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 چكيده

با پيشرفتهاي  ليجوامع انساني كوچك، ساده و با اهداف محدود بوده و،ابتدادر كه  انسان موجودي اجتماعي است

وجه اصلي تمايز انسان با ساير موجودات، قدرت تفكر او و  تري ظاهر شدند. تر و پيچيده تدريج اجتماعات بزرگ علمي به

، رابطه ذهني آنها با در يك اجتماع برد. لذا بخش مهمي از ارتباط انسانها  زندگي مي ادارهاي است كه از مغز خود در استفاده

شاني از شئون  و ناميم را تعامل و مشاوره مي گيري از آن وبهرهديگر است. برقراري اين رابطه  افكار يكگيري از  هم و بهره

  توان يافت كه فارغ از مشاوره و تعامل انسانها با هم باشد. جامعه را نمي

نحو  بهت هدر چند جرا  مورد اشاره تعامل ،بهره برداري از دستاوردهاي آن نگاه علمي انسان به پيرامون و

كه در  ظهور محدوديتهاي نهفته در هستي استآن سكّه است. روي ديگر  روي   اما اين يك. آوري متحول كرده است شگفت

 : پيچيدگي درجزئيات،عبارتند از شناسائي شده است كهازآن ر نوع هاتا كنون چوعلم تجربي با عنوان پيچيدگي مطرح شده 

به دليل مواجهه با پيچيدگي ها ومهمتر پيچيدگي ها ي در حال . اجتماعيپيچيدگي و پيچيدگي مولد پيچيدگي ديناميكي ، 

نيازمند ظرفيتهاي جديد  بلكه ،حركت كرد توان به اتكاي تجربه و فهم شخصي، تصميم گرفت و ديگر نمي است كه ظهور

طلبد  را ناكارآمد كرده و روشي از مشاوره را مي مشاورهمتداول گيري از روشهاي  است. توجه به همين نكته، است كه بهره

   .در آن نهادينه باشد سازي كه ظرفيت

ين چالشها، دشواريهاي بر سر راه اين مقاله برآن است كه چالشهاي تعامل ا نسانها با يكديگررا به كاوش نشيند. ا

ممكن نيست متداول و مرسوم  دهند. غلبه بر اين دشواريها با روشهاي ميديگر را نشان  ايجاد ارتباطات و تعامل انسانها با يك

   .طلبد خود را مي مناسب مدلهايو تئوريها و 

  در فرايند عمل ، مشاوره ظرفيت ساز روش تحقيق ،  پيچيدگي :دانش مشاوره،دانش مديريت،كليدي واژه هاي

  

  مقد مه

انسان موجودي اجتماعي است و تشكيل جوامع كوچك و بزرگ، از ديرباز تاريخ تا كنون، روش 

گيري بهتر از امكانات محيط و تداوم نسل بوده  معمول بشر براي محافظت خود در برابر مخاطرات، بهره

د بوده گيري زندگي بشر در زمين، جوامع انساني كوچك، ساده و با اهداف محدو است.اگر در آغاز شكل

  تري ظاهر شدند. تر و پيچيده اجتماعات بزرگ ،تدريج به ،و با پيشرفتهاي علمياست، در ادامه 
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اي است كه از مغز خود در  جه اصلي تمايز انسان با ساير موجودات، قدرت تفكر او و استفادهو

گيري آنها از  و بهره ديگر، رابطه ذهني آنها با هم برد. لذا بخش مهمي از ارتباط انسانها با يك زندگي مي

شاني از شئون  و ناميم تعامل و مشاوره مي وبهره گيري از آن راديگر است. برقراري اين رابطه  افكار يك

  توان يافت كه فارغ از مشاوره و تعامل انسانها با هم باشد. جامعه را نمي

جوامع در گذشته، تعامل برقرارشده بين افراد آن نيز محدود،  به دليل سادگي و عدم پيچيدگي

ها و مسائلي كه افراد يك جامعه با آن روبرو بودند، در  شده و مواجه با تغييرات بطئي بود. پديده شناخته

