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تغییر نگرش

4

کل نگری و روابط درونی پدیده ها

تفكر سيستمي راه و روشي براي كل نگري است.

چارچوبي است كه تأكيد آن بر دريافت روابط داخلي پديده هاست و نه شناسايي تك
تك آن ها
مشاهده و درك روابط دروني پديده هاي به جاي روابط خطي علت و معلولي

واقعيت ها از حلقه هاي علت و معلول تشكيل يافته اند .در صورتي كه ما روابط بين آنها را
به صورت خطي مي بينيم .اين اولين محدوديت ما در مقابل تفكر سيستمي است.
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کل نگری و روابط درونی پدیده ها
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تفکر سیستمی و تغییر نگرش

تفكر سيستمي ما را تشويق به تغيير در ذهنيت خود مي كند به
گونه اي كه پديده ها را در كل ببينيم.

اين تفكر زيربناي چگونگي نگرش سازمان هاي يادگيرنده به
جهان پيرامون خود است.
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بازخورد

بازخورد و تغییر نگرش

• آغاز تغيير در نگرش و بروز تفكر سيستمي ،شناخت مفهوم “بازخورد” در سيستم
هاست.

• تقويت :موتور افزايش نرخ در هر دو جهت رشد و يا كوچك و كم شدن است.

• تعديل :يا ايجاد ثبات ،فرآيند بازخوردي است كه به دنبال به دست آوردن و
انواع فرآيند بازخورد تثبيت هدفي مشخص است.
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کلیشه های طبیعت
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الگوهای سیستمی

دو الگويي كه بيشترين حضور را در مسائل دارند و پايه تجزيه و
تحليل مسائل پيچيده در تفكر سيستمي محسوب مي گردند:
• الگوي شماره  :١محدوديت هاي رشد

• الگوي شماره  :٢انتقال مسئوليت و فشارها

www.mjahangir.ir
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الگوی شماره  :١محدودیت های رشد

رشد با زور و اجبار حاصل نمي شود بلكه بايد عوامل محدوده كننده آن را از ميان برداشت.
• محدوديت هاي رشد را نزد پديده هايي كه رشدي سريع دارند ،مي توان جستجو كرد.
زيرا برخوردي واضح با عوامل ايجاد رشد دارند.
• براي مثال سازماني كه ابتدا رشدي قابل توجه دارد ولي ناگاه با ركود مواجه مي شود.

• بسياري از تصميمات انفجاري و قاطع و با نيت قبلي براي پيشرفت و بهبود با عوامل محدود
كننده رشد درگير مي شوند.
• يك كشاورز مي تواند در اثر استفاده از انواع كود ،رشد زيادي را در محصوالت خود سبب
گردد .اين رشد سريع ممكن است به ميزاني بيشتر از آب موجود در منطقه نياز داشته
باشد كه خود عاملي محدودكننده است.
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الگوی شماره  :٢انتقال مسئولیت و فشارها

مسائلي كه مورد غفلت قرار گرفته اند و يا به هر صورتي به آنان توجه نشده است
عوارضي را به به بار مي آورند كه قابل صرف نظر كردن نمي باشد ،اما توجه به
اين گونه مسائل براي مردم دشوار است.
زيرا ظاهرًا بغرنج هستند و يا هزينه و وقت زيادي را صرف مي نمايند.

بنابراين افراد راه حل ديگري را انتخاب مي كنند و آن انتقال مسئوليت و فشار
مسئله به مسائل ديگر است كه ظاهرًا عملي و كاراست.
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الگوی شماره  :٢انتقال مسئولیت و فشارها

اما راه حل هاي ساده تر فقط عوارض را از بين مي برند و به طور ريشه اي با مسئله
برخورد نمي نمايند.
در نتيجه مسائل پوشيده و همچنان به قوت خود باقي هستند و به رشد خود ادامه
مي دهند و به دليل دفع ظاهري عوارض توجهي كمتر به آنها نيز مي گردد.
حاصل چنين وضعيتي عدم آمادگي سيستم در حل به موقع مسئله و محو تدريجي
توان آن براي برخورد با مشكل است.
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الگوی شماره  :٢انتقال مسئولیت و فشارها
راهكار

