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  مقدمه
گـذرد، روزي تحقـق خواهـد        هـا مـي    آنچه در خيال انسان   . سازد بشر آينده را مي   

آيـا ايـن سـرعت شـتاب        . شتاب تغيير و تحـوالت بـسيار زيـاد شـده اسـت            . يافت
هـاي علمـي و تحـوالت        آنـد؟ پيـشرفت    هـا را تهديـد مـي       ت انـسان  حاشية امنيـ  

هــايي چــون مهندســي ژنتيــك، فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات،  فنــاوري در زمينــه
هـا گـشوده     وآار و مـديريت سـازمان      هاي جديدي را در آسب     بيوانفورماتيك، افق 

  .است
اري آرده  برد ها بهرره  زنگ اين تحوالت هستند تا از فرصت       مديران آگاه گوش به   

  .ها تبديل آنند و تهديدات را نيز به فرصت
آتاب حاضر نظام اقتصاد اطالعات و تأثير آن بر آار و زندگي انسان را بررسـي                

) بيواآونـومي (چنين شـمايي از نظـام اقتـصاد زيـستي            در اين آتاب هم   . آند مي
د شود آه مبين اوج آگاهي انسان از قوانين و سازوآارهاي حيـاتي خـو              ارائه مي 

بـرداري از آنهـا     هايي به منظور تغيير و بهـره       و ساير موجودات زنده و ابداع فناوري      
  .در راستاي خواستة انسان است

پژوهي و فرايـابي رونـد آينـدة     و باالخره اينكه آتاب حاضر دربارة چگونگي آينده      
بـرداري از آن بـه منظـور توسـعه و بهبـود زنـدگي شخـصي و آـاري                      امور و بهـره   
  .آند حث ميخواننده ب

  
  

  بخش اول
  ها ايده

  رسيم اي جديد مي چگونه به ايده
خواهنـد   بيني و رمز موفقيت آساني آـه مـي       هاي افزايش دقت پيش    يكي از راه  

پـژوه شـوند، ايـن اسـت آـه بـر اآتـشاف تمرآـز آننـد و از ابـداع خـودداري                         آينده
  .نمايند

پـذير   يع را امكـان   اي در مقيـاس وسـ      ابداع يك فناوري جديد معموًال ظهور پديده      
ها را پيدا آنيد و منطق نهايي حاآم بر آنهـا            بنابراين مسير حرآت پديده   . آند مي

هـا   چنانچه مثال. و نتيجة غايي حاصل از آنها را شناخته و تشريح و تبيين نماييد     
بيني خـود را در دور و اطـراف مـشاهده آرديـد، مطمـئن                هاي اولية پيش   و نمونه 

شـما آفريننـدة جهـت حرآـت نيـستيد،       . ن درسـت اسـت    تـا  بيني باشيد آه پيش  
دو روش مـشخص آـه در       . شويد بلكه تنها قبل از ديگران به آشف آن موفق مي         

گيـرد، قـوانين مربـوط بـه سـادگي و            هاي جديد مورد استفاد قرار مي      آشف ايده 
يكي از خواص قطعي ايـن قـوانين ايـن اسـت آـه بـه شـما يـاد                    . اآتشاف است 

در . شـويد  شما به خودتان متعلق مي    . عتماد داشته باشيد  دهد به خودتان ا    مي
ها و   آنيد، ايده  هايي آه در محيط آار مي      هاي خود از جمله پرسش     مورد گزينش 

مسائلي هـستند آـه در نظـر داريـد دنبـال آنيـد، و چيزهـايي آـه بايـد امتحـان                       
 شما  اين گفته به معناي آن نيست آه      . شويد تر مي  آردنش را آنار بگذاريد، آگاه    
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آوريد، بلكه به معناي اين اسـت        تر شده و يا آزادي بيشتري به دست مي         روشن
  .آنيد آه بيش از گذشته به دلخواه خود اقدام مي

  مباحثات
آـنم، امـا بـا گذشـت         رغم آنكه از بحث و گفتگو با هيچكس خودداري نمـي           علي

  .ام زمان به ارزش خاص چندين منبع در اين زمينه پي برده
گروه پژوهشي آوچكي است آه شكارچي موضوعات جالب است         منبع اول،   

هايــشان  هــا و يــا تجربــه تــر از آموختــه و آيفيــت ذهنــي اعــضاي آن خيلــي مهــم
بـراي مثـال شـش آتـاب از دوازده آتـاب اخيـرم بـا همكـاري يكـي از              . باشـد  مي

در آتاب آخري و يكي ديگر آـه در مرحلـة           . همكارانم در گروه نوشته شده است     
  .باشد  است نيز، نتيجة همكاري با يك گروه ميآماده شدن

هايي است آه بـراي مـن        منبع دوم، انجام مباحثه و تعامل با متخصصان حوزه        
اين روش به ويژه زماني آـه تخـم ايـده و مفهـوم جديـدي در                 . جديد و نو هستند   

تر آن را دارم، برايم سودمند بـوده         ذهن من شكفته شده و نياز به بررسي دقيق        
  .است
بع سـوم، گـروه ديگـر متـشكل از معـدودي دوسـتان نزديـك خـارج از حـوزة                     من

  .ها و مفاهيم جديد هستند ام است آه عاشق گفتگو در مورد ايده تخصصي
هـاي عمـومي     چهارمين منبع من، صحبت در مورد يك ايده و مفهوم در جايگاه           

هـاي بـسياري     با توجه به سخنراني   . روم مختلفي است آه براي سخنراني مي     
آـنم، بـه ايـن نتيجـه         ه ساليانه در سراسر جهـان بـراي هـزاران نفـر ايـراد مـي               آ

هـا خيلـي بـيش از ايجـاد آنهـا            ام آه اهميت اين روش براي پروراندن ايده        رسيده
  .باشد مي

هـا   پنجمين منبع، آمك گرفتن از بحث و گفتگو، از طريق شـرآت در آنفـرانس    
هـا در خـارج از       اين آنفرانس نيمي از ارزش    . به صورت سخنران يا شنونده است     

هـاي   توانـد ايـده    شود و به هر حال سـخنران خـوب مـي           اتاق آنفرانس ايجاد مي   
  .شما را به طور آامل پربار و تقويت نمايد

چنانچـه فقـط    . انگيز و قدرتمند باشـد     هر ايدة جديدي بايد در عين حال هيجان       
. پاافتاده اسـت    پيش اي معمولي و   انگيز بوده و قدرتي نداشته باشد، ايده       هيجان

. آور اسـت   آننـده و مـالل     اگر قدرتمند، ولي فاقد هيجان باشد، مهم ولي خـسته         
هايي باشيد آه دو ويژگي باال را به طـور همزمـان             بنابراين، همواره به دنبال ايده    

  .داشته باشند
  
  

  بخش دوم
  اقتصاد

ن وآـار شـما هـم جـزو ايـ          آـسب . جهان داراي سه بعد زمان، فضا و ماده اسـت         
وآـار شـما     ناچار زمان، فـضا و مـاده ابعـاد اصـلي آـسب             جهان است، بنابراين به   

آننــدگان و  مــن ُبعــد زمــان را بــر اســاس و مطــابق انتظــارات مــصرف. باشــند مــي
آننـدگان از    منظـور و خواسـتة مـصرف      . آـنم  نظر توليدآنندگان بررسـي مـي      نقطه

هــر لحظــه در زمــان ايــن اســت آــه محــصوالت و خــدمات مــورد نيــاز خــود را در   
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در حالي آه هدف اصـلي توليدآننـدگان بـر رسـيدن بـه             . دسترس داشته باشند  
  .وضعيت انجام عمل در زمان حال متمرآز است

تـرين   امروزه اين مفاهيم آامًال شناخته شده و ملمـوس هـستند، ولـي مهـم              
هـا در آن دهـه بـر چگـونگي فـائق آمـدن بـر                 ويژگي دهة آينده و دغدغة شـرآت      

) فاصلة زمـاني ميـان تـشخيص يـك عمـل الزم و انجـام واقعـي آن                 (حفرة زماني   
  .متمرآز خواهد بود

هـاي ارتبـاطي در يـك زنجيـرة ارزش توسـط يـك               در گذشته عـدم تملـك حلقـه       
هـاي واقـع در بـاال دسـت و           دار شدن آن بـا سـاير شـرآت         شرآت، موجب فاصله  

ــايين دســت آن زنجيــره مــي  ي از ا خريــد مــواد اوليــه و آاالهــاي واســطه . شــد پ
آننـدگان و رسـانيدن      آنندگان، به حمل آاالهاي ساخته شـده بـراي توزيـع           تأمين

هـاي ارزش    بيـشتر زنجيـره   . آنندگان نهايي، يك فرايند طوالني بود      آنها به مصرف  
موجود، در فرايند آل از آغاز تـا پايـان، از مـواد اوليـه تـا مـصرف، معمـوًال بـيش از                        

صل زماني يكي از نكات اصلي و مورد        حذف اين نوع فوا   . آشيد يكسال طول مي  
مديراني آه زماني   . وآار در دهة آينده خواهد بود      هاي مختلف آسب   تأآيد بخش 

ــان      ــولي زم ــديريت ارزش پ ــه م ــون ب ــول را داشــتند، اآن ــاني پ دغدغــة ارزش زم
بـا ترآيـب و جـوش خـوردن پـول و زمـان بـا يكـديگر، شـاهد اتفاقـات                      . پردازند مي

  .وآار هستيم هاي آسب قتصادي و بنگاهعجيب و غريبي در نظام ا
آامپيوترهـا،  . ها نيـز در هـم ذوب شـده اسـت         زندگي آاري و شخصي انسان    

جـويي   هاي همراه و پست الكترونيكي، آه قرار بود موجب صـرفه           ها، تلفن  فكس
ها را بيشتر آرده     در وقت بشوند، ظاهرًا برعكس عمل آرده و زمان آاري انسان          

ه تمرآز و تأآيد بيشتر بر زمان فقط باعث آاهش زماِن           رسد آ  به نظر مي  . است
  .ها شده است دسترس انسان

گيـري   شـود، بنـابراين چنانچـه بـه انـدازه          گيري مي  زمان به صورت افقي اندازه    
زمـان  . عمودي آن فكر آنيم شايد بتوانيم به مقـدار بيـشتري از آن دسـت يـابيم                

