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 کیدهچ

با آغاز قرن بیست و یکم، عصر جدیدی از تکامل زندگی و ساختاری سازمانی پدید آمده است. افزایش تغییر و تحوالت محیطی، نظیر 

توسعه روزافزون فناوری، افزایش شدت رقابت در سراسر زنجیره های کسب و کار، تغییر فزاینده انتظارات مشتریان و ذی نفعان و جلب 

سازمان را بر آن می دارد که برای حفظ رشد و توسعه، خود را با محیطشان انطباق دهند. بدین ترتیب مفهوم جدیدی تحت  ،رضایت آنها

عنوان یادگیری سازمانی وارد واژگان مدیریت شد که به سرعت مورد توجه مدیران و دانشمندان مدیریت در حوزه های تئوری و علمی 

 .قرار گرفت

سازمان هزینه های سنگین ندانستن یا دوباره کاری و عدم کارآیی و به هدردادن منابع و مهارتها را متحمل شده  درصورت عدم یادگیری ،

صورت یادگیری و تعهد مستمر به اما در و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآوری خواهد بود 

 . به جای نیروی کار تبدیل به سرمایه های سازمان می شوند دا، سود سازمان افزایش یافته و افرآن

 ارزیابی ابعاد و مولفه های بادگیری در سازمان ها تدوین گردیده است .یادگیری سازمانی و بررسی  حاضر به منظورپژوهش 

   ارزیابی.، ابعاددگیری، یادگیری سازمانی، یا واژه های کلیدی: 

 

 مقدمه 

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها نمی توانند بیش از چند سال به عمر مؤثر خود ادامه بدهند و یا نتوانسته اند تمامی قابلیت 

زیرا در محیط کسب و کار امروزی، تغییرات با گام های  .استفاده کنن خود بعو از تمام مناهای خود را به منصه ظهور برسانند 

سازمانها در عرصه رقابت در محیط کسب و کار جهانی ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر  . سریع به وقوع می پیوندد

ییر می یابد. یک سازمان به تغ شانواکنش مطلوب داشته و یا از بین بروند . دنیای کسب و کار از تسلط سرمایه به تفوق د

منظور برتری یافتن از سایر سازمانها باید منابع انسانی را توسعه داده و میزان اطالعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . 

کارکنان و دانشی که در سر آنهاست، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک 

یر اخ لساو تولید دانش در طول چند  یادگیری سازمانیدیریت شده و توسعه داده شوند. از این رو مهستند که باید  مانزسا

 .مورد توجه قرار گرفته است

به عبارت دیگر، یادگیری  یادگیری و کسب دانش تیمی از دوره های رقابتی برای سازمان های امروزی محسوب می شود.

این که کارکنان ما چه یاد می گیرند،  .فعالیت بلند مدتی است که شرایط را به شرایط سودمند رقابتی تبدیل می سازد سازمانی
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ازمان ما تأثیر می گذارد. به گفته گانز : عملکرد امروزه حاصل یادگیری دیروز است و عملکرد فردا، حاصل ه سدیندر آ

 .یادگیری امروز می باشد

یادگیری در سازمان ها نیازمند تحول بنیادی در طرز فکر کارکنان و بازبینی پیش فرض های ذهنی آنها است. چنین تصویری 

ه های روزمره متداول است، بسیار تفاوت دارد.یادگیری واقعی در قلب و ذهن افراد نفوذ می کند اورحم از یادگیری با آنچه در

و موجب آگاهی و تغییر رفتار می شود. انسان از طریق یادگیری خود را دوباره خلق می کند و به انجام کارهایی که تا کنون 

یت ارتباط مؤثر با جهان خارج از ذهن را می دهد و از این طریق ابلقن نتوانسته است، توانمند می سازد. چنین یادگیری به انسا

چشم اندازهای نوینی را فراسوی او قرار می دهد، قابلیت ها گسترش می یابد و بر توانایی خالقیت و نوآوری های او می 

 افزاید.