رد رو انتقال آن از يك ف شده بود. از اين طور مكرر اتفاق افتاده و ابعاد آن كامالً شناخته طي ساليان دراز به

گرفت. در واقع جامعه با موضوعاتي روزمره، مشهود و ملموس  به فرد ديگر، با خطاي اندكي صورت مي

  آن رفع شده بود.  نقائصاجرا درآمده و بر اثر اجراي مكرر،  روبرو بود كه ساليان درازي به

هاي  سال اخير يعني از زمان شروع انقالب صنعتي تا كنون در همه عرصه 250تغييراتي كه در 

كه در دانش بشري  آوري متحول كرده است. نخست آن نحو شگفت اجتماع رخ داده، اين تعامل را به

پيشرفتهاي بسياري به وقوع پيوسته كه آن را تخصصي نموده است و ديگر امكان احاطه يك نفر را بر تمام 

وجه ديگر اين تحول،  ها، غيرممكن ساخته است. هاي دانش و حتي ابعاد گوناگون يكي از اين شاخه شاخه

سختي قادر است در يكي از  نحوي كه يك فرد به خود گرفته است، به سرعتي است كه رشد دانش بشري به

وجه سوم تحولي است كه انقالب  .زدهماهنگ ساآن هاي تخصصي، خود را با تحوالت علمي  رشته

تر شدن جوامع است  سبب پيچيده اين تعامل به ديگر ايجاد نمود. پيچيدگي صنعتي در تعامل انسانها با يك

توان  . و باالخره وجه چهارم اين تحول را مينيستگوي آنها  ارتباط، پاسخ متداولهاي  كه ديگر شيوه

  تر شدن اين تعامل دانست.  شدن و هرروز عميق گسترده

صورت يك اصل عمومي بر تمام  نتيجه آنكه موضوعي با اين گستردگي و با چنين اهميتي، كه به

روش سعي و خطاي فردي قابل  دهد، به ابعاد زندگي نوع انسان سايه افكنده و آن را تحت تاثير قرار مي

اي به تئوري و پردازي است تا با اتك نيست، بلكه مانند ديگر مباحث مهم انساني، نيازمند تئوري پذيرش

كه در گذر  تر آن ديگر را هر چه موثرتر برقرار نمايند ومهم مدلهاي برآمده از آن، افراد بتوانند ارتباط با يك

گيري از آن تئوريها،  هاي زيرين و متناسباً به خلق مدلهاي جديد بهره زمان به تعميق تئوري در كشف اليه

ضوع، نگاهي سريع به تحوالت ناشي از انقالب صنعتي  مبادرت ورزند. براي درك صحيح و عميق اين مو

  وپيچيدگيهاي برآمده از آن ضروري است.
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   ظهوريافتهتحوالت ناشي از انقالب صنعتي  وپيچيدگيهاي 

ايفا كرد و انباشت علم با عنوان امروزين آن  آن و علمي كردنتغيير شگرفي در نگاه بشر  رنسانس

در تفكر  تحول بنيادينييعني ميراث گرانبهاي بشري را پايه گذاشت و به دنبال آن انقالب صنعتي به عنوان 

سابقه  گسترش بي .صنعت شد خلقانسان در بهره برداري از آن انباشت علمي منجر به خالق شدن انسان در

كرد كه  اين امكان را از افراد سلب مي علم و صنعت بر آمده از آن، هاي و رشد شتابان در همه شاخه

ها رخ نمود كه  ها صالحيت اظهارنظر را كسب نمايند. لذا نياز مهمي در برابر انسان خودشان در همه زمينه

  چگونه به جريان دانش و تجارب انباشته بشري متصل گردند؟

هاي ساده بود، به  د، از حالت ساده اوليه، كه انتقال مهارتبا تامل دراين نياز، تعامل فكري بين افرا

كرد كه متد قبلي  سطح جديدي ارتقاء و گسترش يافت. اين سطح جديد تعامل، روش جديدي طلب مي

