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نوبت کهنهفروشان درگذشت
نوفروشانیم و این بازار ماست
نیاز به مدیریت ،امری همگانی استتتت امامی ستتازمانها ،خواه کوچک و خواه بزرگ،
سته نیاز متتکرد دارندن نیاز به هدایت شدن ،نیاز به هماهنگی ،و نیاز به برنامهریزی
برای آیندهت هدف نهایی مدیریت ،کمک به ستتازمانها برای رستتیدن به مصاشتتدشتتان
استت در همه سازمانها ،باید «منابع» و «سرمایهها» در جهت احصق مصاشد و اهداف
سازمان هدایت شوندت مدیریت یک نیروی به حرکتدرآوردنده است و بدون وجود آن،
منابع و سترمایهها یا بلااسکفاده میمانند یا بهکلی الف میشوند و هرگز به محصولات
یا خدمات مطلوب ابدیل نمیشوندت
هرچه میگذرد از یک ستتو بر اهمیت مدیریت ،بهویژه «رهبری» ،افزوده میشتتود و از
ستوی دیگر مدیریت به حرفه پیچیدهار و حستا اری ابدیل میشودت یک دلیل آن،
ویژگیهای خاص جهان معاشتتتر استتتت یعنی «اغییرات شتتتکابنده» و «پیچیدگی
فزاینده»ت
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دلیل دیگر این امر  ،ظهور مفاهیم نو و اأثیرگذاری همچون مدیریت ارزشی ،1مدیریت
آیندهپرداز ،2ستازمان ارزشتی ،سازمان آیندهپرداز ،سازمان یادگیرنده ،و پیدایش نسل
جتدیتدی از مدیران به نام «رهبران» استتتت که منبر به احولی م یم در گستتتکره
مدیریت شده استت
از سوی دیگر ،ورود کتورهای مکأخر مانند کتور ما به موج سوم تتت یعنی مصر دانش
ت شکلگیری و گسکرش نسل جدیدی از کارکنان را به دنبال دارد که پیکر دراکر آنان
را «کارکنان دانتتی» و ما آنان را اشتطلاحا «کارکنان دانتگر» مینامیمت و جالب این
استت که به زودی نسل نوینی از کارکنان ،موسوم به «کارکنان خلاق» ظهور خواهند
کرد که اخکصاص به موج چهارم ،یعنی مصر خلاق 3ت دارندت
به موازات این همه ،نباید از اأثیرات پدیده جهانی شدن بر حرفه مدیریت (و رهبری)
غافل شتدت این پد یده ،اسکانداردهای مدیریت را دگرگون کرده و اسکانداردهای محلی
را با استتکانداردهای جهانی جایگزین ستتاخکه استتتت مطابق با استتکانداردهای جهانی،
ستازمانهای امروز نیازمند مدیران کلا

جهانی هسکند و مدیرانی که در یک اقکصاد

جهتانیشتتتده یتا در حال جهانی شتتتدن و رقابکی میاوانند از پسِ ایباد و اوستتتعه
سازمانهای بزرگ ،پابرجا ،با قابلیتها و دسکاوردهای مالی و بین یر برآیندت
جیمز کالینز در ککابش «از خوب به مالی» چنین مدیرانی را «رهبران ستتطپ پنبم»
مینامد تتتتت رهبرانی با ویژگیهای به شتتدت مکفاوت با اغلب مدیرانی که میبینیم و
میشناسیمت ما چنین مدیرانی را «رهبران ارزشی و آیندهپرداز» مینامیمت
آنچه که به ویژه رهبران برجسکه ت امم از رهبران سطپ پنبم یا ارزشی ت را از رهبران
موجود مکفاوت میستتتازد ،شتتتایستتتکگیهای حرفهای آنان نیستتتت ،بلکه ویژگیهای
شخصیکی و شاخصه های اخلاقی و ارزشی آنان است هرچند نمیاوان و نباید اهمیت
شایسکگیهای سطپ بالای مورد نیازِ رهبران کلا