از ساختارهای ساکن و غیرپویا خارج ند رداسازمان ها برای این که بتوانند خود را در محیط متغیر امروزی حفظ نمایند، نیاز 

شده و به سمت سازمان های یادگیرنده متحول شوند.به عبارتی دیگر برای موفقیت در ایجاد آینده ای بهتر باید سازمانی را 

پرورش داد که به طور اثربخش در پی یادگیری باشد.مدیران برای حفظ بقای سازمان خود نیاز دارند با دگرگونی ها و 

 هماهنگ شوند و به یادگیری به عنوان پدیده ای ارزشمند بنگرند.ت الحوت

 

 پیشینه 

می باشد که پیترسنگه آن را مطرح کرد.در مورد ایجاد سازمان های یادگیرنده  1990یادگیری سازمانی پدیده ای متعلق به دهه 

یی است. مارکوآد، در مورد یادگیری ها نمازمی توان گفت : تغییر و تحوالت محیط های سازمانی، علت پدیدار شدن چنین سا

سازمانی اظهار می دارد که یادگیری سازمانی، بیانگر قابلیت توسعه فکری و بهره وری است که از طریق تعهد به آن برای 

 .بهبود مستمر، در سراسر سازمان ها حاصل می شود

ی دانش و موارد رایج پیرامون فعالیت ها و ده نماز( یادگیری سازمانی را، راه تثبیت سازمان، تکمیل و سا1993داجسون )

 فرهنگ سازمان توصیف می کند. 

میالدی هنگامی که فردریک تیلور موضوع انتقال یادگیری به  1900بعضی نیز معتقدند که مفهوم یادگیری سازمانی به سال 

رد سی یرت و جیمز مارچ اولین کسانی یچارا مدیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، بر می گردد. ا

دو واژه یادگیری و سازمان را در کنار هم قرار دادند و یادگیری را به عنوان پدیده ای سازمانی در  193۶بودند که در سال 

 ریو(توسعه یادگیری سازمانی از یک مفهوم فردی به یک مفهوم سازمانی، ریشه در تئ2002ادبیات مطرح کردند.)تمپلون، 

می سیستمهای فیزیکی و زیستی دارد. با استفاده از استعاره موجود زنده، سازمانها به عنوان ارگانیسمهای پیچیده متشکل از عمو

(.درک و 2000بخشهای مرتبط داخلی با پیچیدگی های روزافزون جهت ادامه بقا به نظر می رسند.)بلکر و مک دونالد، 

نوع است. برای مثال داگسون پیشینه توسعه یادگیری سازمانی را منطبق با رشته مت یانمتوصیف محققین از توسعه یادگیری ساز

 های آکادمیک همچون جامعه شناسی، روان شناسی و انسان شناسی ذکر می کند.

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 انمادبیات اخیر یادگیری سازمانی را به دو رشته مشخص توسعه داده است. اولی بر این مفهوم تاکید دارد که افراد داخل ساز

طور پیوسته یاد می گیرند و یادگیری به مثابه نتیجه فعالیتهای غیررسمی درمحل کار است و با تعامالت روزمره افراد با به 

(. دومین مکتب فکری ، یادگیری سازمانی را به عنوان فرایند جمع آوری اطالعات و انتشار 1991یکدیگر شکل می گیرد)هابر،

در مورد تفاوت درجه یادگیری در بین سازمانها و در عرض زمان (1991ول و تاموز)اسپر رچ،دانش اکتسابی قلمداد می کند.ما

بحث می کنند. آنها بر اهمیت وقایع حیاتی که عوامل شکل دهنده یادگیری هستند تاکید دارند و تمایز بین فرایندهای یادگیری 

ری قابل اتکا، سازمان را قادر می سازد تا فهم مشترکی یادگی ایهدمعتبر و قابل اتکا را بیان می کنند. بر مبنای نظر ایشان، فراین

از تجربه ایجاد کند و تفسیر عمومی، پایدار و مشترکی در میان اعضای سازمان به وجود می آورد. فرایندهای یادگیری معتبر، 

