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 چکیده 

بودند، کارساز نیستند و  امروزه دیگر سازمانهای بزرگ و پیچیده ای که دهه های قبل به وجود آمده   

محیط را نداشتند و محکوم به فنا شدند. سازمانهای  ند که توان تطبیق خود باحکم دایناسورهایي را دار

توان و انعطاف الزم جهت همسویي با تغییرات محیط پیراموني بویژه با توجه  بزرگ با ساختارهای سنتي

ایي یا خود را به ابزاره مسایل جهاني شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند به

دست آورند. یکي از مهمترین این ابزارها، ایجاد سازمان  مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهاني را به

تر هستند که زودتر، موفق بنابراین، سازمانهایي ت.کردن یادگیری سازماني اس یادگیرنده و نهادینه

هوم سازمان یادگیرنده و یادگیری دلیل است که مف تر و بهتر از رقبا یادبگیرند. درست به همینسریع

 ای داشته است. سازمانها به جای رفتارها و حرکتهایمطرح شده و رشد فزاینده سازماني در سالهای اخیر

سازماني شوند که همواره  بود، تبدیل بهسنتي خود که در بهترین شکل آن در برگیرنده آموزش نیز مي

در  .برندعنوان یک امتیاز رقابتي به کار مي دگیری بهگیرند، یعني کوشش خود را در جهت یایاد مي

شود که آن، سعي مي مقاله حاضر، ضمن تعریف سازمان یادگیرنده و مشخص ساختن ویژگیهای اصلي

گیری و رشد چنین سازماني موثر ایجاد، شکل عواملي )مانند استراتژی، مدیریت، فرهنگ و...( را که در

سازماني یا به عبارت دیگر، ابعاد و انواع یادگیریهایي که در سازمان  یاست، معرفي کرده و سپس یادگیر

  پذیر است تشریح گردد. امکان
 

 سازمان های یادگیرنده، یادگیری سازماني، مهارت های یادگیری، سطوح یادگیری واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 برای ، گیری تصمیم جهت وکافي دسترس در اطالعات ونبود یندهآ به نسبت اطمینان عدم و شتابزا تغییرات عصر ، امروز عصر

 این از ؛ بکشاند نابودی ورطه به را سازمان بسا چه ، نسازد همراه و موافق آن با را خود سازمان اگر که تغییراتي .است مدیران

 .است یادگیرنده سازمانهای اصلي شاکله که ؛عنصری مداوم تطبیق و ،تغییر باشد داشته ثابت ویژگي یک تنها باید سازمان رو

 آن عضو هر که است یادگیرنده سازمان هر ایجاد الزمه انساني منابع قابلیت و شایستگي افزایش و یادگیرنده محیطي ساختن

 عمل در ایده آن بکارگیری و مناسب ایده ارائه ، الزم دانش و اطالعات کسب , تغییر برای نیاز از اطالع یافتن بدنبال لحظه هر

برای سازمانهای یادگیرنده و یادگیری  است. خارجي محیط در شده ایجاد تغییرات با وسازمان خود دادن تطبیق برای ،

ظاهر متفاوت هستند اما در نهایت به سر  تعاریف، ویژگیها و مدلهای مختلفي پیشنهاد و ارائه شده است که هر چند در سازماني

 .شوندچشمه واحدی مربوط مي

سازماني ارائه شده و سپس چند عامل اصلي  یادگیرنده و یادگیری ب عرضه شده، ابتدا تعریف و ویژگیهای سازماندر مطال   

روشهای یادگیری و انواع  اند. در این مقاله در زمینهیادگیری سازماني به صورت خالصه معرفي شده مدل سازمان یادگیرنده و

مورد توجه قرار مي  یادگیری سازمانيی یادگیرنده در هر یک از سطوح همچنین مهارت های سازمان ها .شده است بحثآن 

 گیرد.

 

 آموزش یا یادگیری

اکثر کساني که در کسب و کارند یادگیری را همان آموزش مي دانند. آنان یادگیری را کاری اضافه مي دانند که با نتایج    

با شنیدن سخنراني یا خواندن متني منتخب در نظر  کسب و کار هیچ ارتباطي ندارد. یادگیری به معنای کسب اطالعات

 گرفتهمي شود و هیچ ربطي به آینده مورد انتظار ندارد. 

 "هدایت کردن چیزی"این برداشت متاثر از تجربه ما از شیوه منفعل یادگیری در مدرسه است. معنای لغوی واژه ی آموزش    

 است. آموزش دادن به معنای کنترل کردن است.

