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  سخن پيش

كتابي كه در پيش رو داريد حاصل چندين سال انديشه دربارة موضـوع تفكـر، مـديريت و    
تدريج قوام يافت و سرانجام به شكلي درآمد كه بتوان  تفكراتي گسسته كه به. توسعه است

كتـاب  . هايي پراكنده نوشت، سپس گردآوري و منتشر سـاخت  يادداشتها را به صورت  آن
  :در سه بخش تدوين شده است

ها و نيز در توسعه  بخش اول مربوط به موضوع تفكر، مديريت و ساختار آن در شركت
  . كشور است

كه ماننـد بسـياري چيزهـاي ديگـر     پردازد  ميبخش دوم به چگونگي تفكر و اين موضوع 
در ايـن بخـش   . ها به جوانان آمـوزش داده شـود   د در مدارس و دانشگاهچگونگي تفكر باي

 انـد  هگرفتـ هاي ارزشمندي كـه در كشـورهاي ديگـر صـورت      نويسنده از كارها و پژوهش
هاي ادوارد دبونو، ريچارد پاُل و ليندا الـدر   ها و نوشته استفاده كرده است؛ از جمله پژوهش

قصد دارند از فكر و انديشة خـويش در زنـدگي    براي افرادي كه ويژه بهمطالب اين بخش 
خواهنـد   هـايي كـه مـي    جدي استفاده كنند و نيز شركت يشخصي و كاري خود به صورت

مورد اسـتفاده قـرار    تواند مفيد بوده، حول گردانند ميمديريت خود را در مقياس جهاني مت
  . گيرد

بررسـي تـاريخي    در يك - كه به صورت يك پيوست عرضه شده است- در بخش سوم كتاب 
ايـن بخـش از   . عواملي كه در تحول جوامع نقشي مهم ايفا كرده اند مورد توجه قرار گرفته انـد 

آن جهت عرضه شده است كه ذهن خواننده را در مروري تاريخي به عوامـل متعـددي كـه در    
بر ايـن   ويژه بهتوسعة تمدن غرب نقش داشته اند متوجه سازد و بر تنوع اين عوامل تأكيد كند؛ 

توسـعه   »جـورچين «نكته كه پيشرفت و تمدن حاصل كنار هم قرار گرفتن قطعـات زيـادي از   
يانـه  گرا واقعهاي  المللي و نيز سياست است كه تنها، چنانچه به سبب عوامل تاريخي ملي و بين

تواند شـكل گيـرد،    درستي در كنار هم قرار گيرند، مي و درست كالن و خُرد داخلي هر كشور به
يـزم در مهندسـين مشـاور گنـو،     عزدانم از همكـاران   در پايان الزم مي. د يابد و بالنده شودرش
  . تشكر نمايم ها نوشتهثريا خطيبي و محبوبه فيروز، به سبب تايپ  ها خانم ويژه به
  

  مهندسين مشاور گنو

   بهرام خاكپور 

  1392 زمستان 





  پيشگفتار

ها  انسان. كند ها را از ساير موجودات جدا مي هايي است كه انسان انديشه و فكر از شاخصه

از همان ابتدا كه به صورت گروهي به زندگي جمعي مشغول بودند از فكر خود براي حـل  

فكر هـم بـه صـورت    . كردند شدند استفاده مي رو مي ها روبه مشكالتي كه در زندگي با آن

در تفكـر جمعـي،   . گيرد و هم به صـورت جمعـي   امروزه نيز مي گرفت و فردي صورت مي

دهنـد و   را در تبادل نظر با هم مـورد بررسـي قـرار مـي     رو يشپها مشكالت  اغلب انسان

موضوعي كـه در مـورد تفكـر    . گذارند ها را به اجرا مي رسند و آن هايي مي حل سپس به راه

اجتمـاعي جوامـع صـورت     -تصـادي آن است كه تفكر بر بستر روابط اق باشد ميبااهميت 

هاي بسيار دور كه انسان تازه زنـدگي جمعـي را آغـاز     به عبارت ديگر، در دوران. گيرد مي

ـ  گذراند، ها زندگي مي ميوه جمع كردنكرده بود و از طريق شكار و  ه سـبب ايـن روابـط    ب