جهانی را از ن ر دور داشتت

1 . Management By Value (MBV).
2 .Visionary Management.
3 . Creative age.
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چرا دوره تعالی مدیریت؟
همانگونه که پرفستور بدروی 1از دانتتگاه کلیولند آمریکا ( اسکاد در مدیریت و ملوم
رفکاری) خاطرنتتتان میکند ،مدیریت یک مهارت استتت و بنابراین قابل یادگیریت (بر
خلاف ن ر آنانکه مدیریت را اسکعدادی ذاای میدانند)ت به امکصاد وی ،مدیران در سه
زمینه نیاز به کستتب شتتایستتکگی 2دارندن ذهنیستتازی ،دانش مدیریت ،و مهارتهای
مدیریکیت آیا میاوان همه این شایسکگیها را پتت نیمکت کلا های درسی دانتگاه
آموخت؟ پرفسور بدروی در این مورد به شدت اردید داردت او بهویژه در مورد بادگیری
شایسکگیهای مدیریکی از طریق گذراندن رشکه  MBAاردید میکندت
تتت کتلِ کتاری کته دوره  MBAمیاواند انبام دهد ،آموزش حولِ محور
مدیریت استت ،اما این دوره نمیاواند مدیریت را آموزش دهد! دانتگاهها
میاواننتد بته فرد بیتاموزنتد که آنچه مدیر انبام میدهد چیستتتت ،ولی

نمیاوانند اوانایی انبام آنها را به دانتبویان بیاموزندت

3

او سپس میافزایدن
تتت مدیریت یک مهارت است و انها راه کسب این مهارت ،امرین ت یعنی
بهکارگیری آن در ممل ت استت به بیان دیگر ،هرچند مفاهیم ،ن ریهها ،و
اشتتتول متدیریت (یعنی دانش مدیریت) را میاوان در ن ام دانتتتتگاهی
آموزش داد ،اما ابارب مدیریکی اینگونه نیستتکندت مگر آنکه به شتتخ
اجازه یادگیری در حین ممل داده شتتتودت هیق مصدار از اعلیم یا آموزش
حصیصکتا مهتارتهتای یک مدیر را پرورش نخواهند داد ،بلکه فرد فص از
طریق انبام ،امرین ،ابربه و بهکارگیریِ این مهارتهاستتتت که میاواند
آنها را در خود پرورش

دهدت4

1 . Badrwy
2 . Competency
 3ام .ک .بدروی« ،پرورش مهارتهای مدیریتی در مهندسان و محققان» ،برگردان :مهندس مهرداد تقوی
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برای درد بهکر دیتدگتاه بتدروی ،لازم استتتت یادآوری کنیم که به طور کلی دو نوع
آموزش وجود داردن آموزش ن ری و آموزش مملیت آموزش ن ری همان استتت که در
انگلیستتی به آن  educationگفکه میشتتود ،و افاوت بسیاری با آموزش مملی دارد
که ( learningیادگیری) نامیده میشتودت متتخصه آموزش «دانشافزایی» و ویژگی
یادگیری «اوانشافزایی» (افزایش مهارت /شایسکگی) استت
بنابراین ،ن ام آموزشتی دانتتگاهی ،به این دلیل که شتترفا جنبه ن ری دارد و فاشله
بسیار با یادگیری ،قادر به اربیت رهبران کلا

