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 چکیده 

محیط متالطم و طوفانی تغییر برای تحقق بخشیدن به رسالت های خویش،  امروزه سازمان ها در

ناچار به تحول و همگون سازی ساختار و فرآیندهای خود با نیازهای محیطی می باشند تا عملکرد 

گیری موثر عملکرد ¬مدیریت موثر بر اندازه. سازمان را افزایش داده و اهداف آن را محقق سازند

چو، )به عملکرد و سنجش آن در مطالعات مدیریت بسیار حائز اهمیت است  وابسته است لذا توجه

1122.) 

 

 سازمان یادگیرنده ، آموزش ، عملکرد کارکنان و نوع آوری: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

های جدی مواجه کرده تغییر و تحوالت سریع محیطی، میزان پیچیدگی و ابهام را افزایش داده و مدیریت سازمانها را با چالش 

در چنین شرایطی استفاده از پارادایم قدیمی فرماندهی و کنترل که بر تخصصگرایی و کارایی تأکید دارد و به ایجاد . است

 . سازمان های چند بخشی منجر میشود چاره ساز نیست

به عقیده آریه . را نخواهند داشتسازمان ها بدون یادگیری ازتجربیات خود و دیگران توان مواجهه اثربخش با چنین شرایطی 

لذا . دگاس درشرایط کنونی، یادگیری تنها مزیت رقابتی پایدار است به عبارتی، محور پارادایمهای جدید، یادگیری است

شکل . سازمانهایی موفقترند که سریع تر و بهتر از رقبا به شناخت و انطباق با سرعت فزاینده تغییرات محیطی دست می یابند

 . ین رویکرد به اوایل قرن بیستم باز می گرددگیری ا

سازمان های مذکور . چنین شرایطی سازمانها به فکر اصالح قوانین و مقررات خود به منظور تطبیق با شرایط محیط برآمدند

 .بیش از آنکه تطبیقی باشند تحولی هستند

رتقای یادگیری جمعی و ارتقای ظرفیت درچنین سازمانهایی همه کارکنان به کشف، بهره برداری، انتقال دانش، ا �

 .آرمان، ارزش و مدل های ذهنی به عنوان رویکرد جدید سازمان های یادگیرنده به شمار میروند. خلق آینده تشویق میشوند

 در حالیکه این رویکرد در سازمان های سنتی عبارت از مدیریت، سازماندهی و کنترل است

سازمان . الح قوانین و مقررات خود به منظور تطبیق با شرایط محیط برآمدندر چنین شرایطی سازمانها به فکر اصد �

 .های مذکور بیش از آنکه تطبیقی باشند تحولی هستند

درچنین سازمانهایی همه کارکنان به کشف، بهره برداری، انتقال دانش، ارتقای یادگیری جمعی و ارتقای ظرفیت خلق آینده 

در حالیکه این .دل های ذهنی به عنوان رویکرد جدید سازمان های یادگیرنده به شمار میروندآرمان، ارزش و م. تشویق میشوند

  رویکرد در سازمان های سنتی عبارت از مدیریت، سازماندهی و کنترل است

 یادگیری سازمانی چیست؟

 .  داند ا میه یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراك گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان افراد تیم

 «.کسب و کاربرد دانش، مهارتها، ارزشها، عقاید و نگرشهای بهبود بخش در جهت نگهداری، رشد و توسعه سازمان»    

 Probst and Buchel  1997) )یادگیری سازمانی را چنین تعریف می کنند : 

غییر دانش و ارزشهای سازمان به طوری که توانایی یك سازمان به عنوان یك کل در کشف خطاها و اصالح آنها و همچنین ت    

 .مهارتهای جدید حل مسئله و ظرفیت جدید برای کار ایجاد شود

سازمانی که در آن الزم نیست یادگیری  را فرا » :سازمان یادگیرنده را اینگونه تعریف می کند(  2991) سنگه : تعریف مفهومی 

سازمان یادگیرنده گروهی از افراد هستند که . سازمان تزریق می شود بگیرید، بدین علت که یادگیری خود به خود به بافت 

