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 بررسی چرایی عدم نوآوری سازمان های سنتی
 

 2یبدخشان فرح آباد ثمیم 1یخان دهید نیحس

 

 آباد کتول یدانشگاه آزاد واحد عل یعلم اتیعضو ه 1

 Badakhshan@ut.ac.irی، سازمان ینیکارآفر یدکتر یدانشجو2

 

 چكيده 

کهه تها حهدود زیهادی دارای سنتی های دولتی و  های کنونی بخصوص سازمان امروزه مسأله ی تغییر و تحول یكی از مسایل بسیار مهم و حیاتی است که سازمان

دوام خهود را وابسهته بهه آن مهی قدیمی هستند و هنوز هم در بسیاری موارد درگیر مدیریت سنتی و سلسله مراتبی هستند درگیر آن بهوده و باها و  های سیستم

یرات مفیهد و اساسهی را دانند، لذا راهكارهایی لازم است تا مدیران و کارکنان هر سازمان نسبت به پذیرش تغییر و نوآوری مااومت کمتری از خود نشان داده و تغی

ها در ظاهر بها ببهات و از ن هر  ز سازمان ها تغییر بسیار آرام است و آنتغییر روندی است که تمامی سازمان ها آن را تجربه می کنند، در برخی ا.به راحتی بپذیرند

 ن سهازمانی شهوندساختار، دوران پر قدرتی را سپری می کنند، اما ممكن است چنین سازمان هایی یكباره دچار تحول شدید یا اصطلاحا ً دچار نهوعی انالهاد درو

شده، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز ناش و اهمیت این موضوع روشن نشده است. تغییهر اخته شن ها سازمان در نوآوری و تغییر  امروزه ضرورت.

نچهه تهازگی دارد و نوآوری جزء طبیعت زندگی اجتماعی انسان بوده و طی دورة اخیر، این پدیده با سرعتی بسیار زیاد و در تمهام زمینهه هها ایجهاد شهده اسهت، آ

مااله حاصل که به صورت روش کتابخانهه ای تجمیهع  .ی آن به طور وسیع و به خصوص در سازمان های پویا در رابطه با محیط استشناخت و اهمیت و به کارگیر

 گردیده است راهكاری برای این موضوع است.

 

   پویایی، تغییر، نوآوری، متحولسازمان  های كليدی:واژه

 

 مقدمه -1
می کنیم و خواهیم کرد و محیطی که سازمانها و تشكیلات فعالیت می کنند، بی ساباه اند. اگر چه عناصر هماننهد در دنیایی که در آن زندگی      

ده هستند،لیكن شتاد و پیچیدگی تغییرات در راه و رسم زندگی و ارزشها به گونه ای  و با وسعتی در حال شكل گیری است که تا کنهون هرگهز مشهاه

 [.2نشده است]

راه و روشی است برای کل نگری،چار چوبی است که تأکید آن بر دریافت روابط داخلی پدیده هاست و نهه شناسهایی تهك تهك  تفكر سیستماتیك

 [.8آنها،ادراك و تغییر و تحول است نه شناختی ایستا]

نوان مثال یك سازمان ماتریسی سعی سازمانها با ایجاد تغییر در ساختارها،فرآیندها و فرهنگ خود،سعی می کنند در بالابردن قابلیت خود دارند.بع

ای در حهال می نماید که استفاده کارآمد تری از منابع کمیاد موردنیاز خود داشته باشد و بازده خود را بهبود بخشد و به من ور پاسخگوئی بهه نیهاز هه

لاتی چون تعارض ناش یا فزونی ناش را بهدنبال تغییر مشتریان اقدام به ترکیب مجدد منابع نماید. ولی این روش ممكن است برای اعضای سازمان مشك

 داشته باشد.

مدیریت تحول بویژه مدیریت جنبه های انسانی آن هنگامی دشهوارتر خواههد بهود کهه نیهاز بهه تغییهر نیهازی فهوری و اضهطراری باشهد. نهادلر و 

 [.12ه شناسی تغییر را ایجاد نمودند.که عبارت بود]( با قارا دادن وجه پیوستگی و یا نا پیوستگی تغییر در کنار بدع زمان و گون1991تاشمن)

 "حهوزة تفكهری لالهب"در این مااله ما سعی داریم بهترین شیوه اندیشیدن  دربارة سازمان را بحث کنیم،یعنی همان چیزی کهه آن را تحهول در 

 نامیده می شود.

ند. در بسیاری از صنایع و مشالل اعضای سازمان نسبت به افراد در این ن م نوین جهانی مسئولیت مدیر اینست که یك سازمان یادگیرنده خلق ک

یای بیشترد شرکت رقیب از توانایی یادگیری بیشتری برخوردارند و می توانند با سرعت بیشتری تغییرات را بپذیرند و بدین گونه در صحنه رقابت از مزا

جد هستند و می خواهند شرکت را به گونه ای درآورند که آن را سهازمان یهاد برخوردارگردند. به همین علت بسیاری از شرکت ها در حال طرح ریزی م

 [.7گیرنده می نامند]
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 (اهميت یاد گيری در سازمان2

ر یادگیری سرآلاز نیاز به تكامل و بهتر شدن است و هرچه علم و دانش بشری تكامل و. توسعه بیشتری پیدا کند نیاز به تحهول و یهادگیری بیشهت

ن تافلر می گوید: در هزاره سوم بیسواد کسی نیست که نمی تواند بخواند و بنویسید بلكه بیسواد کسی است کهه نمهی توانهد یهاد بگیهرد، الوی0می شود.

 [.10آموخته های خود را فراموش کند و از نو یاد بگیرد]

لهه توانمنهد سهازی کارکنان،یهاد گیهری سهازمانی  و لذا یاد گیری بطور آشكار در رفتار انسان در سازمان تأبر می گذارد. به ن ر می رسد سهه ماو

 مدیریت دانش ابزار هایی هستند که تحول سازمانی را تسهیل می نمایند.

ی یاد گیری سازمانی فرآیندی است که در آن سازمان در طول زمان می آموزد و تغییر می کند و عملكرد خود را بهبود می بخشد و ایجاد تحول م

رتااء و بهبود توانایی های خود پشرفت می کند.به عبارتی دیكر یادگیری سازمانی، سازمان را به سازمانی دانش آفهرین تبهدیل مهی کند،بطور پیوسته با ا

کندکه در آن خلق دانش و آگاهی های جدید،ابداعات و اختراعات یك کار تخصصی نیست بلكه نوعی رفتار همگانی است، روشی است کهه همهه سهازما 

 [. 1د]بدان عمل می کنن

ابتی در داگلاس رئیس سابق گروه برنامه ریزی شرکت نفتی رویال داچ شل نیز بر ان باور است که توانایی یادگیری زودتر و سریعتر از رقبا مزیت رق

ی برتری کنهد کهه قهادر دهۀ آینده خواهد بود. یاد گیری سازمانی مهمترین راه بهبود در دراز مدت است  و درآینده نزدیك، تنها سازمانی می تواند ادعا

خیص باشد از قابلیت تعهد  و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمانی به نحوی مطلود بهره برداری کنهد. در یهادگیری سهازمانی اعضها بها تشه

 و حوادث احتمالی آماده می شوند. صحیح اشتباهات و علل به وجود آورنده آنها و نیز اصلاح اشتباهات، برای اینده درس گرفته و برای ماابله با تغییرات

نها با آن مواجه می باشند،موفایت در فضای کسب و کار امهروز بطهور کامهل بهه یهادگیری ادر محیط متغیر و عرصه پیچیده رقابتی که همه سازم

 سازمانی و فردی بستگی دارد.