مفـروض، تمـام زمـان    عمودي به معناي اين است آـه در يـك لحظـة مـشخص و      
براي اين آار فقط بـه سـرعت گـردش          . مورد نيازتان را در دسترس داشته باشيد      

. زمان در مواقعي آه سرگرم يك آار جالب و دوست داشتني هستيد فكر آنيـد              
  .ايد ظاهر آني و گذرا گنجانيده شما در واقع حجم عظيمي را در آن لحظة به

آننـدة   ورت يكـي از عناصـر تعيـين     فضا نيز به همراه و دوشـادوش زمـان بـه صـ            
براي . وآارها، صنايع و نظام اقتصادي درآمده است       اصلِي وضعيت و شكل آسب    

مثال تغييرات ايجاد شده در اثر تغييـر و تحـول زيربنـايي، موجـب تغييـر چگـونگي               
هـا و مـشاغل      جايي محل انجام آنها در آليـة حرفـه         انجام آارها و در نتيجه جابه     

  .ايع خواهد شدوابسته به همة صن
اين تغيير مكاني بـه شـكلي معماگونـه، در فـضايي غيرفيزيكـي، فـضايي آـه                  

هاي اطالعات است و تنها در مخيله و ادراك ناظر خـارجي وجـود               مخلوق فناوري 
  .آيدمي دارد، و به فضاي مجازي معروف است، به وجود 

فضاي مجازي مكاني اسـت آـه در زمـان هماهنـگ بـودن بـا موسـيقي مـورد           
و بـه  (تان، يا انجام يك مكالمة تلفني مهـم و يـا گفتگـوي جـذاب اينترنتـي              قهعال

در آن  ) بيان ديگر، زماني آه توسط فنـاوري اطالعـات بـا ديگـران مـرتبط هـستيد                
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هاي ارتباطي آنها، جـايي آـه حـضور     ها و راه اين فضا در تمام گره    . گيريد قرار مي 
  .شود، وجود دارد همبسته ميغير فيزيكي شما با اطالعات ديجيتال مرتبط و 

افـزار و    نـرم . در گذشتة نه چندان دور از پيشنهادهاي مجازي خبر و اثري نبـود            
در فاصلة آن زمان    . بودند” غيرماده“ترين شكل مقولة     ترين و عمده   خدمات اصلي 

  .درآمده است” غيرماده“ترين شكل مقولة  تا امروز اطالعات به صورت مهم
ها، صداها و تـصاوير، اجـزاي اصـلي سـاختاري مـا              ، واژه ها در قالب اعداد    داده
دانش به معناي آاربرد و اسـتفادة مولـد و خالقانـه از اطالعـات اسـت،                 . هستند

  .شود آه به نوبة خود موجب ارزشمندتر شدن مقولة غيرمادي مي
فناوري محوري هر نظام اقتـصادي بـه صـورت بنيـان رشـد اقتـصادي آن نظـام                   

 اقتصادي امروزي فناوري اطالعات اسـت، آـه در نتيجـة آن             محور نظام . آيد درمي
” مـدار  اطالعـات “وآارهـا را     عموميت يافته و همة آسب    ” اطالعاتي شدن “پديدة  
  .آند مي

وآـاري اسـت آـه در آن ارزش          مـدار آـسب    وآـار اطالعـات    منظور از يـك آـسب     
 اقتــصادي حاصــل از ايجــاد، فــرآوري، انتقــال، و فــروش اطالعــات از رشــد بــسيار 

  .تري از ارزش افزودة حاصل از آاالها و خدمات سنتي برخوردار است سريع
مغـز   خالصه آنكه محصوالت و خدمات هوشمند بهتر از همنوعـان آـودن و بـي              

پايـه، نمايـشگر و مظهـر نـسل بعـدي مقولـة              خود هستند و پيشنهادهاي دانش    
ده و خـود    هر روز بيش از گذشته آاالها و خدمات دانـاتر شـ           . باشند غيرماده مي 

آنهـا  . آننـد  آهنـگ مـي   هـا تنظـيم و هـم    را به طـور خودآـار بـا شـرايط و خواسـته           
چنــين قــادر خواهنــد بــود تــا اطالعــات را تــسويه آننــد و ســپس بــه عرضــة    هــم

  .ها و پيشنهادها، و انجام آار بر طبق آنها بپردازند توصيه
ما و آنهـا   پايه را بيشتر مورد استفاده قرار دهيد، ش        هرچه پيشنهادهاي دانش  

هـاي عمـر بالنـسبه       پايه داراي چرخه   پيشنهادهاي دانش . هشيارتر خواهيد شد  
هر يك از انواع بهبود يافته و تكميل شدة ايـن پيـشنهادها             . آوتاهي هم هستند  

نماد و مظهر يك گام به جلـو در فراينـد تطـابق دائمـي آن پيـشنهاد بـا شـرايط و                       
پايه به   پيشنهادهاي دانش . ن است اوضاع و احوال و نيازها و هوشمندتر شدن آ        

معطــوف بــه تــأمين نيــاز (علــت اينكــه داراي اهــداف آــامًال مشخــصي هــستند  
و خــــود را بــــا معيارهــــاي ويــــژه و اختــــصاصي  ) بخــــشي از بــــازار هــــستند

يـابي مـا بـه       شوند، موجـب راه    آهنگ آرده و سفارشي مي     هم) آنندگان مصرف(
 سـازي انبـوه بـا مفهـوم         سفارشـي . گردنـد  مرحلة سفارشي سازي انبـوه مـي      

واقع و در اصل يك گـام ميـاني و           بهبود مداوم به  . ژاپني بهبود مداوم مرتبط است    
  .اي بين توليد انبوه و سفارشي سازي انبوه است واسطه

  نيمة اول اقتصاد اطالعات: فرآوري
آنيم آه به نظام اقتـصاد اطالعـات         دانند آه ما در عصري زندگي مي       همگان مي 

انگارانه و ساختگي به آار برده شـده         ولي اين عبارت چنان سهل    معروف است،   
با وجودي آـه نظـام اقتـصاد        . آه تقريبًا معنا و مفهوم خود را از دست داده است          

 ١٩٧٠ شروع شده، ولي اآثريت ما حتي تا دهـة    ١٩٥٠اطالعات در اواسط دهة     
ت آـه نظـام     آس از اين واقعيـ     به مدت دو دهه، هيچ    . اطالع بوديم  از وجود آن بي   

پــس از آن بــه مــدت يــك دهــة ديگــر فقــط . اقتــصادي تغييــر آــرده، خبــر نداشــت



 /هايي از آينده  درس

 

6 

وآار از اين واقعيـت مطلـع بودنـد و بـر      نگرهاي آسب معدودي روشنفكران و آينده 
. آردنـد  آردند و بقية مردم تنها بـه بحـث دربـارة آن اآتفـا مـي                طبق آن عمل مي   

واقع در نظام اقتـصادي     يدند آه به   بود آه همه به اين باور رس       ١٩٨٠تنها در دهة    
با وجود اين هنوز هم ما در حال بحث و گفتگو بوديم و          . آامًال متفاوتي قرار داريم   

  .داديم هاي عمل بر پاية بينش جديد خود را از دست مي فرصت
مـا اآنـون در نيمـة ايـن نظـام قـرار             . اآنون بينشي جديد پديدار گـشته اسـت       

معناي ايـن گفتـه     .  به پايان آن خواهيم رسيد     داريم و حدود سي چهل سال بعد      
چيست؟ اين بينش چه حاصلي براي ما دارد؟ آيا بايد در اثر آن مأيوس شويم يـا                 

  نيرو بگيريم؟
ــصادي     ــام اقت ــان و نظ ــر خودم ــة عم ــشخيص نيم ــاوي فرصــت   ت ــان ح ــاي  م ه

ها اسـتفاده آنـيم، قـادر        چنانچه از مزيت اين فرصت    . آميزي براي ماست   مخاطره
اد تحول در زندگي ما هستند، و اگر آنها را ناديـده بگيـريم، بـه طـور قطـع،       به ايج 

هاي حاصل از تغيير و تحول در زندگي شخصي و اجتمـاعي             قادر به تضمين بهره   
  .نخواهيم بود

  روشي سريع براي معماري اطالعات
تـوانيم در قالـب چهـار فـرم و           مان را مي   بيشتر اطالعات موجود در نظام اقتصادي     

  .بندي آنيم عملكرد مختلف دستهچهار 
  عملكردها              

  ايجاد  پردازش  سازي ذخيره  انتقال  
      
  ها داده

ــا در      آامپيوتره
اينجـــا شـــروع 
  به آار آردند

  

           
  متن

      
  

  

           
  صدا 

ــا در  تلفــــن هــ
اينجـــا شـــروع 
  به آار آردند

      

           
  تصوير

  
  

      

  
هـا، متـون،     داده: عـات در نظـام اقتـصادي مـا عبارتنـد از           هاي مختلـف اطال    فرم

هاي ذهني حاصل از حواس انساني ما هستند،         ها دريافت  فرم. صداها و تصاوير  
تــرين حــواس در نظــام اقتــصاد امــروزي      و دو حــس بينــايي و شــنوايي مهــم   

  .باشند مي
 هاي ايـن چهـار نـوع و عملكـرد آنهـا را تـشخيص               ها و قابليت   آه ظرفيت  زماني

بـه طـور آلـي چهارگونـه عمليـات را بـر روي              . شـوند  تر مـي   آم پيچيده  دهيد، آم 
  :دهيم اطالعات انجام مي

  آنيم آنها را ايجاد مي –
  آنيم پردازش مي –

ها فرم مها 
فر
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  آنيم ذخيره مي –
  .دهيم و انتقال مي –

تمام آارهاي قابل انجام با انواع محصوالت و خدمات مرتبط با يكـي از اشـكال                
ان بـه ايـن روش شـرح داده و بـه وسـيلة آن تبيـين                 تـو  چهارگانة اطالعات را مـي    

شـود آـه در آينـده جنبـة          انجام يك يا چند نوع از اين عمليـات موجـب مـي            . نمود
  .وآار به صورت ارزشمندترين بخش آن درآيد اطالعاتي آسب

ايــن شــبكة ســادة اطالعــاتي نقــشة راهنمــايي بــه نيمــة دوم عــصر اقتــصاد   
تنهـا همـة     نـه . دهـد  رينـان و مـديران قـرار مـي        اطالعات را در مقابل ديـدگان آارآف      

