ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ

اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم و ﮐﺎر ﻣﺎ

اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺠﻮل اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ راه ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ،ﻏﺰل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ را ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻨﻬﺎ دو
دﻫﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ »ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ،راﻓﻊ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ،
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺒﻮد ،اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ .آن زﻣﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻮاب وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ.

اﻧﻘﻼب ﺣﺠﻢ...
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ اﺗﺎق داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﺮوزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اوﻟﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ و اداﻣﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ اﻃﻼﻋﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮدازش ،ﻗﺪرت ﺑﯽﺣﺴﺎب ﭘﺮدازﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭘﺮدازشﻫﺎی از راه دور ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ،ﮐﺸﻒ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ
از دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﮐﻼن ،ﻫﻮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﺪ ،ﭘﺮﯾﻨﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻀﺎی
ﺑﺪن را ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دهﻫﺎ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪای ﺑﺮ اﻧﻘﻼب دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮدازش روزﺑﻪروز ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺠﻢ
دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎوس ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ،
دادهﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎ ،ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺷﮑﻠﮑﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺑﺨﺶ از دادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮد و از دل آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎران و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﻠﮏ
زدن ﺷﻤﺎ را ﺛﺒﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮدازش ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

اﻧﻘﻼب ﻋﺠﻮل ...
اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﺠﻮل اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ راه ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺮدم ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ،ﻏﺰل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ را ﺳﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻨﻬﺎ دو
دﻫﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ »ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ،راﻓﻊ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ،

ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺒﻮد ،اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم اﺳﺖ و ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ .آن زﻣﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻮاب وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ.

اﻧﻘﻼب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ...
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ
دو اﻧﻘﻼب ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﮕﺮش ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ،ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺣﺘﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺮ ﻫﻨﻮز روشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را
ﻣﯽﭘﺮوراﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم راه درازی در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ .اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم اﻧﻘﻼب ذﻫﻨﯿﺖﻫﺎﺳﺖ .اﻧﻘﻼب ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺮاه ،ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ادوات ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻤﺮاه دارد .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺤﻮلﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﺗﺎروﭘﻮد ارزشآﻓﺮﯾﻨﯽ آن رﺳﻮخ ﮐﺮده؛ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺘﻮار و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎرش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎﺑﮑﯽ و اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ذات آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ،از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ،در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داﯾﻤﯽ آن ﻗﺮار دارد.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺮی ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎزون
ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﮔﺮ راهﺗﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﯾﺎ آﭘﺎرات در ﺑﺎره آنﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از رﺑﺎتﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﺑﯽ
رﻧﮓ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪﻫﺎ را در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽای ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫﺎ را
ﻣﯿﺎن دهﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ،در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد.

اﻧﻘﻼب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ...
آﯾﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺧﻮب درک ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ از ﺑﻘﯿﻪ دﻧﯿﺎ
ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻮن دﯾﮕﺮان ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ )دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دارم( .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺪﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ راه ﺗﺤﻮل
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻧﺎزد ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﻨﺪﻟﯽ او را در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه از زﯾﺮش ﮐﺸﯿﺪه و
ﺑﺮ آن ﺟﻠﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻧﻘﻼب ﻣﻬﺎرت...
در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی دﯾﺮوز ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻬﺮوز ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎنﺷﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی دارﻧﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻻزم را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺗﺎ در دﻧﯿﺎی ﺑﻌﺪ از  ۲۰۲۰ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻠﯿﻢ
ﮐﺎر ﺧﻮد را از آبﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻨﺪ .در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎز اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ!

آﺳﻮده ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﭼﻮ ﭘﺮﮔﺎر ﻣﯽﺷﺪم...
ﺷﺮﮐﺖ ...ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺳﺮدر ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﻬﻤﯽ در ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ درس
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .در اوﻟﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﮐﯿﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ و در دوﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،از ﮐﯿﺴﻪ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر .ﭘﺲ از آن ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﺎ ،دورهﻫﺎﯾﯽ را در آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﮐﺘﯽ درآﯾﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺮوی

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪهﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﺶ را ،رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﺑﯽﺗﺠﺮﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اوﺿﺎع ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی
آن ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ را از ﮐﯿﺴﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﯾﺎ ﭘﺲاﻧﺪاز ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺪﻫﻨﺪ ،از ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎی دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﻟﻪﺑﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﻋﻤﺮ دوره ﮐﺎری ﺧﻮد آن را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺳﻮده ﭼﻮ ﭘﺮﮔﺎر
ﺑﺮ ﮐﻨﺎر روﻧﺪ و از ﺳﯿﻞ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ،ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺻﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
و ﺷﺒﮑﻪ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،دادهﮐﺎوی و ﺑﯿﮓدﯾﺘﺎ ،ﮐﻼود ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و  ...ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺬب اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺪﯾﺪی
درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻼﻧﯽ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش
ﺑﮑﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای آن ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎﻫﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺎﻣﯽ
)اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ( ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ را
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﯽ ﻓﻼن ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ
ﻣﺪارس ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﮐﺮدن از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ و ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﻋﺪهای از اﻓﺮاد ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
و ﮔﺎه زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دوران ﮐﺎری ﺧﻮد
را در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮕﺬراﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺑﻮد .دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریای اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
 .1ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »اﻧﻘﻼب ﭼﻬﺎرم و ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه« در ﺑﺨﺶ
ﻋﺼﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 11ﻣﺮداد 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/opinion/14740/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8
%A8-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7

