به نام خدا
آشنايي با انديشههای پیتر سنگه
مرضیه حسیني

پیتر سنگه ( )P.SENGEدر سال  ۷۴۹۱در آمريكا به دنیا آمد .مدرك كارشناسي مهندسي را از
دانشگـــاه استنفورد ،كارشناسي ارشد در مدل سازی سیستم های اجتماعي و دكترای مديريت را از

دانشگاه  MITاخذ كرد .او هم اكنون مدرس ارشد در مدرسه مديريت  SLOANدر دانشگاه MIT
است .آنچه پیتر سنگه با آن شناخته مي شود و از او چهره ای جهاني ساخته است نظــريه سازمانهای
يادگیرنده است .نظريه ای كه در دهه  ۴۹نظريه مسلط و مطرح در سازمانهــــای كسب و كار
محسوب مي شد .او در تبیین نظــريه های يادگیری ،موانع يادگیری ،الگوهای رشد ،عوامل تقويت
كننده و چالشهای محدودكننده رشـــد ،تلفیق استراتژی های رهبری و يادگیری ،تشريح مدلهای
ذهني و تفكر سیستمي در سالهای اخیر بسیار كوشیده است .به همه جای دنیا سفر كرده و
سخنرانیهای بسیاری درباره اين موضوعها انجام داده است .در اين مدت او با رهبران كسب و كار،
آموزش ،بهداشت و حكومتي زيادی كار كرده است .سنگه با كمك شركتهای برتر نظیر ،T&AT

فورد IBM ،مركز يادگیری سازماني و سپس انجمن يادگیری سازماني ( )SOLرا در MIT
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بنیانگذاری كرد و در آن طي كارگاههای متعدد آموزشي ،مفاهیم و روشهای يادگیری سازماني را به
طور وسیع به كارشناسان و مديران انتقال داده است .عالقه ويژه او تمركززدايي از نقش رهبری در
سازمانها به منظور افزايش ظرفیت و استعداد افراد درجهت انجام كار بهره ور است.
كتاب پنجمین فرمان او يكي از پنج كتاب موثر مديريتي در دو دهه اخیر قلمداد شده است .او مفاهیم
انتزاعي نظريه سیستم ها را به ابزارهايي برای فهم بهترتغییر اقتصادی و سازماني تبديل كرده است.
كتاب معروف ديگر او رقص تغییر است كه نگاهي متفاوت به تغییر دارد و به تعبیر خود او درصدد
يـافتن راهي برای عبور از اسطوره ها رهبر قهرمان است.
مجله بیزينس استراتژی پیتر سنگه را يكي از  ۴۹نفری مي داند كه بیشترين تاثیر را در استراتژی
كسب و كار در  ۷۹۹سال اخیر داشته است.
مجله معروف هاروارد بیزينس ريويو كتاب پرفروش پنجمین فرمان او را به عنوان كتاب بنیاني
مديريتي در  ۱۹سال اخیر عنوان داده است.
گری همل كتــاب رقص تغییر او را مجموعه ای از توصیه هايي مي داند كه سازمان را بــه محیطــي
دوست داشتني برای كار تبديل مي كند .كن بالنچارد كتاب او را برای تمام كساني كه به دنبال تغییر
پايدار در سازمان هستند مفید مي داند .وارن بنیس كتاب را منبع منـــاسب و ارزشمنــدی برای
تغییر سازماني مي داند كه در هر صفحه آن مي توان ايده ای يـافت كــــه ما را به بازبیني دانسته
هايمان وامي دارد.
مهمتـــرين ويژگي كتابهای سنگه ،تبیین كل نگری و تفكر سیستمي و فهم الگوی تغییرات و روابط
دروني پديده ها و پرهیز دادن از نگرشهای مكانیكـي و خطي به پديده هاست .او خود را ايده آلیست
عملگرا مي خواند.
شايد به همین دلیل است كه درصدد تلفیق مجدد و موثر عقل و شهود و ذهن و عین در افراد و
سازمانها برآمده است و سعي در يكپــــــارچه سازی مجدد آنها و القای هنر ديدن توأمان جنگل و
درختان دارد .درجای جای نوشتـــــه های او توجه به عوامل تقويت كننده رشد وجود دارد درعین
اينكه عوامل بازدارنده و چالشهايي كه بر سر راه ايجاد تغییرات پايدار در سازمانهاست ازنظر دور نمانده
است .محور توجه او انسان است؛ انساني كه ظرفیت و توانايي يادگیری او مرزی ندارد و همین ويژگي
مي تواند امید دستیابي به سازمانهای يادگیرنده را همواره زنده نگاه دارد.
● در چه عصری زندگي مي كنیم؟
سنگه :ما در عصرپارادوكس زندگي مي كنیم .تمام جوامع محصول عصر خود هستند و در مقابل ،عصر
خود را مي آفرينند .ما امروز در مرحلـــه گذار بین دنیای قديم وجديد به سر مي بريم .عصر صنعتي
كه ويژگي اش تسلط نماد ماشین و اسطوره پیشرفت مادی بود .جامعه معاصر ما نیز با مشكالت
2

