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که در طول زندگی به دنبال خلق چه چیزي است  طور طبیعی در جستجوي پاسخ این قبیل سؤاالت است نوع بشر به
اجتماعی که انسان جزء اصلی و جزء تفکیک   خواهد برود. سؤاالت مزبور براي سازمانها به عنوان یک سیستم و به کجا می

رد ناپذیر آن است نیز می تواند مصداق پیدا کند. در این رابطه آرمان پاسخ آن جستجو به مورد فرد وآرمان مشترك به مو
 یک جمعیت و یا یک سازمان است.

 ” سازد میراند و سازمانها را از انرژي مولد براي متعهد شدن بی بهره می فقدان آرمان امید را در افراد می“ 
)Kim, 2002, P.4(  اگر چه هرفرد و هر سازمان نیاز دارد که آرمان خود را بداند ولی این کار به آن معنا نیست که آرمان .

 داند بلکه بالعکس بیشتر افراد و سازمانها معموالً از آن آگاهی و شناخت الزمه را ندارند. روشنی می خود را به
نظر باینکه آرمان پاسخگوي سؤاالت مورد اشاره در باال است باین علت موضوع آرمان نظر بسیاري ازصاحب نظران 

اي درآمده که یکی از بیشترین مورد  به صورت واژهآرمان “ ومدیران سازمانها را به خود جلب کرده به طوري که امروزه
 ).Collins & Porras, 1996,  P. 66( ”است ها را پیدا کرده استفاده

آرمان می تواند به صورت یک نیروي قدرتمند در صحنه عمل ظاهر شود مشروط برآنکه در فرایند دستیابی به آن “ 
از روشنی کافی براي همه برخوردار بوده و یک توافق اصلی براي تحقق تمهیدات و شرایط الزمه آنچنان رعایت شده باشد که 

 .)Kim, 1995,  P. 1( ”بخشیدن به آن ایجاد شده باشد
نگیزد که آنها را به  ا آفریند که اینکار به نوبه خود نیرویی را در قلب افراد برمی آرمان براي افراد و سازمان مقصد معینی را می

 آورد. سمت آن مقصد به حرکت می
شود که ایجاد آرمان یک فعالیت دائمی است و توسعه یک جمله یا عبارت براي آرمان تضمین  براین نکته تأکید می

آنها که عبارت تعیین شده براي آرمان را بجاي آرمان واقعی براي فرد و یا “ کننده وجود آرمان براي فرد و یا سازمان نیست . 
کته غفلت کرده اند که تعیین جمله یا عبارت براي آرمان تنها یک نقطه شروع  براي یک گیرند، از این ن سازمان اشتباه می
 ).Kim, 2002, P. 4( ” فرایند مستمر است

است. چنین ارتباطی  مشتق شده ) to see( به معنی دیدن   Videreالتین   از کلمه”  Vision“  کلمه  آرمان“  
تر باشد به همان نسبت بیشتر مطلوب و مجذوب واقع  تر و غنی آرمان روشنبا مفهوم دیدن موضوع مهمی است زیرا هرچه 
تر سمت و سوي آینده خود را بیابد و در  تر و راحت شود که سازمان سریع خواهدشد. زیرا روشنی و غناي آن موجب می

“ ). Senge et al, 1994, P. 298(” کنند  تعیین   نتیجه به افراد کمک میشود تا اهداف خود را نزدیکتر به اهداف سازمانی
مدیران باید تصویر روشنی از یک آرمان درازمدت داشته باشند،آرمانی که بتواند تعهد مشتاقانه کارکنان را به دست آورد .... 

بایست با تشریک مساعی کارکنان  آرمان سازمانی نباید نتیجه تفکر یک یا چند نفر از مدیران ارشدسازمان باشد بلکه می
یجاد و شفاف شدن خود را در گذر زمان طی کند. رویکردي از مدیریت که بخواهد چنین دستآوردي داشته باشد مراحل ا



نیازمند کارکنانی است که در تحلیل از وضعیت آینده و شکل دادن به آرمان سازمانی و فرموله کردن راههاي دستیابی به آن، 
 .(Antal & Krebsbach - Gnath, 2002, P. 31)”مشارکت نماید.