سازمانی با فلسفه وجود ی دیرینه برای  .ی خواهندخلق کنند افزایش می دهندبطور مداوم ظرفیت خود را برای آنچه که م

 .«پیش بینی و عکس ال عمل نسبت به تغییرات، پیچیدگی ها و موارد نامعلوم

 ه مشخصاتی دارد؟سازمان یادگیرنده چ

سازمان یادگیرنده از نظر پیتر سنج، سازمانی است که با استفاده از افراد، ارزشها و سایر خرده سیستمها، و با تکیه بر درسها و 

به نظر وی اجزای . تجربه هایی که به دست می آورد، به طور پیوسته عملکرد خود را تغییر می دهد و آن را بهبود می بخشد

 :مان یادگیرنده عبارتند ازاصلی هر ساز

 مدل های ذهنی  •

 تسلط فردی  •

 خود •

 یادگیری  •
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 گفتگو  •

 تفکر سیستمی  •

 .در این سازمانها ، همه افراد شیوه های قدیمی اندیشیدن را کنار می گذارند: مدلهای ذهنی -2

پیتر سنج،  .برخورد دارند در این سازمانها، افراد خودآگاه بوده، به طور باز با دیگران( : مهارت شخصی)تسلط فردی  -1

  .تسلط فردی را به عنوان بنیاد سازمان یادگیرنده می داند

 :خود یادگیری -3

هدف کارکنان فقط ارائه کار و انجام وظایف موجود به نحو احسن نیست، بلکه یادگیری مستمر و مداوم نیز جزو وظایف 

 .ند و این نیازمند تعهد به خودیادگیری استافراد باید یاد بگیرند،چگونه به طور مستمر بیاموز. آنهاست

 :گفتگو -4

  .همه اعضای این سازمانها به شناسایی و تعریف برنامه های عملی خود می پردازند و در مورد آنها توافق حاصل می کنند 

 

د و همچنین بیشترین گفتگو عالی ترین شکل ارتباط خالقانه و دو طرفه بوده و دربرگیرنده بیشترین جستجو در افکار و عقای. 2

 .توضیح و اظهار عقیده و بیان افکار است

 . گفتگو ابزار و روش یادگیری تیمی است. �1

از ویژگی ها ی آن میتوان به دیدن کل درمیان جز، جستجو  برای درك مدل های ذهنی و فرض های بنیانی، بازکردن . 3

 .مسایل و  خلق معانی مشترك اشاره کرد

 .ه اعضای این سازمانها یاد می گیرند که کل سازمان چگونه کار می کندهم: تفکر سیستمی -5

 .را ببینیم( تصویر بزرگ)الگوهای کالن 

برای اینکه سیستمی را قادر سازیم که به گونه ای اثربخش، عمل کند باید آن را بفهمیم، یعنی بتوانیم رفتارآن را توضیح دهیم؛ 

 .  سیستم در سیستم بزرگتر است و این مستلزم آگاهی از کارکرد و نقش آن

 چرا یادگیری سازمانی مهم است؟

 .تجدید سازمان، تغییر ساختار و مهندسی مجدد برای موفقیت( 2

 .عدم توانایی دانشگاه ها در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز هزاره سوم( 1

 .سال3تا1مضاعف شدن دانش در هر ( 3

 .نهارقابت جهانی ازسوی قدرتمندترین سازما( 4

 .پیشرفت های غیر منتظره تکنولوژی پیشرفته( 5

 (.شواتد و مارکوارد)نیاز مبرم سازمانها برای انطباق با تغییر ( 6

به همین دالیل نیاز به سازمانی هست که بطور مداوم درصدد یادگیری بهتر و ایجاد تغییرات عمده به منظور انطباق و ادامه ی  

 .حیات در دنیای جدید باشد

 مؤثر در یادگیری سازمانی عوامل

توانمندسازها عواملی هستند که سازمان را در تبدیل به یك سازمان یادگیرنده یاری : (Enablers)توانمندسازها -2 �

