چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

به روز بودن
آیب آهبدٍ ی یبدگیشی سّػ ُبی جذیذ ُغتیذ؟دس طْل صهبى ُویؾَ تغییش ّجْد داسد ّ ُیچ گبٍ ُن هتْلف ًویؾْد .هذیش
خْة کغی اعت کَ اص تغییشات پذیذاس ؽذٍ دس جبهؼَ آگبُی داؽتَ آهبدٍ ی ُوبٌُگ ؽذى ثب آًِب ثبؽذ.دس ُش صهیٌَ ی
کبسی کَ فؼبلیت داسیذ  ،دس صٌؼت ،دس فشّؽگبٍ  ،دستْسیغن  ،دس خذهبت ؽِشی ،دس آهْصػ ّ پشّسؽف دس ثبتکذاسی ّ خذهبت
هبلی ،دس خذهبت پلیغی یب ُش جبی دیگش ،عبصهبى ؽوب ثَ طْس هذاّم هْاجَِ ثب تغییش اعت ّ ًمؼ ؽوب ًویتْاًذ اص تبثیش آى
دّس ثوبًذ .رائمَ ّ اًتظبسات هشدم تغییش هیکٌذ،لْاًیي ،تکٌْلْژی ،طشص تلمی افشاد اص کبسًْ،ع تْلیذات ّ خذهبت ،افشادی کَ ثب آًِب
کبس هیکٌیذ ُوَ تغییش هیکٌٌذ ّ خْد ؽوب ًیض پیش هیؾْیذپظ دسدبل تغییش ُغتیذ.آیبآهبدٍ ایذ کَ هتٌبعت ثب دًیبی دس دبل
تغییش ،تغییش کٌیذ؟ایٌک اس آعبى ًیغت .هخصْصب صهبًی کَ عشػت تغییش ثغیبس صیبد ثبؽذ ّ یک ًفش فمظ ثشای دّام آّسدى دس
هذلی کَ ُغت ثبیذ تالػ صیبدی ثکٌذ .ضوي ایٌکَ ُویؾَ ّعْعَ ای ثشای ایشادگیشی ّ هؼبف کشدم ّجْد داسد .هذیشاًی
کَ هذتی کبس کشدٍ اًذ هیتْاًٌذ ثگْیٌذ کَ ایي فمظ یک گْل صًک اعت ،هْلتی اعت،لجال ُن اص ایٌِب دیذٍ این ..ؽؼ هبٍ کَ
ثگزسد فشّکؼ خْاُذ کشد .اهب ثؼضی تغییشات سا ًویتْاى دّعت ًذاؽت.ثبیذآًِب سا پیؼ ثیٌی کشد ّ ثشای کٌتشل یب عبصگبسی ثب
آًِب ّ ثشًبهَ سیضی دسعت اسصیبثی ؽبى کشد ّ ساٍ ُبی هٌبعت تغییش خْدساًیض پیذا کشد.اگش ایي کبس سا ًکٌین کغبًی کَ آى سا
اًجبم هیذٌُذ هب سا اص هیذاى ثَ دس خْاٌُذ ثشد .چک لیغتِبی ایي لغوت ً،یبص ثَ ًچغجیذى ثَ کبس ػبدی ّ تْجَ ثَ تغییش سا
ثَ ػٌْاى فشصتی هٌبعت ًَ یک هؾکل ثَ ؽوب یبدآّسی هیکٌذ.

شاهد چه تغییراتی بوده اید؟
.1

عَ تغییش ػوذٍ سا کَ دس طْل دّاصدٍ هبٍ گزؽتَ دسعبصهبى ؽوب اتفبق افتبدٍ ًبم ثجشیذ؟

.2

چَ چیضُبیی ثبػث ایي تغییشات ؽذٍ اًذ؟

.3

آیب ایي تغییشات سّی کبس ؽوب یب کبس افشادی کَ هججْسیذ ثب آًِب کبس کٌیذ تبثیش داؽتَ اعت؟