ند یادگیری معتبر و قابل فرای ود رهبه سازمان اجازه می دهد که محیط را درک کند ، پیش بینی کند و کنترل نماید. سازمان به 

 .اتکا نیاز دارد

 

 ریمبانی نظ

 یادگیری 

تغییر رفتار به عنوان اساسی ترین رکن یادگیری قلمداد گردیده است .یادگیری فرآیندی است که یادگیری در تمامی تعاریف 

کنند . بدین ترتیب فرآیند  مل میعد و در آن رفتار ها و مدلهای ذهنی افراد تغییر می یابد و به گونه ای دیگر می اندیشن

 . شود اهدههنگامی تحقق می یابد که تغییر در رفتارها و عملکرد افراد مش یادگیری

باشد، به این دلیل که پایه و اساس بدون شک پدیده یادگیری، مهمترین پدیده روانی در انسان و موجودات تکامل یافته می

شود انسان از نظر روانی از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز گردد. بسیاری از مسائلی است که موجب می

های فراوانی را از سوی باشد که تحقیقات و بررسیشناسی میعلم روانی در دبنیاشناسی یادگیری یکی از مباحث روان

دانشمندان این علم به خود اختصاص داده و نظریات گوناگونی در خصوص آن عنوان شده است. اهمیت و ارزش یادگیری 

با آنکه از نظر  صورت نر ایایم محروم سازند. دشود که ما را از تمام آنچه آموختهدر نزد آدمی هنگامی نمایان می

های کودکی برگشت خواهیم کرد )قشالقی، فیزیولوژیک، فردی بالغ و طبیعی خواهیم بود؛ اما از نظر مسائل روانی به دوره

 .(۵۴ ص،13۷۸

 ترین مفاهیم برای تعریف کردن است.شناسی امروز و در عین حال یکی از مشکلها در روانیادگیری یکی از مهمترین زمینه

یابی از راه تجربه یا  کسب دانش، فهمیدن یا تسلط“ :گونه تعریف شده استیادگیری این ریکایی هریتجنگ امهفرر د

 ”.مطالعه

 یادگیری سازمانی 

یادگیری سازمانی عبارت است از توسعه دانش و بینش جدید که تأثیر بالقوه ای بر رفتار دارد. یک عامل یا نهاد یاد می گیرد 

عات رفتارهای بالقوه اش تغییر کند. یک سازمان یاد می گیرد اگر هر کدام از واحدهایش کسب ش اطالزداپره اگر به واسط

 .دانش کنند که این به عنوان یک قابلیت بسیار مفید برای هر سازمان است
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 .ستان ماازیادگیری سازمانی، متشکل از مجموعه ای از تعامالت بین انطباق های فردی و گروهی و انطباق در سطح س

 .یادگیری سازمانی عبارت از فرآیندی است که طی آن، اعضای سازمان خطاها را کشف و برای اصالح آن اقدام می کنند

 .یادگیری سازمانی عبارت است از فرآیند به سازی عملکردها از طریق دانش و درک بیشتر

ی می شود و نیاز به توجه مداوم رقابت یتمزد یادگیری سازمانی یک فعالیت بلندمدت است که در طول زمان موجب ایجا

 مدیریت، تعهد و تالش دارد

 .یادگیری سازمانی عبارت است از رفتار انطباقی سازمان در طول زمان

یادگیری سازمانی از طریق بینش مشترک، الگوهای ذهنی و دانش، حاصل شده و بر تجربه و آگاهی های گذشته و رویدادهای 

 (.93،ص1392دی،ونال)ق.پیشین استوار است

 

 

 

 ی سازمانی ادگیریند یفرآ

 های کشفکو بیرونی است. چرخه درونی به وسیله بلو مرحله است و متشکل از دو چرخه درونی2 فرآیند دانش شامل

 ایهکشود و چرخه بیرونی شامل بلوینگهداری از دانش ساخته م )بهره برداری( ود)شناسایی( ، کسب ، توسعه ،تسهیم، کاربر