 : شامل . کنند می

  ها ها و سیاست استراتژی 2-1 �

  (leader ship)رهبری  2-3 �

  (فرایندهای منابع انسانی)مدیریت افراد  2-4 �

  فناوری اطالعاتاستفاده از  2-5 �
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ساز مهیا باشد اما محیط الزم برای رشد سازمان یادگیرنده وجود نداشته باشد، تمامی  اگر تمامی عوامل توانمند: محیط -1

 .ثمر و یا الاقل کم اثر خواهند بود کوششها بی

 ها و باورها ارزش -1-1

 زبان -1-3

 گفتار و رفتار افراد سطح باال -1-4

 پولاختصاص زمان و  -1-5

 قدرت مالکیت -1-6

  غرور و پیش داوری -1-7

  عملکرد سازمانی

 : تعریف مفهومی 

هایی که بر عهدة دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر رفتن از آن و انجام مسئولیت: عملکرد سازمان، عبارت است از

برنامه ریزی عملکرد؛ یعنی تعیین اهداف و ( 2: مدیریت عملکرد، در برگیرندة سه کنش عمده است. افراد گذاشته شده است

آموزش؛ یعنی ( 1هایی برای رسیدن به این اهداف؛ ها برای پیروان، در ابتدای دورة برنامه ریزی و تدوین طرحدستورالعمل

یابی کلی از تجدید نظر در عملکرد؛ یعنی ارز( 3های عملکرد ؛ های پیشرفتی برای تقویت نقشهبازخورد روز به روز و فعالیت

ند تا برنام هریزی عملکرد،  روش موضعی در مورد مدیریت عملکرد، مدیران را توانا میك .ریزیعملکرد برای دورة خاص برنامه

آموزش و تجدید نظر را با انتخاب آن دسته از فنون مدیریتی به صورتی فردی در آورند که مناسب موقعیت منحصر به فردی 

  (. 2372هرسی و بالنچارد، )شونده رو میاست که پیروان با آن روب

شواهدی وجود دارد « بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و عملکرد سازمانی»در مقاله ای با عنوان ( 1125)پوخارل و چوی 

سطوح که تایید می کند که سطح یادگیری سازمانی تاثیر مثبت بر عملکرد سازمانی دارد و در روابط بین یادگیری سازمانی در 

این تحقیق یك ساختار مفید برای دیگر محققان جهت مطالعه . گروهی و عملکرد سازمانی نقش واسطه ایفا می کند/ فردی 

همچنین شواهدی از همسانی درونی و قابلیت اطمینان . ابعاد یادگیری و روابط با سایر متغیرهای عملکرد سازمان ارائه می دهد

  .ن یادگیرنده در نتایج وجود داردسازه از ابعاد سازما

  نوآوری سازمانی

نوآوری سازمانی عبارت است از نوآوری محصول و نوآوری فرآیند، و همچنین نوآوری به بهبود در محصوالت : تعریف مفهومی 

باکر، )نامیده می شود  موجود و توسعه محصوالت جدید تقسیم می شود، که مورد اول نوآوری تدریجی و دوم نوآوری بنیادین،

  (.1115هوشی و ایتو، 

به . فناوری اطالعات یکی از مهمترین و موثرترین توانمندسازها در سازمانهای یادگیرنده است: استفاده از فناوری اطالعات 

ده ناقص و توان ادعا کرد حتی در صورت وجود سایر توانمندسازها، بدون فناوری اطالعات تحقق سازمان یادگیرن طوری که می

 .یا غیر ممکن خواهد بود

 :های زیر هستند سازمانهای یادگیرنده نیازمند حداقل قابلیت

 هوش و حافظه سازمانی جهت حفظ و نگهداری و انتشار دانش و تجربه؛ –

 امکانات همکاری، هماهنگی و کار تیمی ورای مرزهای جغرافیایی و حتی زمانی؛ –

 ؛…ها و ایلبرقراری ارتباط جهت تبادل پیام، ف

 .ایجاد، بازیابی و ارایه اطالعات بهنگام –

وجود . تمامی قابلیتهای پیش گفته و بسیاری از قابلیتهای دیگر مورد نیاز، توسط فناوری اطالعات قابل تحقق هستند –

