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 دروس عربی ارائه مدلی جهت ارتقاء بهره وری منابع انسانی آموزش وپرورش براساس یادگیری
 

 رضا بالغت  دیدکتر س
 رانیوبلوچستان، زاهدان ،ا ستانیدانشگاه س اریاستاد

 ام البنین هراتی
 رسالت زاهدان سی،پرد انیاالستخدام دانشگاه فرهنگ دیجد یدانشجو

 

 چکیده:

در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه  سازمانهای موجود

می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از 

به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی عوامل تولید و رسیدن 

ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از حساسی برخوردار است.عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او 

عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که  است.به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر

در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل  .برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود

مل اصلی ایجاد انگیزه و خالقیت در بین نیروهای انسانی  و نقش افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت پرداختیم، سپس از دو عا

 تأثیرگذار مدیران در ایجاد این دو عامل را بررسی نمودیم. در نهایت از استرس به عنوان یک عامل کاهنده کارایی و انگیزه نیروی انسانی

 نام بردیم و راهکارهایی برای کاهش استرس را ارائه نمودیم.

 سرمایه فرهنگی، یادگیری سازمانی ،آموزش وپرورش ،سازمان ،منابع انسانی ،بهره وری، تقاء ار کلمات کلیدی:

 مقدمه:
 شود:وری تعاریف متعددی از آن ارائه میبرای شناخت بهتر و جامع مفهوم بهره

 نماید.وری را نسبت کاالهای تولید شده به منابع مصرف شده، تعریف میفرهنگ آکسفورد بهره -1

 «اند.ها تعریف نمودهها به دادهنسبت ستاده»وری را به صورتهای تخصصی سازمان و مدیریت بهرهاری از فرهنگبسی -2

وری باید بطور کارا و موثر عمل داند. بنابراین برای رسیدن به بهرهای از کارایی و اثربخشی میوری را مجموعهاستیفن پی. رابینز بهره -3

ه اهدافی که در مورد میزان دستیابی به رضایت ارباب رجوعان است دست یابد، سازمانی اثربخش است. اما اگر کرد. اگر سازمان بتواند ب

سازمان با کاهش تعداد کارکنان خود به همین هدف)رضایت ارباب رجوعان( دست یابد، کارایی باالتری از قبل خواهد داشت. همان طور 

 (1331)ابراهیمی،قی از اثربخش و کارابودن است.وری تلفیکه در مثال باال شاهد هستیم بهره

وری در اقتصاد عبارت است: استفاده موثر و کاراتر از منابع اقتصادی در فرایند تولید بطوریکه اقتصاد یک جامعه به حداکثر بالقوه بهره» -4

 «.قابلیتهای خود دست یابد، گویند

وسته آنچه را که بوده و آنچه را که هست بهبود بخشد و با این بینش و وری، یک بینش فکری است که سعی دارد بطور پیبهره» -5

 «.ذهنیت کارهای امروز را بهتر از دیروز و کارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهد

ر و به طریقه وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیالت و غیبهره» وری ژاپنتعریف مرکز بهره -6

های ارائه خدمات(، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و های تولید)هزینهعلمی و کاهش هزینه

 «بهبود معیارهای زندگی، آنگونه که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان)ارباب رجوعان سازمانهای اداری( باشد

 «وری درجه)میزان( استفاده موثر از هریک از عوامل تولید استبهره»وری اروپارهتعریف آژانس به -7

ترکردن وری، یک فرهنگ، یک نگرش عقالئی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانهبهره» وری ملی ایرانتعریف سازمان بهره -8

 «.تر استها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالیفعالیت
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ای از کاالها و خدمات)خروجی(، به یک یا چند داده)ورودی( موثر در تولید آن وری، نسبت تولید کاال و خدمات یا مجموعهبهره» -3

گویند. اما اگر در « وری جزئیبهره»اگر در مخرج کسر فقط یک داده مثالً نیروی انسانی قرار گیرد، به آن«. کاالها و خدمات را گویند

 گویند.« وری کلبهره»اند، قرار گیرند به آنهایی که در تولید کاالها و یا ارائه خدمات بکار گرفته شدهادهای از دمخرج کسر مجموعه

وری چیزی غیر از انجام کارهای درست و بهره«. وری عبارت است از: کار درست، باید به شیوه صحیح در همه اوقات انجام شودبهره» -11

 توان به صورت معادله زیر نوشت:وری را میباشد. به عبارت دیگر بهرهنمیدرست انجام دادن کارها بطور دائم 

 (1333)موسوی،وریبهره استمرار در انجام کار+ اثربخشی+ کارائی=

 یادگیری سازمانی

و  فرهنگ، اقتصادبردند.به تدریج تغییرات مربوط به علم وفناوری، در زمانی نه چندان دور، سازمانها در محیطی پایدار و باثبات به سر می

 .به سرعت سازمانها را تحت تاثیر قرار داد سیاست

ای بهتر، ای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت در ایجاد آیندهاند که به یادگیری، به عنوان پدیدهاما امروزه مدیران ورهبران سازمانها در یافته

بخش و پایدار در پی فراگیری باشد وبرای حفظ بقای خود با دگرگونیها هماهنگ  سازمانی را پرورش دهند که به خوبی و به طور اثر

  .(1383)جاودانی،گردد

 های مرتبطتعاریف واژه

 یادگیری که فرایندی مادام العمراست، تعاریف گوناگونی دارد. 

ها، از دیدگاه سازمانی، یادگیری، بر به دست آوردن سنت .، درک آن و کسب مهارتهاستاطالعاتاز دیدگاه فردی، یادگیری، دسترسی به 

لید که البته درهر دو دیدگاه، یادگیری با ابداع، تشخیص، خالقیت، کشف و تو .دیدگاهها، استراتژیها و انتقال دادن دانش متمرکز است

  .جدید همراه است دانش

 ای ازمنابع که در یک چهار چوب تعریف شده وهماهنگ به دنبال دستیابی به یک سری اهداف سازمان:عبارت است از مجموعه

 .باشدخاص می

 که دارای توانائی ایجاد و کسب وانتقال دانش است و سازمان یادگیرنده: سازمانی است 

سازمان یادگیرنده به گفته گاروین، عبارت است  .های جدید باشدکند که منعکس کننده دانش ودیدگاهرفتار خودش را طوری تعدیل می

پیتر سنگه پنج مبنا رابرای  .ینش جدیداز مهارت و توانائی سازمان در ایجاد کسب وانتقال دانش واصالح رفتارافراد برای انعکاس دانش وب

  (1332)حضرتی،:استسازمان یاد گیرنده در نظر گرفته که در شکل زیر خالصه شده

 تعریف یادگیری سازمانی

 .کنندیاد می«کشف و اصالح خطا»یادگیری سازمانی تعاریف گوناگونی دارد.فایول و الیلز از یادگیری سازمانی به عنوان

  .(1383)الوانی،فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل میسازدیادگیری سازمانی، 

 یادگیری سازمانی

پیتر سنگه معتقد است که تنها  .خواهد در دنیای جدید اقتصادی پا بر جا بماندیادگیری، عامل کلیدی مورد نیاز سازمانی است که می

رای سازمانها، یادگیری سریعتر نسبت به رقبا است و چنانچه سازمان به این امر نائل گردد، از منبع مزیت رقابتی پایداردر بلند مدت ب

افتد که اطالعات، جمع آوری و به یادگیری ازدیدگاه سازمانی زمانی اتفاق می .سایرسازمانهای رقیب اثر بخش تر و کاراتر خواهد شد

، دیدگاه جدیدی را خلق کرده وآن را از طریق ارتباط، تدریس وگفتگو وتعامل منظور تولید وگسترش حقایق جدید، تجزیه و تحلیل شوند

 .پردازدو به عبارتی، یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می .به تمام سطوح سازمانی منتقل کند

سیستم باز "ت محسوب می گردد و سازمان را به مثابه یک نظریه یادگیری سازمانی از جمله رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیری

در نظر می گیرد. با تأکید بر این نکته که سازمانها نیز مانند ذهن انسانها برای تطبیق با شرایط محیطی متحول،  "صاحب اندیشه و زنده

درس می گیرند و درگیر فراگردهای ذهنی پیچیده متکی به دریافت بازخورند؛ سازمانها درست مانند حیوانات باهوش تر و انسانها از تجربه 

در بسیاری از "دو نفر از نظریه پردازان سازمان بر این باورند که  .می شوند "پیش بینی، شناسایی، تعریف، طراحی و حل مسئله"ای مانند 

ول یادگیری سازمانی که عبارتند از: ؛ نظیر سه فراگرد متدا"سازمانها، برخی از حاالت یادگیری سازمانی، به طور منظم ایجاد می شوند

فعالیتهای بهبود و توسعه منابع انسانی؛ فعالیتهای برنامه ریزی راهبردی؛ و به کارگیری و تسلط بر فناوریهای جدید در سازمان. به هر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
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از حاصل یادگیری انفرادی  گیرند. حاصل یادگیری سازمان، پیشحال، سازمانها معموالً همه استعداد و توان یادگیری خود را به کار نمی

مجموعه اجزای آن است؛ یعنی حاصل یادگیری کل سازمان، از جمع یادگیریهای انفرادی و مجزای بخشهای تشکیل دهنده آن بیشتر 

است. یادگیریهای منفرد حاصل از آموزش و توسعه مهارتهای نیروی انسانی، فراهم آوردن پایگاههای علمی، و آشنایی با نظریه ها و 

هرچوبهای جدید، فقط هنگامی به یادگیری سازمانی منجر می شود که بر اقدامهای مدیریتی، خط مشیها و راهبردهای طراحی سازمانی چ

 .(۳۱9۰اثر بگذارد)رضائیان،

 سرمایه فرهنگی

ای مورد آن را بکارگرفت به طور گسترده پیر بوردیواست.از زمانی که فرانسوی ابداع شده شناسجامعه پیر بوردیواین اصطالح توسط 

( ۳۷۹۱« )باز تولید فرهنگی و بازتولید اجتماعی»این اصطالح را اولین بار در   جان کلود پاسروناستفاده عموم مردم قرارگرفت. بوردیو و 

  .بکار بردند

کند و این اصطالح بدون هیچ تمایزی برای همه ی مانند یک رابطه اجتماعی کار میااز نظر پیر بوردیو، سرمایه در یک سیستم مبادله

ای است که سبب ای که شامل دانش فرهنگی انباشتهرود؛ و سرمایه فرهنگی در یک سیستم مبادلهکاالهای تجاری و نمادین بکار می

  .(1383)رانیز،کندشود، مانند یک رابطه اجتماعی کار میقدرت و مقام می

شود و ان نماد محسوب میسرمایه نمادین فرهنگی آن دسته از سرمایه فرهنگی می باشدکه برای مردم به عنو :سرمایه نمادین فرهنگی

مردم برای دارنده آن احترام و منزلت خاصی قائل می شوند)سرمایه فرهنگی نمادین، سرمایه فرهنگی است که فرد با داشتن آن سرمایه 

داشتن فرهنگی در چشم مردم، مورد ستایش و احترام است(. )البته باید به این نکته اشاره نمود که سرمایه نمادین فرهنگی به معنای 

باشد و گاهی خالف آن نیز صدق می کند، یعنی شاید در برخی مناطق و میان افراد خاصی فرهنگ خاص یا سرمایه فرهنگی بیشتر نمی

ولی در کل باید چنین ).کال فرهنگ منفی و متضاد با فرهنگ پذیرفته شده به عنوان سرمایه نمادین فرهنگی دارای ارزش و احترام باشد

شود شود که به عنوان نماد و سمبل و پرستیژ استفاده میمایه نمادین فرهنگی، هر گونه از سرمایه فرهنگی محسوب میبیان نمود،که سر

  .(1333)موسوی،و دارنده آن از جانب مردم )یاگروهی خاص( مورد احترام قرار می گیرد

 وری در سازمانبه کارگیری بهره

 ی کمک خواهد نمود:ورتوجه به نکات زیر در تفهیم و کاربرد بهره

های عمومی)دولتی( که عموماً ارائه دهنده خدمات به مردم باشد. سازمانوری منحصر به واحدهای تولیدی و صنعتی نمیبهره -1

 باشند نیز باید الگوهای آن را بکار گیرند.می

 ائه خدمات با نرخ باالتر حاصل شود.تر محصوالت و یا ارتواند با فروش گرانوری معادل سودآوری نیست. سودآوری میبهره -2

 افزایش تولید و یا ارائه خدمات بیشتر همراه با افزون شدن تعداد نیروی انسانی، ماشین آالت و ... نشان دهنده استفاده موثر و کارا از -3

 باشد.منابع سازمان نمی

 وری باید فراگیر و کل سازمان را شامل شوند.های بهرهبرنامه -4

 ای مستمر باشد.وری باید برنامهبهره افزایش -5

 وری باید از سوی مدیران ارشد حمایت شود.های افزایش بهرهبرنامه -6

 وری مشارکت کارکنان فراموش نشود.های افزایش بهرهدر برنامه -7

 های کمی برای هر واحد سازمانی باید در برنامه قرار گیرد.تعیین شاخص -8

 وری را باید در سازمان جلب کرد.ی افزایش بهرههاحمایت اجرای برنامه -3

 وری صورت گیرد.ایجاد یک نظام اطالعاتی برای ارائه پیشرفت برنامه افزایش بهره -11

 وری سازمان قرار گیرد.های بهرهنظام ارزشیابی و پاداش سازمان باید در راستای برنامه -11