 نماید. این دو چرخه توسط فرآیند بازخور کاملیمشخص م ارزیابی آن است که سیکل مدیریت دانش را دانش واف اهد

 دشویم

 های دانش که شاملفنحوه عملکرد عبارت است ازهد

 ها ی سازمانتو تغییر و اصالح فرهنگ و سیاس ی سازمان بر اساس مدیریت دانشرالف( سطح استراتژیک : نگهدا

در راستای اهداف سازمان طراحی و به  آیندهای شناسایی، کاربرد، انتشار و نگهداری دانش. این سطح: فر تیب(سطح عملیا

 دآی یمرحله اجرا در م

 دانیم ؟یدانیم که چه میشناسایی دانش : آیا م

 دانش از بازارهای داخلی و خارجی؛  سبک کسب دانش :

دانشی تولید و توسط ابزار فناوری  یهادای افراد و انجام فرآینهتفعالی این فرآیند دانش از طریق تولید و توسعه دانش : طی

  بد؛ای یاطالعات گسترش م
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که در سازمان قابل دسترسی و استفاده  مورد نیاز، به گونه ای دانش موجود و انتقال آن به محلیتسهیم دانش : به اشتراک گذار

 یابد. یام به سطح دانش سازمانی انتقال مسرانج هی ودر این مرحله دانش از سطح فردی به سطح دانش گروباشد.

  کاربرد دانش در مواقعی که به آن نیاز است:استفاده از دانش

 ذخیره و نگهداری و روز آمد کردن دانش؛  نگهداری دانش :

 شود. یم مرحله دانش موجود به منظور تعیین و یا اصالح هدف ارزیابی ش: در ایننارزیابی دا

رند که یادگیری سازمانی از تکرار فرآیندهای درونی شدن و بیرونی شدن حاصل می شود. به قان اعتقاد دابسیاری از محق

ت اعتقاد آنها فرآیند یادگیری سازمانی بر می گردد به توانایی سازمان در تبدیل و یک پارچ هسازی اطالعات و توسعه تجربیا

عی در دست همه افراد خواهد بود و ترتیب اطالعات به طور وسیی سایر بخش ها که به این ه براف شبکدر بخش های مختل

  .می تواند مقدمه ای برای ایجاد یک موقعیت جدید باشد

کالت آنها یادگیری سازمانی را این گونه تعریف می کنند: رشد بینش و تجدید ساخت دهی و بازنگری موفقیت آمیز مش

 ود. ی و نتایج سازمان منعکس شنتایج آن در عوامل ساختارد که افرا سازمانی توسط

یادگیری سازمانی در واقع از طریق به اشتراک گذاشتن بصیرت ها، دانش، تجربه و مدل های ذهنی اعضای سازمان حاصل می 

ه می شود و به نهاد د بناه سازمان وجود دارشود. به بیان دیگر، یادگیری سازمانی بر پایه دانش و تجربه ای که در حافظ

اتژی ها و مدل هایی که بر روی ذخیره دانش متکی است. یادگیری سازمانی را چنین یی مانند خط مشی ها، استرمکانیسم ها

د، یادگیری سازمانی فرآیندی است که با کسب دانش و بهبود عملکرد در طول زمان رخ می دهد. یادگیری نتعریف می کن

ی سازمانی جدید هرچند به معنای سازمان است، ولی یادگیر افراد به عنوان عامل در دگیریره یاانی در قدیم، درباسازم

مورد توجه قرار « انسانها به عنوان یک موجود اجتماعییادگیری است اما توسط جمع یا توسط 

 (.133،ص139۵عنایتی،.(میگیرد

 

 اهمیت یادگیری سازمانی

 دهه اوایل تا داده دست به آن از تعریفی «مارچ» بار اولین که 19۶3 سال از( organization learning) سازمانی یادگیری

 است بوده مدیریت نظران صاحب نظر تجدید و بحث مورد کردند، ارائه آن از جدیدی تعریف «رابرتس و ویک» که 1990