توان در پرتو ايـن معيـار        محصوالت و خدماتي را آه با اطالعات سروآار دارند، مي         
توانند از اين شبكه به منظـور        ها مي  مورد شناسايي قرار داد، بلكه همة شرآت      

وآارهــاي آينــدة خــود بــر روي زيربنــاي اقتــصادي تحــول آنــوني    ســاختن آــسب
  .ننداستفاده آ
مـدار خواهـد     نظر از نوع آن، در چند دهة آينـده اطالعـات           وآار شما صرف   آسب

بنــابراين هرچــه توانــايي شــما در جــذب اشــكال و عملكردهــاي اطالعــات  . شــد
بيــشتر باشــد، و اســتفادة بيــشتري از آن بكنيــد، از مزايــاي بيــشتري برخــوردار  

  .خواهيد شد

  نيمة دوم اقتصاد اطالعات: همبستگي
شــما را ” حاشــية امنيــت“ تغييــر و تحــوالت بــه حــدي زيــاد شــده آــه آيــا شــتاب

هـاي گذشـتة     گيـري  آند؟ آيا اصول و مقررات حاآم بر تـصميم         شدت تهديد مي   به
. شما ديگر آارايي ندارند و قابل اعتماد نيستند؟ اگر چنين است وحشت نكنيـد             

ود توجـه  ايد، بلكه همانند سـاير افـرادي آـه بـه دور و بـر خـ       شما خياالتي نشده  
  .ايد آنند، متوجه تغييرات اساسي در محيط خود شده مي

اي بر سه بعد اصلي جهـان يعنـي          عوامل مؤثر در اين تحوالت و تغييرات لحظه       
زمان، فضا و ماده قرار دارند، بنابراين زمان، فضا و ماده به صورت سه بعد اصـلي          

قريبًا آني، موجب آوتـاه     توانايي برقراري ارتباط و انجام محاسبة ت      . آيند آنها درمي 
همبستگي موجـب بـرخط شـدن       . شدن زمان و تمرآز ما بر سرعت شده است        

را بـه دنبـال داشـته و درواقـع باعـث      ” هـا  مـرگ فاصـله  “متقابل همه چيز شده و  
هاي نـاملموس نظيـر      آوتاه شدن فضا شده و رشد انفجاري انواع گوناگون ارزش         

 ملمــوس و مــشهود شــده خـدمات و اطالعــات موجــب آــم اهميــت شــدن مــاده 
  . است

گانـة پديـدة     هـاي سـه    سـتون : همبستگي، سرعت و عناصر نامـشهود     
  ابهام
هـا و توسـعة فنـاوري       زدايـي در ارتباطـات راه دور، آوچـك شـدن مـاهواره             مقررات
سـرعت روي داده، موجـب همبـستگي         هاي همراه، آه به دنبال هـم و بـه          تلفن

نون بـا خيـزش انفجـاري اينترنـت،         اآ. همگان در هر زمان و هر مكان شده است        
ايم آه در آن آامپيوتر قبل از آنكه براي          وارد نيمة دوم عصر اقتصاد اطالعات شده      

هـا بـا هـم،       انـسان (ها مورد استفاده قرار گيرد، جهـت همبـستگي           فرآوري داده 
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ها به يكديگر، محصول به خدمت، شبكه به شبكه، سازمان به سازمان،             ماشين
  . شود به آار برده مي) آنهاو انواع ترآيبات 

آرامي رشد آرده و باعـث تغييـر و تحـول عميقـي              بخش غيرمشهود اقتصاد به   
  :شود اين بخش به چهار صورت ظاهر مي. در نگرش ما به جهان شده است

  .خدمات، شامل چيزهاي متفاوتي از خدمات است –
  .ها اطالعات، مثل دانش تخصصي موجود در پايگاه داده –
ســازي آــامپيوتري در مــورد همــة   صول، خــدمات شــبيهجــزء خــدماتي محــ –

  .چيزها، از خودروها تا معماري تا پنجره و آاغذ ديواري
  .عواطف و احساسات، شامل اعتماد و وفاداري افراد به يك نام تجاري –

هاي قبلي داراي سه بخش اصلي       آميز همانند تمام نظام    نظام اقتصادي ابهام  
  ):اند لكرد و حد و مرز نامشخص و مبهم شدهآه البته از نظر وظايف، عم(است 

  ابهام در خواسته .١
درهم ذوب  ” خدمت“و  ” محصول“جنبة تقاضايي اقتصاد آه در اثر آن دو مقولة          

” خريدار“هاي   دهند و نقش   مي” پيشنهاد“شده و تشكيل مقولة جديدي به نام        
ر د” گـر  مبادلـه “در هـم ادغـام شـده و بـه صـورت يـك نقـش واحـِد                   ” فروشنده“و  

  .آيد مي

  )برآورده آردن نيازها(ابهام در عملكرد  .٢
ترتيـب بـه     هـا بـه    هـا و سـازمان     اِي اقتصاد آه در اثـر آن اسـتراتژي         جنبة عرضه 

  .شوند هاي اقتصادي و روابط نفوذپذير تبديل مي شبكه

  ابهام در منابع .٣
ها ديگر از نظر جنبـة آـار و مـصرف خـود مطـرح نيـستند و                   آه در اثر آن انسان    

ايـن منـابع شـديدًا در حـال بـه دور            .  بيشتر يك بـدهي اسـت تـا دارايـي          سرمايه
درست به همان طريق آه يك پرنـده پـس از           . ريختن معاني سنتي خود هستند    

  .تكاند بيرون آمدن از آبگير قطرات آب را از خود مي

  شوند زماني آه همة چيزها با يكديگر همبسته مي
 همة چيزهاي اظراف ما به صـورتي        .در حال حاضر رويداد بزرگي در جريان است       

. در حــال هوشــمند شــدن هــستند   ) امــا خيلــي ســريع  ( تقريبــًا نامحــسوس 
بينــي آننــد؛  هــاي بعــدي مــا را پــيش گيرنــد آــه حرآــت خودروهــاي مــا يــاد مــي

آننــد؛ توســترهاي مــا ديگــر نــان  هــاي ظرفــشويي مــا آب را تجزيــه مــي ماشــين
 است، ديري نخواهد گذشت آـه       و اين تازه اول آار    . سوزانند شده را نمي   توست

هايي خواهند شـد آـه در آنهـا تعبيـه            همة آاالها بدون استثنا داراي ريزپردازنده     
  .اند شده و به صورت آاالهاي هوشمند درآمده

ايـم آـه چگونـه       ما شـاهد بـوده    . تر است  هايي بسيار بزرگ   آينده آبستن پديده  
. انـد  كديگر متصل شده  آامپيوترهاي شخصي از حالت انفرادي خارج شده و به ي         

در حــال حاضــر نيــز شــاهد آاالهــاي هوشــمندي هــستيم آــه بــه هــم متــصل    
اند، ولي به طور قطع آنها نيز در آينده همبـسته خواهنـد شـد و در نتيجـه                  نشده

ايـن رويـداد   . هاي بسيار متنوعي به ما عرضـه خواهنـد داشـت          امكانات و قابليت  
فقط . آوري متحول خواهد نمود    تبزرگي است آه نظام اقتصادي را به طور شگف        
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ده سال پس از ابداع آامپيوترهاي شخصي، نوعي شگفتي رخ داد، زيرا ناگهان             
هـا آـامپيوتر شخـصي بـه يكـديگر           متوجه شديم آه امكان مـرتبط آـردن ميليـون         

تنها از طريق همبستگي فراگير و گـسترده اسـت آـه دسـتيابي بـه                . وجود دارد 
اولين نمونة آن پـست     . شود پذير مي  العات امكان قابليت بالقوة اصلي فناوري اط    

الكترونيك است آـه در حـال گـسترش سـريع بـه انـواع مختلـف آـاربرد گروهـي                  
اش راه را بـراي      دوم، مرورگري است آه گـستردگي و فراگيـري        . پيشرفته است 

خاصيت و  . آند ساز يعني تجارت الكترونيكي باز مي      ظهور سومين آاربرد دگرگون   
گـردد،    ابزارها به خودآاري وظايف غيرتوليدي محـدود و منحـصر نمـي       گونه اثر اين 

و فراتر از آن، ايـن ابزارهـا چگـونگي     . دهند بلكه نحوة انجام آارها را نيز تغيير مي       
و از همــة اينهــا گذشــته، . ســازند گــذران زنــدگي بــسياري از مــا را متحــول مــي

انگيـزد تـا بـه       مـي ساز اسـت آـه والـدين بازنشـستة مـا را بر             آاربردهاي دگرگون 
هايـشان ارتبـاط برقـرار     مغازه بروند و يك آامپيوتر شخصي بخرند، تا بتوانند با نوه     

توانند به اطالعـات و تفريحـات و سـرگرمي           به اين ترتيب است آه آنها مي      . آنند
، )و نـه سـليقة بـازار توليـد و عرضـة انبـوه             (شان   مورد نظر خود را مطابق سليقه     

 بـه خريـد اقـالم مـورد نظرشـان      (on line)ورت بـرخط  دسـت يابنـد، و نيـز بـه صـ     
  .بپردازند

شود هرآنچه را آه در چنـد سـال گذشـته شـگفتي              بدين ترتيب مشخص مي   
در واقـع   . درآمدي بيش نبـوده اسـت      پنداشتيم، مقدمه و پيش    عصر اطالعات مي  

  .آاربرد اصلي فناوري اطالعات، نه در فرآوري، بلكه در همبستگي آن قرار دارد
عــت و ســودآوري حاصــل از همبــستگي، حتــي از منفعــت تكثيرپــذيري و   منف

پـس از ايجـاد و اسـتوار آـردن هـر حلقـه در يـك                 . شفافيت آن هم بيشتر اسـت     
هرگـاه  . يابـد  سيستم، توانايي آن به اخذ بازخورد و عمل بر طبق آن افزايش مي            

 بـود،   مندتر خواهد  تر و نظام   آيد، پاسخ آن فوري    رويدادي براي سيستم پيش مي    
اين آيفيت  . آند آمده سازگار مي   و در واقع آل شبكه سريعًا خود را با تغيير پيش          

بــه همــان ميــزان آــه در مــورد يــك فروشــگاه صــادق اســت، در مــورد يــك نظــام  
  .آند اقتصادي نيز صدق مي

  هاي ثروت تغييرات اساسي در بنيان
وق معنـوي،  مفاهيم قديمي بازارهاي نيروي آار، ثـروت، اشـتغال، مـديريت، حقـ            

