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 تفکر سیستمی قوانین كارگاه

ن تفکر  ی قوانیر  سیستیم در روابط عمویمبکارگیر
یز با  ": موضوع مورد برریس  کت پاالیش نفت تیر ی مدیرعامل شر نشست خیر

ین تولیدی پاالیشگاه در خصوص طرح ابتکاری  اصحاب رسانه ن یز ارتقاء کل بین تیر
 "۵استاندارد یورو  به
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 «با مشاوره و هدایت علمی و عملی دکتر محمود عجمی»

 97 اسفند: تهیه تاریخ
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 عنوان رخداد دوم :

ارتقاء كل بنزين  ریطرح ابتکا در خصوص نشست خبری مديرعامل شركت پااليش نفت تبريز با اصحاب رسانه "

 "۵استاندارد يورو  بهتبريز تولیدی پااليشگاه 

 :و اخذ تایید از مشاور دوم تدوین شرح رخداد (1-2

ارتقاء  طرح ابتکاریدر خصوص  نشست خبری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز با اصحاب رسانه

 ۵استاندارد یورو  به تبریز کل بنزین تولیدی پاالیشگاه

همن ماه سال جاری پس از اینکه در جلسه صبحگاهی موفقیت همکاران در ارتقاء کل ب ۲۹  در تاریخ 1

در اینکه چگونه  تفکربسیار مسرور شده و پس از  ،را شنیدم ۵بنزین تولیدی پاالیشگاه در حد استاندارد یورو 

حدید موافقت در صورت صالایفا نمایم از مدیر عامل درخواست نمودم  نقش خودم را در این موفقیتم میتوان

  م.برگزار نمایذیل  با اهدافو پر بازدید،  با حضور خبرگزاریهای معتبر نشست خبرینمایند 

  و تزریق نشاط و امیدواری در فضای کشور. پروژه با ارائه دستاوردهای افکار عمومیجلب 

  پروژهدستاورد های پاسخگویی به ابهامات و شبهات در خصوص. 

 گزارشی از اقدامات زیست محیطی شرکت. ایجاد فرصتی برای ارائه 

 .در اختیار گرفتن بخشی از فضای رایگان رسانه های پر بازدید خبری 

 ته اول به ایشان در راستای توسعه ارتباطات رسانه ای.جلب اعتماد رسانه ها و ارائه اخبار دس 

مدیرعامل پس از شنیدن پیشنهادم مشتاقانه موافقت نمود و پس از موافقت ایشان از مدیر خدمات  2

درخواست نمودم تا گزارش فرآیند حصول این که متولی این پروژه ابتکاری خالقانه بود، فنی و مهندسی 

در اختیار اینجانب قرار  ،شناسنامه پروژه کاتالوگ تک برگیتدوین  یش خبر ومهم را جهت تهیه پدستاورد 

با رئیس روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش در خصوص نحوه برگزاری نشست خبری سپس  .دهد

لیست خبرنگارانی که  مورددر خبرنگاران با تجربه استان با یکی از  و همچنین مذاکره و مشورت نمودم

روابط  با همکاران را تهیه نمودم همچنین مدعوین و لیست نهایی نموده کنم مشورت خواهم دعوتمی

  .را انجام دادمهم اندیشی نموده و تقسیم وظایف  ،نشست خبری رویدادجهت انجام  عمومی

آماده  ی برایفرصتلحاظ  -مدیرعامل )حضور داشتن نظیرنشست خبری را با لحاظ متغیرهایی  زمان  3

فرصت مناسب پس از نشست جهت  داشتندر نظر  -وط به دستاورد موضوع نشست خبریشدن گزارش مرب

پس از نشست خبری(،   امکان بازدید از پروژه در صورت نیاز در نظر داشتن فرصتی برای -خبر انتشارامکان 

روز 14 ساعت برای زمان نشست خبری را ،و پس از مشورت با مسئول دفتر مدیرعامل تعیین نمودم

 .به صورت شفاهی اخذ کردمرا  مدیر عامل موافقت مراتبنمودم و  قطعی 8/1۲/۹7مورخه  بهچهارشن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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واحد نمودم در دعوت از اقدام واحد خبر صدا و سیما شبکه استانی  سپس به دعوت از خبرگزاریها و  4

 نشست خبری جهت اخذ  در صبح روز حضور ایشان شرایط صدا و سیما از من درخواست نمودند که خبر

قبل از  انتشار اخبار رسانه ملی نیز لزوم بدلیل طوالنی بودن فرآیند مصاحبه و ؛مصاحبه ها فراهم گردد

مسئول از موضوع را  یگیری موضوع را به ایشان دادم و در همین راستاقول بررسی و پبنده  ؛خبرگزاریها 

خبر صدا وسیما در صبح روز درخواست نمودم تا وقت مدیر عامل برای مصاحبه با واحد دفتر مدیر عامل 

ساعت  یصبح ال نیمو  7ساعت  ازدر پاسخ گفتند که مدیر عامل  نشست خبری را آزاد نگه دارد، که ایشان

قرار شد  و )بدلیل اینکه چهار روز مدیر عامل در ماموریت بودند( دارند یو نیم همان روز جلسات متعدد 1۲

توافق ضمنی در  مدیرل هماهنگی نمایم که طی مذاکره با در خصوص لغو نمودن یکی از جلسات با مدیرعام

نمودم و فرمود با دفتر ایشان هماهنگ شوم. من هم دستور مدیر عامل را به مسئول اخذ  را این خصوص

 . اطالع دادم واحد خبر صدا و سیما شبکه استانیو نتیجه مثبت را به  .دفترشان انتقال دادم

فنی و مهندسی را تا یک روز مانده به نشست خبری از مدیریت آن پیگیری تهیه گزارش از خدمات   5