 ”گذاري از وظایف رهبران باالي سازمان است کنند که آرمان متأسفانه بسیاري از افراد تصور می“ 
 )Senge et al, 1994, P. 298(  ًدر قلب فعالیت مربوط به ایجاد یک “ در حالی که اینکار درمسئولیت همه است. ضرورتا

ه است که در آن فرایندها، کارکنان در هر سطحی که هستند و هر آرمان مشترك وظیفه طراحی فرایندهاي مستمر آن نیز نهفت
نقشی که ایفا می کنند، بتوانند از آنچه که در دل دارند و براي آنها مهم است صبحت کنند و مدیران ارشد به آن گوش فرادهند. 

کننده کیفیت و قدرت نتایج حاصله  ویژه میزان بازبودن فضاي گفتگوها و مراقبتهاي ویژه اینکار، تعیین کیفیت این فرایند به
 ). Senge et al, 1994, P. 299( ”است

الزم است مدیران ارشد سازمانها نهایت سعی خود را در ایجاد یک آرمان مشترك براي سازمان بنحو صحیح به عمل آورند. 
ازمان نسبت به اجراي آن برانگیخته یک آرمان مشترك صحیح عبارتست از آرمانی که تعهد کارکنان را در سراسر س“ در این رابطه 

” باشد. اساساً یک آرمان به طور واقعی آرمان مشترك نیست مگر آنکه نیروي دوام و تحول خود را در افراد ایجاد کرده باشد 
)Senge et al, 1994, P. 313.( 

ولی در زمان حاضر با  یک آرمان تصویري از آینده است که فرد و یا سازمان در جستجوي خلق آن به حرکت درآمده“ 
چگونه  خواهند بروند و وقتی به آن مقصد رسیدند  دهد که به کجا می شود. عبارت آرمان به افراد نشان می عبارات  توصیف می

اي است که مردم براستی به دنبال آن  آرمانها تصاویر روشنی از آینده“ ). Senge et al, 1994, P. 302(” خواهند بود
 ). Kim, 2002, P. 4( ”اقعیت بخشندهستندکه آن را و

طراحی یک فرایند براي گردآوردن کارکنان براي تفاهم در یک آرمان فقط بخشی از فرمول موفقیت است. ایجاد “ 
آرمان مشترك، نیازمند تعهد به شناسایی وضعیت واقعی امروز سازمان به طور روشن و صادقانه نیز هست. وضعیت واقعی 

طور که مدیران آرزوي آن را دارند، به  افتد، نه آن طور که اتفاق می د که نسبت به وقایع روزانه آنآنموقع روشن خواهد ش
گفتگو نشسته شود. در بین آرمان و واقعیت موجود شکاف عمیقی است که براي دستیابی به آینده مطلوب باید از آن شکاف 

شوند، محکوم به  شکاف بنحو استراتژیکی شناسایی نمی عبور کرد. بسیاري از کوششها به علت آنکه راههاي عبور از آن
شکست هستند. براي پل زدن بر روي شکاف بین واقعیت موجود و آینده مطلوب ضروري است که نسبت به سطوح متعددي 
که در آن سطوح باید تفکر واقدام صورت گیرد صریح  بود. آن سطوح عبارتند از وقایع، الگوهاي رفتاري، ساختارهاي 

 .)Kim, 1995, P. 2( ”تمی، مدلهاي ذهنی و آرمانسیس



 برخی از نقشهاي اصلی و مزیتهاي یک آرمان مشترك به طور خالصه عبارتند از :
 )Senge, 1990,  P. 206(ایجاد نیروهایی در قلب افراد براي انجام امور   -
 )Senge et al, 1994, P. 316(خلق کشش خالق به عنوان یکی از وظایف اصلی آرمان   -
 )Senge, 1990,  P. 206(ایجاد کردن انرژي یادگیري در افراد    -
 )Senge, 1990,  P. 208( تعالی بخشیدن به امید و آرزوي کارکنان   -
 )Senge, 1990,  P. 209(تقویت ریسک پذیري و تجربه گرایی    -
 )Senge, 1990,  P. 210( تقویت تعهد به کارهاي دراز مدت -
 )Senge, 1990,  P. 210(ساختن یک دیدگاه طوالنی مدت در انجام امور  -
کمک به باالبردن ظرفیت گوش دادن در رهبران باالي سازمانی و نیز در باال بردن ظرفیت رهبري در دیگر سطوح  -

