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ــل در  ــل فی ــی دارد. تمثی ــابقه ای طوالن ــا س ــات م ــر، در ادبی ــر کل نگ ــر و تفک ــر  جزء نگ ــه تفک مقایس
تاریکــی موالنــا حکایــت مردمانــی اســت کــه کــور نیســتند امــا از نــور محــروم هســتند و ایــن امــر آنــان را از 

ــردد. ــی می گ ــتباه منته ــت های اش ــه برداش ــد و ب ــروم می کن ــتم مح ــک سیس ــت ی ــدن کلی دی
ــر بخواهیــم سیســتم های مــادی ماننــد ماشــین آالت و کارخانه هــا را بــا سیســتم های انســانی  اگ
مقایســه نماییــم تفــاوت اصلــی ایــن اســت کــه سیســتم های انســانی عــاوه بــر ظاهــر، دارای باطــن و روح 
هــم هســتند. در سیســتم های انســانی، روابــط انســانی نامرئــی هســتند و ایــن برخــاف سیســتم های مــادی 
ــا،  ــد، آشــکارند. باور ه ــم متصــل می کنن ــه ه ــه اجــزای سیســتم را ب ــا و آنچــه ک ــچ و مهره ه ــه پی اســت ک
ادراکات و هویت هــا، پیــچ و مهره هــای سیســتم های انســانی هســتند امــا این هــا درحیــات انســانی، 

ناملمــوس و نامشــهود اســت.
ــوع  ــر ن ــی دارد و ه ــک سیســتم، چــه انواع ــوان ی ــه عن ــات انســانی، ب ــم حی ــم ببینی ــون می خواهی اکن
ــوغ طــی  ــه بل ــرای رســیدن ب از آن چــه ویژگی هایــی دارد. ســیر تکویــن حیــات انســانی، چــه مراحلــی را ب
می کنــد؟ نقــش مدیــران در ایــن میانــه چیســت؟ و ایــن کــه یــک مدیــر، بــه عنــوان رهبــر در ایــن سیســتم، 

ــاز دارد؟ ــی را نی ــه درک و مهارت های چ
برخــاف سیســتم های مــادی، در سیســتم های انســانی اجــزا مختــار و دارای تمایــات اســتقال طلبــی 
ــت  ــه مثب ــا نکت ــود. ام ــتم ش ــم سیس ــوردن نظ ــم خ ــاش و بره ــث اغتش ــد باع ــر می توان ــن ام ــتند و ای هس
ــا  ــوآوری آنه ــت و ن ــتفاده از خاقی ــار و اس ــراد خودمخت ــن اف ــح ای ــت صحی ــا هدای ــر ب ــه رهب ــت ک اینجاس
می توانــد عملکــرد سیســتم را بــه نحــو شــگرفی، بهبــود بخشــد. چنانچــه رهبــر بتوانــد اتصــال مناســبی میــان 
اجــزای سیســتم انســانی برقــرار ســازد در ایــن صــورت عملکــرد سیســتم بیــش از جمــع عملکــرد افــراد آن 

خواهــد بــود.
یــک مشــکل انســان و سیســتم های انســانی ایــن اســت کــه انســان بــه دلیــل نزدیکــی بیــش از حــد و 
ایــن کــه درون ایــن سیســتم ها قــرار دارد و بــا آنهــا کامــا مانــوس اســت، نمی توانــد از فــرط نزدیکــی، بــه 
ــط سیســتم های  ــه کــه گفتیــم رواب ــد.در ضمــن همــان گون شــناخت دقیقــی از خــود و سیســتم دســت یاب

انســانی، نامرئــی و ناملمــوس اســت.
در سیرتکامل تاریخ می توان رشد جوامع را بر اساس نوع روابط، به سه مرحله تقسیم کرد:

جامعــه شــکل گرفتــه بــر اســاس تضــاد، روابــط ایــن جامعــه بــر اســاس جنــگ و جــدل و بــر اســاس . 1
ــوع جامعــه کــه  ــر آن حکــم فرمــا اســت. در ایــن ن ــون جنــگل ب زور و قــدرت شــکل می گیــرد و قان

گسســتگی بــر آن حاکــم اســت، بــرد یــک نفــر فقــط بــا باخــت طــرف مقابــل حاصــل مــی شــود.  
جامعــه شــکل گرفتــه بــر اســاس تســامح و مصالحــه، در ایــن جامعــه روابــط بــر اســاس عقــل و منطــق . 2