( است که به معنای شیار انداختن یا دنبال کردن است. یادگرفتن به معنای leisه واژه یادگیری، کلمه هند و اروپایي )اما ریش

تقویت توانایي به کمک تجربه ای است که از پیگیری امور بدست مي آید. یادگیری همیشه در طي زمان و در مسیر زندگي 

سیار دشوار است اما دانشي پایدار تولید مي کند و به فرد یادگیرنده این توانایي واقعي بدست مي آید. کنترل این نوع یادگیری ب

 را مي دهد که هنگام برخورد با موقعیت های مختلف رفتاری اثربخش داشته باشد.

تر و اثربخش همه سازمانها یاد مي گیرند. به این معنا که با دنیای متغیر پیرامون خود کنار مي آیند. اما برخي سازمانها سریع   

تر یاد مي گیرند. مهمترین نکته این است که یادگیری را از کار روزمره جدا نکنیم. اما آموزش مقطعي است و معموال از بستری 

 که نتایج در آن تولید مي شود، جدا افتاده است.

 

 سازمان یادگیرنده و یادگیری سازماني

کارها و فرایندهایي که در درون سازمان به منظور  و امي روشها، سازیادگیری سازماني: یادگیری سازماني عبارت است از تم

 شوند.تحقق یادگیری به کارگرفته مي
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مي  واقعا   که را نتایج تا دهند مي افزایش را خود های قابلیت مستمر طور به افراد آن در که یادگیرنده: سازمانهایي سازمان

 گیرند مي یاد مداوم صورت به افراد که جایي و یابد مي پرورش تفکر، ردهگست و جدید الگوهای که کنند؛جایي خواهند،ایجاد

 (.1،5991بدهند )فاراگو،اسکایرم یاد یکدیگر به

سازمان یادگیرنده سازماني است که تمامي قدرت فکری، دانش و تجربه سازمان را برای ایجاد تغییرات و بهبود مستمر در    

 کامل درگیری با شود مي شناخته یادگیرنده سازمان دیگری تعریف در کند.دیریت ميجهت توسعه در اختیار گرفته و برآن م

 سمت به جهش منجربه امر واین دارند مسئولیت صورت جمعي به و شده انجام آنها همکاری با که تغییری فرایند در کارمندان

 یادگیری که است سازماني یادگیرنده نسازما گفت میتوان کلي طور (. به2،1005گردد )مارك مي اصول یا مشترك ارزشهای

 مي دهد. انتقال را آن مداوم صورت به و کند مي تسهیل را خود اعضا همه

 :تعاریف با ارتباط در مهم نکات

 . هستند خود خارجي محیط با پذیر تطبیق سازمانها •

 . دهند مي افزایش تطبیق و تغییر برای را خود قابلیت مداوم صورت به •

 .دهند مي توسعه فردی یادگیری همانند را جمعي یادگیری •

 . کنند مي استفاده بهتر نتایج به رسیدن برای را یادگیری نتایج •

 :یادگیرنده سازمان ویزگیهای

 :یادگیری فرهنگ

 سازمان( از بیرون )خارج به ،نگرش آینده به نگرش •

 اطالعات جریان آزاد مبادله •

 فردی توسعه و یادگیری به تعهد •

 دافرا به دادن ارزش •

 اعتماد جو و باز شرایط •

 ها تجربه از یادگیری •

 :مدیریت کلیدی فرایندهای

 رقیب تحلیل •

 دانش و اطالعات مدیریت •

 قابلیتها ریزی برنامه •

 سازمان و تیم توسعه •

 عملکرد ارزیابي •

 شناسایي و پاداش سیستمهای •

 :تکنیکها و ابزارها

 اطالعات( جستجوی کنجکاوی )مصاحبه، •

 مرتبط( های مغزی،ایده خالقیت )طوفان •

 گیری تصمیم •

 مشاهده( ، نتایج )ضبط مشاهده •

 کردن( ذهني،حفظ مدلهای در جدید دانش دانش )جاسازی مجدد بندی قالب •

                                                           
1 Farag & Skyrme 
2 Mark 
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 :انگیزه و مهارتها

 سازماني مرزهای از خارج با بویژه ارتباطات، •

 دیدن و شنیدن •

 آنها از حمایت و کارکنان با مشاوره •

 کل( یک عنوان به مانساز و تیم گرا )دیدن کل دیدگاه ایجاد •

 های سازمان یادگیرنده:ویژگي

 تشویق و ترغیب افراد در همه سطوح برای یادگیری منظم از کارشان؛ •

 ها و فرایندهایي برای برقراری یادگیری و انتشار آن در سازمان؛در اختیار داشتن سیستم •