و يـا   هاي بعـد  ي ساده، ساختار و چگونگي تفكر در اين جوامع با دوراناجتماع -اقتصادي

هـا طـول    بدين معني كه تفكر در آن دوران ابتدايي بود و سـال . امروز به كلي فرق داشت

ها و اجتماعات  كشيد تا يك ايده و يا نوآوري تحقق يابد و استفاده از آن در ميان گروه مي

از آن جهـت مهـم اسـت كـه بـا توجـه بـه         ويژه بهاين موضوع . انساني گسترش پيدا كند

 يهـا افزايشـ   كم در چند هزار سال گذشته، هوش انسـان  گرفته، دست هاي صورت پژوهش

اجتمـاعي جوامـع    -رسد كه روابط اقتصادي بدين ترتيب به نظر مي. چشمگير نكرده است

البته، مانند مـرغ  . كند بشري شكل و چگونگي تفكر و ساختار آن را در جوامع مشخص مي

منطقي يـا تـاريخي جلـوتر از ديگـري     مرغ، شايد نتوان با قطعيت يكي را به لحاظ  و تخم

ـ  گيرد و جداسازي دانست؛ زيرا نظم پنهان جوامع عوامل زيادي را در بر مي ب هايي كه اغل

دهيم  ي انجام مياجتماعمسائل طبيعي و  در موردخود  هاي ها در كارها و پژوهش ما انسان

 . بيشتر صوري و انتزاعي است تا واقعي

مانند تار و پودي تنيده شده است؛ ولي نكته جالب آنكه تا هاي بشري  تفكر در همة فعاليت

اغلب فرض و يا نظر . كردند همين اواخر مردم و حتي دانشمندان توجهي ويژه به تفكر نمي

ماننـد   -و البتـه همـراه آن   -هاي بشـري  عمومي بر آن بود كه تفكر خود به دنبال فعاليت

تـازه در  . آن كاري خاص صورت گيرد اي در جريان است و نيازي نيست كه براي رودخانه



انسـان، زمـاني كـه از    . چند دهة اخير است كه اين طرز نگرش به مسئله تغيير كرده است

يابـد كـه تفكـر نقشـي      كند، خيلي زود درمي منظري باال به خود و جوامع انساني توجه مي

ايـن پرسـش   بدين ترتيب طبعـاً  . بسيار برجسته در جوامع انساني و نيز زندگي فردي دارد

 ؟آيد كه در اين صورت چرا ما در پژوهشي خاص به خود موضوع تفكر نپـردازيم  پيش مي

 عنـوان آيا وقت آن نرسيده است كه، به منظور تسريع و مؤثر عمل كردن تفكر، به آن بـه  

توجه كنيم؟ يعني براي تفكر بهتر و مؤثرتر انديشه كنيم؟ شايد بتوان مستقل  موضوع يك

آيد نقطة عطفي در تاريخ انديشه و زندگي بشر  هايي را كه پيرو آن مي حل اين پرسش و راه

بدين معني كه، تا قبل از آن، به تفكر مانند چيزي كه خـود در جريـان   . تا به امروز دانست

شد، ولي امـروز در مـورد خـود تفكـر      نگاه مي... آيد، مانند خوردن و خوابيدن و است و مي

ها و چگونگي بهتر و مؤثرتر عمل كردن آن را مـورد   يم و راهخواهيم آگاهانه انديشه كن مي

بدين ترتيب شايد بتـوان از ايـن منظـر دوران كنـوني را دوران     . توجه و بررسي قرار دهيم

كنيم  به منظور بررسي اين موضوع به اين نكته توجه مي. تفكر خودانديش و خودنگر خواند

 هـا در  در واقـع، انسـان  . يكسان نـدارد هاي بشري عمق و نقشي  كه تفكر در همة فعاليت

هاي شهودي و يـا   هاي خود از تفكر به مقداري بسيار كم و به صورت فعاليت اغلب فعاليت

بـدين معنـي كـه، نخسـتين بـار كـه فـردي بـه موضـوعي          . كنند شده استفاده مي شرطي

رد، در گيـ  حلي در پيش مي پردازد و راه خورد و در مورد آن موضوع قدري به تفكر مي برمي