  .استآماده نشده هنوز  ، گزارشبه دلیل مشغله کاری اذعان نمودند ولی  مداشت ماداره در دستور کار

خبر صدا و سیما مطابق برنامه در دفتر اینجانب حضور واحد اکیپ  ،اسفند 8در صبح روز چهارشنبه   6 

لغو جلسه ای که قبال پیرامون آن عامل قبلی، مطلع شدم که مدیر رغم پیگیری های مکرر یافتند ولی علی

با  وارد جلسه شدم وفلذا با کسب اجازه از مدیرعامل  است جلسهو در آن  ندانستهصالح مذاکره داشتیم 

 صرار اینجانبمصاحبه با اانجام ضمن ابراز عدم تمایل به  . ایشاناز ایشان کسب تکلیف نمودم کمال احترام

مسئله را با خبرنگار اکیپ اعزامی صدا و سیما مطرح نمودم  .موکول نمایم 13که مصاحبه را به ساعت  فرمود

مذاکره اینجانب با  پس ازکه  ردبیر واحد مرکزی خبر منوط نمودتغییر برنامه را به موافقت س ایشان نیز

شدند و از پاالیشگاه اعزامی مجبور به رفتن اکیپ  یبه دلیل ضرورت کاری دیگر ولی کردایشان موافقت 

م چرا که بعد از انتشار خبر از طریق امکان روز نشست خبری را تغییر دهدرخواست نمودند که در صورت 

یت قابل رسانه ملیو ارزش خبری خود را از دست داده و برای  ، جذابیتتازگی ،خبرگزاری ها موضوع خبر

و مشکل به وجود آمده برای اکیپ اعزامی  داده بود مدیرعامل ی کهدستور فلذا پیرو انتشار را نخواهد داشت

تغییر زمان برگزاری که چگونه  متامل نمود لذا ،محقق نمی گردید 13 مصاحبه در ساعتعمالً  ،واحد خبر

بدون  دارند،حضور از مدیرعامل به ایشان در جلسه ای که  نرا جهت کسب ارشاد و رهنمو نشست خبری

این کار را انجام دهم که به  پیامکارسال از طریق  . تصمیم گرفتممنعکس نمایمالل در جلسه، ایجاد اخت

و موکول شدن  موضوع تغییر زمان نشست خبری ،موافقت نمودند فلذا پس از تاملنیز ایشان  محض ارسال، 

 .اطالع دادم آن به زمانی که متعاقباً اعالم خواهد شد را به خبرگزاری های مدعو

بسیار ناراحت بودم و دلیل این اتفاق را در رفتار خودم  و تعویق نشست خبری از تغییر برنامه  7 

جستجو می کردم که چه کاری را باید انجام میدادم که ندادم و جهت پیدا کردن نقاط اشتباه خودم با افراد 

 بعدی ست خبریبا تجربه در این خصوص مشورت نمودم و در نهایت تصمیمات جدیدی برای برگزاری نش

جلسه و  هیچگونه آنروزنشست خبری را می بایست در روزی قرار دهم که مدیر عامل در طی جمله: از  گرفتم

روزهای خبرساز و یا روزهایی که قرار است رویداد مهمی اتفاق  باروز نشست خبری  -نداشته باشد یبرنامه دیگر

و  موضوع نشست -ه برای نشست خبری خودداری نمایماز تغییرات خارج از برنام -بیفتد تداخل نداشته باشد
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انجام را زمان و مکان آن را حتماً به صورت کتبی به مدیرعامل اطالع دهم تا دفتر ایشان نیز برنامه ریزی های الزم 

ویراستاری و کنترل شده جهت ارائه به  ،قبل از نشست خبری کامالً آماده موضوع نشست را پیش خبر -دهد

و سناریوهای  نموده با هماهنگی مدیر عامل مشخص را نفرات مصاحبه شونده -داشته باشم ر دستدخبرنگاران 

 .مشخص شده باشد ایشانشونده و مکان استقرار  هر مصاحبهمصاحبه  یو محتوا آمادهمصاحبه 

فراهم آوردن زیرساخت  چگونگی خصوصو در نمودم تأمل و مداقهدر تصمیمات جدیدی که گرفتم   8

دستاوردهای موضوع فرآیند حصول دریافت گزارش ابتدا  ،تفکر کردم متصمیماتاجرای رایط الزم برای ها و ش

جهت ارائه راهکار با معاونت در دستور کار قراردادم و را  از مدیر خدمات فنی و مهندسی نشست خبری

 تر کردم جدیدر این خصوص  ام را پیگیریمشورت نمودم و ایشان قول پیگیری داد. خودم هم عملیات 

از سوی مدیر خدمات  این طرح دارای درجه محرمانگی است فلذا تصمیم برخی اطالعاتمتوجه شدم چون 

فرمت و چارچوب  پس نسبت به تهیه ،مشمول زمان شده است فنی و مهندسی برای ارائه بخش بالمانع آن

فرآیند گزارش ادم و یک روز بعد دارائه را به ایشان  درخواست نموده بودم اقدام و فرمت مذکور ی کهگزارش

تدوین و آماده سازی پیش خبر و  نسبت به و تحویل اینجانب گردید دستاوردهای موضوع نشست خبری

، معاون و مدیر عامل اتو نظر اقدام کردم کاتالوگ تک برگی شناسنامه طرح ابتکاری موضوع نشست خبری

روز دوشنبه مورخه 14نشست را ساعت  موعد ،در این خصوص را اخذ و اعمال نمودم مدیران فنی ارشد

یک روز قبل از نشست به صدا و سیما و  ،موافقت مدیر عاملاخذ پس از  تعیین نمودم و مراتب را 13/1۲/۹7

 . خبرگزاری ها اطالع دادم

می باشد بهتر است ضیافت نهار نیز  14یکی از خبرنگاران پیشنهاد داد به دلیل اینکه دعوت ساعت   9