.4

آیب هججْس ؽذیذ ساٍ جذیذی ثشای کبسکشدًتبى پیؼ ثگیشیذ؟

.5

اگش ایي طْس اعت آیب ًتیجَ سضبیت ثخؼ ثْدٍ اعت؟

.6

ثشای یبدگیشی ساٍ ُبی جذیذ هؾکل داؽتیذ؟

.7

چَ هذت لجل اص تغییش اص آى هطلغ ؽذیذ؟

.8

آیب اگش صّدتش هطلغ هیؾذیذ یبدگیشی ساٍ ُبی جذیذ آعبًتش هیؾذ؟

.9

آیب هیتْاًیذ عَ تغیییش ػوذٍ ی ثؼذی سا کَ ادتوبال سّی عبصهبى(یب لغوت) ؽوب تبثیش خْاٌُذ داؽت پیؼ ثیٌی
کٌیذ؟

 .11آیب هیذاًیذ کَ چگًَْ ثبیذ ساٍ ُبی خْدسا دس ًتیجَ ی تغییشات ،تغییش دُیذ؟
 .11آیب فکشهیکٌیذثَ اًذاصٍ ی کبفی تغییشات ساپیؼ ثیٌ ی کشدٍ ایذّآهبدٍ ی تغییشؽذٍ ایذ؟(اگش کشدٍ ایذآیبکبهال هطوئٌیذ!)
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آمادگی تغییر
دسثبسٍ ی عْال  11فْق الزکش تؼذادی عْال کَ ثبیذ اص خْدتبى ثپشعیذ رکش ؽذٍ اعت:
آسی

اعتفبدٍ اص اطالػبت هٌتؾش ؽذٍ

خیش

.1

آیب سّصًبهَ ی هشثْط ثَ کیفیت سا هیخْاًیذ؟

.2

آیب ثَ طْس هشتت هجالت فٌی  /دشفَ ای سؽتَ ی خْدتبى سا هیخْاًیذ؟

.3

آیب دس دّاصدٍ هبٍ گزؽتَ کتبثی دسثبسٍ ی هذیشیت (ثَ غیش اص ایي کتبة) خْاًذٍ ایذ؟

.4

آیب دس دّاصدٍ هبٍ گزؽتَ کتبة جذیذی سا کَ دسثبسٍ ی هذیشیت هٌتظش ؽذٍ اعت خْاًذٍ ایذ؟

.5

آیب هیتْاًیذ ًْؽتَ ُبی کلیذی اًتؾبس یبفتَ دس سؽتَ ی خْدسا دس دّاصدٍ هبٍ گزؽتَ رکش کٌیذ؟

.6

اگش ًَ،آیب هیذاًیذ چگًَْ هیتْاًیذ اص آًِب هطلغ ؽْیذ؟

.7

آیب هیذاًیذ چَ اطالػبت هٌتؾشؽذٍ ای دسعبصهبى ؽوب رخیشٍ ؽذٍ اعت ّ ثَ چَ ًذْی هیتْاًیذ ثَ آًِب دعت
یبثیذ؟

.8

آیب ثبًک اطالػبتی کبهپیْتشی سا کَ دبّی اطالػبت هشثْط ثَ سؽتَ ی ؽوب ثبؽذ هی ؽٌبعیذ؟

.9

آیب هیذاًیذ کَ کجب ّ چگًَْ اص آًِب اعتفبدٍ کٌیذ؟

 .11آیب دس دّاصدٍ هبٍ گزؽتَ خْاعتبس اطالػبتی دسثبسٍ ی هْ ضْػبت فٌی یب هذیشیتی اص اداسات دّلتی ،اًجوٌِبی دشفَ
ای ّ غیشٍ ؽذٍ ایذ؟
 .11آیب هیتْاًیذ ثذّى آهبدٍ ؽذى دسثبسٍ ی هغبئل جبسی دس دشفَ ی خْدتبى ثَ یکی اص کبسکٌبى عطخ پبییٌتش اطالػبتی
ثذُیذ؟
 .12آیب هشتجب تلْیضیْى توبؽب هیکٌیذ یب ثَ اخجبس سادیْ دس هْسد اهْس جبسی ،اجتوبػی ّ تْعؼَ ی تکٌْلْژی گْػ هیکٌیذ؟