www.hajarian.com

متعددی مثل تخريب محیط زيست ،زوال ساختارهای خانواده و اجتماع ،فساد سیستم های آموزش
عمومي و بي عدالتي روبروست .اين مشكالت پیامد جنبي فرايند صنعتي شدن هستند.
● عصر جديد را چه بايد نامید و نماد آن چیست؟
 عصر جديد بي نام مانده است زيرا هنوز شكل نگرفته است .مي توانیم آن را هرچه بنامیم :عصراطالعات ،سیستم ها يا ساده تر عصر فراصنعتي .اخیراً در يك سمینار سه روزه با رهبران فكری
سازمانها بودم .بسیاری از آنها شركت هايي را تاسیس كرده ،فناوری های جديدی عرضه كرده يا سهم
بزرگي در جنبش آگاهي بخشي داشته اند .بنابراين ،همه خودآگاه بودند .اما درخالل سمینار دريافتیم
كه يك جريان پنهان بیماری وجود دارد .همه آنها نگران آينده بودند .من روی تخته يك منحني ساده
كشیدم كه به صورت نمايي رشد شتابان را نشان مي داد .من نام آن را منحني پیشرفت فناوری نهادم.
مي توانستم دلواپسي ،عدم قطعیت و يا حتي ناتواني نیز بگذارم .باور من آن است كه اين نماد عصر
ماست .جالب اين است كه اين منحني از قوانین فیزيك نیست ،مصنوع خود بشر است ،محصول روش
جامعه مدرن ماست.
● شما سازمانهای متناسب با اين عصر را سازمانهای يادگیرنده نام نهاده ايد .اين چه نوع سازماني
است؟
 سازماني كه در آن افراد به طور مستمر درحال توسعه ظرفیت خود جهت خلق و تحصیل نتايجيهستند كه به واقع موردانتظار است .جايي كه الگوهای جديد تفكر پرورش مي يابد ،خواسته ها و
تمايالت گروهي محقق مي شود و افراد پیوسته مي آموزند كه چگونه با يكديگر ياد بگیرند.
● پرسش اغلب مديران سازمانها اين است كه چگونه مي توانیم يك سازمان يادگیرنده ايجاد كنیم؟
 به دو دلیل اين پرسش غلط است .اول اينكه اين پرسش و اين طرزفكر مي رساند كه مديرعامل خودبه تنهايي مي تواند در سازمان تغییری پديد آورد.
دوم اينكه متضمن آن است كه ايجاد سازمان يادگیرنده و يا خود يادگیری دارای فرمول مشخصي
است ،نه اينكه فرايند و راهي است كه بايد طي شود .ازطرفي شما بدون خلق يك سیستم نمي توانید
آن را درك كنید .برای درك سازمانهای يادگیرنده بايد آن را خلق كرد .نكته آخر اينكه شما هرگز
نمي توانید بگويید كه ما يك سازمان يادگیرنده هستیم ،همان طور كه نمي توانید مدعي شويد كه
همه چیز را مي دانید .برای تجربه كردن ،بايد درهمه عمر درحال يادگیری بود .شما هرگز به انتها
نمي رسید.
● بــــا اين توصیف ،آيا سازمان يادگیرنده دست يافتني است؟
 سازمان يادگیرنده قابل حصول است چرا كه نه تنها يادگیری در طبیعت و ذات ماست بلكه ماشیفته يادگیری نیز هستیم .به وجود آمدن سازمانهای يادگیرنده مستلزم تربیت افرادی است كه به
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تفكر سیستمي مجهز شده اند.
افرادی كه قابلیت های شخصي خود را توسعه مي بخشنــــد و ياد مي گیرند كه چگونه از مدل های
ذهني خود بهره گرفته و آنها را بهبود بخشند .اگر اين باور غلط را كه دنیا از نیروهای مجزای
غیرمرتبط ساخته شده است كنار بگذاريم آنگاه قادر به ايجاد سازمانهای يادگیرنده خواهیم بود.
سازمانهای جسور و توانمندی كه بنیانشان بر يادگیری استوار است و بهترين راه بهبود عملكرد را در
درازمدت يادگیری مي دانند .در شرايط امروز رويكرد عملكردمدار برای سازمان كافي نیست.
سازمانهای يادگیرنده حاضر هستند به خاطر فردای سازمان از عملكرد امروز خود صرفنظر كنند.
هرچند يادگیری زمان مي برد اما وقتي شروع شد باعث مي شود سازمان در انجام كارها بهتر ظاهر
شود .تمايز بنیادی بین سازمانهای يادگیرنده و سازمانهای سنتي در سلطه و برتری چند اصل ،نظم،
روش ،ابزار يا عملیات است.
● آيا اينها همان است كه شما به عنوان فرمانهای پنجگانه در كتاب معروفتان پنجمین فرمان آورده
ايد؟
 بله● تفاوت اين فرامین و نظمها با نظمهای رايج مديريتي در چیست؟
 تفاوت اساسي در شخصي بودن اين فرامین است .هريك از آنها به اين مسئله مي پردازد كه ماچگونه فكر مي كنیم ،واقعاً طالب چه چیزی هستیم و چگونه با يكديگر تعامل كرده و با هم ياد مي
گیريم .به اين معنا ،اين فرامین بیشتر شبیه نظم هنری هستند تا نظمهای متداول مديريتي.
● اصول پنجگانه را شما ابداع كرده ايد؟
 من برای خود هیچ حقي به جهت ابداع اصول پنجگانه قائل نیستم .اين اصول ،حاصل تجربیات،تحقیقات ،نوشتار و ابداع صدها انسان است .كاری كه من انجام داده ام اين بوده است كه سالها اين
اصول را موردبررسي قرار داده ،آنها را پااليش كرده و در موسسات مختلف به كار گرفته ام.
● منظور از فرمان يا نظم چیست؟
 منظور از فرمان يا نظم ،نوآوری در رفتار انساني است .يك سری اصول و روشها و عملیات است كهبايد فراگرفت ،بر آنها مسلط شد و آنها را درعمل بكار برد .نظم عبارتست از طريقي جهت تحصیل
توانايیهای خاص .طريقي كه خود نیز قابلیت بهبود دارد .تنها راهي كه مي توان فهمید واقعاً يك ابزار
يا نظم چگونه كار مي كند ساده است ،شما بايد يك ويلن برداريد و تالش كنید كه بنوازيد .اين تنها
راه است.
● اين پنج فرمان كدام است؟
 -۷توانايیهای فردی؛
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 - ۴چشم انداز و آرمان مشترك؛
 - ۳مدلها و الگوهای ذهني؛
 - ۹يادگیری تیمي؛
 - ۵تفكر سیستمي.
● چه توانايیهای تازه ای ايجاد مي كنند؟
الف  -شوروشوق؛ يعني توانايي جهت دهي فردی يا جمعي كارها ،براساس مهارت شخصي و ايجاد
چشم انداز مشترك؛
ب  -مذاكره مباحثه ای؛ يعني توانايي مذاكره به شیوه تأمل برانگیز ،براساس الگوهای ذهني و
يادگیری تیمي؛
ج  -درك پیچیدگي؛ يعني توانايي مشاهده الگوهای ارتباط مشكالت ،براساس تفكر سیستمي.
منظور از توانايیهای فردی به عنوان اولین فرمان و اصل در ايجاد سازمانهای يادگیرنده چیست؟
 شايستگي شخصي ،چشم انداز شخصي .اين فرمان اشتیاق است .تصويری منطقي از نتايجي كه افرادانتظار دارند به عنوان فرد كسب كنند .قابلیتهای فردی چیزی فراتر از مهارتهای اكتسابي و قدرت
رقابت است ،گرچه اين توانايي را مي توان براين دو بنا نهاد .اين فضیلت برتر از سعه صدر يا گشاده
رويي است ،گرچه به رشد معنوی نیازمند است .معنای توانابودن ،داشتن نگرش خالق به زندگي و
خالق و فعال زيستن و نه منفعل بودن است .تسلط و توانايیهای شخصي يكي از اركان اساسي در
سازمانهای يادگیرنده است .تعهد و ظرفیت يك موسسه برای يادگیری نمي تواند بیشتر از ظرفیت و
تعهد اعضای آن باشد.
● چشم انداز يا آرمان مشترك چه نقشي در ايجاد سازمانهای يادگیرنده دارد؟
 چشم انداز مشترك ،توجه به اهداف مشترك را برمي انگیزد ،همانگونه كه آرمان فردی تصويریاست در دل و روح انسان از آنچه مطلوب و منتهای آرزوست .چشم انداز مشترك پاسخ به اين نیاز
است كه ما چه چیزی را مي خواهیم خلق كنیم .آرمان مشترك تصويری است كه در يك سازمان و
نزد گروهي از انسانها وجود دارد .افراد ياد مي گیرند كه با توسعه تصوير مشترك در مورد آينده
موردانتظارشان و راههای عملي رسیدن به اين آينده ،درگروه يا سازمان خود نوعي تعهد ايجاد كنند.
● اين چشم انداز مشترك چه ويژگیهايي بايد داشته باشد تا سازمان را به پیش ببرد؟
 نبايد تدافعي يا منفي باشد .بسیاری از آرمانها ناظر به وقايع و پديده های بیروني هستند.به عنوان مثال ،چشم انــــداز شركت پپسي كوال به طور ضمني شكست رقیب اصلي يعني كوكاكوال
است .طبعاً چنین آرمان و غايتي در چارچوب جنگ و چالش با رقیب محدود مي شود .آرمانهای
تدافعي به ندرت قادر به ايجاد خالقیت و نوآوری هستند .آرمان مشترك منفي نیز نبايد باشد .بسیاری
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از سازمانها تنها زماني گردهم مي آيند كه خطر نابودی آنها را تهديد مي كند.
بنابراين ،فقط به چیزهايي تاكید مي كنند كه بايد از آنها پرهیز كرد.
امروزه بسیاری از سازمانها چشم انداز ،مأموريت و ارزشهای خود را تعريف و مشخص كرده اند .چه
تفاوتي بین آنها وجود دارد؟
 مأموريت يعني هدف و دلیل وجودی سازمـــان ،اما چشم انداز يعني تصويری از آينده ای كه ميخواهیم بیافرينیم .ارزش نیز آن است كه چگونه قصد داريم زندگي كنیم تا مأموريت خود را به انجام
رسانده باشیم .بنابراين ،مأموريت جهت را مشخص مي كند نه مقصد را .به افراد سازمان مي گويد چرا
آنها با هم كار مي كنند و چگونه قصد دارند سهمي در جهان داشته باشند .بدون يك احساس از
مأموريت ،چیزی پا نمي گیرد.
● آيا داشتن يك بیانیه مأموريت برای سازمان كافي است؟
 اختالف زيادی بین داشتن بیانیه مأموريت است با اينكه واقعاً مأموريت مدار باشیم .مأموريت مداربودن به صورت حقیقي به معنای آن است كه تصمیمات كلیدی را مي توان به مأموريت اسناد داد.
وظیفه همگان ،فكر كردن مستمر و شفاف سازی مأموريت است زيرا مأموريت ،هويت اصلي ارتباط و
تعامل انساني را در سازمان تشكیل مي دهد .بسیاری از بیانیه های مأموريت در كل سازمان ارتباط و
تعامل نمي آفريند و تنها برای معدودی معنا دارد.
● مدلهای ذهني چیست و چه نقشي در تفكر دارد؟
 الگوهای ذهني فرمان مهارتهای تأمل و بررسي است .نظم مدلهای ذهني از آنجا آغاز مي شود كهآينه را به سمت خودت برگرداني .مديران بايد يادبگیرند كه تنها مدلي از واقعیت نزد آنان است كه
برپايه فرضیاتي انتخاب شده و شكل گرفته است .درغیر اين صورت قادر نیستند تصويری جامع از
محیط پیرامون خود به دست آورند .اگر چنین وضعیتي رخ دهد بديهي است كه نمي توانند مهارت
الزم برای تحقیق و جستجو در نظرات و نگرشهای ديگران را به دست آورند و بدين ترتیب محدوديتي
بزرگ بر سر راه اعمال و تفكر خود ايجاد مي كنند .اگر در سازمانهای سنتي ،دگم بزرگ عبارت بود از
مديريت ،سازماندهي و كنترل ،در سازمانهای يادگیرنده ،دگم جديد عبارتست از آرمان و ارزشها و
مدلهای ذهني.
● يادگیری تیمي به عنوان يكي از اصول پنجگانه چه كاری انجام مي دهد؟
 يادگیری تیمي حائزاهمیت بسیار است چرا كه تیمها ،و نه افراد ،سنگ بنای يادگیری در سازمانهایمدرن را تشكیل مي دهند .تا زماني كه تیم ها ياد نگیرند ،سازمان نیز قادر به يادگیری نخواهدبود.
زمان يادگیری تیمي با گفت و گو ( )DIALOGUEآغاز مي شود؛ توانايي اعضای تیم كه پیش فرضها
را كنار بگذارند و وارد مرحله گفتمان مشترك شوند .تیم به كشف حقايقي نائل مي شود كه به تنهايي
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قابل حصول نبود .نكته قابل توجه اين است كه تجربه گفت و گو در بسیاری از جوامع بدوی نیز رايج
بوده است اما تقريباً در جوامع مدرن امروزی محو شده است .امروزه تالش مي شود كه اصول گفتمان
مجدداً كشف شده و درعمل به كـــــــار گرفته شود .به اين ترتیب ،تیمها به صورت ماهرانه تفكر
جمعي خود را متحول مي كنند .ياد مي گیرند كه انرژی خود را برای كسب اهداف مشترك بسیج
كنند

