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 با ترس برخورد میکنیم تا هیجان و اشتیاق؟چرا با فرصتهای یادگیری بیشتر 

 کنیم ضد یادگیری است؟ نفسی که از دانش کسب میچرا اعتماد به

 کنیم؟ آن را نقد می موضوع چرا قبل از ادراک

 کنیم؟چرا زمانی که در تالش برای ایجاد شرکتهای نظری هستیم از کنترل بوروکراتیک استفاده می

 کنیم؟پیوستگی جهان مقاومت میل تکه تکه و بهمچرا در مقابل تجزیه و تحلی 

سواالت این چنینی قصد اصلی ما در کتاب اصل پنجم بود. کتاب اصل پنجم یکی از گامهای اصلی و ابتدایی به سوی 

کارکردهای مدیریت  بود. موضوع اصلی که بسیاری از شرکتهایی چون: فورد، هارلی دیویدسون، سیستم پایگاه داده 

الکترونیکی، فدرال اکسپرس، هرمن میلر، ایجاد مشارکت میان محققان و متخصصین است. برای ایجاد سازمان یادگیرنده باید 

تغییری در تفکر و عالیق ما ایجاد شود. این تغییرات باید فراتر از تغییرفرهنگی فردی باشد و تغییراساسی در فرهنگ ایجاد 

بر   MITدهی جوامع یافتیم. بعد از چاپ کتاب اصل پنجم گروهی در میان افراد و شکلشود. و این خالء را در ایجاد تعهد 

روی اصل و هسته سازمان یادگیرنده کار کردند. تالشهای دوساله صورت گرفت. و در نهایت به دنبال اصولی راهنما برای 

ه که ادوارد دمینگ عنوان کرد: بدون تغییر و عمل بودیم. این تغییری در تعهد میان افراد و ساختار عوام باید باشد همانگون

دگرگونی فردی، تغییری رخ نخواهد داد. و بهترین بستر برای ایجاد این تغییر جامعه یادگیرنده است. بدون تعهد کارهای 

 شوند. اما سوال اصلی اینجا این است که :دشوار انجام نمی

)    تعهد به چی؟

باور معاصر مدیریتی ایجاد خواهیم کرد. ما بحث میکنیم که علت اختالل عملکردی در سازمانهای ما:  در این مقاله تغییری در

است. اینها محصوالت جانبی تالشهای هزارساله ما در غلبه بر دنیای  3و منفعل و واکنشی بودن 2، رقابت1تکه تکه شدن

. این سه مفهوم کارکرد ریشه عمیقی داردارد این عدمفیزیکی و توسعه فرهنگ صنعتی و علمی است. بنابراین جای تعجب ند

. برای رفع آن ما روش جدید تفکر، احساس و مشکل نیستند که مرتفع شوند بلکه باورهای منجمدی هستند که باید تغییر کنند

 فرهنگ سیستمها.بودن را ارائه کردیم: 

جلوتر است. زمانی که ما ماهیت اجتماعی افراد را شناختیم، تکه زمانی سیستمی شد که ما دریافتیم کل از اجزاء تفکر تکه 

رقابت به همکاری تبدیل شد و فهمیدیم نقش ما به عنوان رقبا در کمک به یکدیگر برای بهتربودن است. واکنش بودن به 

به تمایز خواهیم های زندگی خالق بودن تبدیل شد زمانی که پی به قدرت سازندگی کالم بردیم و دانستیم از میان پراکندگی

                                                           
1 fragmentation 
2 competettion 
3 reactiveness 



 

 
  

گردد.  نظریه مرکزی خورشیدی گالیله نیز منجر به تغییر دید ما به زمین به عنوان را منجر می 1ایرسید. این مفاهیم تغییرگالیه

 مرکز جهان شد. 