هـاي   رو شـود و يـا در فعاليـت    حل در همان ابتداي كار با موفقيت روبه صورتي كه آن راه

آميز به اجرا درآيد، فرد مورد نظر بارها و بارها بـراي   بعدي با اصالحاتي به صورت موفقيت

حل، كه حال شـرطي شـده اسـت، اسـتفاده      حل آن مسئله و يا مسائل مشابه از همان راه

بـه عبـارت   . شـود  ه در اين رهگذر از تفكر به مقدار بسيار كم كمك گرفته ميالبت. كند مي

كند تا در آينده و در موارد مشابه ديگر عمـل   كند و راه خود را باز مي ديگر، تفكر عمل مي

د، تفكـر حضـوري   نشـو  ها تـازه محسـوب مـي    هايي كه براي انسان ولي، در فعاليت. نكند

خواهد راه را باز كند، اغلـب مبتنـي    ها كه تفكر مي در اين فعاليت. تر دارد تر و روشن عميق

و يـا همـراه بـا     انـد انسان جاي گزيده بر برخي مفاهيم اوليه، كه شايد از گذشته در ذهن 

ت ديگر به عبار. گيرد صورت مي شوند، ميتفكر جديد به صورتي آگاهانه و يا ناآگاهانه زاده 

هـا و نيـز    گر مبتني بـر آن ها تفكر خود را بر مبناي برخي مفاهيم اوليه و مفاهيم دي انسان

. اين گونه نيست كه تفكر ابتدا به ساكن شروع به كـار كنـد  . كنند ابتدايي بنا مي هاي مدل



زمينـه و   هاي ديگران بدون توجه به ايـن پـس   ها و گفته تجزيه و تحليل تفكر و نيز نوشته

بروز فوق ندوكاو ذهن است كه مفاهيم با كتنها . هاي اوليه غير ممكن است يم و مدلمفاه

نشان داده است كـه اغلـب اخـتالف نظـر      )پركينز(تجربه و نيز برخي تحقيقات . كنند  مي

ها، نه مبتني بر چگونگي پردازش يك موضوع و مسائل منطقي مربوط بـه آن   ميان انسان

  .اوليه است و ادراك هاي ، مدل هامفاهيم بلكه، مبتني بر همين 

ها در جوامع خود زندگي كنند و با هـم تعـامالت فكـري و     با وجود اين، براي آنكه انسان

كند، الزامي وجـود نـدارد كـه همـه      ينمعملي داشته باشند، از آنجا كه ذهن منطقي عمل 

بشري به روي اين مفاهيم اوليه وحدت نظر داشته باشند؛ درست برعكس، پيشرفت جوامع 

خود بـه   ها انساندر هر صورت، زماني كه . واسطة تنوع افكار و عقايد صورت گرفته است

پردازند و يا در مورد موضوعي با ديگران به بحث و  يم)  ...و، عميق سامانمند(تفكر جدي 

رجـوع   نشينند همواره مناسب و بجاست كه به مفاهيم اولية تفكرات خـويش  يموگو  گفت

بر موارد اختالف نظر پرتويي از روشني كردن آن مفاهيم  ند كه با مشخصكنند و سعي كن

وگو، بحث يا مذاكره به پيشـرفت بحـث و    اين روش برخورد آگاهانه به تفكر، گفت. كننداف

  . كند بست كشيده شدن آن كمك مي جلوگيري از در هم تنيده شدن و به بن

هـا صـورت    هاي انسـان  مختلف فعاليت تواند در موارد نظر و مذاكره مي تفكر، بحث، تبادل

براي مثال ممكن است تفكر مربوط به موضوع فلسفه، دين، مسائل روزمره و عملي . گيرد

روشن است كه مفاهيم اوليه و روش كار در هر يك از . باشد شناسي فنزندگي و يا علم و 

ـ . هاي ديگر فرق دارد هاي فوق با موضوع موضوع ر موضـوع  در اين بحث تكية ما بيشتر ب

  . است شناسي فنتفكر در حوزة علم و 

ـ    ندبايد مفـاهيمي باشـ   شناسي فناوليه در حوزة علم و  و مدل هايمفاهيم  ر كـه بتـوان ب