به ایشان گفتم که پس از بررسی شرایط و  من ،برای اصحاب رسانه تدارک دیده شود ،امکان در صورت

 .امکانات نتیجه را اعالم خواهم نمود

در صبح روز نشست خبری موضوع نهار را با مدیرعامل مطرح نمودم و ایشان موافقت کردند و   10

سخ گفتند تنها مشکل این است که مهمانان ایشان در پا سپس مراتب را با مدیر منابع انسانی مطرح کردم

و  را رزرو نموده اند (3) رستوران ،خارجی اداره مهندسی طرح ها در همان روز و ساعت جهت صرف نهار

و برای مهمانان نشست  انجام پذیرفتهاز بیرون شرکت  مشخصاز یک روز قبل به تعداد  ی ایشانغذا سفارش

نشست می بایست غذای پرسنلی ارائه نمی باشد فلذا برای مهمان  هم اکنون سفارش همان غذا امکان پذیر

با کمی تامل به این نتیجه رسیدم که . نبودگردد لذا همزمانی ایشان با مهمانان مهندسی طرحها مقدور 

پس از  با مدیریت آن واحد مذاکره نمایم و  را (3رستوران )در طرح ها مهندسی  مهمانانحضور تغییر زمان 

به همه لذا مراتب را حضور یابند  در رستوران 3۰و  14ساعت شان یشان موافقت نمودند که مهمانانا ،مذاکره

  .صرف نهار در محل شرکت حضور بهم رسانند جهت 13راس ساعت  تا مخبرنگاران مدعو اطالع داد

 منتخب، جلسه هماهنگی با مدیران ،ز حضور اکیپ واحد خبر صدا و سیماقبل ا ،مطابق برنامه ریزی  11

 از طریق معاونت عملیات تقسیم ایشان و وظایف در اتاق خودم برگزار نمودمرا مصاحبه جهت آمادگی برای 

 همراهیواحد خبر صدا و سیما با  اکیپ دقیقه 3۰و 1۰راس ساعت .های الزم را انجام دادمهماهنگیسایر و 

مدیر عامل  باحبه در محل معین شده اولین مصا و یکی از همکاران به محل ساختمان مرکزی تشریف آوردند

نیز با هماهنگی در محلهای معین شده حاضر شدند و  منتخب برای مصاحبه سایر مدیران .انجام گرفت
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به محل   را اکیپ واحد خبر صدا و سیما ،دقیقه جهت صرف نهار 1۵و  13ساعت  .مصاحبه ها انجام پذیرفت

ه کردم که طبق هماهنگی قبلی یکی دیگر از کارشناسان در محل رستوران مشاهد م.رستوران همراهی نمود

که به آنها  و ایشان در حال صرف غذا هستند نموده روابط عمومی خبرنگاران را به محل رستوران بدرقه

برنامه  ،در سالن و پس از استقرار  را به محل سالن کنفرانس راهنمایی کردم ایشانبعد از ناهار  ملحق شدیم،

ارائه توضیحات مبسوط در خصوص  خیر مقدم اینجانب آغاز و سپس مدیر عامل نسبت به تالوت قرآن و با

انجام دادند  ۵استاندارد یورو  بهفرآیند کار خالقانه ای که همکاران برای ارتقاء کل بنزین تولیدی پاالیشگاه 

جلسه نشست خبری با  ،در ادامه به سواالت خبرنگاران پاسخ داده شد و در پایان. توضیح مبسوطی ارائه نمود

تقدیم و ایشان  که از قبل آماده شده بود،صلوات به اتمام رسید طبق روال اینگونه برنامه ها هدیه خبرنگاران 

 .را بدرقه نمودم

شبکه  یحوزه تولید محتوا از خبرگزاریها و خبرنگاران فعال در در نشست خبری با توجه به اینکه  12 

 حین برگزاری نشستکه اخبار در  در نظر داشتمنشست ریزی برنامه در  نموده بودمهای اجتماعی دعوت 

 متوجه شدم و مخبرگزاریها و شبکه های اجتماعی اقدام نمودوبسایتهای نسبت به پایش ا فلذا  گردد منتشر

و سایر خبرگزاریها  شبکه استانی سهند ه است. ومنتشر گردیدروز نشست خبری  ،18در ساعت اولین خبر 

 .نداقدام نمود خبر موفقیت پاالیشگاه تبریزان روز نسبت به انتشار در هم هم

راضی تادامه داشت متوجه پیام اعهمانروز  ۲4که تا ساعت  و وبسایتها در پایش شبکه های اجتماعی 13

تامل در اینکه چگونه پاسخ مناسب و  با ،شدم ،که به نشست خبری دعوت نشده بودند خبرنگار سهو گالیه 

و هم از تقابل نمایم برای ایشان شفاف  سازمانی رایشان ارائه نمایم تا هم محدودیت های شفاف به ا

با کلمات و عبارات فاخر و حرفه پاسخی موجز و مختصر حاوی موارد مذکور  ارائه لذا ،کرده باشمخودداری 

یه و نسبت به بذهنم رسید که پس از بررسی و چندین بار ویرایش و مداقه در آن، پاسخ مذکور را تهای 

 . شبکه های اجتماعی دیگر موردی از ایشان دریافت نکردمپایش با  نمودم. اقدامارسال آن 

و  موفقیت پاالیشگاه تشکر نمودم  خبرانتشار  و خبرگزاریها بابت انعکاس نشست خبری ازدر روز بعد از 

 نسبت به تهیه  بولتن خبری نشست مذکور اقدام نمودم.
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 :و اخذ تایید از مشاور در رخداد دوم تطبیق قوانین( 2-2