 "یر در محیط خارج باشد،در لیر اینصورت سازما از بین می رودیاید مساوی و یا بیشتر از میزان تغمیزان یادگیری سازمانی ب"رگ روانز می گوید

این امر به این دلیل  "یادگیری سازمانی نوع توانایی و قابلیت است که همه سازمانها باید آن را دریافته و توسعه و پرورش دهند"آجریس می گوید

انند اشكالات و اشتباهات خود را تشخیص داده  و آنها را اصلاح کنند. اشتباه است که هرچادر سازمانها در امر یادگیری سازمان پیشرو باشند بهتر می تو

یص و به مفهوم هر گونه عدم تطابق برنامه ای است که قصد انجام آن را داریم و آنچه در عمل رخ می دههد.در امهر یهادگیری سهازمانی،تأکید بهر تشهخ

و یا در عمل موجب مخاطره برای فرد یا سازمان می شود و هرگاه سهازمانی بها مشهكلات تصحیح اشتباهات و اشكالات عملكردی است که به طور بالاوه 

 [.10زیادی روبه رو شود،یادگیری سازمانی دچار مشكل می شود]

 

 (یادگيری سازمانی در مقایسه با سازمان یادگيرنده3
کار جدیدمحااان پیرامون یادگیری سازمانی زمینهه سهاز شهكل مفهوم یادگیری سازمانی به لحاظ زمانی قبل از سازمان یادگیرنده توسعه یافته  و 

یادگیرنده بوده است. یادگیری سازمانی بطور فزآینده ای در میان سازمان هایی که به افهزایش مزیهت رقهابتی،نوآوری و ابربخشهی  نگیری ن ریه سازما

 علاقمند هستند مورد توجه ویژه قرار گرفته اند.

یری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروه ههای درون سهازمان و سهازمان رنده مفاهیم مترادفی نیستند.یادگادگییادگیری سازمانی و سازمان ی

اوقات  یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی است. سانگ معتاد است که دو اصطلاح یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده بعضی

ر به کار گرفته می شوند. وی یادگیری سازمانی را مفهومی می داند که برای توصهی  انهواع خاصهی از فعالیهت کهه در سهازمان به اشتباه به جای یكدیگ

الیتههای  جریان دارد به کار گرفته می شود، درحالی که یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دو مفهوم متفاوت هستند؛ به این معنهی کهه اولهی بهه فع

 سازمان اشاره می کند و دومی نوعی خاصی از سازمان است.خاصی در داخل 

 مارکوارت دو عبارت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را به زیبایی بیان نموده که به شرح زیر عیناً نال می شود:

ت جمعی یاد می گیرند و به تولیهد در بحث از سازمان یادگیرنده تمرکز ما بر چیستی است و اصول و ویژگی های سازمانی که به عنوان یك هوی"

گیهری از می پردازند را مورد بررسی قرار می دهیم. اما یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری  به معنی مهارتها  و فرآینهد ههای سهاخت و بههره 

 "دانش اشاره دارد. در این معنی یادگیری سازمانی تنها یك جنبه از سازما یادگیرنده است.

نی می داند که در آن فاط یادگیری سازمانی اتفاق می افتد و به فرآیندها اشود که مارکوارت سازمان یادگیرنده را چیزی فراتر از سازم مشاهده می

ر تواننهد و بایهد د ییادگیرنهده مه و سیستم ها،اصول و سایر ویژگی های سازمان یادگیرنده می پردازد. به ن ر می رسد که یادگیری سازمانی  و سازمان
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كل گیری کنار همدیگر ایجاد شوند. به من ور این که یك سازمان یادگیرنده ابربخش وجود داشته باشد، وجود حلاه های یادگیری و توجه به زمان بر ش

 [. 10سازمان ضروری است]

 

 ( تحول و یادگيری سازمانی به چه معنی است4

هستند و سازمان بدین وسیله می تواند تجربه های جدیدی را بیاموزد، امور را بهبود در سازمان یادگیرنده همه افراد درگیر شناسایی و حل مسأله 

ریزی شده بود که  حل مسأله است، در حالی که سازمان سنتی بدان گونه طرحاًببخشد و بر توانایی های خود بیفزاید. ارزش اصلی سازمان یادگیرنده نمان

 [.6کارآیی افزایش یابد]

لزم بالابردن توانایی جمعی اعضای سازمان به من ور ارائه عملكردی ابر بخش تری است.کیفیت یادگیری سازمانی یا جمعی یاد گیری سازمانی مست

 [12از آن جهت اهمیت دارد که بر تدوین استراتژی و هم بر اجرای آن تأبیرگذار است]

های خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مد ن رند دست یابنهد، سازمانهای یادگیرنده سازمانهایی هستند که در آن افراد بطور مستمر توانایی 

مهی  جایی که الگوهایی جدید تفكر رشد می یابند، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد چگونه آموختن را به ههم مهی آموزنهد. زمهانی

 [.12دهای ارتباط دامنۀ رفتارهای بالاوة اش را تغییر دهد و بهبود ببخشد]توانیم ادعا کنیم که سازمانی یادگیرنده است که بتواند از طریق فرآین

 

 های یادگيرنده و متحول چه ویژگی هایی دارند؟ ( سازمان5
 شاید با توصی  ویژگی های و خصوصیات سازمانهای یاد گیرنده بتوان شمایی کامل تری از این نوع سازمان به دست داده و آن را بهتهر شهناخت.

 ر که خلاصه ای از ویژکی های یك سازمان یاد گیرنده است در این راه بیشتر به ما کمك خواهد کرد.جدول زی

 

 [1: ویژگی های سازمان یادگیرند و متحول ]1جدول 

رد

 یف

 توضيحات ویژگی

 

 
 

 

 درد و عشق آموختن دارد

سازمان یادگيرندده نيداز بده آمدوختن را 

 احساس می كند و درپی یادگيری است.سازمان

یادگيرنده همچون انسانی است كده ودوب بده 

 آموختن دارد.

2  

 

 

با مشكلات مأنوس نمی 

 وود

سازمان یادگيرنده حساس و هوويار است 

و به محض آن كه مشكلی را حس كندد در پدی 

رفع آن بر می آید و برای هر مسأله راه چاره ای 

دارد.بدنبال راه حل های نو تكداپو مدی كندد و 

ن تقدیر محتوم تلقدی نمدی مشكلات را به عنوا

 كند و نمی پذیرد.

3  

 

كاركنانی خلاب و 

 یادگيرنده دارد

سازمان یادگيرندده از رریدق كاركندان   

فرآیند یادگيری و تغيير را تحقق می بخشد اگر 

چه یاد گيری افراد برای یاد گيری سازمانی كافی 

نيست اما ورط لازم سازمان یادگيرنده كاركنان 

رنده است. انسان رود یافتده و و مدیران یادگي

خلاب، فراتر از انسدان داند  آموختده و مداهر 

 است.
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4  

 

 

 

از الگوی ذهنی پوینده ای 

 برخوردار است.