ها در يك سازمان نيز به وجود آمده است،  چنين نيازي براي تعامل بين انسانگو باشد.  توانست پاسخ نمي

ها شده كه  مثابه اجتماعي از انسان ط با مديريت، منجر به تغيير نگاه به سازمان، بهزيرا پيشرفت علوم مرتب

 گذار است و براي رسيدن به آرمان اش دارد و خالق و آرمان زنده است، رفتارش ريشه در مدلهاي ذهني

ناپذير مبادرت ورزد و خلق جديدي در مسير بقاء خود رقم زند. لذا  تواند به تالشي خستگي خود، مي

سازمان ، نيازمند رويكردي است تا در پرتو آن، سازمان خالق شده و  بين افرادارتباط  برقراري

  .شكوفا شودهاي آن  استعداد

هاي زيريني از  فعال كرد كه كشف اليهاز نگاهي ديگر ،انقالب صنعتي جرياني را در جوامع بشري 

او را و به توانائيهايش افزود و تر نموده  هستي را به روي آن جوامع گشود و هر روز او را بر طبيعت مسلط

شدن اين جريان  آمد. نهادينه تصور هم نمي از مواهب بزرگي برخوردار كرد. مواهبي كه براي پيشينيان به

از شيوه تفكر و روشهاي زندگي نوع انسان، همواره ادامه دارد. اما اين  ناپذير صورت ساختاري تفكيك به

برداري  دو يعني بهره ظهور محدوديتهاي نهفته در هستي است. اين آنسكّه است. روي ديگر  روي يك

خيزند، مسيري در مقابل  بيشتر از مواهب طبيعي و بروز و ظهور محدوديتها، كه هر دو از نهاد هستي برمي

كه هرچه اولي شديدتر اتفاق افتد، محدوديت نيز با شدت بيشتري خود را نشان  طوري كنند به طي ميهم را 

مطرح شده  (complexity)با عنوان پيچيدگي  )scienceدهد و اين تجلي همان است كه در علم تجربي ( مي

  است.

  

  



� 

 

  پيچيدگي و انواع آن

رويم، اين  تر است و هرچه جلوتر مي مراتب از دنياي ديروز پيچيده دنياي امروز انسانها به 

تر ميشود. سؤال پيش رو اين است كه اين پيچيدگي چيست؟ شيوه برخورد با  تر و گسترده پيچيدگي عميق

توان  ر مييافته و مهمتر به پيچيدگيهاي در حال ظهو آن كدام است؟ چگونه به شناسايي پيچيدگي شكل

پرداخت؟ چه راهي طي شود كه به حل پيچيدگي منجر شود و از عوارض ناخواسته آن جلوگيري شود؟ 

شدن را طي كرده و در بلنداي بام علم تجربي ايستاده و  ها سؤاالت انساني است كه مسير غول صنعتي اين

ل مسائل ومشكالت برآمده از آن، كه به توانائيها و قدرتهاي بسيار بزرگي مجهز شده است، در مقاب در حالي

با همان انديشه و "قول پروفسور انيشتين  جويد. واقع اين است كه به زند و راه چاره مي دارد زانو مي

اين جمله حامل اين  "توان از آن خالصي يافت. جا هدايت كرده، نمي تفكري كه مسير بشريت را به اين

ز شد و راه چاره را در تفكري ماوراي تفكر جاري جست. پيام است كه لزوماً بايد به تفكري ديگر مجه

نگر، مسير كشف قدرتهاي  حاكميت بخشيدن به تفكر جزئي بارنسانس كه منجر به انقالب صنعتي شد، 

  .جديدي را گشود 

حاصل شده است، پس  ،نگر حاكم شده از انقالب صنعتي اگر وضعيت فعلي،  در ادامه تفكر جزئي

است كه   نگر دنبال شود. چنين تفكري همان چاره در تفكري درماوراي تفكر جزئي حداقل اين است كه راه

از اواسط قرن بيستم، در جنگ جهاني دوم، با طرح سيستم و مكتب مديريت سيستمي بذرش پاشيده شد و 