هـاي قـديمي ديگـر       روش. آموزش و پرورش، و خطرپذيري، همه در حـال تغييرنـد          
ما در آستانة تحول و نقطة      . شوند هاي جديد وارد ميدان مي     روش. آارايي ندارند 

تغييرات بنيادي در همه چيـز بـه وسـيلة    «حرف جديد ما   . عطف جديدي هستيم  
بيان نظام اقتـصادي    .  ماست است، آه درستي آن بيش از قدرت تصور       » اينترنت

تغيير يافته و در ادامه، مجموعـه مقـررات و احكـام جديـدي را در مـورد ثـروت بـه                      
ــود آورده اســت  ــه. وج ــست   هم ــي دادوســتد زي ــز، حت ــولي،   چي شناســان مولك

بـه منظـور درك و فهـم چگـونگي تغييـر و تحـول ثـروت در                  . پذير شده است   امكان
  .آنيم آينده، از گذشته شروع مي

  د همبستهاقتصا
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هـا   در عـصر صـنعتي آارخانـه      .  در دوران اقتصاد زراعـي، زمـين مظهـر ثـروت بـود            
امروزه اطالعات، آه ابزار اصلي توليد ثروت است، جـايگزين          . مصداق ثروت بودند  

. ظرفيــت صــنعتي شــده و بنيــان اقتــصادي هنــوز در حــال تغييــر و تحــول اســت  
بتنـي بـر اينترنـت امـروزي،        وآارهاي م  هاي تجارت الكترونيكي و آسب     استراتژي

اين . شاهد بر اين مدعا و نشانگر تحول آنوني نظام اقتصادي همبسته هستند           
. تغيير و تحوالت بر پاية عناصر بنياني نظام هستي، زمان، فضا و ماده قرار دارنـد       

ما اين عناصر را در زندگي روزانة خود تحت عنوان سرعت، همبستگي و عناصـر               
العـادة   سـرعت خـود را بـه صـورت آوتـاه شـدن فـوق              . مآنـي  نامشهود تجربه مي  

هــاي  گيــري هــاي پاســخ بــه مــشتري، تــصميم هــاي عمــر محــصول، چرخــه دوره
ــي       ــشان م ــديريت ن ــادل در م ــظ تع ــرش حف ــسلط نگ ــان ت ــديريتي و پاي ــد م . ده

همبستگي با اتصال الكترونيكـي همـة چيزهـا بـا هـم، فاصـله ـ فـضا را از ميـان          
درنـگ در اختيـار آـاربران قـرار          د و مـورد نيـاز را بـي        برداشته و تمام اطالعات مفيـ     

آـه بـا    ) …افزارهـا، اطالعـات، خـدمات و         مثـل نـرم   (دهد، و عناصر نامـشهود       مي
افزارهــا  تــرين بخــش اقتــصاد هــستند، جــايگزين ســخت  تــرين و رشــديابنده ارزش

  .اند شده) ماده(
سـه  تحول از عناصر مشهود و ملموس به عناصر نامشهود و ناملموس، طـي              

وآارهـاي    آـسب  ١٩٧٠ تا   ١٩٥٠در موج اول، از دهة      : درپي به وجود آمد    موج پي 
خـدمات آـه    . وآارهاي توليدي رشد نمودنـد     خدماتي با سرعتي بيشتر از آسب     

 درصـد در    ٤٢داد، بـه رقـم        تشكيل مـي   ١٩٥٠ درتوليد ملي امريكا را در سال        ٣١
  . رسيد١٩٨٨ درصد در سال ٥٥ و ١٩٨٠ درصد در سال ٤٦ و ١٩٧٠سال 

 تريليـون دالري آـامپيوتر و       ٥/١، مرآزيـت صـنايع      ١٩٩٠ تا   ١٩٧٠در موج دوم از     
افزار  نرم. افزار و خدمات اطالعاتي تغيير نمود      افزار به نرم   ارتباطات جهان از سخت   

شد، اآنون به صـورت       تنها يكي از متعلقات آامپيوتر تلقي مي       ١٩٧٠آه در دهة    
ده، به طوري آه هم محـصوالت ايـن صـنعت بـا             عنصر غالب صنعت آامپيوتر درآم    

شده توسط صنعت مذآور به وسيلة آن        شود و هم خدمات عرضه     آن ساخته مي  
  . گردد ارائه مي

 شروع شده و تا چند دهة بعد        ١٩٩٠سومين موج ارزش نامشهود آه از دهة        
 منبـع   تـرين    انـساني و عقلـي بـا ارزش        يهرشـد سـرما   . نيز ادامـه خواهـد يافـت      

  .دوران پاياني اقتصاد اطالعات استاقتصادي 
  :گانة اقتصاد همبسته عبارتند از اصول شاخص سه

  .تر از ثبات و سكون است تغيير مستمر سالم: سرعت .١
شـوند ولـي     تـر مـي    آننـد و قـوي     هاي باز رشـد مـي      سيستم: همبستگي .٢

  .پذيرند هاي بسته پژمرده شده و زوال مي سيستم
  .يابند صر فيزيكي غلبه ميعناصر مجازي بر عنا: عناصر ناملموس .٣

هـا چيزهـاي سـاده و        به طور خالصـه بايـد گفـت تغييـر و تحـوالت، طـي دهـه                
  :اتفاقات مهم عبارتند از. اهميتي نيستند بي
بـه ســوي  ) فيزيكــي(توليـد ثـروت بــيش از پـيش از حالــت محـصوالت واقعـي       

  .رود هاي مالي مي ارزش
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ــروت از حالــت    ــه » ثابــت مــستمر«انباشــت ث ــر غي«ب ــديل » رمــستمرمتغي تب
  .شود مي
  .عبارت ثروت طبقة متوسط ديگر يك تناقض نيست 
  .شود ها به افراد منتقل مي آنترل ثروت از سازمان 

  )مارآتز(از مارآس تا بازارها 
گيـري و سوسياليـسم، جـزو نيروهـايي          هـاي رأي   هاي آارگري، صـندوق    اتحاديه

 شـوند، وي    شـد بتواننـد موجـب افـزايش سـهم آـارگران            هستند آـه تـصور مـي      
آخــرين مجلـسي را آـه اقتــصاددانان و   . آـدام در ايـن زمينــه موفـق نـشدند     هـيچ 
وجوي نيرويي موفق به ما نشان دادنـد،         پردازان سياسي به منظور جست     نظريه

به هر حال اين بازارها در عين اينكه سهمي از سرمايه را            . بازارهاي سرمايه بود  
. شـوند  داران بزرگ نمي   آنها با سرمايه  آنند، موجب برابري     براي افراد فراهم مي   

با وجود اين بازارهـاي مـذآور دقيقـًا همـان جـايي اسـت آـه در آن ثـروت طبقـة                       
ايـن روال در    . متوسط آه ديگر جمع دو نقيض نيست، در حـال شـكوفايي اسـت             

بـا وجـود اينكـه    . رو هستيم، ادامـه خواهـد يافـت      عين اينكه با تناقضي ديگر روبه     
تــرين منبــع  رآمـدترين بازارهــا هــستند، مهـارت و خبرگــي مهـم   بازارهـاي آــار ناآا 

  .اقتصادي امروزي است
سـرمايه موجـب شـتاب جهـاني          رشـد بازارهـاي خـرده      :درسي براي آينـده   

شود، و حتي ممكـن اسـت بـه صـورت عـاملي در آـاهش                 توسعة افتصادي مي  
 يـك   تـر از   تـوان در شـرايطي آـه آـم         چگونـه مـي   . حفرة بين داراها و ندارها درآيد     

درصد افراد جهان صاحب آـامپيوتر هـستند، بـه از بـين بـردن يـا حـداقل آـاهش                     
  شكاف ميان فقير و غني موفق شد؟

ها هم قادر    حتي فقيرترين انسان  . اين مهم با ايجاد ثروت نسبي ميسر است       
بــه هــر حــال انــواع مختلــف . بــه فــراهم آــردن مقــداري ســرماية مــالي هــستند

هاي مالي و انساني مـورد نيـاز آـساني را            مايهدهي آوچك، سر   هاي وام  برنامه
آه در سرتاسر جهان به آنها نياز مبرم دارند، اگرچه خيلـي نـاچيز، بـراي ايـشان                  

  .فراهم آنند
ولي بايد توجـه    . گيري سوءظن دارند و بدگمانند     افراد فقير غالبًا نسبت به وام     

، تـرس از  داشت آه مانع اصـلي در راه ايجـاد ثـروت در آـشورهاي فقيـر و غنـي                  
توانست تعـداد    اعتبارات مي  هاي اعطاي خرده   اگرچه برنامه . قبول مخاطره است  

بيــشتري از افــراد را پوشــش دهــد، ولــي تعــداد زيــادي از مــردم بــا عــدم قبــول   
مخاطره، از قرض گرفتن دوري آرده و در نتيجـه از منـافع بـالقوة آن هـم محـروم                    

  .اند شده

  د امريكاتغييرات اساسي در سه بخش مهم اقتصا
 درست تـا يـك دهـه قبـل، مراقبـت تندرسـتي بـه مفهـوم                  :مراقبت تندرستي 

تري به آن بـدهيم، بـه مفهـوم          مواظبت از بيمار، يا چنانچه بخواهيم عنوان مثبت       
شــده مــدل انتقــالي آنــوني  مراقبــت آنتــرل. شــد مراقبــت درمــاني منحــصر مــي

ه طـور آامـل تغييـر جهـت         امريكا، نظام مراقبت درماني را گرفته و آن را تقريبـًا بـ            
ها پـول    در گذشته صنعت مراقبت از بيمار از طريق پر آردن تخت بيمارستان           . داد
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هـا   آورد، ولي امروزه در نظام آنترل شده از طريق خـالي آـردن ايـن تخـت                 درمي
بـر طبـق نظريـة مراقبـت آنتـرل شـده، ادامـه يـافتن وضـعيت                  . آنـد  آاسبي مي 

. دي، بلكـه شكـست و عـدم موفقيـت اسـت           بيماري نه فرصتي درماني يا اقتصا     
مراقبت تندرستي واقعي مدلي آه هنوز در آغاز راه است، تنها در صورت بلوغ و               

  .هاي اقتصادي همبسته تكامل خواهد يافت تكامل بنيان

بـه  . تر بـوده اسـت      چرخة تغيير در اين بخش خيلي آهسته       :آموزش و پرورش  
هاي اينترنتي باالخره شروع به حرآت دادن        هر حال انتقال به دوران همبستگي     