 )Senge et al, 1994,  P. 313(سازمانی  
ایجاد یک آرمان مشترك براي یک سازمان کاري است در وراي فعالیتهاي روزانه زیرا آرمان مشترك یک سازمان یک 

گذاري فرایند نوشتن چند جمله به طور رسمی  آرمان“  برنامه تغییر و رشد سازمانی است که آینده سازمان را معماري می کند. 
گذاري فرایندي است که افرادي  شوند، بلکه آرمان ها نیز امور مفیدي محسوب میو تهیه اهداف سازمانی نیست، گرچه  آن فعالیت

 ,Stone(” توانند مسیر رشد و تغییر را آغاز کرده و با هم به پیش حرکت کنند در هیئت یک سازمان  به نحوصحیحی می
1996,  P. 14.( 

باشد. آن فرایند حاوي یک  رهبران می ایجاد یک آرمان  مشترك، در سطح یک سازمان، فرایند طوالنی مدتی براي
اصول وخطوط راهنمایی براي ساختن آرمان “ شود. در این رابطه  سري قواعد و اصولی است که در سازمان به اجرا گذاشته می

). اجرایی کردن آن  اصول و خطوط راهنما مستلزم آن است که مدیران Senge, 1990,  P. 211(” مشترك وجود دارد
اندکه  ه آن اختصاص دهند در این رابطه بعضی ازصاحب نظران و صاحبان تجربه تا آنجا پیش رفتهوقت زیادي ب

 اند. % وقت مدیریت ارشد سازمان اعالم کرده50تا  20گذاري در یک شرکت را مستلزم تخصیص  فرایندآرمان
 

 استراتژي براي ساختن آرمان مشترك

  (Bryan Smith)تواند متفاوت باشد. بریان اسمیت  ختلف مینقطه آغاز فرایند آرمان مشترك در سازمانهاي م
عنوان  پنج مرحله متوالی را توضیح داده است که هریک از آن پنج مرحله، با توجه به شرایط سازمان، می تواند به

 )developmental(آرمان مشترك یک امر توسعه اي استراتژي “ مرحله آغازین انتخاب شود. نامبرده خاطر نشان می کند که 
آید که ظرفیت شنیداري رهبران باالي سازمانی و ظرفیت  به اجرا درمی اي گونه به این معنی که هرمرحله از پنج مرحله به است.

 ,Senge, et al(” سوي مرحله بعدي حرکت کند که مجموعه سازمان به رهبري دیگر کارکنان سازمان را ارتقاء دهد به طوري

1994,  P. 313-4(حله مورداشاره از مرحله دستوري. پنج مر)telling ( آغاز و به مرحله همکاري کلیه افراد درخلق آرمان
شود و در هر مرحله نسبت به مرحله قبل،  اي است،ختم می )، که مرحله نهایی استراتژي پنج مرحله Co-Creating(  مشترك



ردن کارکنان در فرایند خلق آرمان مشترك را افزایش اتکاء ایجاد آرمان مشترك  به مدیران و رهبران کاسته شده و درگیرک
شود و دیر یا زود پتانسیل سازمان به مرحله نهایی، که  دهد به طوري که موفقیت در هر مرحله فتح باب مرحله بعدي می می

ان به بعد است همکاري همه مدیران و کارکنان در خلق آرمان مشترك سازمان است، ارتقاء کیفیت پیدا می کند. لذا از این زم
اي و توصیف  کنند (( براي استراتژي پنج مرحله که مجموعه افراد سازمان در خلق آرمان مشترك به طور مستمرایفاي نقش می