قرن بيستم  90در سطح سازمانها، باغباني گرديد و  پرورش يافت و در دهه  ميالدي 1970- 80هاي  در دهه

صورت يك ديسيپلين به جهانيان معرفي گرديد. ديسيپلين تفكر سيستمي روشي  بار نشست و به يالدي بهم

كه از مزاياي بزرگ آن، جامعه  ضمن آناست و جزئي نگرتفكر  بديلنگر است كه  براي انديشيدن كل

  نمايد. را جبران مي كند، محدوديتهاي آن انساني را محروم نمي

سال تجربه و تحقيق در شناسائي و كار با مسائل  25كه مدت  Adam Kahane آقاي آدام كهن

دشوار را در كارنامه خود دارد و انواع پيچيدگيهاي مبتالبه جوامع را در تحوالت بزرگ اجتماعي مثل گذر 

افريقاي جنوبي از آپارتايد، به رهبري نلسون ماندال، تجربه كرده است، دو راه برخورد را براي جلوگيري از 

رفت از آن مسائل و پيچيدگيهاي آن، مطرح كرده  عنوان راه حلي براي برون شدن مشكالت يا به هنهادين

كارگيري نيروي اجبار و خشونت و ديگر ايجاد فرصت در  برانگيز از طريق به حل اغتشاش است: يكي راه

، ص 2004( كهن، زآمي شيوه صلح استفاده از روشهاي نو و برجسته در تعامل انسانها با تشريك مساعي و به

گذاشتن موقتي بر روي  انزوا رفتن افراد و سرپوش موجب بهاول حل  راه است كه اعمال. بديهي )1- 4



  

 

شود كه جامعه و يا سازمان مربوطه را با ريسك بزرگ  مشكالت شده و موجب عوارض جانبي حادتري مي

گرفتن مسير  عين حال خردمندانه، در پيشمانده و در  بود و نبود مواجه خواهد ساخت. بنابراين تنها راه باقي

  آميز پايدار است.  هاي صلح حل ايجاد فرصت تعامل انسانها با يكديگر براي ورود در راه

پيچيدگي، حاصل ظهور محدوديتهاي نهفته در هستي است و چيزي بيرون  الزم به توجه است كه 

ن امور انسانها پايان نيافته و همواره ادامه دارد شد راه يعني پيچيده از آن نيست. لذا بايد توجه نمود كه اين

تر و  مراتب پنهان تر ناشي از شناخت مواهب طبيعي، انواع به و قطعاً با تجهيز انسان به قدرتهاي بزرگ

عنوان يك امر مستمر نگاه كرد  دشوارتر پيچيدگي را ظهور خواهد داد. پس ضروري است كه به اين امر به

گيري و ظهور را در تمامي جوامع (هرجامعه  هاي در حال شكل كشف پيچيدگي و باب تحقيق دائمي در

در  مشاوره متداول صورت روشهاي گذاري نمود. در غير اين براي خودش و در ارتباط با جوامع ديگر) پايه

  پاسخگوي نياز انسان فردا نخواهد بود. هر زمان،

، پيچيدگي : پيچيدگي در جزئياتعبارتند ازشناسائي شده كه  پيچيدگيتا كنون چهار نوع 

ها و تاثير آنها بر  يا رفتاري. در ادامه ، ماهيت اين پيچيدگي و پيچيدگي اجتماعي ، پيچيدگي مولديديناميك

  تعامل انسانها با يكديگر تشريح خواهد شد.