 در بینش جدید ما از جزء جزء بودن به کل، از حقیقت محض به تفسیر منسجم، واز  فرد به اجتماع، از حل مشکل به خالق
 دهیم.بودن تغییر مسیر می

رود. تعهد در اینجا به معنی شود از تعهد فرد به سازمان فراتر میبنابراین تعهدی که اینجا برای سازمان یادگیرنده مطرح می

ای برای این تغییر است. تناقضی که ممکن تعهد به تغییری است که در دنیای بزرگتری نیاز است و سازمان ما به عنوان وسیله

، «ای موفقیتروشهای هفت مرحله»ر لحن من باشد،هیچ چیز بهتر از تئوری خوب نمیتونه کاربردی باشد. مشکلی که با د

یادگیری  و فعالیتهای موثر وابسته به قراین هستند. در نهایت کاربردی نیستند. زندگی پیچیده« کلیدهای سازمانهای موفق»
 ان و از میان مفاهیم کاربردی رخ میدهد.واقعی در توسعه قابلیتهای جدید و در طی زم

اینجا پارادوکسی در رهبری هست: اقدام حیاتی است، و اقدامی که ما به آن نیاز داریم تنها از قلمرو بازتابی از شناخت نیست  

 هم است.  احساس و روحیهو شامل 

 محدوده غیرعملکردی فرهنگ
ن تمام تالشهای ما در تغییر سازمانها باید در جهت رفع مسائل غیرکارکردی اند. بنابرایسازمانها بخشی از جامعه برزگتر جهانی

تکه تکه شدن، رقابت و واکنشی  ها  اینجا وجود دارد:فرهنگ بزرگتری باشد.ما معتقدیم سه مسأله اصلی درخصوص پارادایم
 بودن.

کنیم. روش تحلیل ما اینگونه است که موقعیتهای پیچیده رو به اجزایش خرد کرده و هر تکه رو در انزوا ما مسائل را خرد می

شود. اما مسأاله کنیم. تعامالت سیستمی نادیده انگاشته میرت کل باهم ترکیب میکنیم، و بعد از آن اجزا را به صوبررسی می

اصلی تفکر خطی است که نامؤثر است. این افسانه تکه تکه کردن از زمان بچگی ما در مدارس که به تکه کردن جهان 

آموزیم، تئوریها را به ت ایستا میسپاریم. حساب را به صورپرداختند آغاز شد. ما حقایق را به صورت جدا جدا به خاطر می

 گیریم که با تجربه زندگی شخصی ما نامرتبط است.هایی آشنا شده و فرامیشویم و با ایدهصورت مختصر آشنا می

شویم که دانش از انباشت اقتصاد از روانشناسی جدا بوده و دارای ارتباط اندکی با هنر است. در نهایت این طور قانع می 

جزئی است و نقش آن با ظرفیت ما برای یادگیری و مرتبط با دنیای پیرامون اندک است. این تکه تکه شدن اساس اطالعات 

گرایی امروزه است. حسابداران نگران کتب، مدیران تولید نگران تولید و موجودی، مدیران بازاریابی نگران مشتریان تخصص

ست. این شبیه آنچه در پزشکی است. شبیه افراد، سازمانها نیز هستند و هیچکس نگران خود کسب و کار به صورت کل نی

میرند. نیاز دارند درمان شده و سالم باشند. مانند پزشکان که ممکن است به یه بخش توجه کنند مشاوران شوند و میبیمار می
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برخورد کرده و به ندرت به عمق نیز ممکن است اینگونه عمل نمایند. آنها شرایط پیچیده رو به عالئم تجزیه کرده و با عالئم 

های پردازند. در نهایت کارشناسان مدیریت تأثیر اندکی بر سالمت سازمان خواهند داشت. و در نهایت برنامهریشه مسائل می

کند. این تکه تکه شدن در کسب وکارها شود که مسائل این ماه را به ماه دیگر موکول میآن منجر به الگوهای ناقصی می

کند که شود به عنوان مثال بخش تولید بدون توجه به نیازهای بخش بازاریابی اقدام به تولیدی میجدا شدن بخشها می منجر به

این محصوالت از منظر مدیر بازاریابی مطابق با نیاز مشتریان نیست. در امور عمومی این تکه تکه شدن منجر به لجام 

ط گروه خاص سیاسی یا گروهای ذینفع هستند. مدیران، مشاوران و دانیم مسائل تحت تسلگسیختگی خواهد شد. ما می

کشند و منجر به کیفیت پایین و های خارداری که به دور فعالیتها و کاکردهای بخشهایشان میدانشگاهیان به خاطر سیم