و

به

توانايي

و

بصیرتي

بیش

از

مجموع

استعداد

اعضا

دست

يابند.

● تفكر سیستمي را فرمان پنجم نامیده ايد .چرا؟
 زيرا معتقدم تفكر سیستمي سنگ زيربنای تمامي پنج فرمان يادگیری است .اين پنج فرمان بايد بهصورت يك كل واحد ديده شوند .البته اصوالً يكپارچه سازی ابزار جديد بسیار دشوارتر از به كارگیری
آنها به صورت مجزاست اما نتیجه عمل بسیار قابل توجه است .به همین علت است كه تفكر سیستمي
به عنوان پنجمین فرمان معرفي مي شود .تفكر سیستمي باعث مي شود كه ساير نظمها و قواعد،
تدابیر مجزايي نباشند .تقويت هريك از نظمهای ديگر به صورت مستمـر اين مطلب را به ما گوشزد
مي كند كه توان كل مجموعه بیش از مجموع توانهای اجزايش خواهدبود .افراد با تفكر سیستمي ياد
مي گیرند كه تغییر و بهم پیوستگي را بهتر درك كنند ،پديده ها را در كل ببیند و با نیروهايي كه
پیامــدهای كارهای ما را تشكیل مي دهند برخوردی موثرتر داشته باشند .تفكر سیستمي به ما مي
آموزد كه چیزی در بیرون از سیستم كه مسبب بروز مشكالت باشد وجود ندارد .بايد دانست كه تمامي
اسباب و علل مسائل در درون سیستم نهفته است و جزيي از آن است.
● چگونه مي توان كل نگر بود؟
 تفكر سیستمي راه و روشي برای كل نگری است .چارچوبي است كه تاكید آن بر دريافت روابطداخلـــي پديده هاست و نه شناسايي تك تك آنها .ادراك الگوهای تغییر و تحول است و نه شناختي
ايستا .ما عالقه مند هستیم كه جهان را به صورت كلیتي واحد درك كنیم و پديده های مختلف را در
كنار هم و مرتبط با هم ببینیم .شايد جای تعجب نباشد كه يكي از سرچشمه های ناشادماني مردمان
درجهان امروز ،عدم توانايي آنان در به دست آوردن تصويری كلي و واحد از جهان باشد.
● فهم الگوی تغییرات چه كمكي به ما مي كند؟
 ما زندگي را به صورت مجموعه ای از اتفاقات مي دانیم و برای هر اتفاق نیز يك دلیل واضح و روشنارائه مي كنیم .اتفـــــاقات وجه غالب صحبتها در سازمانها هستند .تمركز بر روی وقايع ،ما را از
يافتن الگوی تغییرات درازمدت كه در پشت اتفـــــاقات نهفته است محروم مي سازد .اصوالً در
سازماني كه افكار مسئوالن آن مملو از وقايع روزمره است نمــــي توان صحبت از يادگیری زاينده
كرد .اگر برای كسب مهارتهای تفكر سیستمي زمان كافي اختصاص ندهیم ،حتي اگر عالقه فراواني به
تغییر وجود داشته باشد هیچ نوع تغییر بنیادی در سازمان رخ نخواهد داد .مشكل اصلي نداشتن وقت
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نیست ،انعطاف ناپذيری آن است .وقتي همه مشغول هستند ،مبارزه واقعي اولويت بخشي به كارهای
خودمان است .وقت افراد با اهداف و وظايف تحمیلي پر مي شود و زمان اختیاری كمي دارند و نمي
توانند كاری را كه برای خودشان و در بلندمدت برای سازمان مهمتر است انجام بدهند.
● نظام تفكر سیستمي چگونه مي تواند نگرش ما را تغییر دهد؟
 از راه مشاهده و درك روابط دروني پديده ها به جای روابط خطي علت و معلول .اين تفاوت درنگرش بسیار مهم است زيرا نمايانگر مشاهده كل سیستم و روابط اجزا با يكديگر است .ريشه بسیاری
از ناتوانايیهای ما در شرايط پیچیده ،گم كردن حلقه علیت و ديدن فقط قسمتي از آن است .كلید
بازگشايي سیستم و درك روابط آن ،پي بردن به حلقه های تاثیر و علت و معلول به جای خطوط
مستقیم است .اين نگرش قدم اول در رهايي از تفكر خطي است .سیستم های پیچیده انساني دو
مشخصه بسیار مهم دارند :عالئم و علل .منظور از عالئم ،نشانه ها و شاخصهايي است كه نشان دهنده
مسئله ومشكلي در سیستم است .علل و اسباب ،آن زيرساختي در سیستم است كه بیشترين سهم و
مسئولیت را در پذيرش نشانه ها و عالئم يا به عبارت ديگر مشكل سیستم برعهده دارد و اگر شناخته
شود مي توان ازطريق آن تغییرات بنیادی و پیشرفت واقعي درسیستم به وجود آورد .بسیاری از ما
تصور مي كنیم كه الزاماً علت به وجود آمدن يك مسئله با نشانه های آن در كنــــار يكديگرند و با
مشاهده اين عوامل مي توانیم علل را بیابیم .نگرش سیستمي به ما مي گويد كه برای فهمیدن
مشكالت اساسي الزم است به مسائلي فراتر از اشتباهات فردی و يا اقبال نامساعد بپردازيم .بايد از
وقايع و شخصیتها باالتر رويم .بايد به عمق ساختاری پي ببريم كه اعمال افراد و شرايط را به گونه ای
شكل مي دهد كه رويكردی اتفاق مي افتد.
● شمـا تفكر سیستمي را به قانون اهرم شبیه دانسته ايد .چه وجه و مناسبتي در اين میان وجود
دارد؟
 تفكر غیرسیستمي محصول اندكي به دست مي دهد .حرف آخر را در تفكر سیستمي قانون اهرم ميزند ،يعني سازوكارهايي كه سبب تغییـــــرات عمده و پیشرفت در سیستم ها مي گردد .مفهوم اهرم
در خود ،استفاده حداقل از نیرو و توان برای انجام كارهای بزرگ را نهفته دارد.
شما يكي از اساسي ترين قدمهايي را كه در راه تفكر سیستمي بايد برداشت تلفیق مجدد و موثر بین
عقل و شهود و ذهن و عین در افراد و سازمانها مي دانید .منظورتان از اين تعبیر چیست؟
 ما بدون همبستگي و تفاهم بین اين دو موجود نمي توانیم راه خود را بیابیم و از جنگل مشكالتبدرآيیم .ما سازمانها را چگونه پديد آورده ايم؟ آنها مجموعه ای از قوانین ،مقررات و ساختارهاست.
پس از آن ما زندانیان همین سازمانها شده ايم .به اين ترتیب جدايي بین ذهن و عین پديد آمده است.
به عبارت ديگر فكر ،سازمانها را ساخته و سپس سازمانها ،انسانها را گروگان خود گرفته اند .بنابراين،
8