 .(1336)شمس،معین انجام شود وری باید در یک دوره زمانیگیری بهرهاندازه -12

 آموزش وپرورش وری در نظام اداریموانع بهره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Http://www.farhangeilam.ir/&action=edit&redlink=1
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

4 
 

های اداری است. عدم آشنایی مدیران با وری در سازمانضعف در مدیریت یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهرهضعف مدیریت:  -1

های انگیزشی، کنترل، انتخاب نامناسب مدیران در ، روشریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، پاداش و تنبیهها و فنون برنامهتکنیک

 وری را بدنبال دارد.های آموزشی، موجب ضعف در مدیریت و نهایتاً کاهش بهرهریزی دورهسطوح مختلف جابجایی مکرر آنها و عدم برنامه

ا و وظایف محوله را بدرستی انجام کارکنانی که در کار دانش و مهارت الزم را داشته باشند کاره نیروی انسانی غیرمتخصص: -2

ها، داشتن تخصص به وری باید در سازماندهی کارکنان عالوه بر مدنظر قرار دادن سایر ویژگیخواهند داد. بنابراین برای بهبود سطح بهره

ایجاد یک نظام منابع عنوان یکی از اصول اساسی در گزینش افراد باشد. الزم به ذکر است جذب و بکارگماری کارکنان شایسته مستلزم 

 .(1333)فرهادنزاد،ساالری حاکم باشدانسانی است که در آن شایسته

های ارزشیابی کارکنان عبارتند: مشخص نمودن ضعف برخی از اهداف سیستم عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان: -3

ح سازمان، ایجاد عالقه در کارکنان بوسیله ایجاد یک نظام های آموزشی برای اصالح آن در سطکارکنان در انجام کارها و تدوین برنامه

ها و شکایات ناشی از اعمال پاداش و تشویق منطقی در سازمان، ایجاد معیاری منطقی در واگذاری مزایا و امتیازات و کاهش نارضایتی

ها را مورد سنجش قرار دهد و از آن بعنوان های ارزشیابی کارکنان باید عملکرد آننظرهای مغرضانه نسبت به کارکنان. بنابراین سیستم

های کاری تواند عاملی در جهت ارتقاء انگیزههای ناکارآمد استفاده نماید. وجود نظام ارزشیابی مناسب خود میمعیاری جهت اصالح روش

 باشد.

های تالش و کوشش در وجود انگیزهوری در سازمان ارتباط مستقیم با افزایش و بهبود بهره عدم وجود انگیزه کاری در کارکنان: -4

ها واستفاده صحیح و مناسب از منابع کارکنان دارد. کارکنان با انگیزه قادر به تالش در جهت دستیابی به اهداف سازمان، کاهش هزینه

 کند.های پایین کاری به عنوان معضلی خودنمایی میهستند. متاسفانه سالهاست که انگیزه

اگر در سازمانی افراد بدنبال تحقق اهداف فردی و شخصی بوده و از امکانات و منابع عت طلبی فردی: حاکم بودن روحیه منف -5

آید وری سازمان که در بذل توجه به اهداف سازمان بدست میسازمان برای نیل به نیات و مقاصد شخصی استفاده نمایند، در نهایت بهره

 .(1332)فتاح،به ورطه فراموشی سپرده خواهد شد

ساعت اعالم  3تا  6باشند. ساعت کار مفید در هفته برای شرح این موضوع آمارهایی که از نظر خواهد گذشت، راهگشا می کاری:کم -6

دهد در ساعت کار در مورد ساعات کار مفید کارکنان یک سازمان اداری بعمل آمد نشان می 1365ای که در سال مطالعه»شده است.

ساعت هم اضافه کار داشتند اما کار  8ساعت مقرر کارکنان  44ساعت در هفته بوده است یعنی عالوه بر  52رسمی در سازمان مزبور 

 «کنند.ساعت اضافه کاری که دریافت می 8ساعت در هفته بوده است. یعنی حتی کمتر از  8/7مفید کارکنان سازمان مزبور فقط 

کننده یک عامل تولید یا محصول، در شرایط کمیابی مطلق نصیب عرضه رانت عبارت از اضافه ارزشی است که:»های مختلف«رانت» -7

باشد، اطالق رانت به هر پرداختی که باالتر از ارزش واقعی محصوالت یا خدمات می«. شودیا نسبی آن نسبت به تقاضا در بازار می

شوند که در راه کسب آن کمتر تالش و کوششی را گردد.بسیاری از افراد و گروهها بدلیل وجود رانت برای آنها صاحب درآمدهایی میمی

آمیز موجب تضعیف روحیه تالش و اند. وجود رانت) که البته برای عده خاصی از افراد جامعه مهیا است( و پرداختهای تبعیضتحمل نموده

ن خواهد برد. رانت به شکلهای مختلف های خالقیت و نوآوری،تولید و کارآفرینی را از بیشود. رانت انگیزهکوشش در بین افراد جامعه می

های مختلف باعث برد.رانت به شیوهنماید زیرا ارتباط منطقی بین تالش و کوشش و عملکرد را زیر سوال میوری را ایجاد میکاهش بهره

نت اقتصادی(، ایجاد روحیه شود. پرداختهای اضافی به کاالها و خدمات)راوری در جامعه میتقلیل روحیه کار و تالش و نهایتاً کاهش بهره

های افراد و کارایی آنها در بدست آوردن مناصب شغلی موجب تالش افراد برای های فنی، مهارتمدرک گرایی و عدم توجه به شایستگی

و  دستیابی به مدارک دانشگاهی به عنوان مجوزی جهت استخدام شده است.)رانت علمی( اعطای پست بر اساس ارتباطات آشنایی و نسبی

 .(1333)نصرت پناه،های شایستگی در گزینش افراد در امور تخصصیگرفتن مالکنادیده

باشند. مشغله فراوان های زیادی میزمان دارای مسئولیتبسیاری از مدیران در نظام اداری به طور هم مشغله زیاد کاری مدیران: -8

های تعیین شده انجام دهند. این امر باعث مشکالتی به به شایستگی و در زمانشود آنها عمالً نتوانند بسیاری از کارهای محوله را باعث می

 شود:قرار زیر می

های مختلف باشد. مدیرانی که مسئولیتانتها نمیشود. انسان دارای ظرفیت و توانایی نامحدود و بیالف( باعث عملکرد ضعیف مدیر می

 شود.طور ناقص انجام میدارند، بدلیل تداخل وظایف، بیشتر کارهای آنها به 
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شود. عدم حضور دائم مدیر به دلیل مشغله فراوان باعث کندی و توقف در انجام کار ارباب رجوع و نهایتاً ب( موجب نارضایتی مردم می

 نارضایتی آنها خواهد شد.

 های پویا و جدید خواهد شد.شدن استعدادهای توانمند با افکار و روشج( باعث جلوگیری از مطرح

دهد که مدیران پرمشغله مانعی در جهت ارتقاء یابد. موارد مذکور بخوبی نشان میهای دولتی رواج مید( فرهنگ انحصارطلبی در سازمان

 باشند.های دولتی میوری در سازمانسطح بهره

متعدد ، اخذ رسیدهای فراوان در ه( وجود روابط مبتنی بر عدم اعتماد . کنترل های مضاعف اداری که کامل ثبت های مکرر ، پاراف های 

مکاتبات ، سیستم های حضور و غیاب سنتی و ... که ناشی از روابط مبتنی بر عدم اعتماد است باعث اتالف بسیاری از منابع سازمان شده 

 است .

است. این امر خود  های دولتی سنتی و در بسیاری موارد غیرعلمی و تجربیهای انجام کار در سازمانروش های انجام کار:روش -9

توان نام مشکالت بسیار فراوانی در نظام اداری فراهم آورده که از ان جمله سردرگمی ارباب رجوع و خستگی کارکنان از انجام کارها را می

 .(1331)منصوری،برد

 آموزش یا یادگیری

کار هیچ  و کسب نتایج با که دانند می اضافه کاری را یادگیری آنان. دانند می آموزش همان را یادگیری کارند و کسب در که کسانی اکثر 

طی به ارتباطی ندارد. یادگیری به معنای کسب اطالعات با شنیدن سخنرانی یا خواندن متنی منتخب در نظر گرفتهمی شود و هیچ رب

 هدایت" آموزش ی واژه لغوی یمعنا. است مدرسه در یادگیری منفعل شیوه از ما تجربه از متاثر برداشت اینآینده مورد انتظار ندارد. 

اما ریشه واژه یادگیری، کلمه هند و اروپایی است که به معنای شیار دادن به معنای کنترل کردن است.  است. آموزش "زیچی کردن

یری انداختن یا دنبال کردن است. یادگرفتن به معنای تقویت توانایی به کمک تجربه ای است که از پیگیری امور بدست می آید. یادگ

همیشه در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی بدست می آید. کنترل این نوع یادگیری بسیار دشوار است اما دانشی پایدار تولید می کند و 

 ختلف رفتاری اثربخش داشته باشد. به فرد یادگیرنده این توانایی را می دهد که هنگام برخورد با موقعیت های م

متغیر پیرامون خود کنار می آیند. اما برخی سازمانها سریعتر و اثربخش تر یاد می  دنیای با که معنا این هب. گیرند می یاد سازمانها مهه

تولید گیرند. مهمترین نکته این است که یادگیری را از کار روزمره جدا نکنیم. اما آموزش مقطعی است و معموال از بستری که نتایج در آن 

 . (1399)موغلی،می شود، جدا افتاده است

 

 

 

 سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

 سازمان یادگیرنده:

 در توسعه جهت در مستمر بهبود و تغییرات ایجاد برای را سازمان تجربه و دانش فکری، قدرت تمامی که است سازمانی یادگیرنده سازمان

 های سازمان یادگیرنده:ویژگیکند. می مدیریت برآن و گرفته اختیار

 ی یادگیری منظم از کارشان؛برا سطوح همه در افراد ترغیب و تشویق -

 یادگیری و انتشار آن در سازمان؛ ها و فرایندهایی برای برقراریسیستم داشتن اختیار در -

 . یادگیری برای شدن قایل ارزش -

 : سازمانی یادگیری

منظور تحقق یادگیری به کارگرفته  به سازمان درون در که فرایندهایی و کارها و ساز روشها، تمامی از است عبارت سازمانی یادگیری 

 . (1391)اسدی نژاد،شوندمی

 عوامل موثر در سازمان یادگیرنده 

 موثر عوامل است الزم سوال این به دادن پاسخ برای. است سازمان در مفهومی چنین سازی پیاده چگونگی شود می مطرح که سوالی حال

 رسی شوند. این عوامل عبارتنداز:بر و معرفی سازمانی یادگیری و یادگیرنده سازمان رشد و ایجاد در
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 کنند. توانمندسازها: توانمندسازها عواملی هستند که سازمان را در تبدیل به یک سازمان یادگیرنده یاری می -

 ثمر وشته باشد، تمامی کوششها بیساز مهیا باشد اما محیط الزم برای رشد سازمان یادگیرنده وجود ندامحیط: اگر تمامی عوامل توانمند -

 از عوامل گفته شده می پردازیم. در ادامه به بررسی هر کدام یا الاقل کم اثر خواهند بود. 

 توانمندسازها

 ل ذیل به صورت عمومی وجود دارند:ها و نگرشها و شرایط مختلف متفاوت باشند، اما چهار عاممدل در توانمندساز عوامل است ممکن

 . اطالعات فناوری -   ؛(انسانی منابع فرآیندهای)افراد بر مدیریت -  هبری)مدیریت(؛ر -  ها و سیاستها؛یاستراتژ -

 ها: ها و سیاستاستراتژی

شود. در واقع مدیریت سازمان باید به صورت روشن و صریح اشتیاق و اراده خود می آگاهانه یادگیری آگاهانه، و عمدی سیاستهای اتخاذ با

ها متجلی گردد. در واقع در چنین سازمانی یادگیری باید یریت آگاهانه یادگیری نشان دهد. این امر باید در چشم انداز و استراتژیرا به مد

 کارکنان کلیه به مدیریت پیام و گزارشها در باید یادگیری پیام ساله همهارزشها پشتوانه چنین ارزشی است. تبدیل به ارزش شود و بیانیه 

 در بیانیه ارزشها گنجانده است.  ، امر یادگیری را«نوکیا»ثال، شرکت م برای .شود متجلی

 رهبری:  

 ساز فرهنگ و مشوق که باشد ویژگیهایی دارای باید یادگیرنده سازمان یک رهبر. است فرهنگ سازنده مدیران و رهبران اعمال و فتارر

 :از عبارتند ویژگیها این از برخی. باشد یادگیری

  (1391)دباغی،فراگیر. -مربیگری دیگران؛  -ن؛ ذهن باز و روش -توانمندساز؛  -پذیر؛ ریسک -چشم انداز؛ -د دی داشتن -

 مدیریت افراد )فرایندهای منابع انسانی(: 

مثال  یبرا. باشند یادگیری مشوق و حامی باید موسسات جاری عملیات و فرایندها هستند، جاری عملیات درگیر روزه هر سازمانها در افراد

 های توسعه و ضوابط ترفیع باید در جهت یادگیری طراحی گردند. البته چنین روشهایی نیازمند تغییرات فرهنگی نیز می باشند. برنامه