ساختارهای سلسله شوند مورد مذمت هستند. بعضی سازمانها به دنبال فرآیندهای افقی و دورشدن از ها میافزایش هزینه

مراتبی جدا هستند. دلیلی که دیوارهای دنیای فیزیکی نشان از دیوارهای ذهنی دارند این است که جدایی میان کارکردها و 

فعالیتها نشان از جدایی فیزیکی نیست بلکه نشان از جدایی در طرز تفکر ماست. برای طراحی فروریختن این دیوارها که میان 

دارد تا زمانی که تفکر منجمدی که منجر به ایجاد این دیوارها شده است، ازبین نرفته باشد تأثیر بخشهای مختلف وجود 

 اندکی خواهد داشت. 

شود، زمانی آثار خوبی ندارد که در ماهیت رقابت به خودی خود خوب است، موجب انگیزش و تالش برای موفقیت می    

بریم. در امریکا برای تغییر و بهبود شاهد کاری نیاز به همکاری و مشارکت داریم تعادل میان رقابت و همکاری را ازبین می

ها رو ازبین ببریم و آگاهی را نسبت به اتحادیه هستیم. ما باید این رقابت رو کم کنیم، مقاومت دربرابر برنامهرقابت میان افراد 

هایی که نیاز به آنها داریم دور خواهیم ماند. اعضای تیم به کارگری افزایش دهیم. با مجذوب شدن به رقابت ما از همکاری

یابد. مدیر و رهبر تیم برای نشان پرداخته و همکاری میان اعضا کاهش میرقابت باهم برای نشان دادن صحت ادعای خود 

  شود. در نهایت به آنچه دکتر دمینگ داستانی را مطرح دادن صحت ادعای افراد تالش کرده و تسهیم دانش تضعیف می

ان بازنده بودن است؟ تأکید رسد قصد او چه بوده و خواهکند: فردی که با همسرش در رقابت بود. و در نهایت به این میمی

زیاد بر رقابت منجر به نشان از خوب بودن درعوض معنای واقعی خوبی است. برای یادگیری ما نیاز به این داریم که اذعان 

 دانیم و نیاز به فهم و یادگیری آنها داریم. کنیم برخی مطالب را نمی

کفایتی )بی 1را به کار نبریم به گفته کریس آرجریس ناشایسته ماهردانم های خود آگاه نباشیم و کلمه نمیاگر ما به ندانسته

   شود. طرز فکر کوتاه ثابت منجر به سیستم عاجزبرد. تأکید زیاد رقابت منجر به ثبیت و نتایج کوتاه مدت میماهر( نام می

 امروز ریشه مسائل فرداست. حلهای حلهای دیروز است و بسیاری از راهگردد.بسیاری از مسائل امروز ناشی از راهمی
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شود: اشتیاق، تصور  و آزمایش یرونی است، اما آنچه سرچشمه یادگیری میآنچه ما به آن خوگرفتیم تغییر درمقابل نیروهای ب

و تجربه است. این واکنش از دوران مدرسه با ما آموزش داده شده است. و واکنش روش زندگی شده است. واکنش 

ارشناس محدودیتی مضاعف برای یادگیری است. اول، تفکری که؛ تا نشکسته تعمیر نکنید، و درصورتی که شکست به ک

شود که نتواند قابلیتهای مربوطه برای رفع و رجوع آن تماس بگیرید و این خود منجر به ایجاد جعبه سیاهی برای سازمان می

خودش را توسعه دهد. بسیاری از مدیران تصور این را دارند که مسئول حل مشکالت هستند تا خالق بودن در صورتی که 

شوند. هنگامی که خالق شود اما خالق بودن منجر به ایجاد نوگرایی میوجود میکننده مشکالت منجر به رفع وضع محل

گزینیم قادر خواهیم بود افراد را گردهم آورده و منجر به بروز انگیزه درونی آنها برای موفقیت شویم. گام اول بودن را برمی

هاست. این امروزه نیز در این عقیده رهبران انگیزه از تغییر مسیر از حل مسأله به مدیریت سیستمی غلبه بر ترسها و استفاه از