 هـايي  كميـت هـا   هايي كـه در آن  شده انجام داد؛ آزمايش هاي كنترل ها آزمايش اساس آن

ي حدوداً و نسبتاً حقيقي از د تا سرانجام بتوان مدلنشو يمگيري و فرايندهايي رديابي  اندازه

  . بحث عرضه كردمربوط به موضوع مورد  شناسانة فنواقعيت علمي و 

شناسي مجاز نيستيم از هر گونه مفهوم يا مـدل اوليـه شـروع كنـيم و      ما در حوزة علم و فن

هـاي   از اين رو تأكيد بر اينكـه در بحـث  . انتظار داشته باشيم كه به نتيجة درست هم برسيم

توجه به مفاهيم . گيرند شناسي را به طور جدي در بر مي مربوط به توسعة كشور كه علم و فن

موضوع كه اين مفاهيم براي فرد يا افرادي كه به آن بحث اشتغال دارند روشن و  اوليه و اين



همچنين مهم است كه اختالف نظرها آن طور نباشـد كـه    .مشخص باشند بسيار مهم است

  .هاي فعاليت فكري بشر در هم آميزد شناسي را با ديگر حوزه حوزة علم و فن

هـايي نيـز كـه     مدل. شد ه جوامع انساني نميدر گذشته اصوالً توجهي از منظر علم امروز ب

بـه همـراه   . هـا بـود   داوري شد محدود و در بسـياري از مـوارد همـراه بـا پـيش      عرضه مي

  : ، براي اولين بار بر اين واقعيت صحه گذاشته شد كهيننوگيري علم  شكل

 جهان قانونمند است؛ .1

دن به اهداف خود مندي را بشناسند و از آن براي رسي انسان قادر است اين قانون .2

 .استفاده كند

آن،  به دنبـال آمد؛ زيرا،  به وجودبدين ترتيب تحولي عظيم در عرصة فكر و انديشة آدمي 

پرداخـت   يعني آن روشي را كه با تكيه بـه آن بـه مسـائل علمـي مـي      ن روش علمي انسا

ـ    مطابق اين روش، شناخت علمي بشر از پديده. مشخص كرد اسـاس دو  ر هـاي طبيعـت ب

  . كند و پيشرفت مي پردازي و آزمايش حاصل شده  ريهنظاصل 

دانشمنداني مانند آدام اسميت، ريكـاردو، و  و بيستم نوزدهم  هاي هيجدهم ، در قرن سپس

آدام . هاي اجتمـاعي پرداختنـد   هايي از پديده سازي به تبيين يا مدل... وبر و ،سپس ماركس

نشأ ثروت كدام است، ريكاردو نيز اسميت پرده از ثروت ملل برداشت و مشخص كرد كه م

ماركس نيـروي  . عامل ثروت تأكيد كرد عنوانكار او را ادامه داد و بر نقش كار انساني به 

هـاي مولـد    محرك در جوامع انساني را تالش براي ارتقا و رشـد ابزارهـاي توليـد و نيـرو    

اجتماعي خاص  -اي با ساختار اقتصادي او معتقد بود كه اين تالش در بستر جامعه. دانست

مندي  و قانون در بحث اين كتاب بر نظم پنهان. دهد يمصورت گرفته، آن ساختار را شكل 

هـايي   هايي مانند اقتصاد، نظم بازار و غيره پديده اينكه پديده: شود جوامع انساني تأكيد مي

پـردازي   كنيم با نظريه ها سعي مي اجتماعي هستند كه نظم پنهان خود را دارند و ما انسان

ن بشر بر اين نظم پنهان، البته به صورتي نسبي، روشني افكنيم و برخي قوانين ساختة ذه

ولـي ويژگـي ايـن كتـاب آن     . كنندة اين نظم پنهان اند ودي بيانرا عرضه كنيم كه تا حد

در واقع . نگرد هاي انساني از منظر مديريت و ساختار فكر در جامعه مي است كه به فعاليت