سازمان یادگيرنده باید به ساز و كار هدایی 

مجهز باود تا الگوی ذهنی خدود را نسدبت بده 

مسائل وناسایی كند و آن را دائماً مورد ارزیابی 

هدد. یكدی از دلایدل وكسدت و سنج  قرار د

سازمانها عدم سازكاری الگوی ذهندی آنهدا بدا 

واقعيت محيطی است. الگدوی ذهندی سدازمان 

نحوۀ نگرش و جهان بينی سدازمان و توفيدق و 

وكست سازمان را در آینده رقم می زند. ممكن 

است الگوی ذهنی سازمان نسبت به مشتریان  

 عدم اعتماد یا برعكس ممكن است الگوی ذهنی

سازمانی  دیگر اعتماد و ارميندا بده مشدتریان 

 باود.

علت مشكلات را در خود  5

 جستجو می كند

سازمان یاد گيرنده از تجربه های خود پند 

می گيرد، اما صرفاً متكی بر تجربه نيست.تأكيد 

بي  از حد برتجربه های گذوته از سدر سداده 

اندی   و زود بداوری اسدت و سدازمان فعدال، 

كه علم را بر تجربه مقدم ميدارد  سازمانی است

و از آميختن این با هم بيشتر ین نتيجه را  مدی 

 گيرد.

6  

 

یادگيری گروهی را 

 تسهيل و ترغيب می كند

ها عادت دارندد  ها و سازمان اغلب انسان

كه در هنگام بروز مشكلات و وكست ها دلایدل 

ناكامی خود را بده عوامدل از حديا خدارجی و 

دهند. اما سازمان یادگيرنده بيرونی خود نسبت 

باید در زمان بروز هر  مشكل به بررسدی نقد  

خود در ایجاد و حل مشدكل بردردازد و بددون 

جهت گيری تعصب آلود مسأله را بررسی نماید. 

چنين سازمانی به ضعف های خود ژی می برد و 

در صدد رفع آن بر می آید. اگر سازمانی نقص ها 

يچ گاه یاد گيرنده و كاستی های خود را نداند ه

 نخواهد بود. 

7  

 

تلفيق كننده اهداف فردی 

 و سازمانی است

سازمان یادگيرند از رریق ساز و كارهدای 

مباحثه و مناظره یاد گيری گروهی را ترویج و در 

سازمان استمرار می بخشد. باید بده گروههدای 

سازمانی تفهيم وود  كه مجموع تلاش های آنان 

از جمع مسداعی و تدك  به عوان یك گروه بي 

 تك  آن هاست.
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 ( مراحل اصلی فرآیند تغییر و تحول6

 

 [12: مراحل فرآیند تغییر و تحول سازمانی]1نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

لاز فرآیند تغییهر محسهود :  شناخت ضرورتها ی محیطی یا نیازهای درونی سازمان و آگاهی یافتن از لزوم ایجاد تغییر، ناطه آوناختمرحله اول( 

ند نتهایج می شود.شناخت با فرآیندهای پیچیده ای چون ادراك،تفسیر و تصمیم گیری در ارتباط است که چنانچه این فرآیند آنچنان که باید مدیریت نشو

 [.12نامطلوبی در ژی خواهد داشت]

ق هدف مانع ایجاد کرده است. در ایهن مرحلهه بایهد کوشهش شهود در واقع این مرحله شامل تشخیص و تعیین مشكل  و مسئله است که در راه تحا

 [1مشكل اصلی  و واقی یادگیری شناسایی شود و تعری  گردد]

در آلاز فرآیند تحول لازم است که نیاز به ایجاد تغییر جای خود را به تمایل و اشتیاق نسبت به تغییهر و یهادگیری  آغاز فرآیند تحول:مرحله دوم( 

بعدی سازمان تعیین می کند که مدیریت تحول بر عهده چه کسی قرار داده شود و خصوصاً زمانی که قرار باشد فهردی از خهارج سهازمانبه دهد. در مرحله 

 [. 12عنوان عامل تغییر با سازمان همكاری نماید،ایجاد ارتباطی سالم و مؤبر میان این فرد و کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود]

بررسی وضع موجود سازمان و تعیین موقعیت آتی سازمان در نگاه اول دو اقدام جداگانه به ن ر می رسد. ولی در عمل میهان  تشخيص:وم( مرحله س

ینی به نتایج ع این دو اقدام انسجام و یكژارچگی وجود دارد. بررسی وضع موجود و تعیین موقعیت آتی سازمان با اندیشیدن و تعمق درباره مفاهیم آلاز شده

 و ملموس و قابل اجرا ختم می گردد و به هنگام هدف گذاری بیش از حد محتاطانه عمل خواهد نمود. 

وة هنگامیكه نیاز به ایجاد تغییراتی بنیادی در سطح سازمان احساس می گردد شاید بهتر باشد که به جای توجه کهردن بهر ناطهه آلهاز تغییهر و نحه

 [.12رهبری آن توجه کنیم]

 

شناخت وضع موجود سازمان اللب  با بهره گیری از تاریخچه سازمان و بررسهی محهیط دربهاره آن میسهر مهی بررسی وضع موجود:م( مرحله چهار

 گردد. اهداف این بررسی اللب بسته به نوع تغییر متفاوتند و عموماً بررسی وضعیت موجود به من ور دستیابی به اهداف ذیل صورت می گیرد.

 ت موجود و شناسایی کمبودها و یا فرصتهاتشخیص علل ایجاد مشكلا 

 .تعیین یك خط مبنا  به نحوی که با توجه به آن بتوان تعیین نمود که چه اموری در حال تغییر است 

 تعیین جهت گیری سازمان 

ت بهه یهادگیری و تغییهر اطلاعاتی که از این بررسی حاصل می گردد می توان به من ور ارزیابی نحوة واکنش اعضای سازمان و گروههای ذینفع نسهب

 [.12مورد ارزیابی قرار گیرد.بعلاوه این اطلاعات در امر آماد سازی افراد جهت پذیرش  تغییر نیز مثمربمر می باشد]

بسته به نوع تغییری که مسئولین سازمان قصد اعمال آن را دارند و نیز بسته به ناهش مهدیران تحهول در  تعيين وضعيت آتی سازمان:مرحله پنجم( 

تحهول سرتاسر فرآیند،مؤلفه های مختلفی جهت تعیین وضعیت آتی سازمان موردنیاز است.اگر ابتكارعمل جهت اجرای ،فرآیند تغییرات به دسهت مهدیرات 

 سپرده شده باشد درآن صورت این افراد مؤظفند تصویری از آینده سازمان ایجاده کرده و آنرا در اختیار سایرین قرار دهند.

مدیران تنها به اجرای فرآیندهای تحول محدود باشد یا به عبارتی دیگر ابتكار عمل و تعیین ویژگی های فرآینهد تغییهر بهه دسهت  چنانچه ناش این

برعههده مدیران تحول سپرده شده باشد در آن صورت این مدیران وظیفه اندیشیدن در مورد تأبیرات احتمهال ناشهی از تغییهر و ترسهیم  ایهن تهأبیرات را 

 شت.خواهند دا
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 مشاهدات نشان داده است که افراد هنگامی قادر به رها ساختن وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت مطلود هستند که فرآیند تشخیص:

 .در طرز تلای آنان نسبت به وضعیت موجود تردید ایجاد نماید 

  ،حس تشهویق و دلواپسهی را در آنهها با زیر سؤال بردن باورها و طرزتلای افراد و آگاه ساختن آنان نسبت به مشكلات موجود

 تاویت نماید تا حدی که افراد از انگیزه کافی به من ور پذیرش تغییر و جستجو برای یافتن روشهای جدید برخوردار گردند.