 زنند. وجود دارد که افراد در مواجه با بحران دست به تغییر می

 های فرهنگی ماهای بحرانریشه

بسیاری مشکالت از مسائل نیستند بلکه از موفقیتهای گذشته ما است. ما امروزه از محیط برای آسایش و رفاه خودمان بهره 

مان را  دچار دهد محیط بیرونیو در راستای جداسازیی، کنترل و تجزیه که به ما قدرت شکل دان به محیط را میبریم می

کنیم. زمانی که به ریشه کنیم و محیط درونی را دچار بحران روحی و روانشناسی میهای اکوسیستمی و اجتماعی میبحران

شناسی که ناشی از نگرش ناقص و تکه تکه تم و بحرانهای محیطی بومبریم به فهم بحرانهای فلسفی قرن بیسمشکالت پی می

 رسیم. تمالی است نسبت به ساختارهای اجتماعی، سبک زندگی و تکنولوژی است می

اولی الگوی بشری شکل گرفته دراناتومی انسانی طی جنبه تکاملی و جنبه فرهنگی.  دو جنبه در این داستان وجود دارد:

های تکاملی ما زمنیه را فراهم کرده که و مفهوم فرهنگی همزمان با انقالب کشاورزی بروز کرد. برنامهمیلیونها سال است 

های موجود در فرهنگ تکه تکه موجب اسارت ما تهدیدهای بیرونی را نگریسته و نسبت به آنها واکنشی اقدام نماییم. الیه

تواند سست شده و مسیر جدیدی برگزیده شود. به گفته یشود. اما این فرهنگ تا حال ما بوده است و این مسیر ممی

برداری از آن کردیم و کریشنامورتی: طبیعت منبعی برای منفعت بشر است و منبعی شده برای استفاده بشری و ما اقدام به بهره

بط با آن را دوست از طبیعت جدا شده و از وسایل یکبار مصرف استفاده کرده و به این دلیل است که ما زمین و وسایل مرت

 نداریم.

 ایتغییر و انتقال گالیله

گردد و منجر به بسیاری مشکالت اجتماعی و کردیم منجر به دیدگاه مستقل ازکل میمدل تحلیلی که در ابتدا استفاده می

مرحله بعدی توسعه شود. قدم اول در اینجا ارائه محدودیتهایی است که از دیدگاه تکه تکه بروز کرده و در سازمانی ما می

 الگوی انتخابی است. در ادامه سه مفهومی که منجر به تغییر این نگرش شد را ارائه کردیم:



 

 
  

 

( ترکیب آنها به 3ه تک تک آنها و ( مطالع2( شکستن اجزا به خرد ، 1کند: دیدگاه تحلیلی در سه مرحله اقدام به درک می

شود اما ای جهت رفع مسائل پیچیده به کارگرفته میگردد. دیدگاه تجزیهعنوان کل. این منجر به دیدگاه خطی به سیستم می

مشکل بزرگ آن در ارائه بازخور غیرخطی است رفتار سیستم منتج از رفتار اجزای سیستم به صورت کلی است نه تک تک. 

کند که برای شناسی خلق میهای غایتم سیستم باید بدانیم اجزا در سیستم بزرگتری چگونه هستند. انسان سیستمو برای فه

شود، درک شود. و در نهایت نوع قرار گرفتن اجزاء کنارهم فهم آن نیاز است تا در جامعه که در ارتباط با افراد استفاده می

 یت است. دهد نه آنچه در واقعهدف سیستم را تشکیل می

رد جز انرژی، پس از آن در تالش برای قرارگرفتن نیوتن به این پی برد که در بطن هر اتمی در مرکزیت آن چیزی وجود ندا

دهند، برای جوامع بشری نیز وضع به این منوال است هنگامی که در ساختارها تالش کرده و فیزیک کوآنتوم را شکل می

خود به  ها به تعریف زمینه اجتماعی، سازمانی و خانوادگی خود پرداخته و در تمامی اینها حرفی ازشود، آنازافراد سوال می

پردازند، به دلیل تنهایی نیست. در مرکز انسانها نیز چیزی جز انرژی وجود ندارد و آنها در بستری از روابط به تعریف خود می

       کند. ما گیرد رشد میآنکه فرد و خود به تنهایی موجودیت ندارد. انسان به طور ذاتی در فرهنگ گروهی که قرار می