  : خواهيم موارد زير را نشان دهيم در كتاب مي

زيع محصوالت توليد اين درست است كه جوامع بشري حول چگونگي توليد و تو .1

 . آورند مي به وجوداجتماعي خاصي را  -يابند و ساختار اقتصادي شده شكل مي



اجتمـاعي اسـت كـه اساسـاً روابـط       - اين نيز درست است كه اين ساختار اقتصـادي  .2

ي ميان اقشار و طبقات اجتماعي و چگونگي توزيع محصوالت توليد اجتماعاقتصادي 

 . دهد كند و شكل مي فرهنگي آن جامعه را تعيين مي يي از روابطها جنبهشده و نيز 

ـ (با وجود اين، در هر جامعه تحـول در نيروهـاي مولـد و ابـزار توليـد      .3  )وژيتكنول

نيازمند نوعي مديريت و ساختار فكر در آن جامعه است كه تا همـين چنـد دهـة    

 كـامالً در گذشـته ايـن عامـل از آنجـا كـه      . شـد  قبل به آن آگاهانه توجه نمـي 

خودي به حال خود رها شده بود، طبعاً نقش طبيعي خود را در جامعـه ايفـا    خودبه

 به آن نگاه كند و بـراي  باال چشم اندازيبدون آنكه عنصر ذهن آگاه از  كرد، مي

 .ارايه دهدهايي  حل تسريع و تعميق اثرگذاري آن راه

بـدين   ولي در چند دهة گذشته تحولي در اين زمينه در جهـان روي داده اسـت؛   .4

بـه عبـارت   . معني كه خود موضوع فكر به موضوع بررسي علمي بدل شده است

يك موضوع  عنوانهاي مختلف آن به  ديگر، بررسي و پژوهش روي فكر و جنبه

 . آغاز شده است

البته در اين ميان بيشتر كارهايي كه دانشمندان اكثـراً غربـي در ايـن زمينـه عرضـه      

ينكه استانداردهاي فكر چيست؟ ا براي مثال،. ده استاند دربارة چگونگي تفكر بو كرده

توان به صورتي خالق  شده در اين مورد چه بايد باشد؟ چگونه مي به كار گرفته  اصول

  . ...فكر و انديشه كرد؟ و

 عنـوان بـه   تنهـا  »چگونگي تفكر و انديشـيدن «در اين كتاب و در بخش دوم به موضوع 

. شـود  يمـ پرداختـه  ) ي بسـيار مهـم  ا جنبهالبته (اي از موضوع مديريت و ساختار فكر  جنبه

كنـيم،   شود كه، زماني كه ما در موضوع فكر انديشه و تعمـق مـي   همچنين نشان داده مي

كـه   - غيـره  وبايد به چگونگي درست فكر كردن، خالقيت در فكر  تنهايابيم كه نه  درمي

بپردازيم بلكه، بايد از منظر ساختار و مديريت  گويند انتقادي مي برخي در غرب به آن تفكر

، شركت ها و كارخانه ها و خالصه به جامعة خود نظر كنيم و نقـش  ها همؤسسفكر هم به 

بـه عبـارت ديگـر، اينكـه     . مورد بررسي قرار دهيم در رشد اقتصادي و توسعة كشوررا آن 

بـه  ب براي تفكر در شـركت ايجـاد كـرد و    توان با مديريت فكر ساختاري مناس چگونه مي

ر واقع، به كار د .هاي كار شركت دخالت داد آن كامالً آگاهانه فكر را در تمامي جنبه دنبال



 »تفكر در مورد چگونگي تفكـر «شركت و نقش تفكر در آن از منظري باال يعني از منظر 

  . توجه كرد

 - هر چند ساختارهاي اقتصادييابيم كه  با مروري كوتاه در تاريخ جوامع بشري درمي

اجتماعي جوامع است كه مناسبات ميان افراد، اقشار و طبقات اجتماعي و نيز ميزان و 

توان جوامعي بسيار را نشـان داد   ميولي كند،  آن كشور را مشخص مي... نوع توليد و

كه براي هزاران سال شيوة توليد و ساختار مربوط به آن در آن كشور يا ميان آن قوم 

دهد كه چرا  اين موضوع بالفاصله ما را در برابر اين پرسش قرار مي. تغيير نكرده است

هـا   ي از آنها، هر چند برخ اين گونه بوده است؛ چرا در اين كشورها يا ميان اين ملت

سابقة تاريخي و تمدني درخشان دارند، امروزه تحركي مؤثر در جهت ترقي و توسـعه  

شود بسيار آهسته و ابتدايي است؟ چـرا جوامـع    شود و يا اگر چيزي ديده مي ديده نمي

هاي بزرگ بشري را  ، كه زماني تمدن...و) النهرين بين(رودان  يونان، مصر، منطقة ميان

ة چندم دنيا در زمينة سـطح توليـد و   ردد، امروزه به مقام كشورهاي ان داده تشكيل مي