 ارزش قایل شدن برای یادگیری. •

 ها اطمینان عدم و چالشها با تطابق •

 :یادگیرنده سازمان مورد در غالب سیردوتف

 است سازماني زندگي و کار در افراد مشارکت با مرتبط انساني نسبتا  ایده یک یادگیرنده سازمان که است این تفسیر اولین

 در دانش از بخش اثر استفاده با مرتبط ساختاری ضرورتهای دهنده پوشش داندکه مي عملي استعاره را یک آن تفسیر دومین.

 (.3،5991باشد )توماسیني مي ازمانس

 

 :یادگیری انواع

 ها رویه و فرایندها ، دانش واقعیتها، یادگیری -5سطح

 .انتقالند قابل دیگر موقعیتهای به که جدید شغلي مهارتهای یادگیری -1سطح

 تطبیق برای یادگیری -3سطح

  گرفتن یاد و دادن یاد برای یادگیری -4سطح

 توان مي. کنند مي احیا نیز را خود صنعت بلکه شرکت فقط نه رسند مي 4سطح  به که مانهایيساز که کند مي بیان هامل

 یادگیری که گفت

 نظر مورد را شوند مي اثربخش یادگیری به منجر که اصلي شش اینجا ودر است استزاتژیک پایدار مزیت تنها رقبا از سریعتر

 (.4،5991)مویر و فرانگیسو دهیم مي قرار

  ادراك

 افراد( ذهني مدلهای پارادایم )درك یا ذهني هایمدل .5

 هم و تصادف نتیجه هم دهند مي رخ که نوسان )وقایعي دیدن( و پیچیده تعامالت در را سیستمي )اتفاقات تفکر .1

 هستند(. سیستم فعالیت منطقي نتیجه

 مهارتها

 جدید( چشمان با دنیا دیدن مفروضات )امکان کشیدن چالش به توانایي .5

 موثر( کنید )شنود درك ات کنید گوش .1

 فرایندها

 اجرا( طراحي، ،ارزیابي، یادگیری )مشاهده چرخه .5

 بیاموزید دیگران به .1

                                                           
3 Tomassini 
4 Morey & Frangiso 
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 یادگیری دیگران به دادن یاد جدید، دانش دانستن مزیت بر عالوه ،زیرا دارد سازماني یادگیری در ششم اصل را تاثیر بزرگترین

 بجز البته . شود مي حاصل آموزش یا و شخص خود طریق از یا یادگیری بنابراین کند، مي دروني و دهنده تقویت یاد در را

 صرفا  و نماید ایجاد یادگیری برای نیز را اطالعات جریان و آزاد مبادله فرهنگ باید یادگیری سازمان چرخه با منطبق فعالیتهای

 فعالیتهای به و دهد انجام ارزیابي باید سازمان ، ششم اصل موفقیت اندازه گیری باشد. برای نداشته نظر مد را قبلي روشهای

 . دهد پاداش شده انجام
 

 سازمان یادگیرندهدر  عوامل موثر

الزم است  حال سوالي که مطرح مي شود چگونگي پیاده سازی چنین مفهومي در سازمان است. برای پاسخ دادن به این سوال

 :عوامل عبارتنداز شوند. اینرسي برو  معرفي انيو رشد سازمان یادگیرنده و یادگیری سازم عوامل موثر در ایجاد

 .کنندتوانمندسازها: توانمندسازها عواملي هستند که سازمان را در تبدیل به یک سازمان یادگیرنده یاری مي -

سازمان یادگیرنده وجود نداشته باشد، تمامي  ساز مهیا باشد اما محیط الزم برای رشدیط: اگر تمامي عوامل توانمندمح -

 د.اثر خواهند بو ثمر و یا الاقل کمکوششها بي

 پردازیم. مي شده هر کدام از عوامل گفتهادامه به بررسي در 

 توانمندسازها

ها و نگرشها و شرایط مختلف متفاوت باشند، اما چهار عامل ذیل به صورت عمومي وجود ممکن است عوامل توانمندساز در مدل

 :دارند

 .ناوری اطالعاتف -   یندهای منابع انساني(؛آمدیریت بر افراد)فر -  رهبری)مدیریت(؛ -؛  ها و سیاستهااستراتژی -