آسی

آهْصػ

خیش

 .13آیب هشتجب دًجبل اطالػبت هشثْط ثَ دّسٍ ُبی آهْصؽی ،کبسػولی،کٌفشاًغِب،عویٌبسُب ّ غیشٍ کَ ثشگضاس خْاٌُذ ؽذ
ّ هیتْاًٌذ دس ثَ سّص کشدى تْاًبیی فٌی ّ دشفَ ای ؽوب کوک کٌٌذ ُغتیذ؟
 .14آیب دس ؽؼ هبٍ گزؽتَ دسثبسٍ ی ایٌکَ ثبیذ اص کذام فشصت آهْصؽی ثشای ثَ سّص کشدى خْدتبى اعتفبدٍ کٌیذ فکش
کشدٍ ایذ؟
 .15اگش ایي طْس اعت آیب ثشای ثَ دعت آّسدى چٌیي فشصتِبیی تالػ کشدٍ ایذ؟
 .16آیب دس ؽؼ هبٍ گزؽتَ دس یک دّسٍ ی آهْصؽی ،کبسگبُی،عویٌبّ غیشٍ ؽشکت کشدٍ ایذ؟
 .17آیب دس ؽؼ هبٍ گزؽتَ اص ًْؽتَ ُبی هشثْط ثَ آهْصػ هکبتجَ ای اعتفبدٍ کشدٍ ایذ؟

تجبدل اطالػبت

آسی

خیش

 .18آیب عؼی کشدٍ ایذ ًظشات جذیذ اص کبسکٌبى خْد دسیبفت کٌیذ؟
 .19آیب کبسکٌبى خْدسا تؾْیك هیککٌیذ کَ اطالػبتؾبى ثَ سّص ثبؽذ؟
 .21آیب هشتجب آخشیي اطالػبت سا ثب ُوکبساى عبصهبًی خْد هجبدلَ هیکٌیذ؟
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 .21آیب ًْؽتَ ُبی هشثْط ثَ فؼبلیتِبی عبیش عبصهبًِب سا دس سؽتَ ی خْد هطبلؼَ هیکٌیذ؟
 .22آیب تبصگی اصعبصهبى دیگشی کَ کبسػ دسسؽتَ ی ؽوبیبهشثْط ثَ سؽتَ ی ؽوبعت ثبصدیذکشدٍ ایذ؟
 .23آیب ػضْ فؼبل یک اًجوي دشفَ ای ُغتیذ؟
 .24آیب دس دّاصدٍ هبٍ گزؽتَ ثَ تْصیَ ُبی یک هتخصص دسسؽتَ ی خْدتبى گْػ کشدٍ ایذ؟
 .25آیب هیذاًیذ کذام داًؾگبُِب یب عبصهبًِبی تذمیمبتی دسثبسٍ ی هْضْػبت هشثْط ثَ سؽتَ ی ؽوب تذمیك هیکٌٌذ؟
 .26ؽیؼ
 .27آیب هیذاًیذ کَ چگًَْ اطالػبتی دسثبسٍ ی ًتیجَ ی ایي تذمیمبت کغت کٌیذ؟
 .28آیب اص خذهبت هؾبّسٍ ای کَ اداسات دّلتی یب عبصهبًِبی هغتمل اسائَ هیذٌُذ اطالع داسیذ؟
 .29آیب ؽوب اص آى دعتَ افشادی ُغتیذ کَ ُوکبساى آًِب سا«اسائَ کٌٌذگبى اطالػبت دسعت دسثبسٍ ی یبفتَ ُبی جذیذ»
هیؾٌبعٌذ؟

اگش پبعخ ؽوب ثَ تؼذاد صیبدی اط عْاالت فْق ًَ اعت ،ثبیذ دس ثَ سّص ثْدى کبسُبیتبى ؽک کشد.ثِتش اعت ثجیٌیذ کذاهیک اص
لذهِبی رکش ؽذٍ دس فْق سا ثبیذ ثشداسیذ تب دفؼَ ی ثؼذ کَ ایي چک لیغت سا ػالهت هیضًیذ دس «ثَ سّص ثْدى» دس عطخ
ثبالتشی اسصیبثی ؽْیذ.