www.hajarian.com

بايد به فكر يكپارچه سازی مجدد ذهن و عین بود.
● فكر نمي كنید نگرش سیستمي و كلي نگری ،توجه به جزئیات را كه در مواردی ضروری است سلب
مي كند؟
 اهرم اصلي مديريت در بسیاری از شرايط ،شناخت صحیح و درك عمیق پیچیدگي پوياست و نهپرداختن به پیچیدگي در جزئیات .هنر تفكــــر سیستمي آن است كه ما را قادر مي سازد تا از میان
انبوه پیچیدگیها به ساختارهای اصلي مسائل دست يابیم و قوانین حركت آنها را بشناسیم .همگي ما
اين شعار تكرار مي كنیم كه بايد قدمي به عقب نهاد تا مسائل را بتوان در كلیت خود ديد.
به عبارت ديگر ،يك قدم به عقب برو تا جنگل را در میان انبوه درختان نظاره گر باشي .اما متاسفانه
برای بسیاری از ما ،درعمل اين عقب نشیني به ديدن درختان منجر خواهدشد درحالي كه جنگل را
تشخیص نمي دهیم.
اولین قدم در هنر ديدن توأم جنگل و درختان است؛ يعني دريافت اطالعات كلي و جامع درعین اينكه
جزئیات نیز موردعنايت قرار دارند .تنها درصورت همزمان ديدن جزئیات و كلیات مسئله است كه مي
توان پاسخي قوی به تغییرات و چالشهای پیچیده داد.
● در نظام تفكر سیستمي ،بازخورد و به تعبیر شما در بــرخي موارد بازخورد جبراني چگونه عمل مي
كند و تاثیر دارد؟
 آغاز تغییر در نگرش و بروز تفكر سیستمي ،تمرين و ممارست در شناخت مفهوم بازخورد در سیستمهاست .پديده ای كه چگونگي تقويت و يا ايجاد تعادل آثار تعامل بین متغیرها و سیستم را تفسیر مي
كند .اصوالً مسائل امروز ناشي از راه حلهای ديروز است .فشار بیش از حد و اعمال افراطي و خارج از
حد تعادل بي اثر خواهدبود .رفتارها و نتايج خوب مقطعي و زودگـــــذر ،به دنبال خود نتايج بدی به
بار مي آورند .مسائل مديريتي با چنین واقعیتي مواجه هستند .درسیستم پیچیده رفتار انسانها،
راههای بسیار متنوعي برای كسب رضامندی كوتاه مدت وجود دارد كه نهايت به عقوبتي ناگوار منجر
مي شود و اين در اثر تأخیر زماني است كه در عملكرد پديده بازخورد جبراني نهفته است .نكته
كلیدی و بسیار مهم برای پرهیز از چنین سرنوشتي ،دورانديشي و فكر كردن به سرانجام اعمال و
رفتارهاست.
آيا اين ارتباط علت و معلولي به گونه ای هست كه بتوان سازمان را به منزله يك موجود زنده ديد؟
 شركت يك موجود زنده است .تلقي شركت به عنوان يك موجود زنده به اين معناست كه به دلخواهخودش تكامل مي يابد .شركت هويت و شخصیت خودش را دارد .مانند يك گروه تئاتر يا تیم
ورزشــي كه درعمل ياد مي گیرد ،مي تواند به صورت يك كل ياد بگیرد .اصوالً سیستم های زنده
يكپارچه هستند و خصوصیات آنها را بايد دركل مجموعه بررسي كرد .برای درك و فهم بسیاری از
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چالشها و درگیريها در آنها ،مديريت بايد كل نظام و سازمان را زيرنظر قرار دهد و كل نگری داشته
باشد واال مثل مشهور فیل و مردان در تاريكي پیش مي آيد .اگر فیلي را به دو نیم كنند هرگز دو فیل
كوچكتر به دست نخواهد آمد.
● اگر مطلب بدين سادگي است چرا انسان از ديدن جهان به صورت زنده غفلت مي كند؟
 ما معموالً چنین نگاهي به جهان نداريم .تجربه شخصي ما از نهادها كه با موسسه آغاز مي شود بهماالقا مي كند كه جهان را مكانیكي و آكنده از معیارها ،نقشه ها و برنامه ها ببینیم .جهاني متشكل از
افرادی كه كنترل مي شوند و رهبراني كه تغییر را اعمال مي كنند .به همین دلیل نسبت به
چهـــــره اساسي جهان زنده بي تــوجه هستیم .درحالي كه تحقیقات نشان مي دهد كه كودكان
پیشرفت قابل مالحظه ای در درك تفكر سیستمي داشته اند.
بزرگساالن ازطريق سیستم های رسمي آموزش با تفكر خطي خو گرفته اند و رهايي از اين روش تفكر
برای آنان دشوار است.
كل نگری و تفكر سیستمي در تصحیح شرايط محیط سازمان چه تاثیری دارد؟
 اگر هركس خود را در شغل خود معنا كند،آنگاه قادر به درك اثر اعمال خود بر روی موقعیت ديگراننخواهدبود .ما غالباً شرايط محیطي را مقصر اصلي ناكامیها مي شناسیم و همواره تمامي گناهان را به
عهده چیزی بیرون از خود مي اندازيم .در بطن يك سازمان يادگیرنده يك تغییر ذهنیت نهفته است.
تغییر از اينكه خود را مرتبط با دنیا بدانیم نه مجزای از آن .درك كنیم كـــــه چگونه اعمال ما به
وجود آورنده مسائل و مشكالت ما هستند .اتفاقات را به چیزی و يا كسي بیرون از خود نسبت ندهیم.
تغییر سازماني مستلزم تغییر در افراد است .خطوط و حوزه هايي را در نمودار سازماني كشیدن و
مشخص كردن ،بدون توجه به راه تعامل صحیح با كاركنان مانند چیدمان مجدد صندلیها در تايتانیك
است!
اين مسئله مستلزم يك تغییر اساسي است كه شما از آن بــه عنوان تغییر اساسي پايدار تعبیر مي
كنید .اين نگاه تازه به تغییر چه ويژگیهايي دارد؟
الف  -سازمان را سیستمي زنده و به منزله يك اجتماع بشری مي داند؛ ب  -فهم افراد از تغییر در
سیستم های زنده را برای درك تغییر در سازمان به كار مي برد؛
ج  -ديدگاه سیستم های زنده را برای بررسي نیروهای حاضر در اقدامات تغییر و میزان اثربخشي
رهبران تغییر در رويارويي با اين نیروها به كار مي گیرد.
اگر اين اتفاق بیفتد به توسعه شايستگیهای سازماني ،ايجاد محیط كاری خالق و بانشاط برای جذب و
يا حفظ بهترين افراد و درنهايت بقای سازمان مي انجامد.
اما گاه مي بینیم اغلب اقدامات تغییر در عمل به شكست مي انجامد.
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● چرا دو سوم از صدها شركتي كه اصول  TQMرا به كار بسته اند به نتايج موردانتظار خود نرسیده
و آن را كنار گذاشته اند .چرا میزان شكست طرحهای مهندسي مجدد مطابق اشاره بینانگذاران اين
حركت حدود  ۱۹درصد است؟ چرا يك سوم شركتهايي كه در سال  ۷۴۱۹جزو  ۵۹۹شركت بزرگ و
برتر دنیا بوده اند محو شده و از بین رفته اند؟
 چون مشكالت نمي تواند با توصیه های كارشناسي ،مشاوران بهتر يا مديران متعهدتر حل شود.مشكل اصلي شیوه تفكر ماست .اگر شیوه تفكر ما تغییر نكند تمام راههای جديد به همان نتايج كم اثر
پیشین منجر مي شوند .رهبراني كه به دنبال تغییرند غالباً مانند باغباناني هستند كه باالی سر گیاه
خود مي ايستند و به آنها مي گويند رشد كنید ،سعي كنید ،مي توانید! باغبان تالش نمي كند كاری
كند كه گیاه بخواهد رشد كند .اگر گیاهي امكان رشد نداشته باشد كسي نمي تواند برايش كاری