 - شغلی؛ مدیریت مسیر -نقشها و انتخابها؛ -های یادگیری؛ برنامه -مدیریت کارایی و بازخور؛  -از این گونه فرایندها عبارتنداز:هایی نمونه

 مدیریت منابع.  -پاداش؛

 استفاده از فناوری اطالعات:  

 صورت در حتی کرد ادعا توانمی که طوری به. است یادگیرنده سازمانهای در توانمندسازها موثرترین و مهمترین از یکی اطالعات فناوری

مند سازمانهای یادگیرنده نیازممکن خواهد بود.  و یا غیر ناقص یادگیرنده سازمان تحقق اطالعات فناوری بدون توانمندسازها، سایر وجود

 های زیر هستند:حداقل قابلیت

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

 ی مرزهای جغرافیایی و حتی زمانی؛امکانات همکاری، هماهنگی و کار تیمی ورا -

 ها و... ؛بادل پیام، فایلبرقراری ارتباط جهت ت -

 . (1392)طوسی،ازیابی و ارایه اطالعات بهنگامایجاد، ب -

 دانش، هایپایگاه وجود. هستند تحقق قابل اطالعات فناوری توسط نیاز، مورد دیگر قابلیتهای از بسیاری و شده اشاره قابلیتهای تمامی

 این کارگیری به با یادگیرنده سازمانهای از اریبسی. کنندمی کمک مهم این به ابزارها سایر و الکترونیک، پست سیستمهای افزارها، گروه

 عمل، حین در آمده دست به تجارب علمی، هاییافته مختلف، اطالعات و آمار ثبت. آورند وجود به چشمگیری تحوالت اند توانسته ابزارها

سازد از این دست با مجهز میبل رقمقا در و محیط در را سازمان که دیگر حیاتی اطالعات از بسیاری و متخصصان و هاتخصص انواع

عضو است و یا  1511که سیستم مربوط به جامعه تخصصی با  ICLتوان از سیستم اروینگ، در شرکت کامپیوتری هستند. برای مثال، می

 نام« پرایس واترهاوس»سسه ای مکنزی و یا سیستم به اشتراک گذاری اطالعات و تجارب در مودر شرکت مشاوره شبکه واکنش سریع 

 . (1391)محمودی،برد

 فرهنگ و فضای حامی یادگیری 

 بعضی بود نخواهد موفق یادگیرنده سازمان ایجاد باشد نداشته وجود الزم فرهنگ اما باشد فراهم یادگیرنده سازمان ایجاد عوامل تمامی اگر

 :عبارتنداز فرهنگی هایشاخصه از
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شود، یادگیری وارد است که در ارتباطات سازمانی به طور مرتب از آن یاد می : در برگیرنده ارزشهای حامی یادگیریباورها و هاارزش -

گیرند و آزادند تا مفروضات را زیر سوال ببرند و بدون شود، افراد مسئولیت یادگیری خود را به عهده میمکالمات و زندگی کاری افراد می

 هام اشتباه کنند. ترس از ات

 ری، سرپرست به مربی و نظایر آن. های آموزش به یادگیحمایت از یادگیری برای مثال تغییر واژه زبان: تغییر لغات و زبان در جهت -

ن گفتار و رفتار افراد سطح باال: پیامها، توقعات و رفتار مدیران ارشد بیان کننده آن چیزی است که برای سازمان حیاتی است. افراد از ای -

شد بر یادگیری بسیار ضروری کنند، لذا توجه و تمرکز مدیران ارت جهت رفتار خود دریافت میگفتارها و پیامها آن چیزی را که الزم اس

 است. 

اختصاص زمان و پول: تعهد به اختصاص زمان و پول یک نکته مهم در فرهنگ سازی است. پاسخ به این پرسش که آیا منابع صرف شده  -

 دگیری باید جزو اولویتها باشند. سیار حیاتی است. سرمایه گذاریهای مربوط به یاشوند یا سرمایه گذاری، ببرای یادگیری هزینه تلقی می

 تصاص به شخص یا واحد خاص ندارد. قدرت مالکیت: یادگیری چیزی است که همگان مالک آن هستند و اخ -

تفاده از اطالعات به عنوان قدرت است. غرور و پیش داوری: بزرگترین موانع یادگیری سازمانی، سیاست بازی، غرور، ایجاد امپراتوری و اس -

 آورند. مانی متفاوتی به وجود میسازمانهای یادگیرنده با به اشتراک گذاری اطالعات و تجربه، فضای ساز

 شود: نقل می  برای مثال از فرهنگ و فضای حامی یادگیری، فرازهایی از فرهنگ سازمانی

 اده شده است؛پایگاه دانش شرکت د به هرکس امکان دسترسی به -

 کسب شده خود را وارد سیستم کند؛ شود تا دانش و تجربهبه هر کس اجازه داده می -

 دود برای توسعه افراد وجود دارد؛فرصتهای نامح -

 . (1399)باقری،مشارکت کند تواند در به اشتراک گذاری اطالعات و بحث درباره بهترین روشهاهرکس می -

 یادگیری 

 مهارتهای یادگیری.  -یادگیری؛  انواع -سطوح یادگیری؛  -گیرد:مورد توجه قرار میسه بعد  یادگیری از

 شود. سطوح یادگیری: یادگیری در سه سطح، یادگیری فردی، یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی مطرح می 

 یادگیری فردی:  

 البته گیرندمی یاد افراد طریق از هاسازمان کند:د می( تاکی1991پیتر سنگه ) ها و سازمانها هستند،افراد، واحد تشکیل دهنده تیم

طبق ». یادگیری سازمانی کافی نیست. شودنمی حاصل سازمانی یادگیری آن بدون اما کندنمی تضمین را سازمانی یادگیری افراد یادگیری

آینده  ی و آماده سازی همگان برروییادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان، گسترش و توسعه قابلیتهای محور« »جان ردینگ»نظر 

 گیری او برای سازمان حیاتی است. و نهایتا اینکه: تعهد هر فرد به یادگیری و همچنین توانایی یاد«باشد. نا مشخص ضروری می

 روشهای یادگیری فردی عبارتند از:
با  -خود یادگیری؛  -سیر تجربه یادگیری از آن؛ تف -ها و سمینارها؛ها، کالسدوره -مربیگری دیگران؛  -کتابها و سایر مستندات؛ -

یکی از روشهای بسیار مهم  برنامه توسعه شخصی سایر روشها.  -ی از راه رایانه؛ یادگیر -یادگیری از همکاران؛  -مدیریت سطحی؛ 

ن زمینه منابع انسانی در ایکند. نقش مدیریت یادگیری فردی است که نه تنها منافع سازمان بلکه آینده کاری فردی را نیز تضمین می

خود توسعه  -باشند:دگیری فردی به شرح زیر میهای مهم یاطبق تحقیقات بعمل آمده بعضی از استراتژیحائز اهمیت فراوان است. 

 . (1399)برومند،ویژه وظایف - مربیگری؛ -گری؛مرشد - شغلی؛ گردش - معلم؛ عنوان به مدیر  -یافتگی )توسعه شخصی(؛ 

  

 ی تیمی: یادگیر

ها قادر باشند به عنوان یک هویت به این معنا است که تیم تیمی یادگیری. یابندمی بیشتری اهمیت هاتیم امروز پیچیده سازمانهای در

به اهمیت یادگیری تیمی خصوصا به عنوان پلی « پاولوسگی»و « سنگه»واحد فکر کرده، خلق کنند و بیاموزند، متفکرین زیادی از جمله 

کند که یادگیری یادگیری تیمی را مدخل یادگیری سازمانی دانسته تاکید می« پاولوسکی»اند. یری سازمانی اشاره کردهحصول یادگبرای 

یتر سنگه نیز یادگیری جمعی را ی همه به اشتراک گذاشته شود. تیمی پلی است برای تبدیل یادگیری به دانش سازمانی به نحوی که یرا

شود که نتایج حاصله آن چیزی خواهد بود که همگان واقعا سو میای همآن ظرفیت اعضاء توسعه یافته و به گونه داند که طیفرایندی می
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 قابلیتهای حال عین در اما است مشترک انداز چشم آن و است استوار اساسی اصل و قاعده یک به یادگیری نوع ایناند. بودهطالب آن 

گردد که شدن منجر می سوهم به مشترک انداز چشم. اندشده تشکیل توانا افراد از توانا هایتیم که چرا است اساسی رکنی شخصی،

 را خود دانش و برسند جدیدی رویکردهای به بیاموزند، بیشتر خود تجارب از که گیرندمی یاد هاتیمسئله اصلی این نوع یادگیری است. م

 . (1393)رضائیان،دهند انتشار سرعت به سازمان سراسر در

 یادگیری سازمانی: 

یری انفرادی و تیمی برای تامین منافع همگان و کل سازمان انجام شده است؟ ممکن است علی رغم یادگ که شد مطمئن توانمی چگونه

 رت از تجربه،تمامی توانمند سازها و فرهنگ حامی و یادگیری فردی و تیمی، سازمان به عنوان یک کل یادنگرفته باشد. توانایی کسب بصی

های ذهنی اعضاء سازمان حاصل اشتراک گذاشتن بصیرتها، دانش، تجربه و مدل به طریق از سازمانی یادگیریجوهر یادگیری است. 

 شود. می

ها و هایی مانند سیاستها، استراتژیشود و به مکانیسمای که در حافظه سازمان وجود دارد بنا مییادگیری سازمانی برپایه دانش و تجربه

شود ها عواملی هستند که از طریق آنها یادگیری سازمانی محقق میافراد و گروه ی برروی ذخیره دانش متکی است.هایمدل

 داند.ها می( یادگیری سازمانی را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان افراد تیم1999آرگریس)

 کنند:می تعریف چنین را سازمانی یادگیری 

ایی یک سازمان به عنوان یک کل در کشف خطاها و اصالح آنها و همچنین تغییر دانش و ارزشهای سازمان به طوری که مهارتهای توان»

تغییر در  -ند یادگیری سازمانی عبارتند از: بنا بر این تعریف، ویژگیهای فرای «جدید برای کار ایجاد شود.  جدید حل مسئله و ظرفیت

 . افراد ذهنیت در تغییر  -های ممکن؛ محدوده افزایش -دانش سازمانی؛ 

 یادگیری سازمانی را چنین تعریف کرده است:« باب گانز»

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

 عبارتنداز: ای یادگیری سازمانیو پایه

ها در سطح کل سازمان به اشتراک گذاشته شود. در این رابطه تارها: باید ساختارهایی تعریف شوند که براساس آن دانش و آموختهساخ -

تواند کمک کننده باشد. این نکته نیز حائز اهمیت است که مسئولیت یک شخص ارشد و قابل احترام به عنوان مدیر سازمان ماتریسی می

 هد داشت. قش اساسی خوا  یادگیری

 تطبیق پذیر با تغییرات -

 هم یادگیری سازمانی عبارتند از: های مطبق تحقیقات به عمل آمده بعضی از استراتژیها. الگوبرداری: خصوصا در زمینه بهترین روش -

کارگاه  -فزارهای جمعی؛ م انر -یادگیری از طریق عمل؛  -جلسات؛  -الگوبرداری؛  -کنفرانس از راه دور؛  -برنامه ریزی استراتژیک؛  -

 عملی؛

 . (1392)نصیری،تیم های چند وظیفه ای -وازی؛ ساختارهای یادگیری م -کارت ارزیابی شرکت؛  -

 انواع یادگیری:  

تواند تواند انواع مختلف داشته باشد اما هیچ کدام به طور کامل مستقل از یکدیگر نیستند. هر فرد، تیم و یا سازمان میمی یادگیری

 تمام این روشها را به کار گیرد. مان بعضی یا همز

 یادگیری انطباقی:  

فلسفه خود را درباره یادگیری  مدیر بریتیش پترولیوم « جان براون»گیرد:می یاد آن بازتاب و تجربه از سازمان یا و تیم فرد، مرحله، این در

« ید حتما آن را بهتر از دفعه قبل انجام دهیم،.... دهیم، باهرگاه عملی را مجددا انجام می»کند:انطباقی چنین بیان می

 (1391)شریعتمداری،

 

 

 یادگیری آینده نگر:  
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رای دستیابی آموزد یعنی تعریف یهترین فرصتهای آینده و کشف راههایی بافتد که سازمان از آینده میمی اتفاق زمانی یادگیری نوع این

بدین معنا که رویکرد و تفکر درباره « ریزی به عنوان یادگیریبرنامه»ی عبارت است از:به یادگیر« اچ شلرویال د»رویکرد شرکت به آن. 

برای مثالی در  سازنده فعالیتهای امروز است.آموزد که امروز چه باید بکنیم، در واقع آینده آینده اعم از پیش بینی یا خلق آن به ما می

ای افت قیمت نفت آماده اشاره کرد. یادگیری آینده نگر این شرکت را بر« شل»توان به تجربه شرکت نفتی مورد این نوع یادگیری می

در مقایسه این نوع ابع برای چنین شرایطی مهیا بود. تنها شرکت نفتی بود که از نظر سازمانی، مهارتها و من« شل»شرکت کرده بود.