  ؟ اند كردهمعيشت مردم خود تنزل 

اجتماعي جريان تحول و تكامل خويش  -مسلماً اين گونه نيست كه ساختارهاي اقتصادي

در واقع موضوع اين است كه . پيمايند اي بهينه مي و به گونه خودكاررا به صورتي طبيعي، 

  : آگاهانه به نقشاگر ما 

 تفكر در سطح فرد، .1

 خدماتي توليدي و هاي و مؤسسة هانهادتفكر در سطح بنگاه هاي اقتصادي،  .2

، توليد علم و غيره شناسي فنتفكر در سطح كشور، ساختارهاي توليد اقتصادي و  .3

توان،  ز جمله اينكه چگونه ميا .شود توجه كنيم، درهايي نو به روي ما گشوده مي

ري مديريت فكر در اين سه سطح، ساختار مناسب فكر و عملكرد مؤثر يكارگ بهبا 

هـايي   يري آن در هر سه سطح به پيشـرفت كارگ بهو سريع آن را كشف كرد و با 

  . شگرف نائل آمد

به عبارت ديگر، ما عـالوه بـر رونـد ناآگاهانـة تحـول جوامـع مبتنـي بـر نظـم پنهـان و           

ديگري هـم داريـم بـه نـام ذهـن فـردي و        ها، عامل اجتماعي آن -ساختارهاي اقتصادي

هاي زيرين جامعه و نقش خود در  اين عامل، تا زماني كه نسبت به نظم پنهان اليه. جمعي

ماننـد  (كند  ، طبعاً به صورتي طبيعي و شرطي در جامعه عمل مينباشدآگاه  ها آنتحوالت 



توسـعه   ويژه بهولي، زماني كه به اين نقش در تحوالت جامعه و ). آنچه تاكنون كرده است

پـي  ) اختراعات و ابداعات جديد و تحوالت سـريع در دانـش و علـم   ( شناسي فنو تكامل 

انديشـد، مسـلماً اوضـاع بسـيار      يمكند و  يمبرد و در واقع از منظري باال به خود نگاه  يم

اند از تفكر و انديشة خالق، تو شد؛ زيرا حالْ او آگاهانه ميد خواه متفاوت و پيشرفت سريع

هـاي   هـا و بنگـاه   هاي فردي، در شركت و عميق براي پيشبرد فكر در همة زمينه سامانمند

  . اقتصادي و در كشور استفاده كند

بايد گفت كه بـه لحـاظ عملـي ايـن     ) اختار فكر و توسعهس(در مورد بخش نخست كتاب 

هـا و نيـز در توسـعه     مهم است؛ زيرا در گذشته پارادايم اصلي در برابر شركتبخش بسيار 

ها در اين مرحله، كه اغلب بـا   شركت. كشور دسترسي و تهية اطالعات و دانش صريح بود

يافته همراه بود، بـه برخـي از    تأخير چند ده سال در مقايسه با كشورهاي صنعتي و توسعه

رسـي پيـدا   ها و مقاالت علمـي و فنـي دست   كتابو به  اي ضوابط و معيارهاي فني و حرفه

اطالعات به دانش واقعـي  ن تازه پس از اين مرحله با مشكل بعدي، كه تبديل آ. كردند مي

  . شدند رو مي جانبه است، روبه و همه

اما امروزه، با گسترش شبكة . گرفت اين فرايند در گذشته در كشور ما بسيار كند صورت مي

