان مي 

 ابتكار، اعتماد به نفس، شـور و تـوان        : سازي كاربرد دارد شامل    شخصي رهبران كه در هر كوشش دگرگون      
هاي انساني به شركتي كارآمد و پيروز، نيازمند آمـوختن برخـي     تبديل اين كيفيت  . قانع كردن ديگران است   

 :هاست كه عبارتند درس

 .ها هم بايد به باور برسند قدرتمندي و شور و شخصيت انساني كافي نيست، ديگر انسان •
 .ماندني و ديدگاه را استوار سازيدزمينه را به ياد . ها را در پشتيباني از دگرگوني سامان دهيد داده •
هـا در راه تـأمين منـابع          از ارتبـاط  . ها بها دهيد    سازماني ها و برون    سازماني  درون هبه دانش و تجرب    •

 .استفاده كنيد
هاي پياپي به راه اندازيد تا پيامتان هـر چـه             بر باشد، موجي از ائتالف     ممكن است جلب حمايت زمان     •

 .تر پخش شود گسترده
كننـد   به كساني كه ايستادگي مي. تر كنيد ا خسارت به ديگري بر اثر دگرگوني را هرچه كم    بكوشيد ت  •

به آنان نزديك شـويد و      . راستي مورد نيازتان است    گويند كه به    گاهي چيزهايي مي  . گوش فرادهيد 
ر اگر نتوانستيد آنها را بـه راه بياوريـد آنهـا را از سـازمان كنـا                . نشان دهيد كه در كنارشان هستيد     

 .بگذاريد
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بفهميد كه از افراد و سازمان      . مخاطبان را بشناسيد  . آهنگ حركت را مناسب شرايط خود برگزينيد       •
 .ولي شتاب و فشار مناسب را از ياد نبريد. ها تكيه كنيد آيد و بر همان چه كاري برمي

 .اجراي كارها را پيگيري نماييد. پافشاري و ايستادگي كارساز است •
سازي بكوشيد تا احساس خوبي در همگان        درفرآيند دگرگون .  و گفتگو با ايشان    حركت با به دوستان    •

 .به وجود آيد

دهي بـه معنـاي تغييـر شـكل          شكل. سازي است  دهي برابر با دگرگون    محور امروز، شكل   در دوران اينترنت  
 .دهد  نمايش رخ ميهدرنگ بر روي صحن ها بي در ابرفضاي اينترنتي دگرگوني. باشد مي

 
 

 را متحول سازيمخود 
 هاي انساني و تكامل اجتماعي مهارت

توانـد جـاي    ولي نمـي . باشد ها مي  نتيجههبخش و چند برابر كنند  جهاني اينترنت ابزاري پرتوان، فزوني هشبك
فعاليـت در   . اند جهان را فتح نخواهند كرد       افرادي كه فقط به اينترنت چسبيده     . هاي شخصي را بگيرد     ارتباط

) هاي واقعـي      انسان(همانند استفاده از يك باتري است كه اگر پس از مدتي به برق              ) مجازي(دنياي نمادين   
 .افتد وصل نشود، از كارآيي مي

ولـي  . نياز به انديشـيدن، عينـي و دنيـايي را انجـام دهنـد              ها اجازه دهيد تا كارهاي جاري، بي        به دستگاه 
سازي و دگرگوني سازماني نيازمنـد بـه         ها، فرهنگ   برقراري اتحادهاي راهبردي، ائتالف     پيشرفت، نوآوري، 

هاي شخصي بـه وجـود       هاي ذهني هستند كه تنها در سايه ارتباط         هاي انساني و هوشمندي     كارگيري مهارت 
 .آيند مي

 هفناوري اينترنت كه اهميت زمان و مكـان در معنـاي سـنتي را از ميـان برداشـته اسـت، تنهـا در سـاي                         
هنگـامي   ”بـرخط “هـاي   كـارآيي فعاليـت  . شود م راستين خود، سودمند واقع ميهاي انساني، به مفهو ارتباط
 .پشتيباني شوند” برون خط“هاي  گير است كه از سوي فعاليت چشم

هـايي    كمبود انسان .  اقتصاد نوين است   هترين چالش در صحن     بزرگ  رقابت در جذب نيروهاي هوشمند،    
وكـار الكترونيكـي    رگوني عميق و پيوسـتن بـه كسـب    يك دست يافتن به دگ   هبا مهارت مناسب، مانع شمار    