رود در اری داشته و بیشتر برای غلبه بر مشکل به کار میسازگ توان گفت: که یادگیری انطباقی جنبهیادگیری با یادگیری انطباقی می

زمان در یادگیری بیشتر حالت سازد چرا که اعضای ساحالی که نوع آینده نگر، جنبه مولد و خالق داشته و سازمان را به غایت توانمند می

 . (1393)حاجیها،و خالق خواهند داشت فعال

 یادگیری از راه عمل: 

 روشی یادگیری نوع اینحل در عمل تمرکز دارد. سازی راهپیاده و دانش برکسب و بوده واقعی مسایل برگیرنده در عمل راه از یادگیری

ها به عنوان یک فرایند تیم و تغییرات به نسبت موثر واکنش و مشکل شرایط با رویارویی در موثر برخورد و یادگیری در تسریع برای است

جزء  6یرنده یادگیری از راه عمل، در برگشود. سئله واقعی یادگیری به صورت موثر و کارآ حاصل میدر هنگام حل مکند. را درگیر می

 مستقل و متعامل است:

تعهد به  -اقدام؛ و -ه پرسش بصیرانه و شنیدن فعال؛ -مربی یادگیری؛ د -تیم یا گروه یادگیرنده؛ ج -رو؛ بمسئله یا چالش پیش -الف

توان به تجربه وسیع جنرال الکتریک اشاره کرد که برای مثال می برپایه چرخه کامل یادگیری بنا شده است:این نوع یادگیری یادگیری. 

یادگیری از راه عمل برای »این شرکت اظهار داشت: مدیر وقت آموزش« جیمزتونل»درگیر آن بود.  "جک ولش مدیرعامل وقت آن شخصا

 . (1393)رعنایی،«حوری و اساسی بوده استار متبدیل شدن شرکت به یک سازمان یادگیرنده بسی

 دیدگاه دو متفکر: 

 « کریس آرگریس»الف( 

 در سه گروه طبقه بندی کرده است:آرگریس یادگیری را 

  اییادگیری یک حلقه -
 کارها در رتغیی طریق از ساده صورت به آنها نتایج و کارها هماهنگی و تطابق عدم رفع و موجود مشکالت حل در سعی یادگیری نوع این

نماید. در ها را صحیح نموده و سعی در حفظ وضع موجود میها و ارزشکند و اهداف، استراتژیمی پوشی چشم بنیادین مشکالت از. دارد

 حفظ و با شرایط خود تطبیق دهند. های پذیرفته شده را گیرند که چگونه وضع موجود و استانداردها یاد مینهایت افراد و سازمان

 ایگیری دو حلقهیاد -
اهداف را نیز مورد سوال قرار داده و به اصالح آن  و سیاستها فرایندها، هنجارها، خطاها، اصالح و کشف بر عالوه افراد یادگیری، نوع این در

 دهد. ار میپردازند. این نوع یادگیری نه تنها واقعیتهای قابل مشاهده بلکه علت آنها و حقایق در پس آنها را نیز مورد سوال قرمی

 ای یادگیری سه حلقه 

ید. در واقع این نوع یادگیری در ارتباط با توسعه ظرفیت سازمان برای حل مشکالت، نام یادگرفتن یادگیری توان می را یادگیری نوع این

ر داشته و قادر است که طراحی مجدد سیاستها، ساختارها، سیستم ها وتکنیکها در مواجهه با تغییر مداوم فرضها درمورد خود و محیط قرا

این نوع یادگیری زمانی اتفاق می افتدکه سازمانها به خوبی یاد بگیرند چگونه زشها هستند. سیستم های سنتی ریشه دوانده را که مبنای ار

 . (1391)ابراهیمی،ای و دو حلقه ای را اجرا کنند یادگیری یک حلقه

 ب ( پیتر سنگه:

 را به شرح زیر تعریف می کند :ری پیتر سنگه چهارعنصر اصلی یادگی

 اقدام: انجام یک وظیفه در قالب چهارچوب تجربه؛ -

 ، کالبد شکافی کارهای انجام شده؛بازتاب: مشاهده گر اعمال و افکارخودبودن -

 امان دهی آنها در قالبهای جدید. ارتباط: خلق ایده ها برای اقدام و س -
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سنگه این چهارعنصر را در قالب االت تولید شده درمرحله ارتباط. ناسب از میان احتمتصمیم: تدوین رویه برای انتخاب رویکرد م -

 ه کار می گیرد. )شکل شماره هفت(های یادگیری فردی و تیمی و سازمانی بحلقه

 

 

 :  دروس عربی مهارت های یادگیری 

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

  (1392)فتاح،گفتگو. -خودیادگیری؛  -ط فردی؛ تسل -مدل های ذهنی؛  - سیستمی؛ تفکر -:از عبارتند مهارتها این اهم. دهندمی

 تفکر سیستمی:  

 آلبرت اینشتین گفته است :

تفکر "ایجاد کرده ایم، برطرف سازیم.  را که با الگوهای امروز فکر خود بدون تغییر در الگوی اندیشه، قادر نخواهیم بود که مسایلی"

سیستمی باتغییر در اندیشه و فکر سر و کار دارد. جهان پیچیده شده است، مجهوالت بیشتر از داده ها است و راه حلهای متعدد پیش رو 

های پنهان و یده، آنها را به اجزاء تبدیل کنیم اما هزینهاست. در گذشته یادگرفته بودیم که برای فهم و درک مسایل و پدیده های پیچ

هم سنگین این نگرش از دست دادن کل)تصویر بزرگ( بود و البته برای دیدن تصویر کالن سعی می کردیم قطعات منفصله را به 

حلیلی(، نگرش سیستمی بچسبانیم که مانند به هم متصل کردن قطعات یک آینه شکسته بی حاصل است. درمقابل این تفکر )روش ت

کمک می کند که الگوهای کالن )تصویر بزرگ( را ببینیم و توان ما را برای تغییر آن بهبود می بخشد. روشی است برای روابط متعامل 

 اثربخش ای گونه به که سازیم قادر را سیستمی اینکه براییک زنجیره به هم متصل از اجزاء. میان اجزاء که رفتار کل را می سازند و نه 

و نقش آن سیستم در سیستم بزرگتر  کارکرد از آگاهی مستلزم این و دهیم توضیح را رفتارآن بتوانیم یعنی بفهمیم را آن باید کند عمل

 . (1391)اسدی نژاد،چنین امکانی را فراهم می سازداست. نگرش سیستمی 

 مدل های ذهنی:  

 آگاهی عدم .گذارند می اثر ما عمل نحوه و ازجهان ما فهم بر که ارزشها و مفروضات باورها، برگیرنده در هستند الگوهایی ذهنی، مدلهای 

سنت،  -دانش کسب شده؛  -تجربه؛  -شکل گیری مدل ذهنی عبارتند از : عواملری را بی اثر یا کم اثر می کند. یادگی ذهنی، مدل به

 رکودکی. تاثیرات بزرگساالن د - فرهنگ و هنجارهای اجتماعی؛ -عرف و عادات؛ 

 تسلط )قابلیت های( فردی:  

شیاء است. اشاره به سطح ویژه ای از تخصص دارد. همانند یک هنرمند یا صنعتگر که خود ا و افراد بر برتری احراز معنای به فردی تسلط

 می کند. نظامی است که طی آن فرد:را متعهد به یادگیری مادام العمر 

 ود و تکامل می بخشد؛ی خود را بهببه صورت مستمر مهارتها -

 سازد؛تر میتمر روشن تر و عمیقچشم انداز و دیدگاههای خود را به صورت مس -

 دهد؛و بردباری خود را گسترش می صبر -

 سیر کرده و از آنها یاد می گیرد؛تجربیات خود را تف -

 منصفانه و بی عرضانه در می یابد؛واقعیتها را  -

 ها دارد.  یق و بصیرانه به پدیدهنگاه عم -

 . (1399)رانیز،یرنده می داندپیتر سنگه، تسلط فردی را به عنوان بنیاد سازمان یادگ

 خودیادگیری:  

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

وم نیز جزو مدا و مستمر یادگیری بلکه نیست، احسن نحو به موجود وظایف انجام و کار ارائه فقط انکارکن هدف. کنند تشویق را خود

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

 گفتگو:  
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دربرگیرنده بیشترین جستجو در افکار و عقاید و همچنین  و بوده طرفه دو و هخالقان ارتباط شکل ترین کیفی و ترین عالی گفتگو 

 اجزا، بین رابطه دیدن اجزا، درمیان کل دیدن. است تیمی یادگیری روش و ابزار گفتگواظهار عقیده و بیان افکار است.  بیشترین توضیح و

 از ویژگیهای آن است. مشترک معانی لقخ و مسایل بازکردن بنیانی، فرضهای و ذهنی های مدل درک برای جستجو

 وریعوامل موثر در بهره
توان به دو دسته: عوامل برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم کرد. ذیالً این دو دسته های دولتی را میوری سازمانعوامل موثر در بهره

 عوامل بحث خواهد بود.

دهند، عوامل برون تاثیر قرار میوری آنها را تحتباشند و بهرهی دولتی میعواملی که خارج از سازمانهاالف: عوامل برون سازمانی: 

 :(1331)محمودی،باشندباشند. مهمترین عوامل برون سازمانی به قرار زیر میسازمانی می

به عنوان  شود. فرهنگ حاکم بر جامعهفرهنگ به عنوان عاملی حیاتی باعث هدایت رفتارها در اعضای جامعه می عوامل فرهنگی: -1

فایده است. چنانچه در کنیم امری بیوری بدون توجه به فرهنگی که در آن زندگی میدهد. بحث بهرهچتری کلیه رفتارهای ما را شکل می

جلو حرکت نمائیم.  وری بهتوانیم با شعار بهرهوری قرار گیرند چگونه میسازی معیارهایی را ایجاد نمائیم که در تضاد و تقابل بهرهفرهنگ

ها، وری در مقابل اهداف فرهنگی قرار خواهد گرفت. ارزشوری معادل استثمار افراد تلقی شود بنابراین بهرهاگر در فرهنگ جامعه بهره

یت، طلبی، خالقای که در آن توفیقکارکردن ارتباطی تنگاتنگ دارند. جامعه های فرهنگی با کار درست و درستعادات و سایر مقوله

های ماندگار تلقی ها)سازمانی(، دوری از اسراف و تبذیر منابع و استفاده بهینه از زمان به عنوان ارزشنوآوری، جلوگیری از ریخت وپاش

 .(1332)حضرتی،شوند راهی آسان بسوی روزهای بهتر از گذشته را پیش روی داردمی

د: سطح عمومی پرداخت حقوق و دستمزد در کشور، شرایط عمومی نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، مانن عوامل اقتصادی: -2

وری تاثیر داشته باشند. به طور مثال: در شرایط تورمی بدلیل کاهش ارزش توانند در سطح بهرهاقتصاد جامعه، مانند: بیکاری و تورم می

 وری خواهد شد.رهپول رایج کشور افراد مجبور به کار بیشتر خواهند شد. پدیده چندشغلی، موجب کاهش به

وجود روابط اجتماعی مبتنی بر همکاری و مودت، انضباط اجتماعی، سطح آموزش عمومی جامعه، ترکیب جمعیت،  عوامل اجتماعی: -3

 باشند.ها موثر میوری سازماننرخ رشد جمعیت، سطح سواد و بهداشت و نرخ بیکاری در بهره

دهند، عوامل درون وری آنها را تحت تاثیر قرار میباشند و بهرهانهای دولتی میعواملی که داخل ساختم عوامل درون سازمانی: -ب

 باشند:باشند. مهمترین عوامل درون سازمانی به شرح زیر میسازمانی می

ریزی بوری سازمان با نیروی انسانی انکارناپذیر است. زیرا عوامل مادی در دستان توانمند انسان قالارتباط بهره نیروی انسانی: -1

ور انسان با کیفیت هبنابراین انسان بهر  تواند از منابع سازمان بهترین استفاده را نماید.شوند. انسان صاحب دانش و تخصص است که میمی

 است و انسان باکیفیت، انسان بادانش و تخصص است.