چـه آـسي    . آموزش و پرورش به سوي مدل جديدي از توليد ارزش آـرده اسـت             
آموزش و پـرورش همبـسته و بـراي آـل           “مسئوليت آموزش و پرورش را در عصر        

مـردم بـه طـور رسـمي در         . گيرد؟ پاسخ ساده اسـت     به عهده مي  ” دورة زندگي 
. بيننـد  گذراننـد، آمـوزش مـي    شـان را مـي   هايي آه بيشتر وقت نهادها و سازمان  

معنــاي ايــن عبــارت آن اســت آــه آنهــا دو دهــة اوليــة عمــر خــود را در مــدارس و 
زش آننـده، در بـازار آمـو       سپس در مقام آارمند، در محل آار، و به عنوان مـصرف           

تـرين بخـش بـازار از نظـر دالري           در ايـن بـازار تـازه تعريـف شـده، بـزرگ            . بينند مي
باالخره به مرحلة بلـوغ رسـيده و بـه درجـة دوم             ) آموزان آموزش و پرورش دانش   (

بخش يادگيري حين آـار در حـال حاضـر قـسمت اصـلي و در حـال         . يابد تنزل مي 
آه هنـوز   (ه در محل بازار،     آنند رشد بازار است و بخش يادگيري به عنوان مصرف        

ترين بخش آل    به هر حال به صورت بالقوه بزرگ      ) در مرحلة جنيني خود قرار دارد     
  .دهد بازار آموزش و پرورش را تشكيل مي

 همبستگي به همان ميزان آـه در آمـوزش و پـرورش و مراقبـت پزشـكي            :دفاع
افزار هـم    نگآورد، موجد منابع ارزش جديدي در ج       منابع جديد ارزش به وجود مي     

در عـصر اطالعـات بـه       . مأموريت بخش دفاعي حمايـت از ملـت اسـت         . شود مي
هاي توليدي دشمن، بايد زيربناي اطالعاتي او را از          منظور از آار انداختن توانايي    

هـا بيـشتر     به موازات سرعت تغيير تحوالت فناوري جنگي سرعت جنگ        . بين برد 
هــدف تــاآتيكي جنگــي در عــصر  . تــر خواهــد شــد و در نتيجــه زمــان آنهــا آوتــاه 

سـاز بـه     اطالعات استفاده از هر دو زيربناي فرآوري آننـدة اطالعـات و همبـسته             
  .منظور آشف محل هر چيز و هر آس در لحظه است

فــصل مــشترك تمــام تغييــرات وتحــوالت گفتــه شــده، انتقــال مرآــز آنتــرل از   
ها،  به پيرامون ) ترلها، مدارس، يا مراآز فرماندهي و آن       چه بيمارستان (ها   آانون

حرآــت از زيربناهــاي متمرآــز بــه زيربناهــاي گــسترده، از نهادهــاي متمرآــز بــه   
هاي نامتمرآز، و جايگزيني سرماية مالي و فيزيكي با سرماية عقالنـي             سازمان
  .است

وآارهـا نيـز از رونـد مـشابهي پيـروي            هـاي اقتـصاد و بقيـة آـسب         ساير بخش 
آيـد، در    درستي و آموزش و پـرورش پـيش مـي         آنند، آنچه در مورد مراقبت تن      مي

آنچـه آـه    . اي يا مرخصي و زمان فراغت هم صادق اسـت          هاي حرفه  مورد ورزش 
آيـد از نظـر اصـولي تفـاوتي بـا تحـوالت صـنايع فـرآوري          بر سر بخش دفاعي مـي   
  .غذايي يا حمل و نقل ندارد
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، مفهوم  به دنبال تغيير بنيان نظام اقتصادي از فرآوري اطالعات به همبستگي          
منابع ثروت بـه    . يابد هاي اقتصادي تغيير مي    عناصر متشكلة ثروت در تمام بخش     

بينـي آـرده و ايـن تحـوالت را هـدايت             رود آـه آينـده را پـيش        سوي آـساني مـي    
  .اين اتفاق در همه جا در حال روي دادن است. نمايند مي
  
  

  بخش سوم
  وآار آسب

هــاي اقتــصاد  ا واســطهشــود تــ وآارهــا موجــب مــي مــدار شــدن آــسب اطالعــات
. ندوهـاي معـامالت ملكـي بـا مـشاغل ديگـري جـايگزين شـ                صنعتي، مثل بنگـاه   

هاي ويژة عصر جديـد يعنـي        ها، با رشد بنگاه    همزمان با از بين رفتن اين واسطه      
هـاي اطالعـاتي مؤسـساتي       واسـطه . رو هـستيم   هـاي اطالعـاتي روبـه      واسطه

را بـه منظـور ايجـاد رابطـة         هستند آه اشـكال و عملكردهـاي مختلـف اطالعـات            
  .دهد الكترونيكي ميان خريداران و فروشندگان مورد استفاده قرار مي

زمـاني آـه در نظـام اقتـصاد         . شدن هستند  وآارها قابل اطالعاتي   همة آسب 
گرفـت، عمـًال سـند آن را در گاوصـندوق امـن              قبلي بانك خانة ما را به رهن مـي        

شدند آه   اي نوشته مي   روزي به گونه  هاي ام  اما رهن . گذاشت زيرزمين خود مي  
بنــدي آــرد و بــه عنــوان اوراق بهــادار بــه معــرض فــروش  تــوان آنهــا را بــسته مــي

بندي آرده، به عنوان دارايي تبديل به تعدادي سـهام آـرد    آنها را جمع  . (گذاشت
  ).و سهام مذآور را خريد و فروش نمود

 وآارهـــاي اصـــلي نـــسل قـــديم و زمـــاني آـــه بـــه بررســـي نقـــش آـــسب 
پـردازيم، مالحظـه     مـدار جديـد در شـرايط امـروزي مـي           وآارهـاي اطالعـات    آسب
وآارهاي جديـد در آـل درآمـد و          آنيم آه سهم درآمد و سود حاصل از آسب         مي

در اينجا از قاعـدة     . رسد  درصد مي  ٢٥ندرت به رقمي بيش از       سود مؤسسات به  
از ايـن اسـت     وآـار حـاآي       در آسب  ٢٠-٨٠قاعدة  . توان استفاده آرد    مي ٢٠-٨٠
 ٢٠تـان اسـت، بنـابراين         درصد مشتريان  ٢٠وآار شما حاصل      درصد آسب  ٨٠آه  

وآارتان را بايد به حساب اآثريت باقي مانـدة مـشتريان            درصد باقي ماندة آسب   
بـا آـاربرد ايـن قاعـده در         . هـاي سـربار سـنگين سـازماني خـود بگذاريـد            و هزينه 
 درصـد سـودهاي     ٨٠رسيم آـه     وآارهاي عصر اطالعات، به اين نتيجه مي       آسب

هاي بـازاري آن در آينـدة نزديـك، حاصـِل قـسمتي از آن آـه بـر             مؤسسه و ارزش  
ــسب ــور آـ ــات محـ ــاي اطالعـ ــه، مـــي  وآارهـ ــان گرفتـ ــدار بنيـ ــد مـ ــد . باشـ برآينـ

هـاي   مـدار و هزينـه     وآارهايي آه به مرحلـة بلـوغ رسـيده و غيـر اطالعـات              آسب
  .باقي مانده است درصد ٢٠آنندة  آالن سربار سازماني، تأمين

  ٢٠١٠ تا ١٩٩٠وآار از  بيني تحوالت الگوهاي آسب پيش

 ارزش       سود     درآمد        
  بازاري
  %٢٠←% ٥٠     %٥٠←% ٨٠       وآارهاي محوري آسب
    ٢٠←% ٨٠%    

  دوران گذشته
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  %٨٠←% ٥٠     %٥٠←% ٢٠مدار   وآارهاي اطالعات آسب
    ٨٠←% ٢٠%  

  عصر جديد 

دي در ابعـاد اطالعـاتي و بـه اصـطالح ثانويـة             اگر قـسمت بيـشتر ارزش اقتـصا       
هـا   وآارها قراردارد، چرا نبايد منابع سازمان و توجه مديريت به اين فعاليت            آسب

تعـداد  . معطوف شود؟ چنين فرآينـدي درسـت در خـالل دهـة پـيش شـروع شـد             
هـايي را    هاي بزرگ، چنين آرمـان     نگر در معدودي از بنگاه     هاي آينده  اندآي انسان 

وآـار، اصـلي     آنها تصميم گرفته بودنـد تـا بـا ترآيـب يـك آـسب              . روراندنددر سر پ  
مدار نـسل    وآارهاي خدماتي اطالعات   نوسازي شده و مجموعة بزرگي از آسب      

  .وآاري آينده بپردازند هاي آسب جديد ، به ايجاد تحول

  وآارهاي دانش مدار محصوالت هوشمند و آسب
دانند، و چه چيزهايي را آنها       ان نمي دانيد آه مشتريانت   چه چيزهايي را شما مي    

دانيـد؟ خـود را بـا آنهـا همبـسته نماييـد و شـرايطي را          دانند آـه شـما نمـي       مي
هاي شما و آنها به سوي يكديگر جريان يابد و ايـن آـار           فراهم سازيد آه دانسته   

  .ها ادامه دهيد درنگ شدن اين داشته را تا زمان حال و بي
داده، اطالعـات، دانـش و ِخـرد بـا          . مـدار گـردد    تواند دانش  وآاري مي  هر آسب 
هـاي بيـان واقعيـات، اطالعـات هماهنـگ آـردن و              هـا روش   داده. اند يكديگر مرتبط 

هاي معنادار، دانش آاربرد و اسـتفادة مولـد از اطالعـات و         ها در قالب   تنظيم داده 
هـر يـك از ايـن مراحـل     . خرد به معناي آاربرد آگاهانـه و شـعورمند دانـش اسـت         

شود، ولي براي رسيدن بـه هـدف نهـايي بايـد             امًا به مرحلة بعد منتهي نمي     الز
  .سلسله مراتب آامل آنها رعايت شود

هـاي عمـر بالنـسبه آوتـاهي خواهنـد           پايـه، چرخـه    محصوالت و خدمات دانش   
هـاي   بـه عنـوان مثـال در بانـك       . داشت و انحصاري نگهداشتن آنها دشـوار اسـت        