بكند.
● اما افراد گاه در مقابل تغییر مقاومت مي كنند و به اين ترتیب مقاصد تغییرات اساسي پايدار محقق
نمي شود؟
 افراد و گروهها چنین تصوری ندارند .از نگاه سیستمي افراد مقاومت نمي كنند ،سیستم طوری رفتارمي كند كه تعادل داخلي خود را حفظ كند .حفظ تعادلهای الزم برای بقا ،كه همان تطبیق است
ازطريق فرايندهای تعادل انجام مي شود .ضعف استراتژی های رهبری از مبارزه كوركورانه علیه
فرايندهای تعادل ناشي مي شود.
● ممكن است بیشتر توضیح دهید؟
 وقتي كسي به اتاقي مي رود كه چیزی درباره سیستم گرمـــــايش آن نمي داند چه اتفاقي ميافتد؟ تصور كنید كه ترموستات روی  ۳۴درجه است .پنجره را باز مي كنید تا اتاق خنك شود .اين راه
مدت كوتاهي كارايي دارد تا اينكه سیستم گرمايش روشن مي شود و دوباره آن را گرم تر مي كند.
پنجره ديگری را باز مي كنید كه همان نتیجه سابق را دارد .پس از مدتي تمام پنجره ها باز شده اند و
نمي فهمید چرا اتاق خنك نمي شود .درحالي كه نیازی به بازكردن پنجره ها نیست .تغییر پايدار
نیازمند درك فرايند تعادل ترموستات است .بايد فرايند تعادل را اصالح كنید ،مثالً مشعل را خاموش
يا دمای ترموستات را تنظیم كنید .در تغییر هم همین گونه است .مثالً وقتي رهبر عملیاتي متوجه
نمي شود كه چرا افراد به اقدامات جديد متعهد نیستند از آنها مي خواهد به تغییر بپیوندند و اهمیت
آن را گوشزد مي كند .اما هرچه بیشتـــر برای متقاعد كردن آنها تالش مي كند كمتر متقاعد مي
شوند.
فشار بیشتر برای تعهد باعث نمي شود كه افراد متعهدتر بشوند .او متوجه نمي شود كه مسئله اساسي
اعتبار خودش است .افراد باور ندارند كه خود او آماده تغییر باشد .اگر رهبران ،فرايندهای تعادل و
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محدوديتهای چالشها را نفهمند متـــــوجه نمي شوند كه سیستم سعي دارد چه چیزی را حفظ كند.
● شما از الگوی رشد دركتابهايتان زياد سخن به میان آورده ايد .به نظر مي رسد اين رويكرد باتوجه
به اينكه جهان را زنده ببینیم و نظام تفكر سیستمي درمورد پديده های آن داشته باشیم موجه است.
الگوی رشد چگونه است؟
 ما بايد از شیوه تفكر مديران فاصله بگیريم و مسائل را مانند زيست شناسان بررسي و تحلیل كنیم.اقدامات تغییر از چرخه زندگي ثابتي پیروی مي كنند .الگوی رشد زيست شناسي كه به رشد  Sشكل
موسوم است تمام پديده های طبیعي و ازجمله تالشهای مربوط به تغییرات سازماني را دربرمي گیرد.
فرايند رشد طبیعي بنابه ماهیت خود ،در ابتدا شتاب مي گیرد و سپس با تعامل فرايندهای تقويت
كننده و محدودكننده رشد تنظیم و تعديل مي شود.
بذر ،قابلیت و توان درخت شدن را دارد اما اين قابلیت به كمك فرايند رشد محقق مي شود.
● نقش رهبری در درك الگوی رشد چیست؟
 اولین اصل رهبری درك فــــرايندهای تقويت كنندگي رشد است .درخت از يك دانه پديد مي آيداما چگونه يك دانه كوچك به يك درخت عظیم تبديل مي شود .بايد محیطي از آب ،دما ،نور و مواد
مغذی خاك فراهم شود كه فرايند رشد سامان يابد .اگر شرايط مساعد نباشد فرايندهای رشد دوام
نخواهند داشت و پتانسیل رشد دانه آزاد نخواهد شد .دومین اصل اينكه رهبران بايد به فرايندهای
محدودكننده ای كه روند تغییر و رشد را كند يا متوقف مي كند توجه ويژه ای داشته باشند .باغبان
بايد موانع رشد و آفات را بشناسد .درعمل واداشتن افراد به كار سخت تر و تعهد بیشتر و اشتیاق
افزونتر در بلندمدت اثری ندارد .الزمه پايدار بودن فرايند تغییر بنیادی بايد از ماهیت نیروهايي كه
تالش ما را اثربخش مي كنند و برای تحقق تغییر الزم هستند آگاه باشیم و درعین حال از نیروهای
محدودكننده و چالشهايي كه مانع پیشرفت و تحقق تغییر هستند نیز غافل نباشیم .بايد به استقبال
«رقص تغییر» میان فرايندهای رشد و فرايندهای محدودكننده برويم.
● از برخي عوامل تقويت كننده رشد مي توانید نام ببريد؟
 بهبود در شاخصهای محسوس نتايج عملكرد كسب و كار كه همه آن را مي توانند ببینند يكي ازآنهاست .دراين هنگام اعتبار ايده های خالقانه افزايش مي يابد و اشتیاق همگان برای تعهد به چنین
ايده هايي دامن زده مي شود .اين همان «تئوری تله موش» است كه اغلب مديران نوآور به آن
معتقدند .طبقه اين نظريه ،نوآوری وقتي موفق است كه دستاوردهای عملي داشته باشد .نمي توان
فعالیتهای بديعي را كه مزايای عملي ندارند اشاعه داد .بهبود نتايج كسب و كار و افزايش اعتبار اقدام
تغییر ،يكي از فرايندهای تقويت كننده تغییر بنیادی است .البته دستیابي به نتايج عمل جديد يك
شبه اتفاق نمي افتد و به زمان نیاز دارد .عامل موثر ديگر ،فرايندهای رشدی است كه نتايج فردی را
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تقويت مي كند ،يعنـــي افراد را طي زمان به تغییرات متعهدتر مي كند .اگر چشم انداز محیط ،آرمان
مشترك ،گوش دادن موثر به ديگران ،ارزشها ،اعتماد و باز برخورد كردن با مشكالت باشد افراد
بیشتری مشتاق و خواهان تعهد به تغییرات بعدی مي شوند.
● عوامل محدودكننده در الگوی رشد كدام است؟ شمـــــا در كتاب «رقص تغییر» از آنها به عنوان
چالش تعبیر كرده ايد و  ۷۹چالش عمده را برای تغییر توضیح داده ايد.
 منظور از چالش ،اشاره موانع غیرقابل اجتنابي است كه اتفاقاً الزمه حركت هستند .وجود اين چالشهادر مقابل حركت ،همزاد اصل حركت است .چالشها و موانع عمده تغییر بنیادی پايدار و حركت به
سوی سازمانهای يادگیرنده عبارتست از:
 چالشهای آغاز حركت؛ چالشهای تداوم حركت؛ چالشهای تثبیت نتايج حركت.چالشهای آغاز حركت نداشتن زمان كافي ،فقدان كمك و ياوری ،نداشتن ارتباط و ناهماهنگي میان
كردار و گفتار است .چالشهای تداوم حركت ،چالش ترس و اضطراب ،ارزيابي و اندازه گیری و چالش
معتقدان و ناباوران است .چالشهای تثبیت نتايج حركت به چالشهای طراحي مجدد و بازانديشي در
سطح زمان برمي گردد يعني چالش اعمال قدرت از سوی تیم های پیشرو ،نفوذ و انتشار دستاوردهای
گروه پیشرو و چالش استراتژی و هدف.
● پس شما معتقديد اين چالشها الزمه حركت و تغییر هستند؟
 اصوالً دوام تمدنها درگرو توسعه خالق پاسخ به چالشهای جديد است .چالشها اغلب نتیجه توسعههای قبلي هستند .به اين ترتیب چالش ذاتاً بد نیست و فرصتهايي برای پیشرفت است .محصور بودن،