در ابتدا به صورت فردی شکل گرفته و نقش اجتماع بعد از آن است درصورتی که نقش و روابط ما  پنداریم ارزشهای مامی

 دهی به آنهاست. در اجتماع مبنای شکل

     نگریم. فرهنگ غرب ما را وادارگران، وقایع پیرامون را بیرون از خود دیده و خودمان را درون آنها میبه عنوان مشاهده

است که واقعیت از زبان و کند که عمل طبیعت را نگریسته و آنچه خواهان آن هستیم را از آن کسب نماییم. اما مهم این می

 کنش ما جدا نیست. ما بخشی از جهان هستیم یا جدا از آن؟

واقعیت چیزی جدا از ما نیست. ما ساختارها و فرآیندها را ایجاد میکنیم. هر اندازه مدلهایی که از واقعیت و جهان برای خود 

  دهد.تر باشد تصویر بهتری از وقایع را نمایش میکنیم کاملایجاد می

بروز کردند. تمام این اصول بودیم، اصول عملکردی  MITدرحالیکه در تالش برای تجسم این مفاهیم در مرکز یادگیری 

 خود از سواالت بروز کردند نه مفاهیم خشک و سفت. 

 



 

 
  

رنده آخرین شعار هستند. سازمان یادگیرنده مفهومی درکنار مدیریت کیفیت جامع و بازمهندسی فرآیندها، سازمانهای یادگی

تواند موجب شوند این هم شمشیر دولبه است که هم میشود. مانند مفاهیمی که از زبان خلق میاست که در زبان خلق می

 شود.توسعه و توانمندسازی یا سکون می

شهای انسانی از عشق، (مبنای فرهنگی است که شامل ارز1گیرد: معتقدیم سازمان یادگیرنده براساس سه مبنا شکل می

( ظرفیتی که به جریان زندگی همانند سیستم 3(چیدمانی از گفتگوها و اقدامات هماهنگ خالق 2شگفتی، فروتنی و شفقت. 

شویم. در سازمان یادگیرنده هنجارهای فرهنگی، سنتهای کسب و کار را به چالش وامیدارد. نگریسته و با آن همراه می

توانند از قلبشان از طریق روح موجود در گفت و گو با سایر افراد تباط و هماهنگی است. مردم میکارکرد زبان برای خلق، ار

ارتباط برقرار نمایند. در سازمان یادگیرنده افراد عالقمند به دانستن نتایج سیستماتیک کارهایشان هستند نه اینکه فقط به نتیجه 

کنند دانند با مباحث پیچیده درارتباط بوه و با زیرکی و فراست برخورد مییبه تنهایی بیندیشند. افراد در سازمان یادگیرنده م

شود. سازمان یادگیرنده در مقایسه دانند ثبات موجب مشکالت آتی میو در جستجوی مفاهیم عمیقی هستند تا ثبات چون می

آنها در ارتباط با پیچیدگی، افراد امنیت را در  تر است. بدلیل تعهد افراد، بازبودن و تواناییتر و انطباقیبا سازمان سنتی، خالق

کنند. کنند بلکه در تعادل پویایی میان نگهداری و رها کردن عقاید، فرضیات و باورهایشان جستجو    میثبات جستجو نمی

 ماهیت رهبر سازمان یادگیرنده به چه صورتی است؟

دهند. آنها پیشاپیش میای درمعنای سازمان یادگیرنده دارند. رهبران سازمان و قابلیتهای آن را شکل رهبران نقش برجسته    

درسازمان فراتر از نقش مدیریتی درحرکت هستند. درقلب این رهبری، رهبرانی هستند که که در تالش برای تعهد میان افراد 

پردازند اما ممکن است این سازمان در نهایت به است. باور مرسوم ما این است که رهبران از میان افراد باذکاوت به رهبری می

 ا منجر شود. هدایت آنه

 



 

 
  

 
 خدمتگزار تعهد رهبران:مبنای سازمان یادگیرنده براساس 1شکل

 

ها و سازمان است، یا به دنبال رهبر شجاع و همراه حل ابتدایی آن انتخاب از میان گروهنیازی برای رهبری احساس شده و راه

