
 

 

ها چگونه با استفاده از فناوری به کارمندان خود استقالل بیشتری  شرکت
دهند؟می

 

 

 کنند.”آنها شما را در محل کار مشاهده می

 “هوش مصنوعی اینجا! آنجا! همه جا!” 

 “از مدیریت شدن توسط الگوریتم متنفر هستید؟” 

 

ابتکار   تخییی از آیندۀ بشور ناآشونا نیسوتیمص تصواایر  که در آن-ها ا تصواایر عمییبا موضووعا،  راایت
شوود ا راایت اال  در آنها ای  ها تضویی  میها به ااسوۀ  مدیریت شودن توسوط ماشوی  عمل انسوان

شوود ا در نتیجه  محیط کار ها سوررده میها ا فناار ر به ماشوی  اسوت که ناار، ا ضضواا، در محیط کا
 آمیز  کنترل شده ا تکنوکرا، است.ها به طرز ااراقانسان

هایی که از فناار  اما راایت مهم دیگر  نیز اجود دارد که کمتر شوونیده شووده اسووت. راایت سووازمان
افزااسوووتفوواده می را  کووارمنوودان رود  ارتتووارا،  تووا  وزۀ  ا  کننوود  ره ر   هرا   را  آنهووا  ا  بوودهنوود  یش 

 ها  استراتژیک آماده کنند.گیر تصمیم 

سوارتار  دهی  دنبال سوازمانهایی که بهعنوان محققان  وزۀ سوارتار سوازمانی  شورکتط ق مشواهدۀ ما به
هایشوان را هر اسواا انگیزه  ن وو ا ضضواا، کارمندان طرا ی کنند. موفقیت بسوتار  دها ا فیالیتفرآین
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دهد ا باار ما ای  اسووت که  ها به دلیل امکاناتی اسووت که فناار  در ارتتار آنها ضرار میاز ای  شوورکت
افزایش ارتتارا،   تواند بههایی که میتوان از ای  مشاهدا، استخراج کرد. دراها  مهمی را میدرا

 ها  افقی کمک چشمگیر  کند:کارمندان ا همکار 

 

 هماهنگی بدون هماهنگ کننده

(Coordination Without Coordinators) 

دهندۀ ردما، مراض ت رانگی در هیند ا تنها شوورکت در ای  کشووور تری  ارائه  هزرگBuurtzorgشوورکت  
هزار پرسوووتار را   ۱۰جود اینکه ای  شووورکت هیش از کند. با ارسوووانی میاسوووت که به کل کشوووور ردمت

کارمند ا یک   5۰شووودص  پرسوونل ا در یک دفتر کوچک اداره می 75اسووتخداک کرده اسووت  تنها با  داد  
مرات ی ا سوارتارها  چندییه هرا   نفره از مرهتان. در ای  شورکت از سوارتارها  پیدیدۀ سویسویه 25گراه  

 مدیریت فرآیندها ر ر  نیست.

 کند.استفاده می  BuurtzorgWebسفارشی به ناک  ITشرکت هرا  هماهنگی پرستاران  از پیتفرک ای  

هایی که مدیریت ای  شورکت تنایم کرده اسوت  ناار،  ها ا فناار آیا پرسوتاران مداک توسوط الگوریتم 
 شوند؟ ریر! مدیریت ا سارتاردهی می

کننود کوه بوه توووور، رودگردان مودیریوت ت میهوایی فیوالیو در عوض  آنهوا بوه عنوان یوک عضوووو در تیم 
هایی که مناطق جغرافتا  راص رودشان را تحت پوشش دارند ا در آنها هیچ ره ر میّینی شوند. تیم می

گیر  جمیی ا توافق جمیی نسووو ت به  ها با تصووومیم اجود ندارد ا هر رالف سوووارتار سووونتی  ای  تیم 
 کنند.استخداک ا ارراِج اعضا  رود اضداک می