  

  ديگر بر تعامل انسانها با يكآن تاثير  و پيچيدگي

. هر سيستم متشكل از اجزايي است كه با اختصاص مي يابد در جزئيات اولين وجه به پيچيدگي

سيستمي  چنينتحليل رفتار و كار با،يابند تعداد اجزاي سيستم افزايش مي هرچهديگر در تعامل هستند.  يك

  . دشواري بيشتري دارد

از اجزايي تشكيل شده است. طبق تعريف، سيستم  يجوامع ، پيچيدگي ديناميك وجه دوم پيچيدگي

ديگر قرار دارند و بقاء و تكامل سيستم به تعامل بين اجزاي آن  است كه در تعامل علّي متقابل با يك

تغيير وارده به يك جزء، ممكن است هم از نظر زماني با تغيير اوليه  بهبستگي دارد. بنابراين پاسخ سيستم 

فاصله داشته باشد و هم بسته به گستردگي سيستم مورد اشاره، در مكاني ديگر نمود يابد. موضوع 

ي، تشخيص پيچيدگي همين فاصله زماني و مكاني است و در تفكر سيستمدرك  يديناميك پيچيدگي

  گردد. تبديل مي اهرمي، به موضوعي  يديناميك
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است يا از نوع ديناميكي است، اهميتي  در جزئيات كه رفتار سيستم ناشي از پيچيدگي تشخيص اين

 يداده و از پيچيدگي ديناميكسزا دارد. افراد بر حسب عادت به پيچيدگي در جزئيات توجه بيشتري نشان  به

  دارد. نياز به دانش و مهارت بيشتري  يچنين تشخيص پيچيدگي ديناميك شوند. هم غافل مي

 هاي ، تسلط بر قوانين تفكر سيستمي و نيز ديسيپلينيديناميك براي درك و كاركردن با پيچيدگي

ويژه دو ديسيپلين مدلهاي ذهني و قابليتهاي شخصي، نقشي حياتي دارند. قانون هفتم  ، بهسازمان يادگيرنده

كند. عدم توجه به اين پيچيدگي  اين نوع پيچيدگي را بيان مي» يديناميك پيچيدگي«تفكر سيستمي يعني 

اي است به قانون چهارم  شود كه اشاره ساده و موقت در مواجهه با سيستم ميحلهاي  سبب روآوردن به راه

شود، عادات ناصحيح ايجادشده در كودكي  چه سبب عدم توجه به اين پيچيدگي مي تفكر سيستمي. اما آن

كارگيري ديسيپلين مدلهاي ذهني و نيز ارتقاء قابليتهاي شخصي در مواجهه با روتينهاي دفاعي،  است. به

چنين توجه به پيچيدگي  است. هم» خودكاوي«حل مبتني بر قانون  حل تصحيح اين عادات است. اين راه راه

سيستم و كشف آن، نقطه اهرمي بسيار قوي را براي ايجاد تغيير مطلوب در سيستم در اختيار  يديناميك

  .2گذارد مي

نام دارد. اين پيچيدگي به وضعيتي اشاره دارد كه  در جوامع، پيچيدگي مولد وجه سوم پيچيدگي

گردد. در واقع هر موضوع و هر  در آن، پرداختن به يك مساله در سيستم، سبب بروز مسائل جديدي مي

گردند.  اي درحال گسترش و پديدار شدن است كه در طول زمان آشكار مي هاي ناشناخته مساله در اليه

اين نوع از پيچيدگي را به تنش بين واقعيت موجود و آينده در حال ظهور  3در مقاله خود و شارمر سنگه

هاي در حال ظهور، به نحو  دهند. هر اندازه اين پيچيدگي در سيستمي زيادتر باشد، آينده نسبت مي

 تامل بيشتري نيازبهلمي فعلي براي آنها، هاي ع تري ناشناخته و نامشخص بوده و كاربرد قوانين و يافته وسيع

  دارد.