 ها: ها و سیاستاستراتژی 

شود. در واقع مدیریت سازمان باید به صورت روشن و صریح آگاهانه مي با اتخاذ سیاستهای عمدی و آگاهانه، یادگیری   

ها متجلي گردد. در واقع انداز و استراتژی در چشم باید دگیری نشان دهد. این امراشتیاق و اراده خود را به مدیریت آگاهانه یا

 ت.باید تبدیل به ارزش شود و بیانیه ارزشها پشتوانه چنین ارزشي اس در چنین سازماني یادگیری

، امر «نوکیا»شرکت در گزارشها و پیام مدیریت به کلیه کارکنان متجلي شود. برای مثال،  باید پیام یادگیریهمه ساله    

 .ارزشها گنجانده است یادگیری را در بیانیه

  :رهبری 

سازمان یادگیرنده باید دارای ویژگیهایي باشد که مشوق و  رفتار و اعمال رهبران و مدیران سازنده فرهنگ است. رهبر یک   

 :برخي از این ویژگیها عبارتند از. باشد فرهنگ ساز یادگیری

 .فراگیر -مربیگری دیگران؛  -ذهن باز و روشن؛  -توانمندساز؛  -پذیر؛ ریسک -ز؛ چشم اندا- داشتن دید -

  :)مدیریت افراد )فرایندهای منابع انساني 

یادگیری  درگیر عملیات جاری هستند، فرایندها و عملیات جاری موسسات باید حامي و مشوق افراد در سازمانها هر روزه   

یادگیری طراحي گردند. البته چنین روشهایي نیازمند  عه و ضوابط ترفیع باید در جهتهای توسباشند. برای مثال برنامه

 :هایي از این گونه فرایندها عبارتندازنمونه مي باشند. تغییرات فرهنگي نیز

 .بعمدیریت منا -پاداش؛ - مدیریت مسیر شغلي؛ -نقشها و انتخابها؛ - های یادگیری؛برنامه - مدیریت کارایي و بازخور؛ -

 فاده از فناوری اطالعات: است 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 توان ادعا کردتوانمندسازها در سازمانهای یادگیرنده است. به طوری که مي فناوری اطالعات یکي از مهمترین و موثرترین   

 .یادگیرنده ناقص و یا غیر ممکن خواهد بود حتي در صورت وجود سایر توانمندسازها، بدون فناوری اطالعات تحقق سازمان

 د:های زیر هستنمانهای یادگیرنده نیازمند حداقل قابلیتساز

 وش و حافظه سازماني جهت حفظ و نگهداری و انتشار دانش و تجربه؛ه -

 امکانات همکاری، هماهنگي و کار تیمي ورای مرزهای جغرافیایي و حتي زماني؛ -

 ها و...؛برقراری ارتباط جهت تبادل پیام، فایل -

 .ایه اطالعات بهنگامایجاد، بازیابي و ار -

فناوری اطالعات قابل تحقق هستند. وجود  و بسیاری از قابلیتهای دیگر مورد نیاز، توسط اشاره شدهتمامي قابلیتهای    

 .کنندسیستمهای پست الکترونیک، و سایر ابزارها به این مهم کمک مي های دانش، گروه افزارها،پایگاه

تحوالت چشمگیری به وجود آورند. ثبت آمار و  با به کارگیری این ابزارها توانسته اندبسیاری از سازمانهای یادگیرنده    

اطالعات  ها و متخصصان و بسیاری ازهای علمي، تجارب به دست آمده در حین عمل، انواع تخصصاطالعات مختلف، یافته

توان از سیستم هستند. برای مثال، مياین دست  سازد ازحیاتي دیگر که سازمان را در محیط و در مقابل رقبا مجهز مي

در  6واکنش سریع عضو است و یا شبکه 5100که سیستم مربوط به جامعه تخصصي با  ICL کامپیوتری ، در شرکت1اروینگ

 .نام برد« پرایس واترهاوس»به اشتراك گذاری اطالعات و تجارب در موسسه  ای مکنزی و یا سیستمشرکت مشاوره

 

  یادگیریابعاد 

 .مهارتهای یادگیری -انواع یادگیری؛  -سطوح یادگیری؛  - :گیردیری از سه بعد مورد توجه قرار ميیادگ

 سطوح یادگیری: 

 .شودیادگیری در سه سطح، یادگیری فردی، یادگیری تیمي و یادگیری سازماني مطرح مي

 یادگیری فردی 

گیرند ها از طریق افراد یاد ميسازمان: کند( تاکید مي5990) ها و سازمانها هستند، پیتر سنگهافراد، واحد تشکیل دهنده تیم