 موفق زیرا شود می محسوب طوالنی عمر به نیل راستای ها سازمان موفقیت کلید که است آن در سازمانی یادگیری اهمیت

 های قابلیت تمامی از توانند نمی هرگز اما دهند ادامه خود حیات به است ممکن شوند یادگیری فقر دچار اگر ها انسازم ترین

 ها، – قابلیت از باشند قادر که کنند برتری ادعای توانند می هایی سازمان تنها نزدیک آینده در رو این از. کنند استفاده خود

 .کنند برداری بهره احسن نحو به خود سازمانی سطوح تمامی در افراد یادگیری ظرفیت و تعهد

 یادگیری رکن ها ترین اساسی عنوان به رفتار، در تغییر آنها تمامی در اما ، است شده ارائه یادگیری از گوناگونی های تعریف

 در سهولت موجب یریدگیا. میکند تغییر افراد دانش و پندارها رفتارها، آن در که است فرآیندی یادگیری. است گردیده قلمداد
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 و است مشاهده قابل مستقیما گاهی رفتارها این البته. داشت خواهد دنبال به را عملکرد بهبود امر این که شود می رفتار تغییر

 .شود می احساس غیرمستقیم طور به گاه

 

 تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

 یادگیرنده: تعریف دقیق سازمان

 را یادگیری گیرد، می یاد زمان مرور به سازمانی چنین آموزند؛ می ها انسان همانند نیز ها سازمان که تسا معتقد رابینز

 می متحول عملکردهایش و کند می پیدا توسعه یافته، تغییر یادگیری تسهیل و یادگیری نیازهای تشخیص با و داده پرورش

 و یادگیری حال در پیوسته باید عمل، ابتکار و موفقیت به دستیابی و رقبا از گرفتن پیشی برای یادگیرنده های سازمان. شود

 را کار و فعالیت از جدیدی های افق و شود نائل پیشرفت به سازمانی که داشت انتظار توان می چگونه. باشند تجربه اندوختن

 .بگیرد یاد جدیدی چیز بخواهد که این بدون بگشاید، خود روی فرا

 و نو روشی به جهان مشاهده به نیاز همه فرآیند، یک مهندسی باز و جدید محصولی معرفی ز،برانگی چالش مساله یک حل

 را کهنه های شیوه تنها آنها، افراد و سازمانها ،«یادگیری» عنصر نبود در. دارند جدید های یافته اجرای راستای در عملی تالش

 می احساس را آموختن به نیاز یعنی دارد آموختن عشق و درد یادگیرنده سازمان. کنند می تکرار جدید های بیان با حداکثر-

 رقابت از مشحون محیط یک در رشد نیز و حیات تداوم و بقاء برای که کند احساس اگر سازمان. است یادگیری پی در و کند

 با برابر دقیق، طور به ،یادگیرنده سازمان که است ذکر به الزم. شد خواهد روان یادگیری دنبال به مسلما بیاموزد، باید چالش و

 .یابد می تحقق سازمانی و گروهی فردی، سطح سه در همزمان طور به یادگیری بلکه نیست؛ گیرند، می یاد که افرادی مجموع

 راستا هم محیطی تغییرات با را خود مستمر طور به سازمان آن، در که است سازمانی یادگیرنده، سازمان گوید، می تیر ریچارد

 سازمان سراسر به دانش انتقال برای سیستماتیکی های روش دارد، نفعان ذی تمامی صدای شنیدن برای کارهاییزوسا کند، می

 ساختار شود، می نگریسته یادگیری برای راهبردهایی عنوان به دیگران، با اتحاد و ها شرکت سایر خرید/  ادغام به دارد،

 کند کمک سازمان سراسر در نشدا جریان به که است شده طراحی ای گونه به سازمانی

 کند می تعدیل طوری را خودش رفتار و است دانش انتقال و کسب ایجاد، توانایی دارای که است سازمانی یادگیرنده سازمان

 سازمانی یادگیرنده سازمان: کند می تشریح گونه این را یادگیرنده سازمان. باشد جدید های دیدگاه و دانش کننده منعکس که