باشد. اين نوع از پيچيدگي به توضيح  يا رفتاري مي ، پيچيدگي اجتماعيوجه چهارم از پيچيدگي

تنوع در مدلهاي ذهني، ارزشها، اهداف و عاليق سياسي افراد درگير در مساله در جامعه مورد نظر 

كارگيري  پردازد. راه حل كالسيك يعني برخورد با مساله از موضع باال و تالش براي حل آن با به مي

جويانه قابليت  با اين پيچيدگي است و تنها روش خردمندانه و صلح قدرت، فاقد كارآيي براي مواجهه

شده براي اين نوع از پيچيدگي، اين است كه افرادي كه  كاربرد در اين نوع پيچيدگي دارد. روش ارائه

                                                           

  اثر نويسنده مراجعه شود.» مباني مديريت و سازمان يادگيرنده«كتاب  13و  11فصول  ،بخش دوم براي تفصيل بيشتر موضوع به 2
3
 Senge & Scharmer, 2001, P. 19 
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ديگر به دايالوگ بنشينند. هر اندازه درجه اين پيچيدگي  دهند، در كنار يك بخشي از مساله را تشكيل مي

فرضها، باورها و  تري داشته و تعارض بين پيش شد، يعني ديدگاههاي افراد با هم، فاصله عميقبيشتر با

اهداف آنها شديدتر باشد، لزوم تجهيز افراد به مهارتهاي ديسيپلين يادگيري تيمي، اهميت بيشتري يافته و 

  نياز به استفاده از فرايندهاي سيستمي و مشاركتي بيشتر خواهد بود. 

هر  وشده در باال مواجه هستند بيان انسانها و به ويژه مديران سازمانها با هر چهار نوع پيچيدگيهمه 

تري  هاي مورد بحث از سطح عميق اي در سطح باالتري از درك و انديشه قرار گيرد، پيچيدگي اندازه جامعه

گردند و  جوامع، در گذر زمان متحول مي شوند. به بيان ديگر، اين چهار وجه از پيچيدگي برخوردار مي

براي رويارويي باسطح  ،هاي موجود در افراد دهند. بنابراين اگر ظرفيت تري را پوشش مي هاي عميق اليه

  درك سطح جديدكافي نخواهد بود. داد،اين ظرفيت حتي براي ها كفاف مي قبلي پيچيدگي

گيري  ديگر براي بهره ، ارتباط انسانها با يكهار نوع پيچيدگيبه دليل مواجهه جوامع با همه اين چ

توان به اتكاي تجربه و فهم شخصي،  يابد و ديگر نمي اهميت بيشتري مي انباشته ديگراناز دانش و تجارب 

ها، نيازمند ظرفيتهاي جديد  چنين مواجهه با مسائل آميخته با اين پيچيدگي حركت كرد و تصميم گرفت. هم

هاي آن و  گيري تا بروز و ظهور عالئم و نشانه انساني و سازماني در تمامي مراحل يك مساله، از شكل

حل بهينه است. توجه به همين نكته، يعني نيازمندي به  حلهاي ممكن و اعمال راه تاً جستجوي راهنهاي

مشاوره را ناكارآمد كرده است و روشي از مشاوره  متداولگيري از روشهاي  است كه بهره ظرفيتهاي جديد

انسانها را به سطح ظرفيتي باالتر از وضع ، تا همواره 4در آن نهادينه باشد سازي طلبد كه ظرفيت را مي

اي كه ماهيتي همواره متحول دارد، روبرو  فعلي، ارتقاء دهد و آنها را قادر نمايد تا با سازمان و جامعه

  گردند و از عهده حل مسائل آن و گشودن راههاي جديد برآيند.

  

  تئوري زيربنائي مشاوره و مدل اجرائي آن

جامعه  يعنيكه در چارچوب سيستم بزرگتر وتجهيزات،انسانها سازمان سيستمي است مركب از

ها تشريح شد، دريك سازمان  قرار دارد، لذا نيازي كه در سطور باال براي ارتقاء روشهاي تعامل بين انسان

ها  مثابه اجتماعي از انسان نيز وجود دارد. پيشرفت علوم مرتبط با مديريت، منجر به تغيير نگاه به سازمان، به

گذار است و براي رسيدن به  اش دارد و خالق و آرمان كه زنده است، رفتارش ريشه در مدلهاي ذهني شد
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ناپذير مبادرت ورزد و خلق جديدي در مسير بقاء خود رقم زند. لذا  تواند به تالشي خستگي خود مي آرمان