 .ارائه چشم انداز از موقعیت آتی سازمان موجب می گردد افراد تلاش در راه ایجاد تغییر را ارزشمند ومثمربمر نمایند 

ششم (آماده سازی و برنامه ریزی جهت اجرا: تحلیل جزء به جزء وضعیت کنونی منجر به شناسایی  فهرست طهویلی از امهوری مهی گهردد. کهه مرحله  

شهته ا ید توجهه دالازمه عینیت  بخشیدن به طرح پیشنهادی تغییر می باشند کلیه این امور به هنگام تدوین طرح اجرای فرآیند باید مورد توجه قرار گیرند. ب

ته باشیم که افراد باشیم که اجرای فرآیند تغییر تنها یك ماوله فنی نیست. اجرای فرآیند در بردارندة یك بعد سیاسی مهم است. در این مرحله باید توجه داش

 تا چه حد نسبت به پذیرش تغییر آمادگی دارند و اینكه افراد تغییر را تهدید برای موقعیت تلای می نمایند یا خیر.

هر آنجه تا کنون  در قالبی شكل گرفته است اکنون باید مورد اجرا قرار گیرد. همچنین کنترل و ن ارت بر رونهد اجهرا از  له هغتم( اجرای تغيير:مرح

 دیگر مواردی قابل توجه در این مرحله بشمار می آید. در راه اجرای تغییر دو رویكرد اصلی در اختیار می باشد:

به طور واضح تعری   B، که در این قبیل موارد پیش از اجرای تغییرات، اهمیت ناطه Bبه سمت ناطهAاز حرکت از ناطه (گاهی تغییر عبارت است1 

 و مشخص می گردد. این نوع تغییر و یادگیری را تغییر بر اساس ناشه کلی از پیش تعیین شده عنوان می کنند

می آید به نحوی که پس از برداشتن هرگام روند تغییر و مرحله ای که پشت سرگذاشته شده  (فرآیند تغییر باید در قالب قدمهای محتاطانه به اجرا در2

رخوردار هستند یا خیر. است مورد بازنگری قرار گیرند تا روشن شودکه روند تغییر مطابق با برنامه پیش می رود و آیا تمام اقدامات انجام شده از کارآیی لازم ب

 ر،امكان ارائه تعریفی دقیق تر از ناطه پایانی تغییر میسر می گردد.بعلاوه می توان گامهای بعدی را با اطمینان بیشار برداشت.همزمان با پیشرفت فرآیند تغیی

واقعیت این است که ن ارت بر فرآیند اجرا و بررسی روند پیشرفت اقداماتی است که به شكل مستمر انجهام مهی :  مرحله هشتم( بازنگری و تحكيم

که که به به من ور تعیین میزان پیشرفت باید وضع موجود را در ماایسه با رویداد های مهم و اساسی سنجید. من ور از تحكیم همان تثبیت است پذیرد، چرا 

امكهان  نههامرحله سوم مدل لوینمی باشد. در هنگام  تثبیت باید اطمینان حاصل نمود که به من ور استحكام بخشیدن به رفتارهای جدید و اعمهال کنتهرل آ

اختن شهالودة برخورداری از سیستم های پاداش و مكانیزمهای بازخور میسر است . اگرچه لازم به ذکر است که در این مرحله نباید به تنهایی به مستحكم سه

 [.12ماید]وضعیت جدیداکتفا نموده،بلكه در صورت بروز ضرورتهای جدید محیطی با نیازهای درون سازمان،ایجاد تغییرات جدید ضروری می ن

 

 ( عوامل مؤثر بر یادگيری سازمان7

 

 فرهنگ سازمان1-7

 ریه پردازان به صورت مستایم و لیر مستایم از مهمترین عوامل تأبیرگذار بر یادگیری ر نفرهنگ از جمله عواملی است که که از سوی بیشت 

ازمان اشاره دارد و به شكل کیری رفتار و ادراکات رایج در سازمان سازمانی شمرده می شود. فرهنگ به باورها ،ارزش ها ،اقدامات و آداد و رسوم س

رسهوم و کمك می کند.همان گونه که ملتها فرهنگ متفاوتی دارند سازمانها نیز دارای فرهنگهای متفاوتی بوده و بوسیله نمادها،قهرمانهان و آداد و 

 [.10که بر اساس آن یادگیری در سازمان رخ می دهد را تعیین می کند]ارزش ها شناسایی می شوند.فرهنگ سازمانی ماهیت یادگیری و شیوه ای 

تحایااتی که در زمینۀ فرهنگ سازمانی و ابر بخشی انجام شده است به این نتیجه رسیده است کهه رابطهه مناسهب بهین اسهتراتژی،محیط و 

( فرهنهگ 3(فرهنهگ مهأموریتی 2ازشكاری یا کهارآفرینی(( فرهنگ انعطاف پذیری)س1فرهنگ به گونه ای است که می توان آن را در چهار گروه  

( فرهنگ بوروکراتیك)تداوم رویه(  گنجاند که این چهار گروه به دو عامل بستگی دارند: ال ( میزانی که محیط رقابتی باید تغییر کند یا 4مشارکتی

 بابت بماند د( میزانی که توجه سازمان باید به امور داخلی یا خارجی معطوف گردد.

(فرهنگ انعطاف پذیری: از ویژگی های فرهنگ انعطاف پذیری یا کارآفرینی این است که مجرای انعطاف پذیری به محیط خارج توجه شده 1

 است و کوشش می شود تا نیازهای مشتریان تأمین گردد.

ولی لزوم در خهود نمهی بینهد کهه بهه (فرهنگ مأموریتی: سازمانی که چنین فرهنگی دارد می کوشد تا نیازهای محیط خارج را تأمین کند،2

سرعت دستخوش تغییرات قرار گیرد. در این فرهنگ رهبران سازمان داری دیدگاه مشترك می شوند آینده را ترسیم مهی کننهد، آن را در معهرض 

 .دید همگاه قرار می دهند و تصویر به گونه ای در می آید که برای یكا یك اعضای سازمان داری اهمیت خاصی می گردد
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( فرهنگ مشارکتی: در فرهنگ مشارکتی از اعضای سازمان خواسته می شود که در امور مشارکت کنند تا شرکت یا سازمان بتواند از عههده 3

ز انت ارات عوامل محیطی در حال تغییر برآید.این فرهنگ همانند شرکت کنترل قومی)کنترل فرهنگی یا خود کنترلی( است. در این فرهنگ به نیها

رکنا توجه می شودو همین امر موجب عملكرد عالی سازمان می شود مشارکت در تمور موجب می شود تا فرد احساس مسئولیت و مالكیت های کا

 در سازمان بنماید و از این رو نسبت به سازمان تعهد بیشتری پیدا می کند.