 7د. آرگریس و شانشوکند اما بدون آن یادگیری سازماني حاصل نميسازماني را تضمین نمي البته یادگیری افراد یادگیری

یادگیری »« ردینگجان »طبق نظر .« یادگیری فردی ضروری است اما برای یادگیری سازماني کافي نیست» اند:بیان داشته

 توسعه قابلیتهای محوری و آماده سازی همگان برروی آینده نا مشخص ضروری فردی برای تحول مستمر سازمان، گسترش و

 .و نهایتا اینکه: تعهد هر فرد به یادگیری و همچنین توانایي یادگیری او برای سازمان حیاتي است.« باشدمي

 :روشهای یادگیری فردی عبارتند از

 خود یادگیری؛ - یادگیری از آن؛ تفسیر تجربه -ها و سمینارها؛ها، کالسدوره - مربیگری دیگران؛ -ابها و سایر مستندات؛کت -

 .سایر روشها - یادگیری از راه رایانه؛ - یادگیری از همکاران؛ - با مدیریت سطحي؛ -

 تنها منافع سازمان بلکه آینده کاری فردی را نیز یادگیری فردی است که نه یکي از روشهای بسیار مهم 1برنامه توسعه شخصي

طبق تحقیقات بعمل آمده بعضي از  .است کند. نقش مدیریت منابع انساني در این زمینه حائز اهمیت فراوانتضمین مي

 - ؛مدیر به عنوان معلم  - خود توسعه یافتگي )توسعه شخصي(؛ - :باشندهای مهم یادگیری فردی به شرح زیر مياستراتژی

 .وظایف ویژه - مربیگری؛ -گری؛مرشد - گردش شغلي؛
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 چرخ یادگیری فردی و تیمي

 

  :یادگیری تیمي 

ها قادر باشند به عنوان یابند. یادگیری تیمي به این معنا است که تیممي ها اهمیت بیشتریدر سازمانهای پیچیده امروز تیم   

به اهمیت یادگیری تیمي « پاولوسگي» و« سنگه»هویت واحد فکر کرده، خلق کنند و بیاموزند، متفکرین زیادی از جمله  یک

یادگیری تیمي را مدخل یادگیری سازماني « پاولوسکي»اند. سازماني اشاره کرده خصوصا به عنوان پلي برای حصول یادگیری

همه به اشتراك  ت برای تبدیل یادگیری به دانش سازماني به نحوی که یراییادگیری تیمي پلي اس کند کهدانسته تاکید مي

سو ای همیافته و به گونه داند که طي آن ظرفیت اعضاء توسعهگذاشته شود. یتر سنگه نیز یادگیری جمعي را فرایندی مي

یادگیری به یک قاعده و اصل اساسي  این نوع. اندهمگان واقعا طالب آن بوده شود که نتایج حاصله آن چیزی خواهد بود کهمي

از افراد  های توانااست اما در عین حال قابلیتهای شخصي، رکني اساسي است چرا که تیم استوار است و آن چشم انداز مشترك

 ها یادتیم .گردد که مسئله اصلي این نوع یادگیری استسو شدن منجر ميچشم انداز مشترك به هم. اندتوانا تشکیل شده

برسند و دانش خود را در سراسر سازمان به سرعت انتشار  گیرند که از تجارب خود بیشتر بیاموزند، به رویکردهای جدیدیمي

 .دهند

 

 یادگیری فردی در برابر یادگیری جمعي 

، بر یادگیری سازماني مي تواند به عنوان یک استعاره که از درك یادگیری فردی گرفته شده، در نظر گرفته شود. در حقیقت

( یادگیری سازماني در نهایت از افراد نشأت مي گیرد. تئوریهای یادگیری فردی برای درك یادگیری 5993اساس گفته کیم )

سازماني حیاتي هستند. یادگیری سازماني پیچیده تر و پویاتر از بزرگنمایي صرف یادگیری فردی است. سطح پیچیدگي از یک 

یابد. اگرچه معنای یادگیری ضرورتا همان باقي مي ماند اما فرایند یادگیری به طور  فرد واحد به یک سطح وسیعي افزایش مي

کیفي در سطح سازمان متفاوت است. یادگیری موقعي که دانش پردازش مي شود و دامنه ای از رفتارهای بالقوه ما تغییر 

طح فردی به سطح جمعي تبدیل شده است. میکند، اتفاق مي افتد. یادگیری سازماني یادگیریي است که در آن دانش از یک س