جهانی و حکی رهبران برجسکه کلا

محلی هم نیستتتت این متتتکل در ن ام آموزش دانتتتگاهی ما معتتامف استتتت زیرا از
لحاظ ن ری هم به اندازه کافی روزآمد نیستت
پرستتش این استتت که چه باید کرد؟ آیا مدیران و متتتکاقان حرفه مدیریت را باید به
خود وانهاد اا از طریق «خودیادگیری» یا ابربههای شتتخصتتی در طول زمان ،که گاه
هزینه گزافی را بر سازمانها احمیل می کند ،بیاموزند؟ قطعا این کار به شرف جامعه،
ش
ستازمانها ،و مدیران نیستت درواقع ،دوره اعالی مدیریت با ارکیب مکوازی از آموز ِ
ن ری و مملی ،به من ور پر کردن همین خلأهای آموزشی طراحی شده استت
این موارد نتتتان میدهند جامعه مدیریکی کتتتور به یک احول آموزشتتی همهجانبه،
بهویژه روزآمدسازی مباحث ن ری و گذار از آموزش به یادگیری نیازمند استت
این دوره اازهارین مباحث ن ری مدیریت را با یادگیری مهارتها  /شتتتایستتتکگیهای
مدیریکی درآمیخکه ،و با اسکفاده از شیوه نوین «منکورینگ» فرشت کمن یری را برای
اعالی حرفهای مدیران در ستطپ کتتور فراهم میکندت در این دوره ،منکورهای ما سه
امر را اعمین میکنندن
 )1اینکه شما در اراز بالایی از دانش روز مدیریت قرار گیریدت
 )2اینکه ذهن خود را ت ت که همه چیز است ت ت فعالانه اغییر دهید ،و همراه با آن
هنر اغییر ذهن دیگران را نیز بیاموزیدت
 )3اینکه مهارتهای اساسی مورد نیاز مدیران را به طور مملی و در کلا
فرا گیریدت

جهانی
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شک نداریم که این دوره ممکاز و ویژه ،ن رگاه و نحوه مواجهه شما را با حرفه فعلی یا
مطلوبکان تتت یعنی مدیریت تتت به کلی اغییر خواهد دادت اگر مدیران معمولی شرفا به
این میاندیتتند که چگونه منابع و سرمایههای موجود سازمانهایکان را به محصولات
و خدمات مطلوب با سود بالا ابدیل کنند ،دغدغه شما امر بسیار مهماری خواهد شدن
اینکه خوداان را به ستتطپ یک «معمار بزرگ» اراصا دهید معماری که هدف نهایی او
خلق یک سازمان بزرگ ،پابرجا ،با دسکاوردهای مالی و بین یر یا کمن یر استت ایران
اسلامی اکنون به چنین معمارانی نیاز داردت

مدیر معمولی به فکر اولید محصتولات و خدمات جدید و مدیر مکعالی در اندیته
معماری و آفرینش یک سازمان بین یر ،پابرجا ،و از هر حیث نمونه استت

چرا این طرح؟
اعالی ،در هر زمینهای که باشتتد از جمله در زمینه مدیریت ،یک سفر اککتافی است
ستیری در آفاق ناشتتناخکه درونی و بیرونی سفری به سوی شکفکن و به بار نتسکن
راهی به ستوی مکفاوت شدن و آفرینش یک سبک مدیریکی منحصربهفرد سبکی که
انها به شتتما اعلق داردت و در نهایت ،ستتفری در جهت گذار از «مدیریت ستتنکی» به
«مدیریت ارزشی و آیندهپرداز»ت