 (: تطبیق قانون اول )قانون جابجایی مسئله (1

 شرح رخداد اشاره شد.  ششمهمانگونه که در پاراگراف 

 :عدم موافقت مدیر عامل به  مشکلی که از سیستم بیرون به ذهن من مطرح شد عبارت بود از

با وجود هماهنگی های قبلی و دعوت هماهنگ شده  دا و سیما انجام مصاحبه با اکیپ واحد مرکز خبر ص

 که سیستم ذهنی من )سیستم درونی من( را به خود مشغول کرده بود.از اکیپ مذکور 

  :در نگاه مدیریت کم ارزش فعالیتها و تالشهای مجموعه روابط عمومی احتماالً جوابی که ذهن من داد

 نشست خبری را لغو نمایم.پس بهتر است خبری ندارد است و ایشان تمایلی برای برگزاری نشست 

عدم انجام مصاحبه باعث ایم و ز خبر را خودمان دعوت نموده ضمنا با توجه به اینکه اکیپ واحد مرک 

 .اعتماد آنها خواهد شد و دیگر فعالیتها و موفقیتهای شرکت را پوشش نخواهند داد  سلب

 قانون اول با شرح رخداد تطبیق دارد

 بررسی تامل و جوابی که به ذهنم آمده بود اعمال نکردم بلکه شروع کردم به م برای حل مشکل: اقدا

حاشیه ای گونه مسایل تغییر زمان نشست خبری بدون هیچ ،که منجر به مشکلجهت تدوین راهکار حل 

 گردید.

 در نتیجه قانون اول تطبیق می کند و درست بکار گرفته شده است.

 

 انون عمل و عکس العمل(: تطبیق قانون دوم )ق (2

 شرح رخداد اشاره شد.  سیزدهمهمانگونه که در پاراگراف 

  :ارسال  با ،که به نشست خبری دعوت نشده بودند خبرنگار سهراض و گالیه تاععمل سیستم بیرونی

 به اینجانب پیام
  :رنگاران را مدلهای ذهنی خودم که با کدام پیش فرضها خب تامل در بااینجانب عکس العمل اینجانب

و نیز با بررسی نحوه ارائه پاسخ به اینگونه گالیه ها در اینترنت )بمنظور وصل برای نشست دعوت نموده ام 

 نمودم.  تهیه و نسبت به ارسال آن اقدام پاسخیکردن خط با دنیا( 

 در نتیجه قانون دوم تطبیق می کند و درست بکار گرفته شده است. 
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 ه حلهای موقت یا قانون سرگرم شدن به شهد حال(:تطبیق قانون سوم )قانون را (3

 شرح رخداد اشاره شد. ششم همانگونه که در پاراگراف  

 :عدم موافقت مدیر عامل به  مشکلی که از سیستم بیرون به ذهن من مطرح شد عبارت بود از

 انجام مصاحبه با اکیپ واحد خبر صدا و سیما با وجود هماهنگی های قبلی

 تغییر دادن زمان نشست خبریشکل: اقدام برای حل م 
 :مشکل عدم تمایل به مصاحبه مدیریت را با تغییر دادن زمان نشست خبری دلخوش شدن به اینکه  نتیجه

دالیل عدم تمایل به مصاحبه بررسی من را از  بودن به برگزاری نشست خبریدلخوش این و حل نمودم 

سی ربروشحالی باعث انگیزه مند کردن من در غافل نمود. در حقیقت اسیر خوشحالی شدم و خ مدیریت

 نشد. این مشکل به عنوان منبع یادگیری در سه لوپ و یافتن راه حل اساسی برای آن

 در نتیجه قانون سوم تطبیق می کند و درست بکار گرفته نشده است. 

 

 تطبیق قانون چهارم )قانون راه حلهای ساده یا قانون عادت(:  (4

 شرح رخداد اشاره شد.  هشتم دوم، پنجم و فهمانگونه که در پاراگرا

 :عدم ارائه گزارش مشکلی که از سیستم بیرون به ذهن من مطرح شد عبارت بود از 

 .از سوی مدیر خدمات فنی و مهندسی موضوع نشست خبری، طرح ابتکاری دستاوردهای

  :پیگیریها را جدی تر   موضوع را با معاونت عملیات در میان بگذارم وبهتر است جوابی که ذهن من داد

 .کنم

 :نمودم  جدی تر هایم راپیگیریمطرح کردم و معاونت عملیات موضوع را با  اقدام برای حل مشکل 

 :ارائه چارچوب و گرفتار شدن به عادت و عدم تفکر در  ،(۵و ۲)پاراگراف  رخداددر بخش اول  نتیجه

خدمات فنی و مهندسی متولی این  مدیرمبتنی بر این عادت بود که چون  مشخصات گزارش درخواستی

 ،رف درخواست اینجانب برای گزارشو صِ ارئه می نمایدایشان پروژه ابتکاری است پس هر نوع گزارشی را 

تهیه پیش خبر و شناسنامه و از ورای این تفکر در فرآیند  .سیستم تفکرم به این عادت بود شدنگرفتار 

آگاهانه با موضوع  (8و  7 از اخذ تصمیمات جدید )پاراگرافبعد  تا اینکه طرح ابتکاری دچار مشکل بودم

فلذا متوجه شدم من گزارشی را درخواست نموده ام که برای آن چارچوبی را مشخص نکرده  برخورد کردم

 .تحویل اینجانب گردید گزارش آماده به فاصله یکروز ام لذا با ارائه آن

 شده است. گرفته  درست بکاردر نتیجه قانون چهارم تطبیق می کند و 

 

  تطبیق قانون پنجم )قانون واگذاری مسئله(: (۵
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 شرح رخداد اشاره شد.  چهارمهمانگونه که در پاراگراف 

 :هماهنگ نمودن وقت   مشکلی که از سیستم بیرون به ذهن من مطرح شد عبارت بود از

  بنابه درخواست صدا وسیما نشست خبری در صبح روزی با مدیر عامل خبرمناسب جهت مصاحبه 

  :و موضوع را با ایشان در با مسئول دفتر مدیر عامل هماهنگ شوم بهتر است جوابی که ذهن من داد

 میان بگذارم.