انگیزه ای قوی برای نوآوری و خالقیت است .اروپايیان عصر اكتشافات وقتي پابه دريا گذاشتند كه
مغولها مسیر زمیني مسافرت به چین را به خطر انداخته بودند .اكنون نیز جنبش كیفیت در ژاپن در
پاسخ به چالش تزلزل سیاسي ،نظامي و تجاری پس از جنگ جهاني دوم ظهور كرده است .چالشها
واكنش طبیعي سیستم برای حفظ تعادل هستند و برای تكامل سازمانها اهمیتي بسزا دارند .هرچه
اقدام يادگیری يا تغییر قوی تر باشد چالشها نیز به همان نسبت قوی تر خواهند بود.
● برخــي معتقدند تغییر بنیادی فقط زماني رخ مي دهد كه از باال اعمال شود و بدون مداخله
مديريت ارشد هیچ اتفاقي نمي افتد .نظر شما چیست؟
 اين حرفها تكراری ،فرسوده و نخ نماست .شواهد نشان مي دهد كه مديريت ارشد توانايي هدايتتغییر را در سازمانهای بزرگ ندارد .درواقع اسطـــوره قدرت مطلق مديرامل ،نشانه ای از فضای
فرهنگي اسطوره رهبر قهرمان است .با چنین ديدگاهي به جستجوی بي پايان افراد قهرمان دست مي
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زنیم .من دلمشغولي و امید به ظهور مديرعامل قهرمان را نوعي اعتیاد فرهنگي مي دانم .يكي از اهداف
كتاب «رقص تغییر» من ،يافتن راهي برای عبور از اسطوره رهبر قهرمان است .اسطوره رهبر قهرمان
راهي مطمئن برای حفظ سازمانهايي است كه از وقوع تغییر نفرت دارند .درواقع هیچ استراتژی مناسب
تری برای رسیدن به اين هدف وجود ندارد! هیچكس نمي تواند به ديگران آموزش يا دستور بدهد كه
گرايشها ،عقايد ،مهارتها ،ظرفیتها ،استعدادها يا میزان تعهد خود را تغییر بدهد .نقطه نظر سنتي راجع
به رهبری كه در ان افراد خاصي جهت حركت را تعیین مــي كنند ،تصمیمات اساسي را آغاز مي
كنند و به افــــراد روحیه و توان حركت مي بخشند عمیقاً ريشه در جهان بیني فردی و غیرسیستمي
دارد .اكنون غیرممكن است كه در رأس مجموعه ها همه مسائل حل شوند و همگان پیرو فرامین
استراتژيك كبیر باشند .ديگر كافي نیست كه يك نفر برای يك مجموعه ياد بگیرد.
● چه بايد كرد كه رهبری از حالت تمركز خارج و در سطح سازمان گسترده شود؟
 سازمانها وقتي از تفكر در باره آمادگي برخي افراد برای رده باال دست بردارند و به پرورش پتانسیلرهبران در تمام سطوح بپردازند به حوزه جديدی از توسعه رهبری وارد مي شوند .انتخاب ديگری
وجود ندارد .خلق دوباره بنگاههای عصر صنعتي فقط از طريق فعالیتهای بي شمار هزاران و يا بهتر
است بگويم میلیونها نفر میسر است .تنها سازماني مي تواند ادعای برتری كند كه قادر باشد از قابلیتها،
تعهد و ظرفیت يادگیری افراد در تمامي سطوح سازمان به بهترين نحو بهره برداری كند.
● در اين صورت نقش رهبر چیست؟
 نقش رهبر اعمال تغییر به افراد نیست بلكه ايجاد محیطي سازمــاني است كه اقدامات و ايده هاييرا كه در تمام سطوح وجود دارد تشويق و حمايت كند .رهبراني مي توانند تغییر را تشويق كنند و
كسب وكار را برای تغییر آماده سازند .آنها دائماً برای كاهش موانع تغییر تالش مي كنند .شمــــا
وقتي خودرويي مي رانید و مي خواهید به جايي برويد ،خودرو شما را به جايي كه مي خواهید مي برد.
اما شما گیاه را وادار نمي كنید رشد كند .شما فرزندتان را اداره نمي كنید .نمي توانیم ادعا كنیم
رهبران سازمان را اداره مي كنند .سازمان ،اجتماعي انساني است .مانند يك گیاه يا كودك سیستمي
زنده است .هیچك آن را كنترل نمي كند اما چیزهای زيـــــادی آن را هدايت مي كند .تقريباً همه
مي دانند كه مدل فرمان و كنترل برای شركتها در قرن بیست و يكم جوابگو نیست .در دنیای تغییرات
سريع و غیرخطي امكان ندارد آن را از باال اعمال كرد .اگر چنین شود ،افراد احساس رهبری ندارند.
درحالي كه تغییرات فرهنگي و عمیقــي كه شیوه كار سازمان را بهبود اساسي مي بخشد به رهبری
بسیاری از افراد در شكلهای گوناگون نیاز دارند .برای حفظ تغییر بنیادی به همه نیاز داريم.
● اين نگاه متفاوتي به رهبری است؟
 ما رهبری را توانايي اجتماعي انسان برای شكل دهي آينده اش ،بويژه حفظ فرايندهای اساسي تغییر14
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مي دانیم .رهبری ،ظرفیت يك جامعه انساني برای خلق واقعیتهای جديد است .رهبری ،نیرودادن و
الهام بخشي است .بسیاری از رهبران بوده اند كه رئیس يك سازمان نبوده اند اما الهام بخش تئوری،
ايده و رويكرد جديدی بوده اند كه بر يك حوزه و فرهنگ فوق العاده اثرگذار بوده است .چنین تعريفي
از رهبری غیرمعمول است اما تعريف جديدی نیست .ما معتقديم رهبری از توانايي حفظ كشش خالق
برمي خیزد ،كششي كه هنگام ايجاد چشم انداز و صحبت درباره آن ساخته مي شود .اين حرف نیز
جديد نیست .پیتر دراكر هم همین حرف را مي زند «رهبری يك چشم انداز است» .با اين تعريف ،هر
سازمان رهبران متعددی دارد؛ افراد بسیاری كه در سطوح مختلف در ايجاد و حفظ كشش خالق
سازماني نقش حساتي بازی مي كنند .درنتیجه ،ما جمع رهبران داريم و نه رهبران قهرمان.
● بعضي واژه رهبر در كسب و كار را معادل مدير ارشد به كار مي برند و مثالً مي گويند همه تغییرات
با رهبری آغاز مي شود .آيا شما موافق هستید؟
 اين طرزتفكر حداقل دو مشكل دارد .اول اينكه تكلیف كساني كه مديرارشد نیستند چیست؟ نكتهدقیق دوم اينكه اگر رهبری به عنوان مديرارشد تعريف مي شود و درواقع موقعیتي در سلسله مراتب
اداری است تعريف مستقلي نخواهد داشت .داشتن دو واژه برای تشريح يك چیز به اين معناست كه
يكي از آنها زائد است.
شما در به كاربردن واژه های مناسب بويژه در حوزه مديريت بسیار اصرار داريد .واژه اعمال تغییر
( )DRIVEازسوی مديـران را نیــــــز برنمي تابید .ممكن است توضیح دهید.
 فرهنگ واژه های ما هنوز مربوط به عصر انقالب صنعتي است .ما از «اعمال تغییر» توسط رهبرانسخن مي گويیم ،مثل اينكه آنها درمورد تجهیزات سنگین عمل مي كنند! درحالي كه سازمان يك
سیستم انساني زنده است .شما تنها مي توانیـــد خود را اداره كنید .مديران ارشد نمي توانند يك
سیستم انساني را اداره كنند .اين لغت ،بي فايده ترين لغت در زبان است تشخیص سالمت شركت به
اينكه چقدر درآمد برای مالكـــان خود خلق مي كند يك معیار قابل قبول برای قضاوت درباره ماشین