شــکل می گیــرد و وابســتگی بــر آن حاکــم اســت. در ایــن نــوع از جامعــه، قانــون مدنــی حکــم فرمــا 
. ست ا

ــوع از جامعــه کــه در آن همبســتگی شــکل . 3 ــر اســاس تضــارب آرا، در ایــن ن جامعــه شــکل گرفتــه ب
ــن  ــد. در ای ــد می آی ــی پدی ــرمایه اجتماع ــد و س ــش می یاب ــی افزای ــم افزای ــت و ه ــرد، خاقی می گی
نــوع از جامعــه پیشــرفته، قانــون فرهنگــی حکــم فرمــا اســت. در ایــن جامعــه نتایــج تعامــات بــر مبنای 

بــرد - بــرد اســت.
ــد و  ــل نمای ــه تضــارب آرا و همبســتگی تبدی ــد تضــاد را ب ــد بتوان ــر در نقــش یــک رهبــر بای یــک مدی
ایــن کار بــا رویکــرد سیســتمی و درک سیســتمی قابــل انجــام اســت، ایــن امــر نــه یــک انتخــاب بلکــه یــک 



الــزام اســت زیــرا تنهــا در ایــن حالــت اســت کــه بــا خاقیــت می تــوان عملکــرد یــک سیســتم را بــه بیــش از 
جمــع عملکــرد اجــزای آن ارتقــا داد. فرامــوش نکنیــم کــه توســعه یــک امــر مادرانــه اســت نــه پدرانــه، بــا زور 
و تحکــم بــه دســت نمی آیــد بلکــه بــا نرمــی و صبــر و تحمــل حاصــل می شــود. در یــک جامعــه پیشــرفته، 

اصــل فرهنــگ اســت. فردوســی هــزار ســال پیــش می گویــد: 
چو هنگام فرهنگ باشد تو را                 به دانایي آهنگ باشد تو را

وارن بافــت، میلیــاردر معــروف می گویــد در انتخــاب دوســت، همســر و همــراه، وجــود ســه ویژگــی در 
فــرد مــورد نظــر ضــروری اســت : صداقــت، انــرژی و هــوش. امــا اگــر فــردی صداقــت نداشــته باشــد بســیار 
بهتــر اســت کــه دو ویژگــی دیگــر را هــم نداشــته باشــد! زیــرا فــرد بــی صداقتــی کــه دارای هــوش و انــرژی 
باشــد بســیار خطرنــاک اســت و مــی توانــد هماننــد اهریمــن رفتــار کنــد. مــا جامعــه عقــب مانــده نداریــم 
ــراد تنهــا در یــک حــوزه خــاص مطالعــه و تحقیــق می کننــد و  ــم. برخــی اف ــده داری ــر عقــب مان بلکــه مدی
ــوند  ــد و می ش ــر می کنن ــود را عمیق ت ــش خ ــی و دان ــرده و آگاه ــر ک ــوزه را کوچــک و کوچکت ــا آن ح دایم
ــر  ــا یکدیگ ــاط ب ــون و بی ارتب ــای گوناگ ــم در حوزه ه ــراد ه ــی از اف ــل، برخ ــه مقاب Specialist  . در نقط

 .Generalist ــم ــا می گویی ــه آنه ــه ب ــد ک ــام می دهن ــی را انج مطالعات
یــک Specialist مطالــب زیــادی را بطــور عمیــق در مــورد یــک حــوزه تخصصــی می دانــد )متخصصیــن 
ــادی  ــب زی ــه مطال ــر( ب ــطوح باالت ــران س ــک Generalist )مدی ــر ی ــرف دیگ ــف(.  از ط ــای مختل در حوزه ه
در مــورد موضوعــات مختلــف )البتــه نــه عمیــق( آگاهــی دارنــد. ایــن امــر موجــب عــدم هماهنگــی و درک 
درســت بیــن ســطوح مختلــف در مجموعــه ســازمان خواهــد شــد. بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل الزم اســت 
کارشناســان و مدیــران متخصــص عــاوه بــر حــوزه کاری مرتبــط، درک عمومــی خــود را از حیــات اجتماعــی، 