دانشي که از طریق یادگیری دو حلقه ای تولید شده به توانایي موسسه برای درك نتایج اعمال گذشته، پاسخگویي به محرك 

های محیطي جدید و استقرار مدلهای ذهني جدید که وضعیت موجود را نادیده مي گیرند، مي افزاید. سولینگن و همکاران 

بحث میکند که یادگیری سازماني سطوح متعددی را دربر مي گیرد شامل یادگیری فردی، یادگیری تیمي و یادگیری ( 1000)
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سازماني. در یادگیری فردی هر شخص مسئول یادگیری است. در یادگیری تیمي تیم ها و گروههای کاری از توانمندی هر یک 

ي گیرند در یک رویکرد مشترك سهیم شوند و از یکدیگر در راه رسیدن به از اعضا به نفع همه استفاده مي نمایند. تیم ها یاد م

یادگیریهای فردی حمایت میکنند و با دیگر تیم ها در فرایند یادگیری مشارکت مي نمایند. یادگیری فردی زماني تبدیل به 

د در سازمان بتوانند از آن دانش یادگیری سازماني مي شود که دانش جدید در امتداد مرزهای واحدها حرکت کرده و دیگر افرا

( ذکر میکنند که یک سازمان از طریق اعضایش یاد مي گیرد. افراد ممکن است به خاطر 5991سود ببرند. میلز و فریسن )

شایستگي ها و دانششان که از طریق شغل یا آموزش رسمي بدست آورده اند، استخدام شوند. یادگیری یک پدیده فردی است 

تماما از طریق افراد به سازمان سود مي رساند. اگر فرد از دانش استفاده نکند یا موسسه را ترك نماید، این دانش  به دلیل اینکه

هیچ اثری ندارد و سازمان چیزی یاد نمي گیرد. یادگیری سازماني نیاز است که در کارکردها و فرایندها به صورت نظام مند در 

 آید.

یشتر از یادگیری تک تک اعضا مي باشد، این رویکرد یادگیری جمعي را در بر مي گیرد که به دلیل اینکه یادگیری سازماني ب

شامل تحصیل دانش، تسهیم و بکارگیری آن از هر دوی فردی و دانش تسهیم شده است. هر دو نوع منتج به پیامدهای 

 سازماني مي شوند.

 

  :یادگیری سازماني 

تیمي برای تامین منافع همگان و کل سازمان انجام شده است؟ ممکن است  دی وتوان مطمئن شد که یادگیری انفراچگونه مي

یک کل یادنگرفته باشد. توانایي  تمامي توانمند سازها و فرهنگ حامي و یادگیری فردی و تیمي، سازمان به عنوان علي رغم

های ن بصیرتها، دانش، تجربه و مدلیادگیری سازماني از طریق به اشتراك گذاشت. کسب بصیرت از تجربه، جوهر یادگیری است

شود و مي ای که در حافظه سازمان وجود دارد بنایادگیری سازماني برپایه دانش و تجربه. شودذهني اعضاء سازمان حاصل مي

ه از ها عواملي هستند کافراد و گروه .ذخیره دانش متکي است هایي بررویها و مدلهایي مانند سیاستها، استراتژیبه مکانیسم

باورها و  ( یادگیری سازماني را در گرو به اشتراك گذاشتن دانش،5999شود آرگریس)مي طریق آنها یادگیری سازماني محقق

توانایي یک : »کنندیادگیری سازماني را چنین تعریف مي( 5997) 9. پروبست و بوچلداندها ميمفروضات در میان افراد تیم

تغییر دانش و ارزشهای سازمان به طوری که مهارتهای  اها و اصالح آنها و همچنینسازمان به عنوان یک کل در کشف خط

  :این تعریف، ویژگیهای فرایند یادگیری سازماني عبارتند از بر بنا «.جدید برای کار ایجاد شود جدید حل مسئله و ظرفیت

 .تغییر در ذهنیت افراد  های ممکن؛افزایش محدوده تغییر در دانش سازماني؛ -
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 چرخه یادگیری انطباقي

کسب و کاربرد دانش، مهارتها، ارزشها، عقاید و نگرشهای بهبود » :یادگیری سازماني را چنین تعریف کرده است« 50باب گانز»

 :ای یادگیری سازماني عبارتندازبعضي از نکات اساسي و پایه.« بخش در جهت نگهداری، رشد و توسعه سازمان