است نه يك سیستم زنده .به همین جهت است كه رهبر قهرمان وقتي با كاهش هزينه و افراد و
افزايش بهره وری و ســـود ،حیات جديد به سازمان مي دمد زياد دوام نمي آورد .ايده های جديد در
سازمان نمي گسترد .انرژی برای خلق محصوالت جديد حرف نمي شود ،زيرا همه فقط برای رضايت
رئیس خود ،كار مي كنند .در اين حالت حتي مجران جديد روی مي دهد .فرمان تغییر از باال به
پايین ،حتي وقتي اجرايي باشد به محیط ترس و عدم اعتماد دامن مي زند و اشتراك مساعي و
مشاركت را در سازمان كاهش مي دهد .اسطوره رهبر قهرمان يك خودسانسوری ،ترس روزافزون و
نفي رهبری در درون سازمان پديد مي آورد كه حتي به بحران جديد و احساس نیاز به ديگر رهبر
قهرمان منجر مي شود .ما هنوز نتوانسته ايم بهفمیم كه آنچه ما به دنبال تغییر آن هستیم زنده است.
15
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مـــا به سازمان به عنوان ماشین نگاه كرده ايم .درحالي كه اساس رهبری ،ارتباط است كه  ۴۹درصد
وقت ما را مي گیرد .بنابراين ،بايد رهبری را در آينده بین افراد و تیمها توزيع كرد تا محیطي فراهم
شود كه كاركنان برای ارائه ايده جديد آزاد باشند ،نسبت به تغییرات عالقه مند و مشتاق توسعه
مهارتها و توانمنديهای جديد باشند.
● اساس سازمانهای يادگیرنده ،يادگیری است .تفاوت يادگیری و آموزش در چیست؟
 اكثر كساني كه در حوزه كسب و كار هستند يادگیری را همان آموزش مي دانند .آنان يادگیری راكاری اضافي مي دانند كه با نتايج كسب و كار هیچ ارتباطي ندارد .اين برداشت متأثر از تجربه ما از
شیوه مفصل يادگیری در مدرسه است .آموزش دادن به معنای كنترل كردن است .يادگرفتن به معنای
تقويت توانايي به كمك تجربـــه ای است كه از پیگیری امور به دست مي آيد .يادگیری همیشه طي
زمان و در مسیر زندگي واقعي به دست مي آيد .كنترل اين نوع يادگیری بسیار دشوار است اما دانشي
پايدار تولید مي كند و به فرد يادگیرنده اين توانايي را مي دهد كه هنگام برخورد با موقعیتهای
مختلف رفتاری اثربخش داشته باشد .يادگیری به معنای كسب و انباشتن مقادير زيادی اطالعات
نیست ،بلكه گسترش آن توانايي است كه ما را قادر مي سازد نتايجي را فراهم آوريم كه در زندگي
حقیقت به آن نیازمنديم .فرايندی كه در تمامي طول زندگي بايد ادامه يابد .مهمترين نكته اين است
كه يادگیری را از كار روزمره جدا ندانیم .درحالي كه آموزش مقطعي است و معموالً از بستری كه
نتايج در آن تولید مي شود جدا افتاده است.
يادگیری نیازمند تحول و حركتي اساسي در ذهن و فكر است .يادگیری نیازمند داشتن ظرفیت
پذيرش است .يك نفر همه پاسخها را ندارد .كلید يادگیری توانايي برای بحث راجع به مسائل پیچیده
و راه حل يابي است بدون اينكه ديگران را در موضع تدافعي قرار دهید .به همین جهت میــان
يادگیری و انتقادپذيری رابطه ای وجود دارد .گاهي برای يادگرفتن مجبور هستید بگويید كه چیزهايي
را نمي دانید .يادگیری شما را وامي دارد كه خارج از جعبه فكر كنید.
● چگونه مي توان ياد گرفت؟
 از همان راهي كه ياد مي گیريد بنويسید يا پیانو بنوازيد! تمرين كردن .شما هیچگاه به انتها نميرسیـــد ،تفاوتي نمي كند شما چقدر نوشته ايد يا پیانو نواخته ايد .يادگیری واقعي بهره برداری از
فرصتها در تجارب روزمره است .يكي از بهترين ابزارهای تشخیص و ارزيابي ظرفیت خود برای
يادگیری درحین كار است و آن اينكه از خود بپرسید :چگونه از وقتم استفاده مي كنم؟ من همواره
يك پیوستگي عجیب بین آنچه مديران مي گويند مهم است با آنچه درآن وقت مي گذارند و وقت مي
گذرانند مي بینم .اخیراً يكي از مديران عامل به دوست مشاور من گفته بود شما درك نمي كنید ،من
سوم بسیار شلوغ است و نمي توانم روی مسائلم كار كنم!
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● پس رهبران نیز بايد يادبگیرند؟
 رهبران هم مانند سايرين بايد فرصتهای يادگیــــری را در كار خود پیدا كنند .چگونه مي توانفرصتهای يادگیری را در يك مالقات يا جلسه داشت؟ اگر مديران ارشد نتواند اين آموزش را درحین
كار داشته باشند در هیچ جای ديگر نمي توانند .يادگیری حقیقي وقتي آغاز مي شود كه شما مدرسه
را ترك مي كنید .بايد استراتژی های يادگیری و رهبری را تركیب كرد .اگر شما سررسید بسیاری
مديران عامل را ببینید درمي يـــــابید كه به زمانهای  ۷۵ - ۳۹دقیقه ای تقسیم شده و روز آنها
شامل  ۷۹ - ۴۹جلسه است .اگر واقعاً موضوعي هست كه مي تواند در  ۷۵دقیقه حل شود چرا آنها
روی آن وقت مي گذارند.
● نسبت يادگیری فردی و سازماني چیست؟
 شرط الزم برای يادگیری سازماني توان آموختن و يادگیری در اعضای آن است .اين شرط تضمینيبــــرای ايجاد چنین سازماني به دست نمي دهد اما بدون آن نیز قطعاً سازمان يادگیرنده به وجود
نخواهدآمد .يادگیری به معني واقعي به قلب و روح انسان وارد مي شود .ازطريق يادگیــری ،انسان
خود را مجدداً خلق مي كند .يادگیری ظرفیت خالقیت انسان را افزايش داده و به او كمك مي كند كه
بخشي از فرايند حیات بخش هستي شود .معني اصلي يك سازمان يادگیرنده همین است؛ سازماني كه
به طور مستمر درحال افزايش ظرفیت خود برای ساختن آينده ای بهتر است .به همین جهت است كه
كسي نمي تواند يادگیری سازمان شما را بخرد ،تكرار و يا مهندسي معكوس كند .اصوالً در تغییر
بنیادی ،يادگیری وجود دارد .سازمان فقط كاری جديد انجام نمي دهد بلكه توانايي انجام كارها به
شیوه ای جديد را ياد مي گیرد.
● نقش ارزيابي در فرايند يادگیری چیست؟
 هیچ يــادگیری بدون ارزيابي مداوم محقق نمي شود .ما بايد دائماً اندازه گیری كنیم كه تا چه حداز منابع به بهترين وجه استفاده مي كنیم .ارزيابي دو ركن دارد :اندازه گیری و تغییر و تحلیل .ركن
دوم مهمتر و مشكل تر است و به درك ،مشاركت و حضور فیزيكي نیاز دارد .اندازه گیری آماری
فعالیتي است كه ممكن است ناامیدكننده باشد ،اما اگر شما واقعاً درگیر باشید مي تواند ببینید و
بفهمید كه افراد چگونه درگیر هستند وياد مي گیرند .ارزيابي نابهنگام يا ناقص ،يادگیری را از بین مي
برد .تنش و از بیرون قضاوت كردن ارزيابي موثر را غیرممكن مي سازد .بايد بین ارزيابي برای يادگیری
و ارزيابي برای ارتقا تفاوت قائل شد .اكثر ارزيابیهايي كه ما انجام مي دهیم از نوع دوم است كه به