چه تغییراتی ممکه است رخ دهد
ثشای ایٌکَ ُویؾَ چؾوتبى ثَ آیٌذٍ ثبؽذ یکی اص ساٍ ُبی خْة خْاًذى کتبثِبی تفکش ثشاًگیض اعت کَ خجشگبى ّ ثضسگبى
ػلْم اجتوبػی اص جولَ افشاد صیش ًْؽتَ اًذ:


)?Jonathan Gershuny (after industrial society



)Alvin Toffler (future shock



)Nancy Foy (the yin and yang of organization



)Herman Kahn (the next 200 years



)Tom Stonier (the wealth of information



)Marilyn Ferguson (the aquarian conspiracy



)Fritz Schumacher (small is beautiful



)Clive Jenkins and Barrie Sherman ( the collapse of work



)Daniel Bell (the coming of post-industrial society



)Hazel Henderson (Creating altenative futres



)Hohn Naisbitt (megatrends

ؽوب هججْس ًیغتیذ ثب ُش چَ آًِب هیٌْیغٌذ هْافك ثبؽیذ ّ ًویتْاًیذ ُن ثبؽیذ صیشا آًِب خْدؽبى ُن ثب ُن تْافك ًذاسًذ اهب
خْاًذى آًِب ثَ ؽوب کوک هیکٌذ تب دسثبسٍ ی ایٌکَ چیضُب هیتْاًٌذ (ّؽبیذ ثبیذ)طْس دیگشی ًیض ثبؽٌذ فکش کٌیذ .دس ایٌجب دٍ ساٍ
کَ دس آخشیي کتبة فْق هؾخص ؽذٍ رکش هیگشدد .فکش هیکٌیذ کذاهیک اص آًِب (دس دبل دبضش یب آیٌذٍ) ثشای عبصهبى ّ هبس
ؽوب ّ ًْع هذیشی کَ هیخْاُیذ ثبؽیذ ثَ دسد هیخْسًذ؟
.1

چشخؼ اص دبلت تْلیذ کبال ثَ تْلیذ ّ تْصیغ اطالػبت

.2

سؽذ فؼبلیتِبی خذهبتی ثَ افشاد  :هؾبّسٍ ،هشالجتِبی ّیژٍ ی عالهتی ّ صیجبیی ،تْسیغن ّ غیشٍ
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.3

ایٌکَ ثبیذ جْاثگْی تغییشات ثشای هثبل دسهٌبثغ جذیذػشضَ یبدسسلبثت جذیذ کؾْسُبی هٌبطك هختلف دًیبثبؽین؟

.4

لشثبًی کشدم هٌبفغ کْتبٍ هذت ثشای ثمبی ثیؾتش دس آیٌذٍ

.5

چشخؼ اص عیغتن تصوین گیشی هشکضی ثَ عیغتن تصوین گیشی غیش هتوشکضّ،اگزاسی اجشای کبس ثَ عطْح پبییٌتش
ّ اعتمالل ثیؾتش ّادذُبی هذلی

.6

چشخؼ اص سّػ تِیَ ی کبال ّ خذهبت اص طشیك عبصهبى ثَ خْدیبسی ّ اجشای کبس ثَ دعت ّادذ ُبی هذلی

.7

چشخؼ اص سّػ پیگیشی ًمطَ ًظشات افشاد (هثل هؾتشیبى،عِبهذاساى یب اػضبی اتذبدیَ) اص طشیك ًوبیٌذگیِب ثَ
پیگیشی هغتمین خْد افشاد افشاد

.8

چشخؼ اص علغلَ هشاتت سعوی ثَ ؽجکَ ی غیش سعوی کَ افشاد ثب تْجَ ثَ ػالیك هؾتشکؾبى ثَ ُن ثپیًْذًذ

.9

سؽذ ًبثشاثشهٌبثغ التصبدی ّ اجتوبػی ثیي ؽوبل ّ جٌْة

ُ .11ن افشاد ّ ُن عبصهبى طیف ّعیؼی دس دك اًتخبة داؽتَ ثبؽٌذ

پیؾٌِبد :اگش خْدسا ثشای آیٌذٍ آهبدٍ ًکٌیذ ثَ صّدی هتْجَ خْاُیذ ؽذ کَ تجشثَ ُبی هذیشیتی ؽوب ثَ دسد گزؽتَ هیخْسد

هٌجغ  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشجوَ ی ػجبط دُمبًی
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