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 :دانيدآيا مي

  !وجود نداشتند 2004جهان، در سال  2010شغل برتر سال  10هيچ يك از  •

شود، در حاليكه در سال ميليارد جستجو در گوگل ثبت مي 87در هر ماه  •

 ،به راستي قبل از خلق گوگل. ميليارد بوده است 2.7اين رقم حدود  2006

 !شد؟اين سواالت از چه كسي پرسيده مي

واژه در زبان انگليسي وجود دارد، كه اين  000,540بيش از در حال حاضر  •

 !هاي اين زبان در زمان شكسپير استبرابر تعداد واژه 5تعداد، 

شود، بيش از اطالعاتي است كه يك فرد چاپ مي New York Timesحجم اطالعاتي كه در طول يك هفته در روزنامه  •

 !نموداش كسب مي، در طول كل زندگي18در قرن 

آمار و ارقام شگفت انگيز فوق، بيانگر اين مطلب است كه سرعت توليد اطالعات و دانش در جهان به  دردري تامل ق

ها آمادگي هماهنگي با اين شتاب روزافزون و اما آيا سازمان. كنيمشدت افزايش يافته و ما در عصر انفجار اطالعات زندگي مي

 حفظ موقعيت و بقاي خود را دارند؟ 

بر اساس نتايج منتشر شده در نشريه فورچون، طول عمر بسياري از موسسات، حتي . ن سوال عموماً منفي استپاسخ اي

اند، شركت بزرگ دنيا بوده 500جزو  1970ي كه در سال يهايك سوم شركت! به اندازه نصف عمر طبيعي يك انسان نيست

  !بودند از بين رفته 1983در سال 

توان تكرار مكرر اشتباهات، فقدان نگاه يكپارچه به مي را هاي بزرگ در عرصه رقابتازماناز جمله داليل اصلي شكست س

اما شايد عدم آمادگي ذهني مديران و كاركنان سازمان براي پذيرش تغيير . دانست... اي عمل كردن واحدها و سازمان، جزيره

به داليل متعدد و مختلف، مقاومتي دروني در مقابل تغيير از ها عموم انسانچراكه . ترين دليل باشداصلي ،و تحوالت مورد نياز

دارند كه فهم و برميقدم ها تنها وقتي در راه تغيير و تحول دهد كه انسانمطالعات انجام شده نشان مي. دهندخود نشان مي

  .درك روشني از داليل تغيير داشته باشند

اي به امر تغيير آگاهي و هاي پاياني قرن گذشته توجه ويژهمديران و محققين علوم مديريت در دهه ،بر همين اساس

هاي هايي براي ايجاد يادگيري در بعد فردي انجام شد، تئوريهاي زيادي كه در ايجاد روشپس از تالش. يادگيري نمودند

يادگيري جمعي نيز در اختيار همگان قرار گرفت كه نهايتاً منجر به مطرح شدن تئوري مشهور سازمان يادگيرنده توسط آقاي 

 .هاي مديريت قرن بيستم گرديدترين تئوريه عنوان يكي از انقالبيپيتر سنگه، ب

به دنبال ايجاد فضايي است كه افراد ضمن هاي مديريت تغيير و تحول، به عنوان يكي از نظريهنظريه سازمان يادگيرنده 

آماده هماهنگي با تغيير و  در يك فرايند توام با افزايش آگاهي و يادگيري مستمر،درك نقش سازنده خود در حركت سازمان، 

  .تحوالت سريع محيط پيرامون خود و تسريع در دستيابي سازمان به اهداف استراتژيك، باشند
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  :دورهرفتاري اهداف 

 هاي يادگيرندهشكل گيري نظريه سازمانهاي مفاهيم پايه و ضرورتبا آشنايي  •

 گانه سازمان يادگيرنده 5هاي اجمالي با ديسيپلينآشنايي  •

  

    :س مطالب دورهرئو

 مباني مديريت تحول در سازمان .1

 داليل و ضرورت تشكيل سازمان يادگيرنده  .2

 هاي يادگيرندهخلق سازمانگانه  7موانع  .3

  ادگيرندهيهاي سازمانديسيپلين .4

a. هاي شخصيقابليت توسعه 

b. تفكر سيستمي 

c. آرمان مشترك 

d. هاي ذهنيمديريت مدل 

e. ادگيري تيميي  

  هاي يادگيرندهرهبري سازمان .5

  هاي يادگيرندهمديريت دانش و سازمان .6

  

  )روزه 2(ساعت  16: مدت دوره

  

  :نكات قابل توجه

  .همراه استگروهي هاي آموزشي با اجراي بازي دورهبه منظور افزايش اثربخشي آموزشي،  •

 .شركت كنندگان در دوره پك آموزشي ارائه خواهد شد به كلية •

 .است كارفرما عهده به...)  و برد تيوا پرژكتور، تايد( ازين مورد يآموزش امكانات و محل نيتأم •
  

  

  

  

  

   گرفته تماس 021-22636128شماره تلفن اين دوره با برگزاري در صورت تمايل به 

  .دييفرما مراجعه www.aravco.irو يا به وب سايت 