مشتريان ثروتمند معمـوًال داراي     .  برتر است  تجارتي خدمات مشاورة ارزي دانش    
گذاري جهاني هستند و بـه توصـيه و راهنمـايي در مـورد               اي از سرمايه   مجموعه

ايـن نـوع دانـش    . نحوة مديريت بر روي موجودي ارزهاي خارجي خـود نيـاز دارنـد            
مند آردن آن، همپاي نرخ رشد دانش مديريت چنين          ذهني است و توانايي نظام    

دارهـا متمايـل بـه چنـين         از بعـضي جهـات بانـك      . فت نكرده اسـت   خطراتي پيشر 
به محـض   . هاي سود باال مختص دانش جديد است       وضعي هستند، زيرا حاشيه   
  .روند هاي سود از بين مي مند آنيد، حاشيه اينكه بتوانيد دانش را نظام

  پهناي باند احساسي و عاطفي شما چقدر است؟
توانيــد بــدون اعمــال و حرآــات   شــما مــيهــاي اطالعــات، بــا اســتفاده از فنــاوري

ساختگي به طراحـي و ايجـاد احـساس و عاطفـه بپردازيـد، و در تمـام مـراودات                    
در روش قــديمي، انجــام . وآــاري احــساسات و عواطــف را تجربــه نماييــد آــسب
وآار هيچ وقت جاي آامًال مناسب و برحقـي بـراي احـساسات و عواطـف                 آسب

ها  آرد و ماشين   گرايي تأآيد مي   تي بر منطق  عصر صنع . در نظر گرفته نشده بود    
حـاال بايـد بـه دنبـال        . از جمله آامپيوترها فاقد هرگونه احساس و عاطفـه بودنـد          

هاي اطالعات احـساسات و      زيرا فناوري . وآار باشيد  انجام نحوة جديدي از آسب    
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چرا؟ زيرا هرچـه    . آورند وآار درمي  عواطف را به صورت يك مشخصة دائمي آسب       
” توجـه “ناپذير اقتصادي درآيـد،      اطالعات زيادتر شود، و به صورت منبع پايان       مقدار  

تـر شـده و بهتـرين روش بـراي جلـب توجـه از                به عنوان يك منبع اقتـصادي نايـاب       
  .طريق عواطف و احساسات خواهد بود

آلية آاربردهاي آامپيوتر در زمـان حاضـر بـر پايـة چهارگونـة اصـلي اطالعـات،                  
از ميان چهارگونة مذآور توان و ظرفيت       . اها و تصاوير قرار دارند    ها، صد  ارقام، واژه 

بـا  . هاسـت  احساسي و عاطفي صداها و تـصاوير خيلـي بيـشتر از ارقـام و واژه               
ساز ابـداعي بـراي آامپيوترهـاي شخـصي تـا            وجود اين، تنها آاربردهاي دگرگون    

گونـه    هـيچ  تـاآنون . پردازي بوده است   حال حاضر در آاربرد صفحة گسترده و واژه       
ــون  ــاربرد دگرگ ــن      آ ــراي اي ــدئو، ب ــورد صــدا، موســيقي، عكــس و وي ســازي در م

  .آامپيوترها به وجود نيامده است
افزار تصويرپرداز فتوشاپ بـا      به عنوان مثال نرم   . اما اين آاربردها در راه هستند     

وجودي آه در بين عمـوم ناشـناخته اسـت، در ميـان عكاسـان و طراحـان آـامًال                    
افزارهـاي   افزاري مثل نـرم    تصور روزي را بكنيد آه چنين نرم      . استشناخته شده   

تـر از    هـا آـم    آيا تأثير آن در تغيير بنياني ارتباط انسان       . پرداز عموميت پيدا آند    واژه
هـا بـدون افـزايش قابـل توجـه در            يك از ايـن پديـده      تلفن و مودم خواهد بود؟ هيچ     

شاهد آن هستيم، ميسر نخواهد     قدرت آامپيوتر و پهناي باند، آه در حال حاضر          
فقط هفت بايـت فـضاي درايـو        ” ها عاطفه/ ها احساس“واژة خشك و خالي     . شد

 ٥/٢X٥/٢(يـك عكـس رنگـي آوچـك         . آنـد  سخت آـامپيوتر شـما را اشـغال مـي         
.  بايـت اسـت    ٤٠٠٠آه قادر به جلب احساس بيننده باشـد، نيازمنـد           ) سانتيمتر

. رساند ن رقم را به يك ميليون بايت مي       يك ثانيه ويدئوي رنگي به همراه صدا، اي       
آيد آه   آننده درمي  پهناي باند احساسي و عاطفي به صورت يك فناوري تسهيل         

وجـو در صـفحات شـبكة جهـاني و در            ها، موتورهاي جـست    افزارها، واسط  در نرم 
ــوه  طراحــي ــامپيوتري و ارتباطــات جل ــر مــي هــاي آ ــاوري آــه از  . شــود گ ــن فن اي
عاطفي اصول و مقررات و مهندسي سرچـشمه گرفتـه، در           هاي آامًال غير   پديده

  .هاي فناوري اطالعاتي است حال قرار گرفتن در تمام جنبه

  سازي انبوه سفارشي
وآارها به همان طريق آـه       دهندة محصوالت و خدمات همة آسب      عناصر تشكيل 

ــازمان  ــا و س ــل سفارشــي   بازاره ــشان قاب ــت     هاي ــستند، قابلي ــوه ه ــازِي انب س
به تدريج آه نظـام اقتـصادي جديـد آامـل و بـالغ              . انبوه را دارند  سازي   سفارشي

هـاي جديـد مناسـب     ها و چـارچوب  ها، مدل شود، بسياري از مفاهيم، نظريه  مي
آـه مخـتص نظـام جديدنـد نـه بازمانـده از نظـام               (براي شرايط واقعـي اقتـصادي       

د رسـ  يكـي از ايـن مفـاهيم، آـه بـه نظـر مـي              . آيند به وجود مي  ) اقتصاد صنعتي 
براي روشن شدن   . باشد سازي انبوه مي   آامًال آمادة استفاده است، سفارشي    

هر پيراهن آـه در هـر       . گيريم مطلب، توليد سفارشي انبوه پيراهن را در نظر مي        
آامـل  ” باِر توليـد “شود، جزيي از يك    زمان بر طبق مشخصات يكساني توليد مي      

بعـاد سفارشـي بـه معنـاي     دوز بـا ا  توليد يك پيراهن دست. فرد است  و منحصربه 
” بـاِر توليـد  “در مقابـل  . آامـل مـا داراي يـك جـزء اسـت          ” بار توليـد  “اين است آه    

حال .  جزء آامًال يكسان در نظر گرفت      ٥٠٠٠توان متشكل از     آامل آارخانه را مي   
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ها در خط توليد آارخانـه   سازي هر يك از پيراهن     چنانچه فناوري امكان سفارشي   
هـاي   توليد اختصاصي هر پيراهن را با همان سرعت پيراهن        داد، و در واقع      را مي 

افتـاد؟ در ايـن      آـرد، چـه اتفـاقي مـي        همسان و بدون هزينة اضافي ميـسر مـي        
  .صورت هر پيراهن همزمان يك آل و جزيي از يك آل خواهد بود

سازي انبوه جهاني متناقض با مقدار زيادي تعبيـرات عملـي            دنياي سفارشي 
ه با يـك محـصول، يـك خـدمت، يـك بـازار يـا يـك سـازمان                    نظر از اينك   صرف. است

) انبـوه (و يـك آـل      ) اختـصاصي (سروآار داشته باشيم، هر يك همزمان يك جـزء          
آينـد آـه آـار و عمـل بـا            هـاي جديـدي بـه ميـدان مـي          امروزه فناوري . خواهد بود 

ايـن  . آننـد  پـذيرمي  هاي مـورد عالقـة مـا را امكـان          اجزاي آامًال آوچك و ذرات آل     
هـاي   ها قادر به شناخت و بررسـي اجزايـي هـستند آـه توسـط فنـاوري                 ريفناو

ها به   به عالوه، سرعت عمل اين فناوري     . گذشته قابل تشخيص و تفكيك نبودند     
توانيم عمل و برخورد آنها با ذرات مختلف را همزمان تـصور             اي است آه مي    گونه
ديد و بنيـان  هاي ج سرعت، دقت و ريزبيني دو صفت مشخصة اين فناوري    . آنيم

سـرعت و   . دهند سازي انبوه محصوالت و خدمات آينده را تشكيل مي         سفارشي
ها مشاهدة چگـونگي حـضور عملـي آـل را در هـر يـك از اجـزا                    دقت اين فناوري  
  .آند پذير مي براي ما امكان

تـري بـراي سـاختن       هـاي آامـل    ها در حال هدايت ما به سوي پـارادايم         فناوري
تـوانيم   بنـابراين بـه طـور منطقـي مـي         . هايمان هـستند   وآارها در سازمان   آسب

وآارهــا و  نتيجــه بگيــريم آــه حرآــت بعــدي ايــن تحــول در ســاخت بنــاي آــسب  
  .هايمان روي خواهد داد سازمان
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  نود درصد مالكيت مربوط به ديروز است: سرمايه
شـامل چـه    . سرماية مالي و فيزيكي موجـود در ترازنامـة خـود را بـازنگري آنيـد               

آنيد؟ آيا چنانچـه در تملـك        برداري مي  ست؟ با چه سرعتي آنها را بهره      اقالمي ا 
  ديگران باشند آارايي بيشتري براي شما نخواهند داشت؟

چه چيزي بيش از همه نمايشگر وضعيت اقتـصادي بنگـاه اسـت؟ در گذشـته                
معيـار  . شـد  يك ترازنامة مرتب و منظم بهترين شاخص ارزش بنگاه شناخته مـي           

آت بنيـان سـرماية آن، شـامل زمـين، سـاختمان، تجهيـزات و               بزرگي و قوت شر   
داد و هـيچ     اي از زمـان را گـزارش مـي         ترازنامه فقـط لحظـه    . موجودي انبار آن بود   

تنهـا  . آرد وآار مؤسسه را ارائه نمي     چيزي در مورد روال صعودي يا نزولي آسب       
هـا و    نانـدرآاران دريافتنـد آـه تمرآـز بـر جريـا            در نيم قرن گذشته بود آـه دسـت        