 کند.هایی هرا  مدیریت هر رودشان کمک میها ا فرکها را با تهی  ضال ای  تیم   BuurtzorgWebپیتفرک 

 ها  تیمی.انداز  جیسا، تیمی ا فرک مدیریت پویایی چالشهایی مانند فرک راهفرک 

ارتتوار   بوه عنوان ماوال  بوه طور شوووفوافی هموه اطالعواتی کوه هر تیم هرا  درو عمیکرد رود نتواز دارد  در
ار  تیمی  رضووایت مشووتر  ا همدنی  رضووایت اعضووا  تیم از گیرد. اطالعاتی مانند بهرهها ضرار میتیم 

 مشتر  ا امتتازا، جغرافتایی تیم.

آارد که  اجود میکند ا ای  امکان را بهها را به هم متصوول میعنوان یک مرکز اتصووال  هم  تیم پیتفرک به
ها  رود را با هم در متان  ها  رود را در آن پسووت کنند ا ایدهسووشپرسووتاران بتوانند مشووکال، ا پر 

نارا،  ها ا نقۀه(  ایدهDistributed Learningیافته )بگذارند. ای  سویسوتم با پشوتیبانی از آموزش توزی 
 کند.تری  ارتباط با مشتریان هستند را هرجسته میافراد  که در نزدیک

هوا   کنود ا سووو وکهوا  رفتوار  جیوگیر  میهرا  مودیریوت  از رودکوامگیاسوووتفواده از ای  پیتفرک فنواارانوه  
 گذارد.ها میگیر  ا انتخاب را به عهدۀ رود تیم کند ا تصمیم ها فراهم میمدیریتی بهینه را هرا  تیم 
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 نظارت بدون ناظر

 ((Supervision Without Supervisor 

پذیر ها  مدیریتی سوونتی همدنان مسووتولیتها در اتاب نقشتوانند کمک کنند تا تیم می ITها   پیتفرک
هررسوووی   Haierهوا  شووورکوت  توانیم ناوارِ، بودان نوارر را بوا نگواهی بوه فیوالیوتبواضی بمواننود. هرا  ماوال می

 کنیم. 

هزار نفر  ۴ارمنودان آن بال  هر  ها  تولیود اهزار در دنتوا اسوووت. کو تری  شووورکتیکی از هزرگ  Haierشووورکت  
اند. هرکداک از ای  دهی شووده( سووازمانMicro Enterprisesها  مسووتقل کوچکتر)هسووتند که در شوورکت

کنند ا هر اسواا متغیرها  ها سوود ا زیان ا جذب ا اسوتخداک پرسونل را رودشوان مدیریت میشورکت
 « همکار  داشته باشند.گیرند که با کداک »شرکت مستقل کوچکداریی بازار تصمیم می

 EMCرود را با ناک میز کار    ITپیتفرک   Haierپذیر  در ای  سوویسووتم پیدیده  هرا  اطمینان از مسووتولیت
توسوویه داده اسووت. در ای  میز کار  فرآیندها  مرهوط به مناضصووه جهت اراد به ضراردادها به تووور، 

کنند  ا هرکسوی که  را در سویسوتم اارد می  ها  کوچک ضراردادها  رودشوود. ای  شورکترودکار انجاک می
انود  یوا توانود اهودافی را کوه بودسوووت آاردهکنود میهوا همکوار  میکنود ا یوا بوا آنهوا کوار میدر ای  شووورکوت

 عمیکرد اعضاء هرا  رسیدن به آن اهداف را مشاهده نماید.