 .کنند های دانش، گروه افزارها، سیستمهای پست الکترونیك، و سایر ابزارها به این مهم کمك می پایگاه
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ثبت آمار و . سیاری از سازمانهای یادگیرنده با به کارگیری این ابزارها توانسته اند تحوالت چشمگیری به وجود آورندب –

ها و متخصصان و بسیاری از اطالعات  های علمی ، تجارب به دست آمده در حین عمل، انواع تخصص اطالعات مختلف، یافته

توان از سیستم اروینگ  برای مثال، می. سازد از این دست هستند رقبا مجهز می حیاتی دیگر که سازمان را در محیط و در مقابل

(Earwing ) در شرکت کامپیوتری ،ICL  عضو است و یا شبکه واکنش سریع  2511که سیستم مربوط به جامعه تخصصی با

(Rapid Response Network )و تجارب در موسسه  ای مکنزی و یا سیستم به اشتراك گذاری اطالعات در شرکت مشاوره

 .نام برد« پرایس واترهاوس»

 :فرهنگ و فضای حامی یادگیری

اگر تمامی عوامل ایجاد سازمان یادگیرنده فراهم باشد اما فرهنگ الزم وجود نداشته باشد ایجاد سازمان یادگیرنده موفق  –

 : های فرهنگی عبارتنداز نخواهد بود بعضی از شاخصه

شود،  گیرنده ارزشهای حامی یادگیری است که در ارتباطات سازمانی به طور مرتب از آن یاد میدر بر: ها و باورها ارزش –

گیرند و آزادند تا مفروضات را  شود، افراد مسئولیت یادگیری خود را به عهده می یادگیری وارد مکالمات و زندگی کاری افراد می

 .زیر سوال ببرند و بدون ترس از اتهام اشتباه کنند

 یاد کرد« نوکیا»خود از یادگیری به عنوان ارزش و راه  2993در گزارش ساالنه « نوکیا»ثال، مدیرعامل شرکت برای م

های آموزش به یادگیری، سرپرست به مربی و  تغییر لغات و زبان در جهت حمایت از یادگیری برای مثال تغییر واژه: زبان –

 .نظایر آن 

. ها، توقعات و رفتار مدیران ارشد بیان کننده آن چیزی است که برای سازمان حیاتی استپیام: گفتار و رفتار افراد سطح باال –

کنند، لذا توجه و تمرکز مدیران ارشد بر  افراد از این گفتارها و پیامها آن چیزی را که الزم است جهت رفتار خود دریافت می

 .یادگیری بسیار ضروری است

پاسخ به این پرسش که آیا منابع . مان و پول یك نکته مهم در فرهنگ سازی استتعهد به اختصاص ز: اختصاص زمان و پول 

سرمایه گذاریهای مربوط به یادگیری باید . شوند یا سرمایه گذاری، بسیار حیاتی است صرف شده برای یادگیری هزینه تلقی می

 .جزو اولویتها باشند

 .د و اختصاص به شخص یا واحد خاص نداردیادگیری چیزی است که همگان مالك آن هستن: قدرت مالکیت –

بزرگترین موانع یادگیری سازمانی، سیاست بازی ،غرور، ایجاد امپراتوری و استفاده از اطالعات به عنوان : غرور و پیش داوری –

 .دآورن سازمانهای یادگیرنده با به اشتراك گذاری اطالعات و تجربه ، فضای سازمانی متفاوتی به وجود می. قدرت است

 

 مؤلفه های یادگیری سازمانی

نتیجه یادگیری جمعی است که در سطح راهبردی ایجاد میشود و شرط یادگیری در سطح عملیاتی به . چشم انداز مشترك

 .حساب می آید

مجموعه ای از ارزشها و باورهای مشترك است که در تعامل با کارکنان، ساختار سازمان وسیستمها کنترل، . فرهنگ سازمانی 

 .نجارهای رفتاری را پدید میآورده

 .بر همگرایی کارکنان سازمان تأکید دارد. کار و یادگیری گروهی

ابزاری قدرتمند برای تسهیل یادگیری است و نشان دهنده آن است که اقدامات کوچك و متمرکز در صورتی . تفکر سیستمی