 .است

 همـراه بـا     (.I.Q)” هـاي هوشـي     مهارت“ مهم به كارگيري     ههاي موفق همگي نشانگر نكت       شركت هكارنام
اينها از هفت كيفيت ذهني برخوردار هستند كه در هـر دو شـكل              . باشند   مي (.E.Q)” هاي احساسي   مهارت“

 .اند  بروز دادههاي استداللي و احساسي توانمندي

 .پروري كه فرصت ديدن الگوهاي نو را برايشان فراهم ساخته است نشان دادن كنجكاوي و خيال •
كوشند تا خود را به ديگران شناسانده و با           مي.  در برقراري ارتباط با ديگران از دور و نزديك          مهارت •

 . هاي متفاوت ديگران نيز آشنا گردند روش
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هـاي    كوشـند تـا پلـي ميـان انديشـه           شوند و مي    يك ديدگاه پايبند نمي   وطناني هستند كه به      جهان •
 .گوناگون بيافرينند

پيوندند و به اتحادهـاي چنداليـه و پيچيـده معنـي              ها را به هم مي      گريزند، نقطه   ها نمي   از پيچيدگي  •
 .توان همخوان شدن با شرايط تازه را دارند. بخشند مي

 فرهنگ سـازماني اسـت،      ههاي برخاسته از آنها كه سازند       اي از نيازهاي انساني و حركت       به زنجيره  •
 .دهند به پرورش تن و روان اعضاي تيم خود بها مي. حساس هستند

نگرنـد و از هـر انديشـه و پيشـنهاد             ها به چشـم منـابع هوشـمندي، نـه زيردسـتان مـي               به انسان  •
 .كنند اي استقبال مي هوشمندانه

ي، بيشـتر از تـوان انديشـه و رسـايي صـداي خـود       به جاي تكيه برقدرت سـازماني در امـر رهبـر     •
 .كنند برداري مي بهره

 .شود ناميده مي” تحول“راستي  اين است آنچه به

هـاي برخـوردار از ايـن     هايي است كـه سـازمان    كسب مهارتهدهنده يا بازدارند آيا اينترنت خودياري  
 : اينترنت سه نگراني وجود داردهفناوري نياز دارند؟ در زمين

 هاي اجتماعي ها و آراستگي  مهارتــ 
 ــ  پرورش هوشمندي

 پذيري در اجتماع ــ  مسئوليت

. ها بيشتر اجتماعي است تا فني       دهد كه مسئله و موضوع نگراني         ها و اظهار نظرها نشان مي       بررسي بحث 
. اشـته باشـد   اي د   تواند تأثير مثبت و سازنده      در جاهايي كه معنا و مفهوم اجتماعي مطرح است، اينترنت مي          

هـاي دنيـاي بـرخط، در گـرو           مندي شايسته از توانمندي     بهره. در غير اين صورت تأثيرها منفي خواهند بود       
 . باشد خط مي  برونه خوِب به هم پيوستهپيدايش يك جامع

و (هاي فنـاوري       شركت ههايي را از بين ببرد، كه در ادار         ها و مهارت    آوري اينترنت حساسيت    چنانچه فن 
طرف  اينترنت عاملي نيرومند، ولي بي    . ضروري است، براي خودش مصيبت بار خواهد بود       ) ها  زمانديگر سا 

  سـازي،  آيند برقرار است اينترنـت بـه رابطـه          هاي رو در رو در محيطي خوش        اي كه ارتباط    در جامعه . است
اي اجتمـاعي   در جاهايي كه پيونده   . پذيري گروهي خواهد افزود     وري و مسئوليت    گسترش هوشمندي، بهره  

 . ضعيف است، اين عوامل مثبت را نابود خواهد ساخت

 . دانيم كه بتوان عنان كار را يكسره به دست دانش سپرد هنوز تا آن اندازه نمي

 .ها اندك و تحقيقات معتبر كم هستند هنوز تجربه

 .بايد جايگاه خود را در اين ميان مشخص كنيم

 .ي داردمتحول شدن پرسشي است كه به خودمان بستگ

 .گزينش با خودماست