ابعــاد اخاقــی و عاطفــی تقویــت نماینــد.
ــا  ــه؟ ب ــا چگون ــد. ام ــری کن ــی را رهب ــات اجتماع ــیرتکوین حی ــد س ــر بای ــک مدی ی

ــر: ــوال زی ــه دو س ــخگویی ب پاس
ــاره  ــق درب ــا کشــف و تواف ــه هــدف م ــن اســت ک ــم؟ پاســخ ای ــی داری WHY چــرا ؟ چــه قصــد و هدف
آینــده ســازمان اســت کــه ممکــن اســت مطلــوب و یــا نامطلــوب باشــد. ایــن آینــده در وضــع موجــود پنهــان و 
مســتتر اســت. اگــر خــرد جمعــی بــر ایــن نکتــه توافــق نمایــد کــه آینــده نامطلوبــی در انتظــار ســازمان اســت، 
ــرای پیشــگیری از وقــوع آینــده نامطلــوب  ــه راه حل هــای ممکــن ب ــه ارای مجموعــه ســازمان بایــد نســبت ب
اقــدام نمایــد. تحقــق ایــن امــر نیازمنــد "توســعه ظرفیــت هــای خــاص" اســت نــه توســعه فیزیکــی . صحبــت 
از پــرورش فرهنگــی اســت کــه معنــای آن افزایــش مســتمر در قــدرت همبســته اســت کــه خــود بــه معنــای 

"شــهامت" و "مهــارت" در "خودشناســی انتقــادی" اســت. 
ــدن روش مناســب )System Methodology(  یعنــی  ــدارک دی ــن اســت : ت ــه ؟ پاســخ ای HOW چگون
پیــدا کــردن یــک زبــان سیســتمی کــه توســعه را معنــادار کنــد. یعنــی ایجــاد یــک سیســتم یادگیرنــده کــه 

محــل کار را بــه دانشــگاه حرفــه ای تبدیــل کنــد.
ــور  ــد تمــام ام ــر اســت و او مــی توان ــر عهــده رهب در چنیــن سیســتمی حاکمیــت و سیاســت گذاری ب

دیگــر را بــرون ســپاری کنــد. بــه صــورت کلــی هــم، هــر فــردی بایــد ســکان دار سرنوشــت خــود باشــد.
"خودشناســی انتقــادی" بایــد توســط خودی هایــی کــه محــرم باشــند، انجــام شــود. آنهــا بایــد بــا هــم 
بنشــینند و فکــر کننــد کــه بــه کجــا داریــم می  رویــم و در ایــن امــر بایــد بــه اجمــاع برســند، زیــرا اجمــاع 
اســت کــه مقبولیــت و پذیــرش مــی آورد. البتــه در ایــن "خودشناســی انتقــادی" جوانــان و نیروهــای جدیــد، 
بایــد حضــوری فعــال داشــته باشــند. آنهــا بایــد نتایــج کارشــان را بــه مدیــران ارشــد منتقــل کننــد و مدیــران 
ارشــد هــم نظراتشــان را بــه آنهــا منتقــل کننــد و بــا چندیــن بــار رفــت و برگشــت بــه اجماعــی برســند کــه 

همــه آن را بپذیرنــد. 



زیــادی  مطالــب   Specialist یــک 
ــوزه  ــک ح ــورد ی ــق در م ــور عمی را بط
در  )متخصصیــن  می دانــد  تخصصــی 
ــر  ــرف دیگ ــف(.  از ط ــای مختل حوزه ه
یــک Generalist )مدیــران ســطوح 
ــورد  ــادی در م ــب زی ــه مطال ــر( ب باالت
ــق(  ــه عمی ــه ن ــف )البت ــات مختل موضوع
ــدم  ــر موجــب ع ــن ام ــد. ای ــی دارن آگاه
هماهنگــی و درک درســت بیــن ســطوح 
ــد  ــازمان خواه ــه س ــف در مجموع مختل
ــن مشــکل الزم  ــر ای ــه ب ــرای غلب شــد. ب
اســت کارشناســان و مدیــران متخصــص 
ــط، درک  ــوزه کاری مرتب ــر ح ــاوه ب ع
ــی،  ــات اجتماع ــود را از حی ــی خ عموم
ابعــاد اخاقــی و عاطفــی تقویــت نماینــد.
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