اصلي، نه دسترسي بـه  م امروزه پاراداي. وضع به كلي دگرگون شده استجهاني اطالعات، 

ها به دانش عملي و كاربردي صـريح   اطالعات و دانش صريح كه، از همان ابتدا تبديل آن

ها بايد به اين پرسش بسيار مهم كـه در   به عبارت ديگر، امروز شركت. يح استصر يرغو 

و دانـش صـريح كـه     با ايـن كـوه اطالعـات   : كهدرستي پاسخ دهند  برابرشان قرار دارد به

خواهنـد بكننـد؟ چگونـه     يمـ رس هر فرد كنجكاو و مشتاق قرار دارد چه راحتي در دست به

خواهند از اين حجم اطالعات و دانش براي تبديل شركت خود بـه شـركتي پيشـرو و     مي

هنگام ابداع سرآمد استفاده كنند؟ اين تحول در تاريخ تمدن بشر مانند تحولي است كه به 

خط، كاغذ و يا اختراع ماشين چاپ صورت گرفت؛ بدين معنـي كـه، پـس از هـر يـك از      

مـا  . و مديريت فكر در آن دچار تحولي بزرگ شـد  شريابداعات و اختراعات فوق، تمدن ب

ايم، ولي آن قدر با مسائل روزمره  اكنون در درون يكي از همين تحوالت عظيم قرار گرفته

تيم كه، چنانچه ما را به حال خود رها كنند، معلوم نيست چه زماني به دست به گريبان هس

اگر همين روال ادامه يابد، ديري نخواهد گذشـت كـه كشـورهاي    . فكر چاره خواهيم افتاد

  . درجة چهارم و پنجم جهان نيز از ما پيشي گيرند



كـار  هـاي مـديريت بـه     سـامانه پس از بررسـي   ،خورشيدي 1380هاي اوليه دهة  در سال

رسـيد كـه شـايد چيـزي كـه در      ه ها در ايران، نويسنده به اين نتيجـ  شده در شركت گرفته

به موضوع فكـر و   يتوجه شود بي يمترين مشكل و كمبود قلمداد  هاي ايراني مهم شركت

هاي ايراني، مديران در مورد مديريت  بدين معني كه، در مديريت شركت. فكر كردن باشد

گيريم و  هاي مديريت كيفيت و غيره را مي نامه هاي ايراني گواهي در شركت. كنند فكر نمي

گذاريم؛ بدين معني كـه   به اجرا مي) ها مطابق استاندارد مربوط به آن(ها را  نامه اين گواهي

گرفتـه   كنيم و سپس اقدامات صورت ساختاري درست ميت براي مديريت كيفيت در شرك

زماني كه به اين مساله به صورتي عميـق فكـر مـي    ولي . ... كنيم و را كنترل و پايش مي

كنيم اين پرسش پيش مي آيدكه چرا چنين سامانة مديريتي را براي يك گام بـاالتر و در  

تـدريج از اينجـا    گيريم؟ ايدة مديريت فكر به به كار نمي» فكر و تفكر«مورد خود موضوع 

غرب از اين واژه  ع دارد درگفتني است تا آنجا كه نويسنده اطال(شكل گرفت و قوام يافت 

شود، بلكه بيشتر از آن براي آموزش بيماراني  ها يا كشور استفاده نمي براي مديريت شركت

هاي رواني مبتال هستند و اينكـه چگونـه فكـر     كه به افسردگي و يا برخي ديگر از اختالل

  ). شود استفاده مي بيماري مديريت كنندمقابله با آن خود را براي 

هـا   هاي بيشتر، به نياز به ساختاري براي فكـر كـردن در شـركت    ايده، در بررسي سپس اين

هايي براي نويسنده مشخص شـد كـه در    در گام بعد و پس از تجزيه و تحليل. تكامل يافت

بـالقوه   به صورتتفكر و انديشه . اصل انسان قرار نيست كه همواره از فكر خود استفاده كند

در اينجا بود . كنند از آن استفاده مي ضروردر مواقع  تنهاها  نساندر انسان موجود است، ولي ا

كه نويسنده به فكر آن افتاد كه شايد بتوان تاريخ تمدن جوامع انساني را از همين منظر نگاه 

هاي مختلف از فكر و انديشـة آدمـي بـه چـه ميـزان اسـتفاده        كرد؛ بدين معني كه در تمدن