اعالی در مدیریت یعنی گذار از مدیریت سنکی به مدیریت ارزشی و آیندهپرداز
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مدیریت ارزشتتی یک پارادایم نوین استتت که بر شتتانههای دو پارادایم ستتنکی ،یعنی
مدیریت بر پایه ضتتواب  1و مدیریت بر پایه هدفها 2و با مبور از این پارادایمها پدیدار
شده استت
برخلاف آنچه در نگاه اول به ن ر میرسد ،مدیریت ارزشی یک رویکرد شرفا اخلاقی به
مدیریت نیستتت (هرچند که مملا اخلاقی است) ،بلکه همانند مدیریت بر پایه هدفها
) (MBOیتک ن تام اجراییِ امتاممیار استتتت که در اواخر دهه 1910م و آغاز دهه
1990م پدیدار شتده استتت امروز اغلب سازمان های پیترفکه ،موفق و مکعالی دنیا به
اسکصبال این ن ام مدیریکی رفکهاندت
و نککتهای دربتاره مدیریت آیندهپردازت اغلب خوانندگان مزیز این برنامه انها با دو نوع
متدیریتت آشتتتنا هستتتکندن مدیریت مملیاای (مدیریت با نگاه کوااهمدت) و مدیریت
استتکرااژیک ،که اا همین اواخر مدیریت کلان با نگاه بلندمدت محستتوب میشتتدت اما
اینک مدیریت استکرااژیک به مدیریت با نگاه میانمدت ( 3اا  10سال) ابدیل شده و
نوع جدیدی از مدیریت کلان با نگاه بلندمدت ( 10اا  100ستتتال) پدیدار شتتتده که
همان مدیریت آیندهپرداز استت
مدیریت آیندهپرداز را بهدرسکی مدیریت پسااسکرااژیک نامیدهاندت مدیریت آیندهپرداز،
گرچه مدیریت اسکرااژیک را بهکلی نفی نمی کند ،اما اشولا به مفهوم مبور از مدیریت
استکرااژیک استتت امری که پذیرش آن برای محصصان و هواداران مدیریت اسکرااژیک
ممکن است دشوار باشد!
به هر روی ،اگر اعالی در مدیریت یک ستتفر استتت ،لازم استتت نصتتتهراه یا مستتیری
اعریفشده و گام به گام داشکه باشد اا مدیر اعالیجو بداند که باید از کبا آغاز کند و
چه گامها و منازلی را پتتت سر بگذارد اا از خود یک رهبر مکعالی بسازدت این برنامه،
چنین مسیری را به روشنی نتان میدهدت

1 .Management by instruction (MBI).
2 .Management by objective (MBo).
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نخستتکین ویژگی این برنامه این استتت که مستتیر اعالی مدیریت را به روشتتنی نتتتان
تکم
می دهد ت چیزی که احصیصا در هیق ککاب یا منبعی به آن پرداخکه نتده ،یا دس ِ
بدین شیوه به آن پرداخکه نتده استت
دومین ویژگی این برنامه آن استتت که به شتتدت بر اغییر ذهن اأکید میکندت مدیری
که ذهن معمولی دارد نمی اواند به یک مدیر برجستتکه و مالی ابدیل شودت ذهن مالی
نخسکین شرط مدیریت مالی استت این نککه در آموزش مدیریت اصریبا غایب استت
ستومین ویژگی این برنامه آن استتت که بر خودشتتناستتی و کتف قهرمان درون مدیر
اأکید میکندت به مصیده ما در درون هر یک از ما یک «قهرمان تتتت رهبر» وجود دارد
که منک ر کتفشدن و پرورش استت کسی که او را به هر دلیل مدیر میکنند ،بسیار
مکفاوت است با کسی که خود را به مثابه یک رهبر کتف میکندت
چهارمین ویژگی این برنامه این استتت که حکم «ککابِ کار» را داردت شتتما در طول
دوره اعتالی متدیریتت با این ککابچه کار میکنید ،و نکایج حاشتتتل از دوره را در آن
مککوب میکنید و این میشود ککابچهای برای همه ممر مدیریکی شمات
البکه این برنامه انها منبع آموزشتتی دوره نیستتتت این دوره  6ککاب دارد که در پایان
همین برنامه معرفی شدهاندت
و ستترانبام اینکه این برنامه میاواند معرف دوره اعالی مدیریت باشتتد ،زیرا اصریبا به
امامی سرفصلهای کلیدی دوره اشاراای داردت
مدرستته اعالی آشتتف شتتما را به مطالعه این برنامه و شتترکت در دوره اعالی مدیریت
دموت میکندت
به امید ملاقات شما در دوره
یا ملی
عقیل ملکیفر
رئیس هیئتمدیره اندیشکده آصف
و بنیانگذار مدرسه تعالی آصف
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