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This article is focused upon explaining the approach adopted by MIT's Organizational Learning 

Center, when the Center gets involved with organizations that desire to become "learning 

organizations." It states that the members of such organizations should be committed to a 

"galilean shift" of mind, and explains what that means in terms of changes in individual values 

and organizational culture.  

According to Kofman & Senge, building "learning organizations" --organizations which are 

capable of thriving in a world of interdependence and change-- requires basic shifts in how we 

think and interact. In this shift of mind, some of the questions which must be addressed are:  

Why do we confront learning opportunities with fear rather than wonder?  

Why do we derive our self-esteem from knowing as opposed to learning?  

Why do we criticize before we even understand?  

Why do we create controlling bureaucracies when we attempt to form visionary enterprises?  

Why do we persist in fragmentation and piecemeal analysis as the world becomes more and 

more interconnected?  

The Center perceives its work as an orchestrated effort to build "communities of commitment," 

i.e., to help build a group of organizations which are committed to make this change.  
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 اشتیاق؟چرا با فرصتهای یادگیری بیشتر با ترس برخورد میکنیم تا هیجان و 

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

 کنیم؟چرا قبل از ادراک آن را نقد می

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

 کنیم؟پیوستگی جهان مقاومت میچرا در مقابل تجزیه و تحلیل تکه تکه و بهم 

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 

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

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

بر   MITتاب اصل پنجم گروهی در دهی جوامع یافتیم. بعد از چاپ کشود. و این خالء را در ایجاد تعهد میان افراد و شکل

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

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

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

 تعهد به چی؟شوند. اما سوال اصلی اینجا این است که :دشوار انجام نمی

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

است. اینها محصوالت جانبی تالشهای هزارساله ما در غلبه بر دنیای  4و منفعل و واکنشی بودن 3، رقابت2تکه تکه شدن

. این سه مفهوم کارکرد ریشه عمیقی داردفیزیکی و توسعه فرهنگ صنعتی و علمی است. بنابراین جای تعجب ندارد این عدم

  مرتفع شوند بلکه باورهای منجمدی هستند که باید تغییر کنند.مشکل نیستند که 

 

                                                           
2 fragmentation 
3 competettion 
4 reactiveness 