چگونه (ها چگونه بوده است؟  كه ساختار فكر در آن تمدناين موضوع  ويژه به ؟شده است يم

پرداختنـد؟ چگونـه    شناسي مي اند؟ چگونه به توليد علم و فن داده به فرزندان خود آموزش مي

  ... ).كردند؟ و آوري شده را تدوين و حفظ مي و سرانجام دانش جمع دستاوردهاتحقيقات و 

مربوط به همين موضوع است و در ) وستپيخش ب(هاي اين مجموعه  بسياري از يادداشت

بعدها بـا  . شود آن به عناصر تمدن بشر و تحول آن عناصر از منظر مديريت فكر توجه مي

اي وسـيع از كارهـاي    كارهاي دانشمنداني مانند دبونو آشنا شدم؛ پـس از آن بـه گنجينـه   

هـا   ز تجـارب آن كننـد برخـوردم و ا   متفكراني كه در زمينة تفكر انتقادي در آمريكا كار مي



 

 ئلة خالقيت و استاندارد ها و معيار هـاي آنجا كه به مس ويژه بهاز اين منابع، . استفاده كردم

  . ام پردازند، استفاده كرده مي) عميق، خالق و خودنگر سامانمند،(تفكر انتقادي 

اجتمـاعي   -بسياري قبول دارند كه پيشرفت جوامع بشري وابسته به ساختارهاي اقتصادي

د نيروي محرك آن هم كوششي است كه بشر همواره براي تحول در تولي. وامع استآن ج

چگونـه   شناسـي  فـن ولي تحول در توليد و يـا رشـد   . دبند و ميو افزايش آن به كار بسته 

بدين معني كه بشر بـا فكـر خـود ابـزار     . است» فكر«گيرد؟ پاسخ اين پرسش  صورت مي

مجـرد   به صورتولي فكر در جوامع . سازد و ميرا متحول ساخته است  شناسي فنتوليد و 

كم در چند هـزار سـال    دست ،ها كند، زيرا اگر قبول كنيم كه ميزان هوش انسان عمل نمي

نكرده است، پس چرا نياكان ما در چند هزار سال قبل از فكـر خـود   چندان  يتغيير ،پيش

بـراي  . انـد  هقدر كم استفاده كرداند و يا اين  براي توليد ابزارهاي توليد بهتر استفاده نكرده

مثال، آيا فكر ساخت ركاب براي اسب فكري مشكل است؟ اگر اين طور نيست، پس چـرا  

؛ هزاران سال بشر از اسب استفاده كرده، بدون آن كه براي سواركاري از ركاب استفاده كند

دخانـه  روشـاخه هـاي   فريقايي يا بوميـاني كـه در حاشـيه    هاي يك قبيله آ يا چرا انسانو 

به مدت هزاران سال هنوز از ابزار و آالت بسيار ابتدايي در زندگي › كنند آمازون زندگي مي

گيريم آن است كه فكر به  مي اي كه از بررسي اين گونه جوامع نتيجهگيرند؟  خود بهره مي

 بـه بـاور  دارد؟  يوامـ ولي چه چيز فكـر را بـه تحـول    . ندتواند به ثمر نشي خودي خود نمي

ها، در هر برهه از تاريخ گروهي از مردم ، قوم يا يك ملت ،مديريت  اين يادداشت نويسندة

 ولـي مـديريت  . كند فكر است كه چگونگي عملكرد فكر در ميان آن مردم را مشخص مي

گيرد خود به معناي سـاختار فكـر،    يمي جامعه شكل اجتماع -فكر كه بر ساختار اقتصادي

ه اسـت، كـه در   ونگي و روش تفكر و انديشه و غيرابزار فكر و گسترش و آموزش آن، چگ

كند كه آن مردم تا چه حد توانايي فكر كردن  قوم يا ملت تعيين مي يكهر دوره از زندگي 

ر هـر برهـه از   شـود كـه، د   بدين ترتيب مشخص مي. و از فكر خود استفاده كردن را دارند

  .حول را بپيمايندتوانند مسير توسعه و ت ملت، آنان با چه شتابي مي يكتاريخ 
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