  :مدیرمصاحبه زمان متداخل با  داخلی تغییر زمان جلسهواگذار نمودن موضوع اقدام برای حل مشکل 

 . مسئول دفتر مدیر عامل به

 :ررسی و مطالعه اینکه آیا موضوع یا بخشی از آن، قابل واگذاری است یا نه ؟ و همچنین به جای ب نتیجه

 یامصاحبه مدیر زمان با  متداخل جلسهزمان پیگیری تغییر بررسی امکان ایجاد فرآیندی سریع برای 

 کردمواگذار را به مسئول دفترشان  مدیر مصاحبه جلسه متداخل با زمان تغییرکالًّ  ،کمک گرفتنحداقل 

نا واگذاری لذا  .غافل از این شدم که متولی نشست من هستم، پیگیری هم نکردممتعاقب آن حتی و 

کل فرآیند  و تعویق به تغییر زمانمنجر  ،مدیرمصاحبه با  متداخل جلسهزمان تغییر مسئله آگاهانه 

  . گردیدنشست خبری 

 است. در نتیجه قانون پنجم تطبیق می کند و درست بکار گرفته نشده
 

 تطبیق قانون ششم )قانون رشد ذاتی(:  (6

 شرح رخداد اشاره شد. دوازدهمهمانگونه که در پاراگراف 

 :تاخیر در انتشار اخبار وجود  مشکلی که از سیستم بیرون به ذهن من مطرح شد عبارت بود از

  شرکت

  :را دعوت کردم شبکه های اجتماعی تولید محتوای  خبرنگاران فعال در حوزهاقدام برای حل مشکل

  فراهم گردد. نشر بهنگام اخبار نشست خبریتا 

 :این  از جهت ساختاری سالن محل نشست، بررسی نمایم که نشست خبریبه جای اینکه قبل از  نتیجه

از سیستم را بررسی و به عنوان بخشی  نیازمندیها و امکانات خبرنگاران مدعوتغییر را تمکین می نماید و 

و یا اینکه سطح توقع خود را  که چگونه می توانم ساختار را توانمند نمایم ین برسمبه اتا مطالعه کنم 

نگاران فعال در حوزه تولید فقط با دعوت از خبرگزاریها و خبر. متناسب با استطاعت سیستم تعدیل نمایم

ن حیدر  خبری نشست اخبار انتشار مد نظرم در خصوصبرنامه  خواستممی، شبکه های اجتماعیمحتوای 

 بررسی استطاعت اجزاء و ساختار سیستمِ  توجه به بدلیل عدم فلذا نمایم.  محقق را نشستبرگزاری 

نشست روز  ،18ساعت در و نبود )از تولید به نشر( بهنگام  ،اخبار تولیدی نشست فرآیند نشست خبری،

 .منتشر گردید

 در نتیجه قانون ششم تطبیق می کند و درست بکار گرفته نشده است. 

  بیق قانون هفتم )قانون پیچیدگی پویا(:تط (7

 شرح رخداد اشاره شد. اولهمانگونه که در پاراگراف 
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  :جلب شرح رخداد بمنظور  اولتعیین اهداف مطابق پاراگراف اقدامی که روی سیستم انجام دادم

با ارائه دستاوردهای پروژه و تزریق نشاط و امیدواری در فضای کشور ، جلب اعتماد رسانه ها  افکار عمومی

و ارائه اخبار دسته اول به ایشان در راستای توسعه ارتباطات رسانه ای، پاسخگویی به ابهامات، ارائه گزارش 

 و در اختیار گرفتن بخشی از فضای رایگان رسانه ها. رکتش اقدامات زیست محیطی

 :کنترل نگردید و مورد پایش قرار نگرفت پاسخ سیستم. 

 در نتیجه قانون هفتم تطبیق می کند و درست بکار گرفته نشده است.
 

  تطبیق قانون هشتم )قانون اهرم کاری(: (8

  و اصال اعمال تغییر  هوی اعمال نکرده بودممادر این کیس تغییر  منشرح رخداد ارائه شد همانگونه که در

 .مورد نیاز نبودبرای این کیس، ماهوی 

 می کند.ندر نتیجه قانون هشتم تطبیق 

 

  تطبیق قانون نهم )قانون فرآیند(: (9

 همانگونه که در پاراگراف چهارم شرح رخداد اشاره شد. 

 :ر زمان یا لغو جلسه ای تغیی مشکلی که از سیستم بیرون به ذهن من مطرح شد عبارت بود از

  .تداخل نموده بود مدیر عامل که با زمان مصاحبه

  :و درخواست حل موضوع از ایشان مسئول دفتر مدیر عاملمذاکره با اقدام برای حل مشکل 
 :فرآیندی است که اتفاق  از کدام بخشِ مدیر تداخل در زمان جلساتبه جای اینکه بررسی کنم  نتیجه

تغییر زمان یا لغو جلسه ای که با زمان مصاحبه مدیر شناسایی نموده و مرتفع نمایم، تا اشکال را  ،افتاده

درخواست حل موضوع از مسئول دفتر مدیر را در دستور کار قراردادم همچنین با  عامل تداخل نموده بود

نتیجه ای و توجه ننمودم که هر فرآیندی فکر نکردم  فلذا، به نوعی تغییری به سیستم تحمیل نمودم، عامل

م الزمه آن توجه به فرآیندهای آن و اقدام مطابق آنها است لذا انتظارات و توقعاتی که، از سیستم انتظار دار

 که داشتم، حاصل نگردید.

 در نتیجه قانون نهم تطبیق می کند و درست بکار گرفته نشده است. 