نيازمند رويكردي است تا در پرتو آن،  دهنده اين جامعه، هاي تشكيل ايجاد ارتباط در سازمان و بين انسان

  هاي آن به ثمر بنشيند. سازمان خالق شده و استعداد

نظر در موضوعي  ها، مبتني بر استخدام فردي صاحب در سازمان مشاوره متداول و مرسومهاي  روش

كه مديريت  گيرد. نظر به اين معين است كه در واقع نقش كارشناسي موقت را در سازمان بر عهده مي

كند كه  رو منطق درست چنين حكم مي فعاليتي مستقل ومسئوليتي غيرقابل واگذاري به ديگران است، از اين

از مكتب  عالوه ماهيت متفاوت مكتب يادگيري مديريت باشد. به ماهيتاً متفاوت  نيزآن  روش مشاوره

  ، در امر مشاوره اتخاذ گردد.نمايد كه روشي متناسب با رويكرد يادگيري كالسيك مديريت، ايجاب مي

در دهه چهل ميالدي بر روي روش تدريس معلمان و افزايش كارايي آن  هنگامي كه كورت لوين

هاي  هاي اساسي بين روش تحقيق در اموري كه موضوعش انسان است با روش كرد، متوجه تفاوت مطالعه مي

گرديد. در اين  5»روش تحقيق در فرايند عمل«معمول تحقيق شد كه آن توجه، منجر به توسعه روشي با عنوان 

ها صورت  هايي كه تحقيق بر روي آن محقق و دستياران محقق، خود، موضوع تحقيق هستند و انسان ،روش

  .ناميده مي شود 6و همكار محققگيرد، در فرايند تحقيق، نقش فعالي بر عهده دارند مي

 رويكردمديريت سازماني با كه در حال مطالعه وتحقيق در در دهه هفتاد، كريس آرجريس فقيد،

را  در مديريت توسعه داد و آن ويژه مشاوره ديگر و به ها با يك بود، اين روش را براي تعامل انسان  يادگيري

را ارائه نمود و  »8فرايند روش مشاوره«نيز در مطالعه مشابهي  زمان ادگار شين نام نهاد. هم» 7تئوري مداخله«

جمعي در فرايند  روش تحقيق دسته«كردند،  و همكاران او كه در خلق سازمانهاي يادگيرنده كار مي پيتر سنگه

  .گذاري نمودند را پايه» 9عمل

مشاوره در مكتب كالسيك مديريت حداكثر در سطح كمك به مديران در شناسائي و حل مسئله 

است، ولي در مكتب يادگيري مديريت، كمك به مديران در خلق پردازشي ديگر در شناسايي، ظهور و 

كالسيك هاي  شكوفاكردن استعدادهاي نهفته در افراد و در گروهها وسازمان است. لذا در گذر از شيوه

مدل "هاي مديريت مبتني بر رويكرد يادگيري، پس از اخذ پاسخ سؤالي كه  ها و شيوه مديريت به روش

كه براي "درنگ الزم است به سوال مهم ديگري عطف توجه شود كه  بي "انتخابي مديريتي شما چيست؟
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واقعيت است  گر اين  اين امر بيان "جوئيد؟ راهي مي اي كمك و هم كاري بزرگ از چه روش مشاوره چنين

. بنابراين در كه بنا به ماهيت انسان، اين امر نسبت به ساير علوم به مراتب عميق تر، دشوارترو زمانبرتراست

دار بودن آن  توجه خاصي  بودن و مدل بايد به ويژگي تئوريزه اي آن  مديريتي ونيز نظام مشاوره  انتخاب نظام

  مبذول گردد.

طرح موضوع مشاوره و تعامل انسانها با رويكرد يادگيري، تالشي است در مسير يافتن پاسخي 

روش مشاوره متناسب با تئوريها و مدلهاي مديريت نوين «علمي و شفاف به سئوال مطرح شده در باال كه 

  موضوع مقاله اي ديگر است.كه » چيست؟

     *   *   *   *   *  
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