تواند در چگونگی های سازمان میی افراد در مکانآالت سازمان و طرز قرارگیراستقرار تجهیزات، ابزارها و ماشین فضای سازمان: -2

 .(1333)فرهادنژاد،انجام کارهای سازمان تاثیرگذار باشد

حقوق و دستمزد پرداختی کارکنان باید در آنها ایجاد انگیزه الزم را فراهم آورد. به عبارت دیگر کارکنان باید  حقوق و دستمزد: -3

انجام شده خود مرتبط و منصفانه بدانند. معموالً در نظام پرداخت بخش دولتی افزایش حقوق  مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را با کار

کند. تحقیقات بسیاری ارتباط بین ای با عملکرد کارکنان ایجاد نمیشود و آن عمالً رابطهکارکنان ثابت و یکسان به صورت ساالنه انجام می

های سازمان به کارکنان باید بر اساس عدالت باشد. در سازمان نشان داده است. پرداختوری را حقوق و دستمزد و افزایش کارایی و بهره

آید درک عادالنه و منصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان ن معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد به حساب میآنچه به عنوا

وری به حساب بودن آن را بخوبی لمس و حس نمایند از اهم امور در جهت افزایش بهرهاست.وجود نظام پرداختی که کارکنان منصفانه

های خود را)تحصیالت، تجربه، برابری آدامز که یکی از تئوریهای فرایندی انگیزشی است داده آید.بطورکلی افراد بر اساس تئوریمی

باشد، کنند که مهمترین و مشهودترین آن نزد افراد حقوق و دستمزد میهایی که از سازمان دریافت میکوشش و وفاداری( را با ستاده

های دیگری، اگر احساس عدالت در آنها انگیزش های خود با دادهیگری و دادههای ددهند و بعد با مقایسه ستادهمورد بررسی قرار می

 .(1333)رضائیان،ایجاد خواهد شد
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آموزش و پرورش کارکنان برای توانمندسازی کسانی که در دستگاههای دولتی مشغول هستند، امروزه در سراسر آموزش کارکنان:  -4

چیز به کیفیت آن گره خورده است. شود، این بدان دلیل است که همهی شناخته میهای راهبردی مدیریت دولتجهان یکی از برنامه

های آموزش کارکنان خود اختصاص داد، جالب توجه است که سود خالص ای میلیارد دالر بابت برنامه 2، 1385شرکت ای بی ام در سال 

کنند. آمار و ارقام های ضمن خدمت شرکت میروز در کالس 28ه میلیارد دالر بود. کارکنان ژاپن بطور متوسط سالیان 6بی ام در آن سال 

باشد. بقول حکیم و دانشمند چینی وری میدهنده اهمیت آن در توسعه بهرهتوجه به آموزش نیروی انسانی در کشورهای راقی نشان

خواهی برای صدسال بکار و اگر میخواهی درخت خواهی گندم بکار اگر برای ده سال میوه میاگر برای یکسال میوه می» کنفوسیوس

و یا اشاراتی که اندیشمندان ایران زمین در باب اهمیت آموزش و فراگیری دانش « زندگیت تامین باشد در فکر ساختن انسان باش

 ای از آن به قرار زیر است:اند، که نمونهنموده

 ان است از دانش تهی استجآنکه بی                                 چون جهان سراسر آگهی است

 تر بود جانش قوی استهر که آگه                            اعتالی جان چوای دل آگهی است 

 )جالل الدین مولوی(

شوند در افزایش و یا کاهش انتخاب و بکارگیری تکنولوژی مناسب بعنوان ابزار و روشهایی که انجام کار را موجب می تکنولوژی: -5

ها و ها و سایر ابزارهای تولید کننده کاال و یا ارائه دهنده خدمات در کاهش هزینهآالت، روشوثر هستند. انتخاب ابزار، ماشینوری مبهره

 .(1332)طوسی،توانند موثر باشندهای سازمان میافزایش ستاده

دادن کار پاداش مناسب دریافت نمایند. مدیران  کارکنان باید برای انجام کارها بنحو مطلوب و تداوم در بهتر انجام تشویق و پاداش: -6

در خیلی مواقع به این موضوع که پاداش هرچند کوچک بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد، واقف نیستند. در این رابطه مثالی از نظر خواهد 

اید و بعد از پایان آن کار جهت هپوشی نمودتان چشمگذشت: فرض کنید برای انجام بخشی از کارهای سازمان از استراحت خود و خانواده

کنید، مدیر شما حتی زحمت لبخندزدن و تکان دادن سر و یا یک ابراز احساسات ساده را نیز به خود تحویل به مدیر خود مراجعه می

دهد شان میها نشوید؟ بسیاری پژوهشکنید و یا دلسرد میدهد. آیا شما در انجام مناسب کارهای محوله همانند گذشته عمل مینمی

دهد. مدیران شاید بر این باور باشند که حقوق عدم دریافت پاداش برای عملکرد شغلی استمرار در انجام کارها به نحو مطلوب را کاهش می

و دستمزد دریافتی کارکنان پاداشی همیشگی و مناسب برای آنها است. درست است که حقوق و دستمزد بعنوان یک عامل مهم در 

باشند. های مختلف و متنوعی در ارتباط با عملکرد خود میملکرد کارکنان موثر است اما کارکنان خواهان دریافت پاداشنگهداری و ع

تواند مادی و غیرمادی باشد. پاداش شامل بسیاری موارد ساده همانند: لبخندزدن، تشکرکالمی، سرتکان دادن به معنای رضایت پاداش می

 های متنوع و مختلف عملکرد مطلوب در سازمان را توسعه دهند.ها و پاداشتا با استفاده از مشوق باشد. بر مدیران استو... می

تواند تواند ایفا نماید. فرهنگ سازمان میوری سازمان : میفرهنگ سازمان نقش مهمی در ارتقاء و یا کاهش بهرهفرهنگ سازمان:  -7

وری و یا تواند مانع بهره، کیفیت و دقت در انجام کارها و... باشد. فرهنگ سازمان میپروری و یا پرکاری و تالشتشویق کننده تنبلی وتن

 تسهیل کننده آن در مجموعه سازمان باشد.

 باشد.وری میآید نشان دهنده توجه و یا عدم توجه فرهنگ حاکم سازمان به بهرهپاسخ به سواالتی که به صورت نمونه ذیالً می

 وری چیست؟افزایش بهرهنگرش مدیران نسبت به  -

 اندیشه و نگرش کارکنان نسبت به کار، سازمان و ارتقاء و توسعه جامعه چگونه است؟ -

 ای دارند؟آیا کارکنان نسبت به کار، سازمان و جامعه عالقه -

 های سازمان در جهت اهمیت دادن به نیروی انسانی است؟آیا روش -

 شود؟شارکت داده میآیا نیروی انسانی سازمان در تصمیمات م -

 شود؟گیرد و پاداشی به آن داده میآیا عملکرد خوب در سازمان مورد تشویق قرار می -

 (1383)جاودانی،آیا جلوگیری از اسراف در کارکنان رواج دارد؟ -

گ سازمانی که در دهند. داشتن فرهنهای بسیاری هستند که فرهنگ سازمان را تشکیل میای از جنبهو...پاسخ به موارد فوق گوشه

 وری را برای سازمان و ارتقاء سطح زندگی را در جامعه به ارمغان آورد.تواند بهبود بهرهوری حرکت نماید، میراستای افزایش بهره
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شناسان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی در راستای کیفیت زندگی کاری اشاره به کوشش روانشناسان، جامعه کیفیت زندگی کاری: -8

جه به نیازهای انسانی و قرار دادن آنها در محتوی شغلی است. یعنی عالوه بر تخصصی کردن کارها که مرهون زحمات افرادی همچون تو

های طراحی مجدد مشاغل که با دهد. بحثباشد توجه به نیازهای روانی کارکنان را موردنظر قرار میآدام اسمیت و فردریک تیلور می

یابد، همه برای بهبود کیفیت و کمیت سازی شغل برای ایجاد کیفیت زندگی کاری معنا میگسترش شغل و غنیهای گردش شغل، برنامه

های عصبی، های کیفیت زندگی کاری ایجاد محیط کاری بدور از تنشگیرد. از دیگر برنامهکارهایی است که توسط کارکنان صورت می

های باشد. بطورکلی سازمانی که برنامهده به کارکنان و مشارکت آنها در تصمیمات میایجاد روابطی مبتنی بر صمیمیت، اجازه ابراز عقی

 .(1333)حاجیها،وری را درون خود شاهد خواهد بودکند، افزایش و بهبود بهرهکیفیت زندگی کاری را دنبال می

طور مثال، روش و الگوی مدیریت وری ارتباطی مستقیم دارد. بسبک و روش مدیریت سازمان با بهره سبک و روش مدیریت: -9

وری را در کلیه عوامل)تولید و خدمات( های باالی بهرهوری را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد و شاخصمکانیکی در کوتاه مدت بهره

ه خواهد شد. در روش وری پایدار نخواهد بود و بزودی از سرعت و پایداری آن کاستنشان خواهد داد. اما در این روش)مدیریت( رشد بهره

های وری نخواهیم بود اما در بلندمدت شاهد رشد شاخصرغم اینکه در ابتدا شاهد رشد چشمگیری در بهرهمدیریت ارگانیکی علی

وری در کوتاه مدت هستیم روش مکانیکی پاسخگو دهد اگر خواهان رشد بهرهها نشان میوری در سازمان خواهیم بود. پژوهشبهره

خواهیم باید از روش ارگانیکی در سازمان استفاده نمائیم این وری را میما اگر رشدی مستمر و پایدار در بهبود و ارتقاء بهرهباشد، امی

قابل مشاهده است. البته بیان این نکته الزم است که تغییر سبک مدیریت در سازمان امری دلخواه و  2و1مطلب در دو نمودار شماره 

کنند. بطور مثال توانایی شرایطی در ایجاد آن دخیل است که ما را در انتخاب سبک و سیاق مدیریت هدایت میباشد بلکه تصادفی نمی

 .(1331)شریعتمداری،توانند در انتخاب سبک مدیریتی تاثیرگذار باشندنیروی انسانی، تکنولوژی و... می

 سرمایه فرهنگی و آموزش

های تحصیلی کودکان در طبقات اجتماعی مختلف فهم شود؛ برای این کار، ری در توانمندیدهد تا نابرابمفهوم سرمایه فرهنگی امکان می

ها در همین طبقات در ارتباط باهم قرارداده شود، افرادی کافی است که موفقیّت تحصیلی کودکان طبقات مختلف، با سرمایه فرهنگی آن

کند که گونه بیان میاین مسأله را این بوردیو.کنندتری کسب میکه سرمایه فرهنگی بیشتری دارند، در بازار تحصیلی موفقیت بیش

آورند. در این دست میها را بهدرجات گوناگونی از توانایی فرهنگی از جمله اطالعات و مهارتکودکان، پیش از مدرسه و در درون خانواده، 

آیند و در مقایسه با کودکان طبقات گذاری پدر و مادرشان در سرمایه فرهنگی بهتر بار میمیزان سرمایهبین، کودکان طبقه فرادست به

های تعلیم و تربیت مدرن در در واقع، از نظرگاه بسیار انتقادی بوردیو، نظام فرودست، امکان موفقیّت بیشتری برایشان فراهم است.

نسبت کودکانی که هنگام اند، بهاعتباربخشی و ارتقای سرمایه فرهنگی در کودکانی که سرمایه فرهنگی زیادی از والدینشان به ارث برده

کنند. از طرفی نظام یزی برخوردارند، بسیار کارآمدتر عمل میهای اندک و ناچورود به نهادهای تعلیم و تربیت از مهارت و خصلت

گذارد؛ بلکه برعکس همه کودکان بر پایه معیارهای یکسان برتری آموزشی، آشکارا میان کودکان طبقه فرادست و فرودست تبعیض نمی

  .(1383)باقری،آیندهنگ فرادست برمیشوند؛ اما نکته قابل توجه این است که این معیارهای برتری از فرارزیابی می "طرفانهبی"

 انواع سرمایه فرهنگی از نگاه بوردیو

شناس فرانسوی در تحقیقی که بر اساس فرضیه عدم تساوی سرمایه فرهنگی انجام داده، سرمایه فرهنگی را به سه دسته بوردیو جامعه

های بدنی و فردی محسوب شده، از سرمایهلومات کسبهای تجربی و رفتاری و معسرمایه بدنی و فردی؛ حافظه، مهارت:کندتقسیم می

ای است که به شخص و خلق یافتگی آن اشاره کرد. این سرمایه، داراییتوان به پیوستگی و درونهای این سرمایه، میشوند. از مشخصهمی

توان این همین جهت نمیت. بهعبارت دیگر، تنها، صاحب این خصایص، دارنده این سرمایه فرهنگی اسو خوی وی بدل شده است. به

که این نوع از سرمایه فرهنگی فانی و شده را از طریق بخشش، وراثت و خرید و فروش به دیگری انتقال داد. در نهایت اینسرمایه درونی

 .شکل خاصی با یکتایی بیولوژیکی شخص، گره خورده استمیراست، زیرا به

نامند. سرمایه ها را سرمایه عینی فرهنگی مینگی، آثار ادبی و شاهکارهای هنری و جز اینهای فرهسرمایه عینی فرهنگی؛ مجموعه میراث

یافته با سرمایه فرهنگی توان از طریق رابطه سرمایه فرهنگی عینیتهاست که تنها مییافته دارای یک رشته از ویژگیفرهنگی عینیت

لحاظ مادی از طریق صاحبانش قابل ابلوهای نقاشی، آالت موسیقی و ...( بهاین سرمایه )مانند کتاب، ت .را معین کردبدنی و فردی آن

 .(1336)شمس،(انتقال است )البته تنها از لحاظ مالکیت حقوقی قابلیت انتقال دارد
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حصیلی ای هستند. مدرک تهای سرمایه نهادی و ضابطهای و کارا از نمونهای؛ مدارک تحصیلی، مدارک حرفهسرمایه نهادی و ضابطه .3

بوردیو بر این اعتقاد است که سرمایه اقتصادی .دهدای ارائه میاش ارزش قراردادی تضمین شدهسند تخصص فرهنگی است که به دارنده

وجو بیاورد؛ متقابال سرمایه فرهنگی نیز با کارکرد خود میتواندسرمایه اقتصادی را به تواند برای صاحبش سرمایه فرهنگی واجتماعی بهمی

 .آوردوجود 

کننده قدرت اجتماعی و کنند؛ که تعییناز نگاه بوردیو، سه نوع سرمایه در جامعه ایفای نقش می سرمایه فرهنگی، طبقه و سلیقه فرهنگی

شود که شما چه کسی را کنند. سرمایه اجتماعی مربوط به این میاند. سرمایه اقتصادی، منابع مالی را توصیف مینابرابری اجتماعی

نفع بهره خاص خود بسیج کنند و ها را بهد. در واقع سرمایه اجتماعی مربوط به پیوندهای اجتماعی است؛ که مردم قادرند آنشناسیمی