 

  تطبیق قانون دهم )قانون مرز سیستم(:  (10

 شرح رخداد اشاره شد.  ششمو  چهارمهمانگونه که در پاراگراف 

 :نشست خبری  برگزاری  مشکلی که از سیستم بیرون به ذهن من مطرح شد عبارت بود از

ارتقاء کل بنزین تولیدی  در خصوص طرح ابتکاری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز با اصحاب رسانه

 ۵استاندارد یورو  به تبریز پاالیشگاه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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  :مدیرعامل با رئیس روابط موافقت  اخذپس از را  نشست خبریوع موضاقدام برای حل مشکل

 . مشورت نمودمخبرنگاران با تجربه و یکی از عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش 

 :و  کردمپیدا  توجه نشست خبریمتغیرهای برگزاری به  با توجه به مشورتهایی که انجام دادم نتیجه

در نظر گرفته با توجه به محدوده آنها مرز سیستم را و  کردمرا جزو متغیرهای تصمیم خود منظور  آنها

فراهم نبودن شرایط و و نیز  ، عدم بهره موثر از مشورتهالی بدلیل عدم داشتن مهارت الزم بودم و

اقدام  با این حال برای برگزاری نشست و بود هتمامی متغیرها مورد مطالعه قرارنگرفت ،زیرساختها

 .روز به تعویق بیفتد ۵نشست خبری  شد باعث که این امر ه بودگردید

 

 شده است. تطبیق می کند و درست بکار گرفته در نتیجه قانون دهم 

 
 تطبیق قانون یازدهم )قانون خودکاوی(:  (11

 همواره سعی من این بود که پیدا کنم کجای کار را ناقص  انگونه که در شرح رخداد اشاره شده استهم

ی کردم که نکرده ام فلذا در مدلهای ذهنی ام پیش فرضهای نگاه به انجام داده ام و چه کار بایستی م

این ادعا را کنند کار می درون )خودکاوی( هر چند ضعیف، وجود دارد و همکاران منصف که با اینجانب 

   .تصدیق می نمایند

 در نتیجه قانون یازدهم تطبیق می کند و درست بکار گرفته شده است
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 و اخذ تایید مشاور: رخداد دوم جمع بندی (2-3

پس از تایید و قابل قبول اعالم نمودن تطبیق یازده قانون تفکر سیستمی توسط مشاور محترم، در 

 این مرحله نسبت به جمع بندی به شرح ذیل اقدام می گردد.

    

 درست/ نادرست تطبیق/ عدم تطبیق عنوان قانون رديف

 درست دارد جایی مسالهقانون جابه 1

 درست دارد العملقانون عمل و عکس ۲

 نادرست دارد حلهای موقت)قانون سرگرم شدن به شهد حال(قانون راه 3

 درست دارد حلهای ساده )قانون عادت(قانون راه 4

 نادرست دارد قانون واگذاری مساله ۵

 نادرست دارد قانون رشد ذاتی 6

 نادرست دارد قانون پیچیدگی پویا 7

 - داردن کاریقانون اهرم 8

 نادرست دارد قانون فرایند ۹

 درست دارد قانون مرز سیستم 1۰

 درست دارد قانون خودکاوی 11

 

 1۰ ،می توان گفت که اوالً از بین یازده قانون تفکر سیستمی نگاه آماری( از 3با مداقه در جدول شماره )

رخداد منتخب رخداد خوبی است و می تواند مبنا باشد  لذا و یک قاون تطبیق ندارد  قانون تطبیق دارند

قوانین تفکر سیستمی تطابق دارد. دوماً از  قانون از 1۰برای سنجش توان اینجانب در تفکر سیستمی زیرا با 

قانون درست بکار گرفته شده است فلذا  ۵قانون نادرست بکار گرفته شده است و  ۵بین قوانین منطبق ؛ 

 الذکر، البته با توجه به نکته ذیل قوانین تفکر سیستمی دارمفهم نسبی از اینجانب  که نتیجه گیری می شود

بایستی در کارگاهها شرکت کنم و بکارگیری قوانین را یاد بگیرم فهم خود را از قوانین باال ببرم  برای اینکهو 

یجه، اول برای فهم درست تازه در مدل چهار سطحی تغییر در بخش بینشی قرار میگیرم. در نتبا این حال ، 

  رخداد دوم تطبیق قوانین تفکر سیستمی جدول دستاورد -3جدول شماره 
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  رخداد دوم تفکر سیستمی درست بکار گرفته شده  قوانین ارزیابی اینجانب از جدول  -4جدول شماره 

قوانین تفکر سیستمی بایستی تغییر دانشی قوی در خودم بوجود بیاورم و بعد تغییری در خودم ایجاد کنم 

  که بکار گیری قوانین تفکر سیستمی جزو رفتارم گردد.

و فقط  ستازیابی دقیق و دشواری توجه به این نکته بسیار مهم است رفتارهایی که در محیط دارم ار -نکته 

ها، ها، عادتاسینگنتیجه اندیشیدن من نیست بلکه در رفتار من، مسایل و موارد دیگر هم نقش دارند مثل بای

 ارها عقبیا ک نگهایی ممکن است متوجه من گردد وارزشهای جامعه )مثالً اگر علمی عمل کنم تهمتها و اَ

 بیفتد( پس رفتارهای دیگران هم بر رفتار من تاثیر می گذارد.