 مراجعه شود)). )،Senge, et al, 1994,  P. 312-328( هریک از مراحل لطفاً به
 

 اصول و قواعد  خلق آرمان مشترك

امر مستمر است خلق آرمان مشترك براي یک سازمان یک امر یکباري نیست بلکه یک همانطور که  قبالً اشاره شد،  
بستر مستحکم “شود.  شود محقق می می که ازطریق یک سري اصول و قواعد که به طور دائم در سازمان به اجرا گذاشته

ندگی روزمره خود همه ما در ز“ ). Senge, 1990,  P. 211( ” ستبر اینکار، دیسیپلین قابلیتهاي شخصی است و
کنیم، بدون آنکه  وعمالً تصمیماتی را در مورد مسیر زندگی خود انتخاب میهمواره در آستانه انتخابهایی قرار میگیریم 

دهد که این روند در حال اصالح  آرمان بلندي در آن انتخاب، ما را راهنما و راهبر باشد. شرایط حاضر دنیا نشان می
ترشدن  این معنی در سطح دنیا عموماً و در سطح افراد  هاي امیدبخشی براي عمیقاست و در سالهاي اخیر حرکت

توان از آن به عنوان بستر حرکت  خصوصاً در حال شکل گرفتن است. دیسیپلین قابلیتهاي شخصی ( که می
ه این معنی ارائه می گذاري را برآن قاعده استوار نمود) چهارچوبی را براي دستیابی ب گذاري نام برد و آرمان آرمان براي

سازي و ترجمه آن مقصد در یک  )، در شفافPurpose(دهد که تمرین مستمر آن: در تعیین یک مقصد نهایی 
آرمان بلند قابل دسترسی، و نیز در تعیین سیاستهایی در راستاي آن مقصد نهایی که دستیابی به آرمان را امکانپذیر 

زیرا که اساساً کارهاي بزرگ  ).O' Reilly & Johnson, Feb 2000, P. 1(”سازد، نقشی حیاتی ایفا می نماید می
بالغ و بزرگ برمیآید و همینطور سازمانهاي با پتانسیل  باال از افراد بالغ و رشد یافته تکوین می یابد از عهده آدمهاي 

دیسیپلین قابلیتهاي   شرط الزم براي تربیت افراد بالغ و رشد یافته، وجود فرایند مستمري است که تحت عنوان و
 براي دیسیپلین قابلیتهاي شخصی لطفاً  مراجعه شود بهاست (( شخصی متبلور شده

)Senge, et al, 1994,  P. 191-232 و ()Senge, 1990,  P. 147-173 (.(( 
ته شود، الزم است به این در این قسمت بدون اینکه بیش از این به مبحث قابلیتهاي شخصی و قوانین و اصول اجرایی آن پرداخ       

 ,Senge” (مرکز و محور قوانین قابلیتهاي شخصی است  )Creative tensionاصل حفظ کشش خالق (“ نکته اشاره کرد که 
1990,  P. 151(  “به درستی شناخته شود و بدون آنکه اجازه کاهش سطح آرمان داده شود، میدان   1و هرگاه کشش خالق

) قرار دارد که اگر، فرد یا گروهی به آن ورطه درافتد، نتیجه معکوس به بار خواهد آورد و به جاي ایجاد یک  Emotional Tensionدر مقابل کشش خالق، کشش احساساتی (  1

اش، کاهش مداوم سطح آرمان  اد عصبیتها و ناراحتیها، یاس و ناامیدي را به بار آورده که نتیجهمنبع فیاض براي کسب انرژي حرکت به سوي آرمان، سیر نزولی طی می شود و با ایج

                                                           



و   )Senge, 1990,  P. 153(” در آن صورت آرمان به صورت یک نیروي فعال در خواهد آمد فعالیت براي آن باز شود،
انسانهاي خالق از فاصله موجود بین آرمانی که براي خود برمی گزینند و واقعیتی که از وضع “ اینچنین است که 

