
 بسمه تعالی

 سرمقاله

 ها نرهبران و مدیران سازماروي   را پيش هاي روزافزوني پيچيدگي يات و زندگي،حهاي  تحوالت پرشتاب و فراگير عرصه

هاي متمایزي هستند كه آنها را به اندیشمنداني  ها، نيازمند توانمندي در این صحنه از پيچيدگيرهبران و مدیران گشاید.  مي

اي است. یكي از این علوم كه  رشته گيري از علوم ميان شدن، بهره اندیشمندمدبّر در انجام كارها تبدیل كند. از ابزارهاي 

 است. و راهبردي ، علوم سيستمي ها است رشتهمشترك تمامي  حوزههسته و 

اندیشي، چندسونگري، ساختارشناختي،  د جامعنآی بوجود ميو راهبردي هایي كه با یادگيري علوم سيستمي  توانایي     

بصيرت و ، آن علومگيري از  با بهرهرو،  خواهد بود. از این و ترسيم سازوكارهاي مرتبط، شناختي دگي، پيچيفرایندیابي

رهبران و كه  دنشو تبدیل ميكارآمد تجهيزاتي و  هابه ابزارو مبتكرانه  خالقانههوشمندانه، و سيستمي راهبرديِ مسيریابي 

دانایي طراحي الگوها،  و ها . با كسب این شایستگيشوند مجهز  ها، بدانباید و نهادهاي مستعد، مشتاق و تالشگر  مدیران

 د.شو ها آسان مي مدیریت بر پيچيدگي ،ها پدیده یابي سازي و مدل الگویابي، مدل

علم و دانش كه و نهادهاست اما  رهبران و مدیراناگرچه كيفيت عملكرد نشانه ميزان، سطح و عمق شناخت      

هاي خود را جهت داناپروري و خردورزي فراهم  و تدبير، پرتوافكني عقلراغي براي مانند چ كمال هستند هاي گنجينه

 كهدهد  پرورش مي هایيتفكر، رفتار و عملكردبا  اجرایي هاي را در عرصه يرهبران و مدیرانهاي حاصل،  سازد. مزیت مي

 ها، به ارمغان آورند. پيچيدگيپویایي تعالي و سعادت را از درون 

وكارهاي خود را به  توانند مسير راهبردي پيشرفت كسب گرا باشند مي خواه و كمال بين، سعادت عاقبت ها سازماناگر      

بازرگاني را    - هاي اقتصادي هاي جاده پر فراز و نشيب و گاه ناهموار فعاليت وخم زي و راهبري كنند كه پيچری حاي طر گونه

ها  سازمانبرسند. رهبران و مدیران هوشمند و خالق  هاي عبوري موفقيت ستگاهایگام به  به به سالمت طي كنند و گام

وكارها هدایت كنند. تالش و  اي زندگي سازمان خود را به سوي بلوغ دانشي كسب توانند رشد و توسعه مرحله مي

اي است  وكارها، توشه ، با تدبيرهاي حكيمانه علوم كسبو سيستمي هاي چندگانه راهبردي ریزي كوشي بر پایه برنامه سخت

لذا رهبران، مدیران و نيز كاركنان شایسته و  و سازمان ساعي و خوش نيت بشود. مدیر ،رهبرتواند نصيب هر  كه مي

ند تا بتوانند با اي برس به گونه ها برنامهریزي  هاي راهبردي به سرمنزل علم، دانش و خرد طرح الزم است با گام ،توانمند

بذرهاي بدیهي است ت سازماني را به ارمغان آورند. ، عزّها سياستها، الگوها و  تبيين و تحليل مدل ؛سازي سيستم

هایي بارور خواهد شد كه هم مستعد باشند و هم مراقب، دلسوز و  و بنگاه مدیران ،رهبرانهاي دانشي در ضمير  اندیشه

 مدبر. 
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