 .جاد کنندکه در موارد راهبردی به کار روند، می توانند بهسازیهای دیرپا ای

 .شامل توزیع داوطلبانه مهارتهای اکتسابی و تجربی به منظور تجدید قوای سازمان است. اشترا ك گذاری دانش 

نتیجه چنین کوششی آن است که کارکنان احساس میکنند به . پیامد آن احساس شراکت کارکنان است. رهبری مشارکتی

 .وجود آنان نیاز است
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د در برخورداری از دانش تخصصی در مواجهه مؤثر با موضوعاتی اشاره می کند که مربوط به به توانایی فر. مهارتهای فنی

 .حوزههای کاری وی است

به توانایی فرد در درك پیچیدگیهای محیط در تنظیم فعالیتهای اجرایی برای تحقق اهداف و راهبردهای . مهارتهای ادراکی

 .تعریف شده اشاره دارد

 . وانایی در تشریك مساعی با دیگران در تحقق اهداف پیش بینی شده استشامل ت. مهارتهای انسانی
 

 : فرآیند یادگیری سازمانی 

  ( 2222)فرایند یادگیری سازمانی از منظر هیوبر و سلیترونرور 

 :یادگیری سازمانی فرایندی است که از سه مرحلة متفاوت تشکیل شده است

ی اطالعات مربوط به نیازها و ترجیحات مشتریان و نیروهای مؤثر در تقویت به تجمع و ارزیاب: اطالعات (تولید)کسب ( الف

 .نیازها و خواسته ها ی آنان اشاره می کند 

 .فرایندی است که طی آن اطالعات مربوط به بازار درون یك شرکت خاص مبادله می شود : نشر و توزیع اطالعات ( ب

البته بادرنظرگرفتن محدودیت های موجود در . اطالعات معنادار می شود فرایندی است که طی آن: تعبیر و تفسیر مشترك ( ج

 .انتقال اطالعات و توسعة فن مشترك و مدل های مفهومی مشترك در بین افراد

  (2294)فرایند یادگیری سازمانی از نظر دفت و ویك 

 عبیر وت( کنکاش و جمع آوری اطالعات ب( الف: یادگیری سازمانی فرایندی سه مرحله ای است

 .یادگیری با به کارگیری عملی از اطالعات، معرفی کرده است(تفسیر اطالعات ج

  (2222)فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه نوناکا و تاکوچی 

 اکتساب دانش(الف: از نظر آن ها فرایند تسلط به دانش یادگیری سازمانی شامل سه مرحله است 

توزیع و نشر دانش در )انتقال دانش (ج( استفادة عملی از دانش )کارگیری دانش  به(ب( شناسایی و گردآوری اطالعات مفید)

 (22، ص  9332عالمه و مقدمی، ( )سراسر سازمان

 :یادگیری سازمانی برای ادامه ی حیات، یك ضرورت است

ام کار را تغییر دهند و حتی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در دنیای امروز، سازمانها درك کرده اند که باید شیوه ی انج

آنها نیاز دارند تا قابلیت یادگیری باالیی را گسترش دهند و بتوانند بهتر و سریعتر از . روش یادگیری خود را دگرگون سازند

 .موفقیت ها و شکست های داخل و خارج از سازمان های خود یاد بگیرند

زمانهایی که  افراد و گروهها بصورت کوانتومی بر قابلیت های تولیدی و سازمانها نیاز دارند تا به طور مستمر خودشان را به سا

 .انطباق خود می افزایند، تغییر دهند

مخلوقی که )« مرگ دایناسور مانند»ت یادگیری خود را باال ببرند می توانند از سازمانهای امروزه فقط در صورتی که ظرفی 

 . اجتناب کنند( و از بین رفتنتوانست خود را با محیط در حال تغییر وفق دهد 

 

 :نتیجه گیری 

 .یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست بلکه برای موفقیت و توسعه   سازمان است . 2

درصورت عدم یادگیری ، سازمان هزینه های سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارآیی را متحمل شده و شاهد از دست . 1

 . و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود دادن اعتماد به نفس در افراد 

در صورت یادگیری و تعهد مستمر به آن ، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه های  .3

 . می شوند  سازمان 
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