 د و کاالها کیفیت بهبود راستای در آموزند می را آنچه و هستند جدید چیزهای یادگیری حال در همیشه آن ضایعا که است

 گیرند می کار به آنها عملکرد و کارکنان کاری محیط و خدمات ارائه تولید، فرایندهای ، خدمات

 تعریف دقیق یادگیری سازمانی:

 .است سازمان سطح در انطباق و گروهی و فردی های انطباق بین التامتع از ای مجموعه از متشکل سازمانی، یادگیری

 .کنند می اقدام آن اصالح برای و کشف را خطاها سازمان اعضای آن، طی که است فرآیندی از عبارت سازمانی یادگیری

 .بیشتر درک و دانش طریق از عملکردها سازی به فرآیند از است عبارت سازمانی یادگیری
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 مداوم توجه به نیاز و شود می رقابتی مزیت ایجاد موجب زمان طول در که است بلندمدت فعالیت یک یمانساز یادگیری

 دارد تالش و تعهد مدیریت،

 .زمان طول در سازمان انطباقی رفتار از است عبارت سازمانی یادگیری

 رویدادهای و گذشته های آگاهی و هتجرب بر و شده حاصل دانش، و ذهنی الگوهای مشترک، بینش طریق از سازمانی یادگیری

 است استوار پیشین

 تفاوت

 عنوان به زیادی نویسندگان بعدها. رفت می کار به هم جای به یادگیرنده سازمان و سازمانی یادگیری اصطالحات گذشته در

 یادگیری و یادگیرنده سازمان بین تفاوت درباره محققان از برخی نظرات مبحث، این در که نگریستند آنها به مجزا مفهوم دو

 .شد خواهد ارائه سازمانی

 و سازمان از شکلی را یادگیرنده سازمان اول است، مطرح عامل دو سازمانی یادگیری و یادگیرنده سازمان نمودن متمایز برای

 سازمانی ییادگیر و تالش نیازمند را یادگیرنده سازمان دوم و است سازمان درون در فرآیندی یا فعالیت سازمانی یادگیری

 توانایی گسترش آن هدف که شود می معرفی سازمانی عنوان به را یادگیرنده سازمان. شود می حاصل تالش به نیاز بدون

 .باشد می اش اثربخشی سازی بهینه منظور به مستمر طور به و سطوح تمام در یادگیری

 افراد، یادگیری توانایی و یادگیری ساختن مرتبط و گسترش از است عبارت آن هدف که است سازمانی یادگیرنده سازمان

 ممکن و موجود نیازهای ساختن برآورده مسیر در سطح سه هر در مستمر تغییر منظور به کل یک عنوان به سازمان و ها گروه

 را یادگیرنده سازمان و سازمانی یادگیری بین شکاف دلیل مشتریان،

 و سازمان سطوح تمام به یادگیری انتقال برای موانع وجود( 1

 دانند می سازمان در یادگیری فرآیندهای میان ارتباط وجود عدم( 2

 وی. شوند می گرفته کار به یکدیگر جای به اشتباه به ها وقت بعضی یادگیرنده سازمان و سازمانی یادگیری اصطالح دو

 گرفته کار به دارد جریان سازمان در که هایی فعالیت از خاصی انواع توصیف برای که داند می مفهومی را سازمانی یادگیری

 یاد باید بقا برای ها سازمان که دارد می اظهار وی همچنین. کند می اشاره سازمان از خاصی نوع به که حالی در شود می

 که چیزی اما است نیافتی دست شبیه چیزی ال ایده باشند، یادگیرنده سازمان ندارند نیاز آنها اما( سازمانی یادگیری)  گیرند

 که حالی در است ناشناخته حاضر حال در ، ال ایده یادگیرنده سازمان این، بر عالوه. است یافتنی دست دهد رخ تالش بدون

 .است شده شناخته سازمانی یادگیری

 ولی آید می بشمار مداوم فرآیند نوعی سازمانی یادگیری که است این باشیم داشته توانیم می بحث این از که کلی بندی جمع