ه شرح ام را ب گرفته اوال نمره ام در بکارگیری قوانینی که ادعا نموده ام، درست بکار  نگاه تحلیلی خردر د

 .نموده امجدول ذیل ارزیابی  

 

ثانیا با توجه به اینکه شیوه اندیشیدن من را دو سیستم تشکیل میدهند، یکی سیستم درون من ) مجموعه 

عظیمی از مدلهای ذهنی یا پیش فرضهای من با در هم تنیدگی آنها( و دیگری سیستم بیرون من، که دائمًا 

قانون تفکر سیستمی برای فهم  11امل پایه کل نگری است و عنایت به اینکه در تعامل اند و توجه به این تع

این تعامل )چرخه( بوده و هر یک، وجه ای از کل نگری هستند، پس می توان نتیجه گرفت که در این 

درصد  4۵قانون را درست بکار گرفته ام، پس  یازدهقانون از  ۵(، چون من 3کیس، با توجه به جدول شماره )

درصد  ۵۵وان کل نگری تفکر خود بهره برده ام )به بخشی از مدلهای ذهنی خودم توجه کردم( و هنوز از ت

 است.  problem makingگرفتار تفکر خطی هستم که 

( برای انجام وظایفم و بهره وری از تفکرم، دو قانون خودکاوی و عمل و 4ثالثا با توجه به جدول شماره )

نموده اند و جهت بهره گیری از سیستم تفکرم )تمرین تسلط بر مدلهای العمل نقش مهمتری ایفا عکس

ذهنی ام( به عنوان نقاط اهرمی حرکتی می باشند فلذا به عنوان نقطه شروع می بایستی فهم خود را از این 

با تعمق بیشتری نسبت به  ، قانون راه حلهای ساده و قانون مرز سیستمقوانین و همچنین قانون جابجایی

  10تا 0نمره از  عنوان قانون رديف

 4 جایی مسالهقانون جابه 1

 6 العملقانون عمل و عکس ۲

 3 حلهای ساده )قانون عادت(قانون راه 3

 4 قانون مرز سیستم 4

 7 قانون خودکاوی ۵
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قوانین افزایش دهم و با بکارگیری آگاهانه آنها، برسیستم درونی خود و پیش فرضهای ذهنی ام، آرام  سایر

 آرام، آگاهی پیدا کرده و تعاملی مبتنی بر کلیه قوانین با سیستم بیرونی برقرار نمایم.  

(، 3ماره )با مداقه به شرح تطبیق قوانین و دستاورد تطبیق مندرج در جدول ش نگاه تحلیلی کالندر 

قانون درست بکار گرفته نشده اند و با توجه  ۵قانون تفکر سیستمی  11مالحظه می گردد که در مجموع از 

فلذا قانون هفتم  انجام پذیرفته استبرای نیل به اهدافی  نشستاشاره گردید این  اولبه اینکه در پاراگراف 

را ندیدم و در حقیقت از پایش میزان تحقق  در این کیس بسیار مهم بود ولی من آینده و مکانهای آینده

نشر بهنگام اخبار نشست شرح رخداد، پاراگراف دوازدهم غافل شدم. همچنین مطابق  نشست خبریفلسفه 

ام. مطابق پاراگراف چهارم شرح رخداد، ی قانون ششم را درست بکار نگرفته را در برنامه داشتم ولخبری 

فکر  ،ولی فرآیندی مان مصاحبه مدیر تداخل نموده بود را در برنامه داشتمتغییر زمان یا لغو جلسه ای که با ز

نکردم و توجه ننمودم هر نتیجه ای که، از سیستم انتظار دارم الزمه آن توجه به فرآیندهای آن و اقدام 

 م.  مطابق آنها است لذا قانون نهم را درست بکار نگرفته ام و انتظارات و توقعاتی که داشتم، حاصل ننمود

این نتیجه می رسم که قوانین با توجه به آنچه بیان شد و در مقایسه با قوانینی که درست بکارگرفته ام به 

 چهارم/ششم/نهم از نظر نقطه اهرمی حرکتی در این کیس، اهمیت باالیی نسبت به قوانین اول/دوم/هفتم

ا غافل شده و در حقیقت سیستم ، از آنهنشست خبریداشتند که بدلیل دلخوش شدن من به صِرف برگزاری 

تفکر درونی من اسیر خوشحالی شده و آثار کار خودم را پایش ننمودم و این خوشحالی باعث انگیزه مند 

شدن من، در توجه به این قوانین تکوینی موجود در سیستم تفکر دورنی خودم و بکارگیری آنها جهت حل 

در حقیقت جزئی نگری کردم و کلی نگری را نتوانستم  مشکل و نیل به اهداف برنامه ریزی شده نگردید. و

 حتی در مورد قانونها اعمال بکنم و گرفتار تفکر خطی شدم.

 و اخذ تایید مشاور: برای هر دو رخداد نتیجه گیری (4-2

توسط مشاور محترم، در این مرحله  رخداد دوم پس از تایید و قابل قبول اعالم نمودن بخش جمع بندی

 به شرح ذیل اقدام می گردد. برای دو کیس بررسی شده ینسبت به نتیجه گیر

با توجه به اینکه نتیجه گیری در ارتباط با اهداف است و در این کارگاه هدف پاسخگویی به سوال مقدر 

کارگاه است فلذا در این بخش می خواهم پاسخ دهم که چقدر به تفکر سیستمی مجهز هستم؟ / وضع 

مطلوب چقدر فاصله دارد؟ / این فاصله را من چگونه میخواهم پر کنم؟ به موجود من در این خصوص با وضع 

الی  ۲دیگر عبارت )کجاهستم؟ گپم چقدر است؟ چگونه میخواهم گپم را پر کنم؟( و در دو افق کوتاه مدت )

ماه( و هر افق را در چهار سطح خودم، خانواده ام، محیط یا واحد سازمانی  1۲الی  8ماه( و بلند مدت ) 4

 متبوعه خودم و نهادهای اجتماعی که عضو آنها هستم، بررسی خواهم نمود.  
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 و رخداد حاصل از بررسی د تفکر سیستمی قوانین گپهای سیستم درونی من در بکار گیری -1شماره  شکل