ها و بلدبودن ها، سلیقه و ترجیحات فرهنگی، مهارتسرمایه فرهنگی که دارای ابعاد متفاوتی از جمله دانش عینی درباره هنرها و فرهنگ

تر آالت موسیقی و توانایی تشخیص خوب و بد است. بوردیو سرمایه فرهنگی را بعدی از یک منش عادتی گستردهفرهنگی مانند نواختن 

واره از نگاه بوردیو مجموعه پایدار از رو این سرمایه، بازتابنده طبقه اجتماعی صاحب آن سرمایه است. منش عادتی یا عادتبیند؛ از اینمی

های شغلی خاص، سالیق ر از یک موضع به موضع دیگر را دارند. او، ثابت کرده است که طبقات و گروهخلق و خوهایی است که امکان تغیی

های آن متمایزی در موسیقی، هنر، غذا و غیره دارند. این گفته، موید این نظر اوست که سرمایه فرهنگی )که سلیقه تنها یکی از شاخص

ها قرار عبارت دیگر، سالیق فرهنگی مردم، تحت تأثیر طبقه آنگیرد. بهفراد شکل میوسیله موقعیت اجتماعی و طبقه اجتماعی ااست( به

کننده در نظریه بوردیو، ادعای او در این مورد است که سرمایه فرهنگی، موجد تفاوت است و به دائمی کردن دارد. مسئله تعیین

کنند که چه چیزی پذیرفتنی یا سرمایه های نخبه تعیین میکند که گروهکند. بوردیو، استدالل میهای اجتماعی کمک مینابرابری

  (2931)نصیری،.ارزش استفرهنگی با ارزش است و چه چیزی بی

رساند، نهادهایی مانند مدرسه و ساز و کار وسیله آن، سرمایه فرهنگی به بازتولید اجتماعی یاری میاز نظر بوردیو برای فرایندی که به

روی حرکت باز است. لحاظ صوری درهایش بهجا، وی مدعی است، جامعه بهاند. در اینارس امور مرکزیمسدودکننده امتحانات مد

های فرودست را بگیرد. اما در عمل، وضع غیر از گونه قواعد یا توطئه نخبگان وجود ندارد، که جلوی حرکت رو به باالی اعضای گروههیچ

یک جنبه .شود، که عامالن آن، غالبا ناآگاه از کار خویشندای بازتولید مینشدهگی تأئیدهای فرهنداریاین است. برتری، از طریق جانب

های های اقتصادی و اجتماعی، اخذ سرمایهکند. برخالف سرمایهمهم نظریه بوردیو توجهی است که به مسئله تغییر سرمایه فرهنگی می

شود که سرمایه فرهنگی، مانند سدّی ا محصور است. این مسئله سبب میکشد؛ که عمیقا در احساسات و شعور مها طول میفرهنگی سال

  (1383)برومند،.در برابر قابلیت تحرّک اجتماعی مؤثر باشد

 ها( ها )حوزهمیدان

د. دهتر اجتماعی انجام میکند؛ بلکه نیرویی است که ایفای نقش خود را در یک ساختار فراخسرمایه فرهنگی، در خأل فرهنگی عمل نمی

ها، قلمروهای زندگی اجتماعی از قبیل هنر، صنعت، در الگوی بوردیو از جوامع پیچیده مفهوم میدان یا حوزه، جایگاه مرکزی دارد. حوزه

ها خاطر قدرت و منزلت با یکدیگر در کشمکش هستند. آنها، عامالن بهقانون، پزشکی، سیاست و غیره هستند. در هر یک از این حوزه

توانند کنند. آنان میشان در کسب و مستقر ساختن سرمایه فرهنگی مورد نیاز برای توفیق در هر عرصه تالش میش عادتیوسیله منبه

کنند، سرمایه فرهنگی ها بهبود بخشند و در عین حال که از وجهه خویش استفاده میتالش کنند تا بخت خود را با عوض کردن حوزه

دهد. بوردیو ها رخ میها و کنشگران درون حوزهها، زیرحوزهکار بندند. کشمکش همواره میان حوزهبههای دیگر گذاریخود را در سرمایه

، میان ژانرهای "پست"و  "واال"های ای درازمدت میان فرهنگدهد که منازعهدر تحقیقاتش با عنوان حوزه تولید فرهنگی، تذکر می

طور مثال بوردیو در حوزه نرمندان فردی، بر سر برتری و مشروعیت وجود دارد. بهمختلف )مثال هنر نقاشی در مقابل عکاسی( و میان ه

 :کندهای زیر اشاره میدانشگاهی به کشمکش

که استادان برجسته در تالشند تا موقعیت خود را از طریق اعمال دست آوردن کنترل یک حوزه؛ مانند زمانیهای افراد برای بهکشمکش ·

 .(1336)رعنایی،طور نهادینه حاکم سازندبه ... تر، تعلیم تعداد زیادی از دانشجویان دوره دکترا، له کردن رقبا ونفوذ بر مناصب پایین

 های کار یا رویکردهای فکریکشمکش میان سبک ·

 هاها و دانشکدهکشمکش میان رشته ·
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ایه مشروع، در آن میدان، متناسب است. البته سرمایه میزان قدرت هر فرد در میدان، بستگی به موقعیت او دارد؛ که با بهره او از سرم

بندی نشده است و تعریف آن، بستگی به میدان دارد؛ که توسط افراد صاحب قدرت و موقعیت برتر انجام طور جهانی صورتفرهنگی به

ها در این میدان است و سرمایه آن گرگیرد. برای مثال، در میدان دانشگاهی، نمرات، مدارج و مدارک تحصیلی و رتبه اساتید، نمایانمی

پردازند. آنچه در آورند و به بازتولید قدرت خود میدست میگران این میدان، با کسب سرمایه )فرهنگی( بیشتر، مواضع برتری را بهکنش

دینی از آن تبعیت  های دیگر، نظیر میدان سیاسی ورود، خاص این میدان است و میدانشمار میمیدان دانشگاهی سرمایه فرهنگی به

 .(1331)منصوری،کنندنمی

 روشنفکران و سرمایه فرهنگی

های اقتصادی معطوف به افزایش سود های انسانی را کنشتوان تمام کنشنهد که میشناسی عمومی بوردیو، فرض را بر این میجامعه

دنبال نفع انی در عرصه سرمایه فرهنگی، بهوی بر مبنای همین فرض، معتقد است که روشنفکران نیز تاجر .حساب آوردمادی به

ای، بخش فرودست طبقه اجتماعی بورژوازی هستند. او با تعریف طبقه مسلّط گیرد که روشنفکران حرفهاند. بوردیو نتیجه میشخصی

اجتماعی یا فرهنگی باشد(، کند منبع این سرمایه، اقتصادی، ای که حجم عظیمی از سرمایه را در اختیار دارد و فرقی نمیعنوان طبقهبه)

شوند. بنابراین طبقه مسلّط دلیل دسترسی به این منبع سرمایه )فرهنگی(، جزء طبقه مسلط محسوب میمعتقد است که روشنفکران، به

روشنفکران  نامرا در اختیار دارد و دارای بخش فرودستی به "سرمایه اقتصادی"طور کامل نام بورژوازی است؛ که بهدارای بخش فرادست به

ها هستند، در اصل ترین کنشطرفانهای که به ظاهر بیهای فرهنگیاعتقاد بوردیو کنشرا در کنترل دارد. به "سرمایه فرهنگی"است؛ که 

های هنری ناب فعالیت ادبی و عرصه تولید فرهنگی محدود در مقابل اند. بوردیو حتی هنگامی که به بررسی شکلواجد سودهای مادی

سودهای نمادین بلندمدت، قابلیت تبدیل دوباره به سودهای مادی را دارند و »دهد که چگونه پردازد، نشان میفرهنگی انبوه می تولید

 .(1333)موسوی،«چگونه کنش فرهنگی آوانگارد، متکی به سرمایه اقتصادی و اجتماعی کالن است

 کارکردهای سرمایه فرهنگی

 :توان بررسی نموده دانشمندان خارجی و ایرانی میکارکردهای سرمایه فرهنگی از دو نگا

کارکرد سرمایه فرهنگی از نگاه متفکرین خارجی؛ پیر بوردیو، از کارکردهای سرمایه فرهنگی به حفظ و نگهداری موقعیت یا تغییر موقعیت 

ها مورد توجه قرار بک زندگی آنکند و تأثیر سرمایه فرهنگی افراد را در سافراد در سلسله مراتب ساختارهای اجتماعی توجه می

وسیله این نوع سرمایه داند. طبقه پایین، بهجان فیسک، سرمایه فرهنگی را باعث فهم انتقادی مردم از وضعیت اجتماعی خود می.دهدمی

ندهای مورد عالقه سازند. این طبقه، در روکنند و خود را از ساختار سلطه جدا میفرهنگی، نگاه مثبت به هویت اجتماعی خود پیدا می

کارکرد سرمایه فرهنگی از نگاه متفکرین ایرانی؛ از نگاه مسعود .نمایندبخش میکنند و از این طریق، زندگی خود را لذتخود مشارکت می

دسترسی تواند، کارکردهای زیر را داشته باشد: صورت برابر باشد، سرمایه فرهنگی میچلبی، درصورتی که دسترسی به سرمایه فرهنگی، به

های مختلف زندگی، باال بودن سطح مشارکت همگانی در تولیدات و اکثریت اعضای جامعه به منابع معرفتی، بسط خردگرایی در عرصه

صورت افقی و های نوین و گسترش گردش اطالعات بههای علمی و فرهنگی، سریع شدن تغییرات اجتماعی، گسترش دانشخالقیّت

جا مانده از گذشتگان است؛ که پور، سرمایه فرهنگی، همان فرهنگ بهاز نظر رفیع.کثریت افراد جامعهعمودی و رشد شخصیتی برای ا

ها مجبورند از صفر شروع کنند؛ زیرا در صورت عدم وجود این سرمایه، انسانها نیازهای مختلف خود را برطرف میوسیله آن، انسانبه

  .(1331)دباغی،د را دوباره طی کنندکنند و تمام مراحلی را که پیشینیان رفته بودن

 وری و مدیریت دولتی نوینبهره

نگرش جدیدی در مدیریت دولتی پا به عرصه وجود نهاد. این نگرش برای پاسخگویی و مقابله با  1331و اوایل دهه  1381در دهه 

مدیریت »گرش با عناوین مختلفی همچون:هایی که نگرش سنتی و کالسیک مدیریت دولتی با آن روبرو بود، ایجاد شد. این ننارسائی

های اخیر شود.مدل سنتی اداره در دههیاد می« دولت کارآفرین»، و یا«اداره امور دولتی براساس بازار»،«مدیریت دولتی نوین»،«گرایی

باب رجوعان، سردرگمی در ها، نارضایتی ارکارایی مناسب خود را از دست داده است. بطوریکه بکارگیری آن موجب افزایش روزافزون هزینه

ها و... شده است.مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین روشی است که در جستجوی انجام کارها، افزایش ضایعات کاری، ریخت و پاش

و های دولتی نیز مانند بخش غیردولتی با کارائی ها، فنون و ابزارهای مدیریتی در بخش دولتی است. بطوریکه سازمانبکارگیری روش

ریزی منابع انسانی، سنجش عملکرد کارکنان بر اساس وری مناسب به ارباب رجوعان ارائه خدمت نمایند. این نگرش تاکید بر: برنامهبهره
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گری دولت، ترویج نظم و انضباط در سازمان و... در بخش دولتی های تعیین شده، تاکید بر نتایج، کاهش تصدیاستانداردها و شاخص

 :(1383)الوانی،وری در بخش دولتی به دنبال دستیابی به اهداف زیر استلتی نوین برای افزایش بهرهدارد.مدیریت دو

دهد. این مدل دستیابی به نتایج را به جای توجه به فرایند که در الگوهای سنتی اداره امرو عمومی مرسوم بود، مورد عنایت قرار می -1

 باشد که بتوان سازمانها را براساس آن مورد قضاوت و ارزیابی قرار داد.لکردی میاین امر مستلزم ایجاد استانداردهای مشخص عم

و کاهش آنها و بطور کلی ایجاد انعطاف در شرایط کاری برای انجام بهتر کارها در دولت باید   ایجاد انعطاف در قوانین و مقررات -2 

کند، دارای های کاری اعضای خود را آزاد میبه این دلیل که انرژی زدایی در بخش خصوصیمقررات زدایی را بکار بگیریم. اگر مقررات

باشد در این صورت امکان دارد مقررات زدایی بخش عمومی به نیروبخشیدن آن کمک نماید. کارکنان بخش دولتی باید در انجام معنا می

شود و هر تصمیم جا هر ابتکاری با تردید نگریسته میامور احساس آزادی عمل بیشتری نمایند. بیشتر افراد، کارکردن در محیطی که در آن

های کنترل مدیریت و افزایش شود، دولت در گسترش سیستمشود را دوست ندارند. در سالهای زیادی مشاهده میانگیزی محکوم میبحث

، بلکه بجای آن بارمدیریتی را ایجاد فزاینده فرایندهای مشروح اداری درگیر شده است. این فرایندهای مدیریت برتری را ایجاد نکرده است

شوند، عناصر اصلی هدایت سازمان دچار مشغله اعتبار میشکند، سازمانها و کارمندان آن بیها محتوی را در هم میکرده است. این حرکت

ی به سوی این نگرش کنند. باید از نگرش کنترلهای مدیریتی، کمکی به مدیریت نمیشود سیستمشوند و مشاهده میثمر میفکری بی