 به شد؛ خواهند تبدیل یادگیرنده سازمان به سازمانی یادگیری تحقق با ها سازمان یعنی. است مقصود و هدف یادگیرنده مانساز

 گروههای و افراد مفهوم به سازمانی یادگیری میان باید لذا. است سازمانی یادگیری حاصل یادگیرنده سازمان دیگر عبارت

 .شد قائل تمایز کلی، سیستمی عنوان به سازمان یادگیری یمعن به یادگیرنده سازمان و سازمان درون
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 برنامه های یادگیری در سازمان ها

ا بایستی کارهای زیادی انجام دهند در حالی که وقت کمی دارند. د. آنهندارن ز با کار هماهنگی الزم رامدیران امروکارمندان و 

ات و محصوالت در حال فزونی است، بازارها در حال زمان کار کم شده است و حجم کاری در حال افزایش است. خدم

توجه به این ت. با دنی اسار جهت تولید، بسیار باال و کنترل نشجهانی شدن و فناوری در حال تغییرات اساسی می باشد. فش

مسائل، سرعت باال، امری ضروری است و آموزش تبدیل به یک موضوع با اهمیت شده است. به علت سطح عملکرد و 

ری برای آنها رفت سریع در دنیای امروز، یادگیری مورد نیاز سازمان ها می باشد. هرچند که در بیشتر سازمان ها هیچ مسیپیش

 (.2012)سانتوس،مشخص نشده است.

رویت بودن آموزش، مجریان بایستی زمینه های یادگیری را ایجاد کنند مانند رویدادهایی که اهداف اولیه  ن قابلان دادبرای نش

دهمایی جهت یادگیری را به همراه دارد. اگر به گذشته برگردیم می توان کرد که حتی در روم باستان محلی برای گر در

بحث و گفتگو کنند. این خود زمینه ای برای آموزش و  یکدیگروز با شهرنشینان وجود داشت تا در مورد مسائل مهم ر

 یادگیری بود. برنامه های یادگیری می توانند شکل های دیگری هم داشته باشند که شامل موارد زیر است :

 ند عملکردی را بررسی می کند.سیستم های رسیدگی که در واقع بسیاری از فرآیندهای چ -

 سیستم های تحویلی -

 گوبرداری که بهترین فعالیت ها در سازمان را بحث و بررسی می کند.های الپروژه  -

مأموریت های پژوهشی که کارکنان سرتاسر دنیا را با یکدیگر تا حدودی هماهنگ می سازد تا مهارت های شناختی و  -

 عملکرد خود را بهتر بشناسند.

ه نتایج همه مسائل را در برمی گیرد به اجرایی برسند لکرد کابی عمراحل پیشرفته تر یادگیری، مجریان بایستی از جهت یم در

 که توازنی بین اجرا و اهداف آموزشی ایجاد کنند.

 

  سازمانی یادگیری هدفهای

 و پیشرفت سازمانی یادگیری هدف دارند نظر در نیز را اهداف بلکه کنند نمی تمرکز یادگیری بر تنها یادگیرنده های سازمان

 به هاسازمان دیگر منظری از اما است محیطی شرایط با تطابق و ها نوآوری و خدمات و والتمحص در رقابت قدرت توسعه

 تمایز استراتژی از هاسازمان منظور بدین جدید های فرصت و امکانات کشف یک گیرندمی یاد اصلی هدف دو کسب منظور

 هزینه رهبری استراتژی از هاسازمان منظور بدین موجود هایفرصت از بهینه استفاده او کندمی استفاده تکنولوژیک رهبری یا

 کنندمی استفاده

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 ویژگی های یادگیری سازمانی

 ردی، محیطی و درون و برون سازمانی.متاثر از ارتباط متقابل عوامل متعدد و متنوع درون و برون ف فرآیندی پیچیده.1

 تعیین نشده است(.تون آموزشی دوره های رسمی، از پیش منند )شده مابرنامه ریزی ن.2

هوشیارانه و هدفمند )فضای پر جاذبه ای از یادگیری و بهبود برخرد، افراد و گروه های سازمان حاکم می شود و افراد و .3