ا استفاده از آن، تغییر وضع موجود و فعلی خود در ذهن دارند، منبع فیاضی براي کسب انرژي خلق می کنند تا ب
). آنچه که امروزه از آن به عنوان فرایند خالق نامیده Senge, 1990,  P. 153(” دستیابی به آرمان خود را ممکن سازند

اساً تالش یابد ...  و اس فرایندي که از روحیه پراز انرژي برخاسته از فاصله بین آرمان و واقعیت حیات می “شود عبارت است از  می
دهد ... و از زاویه اي دیگر واقعیت بخشیدن به آنچه  براي پرکردن فاصله بین آرمان و واقعیت، جوهره هنرهاي خالق را تشکیل می

سیاسی و نیز در دنیاي کسب و کار   شود، جوهره رهبري مطرح شده در دنیاي امروز در امور اجتماعی، که امروز آرمان نامیده می
 ).Senge,  2003, Vol. 5, No. 1  P. 4(”  است
با توجه به بستر قابلیتهاي شخصی و انرژي حاصله از کشش خالق به عنوان تأمین کننده انرژي مورد نیاز براي حرکت در       

 مسیر تحقق آرمان، اصول و قواعد خلق آرمان مشترك به اختصار عبارتند از: 
 ریشه در آرمانهاي فردي داردتحریک و تشویق آرمانهاي شخصی : آرمان مشترك   *
 حرکت از آرمانهاي فردي به سمت شکل گیري آرمان مشترك   *
 توسعه آرمان در سراسر سازمان با تأکید بر تعهد به آرمان (حرکت در فرایندهاي تعهدزا)   *
  متکی کردن و یکپارچه کردن آرمان مشترك با دو متغیر حاکم دیگر سازمان یعنی هدف بنیادي        *
)Mission(  و ارزشها)Values( 

الذکر، مدیران الزم است به شرکتی بیندیشند که آرمانش در تمامی  بند آخر از اصول و قواعد فوقدررابطه با دو 
حرکتها و فعالیتهاي سازمانی انعکاس یابد و به طور طبیعی سازمان را در نظر دیگران به صورت یک سازمان آرمانخواه 

خواه درآورد نیازمند فرایند طوالنی مدت تجلی دهد. طی کردن فرایندي که سازمان را به صورت یک سازمان آرمان
 ساختن یک“ توان به نقل قولی بسنده کرد که است و در مقایسه با فرایند آرمانگذاري می )alignment(همسوسازي 

و شاید بتوان گفت که همسوسازي مهمترین کار % همسوسازي است ....  99سازمان آرمانخواه نیازمند یک درصد آرمان و 
 .) Collins &Porras, 1996,  P. 77( ”باشد می در این رابطه

 

 ,Senge, 1990” ( اگر کشش خالق را از کشش احساساتی تفکیک نکنیم، همواره این خطر وجود خواهد داشت که به ورطه کاهش دادن سطح آرمان درافتیم “ خواهد بود و لذا 

p.151  .( 
ملکرد فرد و سازمان، امر ینکه این مقاله جاي بسط این موضوع نیست، فقط به طور بسیار فشرده اشاره می شود که خلق یک آرمان و تنظیم قواعد حرکت به سوي آن، در عنظر به ا

بالنتیجه کاهش دادن مداوم سطح آرمان و خطیري است و فعال شدن یکی از دو چرخه در آن محتمل است : یکی چرخه شوم یعنی درافتادن درسراشیبی یاس و ناامیدي و 
اي این پدیده و تجهیز آن به دیگري چرخه خوش یمن یعنی مجهز شدن به یک منبع فیاض از انرژي و هر روز فعالتر شدن در مسیر تحقق آرمان و ارتقا سطح آن. توسعه چرخه ه

مدیریت، با بصیرت الزم، فرآیند خلق آرمان سازمانی را طوري طی کند که ضمن دیدن توام خوبیها و چرخه مدیریت مدلهاي ذهنی،  فرآیندي را در پیش پاي مدیریت می گذارد که 
حو اطمینان بخشی باال دشواري هاي راهی را که در صدد خلق آن و درپی حرکت در مسیر آن است، احتمال تضعیف چرخه شوم و تقویت چرخه خوش یمن مورد اشاره را به ن

 ببرد..