اآنــون توجــه . هــا، و عناصــر ايــستاست تغييــرات مفيــدتر از تمرآــز بــر موجــودي 
عالقـه و توجـه     . وآـار در حـال تغييـر و تحـول مجـدد اسـت              اندرآاران آسب  دست
هـاي   هـاي اقتـصادي بـه موفقيـت        مندان بررسي ارزش بنگـاه     گران و عالقه   تحليل

  .ها بيشتر از عملكرد فعلي آنهاست آيندة شرآت
 از ســرماية تحــت تملــك خــود، آــه در ترازنامــة ثبــت شــده اســتفاده  چنانچــه

. آنند، قبول آنند آه سرمايه بـه مفهـوم سـنتي آن يـك بـت دروغـين اسـت                    مي
اي فيزيكـي بـه خـودي خـود، آـاري            انبار آـردن مقـدار زيـادي تجهيـزات سـرمايه          

ايـن تجهيـزات داراي ارزش ذاتـي نـاچيزي هـستند، فقـط              . معناست بيهوده و بي  
نكتة ديگر آنكه هر    . آفريند برداري از آنهاست آه قدرت و اعتبار مي        گي بهره چگون

تكه از سرماية خود را نه تنها بايد در تحرك و گردش دائم قـرار دهيـد، بلكـه بايـد                     
هرچه سرعت به آارگيري سـرماية شـما        . همواره به شتاب سرعت آن بيفزاييد     

اين نكتـه هـم در مـورد        .  داشت تري از آن نياز خواهيد     بيشتر باشد، به مقدار آم    
  .سرماية فيزيكي و هم در مورد سرماية مالي صادق است
گيريـد، بـراي چيزهـاي     زماني آه تصميم بـه مالكيـت و مـديريت سـرمايه مـي           

ايـن رهنمـود اساسـي در مـورد         . متحرك و نه چيزهـاي ثابـت ارزش قائـل شـويد           
  :شود ياي به چهار اصل در دنياي سرمايه تبديل م آاالهاي سرمايه

  .آن را به آار ببريد، ولي تملك نكنيد .١
  .اگر مالك آن هستيد، آن را تا آخرين حد مورد استفاده قرار دهيد .٢
  .براي دور انداختن طراحي آنيد .٣
  .براي پيكربندي مجدد طراحي آنيد .٤

  آشد آند، سازمان مي آسب وآار پيروز مي
وآار خارج    بر آسب  رو شديد، با توجه و تمرآز      هرگاه با يك مسئلة سازماني روبه     

از دايره در محيط بازار آن را حل آنيد، زيرا تمرآز بر مـسئلة داخلـي تنهـا موجـب                    
وآار سـازمان خـود      تعداد بسياري از مديران آسب    . شود تر افتادن شما مي    عقب

آنيـد، همزمـان     اي آه شما براي آن آار مـي        مؤسسه. آنند را با هم اشتباه مي    
وآـار   آـسب . ت، ولـي ايـن دو يـك چيـز نيـستند           وآار و يك سازمان اس     يك آسب 

  .دهيد و سازمان نحوة انجام آن است چيزي است آه شما انجام مي
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در چند سال گذشته، شـاهد ظهـور يـك مـوج رشـد سـازماني اشـتباه تحـت                    
بـه طـور قطـع يـادگيري و دانـش از عناصـر              . ايـم  بـوده ” سازمان يادگيرنده “عنوان  
وآار  لي به احتمال زياد تا زماني آه آسب       وآار هستند، و   العاده مهم آسب   فوق

مدار و يادگيرنده نشود، قـادر بـه داشـتن سـازمان يادگيرنـده و مـديريت               ما دانش 
  .مدار نخواهيم بود دانش

  سازمان خود را بر اساس مقررات بازار اداره آنيد
. با قدرت به سوي محيط بيروني سازمان خود برويـد و در آنجـا هـم توقـف نكنيـد         

. ازمان را به طرف بيرون برانيـد و آن را طبـق مقـررات بـازار اداره آنيـد                مرزهاي س 
چنانچه شـما آنتـرل آـار را بـه دسـت بـازار بـسپاريد، از سـرعت انجـام تغييـر و                        

دهندة مورد نياز شرآت شما      ترين سازمان  مهم. زده خواهيد شد   تحوالت شگفت 
  .بازار است

شود، تغييرات دروني به     تغييرات خارجي به صورت تصاعد هندسي انجام مي       
آيـد،   هر تغييري آه در بيرون به وجـود مـي         . دهد صورت تصاعد حسابي روي مي    

آننــدگان و رقبــا  درپــي اقتــصادي در ميــان مــشتريان، تــأمين موجــب تغييــرات پــي
بـرعكس  . شـود  گردد، به نحوي آـه هـر يـك خـود موجـب تغييـر ديگـران مـي                   مي

، اثـر مـوجي ناشـي از آن بـه وسـيلة             آيد زماني آه تغييري در درون به وجود مي       
ها، فرهنگ، موقعيـت و لختـي سـازمان آـاهش            بازي هاي قدرت، سياست   جنگ
  .يابد مي

هـا نفـوذ    واقعيت اين است آه رويدادهاي جهان بيروني به داخل همة شرآت 
نتيجــه آن اســت آــه . آنــد همبــستگي همــه را بــه بــازار متــصل مــي. آننــد مــي

مورد نياز براي ساخت محـصوالت      ” عوامل توليد “ها براي به دست آوردن       شرآت
اي از روش    بـه طـور فزاينـده     ) مواد اوليه، آارخانه و تجهيـزات، و نيـروي آـار          (خود  

دسترسـي بـه    “آننـد و روش      در محـل بـازار اسـتفاده مـي        ” موقع دسترسي به “
هـر يـك از     . گذارنـد  از طريق مالكيت آن عوامل توليد را بـه آنـار مـي            ” قفسة انبار 

 سازماني به جاي اينكه صرفًا مـسئول تـأمين نيازهـاي مـشتريان درونـي          عوامل
قـدرت بايـستي بـه      . باشند، بايد قابليت رقابـت در بـازار خـارج را داشـته باشـند              

ها در جريان رشد خـود       سازمان. پيرامون سازمان و فراسوي آن سوق داده شود       
شـدن بـا رشـد    همانند بالون آـه در زمـان بـاد        . شوند به سوي درون متمايل مي    

روسـت، تعـداد     تـر حجـم درونـي نـسبت بـه منطقـة سـطحي روبـه                بسيار سريع 
تر از تعـداد آـساني آـه در          هاي صنعتي نيز بسيار سريع     آارگران دروني سازمان  

يادگيري تغيير با سـرعت بـازار    . يابند ارتباط مستقيم با بازار هستند، افزايش مي      
. ل طراحي سازمان شما هـستند     به معناي آن است آه در واقع مشتريان در حا         

آنـد، همـان آـاري       وآارتـان تغييـر مـي      زماني آه سازمان شما با سرعت آـسب       
آنچـه آـه بـه صـورت خطـر تخـصيص مجـدد منـابع          . شود آه بايد بشود    انجام مي 

. سـرعت شـدن بـا بـازار اسـت          رسد، در واقع فرصتي براي هـم       شما به نظر مي   
سازگارسـازي مـؤثر و آارآمـد    رسـد،    آنچه آه بـه صـورت اغتـشاش بـه نظـر مـي             

  .است
تــرين منبــع طبيعــي يعنــي ســرماية انــساني را  بايــستي بــاارزش هرگــز نمــي

هـا در جهـت اداره       اين منبع داراي نقش حياتي در آمك به شرآت        . فراموش آرد 
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شـما بايـستي سـازماني ايجـاد آنيـد آـه هـر              . آردن خود با مقررات بازار اسـت      
بنـدي، بوروآراسـي     هـاي بودجـه     سيـستم  هـا و   بـازي  عنصر آن فـارغ از سياسـت      

سنتي داراي انگيزة سازگارسازي خود را با بازار ويژة خود باشد، و نقل و انتقـال      
آورد، موجــب ســرعت گــرفتن ابــداعات و  و تكــاني آــه ايــن پديــده بــه وجــود مــي

  .ها شود نوآوري
  .هاي تمرآزگرا ايجاد شده بودند هاي قرن بيستم بر محور فناوري سازمان

آننـده شـكل خواهنـد       هاي توزيـع   هاي قرن بيست و يكم حول فناوري       مانساز
ها براي هميشه پايدار نيـستند، ولـي هرچـه امكـان وروِد دنيـاي                سازمان. گرفت

بيرون به درون را بيشتر آنند، شانس بقا و زنـده مانـدن خـود را بيـشتر خواهنـد                    
  .آرد
  
  

  بخش چهارم
  هايي از گذشته درس

اينترنــت .  نــسبت بــه گذشــته تفــاوت بــسياري دارد زنــدگي ســازماني امــروزي
هاي متمادي پويايي و قدرت اقتصادي به        فرمايي، دفاتر آار خانگي، سال     خويش

مـا را   ) به اضـافة احـساس آزادي و انتخـاب فـردي بيـشتر            (همراه اشتغال آامل    
گويي انسان سازماني مـضطرب را بايـد در آثـار باسـتاني             . آند مسحور خود مي  

درست چند دهه پيش گذراندن تمام زندگي آاري با يك شرآت هنجار            . پيدا آند 
آمد و دو يا سه تغيير شغلي در طول زندگي آاري يك نفر خيلـي                به حساب مي  

ال آــار آــردن در يــك شــرآت اقــدامي امــروزه بــرعكس دو يــا ســه ســ. زيــاد بــود
  يـك   در رود آه يـك دهـه از عمـر خـود را             است و از هيچكس انتظار نمي      بهنجارتر

شرآت سـر آنـد، چـه رسـد بـه اينكـه همـة عمـر آـاري خـود را در خـدمت يـك                           
  :در گذشته با خواندن خالصه وضعيت فردي ممكن بود بگوييد. شرآت بگذراند

آجـاي آـار او   . او در خالل ده سال گذشته شش شـرآت عـوض آـرده اسـت      
  ايراد دارد؟

  :ولي امروزه به احتمال زياد اظهارنظر خواهيد آرد آه
ض ده سال فقط براي يك شرآت آـار آـرده اسـت؟ چـه اشـكالي در                  او در عر  

  آارش وجود داشته است؟
زماني آه بـر شـما فـرود        . زندگي همواره تؤام با تحوالت و نقاط عطفي است        

هايي دشوار و گـاهي دردنـاك    آيند پذيرايشان باشيد و آنها را به عنوان پنجره    مي
هـا   انـسان . ه قـرار دهيـد    به سوي رشد و تحول شخصي و آاري خود مـورد توجـ            