رفتن به وسیله »ترویج شعاری که هربوروکرات را به« توانم به انجام ماموریت این سازمان، کمک کنم؟چگونه می»معطوف شد که

 .(1333)نصرت پناه،رنگ شودکند باید کمتشویق می« کتاب)مقررات(

های مسئولیت و پاسخگوئی مورد بررسی قرار گیرد. در فرهنگ ها. ابتدا الزم است مفاهیمپاسخگو و مسئول نمودن کارکنان و سازمان -3

گونه تعریف شده لغات مسئولیت به صورت موظف بودن، مورد سوال بودن در مورد انجام کاری، تعریف شده است و پاسخگویی این

. از نظر اداره امور عمومی، «فرایندی که ضمن آن همه اعضاء سازمان در برابر اختیارات و وظایف محوله باید جوابگو باشند»است:

«. کارکنان سازمان در هر رتبه و مقامی باید سرزنش و یا ستایش ناشی از اخذ یک تصمیم یا انجام یک اقدام را بپذیرند»پاسخگویی یعنی

هر شخصی که »سئولیت:باشند. اما مبنابراین کارکنان در هررده سازمانی در برابر یک مقام ارشدتر از خود در برابر اقداماتشان پاسخگو می

به عبارت دیگر پاسخگوئی فردی است، اما مسئولیت جمعی است، در «. باشد در برابر اقدامات آنها مسئول استدارای زیردست می

شود. بطور باشند اما در مسئولیت مدیر برای اقدامات زیردستان مسئول شناخته میپاسخگوئی، کارکنان در برابر اقدامات خود مسئول می

ساالر، پاسخگوبودن باشد. الزمه یک جامعه مردمال: وزیر، مسئول اقدامات و کارهای انجام شده توسط کارکنان وزارتخانه خود میمث

های دولتی در برابر مردم است. مردمی که دولتمردان را به عنوان نمایندگان خود برای اداره امور عمومی جامعه مشخص و مناسب سازمان

قرار داده است. پاسخگویی در برابر نتایج « پاسخگویی فعال»های خود را حرکت به سویی مدیریت گرایی یکی از جهتاند. الگوبرگزیده

کند تا در انجام کارهای خود دقت الزم را مبذول دارند. کار و روشن بودن مسئولیت مدیران، کارکنان، مدیران و سازمانها را هوشیار می

شود. چه هام در مسئولیت و پاسخگویی هستند عدم کارایی و اثربخشی در انجام امورآنها بخوبی مشاهده میهایی که دچار ابافراد وسازمان

 وری مطلوب به دور است.های دولتی آنها از بهرهبسیار کشورهای جهان سوم بدلیل مبتالبودن به این نقیصه، سازمان

گری خود را کاهش پیمانکاران بخش خصوصی بطوریکه دولت امور تصدیهای زیادی از وظایف دولت بصورت قرارداد به واگذاری بخش -4

هدایت کردن قایق به جای »کنند:دهد و حاکمیت خود را تقویت نماید. برخی از دانشمندان اداره در راستای حمایت از این مفهوم بیان می

 «پاروزدن

ز الگوی سنتی اداره در ارائه خدمات کیفیت مطلوب را رعایت مورد توجه قراردادن ارباب رجوعان. اغلب ادارات دولتی با پیروی ا -5

تفاوت هستند. اما الگوی مدیریت دولتی شوند که نسبت به انجام کار آنها بیکنند. ارباب رجوعان، چه بسیار با کارکنانی مواجه مینمی

های داند. یکی از عوامل سنجش اثربخشی سازمانوری سازمانی را عنایت و توجه به ارباب رجوع مینوین یکی از عوامل رسیدن به بهره

های توان از طریق صندوقدولتی سنجش کیفیت خدمات دولتی به ارباب رجوعان است. برای سنجش رضایت یا عدم رضایت آنها می

ن رضایت یا عدم پیشنهادات، ایجاد نظام پیگیری شکایات، اختصاص خطوط تلفن آزاد، مصاحبه با ارباب رجوعان و یا نظرسنجی از ایشا

 .(1383)موغلی،رضایت آنها را دریافت کرد

 تفویض بیشتر اختیارات در واگذاری اختیارات به نکات زیر توجه شود: -6

گیری را بدهید. سطوح مدیریت را کاهش دهید. زیرا هم های سازمان هستند، قدرت تصمیمبه کسانی که نزدیک به امور و فعالیت -الف

 نماید.شود و هم در حصول به اهداف اختالل ایجاد میای سازمان میهموجب افزایش هزینه
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 کارکنان را آموزش دهید تا آنها بتوانند با استفاده از تکنولوژی به روز کارها را به بهترین شکل ممکن و در سرعت کمتری انجام دهند. -ب

 زمان باشد.مدیریت رده باالی سازمان باید پشتیبان تصمیات کارکنان رده پایین سا -پ

باشد بلکه بخش اداره امور دولتی و خدمات نیز باید توجه به کارائی در بخش دولتی، کارایی منحصر به بخش خصوصی و صنعت نمی  -7

کارایی را مدنظر قرار دهند. هرچند ممکن است در خیلی مواقع بدالیل: سیاسی و استراتژیک اثربخشی اولویت خود را برکارایی در امور 

 شود:تحمیل نماید. تحقق کارایی در دولت با رعایت موارد زیر تسهیل میدولتی 

گیرد هایی که بخش زیادی از درآمد عموم مردم به آنها تعلق میهای تکراری بدون ثمره و نتیجه، همچنین حذف برنامهحذف برنامه -الف

 شود.اما حاصل و سود آن نصیب بخش قلیلی از افراد جامعه می

 های مناسب و فرهنگ سازی.های مربوط به دریافت مالیات و سایر درآمدهای دولتی از طریق استفاده از ابزارها وروشهکاهش هزین -ب

 های نوین در ارائه خدماتاستفاده از روش -پ

 شود.حذف مقررات زائد اداری که موجب بیشتر شدن گردش کارها و سردرگمی ارباب رجوع می -ت

 ی و رقابتی در بخش دولت.های بازرگانتشویق روش -ث

 «ترتر و باارزشمطلوب»هایتاکید بر ارائه فراورده -ج

 شود.هایی که موجب خالقیت و نوآوری در کارکنان میایجاد زمینه -چ

 گیری در پایین بودن سطوح ممکن سازمان.واگذاری قدرت تصمیم -ح

بزرگ دولتی به واحدهایی کوچک موجب استفاده از مزیت حرکت به سوی جداسازی واحدها در بخش دولتی، تقسیم واحدهای  -8

 شود.فرانشیز، مدیریت بهتر واحدها و افزایش کارایی در بخش دولتی می

های تاکید بیشتر بر نظم و انضباط و جلوگیری از اسراف منابع انضباط کارکنان و دقت در استفاده منابع و جلوگیری از ریخت و پاش  -3

 .(1331)ابراهیمی،بازده بیشتر با منابع کمتر در بخش دولتی شود تواند موجباضافی می

 وری و تئوری انتخاب عمومیبهره 

گرایی بیشتر و وری دانست. این تئوری با واقعهای بخش عمومی به سوی ارتقاء بهرهتوان یکی از حرکتتئوری انتخاب عمومی را می

های ماکس وبر، گودنو و ویلسون قابل مشاهده است( کالسیک)مفاهیمی که در دیدگاهگرایی اداره امور دولتی سنتی یا دورشدن از آرمان

خواهان جهشی بسوی بکارگیری بهتر منابع است.تئوری انتخاب عمومی بدنبال حداکثر نمودن حق انتخاب افراد در بوروکراسی است 

کنند. وهای سنتی تا حد زیادی آزادی فردی را محدود میباشد. الگهای الزم جهت تحریک افراد میالگوی سنتی بوروکراتیک فاقد مشوق

گیریها در جستجوی گیرد. براساس این تئوری فرد اقدام کننده عقالیی است و در تصمیمهمچنین قدرت بوروکراسی انتخاب را از افراد می

شود. این فتار با آنها این مساله مشاهده مییافتن بیشترین سود و کمترین هزینه است. افراد برطبق این تئوری نفع طلب، خودخواه و در ر

ها از جمله در بوروکراسیها بکار گرفت. براساس اصول استاندارد رفتار عقالیی بوروکراتها نیز بدنبال به توان در انواع محیطمفروضات را می

به بوروکراتهایی دارد که فاقد عالیق شخصی باشند. الگوی وبری بوروکراسی اشاره حداکثر رساندن سود خود)قدرت، منزلت، درآمد و...( می

ها شوند. از منظر تئوری انتخاب عمومی اینگونه محرکتر مانند خدمت به کشور)منافع عمومی( برانگیخته میهستند و با آرمانهای عالی

ثربخشی مطلوب در نظام ها حرکت نمائیم شاهد کارایی و اباشند و تا زمانی که در راه توسعه و تشویق این مولفهغیر منطقی می

 .(1333)رضائیان،بوروکراسی نخواهیم بود

و توجه به منافع فردی،   های رایج در بازار و بخش خصوصیگیری از نظریات اقتصاد خرد، استفاده از سبکهتئوری انتخاب عمومی با بهر

یریت دولتی نوین در جستجوی رسیدن به مواردی باشد.بطورکلی مدهای بوروکراسی، افزایش کارایی و اثربخشی میبدنبال کاهش هزینه

جویی و کارایی تاکید مشتمل بر: کنترل و نظارت بر منابع مالی سازمان ، کاهش نیروی انسانی ناکارآمد، استقرار سیستمی که بر صرفه

ها و تاکید نجش قابل لمس برنامهریزی کوتاه مدت برای سداشته باشد، استقرار نظام پرداخت براساس شایستگی و عملکرد کارکنان، برنامه

شود این نگرش در جستجوی تحولی برای ارتقاء و بهبود باشد. بنابراین همانطور که مالحظه میبر پاسخگویی نسبت به کارهای محوله می

 وری در نظام دولتی است.بهره

های دولتی وری در سازمانستای ارتقاء و بهبود بهرهبندی مطالب پیشنهاداتی در راهایی که از نظر گذشت به عنوان جمعبا توجه به بحث 

 شود:به شرح زیر می
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سازی اندام سازمانی ها بدنبال گسترش فیزیکی خود بودند اما امروزه کوچکهای گذشته سازمانها، در دههسازی سازمانکوچک -1

 شوند.حرکتی به سوی کمال مطلوب شناخته می

های علمی، حذف فرایندهای سنتی و استفاده از تکنولوژی لید و ارائه خدمات سازمان، استفاده از روشعقالیی و علمی نمودن فرایند تو -2

 توان در این راه از آنها بهره گرفت.مناسب، از مواردی است که می

از هزینه آن ها و واحدهایی که بکارگیری آن دارای سودی بیش های مدیریت مشارکتی در سازمان)حداقل در بخشبکارگیری روش -3

 باشد(.می

 طراحی مجدد مشاغل. بطوریکه مشاغلی همراه با نشاط، چالش و انگیزاننده برای کارکنان فراهم شود. -4

گسترش روحیه خالقیت و نوآوری در سازمان، بطوریکه ساالنه به کارکنانی که پیشنهادات جدیدی در جهت کاهش ضایعات، اتالف  -5

 هائی اهدا شود و در حضور دیگران از ایشان قدردانی به عمل آید.نمایند. پاداشن میدهی سازماوقت و افزایش بهره

های موازی( در هم ادغام شوند و منابع دهند)سازمانهایی که کارهای مشابه انجام میها، در این راستا سازمانتجدید ساختار سازمان -6

 های جدید بکار گرفته شوند.انسانی و مادی آنها در بخش

 های آموزشی برای کارکنان در همه سطوح سازمان تهیه و اجرا شود.عنایت به آموزش و پرورش کارکنان. تقویم -7

 ها بصورت مداوم و مستمر.های کاربردی برای اصالح و بهبود روشتوسعه پژوهش -8

 توسعه، تشویق، تبلیغ و حمایت وجدان کار، نظم و انظباط کاری در سازمان. -3

 وری است. ها و فرهنگ سازمانی که در تقابل با بهرههای مقتضی در جهت تغییر نگرشآموزشایجاد  -11

تواند دیدگاه منفی سنتی را نسبت به در سازمان این امر می« مشتری محوری»یا« ارباب رجوع محوری»توسعه مفهوم -11

 های دولتی در اذهان عمومی پاک نماید.بوروکراسی

توانند کارکنان خود را از نظر اخالقی ملزم به انجام کارها به نحو مطلوب با ایجاد منشور اخالقیات سازمانی میهای دولتی سازمان  -12

 نمایند.