   شود و به تدریج اسطوره تیم و ارتباطاتی که بروز قابلیتهای موردنیاز هستیم. پس از آن حضور رهبر شجاع کم رنگ می

کند و این به معنی نبود رهبر نیست بلکه ارتباطات و تیم به تدریج درکنار رهبری موجب ارتباطات کند آنها را هدایت میمی

همزمان با  شود این است کهگرا هستند. سوالی که مطرح میگرا و مصلحتشود. رهبران خدمتگزار آرمانو هماهنگی می

 رشد این رهبران یادگیری به چه صورتی است در این سازمان؟

دهد . روشهایی برای اثربخش شدن شود همانند آنچه در تیمهای ورزشی رخ مییادگیری از میان فعالیتها و عملکرد منتج می

 امل: فعالیتهای مدیریت ارائه شده است که ش

 شوند.آموزند که یادگیرندگان به چه چیزی نیاز دارند و روی آن متمرکز مییادگیرندگان می (1

 افرادی که نیاز به آموزش دارند افرادی هستند که قدرت اجرایی داشته  بنابراین روی مدیران عملیاتی متمرکز شوید (2

 باشدپذیر میو بازتاب آن      امکان دهد جایی که تجربهیادگیری بیشتر در حین عمل و در تعامالت رخ می (3

یادگیری نیاز به جریان زمانی دارد: سرعت فعالیت را کاهش دهید تا بتوان بازتاب فرضیات ضمنی را دانسته و  (4

راههای معکوس تعامالت را بدانیم  یا به عبارت دیگر سرعت را باال ببرید تا بدانیم تصمیمات جاری منجر به چه 

 شوند.می مشکالتی در بلندمدت



 

 
  

سازی فضا دارند تا بتوانند تأثیرات کارشان را بر سایر قسمتها مشاهده کنند به عبارت یادگیرندگان نیاز به فشرده (5

 5و  4سازی کامپیوتری و ابزارهای مرتبط برای هدف گردد دارند) شبیهتر از آنچه انجام میدیگر نیاز به دید وسیع

 مفیدند(

 شبیه دامنه عمل یادگیرندگان استاین میانه انتقالی و تحولی  (6

محیط یادگیری باید با فضای کاری ترکیب شه تا چرخه تجربه، عمل و بازتاب نتایج قابل مشاهده باشد  و یادگیری  (7

 دهد؟ یکی شود.شود و چه زمانی یادگیری رخ میبا: چگونگی انجام کار توسط ما؟ جایی که کار انجام می

درنظر گرفته شده هد قصد و محتوا از فرآیندی که قصد یادگیری آن را داریم  جدا به طور معمول  و آنچه در عمل رخ می

 است و این مانعی برای یادگیری مواردی است که محتوا و فرآیند جدانشدنی هستند.

 سایر مواردی که ممکن است موجب مقاومت ما در برابر تغییر شوند:

یابیم برای کسب اهداف نیاز به یادگیری داریم. و به عبارت دیگر دهد. درواقع ما درمییادگیری میان نیاز و ترس رخ می    

ی باید نسبت به مفاهیم و دنیای پیرامون دچار باید شویم. برای یادگیرها و ناشناسها دچار استرس میدر مواجه با ناشناخته

شود. ساختار و مدل ذهنی ما به صورت فرضیات را به حالت تعلیق درآوریم. و این موجب استرس ضمیروجودی ما میپیش

ماست و  های لباس نیست که بتوان آنها را از هم جدا کرد و بخشی را به تن کرد، بلکه  پیوسته همراه با شخصیتجدا و تیکه

های ذهنی خودمان هستیم. یادگیری نیاز به سازمانهایی دارد که یادگیری تحولی باشد. در باشد و ما نقشهجدا از اینها نمی

یادگیری تحولی مشکالت بیرون و خارج نیستند که باید حل رفع شوند بلکه به نگاه و برخورد ما در رفع آنها بستگی دارند. 

خواهیم با یادگیری مفاهیم جدیدی را بیاموزیم و با ابزارهای جدیدی آشنا شویم است که ما می تناقضی که در یادگیری این

و در مقابل باید بدانیم که نادان هستیم و باید به شخص دیگری اجازه دهیم به ما آموزش دهد. باید بدانیم با همیاری، حمایت 

  و بینش در اجتماع قادر به غلبه بر مشکالت یادگیری هستیم.

