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   رندهيادگيسازمان 

   آن با يهماهنگ ضرورت و تحول

  :ديدانيا ميآ

 ! وجود نداشتند2004 جهان، در سال 2010 شغل برتر سال 10ك از يچ يه �

 2,7 ن رقم حدودي ا2006كه در سال يشود، در حاليارد جستجو در گوگل ثبت ميلي م31در هر ماه  �

  !شد؟يده مي پرسين سواالت از چه كسي قبل از خلق گوگل ايبه راست. ارد بوده استيليم

 سال، تعداد 20 ارسال شد و امروز بعد از گذشت كمتر از 1992 در دسامبر سال يامك متنين پياول �

 !شتر استين بين كره زميشود، از تعداد ساكني كه در هر روز ارسال مييهاامكيپ

 يها برابر تعداد واژه5  تعداد،ني كه ا، وجود دارديسي واژه در زبان انگل000,540ش از ي بدر حال حاضر �

 !ر استيزمان شكسپن زبان در يا

 يش از اطالعاتي، بشوديچاپ م New York Timesك هفته در روزنامه ي كه در طول ياطالعاتحجم  �

 !نمودياش كسب ميزندگكل ، در طول 18ك فرد در قرن ياست كه 

� ... 

د ين مطلب است كه سرعت توليانگر ايز فوق، بي به آمار و ارقام شگفت انگيم نگاهي تامل و نيقدر

ا تمام ياما آ. ميكني ميافته و ما در عصر انفجار اطالعات زندگيش ياطالعات و دانش در جهان به شدت افزا

  خود را دارند؟  يت و بقاين شتاب روزافزون و حفظ موقعي با اي هماهنگيها آمادگسازمان

 از ياريه فورچون، طول عمر بسيج منتشر شده در نشريبر اساس نتا.  استين سوال عموماً منفيپاسخ ا

 جزو 1970 كه در سال ييهاك سوم شركتي! ستيك انسان ني يعي به اندازه نصف عمر طبيموسسات، حت

  ! بودندن رفتهي از ب1983اند، در سال ا بودهي شركت بزرگ دن500
  

  رندهيادگي سازمان يورتئ

كنند كه با  تالش مي،هاي خودها در دنياي پرتالطم امروز با تبيين اهداف استراتژيك و آرمانسازمان

يير اما آيا نيروهاي انساني آنها نيز آمادگي اين حجم تغ. پذيري خود را حفظ نمايند رقابت،درپيتغييرات پي

ها به داليل متعدد و عموم انسان. ريب به اتفاق موارد منفي استوال در اكثر قو تحول را دارند؟ پاسخ اين س

دهد كه انسانها مطالعات انجام شده نشان مي .دهندني در مقابل تغيير از خود نشان ميومختلف، مقاومتي در

 .دارند كه فهم و درك روشني از داليل تغيير داشته باشندتنها وقتي قدم در راه تغيير و تحول برمي

 اي به امرهاي پاياني قرن گذشته توجه ويژهن اساس مديران و محققين علوم مديريت در دههبر همي

هايي براي ايجاد يادگيري در بعد هاي زيادي كه در ايجاد روشپس از تالش.  يادگيري نمودند وير آگاهييتغ



 

تاً منجر به مطرح شدن ي كه نهاهاي يادگيري جمعي نيز در اختيار همگان قرار گرفتفردي انجام شد، تئوري

هاي مديريت ترين تئورييكي از انقالبيعنوان  به ، مشهور سازمان يادگيرنده توسط آقاي پيتر سنگهيتئور

  .ديگردقرن بيستم 

فضايي است كه افراد ضمن درك نقش سازنده خود در حركت جاد يانظريه سازمان يادگيرنده به دنبال 

ايش آگاهي و يادگيري مستمر، آماده هماهنگي با تغيير و تحوالت سريع در يك فرايند توام با افز سازمان،

 .دستيابي سازمان به اهداف استراتژيك، باشنددر محيط پيرامون خود و تسريع 
  

  ما روش

 با ييران قادر خواهند بود تا ضمن آشنايرنده، فراگيادگي سازمان ي آموزشيها مجموعه كارگاهيط

رنده و يادگي سازمان يهانيپليسيد.  آن آشنا شونديريگده، با موانع شكلرنيادگيل سازمان يضرورت تشك

 و همراه با ي به صورت كاربردي آموزشن دورهي است كه در ايز از جمله مواردي آنها نياده سازينحوه پ

 . ارائه خواهد شدي عمليهانيتمر
  

  دوره يها سرفصل

 رندهيادگي يهاسازمان ليتشك ضرورت −

  شآموز و يريادگي −

  رندهيادگي سازمان يهايژگيو و فيتعار −

  رندهيادگي سازمان يريگ شكل گانه 7 موانع −

  يستميس تفكر −

  يشخص يهاتيقابل و تسلط −

  يذهن يهامدل تيريمد −

  مشترك آرمان −

  يميت يريادگي −

  رندهيادگي سازمان يليتكم يهاهينظر −

  رندهيادگي سازمان در اطالعات يفناور و دانش تيريمد گاهيجا −
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