تییی  شوده توسوط   شوان را به اهدافها  کوچک ا کارمندانای  شوفافیت  بنتانی اسوت که ای  شورکت
کند. اگر عضوو  به اهدافش نرسود  در نهایت با ناار، تماک اعضواء  ذف ا جایگزی  رودشوان متصول می

ها  عمیکرد  مرهوط به اهداف در ای  سویسوتم با اسوتفاده از فناار  بالکدی  شوود. به عالاه  پاداشمی
 شود.شود ا همی  امر باعث شفافیت هیشتر میمحاس ه ا توزی  می

دهود کوه بوازار داریی پیدیودۀ رود را بوا  وداضول تیوداد مودیران  ای  توان را می  Haierبوه   EMCدر  والی کوه 
ها   ارشد ا مدیران متانی  مدیریت کند. سیستم در  قیقت تصمیمی در رابۀه با اینکه هرکداک از شرکت

طور کوامول بوه کوارمنودان  گیرد ا ای  کوار بوه( چوه بوایود انجواک بودهود نمیMicro-Enterprisesزیرمجموعوه(
 سررده شده است.

 هدایت بدون هدایت کننده

(Direction Without Director) 

تر کردن کوارمنودان بوه دهود  نزدیوکهوا  آگواهوانوه میسوووومی  راهی کوه بوه کوارمنودان امکوان اتخوا  تصووومیم 
کارمندان ای  امکان  ها به  شوود ا ای  پیتفرکانجاک می  ITها   مشوتریان اسوت. تمرکززدایی به کمک پیتفرک

 گیر  کنند.دهند که بدان اینکه منتار هدایت از سو  مدیریت بمانند  تصمیم را می

ها  راسویه از فراشویبا بایتری  سورعت رشود در متان باضی ررده  VkusVillا   شورکت ررده فراشوی زنجیره
ها  رودگردان توسوط  اهفراشوگاه رودگردان تشوکیل شوده اسوت. هرکداک از ای  فراشوگ  ۱2۰۰یک شو که با  

گیر  در رابۀه با مسووائیی مانند محصوووی، ا نفره اداره می شووود که ارتتار تصوومیم   ۱۰الی   5یک تیم 
 ترفییا، را دارند.
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از   ها را با اسوووتفادهرود متکی اسوووت تا فراشوووگاه  ITهرا  ای  سوووۀز از ارتتار  ای  شووورکت هر پیتفرک 
شووان متصوول ها  اجتماعی ا ...( به مشووتریانند: موبایل  شوو کهها  دیجیتال )مان لا  از راهمجموعه

تواننود اضالمی که  کننود کوه در آن میکنود. بیود از هر رریود  مشوووتریوان یوک رسووویود الکترانیکی دریوافوت می
 امتتازدهی کنند ا نارا، رود را نیز بنویسند.  5الی   ۱اند را از رریدار  کرده

طور مسوتمر بازرورد مشوتر  ا امتتاز محصووی، هرا  فراشوگاه تیم بهها  ارتباطی  هر از طریق ای  کانال
توانند تصومیم بگیرند که  کداک محصوول  ها میرود را دریافت می کند. با اسوتفاده از ای  بازروردها  تیم 

ها   ها ضرار بدهند  یا به چه ضیمتی بفراشوند. شورکتها را در کجا  ضفسوهرا مجددًا سوفارش بدهند  آن
را منحصور به فرد می   VkusVillکنند  اما آنده  هرا  گرفت  تصومیما، رود از اطالعا، اسوتفاده میزیاد   

طور مسوتقیم در ارتتار کند  ماهیت محّیی ا پویا  بازروردها  مشوتر  اسوت که جم  آار  شوده ا به
 یرد.گتور، مستقیم با مشتر  در ارتباط هستند( ضرار میکارمندان رط مقدک)کارمندانی که به

هاسوت  فراشوان که در آنها اتخا  تصومیم با مراکز اتویی ا ارشودتری  مقاما، شورکتهررالف اکار ررده
  VkusVill( در شووورکوت  Local Decentralized Decision Makingگیر  )مودل ایرمتمرکزسوووواز  تصووومیم 

که اسوتفاده   ااسوۀ  فناار  کارآمد ا دضیقیشوود ا ای  امکان بهتصومیما، توسوط کارمندان اتخا  می
 کنند هوجود آمده است.می