تدافع مي انجامد.
● فكر نمي كنید تاكید و اصرار بسیار بر كمي بودن ارزيابیها چنین تدافع هايي را ايجــــاد مي كند؟
 بشر در طول تاريخ هیچگاه تا اين حد بر كمي كردن عناصر جهان اصرار نداشته است .عقیده به17
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اندازه گیری كمي در علم مدرن و انقالب صنعتي ريشه دارد .در اين حالت فهم طبیعي انسانها از شیوه
كار فرايندها مخدوش مي شود .در اندازه گیری ،راجع به ابزارها ،شیوه های انجام كار و تكمیل كار
چیزی ديده نمي شود .شايد وقتي دمینگ مي گويد كه  ۴۱درصد مسائل مطرح در سازمان قابل اندازه
گیری نیست چنین منظوری داشته باشد .در فرهنگي كه هورا كشیدن ،تهديدكردن و دشنام دادن
تشويق مي شود ،افرادی كه اعداد موردنظر را تولید نمي كنند اطالعات را پنهان مي كنند يا منتظر
مي مانند تا تالفي كنند .وقتي در يك شركت ژاپني فردی خاموش مي نشیند هیچكس مزاحم او
نخواهد شد .فرض بر اين است كه او مشغول تفكر است .در آمريكا دقیقاً عكس اين است .تصور اين
است كه وقتي يك نفر آرام نشسته است كار مهمي انجام نمي دهد .اگر كسي حضور نداشته باشد و به
نظر مشغول نرسد بي كفايتي تلقي مي شود .اگر رئیس جمهور نداشته باشد كاری انجام نمي گیرد.
● چه بايد كرد؟
 بهتر است به افراد اجازه دهیم خودشان كارهايشان و زمانشان را برنامه ريزی كنند .اين بهترين راهاعتمادسازی در سازمان است .اين روش باعث مي شود كسي خودش را تنبل فرض نكند و خود را
فردی اثربخش بداند كه به آينده سازمان عالقه مند است .دو نگاه به خلباني وجود دارد .در شیوه
مرسوم ،خلبان از قواعد و رويه هــا و اندازه های عددی تبعیت مي كند .در شیوه ای كه شهودی تر
است خلبان به استفاده از آگاهي و قضــاوت خود ترغیب مي شود .او اين آگاهي را طي سالها تجربه
پرواز به دست آورده است .خلباناني كه از الگوی دوم پیروی مي كنند ركورد امنیت بیشتری دارند،
چون تصوير جامع تری از پرواز دارند .آنها هنگام بحران سريع تر واكنش نشان مي دهند و نیروهايي را
كه توانايي آنان را مختل مي كند ،مي شناسند .به همین طريق كاركنان تويوتا ياد گرفته اند كه
جريان خط تولید و اثر آن را بر كیفیت حس كنند .كیفیت ،يادگیری و عملكرد جنبه هايي از يك
واقعیت هستند.
● پس شما اندازه گیری را شاخص درستي در ارزيابي توانمندی سیستم نمي دانید؟
 من از حذف تمام شاخصهای اندازه گیری دفاع نمي كنم .هرچند كه طبیعت چیزی را كمي نميكند و نمي شمارد .فقط ارتباط اشیا را بیان مي كند .هیچ استانداردی برای رشد درخت يا سرعت يك
حیــوان وجود ندارد .اما وقتي اندازه گیری ابزاری برای تفكیك درك ما و ارزيابي يك فرايند يا شخص
مي شود غیرطبیعي است .توصیف جهان با اندازه گیری مكانیكي مثل چشیدن طعم غذا با خوردن
كتاب آشپزی است به همین دلیل در كار روزمره سازمان ،اين اعداد تغییر خاصي را در قابلیتها و
توانمنديهای سازمان نشان نمي دهند .فقط نشان مي دهند كه چیزی ارزيابي شده است!
● چه نسبتي بین نوآوری و يادگیری وجود دارد؟
 نبايد فرموش كرد كه فرايند نوآوری ،فرايند كسب تجربه شكست است .ماهیت نوآوری ،يك فرايند18
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مستمر يادگیری است .از اوان مدرســه تا ادامه آن در محیط كار ما آموزش ديده ايم كه از شكست،
يعني از يادگیری واقعي ،اجتناب كنیم .وقتي افراد ببینند با وجود شكست مؤاخذه نمي شوند متوجه
مسئولیت مشترك مي شوند و ياد مي گیرند كه در آينده بهتر عمل كنند .اين مسئله و پیامي قوی
برای اعتماد عمومي پخش مي كند .در حركت كیفي مي گويند :خطا گنج است ،تا يادگیری بالقوه ای
را كه در كشف اين خطاها وجود دارد نشان دهند .توسعه چنین نگرشي برای خطاهای انساني نمايانگر
تحول مديريتي است .اساساً يك آزمايش اندازه گیری برای بازبودن محیط يك سازمان آن است كه
ببینیم خبرهای بد با چه ســـــرعتي به سمت باالی سازمان حركت مي كنند .در بیشتر سازمانها
خبرهای خوب سريعتر از سرعت نور به باال سرايت مي كند اما در شكستها و نقائص حاشا و تكذيب
مي شود.
● به نظر مي رسد در اين میان سلسله مراتب نقش منفي بازی مي كند؟
 اصوالً نظام سلسله مراتبي تعريف و تمجید را مي طلبد و تعهد را نمي طلبد .هنوز هیچ عنصریجايگزين تعهد در تغییرات عمیق و پايدار نشده است .تعهد با اطاعت فرق مي كند .تغییــــرات عمیق
در شیوه تفكر ،عقايد يا جهان بیني با اهرم اطاعت به دست نمي آيد .هیچكس نمي تواند به ديگری
فشار آورد كه ياد بگیرد .درعمل ،بیشتر تالشهای تغییری كه مديريت ارشد دنبال مي كند به تعهد
نیازی ندارند .آنان درواقع فقط به اطاعت كاركنان نیاز دارند .در گذشته ،كاركنان در ازای وفاداری به
شركت و اطاعت از سیستم های مديريتي انتظار امنیت و مزايای شغلي را داشتند .امروزه تنها ضامن
امنیت شغلي ،عملكرد و توانايي افراد در افزودن ارزش بر سیستم اقتصادی است .اكنون به جای
وفاداری به دنبال جلب تعهد افراد هستیم .سازمان و رهبران بايد محیطي را فراهم كنند كه افراد تعهد
را انتخاب كنند.
● در سالهای اخیر توجه روزافزوني به مسئله خانواده شده است .چگونه بین كار و خانواده تعادل
برقرار كنیم؟
 مرز خیالي بین كار و خانواده مانعي بر سر راه نگرش و تفكر سیستمي است .تضاد بین كار و خانوادهممكن است يكي از اصلي ترين موانع در راه گسترش كارايي و توان يادگیری سازمانها باشد .اگر
زندگي شخصي و خانـــوادگي قرباني شود هیچ بهبودی پايدار نمي ماند .وقتي اقدامات تغییر ،نتايج
شخصي را تامین مي كنند ،میل و اشتیاق افراد برای تعهد نسبت به تغییر بیشتر مي شود .به اين
ترتیب ،سرمايه گذاری افراد بیشتر مي شود و اين امر به نوبه خود به يادگیری بیشتر مي انجامد.
● آينده را چگونه مي بینید؟
 انتظار نمي رود كه سالهای پیش رو آرام تر از  ۴۹سال گذشته باشد .هیچ كس نمي تواند با اطمینانحرف بزند اما يك چیز قطعي است :چالشهای پي درپي توان ما را خواهند گرفت .اگر در شیوه انجام
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كارهايمان تجديدنظر نكنیم همچنان گرفتار مخمصه خواهیم بود .مردم به جای اينكه به دنبال
راههای هوشمندانه تر انجام كارها باشند ،بیشتر كار مي كنند.
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