• مراقب راه حل هاي مقطعي و نه ريشه اي باشيد.
• اگر چه راه حل هاي مقطعي به دليل منافع زود هنگام خود ،مقبول
هستند ،ولي در دراز مدت مشكالت مجددًا با توان بيشتري سر بر
مي آورند و فشار براي يافتن راه حل به شدت افزايش مي يابد.
• در صورتي كه توان سيستم براي پاسخگويي و مقابله با مشكالت
به تدريج كاهش يافته است و يا به كلي از ميان رفته است.
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الگوی شماره  :٢انتقال مسئولیت و فشارها
مثال

• مسئله افزايش استرس در اثر قبول مسئوليت بيش از ظرفيت و توان را در نظر بگيريد.
• ما سعي مي كنيم به لطايف الحيلي كار را به انجام برسانيم و حاصل آن فعاليت هاي بي پايان است.

• اگر حجم كار و مسئوليت بيش از توان ما بود تنها راه حل اساسي ،محدود كردن ميزان پذيرش مسئوليت است.
• اين راه حل شايد در وهله اول نامقبول به نظر رسد.
• زيرا امكاني را كه در اثر كار زياد براي پيشرفت حاصل آمده است ،از ميان مي برد يا از قدر و منزلت انسان مي
كاهد.
• در واقع بايد انتخاب كرد و براساس اولويت ها تصميمي گرفت.
• بسياري از مردم قبول كار بيشتر را انتخاب مي كنند و به ناچار براي زودودن استرس حاصله به عواملي چون
دخانيات و يا اهرم هاي سالم تري نظير ورزش پناه مي برند.
• البته چنين را ه حل هايي كامالً موقتي و مقطعي است .استرس بار ديگر باز مي گردد.
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قانون اهرمها
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اهرم های عملیاتی

حرف آخر را در تفكر سيستماتيك ،اهرم هاي عملياتي مي زنند.

سازوكارهايي كه سبب تغييرات عمده و پيشرفت در سيستم ها مي گردند.

مفهوم اهرم در خود استفاده حداقل از نيرو و توان براي انجام كارهاي بزرگ را نهفته
دارد.
نقش اهرم ها آنجا مهم است كه نتايج زيادي از سعي و كوشش فراوان حاصل نمي گردد،
ولي با استفاده از آنان و با صرف نيرويي كم ،ناگاه نتيجه شگرفي به دست مي آيد.
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اهرم های عملیاتی

تفكر غير سيستمي محصول اندكي از تالش بسيار به دست مي دهد.

زيرا ما را به تغييرات كوچك و غير اهرمي متوجه مي كند.

ما به عوارض و معلول ها توجه مي كنيم و در پي دفع آنها هستيم.

اما چنين تالشي امور را در برهه اي كوتاه از زمان ،سامان مي دهد و شرايط
بسيار بدتر و دشوارتر در آينده را پيش روي ما قرار مي دهد.
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اهرم های عملیاتی

همگان قانون اهرم ها را باور دارند.

اما يافتن اهرم هايي عملياتي در سيستم هاي واقعي ،نظير سازمان ها،
دشوار است و بازيگران اصلي صحنه از حضور در آن غافلند.
آنها ساختارهاي پنهاني را كه در پس پرده عمل مي كنند نمي بينند و
در نتيجه از اهرم هاي نهفته استفاده نمي كنند.
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هنر دیدن جنگل از میان درختان
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هنر دیدن جنگل از میان درختان

در ميان رؤساي جمهور اخير امريكا ،شايد هيچكدام به اندازه جيمي كارتر خود ر ا درگير مسائل
داخلي و ملي امريكا نكرده باشد.