ه می کندو برای محیطی مناسب است که از ببات مان توجالاری به اموری داخلی ساز( فرهنگ بوروکراتیك: فرهنگ بوروکراتیك یا دیوان س4

شن نسبی برخوردر باشد در چنین سازمانی فرهنگی حاکم است که برای انجام کار ها از روشی مشخص و با ببات استفاده شود.شعارها،قهرمانان و ج

 [.7در صدد تأمین هدف های خود بر می آیند]ها در جهت همكاری،سنت و رعایت رویه ها و سیاستهای پا برجاست و سازمانها بدین گونه 

 

 توانمند سازی كاركنان2-7
اندرکاران مدیریت را به خهود جلهب کهرده توجه بسیاری از دانشگاهیان، پژوهشگران و دست 1990مفهوم توانمندسازی کارکنان، در دهه 

مانی و مدیریتی و ابتكار سازمانی دارد. توماس و ولتهوس اعتاهاد بود.توانمندسازی کارکنان به عنوان یك مفهوم ن ری تأبیر زیادی بر ابربخشی ساز

ع دارند که کارکنان توانمند در کنترل و انجام وظای  انعطاف پذیری بیشتری دارند. آنها در پاسخ به مسائل و فرصت هها وظهای  جدیهدی را شهرو

شود. به زعم لیدن و همكاران افراد توانها در ات انگیزش آنان تاویت میسازند، در نتیجه در برخورد با مسائل و مشكلکنند و موانع را برطرف میمی

تهری از سطوح بالایی از رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملكرد شغلی قرار دارند. کمپل و مارتینكودریافتند که کارمندان توانمند دارای بیهزاری کم

 دارند  تر و استاامت بیشتری در موقعیت های شغلیشغل و انت ارات مثبت

پردازان مدیریت و سازمان معتادند برای اینكه کارکنان احساس توانمندی کنند باید شرایط و بسترهای لازم در سازمان فراهم شهود. ن ریه

ای، تغییر طرز تلای کارکنان، های لازم را داشته باشند. اسكات و ژافه تغییر سازمان هرمی به سازمان دایرهباید آمادگی سازمان، مدیریت و کارکنان

ایجاد انگیزش از طریق دادن قدرت و منزلت، مهدیریت مشهارکتی، اسهتارار رهبهری تسههیل کننهده و تشهكیل گهروه ههای توانمنهد را از عوامهل 

 انند.دتوانمندسازی کارکنان می

نگرنهد. بهرای اینكهه کارکنهان پردازان مدیریت و سازمان به توانمندسازی به عنوان یك مهارت و فهن مهدیریتی و رهبهری میبرخی ن ریه

احساس توانمندی کنند باید شرایط و بسترهای لازم در سازمان فراهم شود. بنابراین احساس توانمنهدی یهك متغییهر وابسهته اسهت کهه متهأبر از 

 باشد.ی مدیریتی میراهبردها

باشهند. اینگونهه پذیر و دارای ابتكهار میهای دائم التغییر و رقابتی نیازمند نیروی انسانی توانمند، خودفرمان، کهارآفرین، مسهئولیتسازمان

اده شهده، قهدرت و گیری و در تعیهین اههداف مشهارکت دریزی، تصهمیمها باید طوری طراحی شوند که همه کارکنان در فرآیندهای برنامهسازمان

های امروزی کارکنان باید نگرش و احسهاس مثبتهی بهه های کاری فعالیت کنند. در سازماناختیار بیشتری به آنان تفویض گردد و بتوانند در گروه

مانی پویا عناوینی از های سازبه محیط»شغل و محیط درون سازمان داشته باشند و آنان خود را مالك سازمان بدانند. در ادبیات مدیریت و سازمان 

 [.4شود]و نهایتاً توانمندسازی کارکنان، اطلاق می« قبیل: مدیریت مشارکتی، مدیریت خودگردان، مدیریت کیفیت فراگیر

 

 یادگيری تيمی)گروهی(3-7

یادگیری جمعهی بهر دو آرمهان اذعان می دارد که  پیتر سنگه هسته اولیه یادگیری تیمی در تمام سازمانها را تیم یادگیرنده می داند. البته او

تها حهد مشترك و رقابت شخصی افراد استوار است. بنابراین از ناش افراد در تشكیل تیم های یادگیری لافل نیست. در نتیجه افزایش توانایی افراد 

 زیادی به مشارکت آنها در تفكر و یادگیری تیمی وابسته می داند.

رنده،تشكیل تیم های یادگیرنده، شالوده و سنگ بنای یادگیری سازمانی را یادگیری تیمی تشهكیل بنابراین در مرحله ایجاد  سازمانهای یادگی

می دهد. یادگیری تیمی در افراد قابلیت نگاه کردن و تصویری ورای تصورات شخصی  را بوجود می آورد. ممكن است آگاهی تیمی حتی از آگهاهی 

 [.8افراد نیز بیشتر باشد]

ه افراد را برای کارکردن در یك گروه آماده می نماید تا بتوانند به جای طرح ن ریات خود در برابر ن ریات دیگران به  یادگیری فرآیند است ک

 تبادل افكار سازنده  بپردازد. 

رشور و با مارکوارت معتاد است که گفتمان، ابراز حیاتی ایجاد و هماهنگ سازی یادگیری تیمی و عمل در محیط کاربوده و بیانگر ارتباطات پ

 [.10کیفیت بالا مبتنی بر کش  آزادانه و خلاقانه  و تعاملی مسایل پیچیده است]
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هنگامیكه گروه موفق شود عامل مؤبر در بالابردن ابربخشی سازمان را بیابهد،یادگیری جمعهی و تیمهی بهه وقهوع پیوسهته اسهت. آرگهریس و 

مان معرفی کرده  و مؤلفه های این نوع یادگیری تیمی را با هم ماایسه نمودند که ( شكل متفاوتی از یادگیری جمعی و تیمی را در ساز1978شون)

 شامل دو نوع یادگیری تك حلاه ای و یادگیری دو حلاه بود.

یادگیری تك حلاه ای: که این نوع یادگیری عبارت است از شناسایی اشكالات موجود و اصلاح آنها به نحوی که نهایتاً منجر به آن گهردد کهه 

 چاچود تفكر حاکم بر سازمان اصلاحاتی در قوانین بوجود آید. در

یادگیری دوحلاه ای: فرآندی است که ارتباط تنگاتنگ تری با شناخت دارد و هنگامی به وقوع می پیوندد که اصهول تشهكیل دهنهده متغیهر 

این نوع یادگیری در واقع شیوه معمول تفكر سازمان را  های حاکم یا مدل ذهنی مشترك مورد سئوال قرار گرفته و قصد اصلاح آنها را داشته باشد.

 [.12زیر سئوال می برد و رویدادهای تفسیری جدید را ارائه می نماید]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [12: مدل یادگیری دوحلاه ای]3نمودار

 مهارت یا قابليت های وخصی4-7

ر دیدگاههای شخصی خود را روشن تر و عمیق تهر مهی نمایهد،انرژی و مهارت و قابلیت شخصی عبارت است از ن امی که فرد بصورت مستم

 توان خود را متمرکز می کند،صبر وبردباری خود را گسترش می دهد و بالاخره آنكه واقعیات را منصفانه و بی لرضانه در می یابد.

نی آن تعههد و ظرفیهت یهك سهازمان بهرای در سازمانهای فراگیر اسهت،رکن روحها با چنین تعریفی تسلط و مهارت شخصی از ارکان اساسی

رد در هردو وجود دارد و مشاهده مهی شهود. نكتهه باشد.ریشه های در سنن ملل شرق و لیادگیری،نمی تواند از ظرفیت و تعهد اعضای آن بیشتر 

سرشار از تمایهل بهه یهادگیری  بسیار جالب توجه ارتباط بین فراگیری شخصی و یادگیری سازمان است. تعهد بین سازمان و فرد و روحیه مشترکی

 [.8است]

بماند یا بهتر شود، ولی در اجرای برنامه های مربوط به توسعه مدیران  در برنامه های آموزشی برای آنكه عملكرد سازمان در سطح کنونی باقی

 سعی می شود برمهارتهای آنان به من ور احراز مشالل و پست های آینده افزوده شود.

