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مزایای یادگیریِ رقابتی   

 

تغییراتِ  شرکت مورد نظر قادر به دادن پاسخ مثبت به گذارد. اگر تأثیر میکارها و تغییرات بیرونی بر کسب

تغییرات و   ، بار خواهد بود. عالوه بر این، اگر شرکتفاجعه اش کار نباشد، نتیجهوپارامترهای خارج از کسب

حتی بدتر شود. سازمان یادگیرنده تواناییِ انطباق و پاسخ تواند می نکند، اوضاع  درک تحوالت اطراف خود را 

تر از هر چیز دیگری، نیاز به آمادگی در برابر  و مهم مهم در بخش تجارت را پرورش داده دادن به تغییرات 

 . دهد ایط بسیار دشوار را نیز آموزش میشر

قدم جلوتر است.  یادگیری، یک   سازمان یادگیرنده از سازمان غیریادگیرنده صرفاً به دلیل اشتیاقش برای

 زیرا:  ،اند ها در همان درجات اولیه ماندهبسیاری از سازمان

هاست و از این رو از تغییر  اه و موقعیتشان برابر با هویت آناند. جایگ مندان به روزمرگی عادت کردهکار •

عملکردهای مختلفی را که  عدد و های مت دارای مهارتکارمندانِ ،های یادگیرندههراسند. سازمانمی

 دهد.ها تطبیق می ند، شناسایی کرده و خود را با آنقادر به انجامش هست انآن

فرسا را تجربه  ی سخت و طاقتا غالباً هنگامی که شرکت یک دوره غرور بنامید یا وفاداری، امآن را  •

اما  مطرح است.  هم  از جانب عملکرد خود شرکت نیست، بلکه بحث رقابت صرفاً فقط کند، قصور می 

ها  به عنوان عاملی برای ایجاد تغییر در سازماناز مسیر اصلیِ خود منحرف شده و دیگر  مفهوم رقابت  

   شود.های بد میایجاد عادتاشتباه، باعث  ازی . عدم آگاهرودبه شمار نمی

ی هر رویداد مثالً از  کردن علت آن، فقط نسبت به نتیجه کنوکارها تمایل دارند به جای ریشهکسب •

دست دادن درآمد، واکنش نشان دهند. باید همیشه موقعیت بزرگتری را بررسی کنیم. صرفاً با بررسیِ  

تواند سردرد را  ر شود. مثالً، پزشک به راحتی نمیشویم که این اتفاق تکرااثر آن، فقط باعث می

 کند. کند، بلکه علت اصلی را بررسی می  چند قرص درمانتشخیص دهد و بیمار را با 