                                                                                                                                                                                           



 تمهیدات اجتناب ناپذیر براي دستیابی به آرمان

کند یکی وجه ظاهري آرمان است که به صورت  درسطح هر سازمان در ارتباط با آرمان حداقل سه نکته جلب توجه می
می بندد و قابلیت انتقال به غیر از تیم دست اندرکار در  عبارات و یا دیاگرام و نیز ابعاد اجرایی آن در روي یک صفحه نقش

 درتیم مورداشاره و یا در سطح کل سازمان می (Sharing)سازد و دیگر فرایند اشتراك ذهنی  را فراهم می  خلق آرمان

دارند و میزان  صریحاً تأکید فرایند اشتراك ذهنی باشد . با اطمینان می توان گفت که صاحبنظران بر اهمیت بسیار زیاد
گیرد، تنها از طریق فرایندي که مدیران وجه  تعهدي که در مجموعه سازمانی براي تحقق بخشیدن به آرمان شکل می

رویکرد دیالگ گردد. در این خصوص، رویکردي که تعهدزایی را برعهده دارد  کنند، تعیین می ظاهري آرمان را معماري می
)dialogueن است. در رابطه با دیالگ ونقش بزرگ آن دراشتراك ذهنی () و مهارتهاي مطروحه در آSharing(  و ایجاد

گیري یک  ) اذهان و بالنتیجه شکلalignmentونیز نقش آن درهمسویی ( کنندگان ) درشرکتCommitmentتعهد (
درسازمان  نعنوان یک دیسیپلی برخی ازصاحبنظران ازدیالگ به )؛Team Learningتیم به عنوان یک تیم یادگیرنده (

 ,Edgar H. Schein M. Senge يها خواننده محترم به نوشته  اند. درباره دیالگ و رویکرد آن برده یادگیرنده نام 

Wiliam N. Isaacs,  Peter و که دستیابی به اشتراك  شود و در اینجابه همینقدر اکتفا می شود می  و ... ارجاع داده
دیالگ استوار بوده و هیچ  ، بررویکردوعه کارکنان و مدیران یک سازمانیم و یا در مجمتدر افراد یک  همسویی

یالگ به صورت یکی از اساسیترین مهارتهاي انسان در دمهارت در “ یزي از آن وجود ندارد. مبتنی بر این واقعیترگ
کردن  هیلدرایجاد تفاهم مشترك و تس رویکرد ضروريیک “عنوان  وبه  (Schein, Summer 2003, P.28) ”آید می

درك آنچه که “ و  کند. ایفاي نقش می ) Mirvis & Ayas, Summer 2003, P. 48( ”گروهی مشترك ایجادیک فرهنگ
یک سازمان در جستجوي آن است نیازبه رویکرد دیالگ دارد تا از طریق آن بتوان به آرمان مشترك کارکنان و مدیران دست یافت. آرمانی 

 .(Simon & Rugchart, Summer 2003, P. 14)” ه و ریشه در آرمانهاي فردي آنها داردکه براي همه آنها معنادار بود
نکته سوم در رابطه با آرمان، رابطه بسیار مستحکم آن با مدلهاي ذهنی است. دستیابی به آرمان آن هنگام تضمین        

درمدلهاي ذهنی  رك نیاز جدیدي براي کارآرمان مشت  “طورکلی  یابد که مدلهاي ذهنی متناسباً اصالح شده باشد. به می
برآورده کردن چنین نیازي مستلزم فعال کردن چرخه   (Senge et al, 1994, P. 347)  ” کند می قویاً ایجاد  مربوطه را 

مدیریت مدلهاي ذهنی یعنی شناسایی مدلهاي ذهنی، تست آنها و سپس اصالح آنها است. فقدان مدیریت مدلهاي ذهنی به 
ستمرار وضعیت موجود است که با روح فرایند آرمان مشترك در تضاد است. اگر آرمان مقصد بلند دست یافتنی است معنی ا