 ترین سطحی که همه عناصر اساسی اطالعات در آنجا قرار دارند، تفویض شود.قدرت اخذ تصمیم در پایین -13

 گروه تنظیم شود. های پاداش بر اساس بازده کار فرد یاایجاد طرح -14

 وری بخوبی درک نمایند.های حقوق و دستمزد طوری تهیه شود که کارکنان پیوند آن را با بهرهطرح -15

 گردد:توجه به مدیریت زمان: بطوریکه از زمان بخوبی استفاده شود. در این راستا چند توصیه به شرح زیر پیشنهاد می -16

 ظیم برنامه نمائید. تعیین اهداف و اولویت بندی بین آنها فراموش نشود.نسبت به انجام کارهای روزمره تن -الف

 میز محل کارتان را از آشفتگی و بهم ریختگی دور کنید. -ب

 های دیگران به سرعت جواب ندهید، ابتدا کمی تامل نمائید، سپس پاسخ دهید.در برابر خواسته -پ

 با دیگران را به درستی انتخاب کنید.مجرای ارتباطی)تلفن، نامه، یادداشت و...( خود  -ت

اند که کارها و امور ساده را به سرعت انجام دهند و کارهای سخت و دشوار را به تعویق اندازند. بسیاری از افراد به این امر عادت کرده -ث

  .(1332)فتاح،تواند پیامدهای خطرناکی را بهمراه داشته باشداین کار می

 روش پژوهش:
 دروس عربیارائه مدلی جهت ارتقاء بهره وری منابع انسانی سازمان آموزش وپرورش براساس یادگیری نکه در این پژوهش با توجه به ای

مدنظر می باشد روش پژوهش حاضر را می توان به دالیلی در محدوده پژوهشهای توصیفی، پیمایشی قرار داد. از طرف دیگر از آنجا که از 

ود استفاده می شود، می توان این پژوهش را در محدوده پژوهش های کاربردی نیز قرار داد. نمونه نتایج این پژوهش جهت وضعیت موج

نفر می باشند. در تحقیق با توجه به جامعه آماری  275که  کارکنان آموزش وپرورش شهرزاهدانآماری مورد نظر این پژوهش عبارتند از: 

ظور گردآوری داده های تحقیق گردآوری داده ها و اندازه گیری متغیرها از دو طبق فرمول کوکران حجم نمونه بدست آمده است. به من

های  پرسشنامهتوزیع گردید.  کارکناناستفاده شده است که سواالتی مشابه بین  در تدریس و نوآوری دروس عربیپرسشنامه یادگیری 

سپس سواالت غیر مرتبط رجی تدوین گردیده است. و برخی منابع موجود داخلی و خاچند صاحبنظر با نظر پژوهشگران  توسطپژوهش 

سوال انتخاب گردید، بنابراین روایی محتوایی پرسشنامه از این  31ها تعداد پرسشنامه حذف و پس از بررسی نهایی برای هر کدام از 
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محاسبه شده ی کرونباخ ضریب الفاشد. استفاده « آلفای کرونباخ» برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب  طریق حاصل شد.

 می باشد.  93/1و برای پرسشنامه سنجش میزان یادگیری سازمانی برابر  95/1 برابر باسنجش نوآوری سؤاالت پرسشنامه برای 

 یافته های پژوهش 

در دو قسمت  اداده ه تجزیه و تحلیلکمک گرفته شد. شایان ذکر است  SPSSدر پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

از طریق ترسیم جداول، نمودارها، تعیین درصد، میانگین، فراوانی، انحراف معیار و... به تعیین و دسته  ؛توصیفی الف(آمار : صورت گرفت

آنالیز ( و Tبرای تعیین سطح معنی داری میانگین ها از آزمون تی )؛ ب( روش تحلیلی یا استنباطی ه است، بندی اطالعات پرداخته شد

واریانس و ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. در ادامه به یافته های اصلی پژوهش 

 اشاره می گردد. شایان ذکر است به این منظور از روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت :

 : نتیجه گیری
ت که توجه به عوامل انگیزشی کارکنان و نیازهای آنها و توجه به تفاوت های فردی هر یک از کارکنان یکی از مهم میتوان نتیجه گرف 

ترین عواملی است که در بهره وری نیروی انسانی می توان به آن دست یافت ویکی از شرایط مهم و اساسی برای رسیدن به هدف در هر 

دی است که آن کار را انجام می دهند . عوامل متعددی در انگیزه کاری پایین در سازمانها وجود کاری برانگیختن و ایجاد انگیزه درافرا

دارند و به همین دلیل مدیریت بدنبال راهها و تکنیک هایی باید باشد که بتواند انگیزه های کارکنان خود را افزایش دهد . این کار با 

با توجه به اینکه ما انسان ها از تاثیرات و عوارض ضعیف کننده  .رت می گیردپرداختهای تشویق قدردانی کتبی ویا گردش شغلی صو

استرس در امان نیستیم لذا جهت بهره وری و عملکرد مثبت کارکنان در سازمان که مستلزم کاهش عوامل خطر آفرین مثل استرس وجود 

عنوان مهمترین ابعاد توسعه منابع انسانی هرگونه اقدام دارد می باشد، بایستی در جهت بهسازی و ارتقای بهداشت روانی محیط کار به 

محیط کار به عنوان یک فضای آرام وقابل قبول زمینه را جهت رشد وشکوفایی وعملکرد مثبت   الزم را انجام داده تا ضمن تبدیل شدن

 کارکنان فراهم آوریم.

ئوری انگیزش ، حقوق و دستمزد نقش یک عامل بهداشتی است، در حالی که بر اساس ت دروس عربی یادگیریبهبود عملکرد متاثر از 

دارد که از نارضایتی جلوگیری می کند و در عمل نیز مشاهده می کنیم که معموال مدیران سازمان ها به منظور پیشگیری از نارضایتی ها 

معموال ،   . های مالی می نمایندو اعتراضات و در جهت تامین مالی کارکنان خویش اقدام به افزایش دستمزدها و یا اعطای پاداش 

کارکنان سازمان ها ، افزایش هایی را که در زمینه حقوق دریافت می کنند ، حق مسلم و قانونی خود می دانند و از آن جا که این افزایش 

قی و ... ( تقریبا بدون توجه ها ) مانند : پاداش عیدی پایان سال ، افزایش سنواتی ، افزایش ضریب حقوق ساالنه ، ارتقاء گروه یا پایه حقو

به کیفیت کار و عملکرد و به صورت یکسان به همه ی اعضای یک سازمان تعلق می گیرد ، نمی تواند در ایجاد انگیزه انجام کار بهتر موثر 

ط با بازدهی ، کارآیی ، باشد . و به همین دلیل پس از گذشت سال ها از اجرای این گونه برنامه ها تا کنون نتوانسته ایم بهبودی در ارتبا

لذا پیشنهاد می گردد؛ دادن هر گونه پاداش مالی یا اعمال افزایش در حقوق و دستمزد   . اثربخشی و بهره وری سازمان ها شاهد باشیم

مدت ( باشد . و افراد مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد افراد و حصول رفتارهای مورد انتظار در طول یک دوره ی زمانی معین ) ترجیحا بلند 

حقوق و دستمزد عمدتا » استفاده شود . نا گفته نماند که هرزبرگ این نکته را نیز تذکر داده اند که ،  "طرح کارانه  "از طرح هایی نظیر 

 .نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان می دهد

 سنگین های هزینه سازمان یادگیری، عدم درصورت. است سازمان توسعه و موفقیت ایبر بلکه نیست یادگیری نفس خاطر به یادگیری   

د و افرا در نفس به اعتماد دادن دست از شاهد و شده متحمل را مهارتها و منابع هدردادن به و کارآیی عدم و کاری دوباره یا ندانستن

و تعهد مستمر به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جای کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود. اما در صورت یادگیری 

 نیروی کار تبدیل به سرمایه های سازمان می شوند.
 پیشنهادها:

مدیران دانشگاهی و دعوت آنان به مشارکت در به یادگیری مستمر  دروس عربی از سوی  کارکنان آموزش وپرورش. حمایت و تشویق 1

 ی  فرآیندها و پروژه های نوآور

فرصتها و قابلیتهای  و بهره گیری از ایده های افراد در شناسایی کارکنان آموزش وپرورش بیندر  هامدیریت ایدهنظام ایجاد طراحی و  .2

 و استفاده از آن در جهت توسعه چشم انداز دانشگاهآموزش دروس عربی  جدید
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 و بخش های آموزشی در در میان گروهها  درس عربی . افزایش مهارتهای یادگیری تیمی3

کارکنان آموزش در بین  درس عربی. تالش در جهت کسب، انتقال و توزیع دانش فرایند یاددهی و یادگیری و تسهیل ذخیره و بازیابی 4

  وپرورش

ش مدیران آموزمحل تبادل اندیشه های نو و تولید دانش جدید است.  آموزش وپرورشسرانجام باید به این نکته توجه نمود که . 5

بتوانند با آنها  نمایند کهای طراحی کافی به کارکنان به گونه و یا اختیار دادنِ آزادی عملبا  باید محیط کاری را مورد پژوهش وپرورش

 .بزنند خالقیت و ابتکار عملایجاد فکرهای جدید و تبدیل آنها به عمل، دست به 

 منابع
ری و توانمندسازی شناختی با یادگیری سازمانی در میان اعضای هیأت فک(. بررسی رابطه بین سرمایه 1331ابراهیمی، احمد ) .1

 ارومیه.نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه. پایانعلمی دانشگاه 

ای گیالن. ی برق منطقه(. بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر خالقیت کارکنان شرکت سهام1331نژاد، مریم )اسدی .2

 پیام نور استان تهران واحد تهران غرب.پیام نور، دانشگاه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه نامه پایان

 (. مدیریت عمومی، تهران، نی، چاپ سی و چهار.1383الوانی، مهدی ) .3

. آن بهبود جهت راهکارهایی ارائه و هاسازمان  درهای خالقیت و نوآوری (. موانع و چالش1383باقری، زهرا و چوپانی، حیدر ) .4

 .1-21، صص 5-6و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران   تریز شناسی، خالقیت ملی کنفرانس سومین

 (. بهبود و بازسازی سازمان، تهران، جنگل، چاپ چهارم.1383برومند، زهرا ) .5

میان اعضای هیأت علمی  گیری سازمانی با مدیریت دانش (. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یاد1383جاودانی، مریم ) .6

آزاد اسالمی، نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه پایان. 1388-83آزاد اسالمی واحد مرودشت در سال تحصیلی دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد مرودشت.شناسی دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روان

های پذیرفته (. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و معیارهای خلق ارزش در شرکت1333)زاده، محدثه و خراطحاجیها، زهره  .7

 .421-438، صص 3، شماره 12در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره شده 

ی، یادگیری سازمانی و میزان (. تعهد سازمان1332کالئی، محمد )پور، عباس و اکبری محلهویری، اصغر؛ عباسحضرتی .8

 .153-173، صص 13تحصیالت. چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 

(. تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی با خالقیت کارکنان صدای جمهوری اسالمی 1331)نژاد، خدیجه و غالمدباغی، حمیده  .3

 .1-21، صص 2، شماره 7ایران. مجله جهانی رسانه، دوره 

(. تئوری سازمان )ساختار و طرح سازمانی(. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، صفار، 1383ن )رابینز، استیف .11

 چاپ بیست و ششم.

 (. مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت، چاپ دوازدهم.1333رضاییان، علی ) .11

های فرهنگ سازمانی. های رقابتی در پژوهش(. کاربرد چارچوب ارزش1336رعنایی کردشولی، حبیب ا.. و قرآنی، سید فرامرز ) .12

 .83-116، صص 1، شماره 5نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 

سمنان. و خالقیت مدیران متوسطه (. بررسی رابطه بین ابعاد سازمان یادگیرنده 1331شریعتمداری، مهدی و توانگر، علی ) .13

 .77-33، صص 1رمسار، سال پنجم، شماره آزاد واحد گفصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه 

 .44-47، صص 215محور. پیام دریا، شماره -(. یادگیری سازمانی انسان1331محمودی، مهرداد ) .14

(. بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ارتقای خالقیت کارکنان شرکت توزیع نیروی برق 1331منصوری، حسین و رحیمی، فریبا ) .15

 های توزیع نیروی برق، انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران.س سراسری شبکهاستان هرمزگان. هفدهمین کنفران

-پژوهش  های دولتی.(. رابطه فرهنگ سازمانی و خالقیت سازمانی در سازمان1383)موغلی، علیرضا و مالکی طبس، فاطمه  .16

 .37-123 صص ،6 شماره دوم، سال مدیریت، های

های خالقیت و نوآوری کارکنان مطالعه (. چالش1333پورالشریعه، علیرضا ) پناه، سیاوش؛ کشوری، عبدالرحمن ونصرت .17

 .37-124، صص 47نظامی. فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دوازدهم، شماره موردی: یک دانشگاه 
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تار (. بررسی وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رف1332)آبادی، پروانه علی و سلطاننصیری، فخرالسادات؛ احمدی، غالم .18

آزاد اسالمی واحد بوعلی سینا همدان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه شهروندی و خالقیت سازمانی در دانشگاه 

  .31-111، صص 4گرمسار، سال هفتم، شماره 

 1336وری در واحدهای صنعتی، بصیر، اول، گیری بهرهوری ملی ایران، راهنمای اندازهسازمان بهره .13

، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مجله مدیریت دولتی، شماره بیست و «ت به معنی پدیدآوردن ارزش افزودهمدیری»»طوسی، .21

 ، 1332یکم، تابستان 

 ، 1333، بهار 33، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مجله مدیریت دولتی، شماره «وریدوایر کیفیت و افزایش بهره»موسوی، .21

، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مجله مدیریت دولتی، «ارزیابی عملیات سازمانوری و جایگاه آن در بهره»فتاح شریف زاده، .22

 ،1392شماره بیست و سوم، زمستان 

نشریه آموزش کاربردی مدیران، وزارت «. وری، عامل کلیدی در پیشرفت و توسعه اقتصادیبهره»فرهاد نژاد حاج علی ایرانی، .23

 ، 1333جهاد سازندگی، سال اول، شماره چهارم، تیرماه 
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