
 .ترين اثر پيتر سنگه دانسترا بايد بدون شك، شناخته شده The Fifth Discipline كتاب پنجمين فرمان يا

ين ا است كه براي هر مديري در حوزه كسب و كار، آشنايي با ديدگاه ها و الگوهاي پيتر سنگه دانشمند بزرگ مديريت استراتژيك و مدل هاي ذهني
  .دانشمند مديريت واجب است

شده است.  نوشته 1990پردازد، در سال با سازمان يادگيرنده و نيز مباني تفكر سيستمي مي كتاب پنجمين فرمان كه محتواي آن به آموزش مفاهيم مرتبط
 سازمان خود را به يك سازمان يادگيرنده تبديل كند اين كتاب براي يك مخاطب فرضي تدوين شده است كه عالقمند است

اركنان ك تواند براي رشد و پيشرفت خود، فقط به تعداد محدود و معدودي ازسازماني نمي ه در كتاب پنجمين فرمان اين است كه هيچپيام كلي پيتر سنگ
  .كار كنند و دنياي بيرون و مشكالت دروني خود را از نگاهي تازه ببينند ي اعضاي يك سازمان بياموزند كه با همخود تكيه كند. بلكه بايد همه

ادگيرنده تبديل ي خواهد يك سازمان يادگيرنده بنا كند (يا سازمان فعلي خود را به يك سازمانمي دهد كه اگر كسينگه در اين كتاب، توضيح ميپيتر س
 :كندنمايد. او اين پنج حوزه را به شكل زير فهرست مي گذاري سرمايه حوزه، پنج يتوسعه و ايجاد در بايد 		كند)

 تفكر سيستمي 

 هاي شخصيقابليت 

 هاي ذهنيمدل 

 چشم انداز مشترك 

 يادگيري تيمي  
 

با عناوين  در يك سازمان است كه آنها را Learning Disabilities هاي يادگيري ياناتواني از جمله بحثهاي زيبا و ارزشمند پيتر سنگه در اين كتاب،
 :دهدزير مورد اشاره قرار مي

 )ي شغلم (و تخصصممن يعن

 ون متخصصچ كنند. شايد شما هم برنامه نويساني را ديده باشيد كهشان تعريف ميرا با شغل افرادي كه گرفتار اين ويژگي (يا بيماري) هستند، خودشان 

Net. ي ديگر مثالًهستند، وقتي در مورد رشته PHP نند كه كبه اين فكر مي ي خود فكر كنند،رفرما يا مجموعهشود، قبل از اينكه به نياز كاصحبت مي
 .ندمطرح كن نشود و البته ممكن است اين دغدغه را در پوشش نظرات كارشناسي، پنهان كرده و ي دانش آنها خارجتكنولوژي مورد استفاده، از محدوده

 شمن در بيرون سيستم است 

ازمان س هاي ديگر است و هر مشكلي درهر مشكلي در دپارتمان ماست، ناشي از دپارتمان كند كهمي اين گونه بيماري، به اين شكل ظهور و بروز پيدا
  … از بازارهاي ديگر است و هاي ديگر است و هر مشكلي در بازار ماست، ناشيماست، ناشي از سازمان

 !توهم پذيرش مسئوليت و مواجهه با تهديدي كه وجود ندارد

بپذيريم كه  را خواهيم مسئوليت مواجهه با رويدادهاييناپذيري خطرناك است. خصوصاً وقتي مي ي مسئوليتهم، به اندازهپذيرش مسئوليت بيش از حد 
به آينده و اقدام  ان توجهها، انفعال را به عنونگري، هميشه به معناي پيشتاز بودن نيست. بعضي اند. به تعبير زيباي پيتر سنگه، آيندههنوز به وقوع نپيوسته

 .كنندمسئوالنه در برابر آن، توجيه مي

 هاي پختهقورباغه

ن را آ كنند يا به خاطر بزرگ شدن تدريجي تهديد،اند و احساس نگراني نميعادت كرده كساني كه به خاطر خراب شدن تدريجي اوضاع، به وضعيت فعلي
 .شوندمتوجه آن نميگيرند و جدي نمي

 يادگيري نادرست از تجربيات

مروز ا اينكه تجربيات ما چه دستاوردي داشته است، چندان ساده نيست. گاهي اوقات، يادگيري از تجربيات عالي است. اما فراموش نكنيم كه تشخيص
تايج تجربيات ن آموزيم، آيا واقعاً توانايي تشخيصها ميوقتي از تجربهشود. بايد ببينيم مي اش نماياناي داريم و چند ماه بعد يا چند سال بعد، نتيجهتجربه
 هاي خود را داريم؟و اقدام

 هاي تيميهاي مديريتي و فعاليتايمان بيش از حد به تيم

اي صورت حرفه ، بههاي مديريتييمتواند خطرساز باشد. بسياري از تاصول آن آشنا باشيم، مي هاي مديريتي و فعاليتهاي تيمي بدون اينكه بااعتقاد به تيم
وند و صورت ش توانند ساعتها جلسه بگذارند و عرق بريزند و خستهاند. آنها ميتربيت شده براي هيچ كاري نكردن و همزمان ايجاد تصويري از كار سنگين،

  يك نمايش است هيچ اتفاقي بيفتد و اين صرفاً جلسه امضا كنند و از سوي ديگر، خود متوجه باشند كه قرار نيست