 اداره بدون اداره کننده

(Governance Without Governors)) 

 را  ها¬هایی بدان موجودیت »شورکت مرکز « هسوتیمصتیداد ای  سوازماناجودآمدن سوازمانما شواهد به
عمومًا نتازمند فرآیندها    که  را  تیامالتی  بالکدی   اهزار  از  اسوتفاده  با  ها¬سوازمان ای    ا  اسوت  افزایش  به

 کنند.ارۀوط ضرمز  اتی هستند  ناار، ا مدیریت می پیدیده

کنند   در  الی که هیشوووتر افراد به بالکدی  به عنوان اهزار  تووورفًا هرا  میامال، )مانند رمزارزها( نگاه می
بودان نتواز بوه ااسوووۀوه    دهود کوه دا فرد  ارز رود را بوا اطمینوان اعالاه هراینکوه بالکدی  ای  امکوان را می

آارد توا افراد مختی   کوارهوایشوووان را بودان نتواز بوه مودیر متوانی بوا جوا کننود ای  امکوان را نیز فراهم میجوابوه
 یکدیگر هماهنگ کنند.

ها   ل »کمتر سوازمانی« هرا  چهار مشوکل اسواسوی سوازماندهی در سوازمانتوانند یک راهها میبالکدی  
 باشند:

 .مبادل  اطالعا،  ۴. توزی  پاداش 3ویض ارای  . تف2.تقسیم ارای  ۱

 توانند به را تی اجرا شوند.با استفاده از فناار    ای  فرآیندها  پیدیده می

گیرِ  مرکز « در  ال فیالیت هوده   اریرًا   که هفت سوال گذشوته با سوارتار »تصومیم ShapeShiftشورکت  
  ضدمی هزرگ به سوومت سووارتار ایرمتمرکز هرداشووته  اعالک کرده اسووت که با اسووتفاده از فناار  بالکدی  
تواند به راش مشابه ایرمتمرکز شود  الی بالکدی  است. ال ته ای  به آن مینا نیست که هر سازمانی می

می توانود شووورایۀی هرا  انسوووان هوا فرآهم کنود توا آنهوا بهتری  کوار رود را انجواک بودهنود ا اجوازه بودهنود توا 
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تر   را ها ا محصوووی، مناسوو  لها ا تحییل اطالعا، پیدیده  راهای  تالشفناار  با همراسووتا کردن  
 ایجاد کند.

 نتیجه:

ها اتوۀال ًا  در ل   تکنولوی  هسوتند  آنده که در ها  اسوتفاده شوده در ای  پیتفرکبا اجود اینکه فناار 
کارمندان ا محداد کردن  رسوود  ای  اسووت که بجا  کنترل هیشووتر هر  با ای  موارد مهم به نار می رابۀه

 اند.دهی شدهگیر  کارمندان جهتها در راستا  ن وو ا افزایش توان تصمیم آنها  ای  فیالیت

( راهی هرا  تمرکززدایی اسوت  ا ترجیز هر آن اسوت بجا  اتوماسویون کارمندان  Automationاتوماسویون )
 رط مقدک  عمیکرد مدیران متانی )مانند: هماهنگی  ناار،  هدایت  ا اداره( را اتوماسیون کرد.

زاائد آنهایی نباشووند    اگر فناار  ضرار اسووت زاائد را  ذف کند ا امکاناتی را هرایمان فراهم آارد  چرا آن  
فرسوا  فرآیندها  هوراکراتیک  ها  پیدیده ا طاضتکه داسوتشوان نداریم؟ مشوکالتی از ض یل هماهنگی

 کنترل ا رایکردها  تۀ یقی کهنه شده؟- گیر  به راش دستورتصمیم 

اا ا ا چرا نباید چیزهایی را هرایمان به اجود هتاارد که داسوتشوان داریم؟ مال بهتر هودن  ال ا ا سو 
 را ی  همکارانمان.
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