كارتر به عنوان يك رهبر ناموفق و غيرمؤثر كمترين ميزان محبوبيت را در زمان ترك كاخ سفيد
داشت.
تنها  ٢٢درصد از رأي دهندگان دراين زمان به او اطمينان داشتند ،كه بعد از جنگ جهاني دوم به
جز در مورد ريچارد نيكسون بي سابقه بود.
جيمي كارتر تشنه آن بود كه به طور كامل از جزييات مسائل با خبر شود بدون اينكه تصوير
روشني از كل مسائل به دست آورد.
او در واقع قرباني پيچيدگي سيستم شد.
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هنر دیدن جنگل از میان درختان

چه تعداد از مديران امروز قادرند تنها پانزده دقيقه در مورد مهم ترين مسائل سيستماتيك
خود و استراتژي هايي كه سبب اوج يا حضيض نقش آنان گرديده است ،صحبت نمايند؟
همگي ما اين شعار را تكرار مي كنيم كه بايد قدمي به عقب نهاد تا مسائل را در كليت
خود ديد.
به عبارت ديگر يك قدم به عقب برو تا جنگل را در ميان انبوه درختان ،نظاره گر باشي.

اما متأسفانه براي بسياري از ما در عمل اين عقب نشيني منجر به ديدن درختان خواهد
شد در حالي كه جنگل را تشخيص نمي دهيم.
www.mjahangir.ir
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هنر دیدن جنگل از میان درختان

هنر تفكر سيستمي آن است كه ما را قادر مي سازد تا از ميان انبوه پيچيدگي
ها به ساختار اصلي مسائل دست يابيم و قوانين حركت آن ها را بشناسيم.
در عين حال تفكر سيستمي به معني چشم پوشي از پيچيدگي ها نيست.
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هنر دیدن جنگل از میان درختان

جهان امروز جهانِ پيچيدگي هاي روزافزون است و بسياري از مديران در اين محيط
غامض ،دليل اصلي عملكرد غير مؤثر خود را فقدان و يا كمبود اطالعات مي دانند.
اما مسئله اطالعات كه مديران با آن مواجه هستند نه كمبود اطالعات بلكه درست
برعكس انبوهي اطالعات در دسترس آنهاست.

چيزي كه ما همواره بايد به دنبال آن باشيم آن است كه چه مطلبي مهم و چه
اطالعاتي بي اهميت است.
كدام متغير كليدي است و توجه بيشتري را مي طلبد و كداميك كمتر؟
www.mjahangir.ir
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مدلهای ذهنی
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مدلهای ذهنی

چرا ايده هاي عالي با شكست روبه رو ميشوند؟
• مشكل فقط ناشي از طرح و برنامه ضعيف يا عدم درك سيستمي از
مسائل نيست.
• بلكه مدل هاي ذهني به عنوان منشأ تفكر مي تواند مشكل زا باشد.
• مشخصاً طرح هاي نو و بديع به دليل آنكه با تصوير ذهني ما از دنيا
و عملكرد آن متناقض و در ستيز هستند عقيم و ناكام مي مانند.
www.mjahangir.ir
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مدلهای ذهنی

تصوير ذهني و نگرش ما در واقع چارچوبي است كه
ميدان انديشه و عمل ما را محدود مي كند.
• دقيقاً به همين دليل است كه بايد مديريتي منظم و
براساس اصول مدل ذهني خود يعني شكل دادن به
ذهن ،آزمودن آن و توسعه تصوير دروني و نگرش
نسبت به جهان و طرز رفتار آن برقرار كنيم.
www.mjahangir.ir
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مقابله با بیماری اساسی سلسله مراتب در
سازمانها

در سازمان هاي سنتي كه بر اساس سلسله مراتب قدرت و اختيار شكل گرفته اند،
دگمي بزرگ وجود دارد و آن عبارت است از “مديريت ،سازمان دهي و كنترل ”.
در سازمان يادگيرنده گزاره جديد عبارت است از “آرمان ،ارزش و مدل هاي
ذهني”.
يك سازمان سالم مجموعه اي است كه به طور سيستمي مي تواند انسان ها را در
كنار يكديگر قرار دهد و مدل ذهني آنها را به گونه اي شكل دهد تا بتواند در
مقابل شرايط سخت به خوبي پايداري كنند.
www.mjahangir.ir