نیاز به آموزش و افزایش مهارتهای نیروی انسانی در سازمان یا واحد خود می توانند از چهار روش استفاده کنند که ایهن  مدیران برای تعیین

 چهار روش عبارتند از :

 (ارزیابی عملكرد: می توان کار هر عضو سازمان را،با استاندارد ها یا اهداف تعیین شده سنجید و اندازه گیری کرد.1

رایط کار: مهارتها یا دانش لازم برای یك کار بخصوص بررسی می شود و کارکنانی که مهارتها یها دانهش لهازم را نداشهته (تجزیه و تحلیل ش2

 باشند،باید در یك برنامه آموزشی شرکت داده شوند.

اوتههای موجهود یها (تجزیه و تحلیل سازمانی: ابربخشی سازمان و موفایت آن در تأمین هدف هایش تجزیه و تحلیل می شهود تها بتهوان تف3

 انحراف های موجود را تعیین کرد

و مهی (بررسی منابع انسانی: باید از افراد مدیر و و لیر مدیر خواست تا مسائلی را که در کار خود تجزیه و تحلیل می کنند یا با آنهها روبهه ر4

 را که برای آن مسائل ضروری می دانند،شرح دهندشوند یا اقداماتی 

  

 مدل ذهنی مشترك
رفتار       قوانین نتایج     
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می شود کهه مهارتههای شخصهی عامهل اصهلی سهازمان یادگیرنهده را شهكل مهی دههد،زیرا کهه تعههد و قابلیهت سهازمان بنابراین ملاح ه 

ن یادگیرنده،معادل شایستگی و قابلیت یكا یك اعضای سازمان است. در این اصل پشتیبانی دائمی از هر نوع تجربه پیشرفت و توسهعه بهرای سهازما

 [. 13صورت می گیرد]

 

 شتركچشم انداز م 5-7
ایده ای که همواره الهام بخش سازمانها بوده است،عبارت است از ظرفیت ایحاد یهك تصهویر و آرمهان مشهترك از آینهده ای کهه بهدنبال آن 

کهه  هستیم.به سختی می توان سازمانی را نام ببریم که به درجه ای از موفایت رسیده باشد  بدون آنكه دارای اههداف و ارزشهها و آرمانههای باشهد

 ااً در سطح مؤسسه پذیرفته شده باشد.عمی

زمانی که یك تصویر واقعی وجود داشته باشد، افراد تلاش می کنند و فرا می گیرند،نه بخاطر اینكه از ایشان خواسته شهده اسهت کهه چنهین 

هی که دربرگیرنده مؤسسه باشد کنند،بلكه بخاطر اینكه خود می خواهند.اما بسیاری از رهبران داری تصویر شخصی هستند که هرگز به تصویر گرو

 تبدل نخواهد شد. بسیاری از مواقع تصویر و آرمان گروهی حول توان و قدرت یك رهبر و یا حول بحرانی که بصورت موقت مؤسسه را فراگرفته اس

ه تنها در زمان بحران، بلكه در تمام ایجاد شود.اما اگر به افراد حق انتخاد داده شود، ایشان ترجیح می دهند که به دنبال یك هدف متعالی باشند، ن

جهت  مواقع،آنچه ما فاقد آن هستیم عبارت است از ن می که تصوررات فردی را به تصورات گروهی تبدیل نماید،اصولی که بتوان تلاش ها را در این

 [.8یك سو نماید]

 شرح زیر می باشند:دلایل متعددی برای اهمیت چشم انداز مشترك برای یادگیری سازمانی وجود دارد که ب

دلیل نخست: چشم انداز مشترك، تمرکز و انرژی لازم برای یادگیری سازمانی را فراهم می سازد.یادگیری قوی و پویا تنها زمانی رخ می دهد 

 که افراد واقعاً به دستاوردهایی که برای آنها اهمیت دارد،متعهد شوند.

د. چشم انداز و ارزش های مشترك، افراد را به آزمایش شیوه های تفكرشان وادار نمهوده، دلیل دوم: چشم انداز  افراد را به عمل سوق می ده

 به آنها دلیل پذیرش دیدگاههای عمیق و قبول شیوه های فكر و عمل کردن جدید را ارائه می کند.

نداز مشترك، هدف نهایی را ایجهاد دلیل سوم:ایجاد کشش بسوی هدف مطلود و والاتر،با نیروی حاکم بر وضع موجود ماابله می کند،چشم ا

 کرده و نوآوری را تشویق می کند.

دلیل چهارم:ارزش و معنای مشترك در تعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و منتال می کند،اهمیت دارد.مارکوارت معتاد است کهه چشهم 

به استراتژی ها و رویه ههای مختله  بهرای تبهدیل شهدن بهه  انداز می تواند و باید راهنمای تفكر ئ برنامه ریزی استراتژیك باشد و همچنین باید

 [10سازمانهای یادگیرنده منجر شود]

 

 نگرش سيستمی 6-7
[. تفكر سیستمی بر کل 10نكته اساسی در مورد تفكر سیستمی این است که افراد باید بیاموزند که چگونه در مورد مسائل پیچیده بیندیشند]

ا تأکید دارد. این طرز تفكر ظری  ترین جنبه یك سازمان یادگیرنده را مشخص می کند.طریق جدیدی که افهراد و جزء و یكپارچه دیدن ارتباط آنه

انش خود و دنیای اطراف شان را درك می کنند و خود را با دنیا مرتبط و نه مجزا می پندارند.تفكر سیستمی یك چارچود مفهومی و پیكره ای از د

شته توسعه یافته تا بتواند نمای کلی تر را شفاف تر نشان دهد.تحاق تفكر سیستمی بهه ایجهاد تصهوبر و آرمهان و ابزار است که طی پنجاه سال گذ

مشترك و مدل های ذهنی یادگیری تیمی و تسلط شخصی نیاز دارد.این پنج عامل باید بصورت یك کل واحد توسعه داده شهوند. در ماابهل تفكهر 

نند در بلند مدت نتایج اقدامات خود را ملاح ه کنند و از ن ر مفهومی شناخت ارتباط درونی اجزای یهك لیر سیستمی باعث می شود که افراد نتوا

 [.8کل بزرگتر را از دست بدهند]

 

 لبرت اینشتین گفته است :آ 

تفكر سیستمی "طرف سازیم.بدون تغییر در الگوی اندیشه ، قادر نخواهیم بود که مسایلی را که با الگوهای امروز فكر خود ایجاد کرده ایم، بر"

ته باتغییر در اندیشه و فكر سر و کار دارد. جهان پیچیده شده است، مجهولات بیشتر از داده ها است و راه حلهای متعدد پهیش رو اسهت. در گذشه

ن و سنگین این نگهرش از دسهت های پنهایادگرفته بودیم که برای فهم و درك مسایل و پدیده های پیچیده، آنها را به اجزاء تبدیل کنیم اما هزینه

هم بچسهبانیم کهه ماننهد بهه ههم متصهل کهردن دادن کل)تصویر بزرگ( بود و البته برای دیدن تصویر کلان سعی می کردیم قطعات منفصله را به 
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یر بهزرگ( را قطعات یك آینه شكسته بی حاصل است. درماابل این تفكر )روش تحلیلی(، نگرش سیستمی کمك می کند که الگوهای کلهان )تصهو

بهه ههم  ببینیم و توان ما را برای تغییر آن بهبود می بخشد. روشی است برای روابط متعامل میان اجزاء که رفتار کل را می سازند و نه یك زنجیهره

تارآن را توضهیح دههیم و برای اینكه سیستمی را قادر سازیم که به گونه ای ابربخش عمل کند باید آن را بفهمیم یعنی بتوانیم رف   متصل از اجزاء .