در سطح کل سازمان به اشتراك گذاشته شود.  هاهایي تعریف شوند که براساس آن دانش و آموختهساختارها: باید ساختار -5

ارشد و  تواند کمک کننده باشد. این نکته نیز حائز اهمیت است که مسئولیت یک شخصمي در این رابطه سازمان ماتریسي

 .نقش اساسي خواهد داشت  (11CLO) قابل احترام به عنوان مدیر یادگیری

 تطبیق پذیر با تغییرات -1

 .هاالگوبرداری: خصوصا در زمینه بهترین روش -3

کنفرانس از  - برنامه ریزی استراتژیک؛ - ز:های مهم یادگیری سازماني عبارتند اطبق تحقیقات به عمل آمده بعضي از استراتژی

 - کارت ارزیابي شرکت؛ - کارگاه عملي؛ - عي؛نرم افزارهای جم - یادگیری از طریق عمل؛ - جلسات؛ - الگوبرداری؛ - راه دور؛

 .تیم های چند وظیفه ای - ساختارهای یادگیری موازی؛

 

 فرایند یادگیری سازماني و پیامدها 

یادگیری سازماني در جهت ایجاد دانش سودمند برای سازمان برای دستیابي به اهداف سازمان مانند بهره وری یا نوآوری از 

انعکاس کارکرد هدایت مي شود. فرایند یادگیری سازماني شامل تحصیل دانش، تسهیم و بکارگیری طریق تسهیم تجربیات و 

مي شود. تحصیل یا تسهیم دانش به طور مستقیم به نتایج قابل سنجش مانند بهبود عملکرد منتهي نمي شوند. دانش سازماني 

پیامدهای ملموس تنها با بکارگیری از دانش در ارتباطند. تنها برای افراد دیگر برای تحصیل و بکارگیری آن قابل دسترس است. 

یک جو سازماني حمایتي فرایند یادگیری را تسهیل میکند. جو به درك اعضا در مورد رضایت برای کار در سازمان مربوط مي 

هنگي یعني ارتباط شود. در حقیقت یادگیری سازماني و جو سازماني خیلي به هم مرتبطند. این مسئله را مي توان از نگاه فر

 بین نمودهای فرهنگي و یادگیری سازماني دید.

 

 مهارت های یادگیری

این مهارتها، ظرفیت و استعداد شخص را برای یادگیری موثرتر و بهتر  مهارت است. بدین معنا که یادگیری موثر نیازمند چند   

 :دهند. اهم این مهارتها عبارتند ازمي ارتقاء

 .تگوفگ - خودیادگیری؛ - تسلط فردی؛ - ل های ذهني؛مد - تفکر سیستمي؛ -

  تفکر سیستمي 

بدون تغییر در الگوی اندیشه ، قادر نخواهیم بود که مسایلي را که با الگوهای امروز فکر خود ایجاد " :آلبرت اینشتین گفته است

ان پیچیده شده است، مجهوالت بیشتر از تفکر سیستمي باتغییر در اندیشه و فکر سر و کار دارد. جه ".کرده ایم، برطرف سازیم

یادگرفته بودیم که برای فهم و درك مسایل و پدیده های پیچیده،  داده ها است و راه حلهای متعدد پیش رو است. در گذشته

یدن کل)تصویر بزرگ( بود و البته برای د های پنهان و سنگین این نگرش از دست دادناجزاء تبدیل کنیم اما هزینه آنها را به

بي  هم بچسبانیم که مانند به هم متصل کردن قطعات یک آینه شکسته منفصله را به تصویر کالن سعي مي کردیم قطعات

که الگوهای کالن )تصویر بزرگ( را ببینیم و  حاصل است. درمقابل این تفکر )روش تحلیلي(، نگرش سیستمي کمک مي کند

سازند و نه یک  ي است برای روابط متعامل میان اجزاء که رفتار کل را ميبهبود مي بخشد. روش توان ما را برای تغییر آن
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بفهمیم یعني  برای اینکه سیستمي را قادر سازیم که به گونه ای اثربخش عمل کند باید آن را زنجیره به هم متصل از اجزاء

یستم بزرگتر است. نگرش سیستمي و نقش آن سیستم در س بتوانیم رفتارآن را توضیح دهیم و این مستلزم آگاهي از کارکرد

 .مي سازد چنین امکاني را فراهم

 مدل های ذهني 

مفروضات و ارزشها که بر فهم ما ازجهان و نحوه عمل ما اثر مي  مدلهای ذهني، الگوهایي هستند در برگیرنده باورها،   