ر سازمان  هستند که باهم مشارکت داشته و در تالش برای نشان دادن افرادی از مراکز د MITافراد رابط در مرکز یادگیری 

یادگیری آنچه آموخته شده در عمل هستند. آنچه اهمیت دارد این است که ساختار سازمان یادگیری برای بسط رهبری 

کت به سمت کنند و در حرجوامع شکل گرفته است. آنچه مهم است این است که این جوامع چگونه شکل گرفته و رشد می

 سازمانهای بزرگ مؤثر هستند؟ 

(فعالیتهای اصلی ساختاری 2( یافتن آنهایی که تمایل دارند 1کند: فورد ویس لئو سه مرحله در معماری تعامل ارائه عنوان می

 ( تجربیات کارکردی و تست آنها.3جوامع 



 

 
  

 استعداد  و آمادگی

غییر، هدردادن زمان است. در خالل رفع مشکالت باید بدانیم برخی از برای افرادی که آمادگی یا تمایل ندارند تالش برای ت

مسائل ناشی از طرز تفکر ما بوده است. تمایل بسیار مهم است خصوصا زمانی که نتایج عملی اندکی برای نمایش وجود دارد. 

 ر ابتدا به آنها داده شود. افرادی که تمایل اندکی برای تفکر سیستمی دارند نباید محروم شوند بلکه باید نقش کمتری د

 ساز(سازی ) فعالیتهای انجمنفعالیتهای جامعه

گردد. این سفری است که باید با همکاری سازی میاین تمایالت چگونه منجر به تجربیات عملی و فعالیتهای جامعه   

اه ما است که راهنمای ما است. همه های کاری همریکدیگر باشد و معلم با پاسخهای دقیق همراه نداریم، تنها تجارب و حوزه

دانم دهیم. صداقت، فروتنی و هدفمندی و نمیای بزرگتر  مشارکت میما قطعیات خود را رها کرده و خود را در جامعه

 دهد. انداز ما در سازمان یادگیرنده را شکل میچشم

 آزمایش و تجربه عملی

با مباحث عملی و مهم درتقال باشند. در مرکز ما برنامه یادگیری را   دهیم خالق، مصمم کهای پرورش میدر نهایت ما جامعه

های گفت و گو، البراتورهای گذرانیم. اخیرا دو پروژه  عملی درحال انجام است: پروژهبا مدیران در دوره معرفی می

دهد. و البراتور  یادگیری. پروژه گفت و گو روی ارتباطات متمرکز است و مباحثی که ممکن است در تیم مدیریت رخ

 های مدیریتی و مدیریت خدمات. یادگیری بر روی موضوعاتی چون: توسعه محصول جدید، حسابداری مدیریت، سیستم

 

 گیرینتیجه

های یادگیرنده کاری فردی نیست. نیازمند تغییر در مرکز فرهنگ است. باید از فرهنگی که بینش ما را از ایجاد سازمان

کند دوری بجوییم. ما مجبوریم محیط خود را کنترل کرده اما بخش هنری رو از دست جامعه جدا میفرهنگ و افراد را از 

پردازیم: زندگی در سازمانی بروکراتیک جایی که گیریم و بهایی که برای آن میدهیم. و ما کنترل رو به دست میمی

ه رقص درآوردن آرزوها و تغییر را از دست خواهیم شوخی و لذت سازمانی یادگیرنده در آن جایی ندارد. و ما فضایی برای ب

های های کسب و کار و کارکردن کنار یکدیگر داریم. نیاز به مدلداد. ما معتقدیم برای ایجاد تعادل نیاز به ایجاد گزینه

تاق و با انگیزه در گیرد که افراد مشای نشأت مییادگیری برای کسب و کار، اداره، خانواده و جامعه داریم. و اینها از جامعه

کند، ما مجدداً خاطره خود از ماهیت جامعه و آن هستند و مادامی که این جامعه فعالیت دارد و تغییرات اساسی را ایجاد می

 کنیم. فردیت خودمان و طبیعت شاعرانه از زبان و جهان و حافظه کلیت را کسب می

 