 کیس جوابگوی دوبه این سوال  دقیق قدر به تفکر سیستمی مجهز هستم؟ جهت پاسخگوییچ -سوال اول

کنم دی بجمع بن هاکامل برای من نیست و بایستی کیسهای دیگری را هم انتخاب و با این کیس

 شده سییس بررکاین دو ود آورده و تحلیل کنم ولی در هر حال با تکیه بر و اجتماع آنها را بوج

یان بو با متوسط گیری آنچه که در بخش جمع بندی با نگاه تحلیلی خرد در این دو کیس 

 به تفکر سیستمی مجهز هستم. %36این جانب  گردید

 هت پاسخگویی دقیق بهجضع موجود من در این خصوص با وضع مطلوب چقدر فاصله دارد؟ و -سوال دوم

با  خاب واین سوال دو کیس جوابگوی کامل برای من نیست و بایستی کیسهای دیگری را هم انت

 با تکیه ر حالاین کیسها جمع بندی بکنم و اجتماع آنها را بوجود آورده و تحلیل کنم ولی در ه

لیلی نگاه تحآنچه که در بخش جمع بندی با  با متوسط گیری و بر این دو کیس بررسی شده

 فاصله دارد. %64کیس بیان گردید وضع موجود من با وضع مطلوب دو خرد در این 

 را چگونه میخواهم پر کنم؟ من با وضع مطلوب(  )فاصله بین وضع موجوداین فاصله  -سوال سوم

بکار  ه و درستهر یازده قانون را آگاهانبتوانم من  اینکه یعنی ،مطلوب وضعبا توجه به اینکه 

 ینی دربرای رسیدن به چنین فهمی اگر خط مقدم یا وضعیت مطلوب را قوان یجهدرنت ،یرمبگ

 نیقوانی وفاصله بین خط مقدم  ،گپ اول نظر بگیرم که در هر دو کیس درست بکار گرفته ام و

ینی م و قوانفاصله بین خط مقد ،و گپ دوم امکه فقط در یکی از کیسها درست بکار گرفته  باشد

ل حاص( 1)شکلی شبیه شکل شماره  کار نتیجه ،هر دو کیس نادرست بکار گرفته ام که درباشد 

  .میگردد
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  برای هر دو رخداد نتیجه گیری اقدام برای سطوح چهارگانه در دو افق کوتاه مدت و بلند مدتجدول  -۵جدول شماره 

 

 

رست بکار گرفته شده در هر دو کیس، قوانین دبرای اینکه ( 1طبق شکل شماره )در نتیجه 

 و برای از بین بردن گپ اول در نظر بگیرمفراموش نشوند می بایست تمرینات معمولی برای آنها 

به خط مقدم  ،کوتاه مدت افق درمرا انجام تمریناتی که  می بایستدر وجود خودم و گپ دوم 

قانون را  11)آگاهانه بتوانم هر  تا خط مقدم جبهه ام کامل شودمیرساند را در برنامه قراردهم 

و با خط مقدم جبهه کامل  درست بکار بگیرم و در حقیقت به مدلهای ذهنی خودم توجه کنم(

 . ببرم به قسمتهای بعدییورش 

لذا با توجه به آنچه بیان گردید پاسخ من به سوال سوم در دو افق کوتاه مدت و بلند مدت و هر 

 ( ارائه می گردد.۵افق در چهار سطح، مطابق جدول شماره )

 

 ماه( 10افق بلند مدت )بازه زمانی  ماه( 3افق كوتاه مدت )بازه زمانی  سطح  رديف

 خودم 1

کیس دیگر و انجام فرآیند این  دو انتخاب*

این دو کیس در مورد کارگاه عینا شبیه 

 و اخذ تایید مشاور هاآن

مطالعه عمیق کتاب مبانی مدیریت دکتر *

 عجمی و اتمام آن

 

پیدا کردن دو سایت مرتبط با تفکر سیستمی * 

و عضویت در آنها که اولی سایت داستانهای 

 سیستم به آدرس

Systemstories.ir و دیگری بایستی ی باشد م

 بررسی گردد و نیز  ادامه دادن همگامی با آنها

مطالعه آرکه تایپها )الگوهای اساسی( از کتاب *

پنجمین فرمان آقای سنگه تا تسلط دانشی 

 خوبی پیدا کنم

مطالعه در درهم تنیدگی تفکر سیستمی با *

 چهار دیسیپلین دیگر 

 خانواده ام ۲

مفاهیم تفکر  بستر سازی جهت آشنایی با

که به  یسیستمی با طرح مباحث و قانونهای

با تکنیکها و داستانهای  آنها مسلط شده ام،

 بار در هفته ۲ ،ساده

مطالعه مشترک در یک وقت مشخص کتاب 

فامیل یادگیرنده دکتر عجمی به عنوان مقدمه 

 ای بر آشنایی با این مفاهیم در خانواده

محیط یا واحد  3

سازمانی متبوعه 

استفاده از این قوانین در جلسات و ویرایش 

گزارشات و مکاتبات تهیه شده توسط 

 همکاران

 برگزاری جلسات سطح دو در اداره متبوع خودم

 برگزاری سمینار تفکر سیسستمی
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 ودمخ

4 

نهادهای اجتماعی 

که عضو آنها 

 هستم

 تعالی و تحول طرح از اینفوگرافی تهیه

 ریزتب نفت پاالیش شرکت مدیریت سیستم

 Amif/Mamif مدل اساس بر

 سیستم تعالی و تحول ترویج اینفوگرافی طرح*

 اساس بر تبریز نفت پاالیش شرکت مدیریت

 Amif/Mamif مدل

وزارت نفت و روابط  csr در دو نهاد اجتماعی،

عمومی های پاالیش و پخش و انجمن صنفی 

 کارفرمایی صنعت پاالیش نفت کشور  

 