 . ي کندعدم آگاهي به مدل ذهني، یادگیری را بي اثر یا کم اثر م( شماره هشت گذارند.)شکل

 : عوامل شکل گیری مدل ذهني عبارتند از

 ي.تاثیرات بزرگساالن درکودک - فرهنگ و هنجارهای اجتماعي؛ - سنت، عرف و عادات؛ - دانش کسب شده؛ - تجربه؛ -

 تسلط )قابلیت های( فردی 

 . همانند یک هنرمند یاو اشیاء است. اشاره به سطح ویژه ای از تخصص دارد تسلط فردی به معنای احراز برتری بر افراد

 :آن فرد صنعتگر که خود را متعهد به یادگیری مادام العمر مي کند. نظامي است که طي

 به صورت مستمر مهارتهای خود را بهبود و تکامل مي بخشد؛ -

 سازد؛تر ميچشم انداز و دیدگاههای خود را به صورت مستمر روشن تر و عمیق -

 دهد؛ميصبر و بردباری خود را گسترش  -

 تجربیات خود را تفسیر کرده و از آنها یاد مي گیرد؛ -

 واقعیتها را منصفانه و بي عرضانه در مي یابد؛ -

 .نگاه عمیق و بصیرانه به پدیده ها دارد -

 .پیتر سنگه، تسلط فردی را به عنوان بنیاد سازمان یادگیرنده مي داند

 

 چرخه یادگیری فردی و گروهي پیتر سنگه

 

 یریخودیادگ 

 یادگیری خود را بپذیرند، و از آن حمایت و آن را درمیان اطرافیان و تمامي اعضای سازمان باید آگاهانه و با اشتیاق مسئولیت   

 .زیردستان خود را تشویق کنند
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یادگیری مستمر و مداوم نیز جزو وظایف  ه کار و انجام وظایف موجود به نحو احسن نیست، بلکهئهدف کارکنان فقط ارا

 .چگونه به طور مستمر بیاموزند. و این امر نیازمند تعهد به خود یادگیری است آنهاست. افراد باید یادبگیرند که

 گفتگو 

بوده و دربرگیرنده بیشترین جستجو در افکار و عقاید و  طرفه گفتگو عالي ترین و کیفي ترین شکل ارتباط خالقانه و دو

 .یان افکار استعقیده و ب و اظهار همچنین بیشترین توضیح

بین اجزا، جستجو برای درك مدل های ذهني  گفتگو ابزار و روش یادگیری تیمي است. دیدن کل درمیان اجزا، دیدن رابطه   

 .و خلق معاني مشترك از ویژگیهای آن است و فرضهای بنیاني، بازکردن مسایل

 

 اثر مدل ذهني

 

  گیریبحث و نتیجه
، تفکر سیستميشامل سطح فردی، تیمي و سازماني مي باشد و مهارت های یادگیری شامل  با توجه به اینکه سطوح یادگیری

مي باشند. مي توان هر یک از این مهارت ها را در سطوح مختلف  تگوفگو  خودیادگیری، تسلط فردی، مدل های ذهني

  یادگیری مورد استفاده قرار داد.

د، نشان مي دهد که هر کدام از این مهارتهای یادگیری نقش و تأثیر نتایج این تحقیق که ادبیات تحقیق پشتیباني مي کن

متفاوتي روی فرایند و پیامدهای یادگیری سازماني در سطوح مختلف دارند. با این حال کل تأثیرات مهارت های یادگیری روی 

فتگو در سطح تیمي بیشتر سطوح یادگیری همیشه بوسیله فرایند یادگیری سازماني تعیین نمي شود. بعنوان مثال مهارت گ

معنا پیدا مي کند تا سطح فردی. مدل های ذهني در سطح سازماني متفاوت با سطح فردی خواهدد بود. خودیادگیری سطح 

فردی مي تواند به خود یادگیری سطح تمیي و سطح سازماني انتقال یابد. همچنین تفکر سیستمي مستلزم رویکرد جامع به 

 یادگیری به خاطر نفس یادگیری نیست بلکه برایان است. بر این اساس بایستي در نظر داشت که مشکالت و فرآیندهای سازم

ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارآیي و به  موفقیت و توسعه سازمان است. درصورت عدم یادگیری، سازمان هزینه های سنگین

دلیل عدم نوآوری  اد به نفس در افراد و کاهش درآمد بهمتحمل شده و شاهد از دست دادن اعتم هدردادن منابع و مهارتها را

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

 سازمان مي شوند. های
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