بعـضي از   . دهنـد  هاي متفاوتي به يك دوره تغيير و تحول از خود بروز مـي             واآنش
آنند و آن دوران را بدون توجه به اين          آنها در دورة تغيير مرتبًا و در سكوت آار مي         

آنهـا فقـط   . برنـد  انـد، بـه پايـان مـي     نكته آه يك دورة تحول را پشت سـر گذرانـده      
برخي ديگر پـيش از رسـيدن بـه تحـول، از يـك دوران               . اند غيير آرده دانند آه ت   مي

گروه ديگر بـه طـور آامـل از انجـام وظيفـة دردنـاك پرهيـز                 . آنند جهنمي گذر مي  
به هر صورت اشتباه    . آنند، تا باالخره خود را در جهنم ديگري مشاهده آنند          مي

 مـديران،   نگرفتن يك دورة انتقالي و نقطـة عطـف بـا شكـست و فاجعـه از طـرف                  
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هـاي اتخـاذ     نقـاط عطـف، دوره    . نكتة مهمي است آه بايد مورد توجـه قـرار گيـرد           
. مابين يـك دورة پيـشرفت و دورة رآـود بعـد از آن هـستند               ” حياتي“هاي   تصميم

اي از   همة تحـوالت و تغييـرات شخـصي يـا غيرشخـصي، مـشتمل بـر مجموعـه                 
ها نيز تحوالت     انسان هاي ثبات عمومي، در زندگي     در خالل دوره  . بحران نيستند 

هاي انتقـالي   دوران(به هر حال، در خالل نقاط عطف      . پيوندد مهمي به وقوع مي   
هـاي خطرنـاك و نـه        هـا بـه صـورت فرصـت        است آه مديران بايد بـه بحـران       ) مهم

  .شكست نگاه آنند

  هاي بنگاهي هنوز جايگاهي دارند؟ آيا فرهنگ
 جـاي ايـن آـه گرداگـرد مـدير           هاي بنگاهي آنهايي هستند آه به      بهترين فرهنگ 

. انـد  سازمان ساخته شده باشند، گرداگرد هـدف و مقـصود بنگـاه شـكل گرفتـه               
هـاي سـازمان، بـه عنـوان         مسائل سازمان خود را نه از طريق تمرآـز بـر فرهنـگ            

ميـزان  . وآـاري حـل آنيـد    هـاي آـسب   ذات مستقل، بلكه از طريق ايجـاد فرصـت   
  :مهم استمخاطرة فرهنگي تابع پاسخ به دو پرسش 

  ميزان اهميت هريك از اقدامات براي موفقيت استراتژي چقدر است؟ 
   اقدامات با فرهنگ روزانه چه مقدار است؟ازميزان سازگاري هر يك  

گــذاري  ايــن دو پرســش را آــه هــر يــك بــه صــورت زيــاد، متوســط، و آــم ارزش
  :توان در ماتريس زير قرار داد اند، مي شده

  ارزيابي خطر فرهنگي
  
  
  
  
  
  

  سازگاري با فرهنگ

  

زمــاني آــه بــه ارزيــابي اهميــت هــر اقــدام بــراي موفقيــت نهــايي اســتراتژي  
يكـي از آنهـا ايـن       . پردازيد، توجه به چند نكتة آليدي مفيد و سودمند اسـت           مي

اي طراحـي    است آه عمل مورد نظر، براي پشتيباني و تـشويق چـه رفتـار ويـژه               
 ارتبـاط ايـن رفتـار بـا عوامـل حيـاتي             شده است؛ و نكتة مرتبط با آن، اينكه نحوة        

موفقيت چگونه است؟ براي مثال، رفتار مورد نظر براي ارضاي آدام يك از نيازها              
هاي مشتري در نظر گرفته شده است؟ چه مزيـت رقـابتي در محـيط                و خواسته 

ها چگونه است؟ تأثير اين      بازار به دست خواهد آمد؟ تأثير چنين رفتاري بر هزينه         
بخش، جامعـة مـالي،      هاي انتظام  امل خارجي نظير حكومت، سازمان    رفتار بر عو  

آننـدة   افكار عمومي و آارآنان آينده چه خواهـد بـود؟ دانـستن باورهـاي هـدايت               
ــاتي اســت   ــراي   . شــما موضــوعي حي ــاتريس مخــاطرة فرهنگــي روشــي را ب م

اهميت استراتژي

زياد
خطر غيرقابل قبول

         خطر قابل اداره
 )تحت كنترل(

خطر ناچيز

متوسط كم
كم

زياد

متوسط
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مندي و سادگي    نظم و قاعده  . آند مشخص آردن اين باورها به شما عرضه مي       
آند تا در مورد رابطة      ريزان و مديران را وادار مي      خاطرة فرهنگي، برنامه  ماتريس م 

دقـت   شده براي اجراي اين برنامـه، بـه        وآار و سازمان طراحي    ميان برنامة آسب  
دهنــدة راهــي اســت آــه بــه وســيلة آن  چنــين نــشان ايــن روش هــم. فكــر آننــد

طوري آـه مـديران      مند نمود، به   توان تجزيه و تحليل مخاطرة فرهنگي را نظام        مي
  .روشني ببينند بتوانند اثر احتمالي اقدامات پيشنهادي خود را به

  سازمان پابرجا
تمـام  . هايي از سازماِن خود را آه آامًال مورد نياز اسـت مـشخص آنيـد               قسمت

بـه جـاي اينكـه خـود را بـا           . سپاري نماييد  چيزهاي ديگر را خريد از بيرون و پيمان       
هــاي خــود را در بــازار بيــرون آزمــون  هرگــز مهــارتآارآنــان داخــل مؤســسه، آــه 

 بـا افـرادي آـه فعاليـت مـورد نظـر را بـه عنـوان دغدغـة                    ;آنند، درگيـر آنيـد     نمي
  .آنند، دوست و متحد شويد وقت خود تلقي مي شغلي تمام

  
  

  بخش پنجم
  هايي از آينده درس

اين نظـام   عنصر اصلي   . نظام اقتصادي آينده اآنون در مراحل اولية خود قرار دارد         
هاي اطالعات، فناوري زيـستي خواهـد        چه خواهد بود؟ موج بزرگ بعد از فناوري       

هايي نظير محصوالت دارويي و آـشاورزي شـروع خواهـد            اين موج در حيطه   . بود
هــاي  شــد، و در نهايــت، هماننــد عملكــرد پيــشين آامپيوترهــا، در تمــام بخــش  

 حـال حاضـر دقيقـًا       وضعيت فنـاوري زيـستي در     . اقتصادي گسترش خواهد يافت   
 تـاثير ايـن فنـاوري داراي      .  اسـت  ١٩٦٠مشابه وضعيت فناوري آـامپيوتر در دهـة         

عظيمي خواهد بود و چنانچه در نظر نداريد آه در دهة آينده بازنشسته شـويد،               
  . اآنون به فهم و درك آن اقدام آنيد هم

نظـام  . گردد  برمي ١٩٥٣وآار به سال     آغاز ورود اقتصاد زيستي به عالم آسب      
اقتصاد زيستي از آن زمان در ربع نخستين خود قرار داشـته و اآنـون مـا در حـال        
ــد رشــد       ــه در آن همانن ــن نظــام هــستيم، آ ــع رشــد اي ــا رب ــع دوم ي ــه رب ورود ب

افزارهـا در ربـع دوم اقتـصاد اطالعـات، بـا ظهـور صـنايع نخبـة                   ها و نرم   هادي نيمه
 زيـستي راه دوران اقتـصاد     بـه ايـن ترتيـب فنـاوري       . رو خـواهيم شـد     جديدي روبه 

در خالل دو دهة آينده، فناوري زيستي ارگانيـك بـا   . زيستي را هموار خواهد آرد    
هـاي   فناوري اطالعات سيليكون غيرارگانيك و مواد ترآيبي غيرارگانيـك و فنـاوري           

  .نانو همپوشي خواهد آرد
در دوران همپوشــي فنــاوري اطالعــات و فنــاوري زيــستي، بــه رقــومي آــردن 

خــواهيم ) بيولوژيــك(شناســي  بــسياري از فرآينــدهاي زيــست) يتــال آــردنديج(
دار  هـا، صـداها و تـصاوير ميـدان     اعـداد، واژه : تاآنون چهار نـوع اطالعـات   . پرداخت

اند، ولـي اطالعـات منحـصر بـه ايـن چهـار نـوع نيـست و بـه اشـكال                       صحنه بوده 
اين است آـه    مسئله  . شود ديگري نظير طعم، بو، تصوير و اشراق نيز ظاهر مي         

اي پيـشرفت    هاي ما در مورد طعم، بو يا ساير اشكال اطالعات بـه انـدازه              فناوري
اآنـون شـاهد شـير،       هـم . پـذير آنـد    نكرده است آه موفقيت تجاري آنها را امكان       



 /هايي از آينده  درس

 

22 

شناســي در  گوشــت و ســاير محــصوالت خــوراآي حاصــل از مهندســي زيــست 
 آـه بـه مرحلـة بلـوغ          زماني ٢٠٢٥بعد از سال    . ها هستيم  هاي فروشگاه  قفسه

ــست      ــاوري زي ــاي فن ــرات و آاربرده ــيم، اث ــستي برس ــصاد زي ــه   اقت شناســي ب
. شناسـي ندارنـد    يابد آه به ظاهر سنخيتي با زيـست        هايي گسترش مي   بخش
 درك تحــول حاصــل از آامپيوترهــا در ١٩٦٠ و ١٩٥٠هــاي  طــور آــه در دهــه همــان

دشوار بـود، امـروزه     ) از صنايع ساخت محصوالت تا هتلداري و بيمه       (همة صنايع   
شـــناختي موجـــب تغييـــر و تحـــول  نيـــز فهـــم اينكـــه چگونـــه فنـــاوري زيـــست 

  . شود، مشكل است شناختي مي وآارهاي غيرزيست آسب
هــاي قــرن بيــست و يكــم،  در ربــع ســوم نظــام اقتــصادي آينــده، حــدود نيمــه 

ــست  ــاي زيـ ــدگي     آاربردهـ ــاي زنـ ــه و آنارهـ ــسياري از گوشـ ــه بـ ــناختي بـ شـ
  .ا رسوخ خواهد آردشناختي م غيرزيست