 [.3]این مستلزم آگاهی از کارکرد و ناش آن سیستم در سیستم بزرگتر است. نگرش سیستمی چنین امكانی را فراهم می سازد

 

 ( موانع یادگيری سازمانی8

  موانع یادگیری را در شش مورد می توان به شرح زیر جمع بندی کرد 

 به پائین .اولین مانع : اتخاذ سبك مدیریت از بالا 

ارض عهاولویت های متعارض و ناهماهنگی ناشی از آن . این موانع همدیگر را تاویت می کنند. دو استراتژی متفاوت و اههداف مت دومین مانع :

 در سازمان , جناح بندی و گروه گرائی, موجب تضعی  و متلاشی شدن سازمان می گردد .

ران به طور ملوك الطوایفی به خاطر ترس از دست دادن قدرت از همكهاری بها یكهدیگر خهود سومین مانع: مدیران لیر موبر و نا مناسب: مدی

 داری می کنند, و اعضای مدیران ارشد در قلعه های خودشان عمل می کنند .

عات نگهران چهارمین مانع : ضع  ارتباطات عمودی: اگر در سازمان کارکنان این گمان را داشته باشند که مدیران سهازمان از شهنیدن موضهو

 کننده پرهیز می کنند, ن رات را برای خودشان نگه می دارند, بدین ترتیب در سازمان بدبینی و بدگمانی رشد می کند.

پنجمین مانع: ضع  هماهنگی بین بخشها, واحد ها و حوزه ها: در صورت عدم هماهنگی و ارتباط بین واحدها و بخشها, در سازمان سهینرژی 

ودر نهایهت   . وبه جای تعامل, ارتباط ,همسوئی وتناسب, واحد ها در سازمان همدیگر را دفهع نمهوده وایهن موجهب تضهعی منفی تولید می گردد 

 متلاشی شدن سازمان می گردد . 

ششمین مانع : ضع  مهارتهای رهبری و توسعه نیافتگی در سطوح پائین: چنانچه مهارتهای مدیران در سطوح پایئن تر جهت خلق فرصتهای 

ر د برای رهبری تحول, توسعه نیابد . و از طریق آموزش یا مربیگری هم برای ارتااء مهارت رهبری پشتیبانی نگردد, قطعاً سازمان تضهعی  و دجدی

 نهایت متلاشی می گردد. 

 

 و  مانع سد كننده یادگيری :  نحوه تعامل

با یكدیگر دور باطلی را ایجاد مهی کننهد, کهه خهروج از آن بسهیار  هر یك از شش مانع مذکور به تنهائی نیز مشكل ساز است. اما در تعامل   

 دشوار است ؛ برای تشریح این تعامل, آنها را در سه ماوله می توان به شرح زیر دسته بندی کرد: 

 رتباط هستند.ال : کیفیت جهت گیری: مدیران نا کار آمد, رویكرد مدیریتی از بالا به پائین و استراتژی لیر واضح همگی با هم در ا 

ه طهور د: کیفیت یادگیری: اختلال در ارتباطات عمودی, به ویژه تابیر مخربی بر توانائی سازمان در اجراء و پالایش استراتژی خود دارد, و یا به

 خلاصه, مانع یادگیری سازمانی است.

د همهاهنگی در سهطوح پهائین تهر بسهیار دشهوار شهود. ج: کیفیت اجراء : سه مانع مرموز که در جوار مدیران ارشد هستند, سبب می شود که ایجا

ی مدیران میانی که مسئو لیت بخشها و واحد های مختل  سازمان را به عهده دارند, تا زمانی کكه مدیران عالی آنها را در جهات مختله  سهوق مه

 [.14دهند, نمی توانند با یكدیگر همكاری موبر داشته باشند ]

 

 فرآیند های نوآوری( 9

ه عوامل مؤبر بریادگیری سازمانی را شناسایی و تاویت نموده ایم و موانع موجود را هم شناسایی و در جهت رفع آنها اقهدام کهرده ایهم حالا ک

بایدبه مرحله نوآوری برسد زیرا لازمه حفظ مزیت رقابتی در بازار این است که سازمانی به من ور خلهق محصهولات ،خهدمات وفرآینهدهای  سازمان 

 سته به نوآوری دست بزند.جدید پیو

نوآوری به جذد ورشد وداد وستد با مشتری ،بالا رفتن حاشیه سود و وفاداری مشتریان منجر مهی گهردد. بهدون نهوآوری ،ارزش قابهل ارائهه 

 شرکت تالیدی است وبه رقابت بر سر قیمت برای محصولات شرکت می انجامد.
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کنند کهه بتواننهد محصهولات جدیهدی را سهریع و مهوبر بهه بهازار عرضهه نماینهد و  شرکت ها وقتی مزیت رقابتی قابل ملاح ه ای خلق می

نیمهه هها محصولاتشان با نیازهای مشتریان هدف متناسب باشد .نوآوری در محصول،شرط اولیه ورود به صنایع پویا وفن آورانه ن یر صنایع دارویی،

 .[9]وارتباطات است  دی ها

ی ایجاد یك خدمت یا محصول جدید و همچنهین اسهتفاده از محصهولات و خهدمات موجهود در سهازمان نوآوری و ابتكار فرآیند است که برا

 [.11صورت می پذیرد]

 همان گونه که افراد از ن ر خلاقیت وجامه عمل پوشانیدن به ن رات جدید خود،با هم متفاوت اند ، سازمان ها هم از ن ر خلاقیت وجامه عمل

 درنتیجه تولیدو عرضه محصولات ،خدمات روش های جدید متفاوت اند.پوشانیدن به ن رات اعضای خود و

مدیران برای اینكه به سازمان کمك کنند تا بتوانند از خلاقیت به بهترین نحوممكن استفاده کنند بایهد از فرآینهد خلاقیتهدر سهازمان و طهی 

 د.مراحل،با برداشتن گام هایی برای تاویت وتایید این فرآیند آگاهی داشته باشن

 فرآیند خلاقیت در سازمان سه مرحله است آنها عبارتند از:

دادن ن ر جدید یا عایده تازه: ارائه ن رجدید در سازمان بیش از هر چیزی به جریان اطلاعهات وارتباطهاتی بسهتگی دارد کهه بهین سهازمان  

 ومحیط برقرار است.

 به وسیله تمامی با خارج تاویت می شودبسط وگسترش ن رات جدید:اگر چه ارائه ن رات جدید تا حد زیادی  

ولی بسط وگسترش ن رات ارائه شده به فرهنگ سازمانی و فرآیند های درون سهازمانی بسهتگی دارد.ویژگهی هها، ارزش هها،و فرآینهد ههای 

 سازمانی می توانند ن ر جدید )ایده(که داده شده را تاویت یا تضعی  نمایند.