که سازمان در جستجوي آن است، طبیعی خواهد بود که ساختارها و فرایندهاي سازمانی در وضع موجود، کفایت حرکت 
باشدکه علت موجده آن را باید در اصالح مدلهاي ذهنی موجود بدان مقصد را نکند و نیازمند ساختارها و فرایندهاي دیگري 

خلق مدلهاي ذهنی جدید جستجو کرد و اینکار نیازبه بازنگري در ذهینتها دارد یعنی همان که از آن به مدیریت  درو نیز
ل یادگیري مدلهاي ذهنی تعبیر شده است و این موضوع همان مطلب با اهمیتی است که آقاي کریس آرجریس آن را در مد



مورد بحث قرار داده است. خروج از حلقه اول   (Single and Double Loop Learning)اي  اي و دو حلقه تک حلقه
یادگیري و ورود در حلقه دوم یادگیري نیازمند مدیریت مدلهاي ذهنی است که از آن طریق دیدگاههاي جدید مورد نیاز در 

قرارداشتن در حلقه اول یادگیري  .اند قه اول و دوم یادگیري تفکیک قائل شدهآرجریس و شون بین حل  “ .شود ذهن خلق می
همراه با تغییر تدریجی در چهارچوبهاي ذهنی موجود است در حالی که قرار گرفتن در حلقه دوم مستلزم  تست  

 ).Dibella et al, 1990, P. 362(” فرضهاي  ذهنی  جدید  است موجود  و  نیل  به  پیش ذهنی  فرضهاي پیش
یکی تغییر  شوند  مبتنی برآنکه در حلقه اول و یا در حلقه دوم یادگیري عمل شود، دونوع تغییر از یکدیگر تفکیک می       

. تغییر در استراتژیهاي موجودو دستیابی به پیش فرضهاي ذهنی جدید  ذهنی فرضهاي دراستراتژیهاي موجودودیگرتغییردرپیش
ایج حاصله از تجربه اعمال استراتژیهاي منتخب قبلی به عنوان ورودي در فرایند فرموله کردن موجود برخاسته از فیدبک نت

فرضهاي موجود در ذهن،  استراتژیهاي جدید سازمانی است. چنین فیدبکی سازنده حلقه اول یادگیري است. تغییر در پیش
تخب قبلی است که اینباربه فرایند اصالح برخاسته از فیدیک حاصله ازنتایج حاصله از تجربه اعمال استراتژیهاي من

گردند و این موضوع همان است که در سطور باال تحت عنوان  شوند و تغییر و اصالح آنها را موجب می فرضها وارد می پیش
 مدیریت مدلهاي ذهنی مطرح گردید.

است و حلقه دوم یادگیري براي  حلقه اول یادگیري براي موضوعات تکراري مناسب“ که  سازد آرجریس خاطر نشان می       
 ”زند، مناسب می باشد. موضوعات پیچیده که از قوانین و روشهاي متداول تبعیت نکرده و فرداي نوي را براي سازمان رقم می

)Argyris, 1999, P. 69(    
یس آن را فرضها و مدلهاي ذهنی است، همانکه آرجر بدیهی است که رشد مستمر در گروي تغییر مستمر پیش       

همین علت است که به مدیران تأکید شده است که برفعال  نامد. و به )  میgoverning variablesمتغیرهاي حاکم (
حلقه دوم یادگیري راه “ کردن حلقه دوم یادگیري در سازمان تمرکز بکنند و به حلقه اول یادگیري اکتفا ننمایند. زیرا 

ترین حلقه  و اگرچه حلقه اول یادگیري متداول )“Anderson, 1997, P. 6(” گیري می باشد.  تري در تصمیم اثربخشی
نمی باشد. حلقه دوم یادگیري است که اثربخشی درازمدت را تحت  یادگیري است ولی هرگز به معنی قدرتمندترین فرایند

). لطفاً براي Argyris, 1999, P. 69”  (کنترل داشته و هدایت به سمت مقصد نهایی سیستم را به انجام می رساند
رابطه، مراجعه شود به  شرح تفصیلی و جزئیات بیشترحلقه هاي اول و دوم یادگیري و نیز مدلهاي ارائه شده در این 

)Argyris, 1999, PP. 67-91،(  )Anderson, 1997, PP. 1-14) ،(Dibella et al, 1996, PP. 361-379 ،(
)Kim, 1993, PP. 37-82( 

گرایی و  ورزند اجتناب از لفظ گیرد و صاحب نظران همواره برآن اصرار می کته آخري که بازهم مورد تاکید قرار مین
عنوان آرمان است که در آن صورت چنان جمالتی را باید نتیجه خیالبافی و  بسنده نکردن به پردازش چند عبارت زیبا به

گذاري در سازمان فرسنگها فاصله دارند و فقط به ظواهر  ن و آرمانخوش خیالی گروهی دانست که از ادبیات امروز آرما



آرمانی که اقدامی فراگیر را در پی نداشته باشدخواب و خیالی بیش نیست همچنانکه اقداماتی که “ دلخوش شده اند.  
تواند  دام است که میخاستگاه آنها یک آرمان نباشد اتالف وقت محسوب می شود. راه درست و خردمندانه،آرمان همراه با اق

 ).Barker, 2000,  P. 1(” تغییر و اصالح را براي ما به ارمغان آورد
           

*          *       * 

 

 

 



REFERENCES 
 

 
Anderson Liane, (1997), “Argyris and Schon’s Theory on Convergence and Learning”  [On Line] Available at  :  

http://www.scu.edu.au/schools/sawd/arr/argyris.html 
Anatal  A. B. & Krebsbach - Gnath C. (2002), “Internal Outsiders Transform Tradition  - Bound Organizations” 

Reflections, Winter 2002, Vol. 4, No. 2, PP.23-33 
Argyris Chris, (1999), “ On Organizational Learning” , Blackwell Publishers Ltd.  
Barker,  J.,  (2000),  “Words of Wisdom”,  Leverage Points, Issue  2,  July  25,  2000 
           http: // www. Pegasuscom. Com/levpoints/lp2.html   
Collins James C. and Porras Jerry I. (1996), “Building Your Company’s Vision”, Harvard Business 

Review, Sep.-Oct., PP. 65-77 
DiBella Anthony J., Nevis Edwin C., and Gould Janet M. (1996), “Understanding Organizational 

Learning Capability”, Journal of Management Studies, Vol.33, No. 3, May 1996, PP. 361 - 379 
Kim Daniel H. (1995), "Vision Deployment Matrix: A Framework for Large-Scale Change", The Systems 

Thinker, Vol. 6, No. 1, PP. 1-5 
Kim Daniel H. (2002), "Leading Ethically Through Foresight", The Systems Thinker, Vol. 13, No.7, PP. 

2-6 
Mirvis H. Philip & Ayas Karen (2003), “Reflective Dialouge, life Stories, and Leadership Development” 

Reflections, Summer 2003, Vol. 4, No. 4, PP. 39-48 
O’Reilly K. W and Johnson L. K. (2000), “Aligning Personal and Organizational Vision” Pegasus Newsletter, 

Leverage  Points, #7, Feb. 2000, PP. 1-3  
Schein Edgar K. (2003), “On Dialogue, Culture, and Organizational Learning”, Reflections, Summer 

2003, Vol. 4, PP. 27-38 
Senge. Peter M.(1990), " The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization " , 

Published By Doubleday, USA 
Senge. P. M., Kleiner. A., Roberts C., Ross R. B., and Smith B. J.(1994), " The fifth Discipline Feildbook 

: strategies and tools for Building a Learning Organization ", Published by Doubleday, New York, 
USA . 

Senge, Peter  (2003), ” Creating Desired Futures in a Global Economy“  Reflections, Vol. 5,  No. 1, PP. 1-12 
Simon F. & Rugchart K. (2003), “Lessons From Creating a Learning Organization”, Reflections, Summer 

2003, Vol. 4, No. 3, PP. 14-21 
Stone Nan (1996), “The Value of Vision”, Harvard Business Review, Sep.-Oct., P14  

 