لاقیت در سازمان  شامل گاله هایی می شود که می توان بدون وسیله راه حل جدیهدیاچیز تهازه سهاخته اجرا:  مرحله اجرایی فرآیند های خ 

همیت شده را به بازار عرضه کرد.اگر نوآوری در سطح ومیزان بالا باشد سود آوری کوتاه مدت کاهش می یابد.ولی از ن ر رشد شرکت در بلند مدت،ا

سازی سویس که به روش سنتی ساعت های گرانایمت برای  افراد تولید می کند از سهال ههای میهانی بسیار زیادی دارد.برای مثال صنعت ساعت 

یعنی از زمانی که شرکت های رقیب محصولات جدید به بازارعرضه کردند)مثل ساعت های دیجیتالی(شاهد افت بوده ولی به تازگی کهه 1970دهه 

نواع ساعت مچی گرانایمت ومشهود به بازار عرضه کردند ،توانستند بخشهی از بهازار از ساعت سازی های سویسی محصولات جدید رامثل برخی از ا

   [.13]دست رفته را مجددا به دست آورند

 

  های یادگيرنده ( نوآوری در سازمان11
ا و توانائیهای افراد خهود و ه هایی که با بهره گیری از فضایل، هنرها،ارزش های یادگیرنده سازمانی است مناسب برای عصر حاضر، سازمان سازمان

هایی که با تجربه خود می آموزند به طور مستمر تغییر کنند و عملكرد خود را بهبود بخشند. در این عصر شهعار  اصهلی خلاقیهت و  براساس درس

ور باشند و بطور مستمر خهود را شان بخواهند به حیات خود ادامه دهند در بلند مدت کامیاد باشند باید نو آ ها و مدیران نوآوری است.اگر سازمان

 های جدید تطبیق دهند. با وضعیت

( 1ها این کاربردها به دو صورت انجام می شود  فراگرد ایجاد فكرهای جدید و تبدیل آن به عمل و کاربرد های سودمند را نوآوری گویند.در سازمان

آوری در محصول که به تولید محصولات یا ارائه خدمات جدیهد و بهبهود ( نو2نوآوری در فراگرد که موجب بهینه شدن راههای انجام کار می گردد 

 یافته منجر می شود. مدیریت نوآوری در فرآگرد ومحصول شامل ابداع حمایتی یا عمل کش  و کاربرد  یا عمل استفادهمی شود.

ارائه فكرهای جدید باشد. کاربرد با ابداع بهرای  مدیران باید محیطهای کاری جدید را به گونه ای طراحی کنند که محرك خلاقیت و جریان مستمر

ده به اجرا بهترین استفاده از فكر های جدید سرو کار دارد.مدیران باید مراقب باشند تا فكر  های خود واقعاً در فراگرد های کاری جدید یا اصلاح ش

 [.1لات و ارائه خدمات جدید اطمینان کامل حاصل کنند]ها باید از اقتصادی بودن طرحهای مذکور در زمینه تولید محصو درآیند. بعلاوه آن

 

 ( مدیریت و فراگرد نوآوری  وامل و  فرآیند مهم است:11   

 فرصت های عرضه محصولات وخدمات جدید:  (شناسایی 1

ها ودرك فن آوری خلهق  ایده محصولات جدید از چندین منبع سرچشمه می گیرد .معمولا واحد تحایق و توسعه ایده های جدید را بر پایه مهارت

 می کندکه از نوآوری های محصولات با خدمات قبلی انباشت شده است.
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 سازمان ها نباید برای جستجوی ایده های جدید فاط به داخل سازمان ن ر کنند.آنها برای طرح ایده های جدید به منابع خهارجی ن یهر دانشهگاه

یان نیاز دارند،شرکت های که تامین کنندگان را به عنوان منبع فراهم نمودن مواد اولیه و ها،آزمایشگاهای تحایااتی ،به خصوص تامین کنندومشتر

 تجهیزات  با قیمت پایین ،شریك استراتژیك خود می داننداز توانایی هاوایده های محصولات وخدمات جدید ایشان نیز بهره  می برند .

 

 

 (مدیریت مجموعه طرح های تحایق و توسعه:2

صول و خدمات جدید ایجاد شدند،مدیران باید تصمیم بگیرند که روی کدام یك سرمایه گذاری کنند،کدام را تغییر دهند و یا کدام را وقتی ایده مح

شود یا تحت از بین ببرند. مدیران باید مشخص کنند که کدام پروژه باید با منابع داخلی انجام گیرد، کدام باید با همكاری و از طریق مشارکت انجام 

را تیاز سازمانی دیگر به اجرا در آید یا اجرای آن برون سپاری گردد. حتی پس از سرمایه گذاری روی محصول جدید مدیران باید پیوسهته پهروژه ام

ص در ماایسه با فرصت های جدید و محدودیت منابع مرور و در مورد ادامه حمایت از پروژه با توجه به سطح فعلی منابع تصمیم بگیرند یها تخصهی

 [.9نابع را کاهش دهند یا پروژه را با توجه به پیشرفت اندك یا فرصت های بهتری که به تازگی شناسایی شده اند خاتمه دهند]م

د یها ( ایجاد فكر جدید: افكار و دانسته های جدید حول اکتشافات اساسی بسط شناختها و ادراکات موجود، یا خلاقیت ناگهانی حاصل از نبوغ افهرا3

 یگران و ن ایر آن شكل می گیرند.ارتباط با د

کارشناسهان (آزمایشهای اولیه: فكر جدید باید آزمایش شوند. این کار ابتدا از طریق مباحثه با دیگران،مراجعه به مشتریان و ارباد رجوع،ملاقات با 4

 فنی و یا از طریق نمونه سازی صورت می گیرد.

و به صرفه بودن فكر جدید یا طرح جدید باید از طریق مطالعات امكهان سهنجی هزینهه و  ( تعیین امكان پذیری: برای سنجش میزان عملی بودن1

 منفعت اجرای آن ماایسه شود. همچنین باید کارآیی محصول جدید و موقعیت آن در بازار بررسی شود.

رتی که فكر جدیهد وزار ارائه می گردد. در ص(کاربرد نهایی:در این مرحله برای معرفی محصول جدید تبلیغ می شود و نمونه آن برای فروش  در با6

 [.1به ایجاد یك فراگرد کاری جدید منجر می شود، دراین مرحله به صورت یكی از رویه های عملیاتی جاری در می آید]

 

 ( نتيجه گيری12
ای ماابله با تغییر ات سریعی کهه در های امروزی یادگیری سازمانی بر در بررسی های صورت گرفته و با توجه پیچیدگی نیازهای جوامع و سازمان

ها اگر بخواهند در دنیا رقابت بمانند و به ایفهای ناهش در  دنیا صورت می گیرد امری ضروری و اجتناد ناپذیر به حساد می آید. بنابر این سازمان

عوامل موبر در یادگیری سهازمانی و همچنهین  برآوردن نیازهای سازمانی ناگزیرند با تغییرات محیطی و سازمانی پیش روند و لازمه این امر شناخت

ها برای ماابله با تغییرات محیطی علاوه بر یادگیری سازمانی باید نوآور  رفع موانع یادگیری سازمانی است. اما می شود نتیجه گیری کرد که سازمان

تماعی سازمان و جامعه را نیز برآورد سازند. با توجه به ایهن هم باشند و بتوانند فراگردهای نوآوری را هم طی کنند تا بتوانند نیازهای سازمانی و اج

های رسیدن به توسعه  های یادگیرنده و نوآور رمز موفایت اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و یكی از راه تفاسیر می شود نتیجه گرفت که سازمان

 اقتصادی است.  
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