 استراتژی سازمان، مترصد یادگیری اند(. گروه ها با دقت و کنجکاوی و همسو با

زد در جایگاه انتقال اطالعات و آموخته ها قرار نمی گیرد. بلکه نوان استاد یا مهارت آموک نفر به عاره یهمو تعامل و پویا.۴

فا می کنند. افراد، گروه ها و سازمان ، همزمان نقش دریافت اطالعات، تجارب و آموخته های خود و انتقال آن به دیگران را ای

 نی و گروهی ایجاد می کندردی، سازماسطح فسریع و موثر در این فرآیند، بازخوردی مداوم، 

 مستمر و مداوم )مانند دوره های آموزشی رسمی به ساعات و مکان مشخص محدود نمی شود(..۵

یند ویژگی زایندگی به آن می بخشد متحول و رشد یابنده )تعامل، پویایی و تداوم یاد شده و نیز بازخورد حاصل از این فرآ6.

 انی را به دنبال دارد(.دگیری سازممر یارشد و بهیود مستو تحول، 

متاثر از شالوده دانستن یا منابع فرهنگی مورد استفاده افراد )این شالوده می تواند مفاهیم، ساختار و قوانین اجتماعی و نیز 7.

 (.1۷،ص139۸)داورپناه ،.میان اعضای یک سازمان یا جامعه زنده باشد(نوع تقسیم کار، ابزارها و فناوری های رایج در 

 

 مانی یادگیری ساز ر برموث مولفه های

 بیان گردیده به شرح زیر مؤثر بر یادگیری سازمانی  مولفه های

  رهبری تحول گرا در یادگیری سازمانی 

ود قابلیت های یل یادگیری و بهبهیادگیری را شکل می دهد، سیستم هایی را برای تسو اثربخش رفتار رهبری تحول گرا 

ا تضمین می کند و افراد را در رهبری سهیم می کند. یعنی رهبر باید دگیری کارکنان فراهم می کند، اشاعه دانش و یادگیری ریا

این  یادگیری باشند و افراد آنها را وارد فعالیت های روزانه کنند. سیستم ها و فرایندهایی را خلق کند که حامی فعالیت های

 .ان سازمان استیی برای موفقیت و یادگیری در سازمان ها بر عهده رهبرت که مسؤولیت نهابدان معنا اس

  مدیریت دانش در یادگیری سازمانی 

که شامل مراحل کسب دانش از طریق می دانند  را فرایندی دانش مدیریتبسیاری از محققین فعال در زمینه یادگیری سازمانی، 

تسهیم دانش بین اعضای سازمان، تفسیر دانش که از به اشتراک گذاشتن دانش بین افراد  منابع خارجی یا رشد داخلی، توزیع و

ی ن ذخیره دانش براآارگیری دانش کسب شده در عمل و حافظه سازمانی است که منظور از سازمان به وجود می آید، به ک

 .استاستفاده آینده 
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  کار تیمی در یادگیری سازمانی 

استعداد مختلفی دارد که به واسطه گفتگو بین أعضاء فرصتی برای کارکنان فراهم می شود تا هر عضوتیم مهارت، تخصص و 

زند، بنابراین ه حل مساله بپرداببهره برده، آن را یاد بگیرند و همکاری با یکدیگر موجب می شود از تخصص دیگران 

ک تیم بیش از مجموع توانایی ها و یادگیری توانایی های ی میزان یادگیری و .تگوهای تیمی آغازگر یادگیری تیمی استگف

 .تک تک اعضای تیم است. یادگیری تیمی به عنوان کلید دستیابی به یادگیری سازمانی یاد شده است

 گیری سازمانی دچشم انداز مشترک در یا 

ده مطلوب سازمانی ها به وسیله ترسیم آینانداز مشترک عبارت است از ایجاد کردن حس تعهد در افراد سازمان و گروه چشم 

در ذهن کارکنان با ایجاد چشم انداز مشترک در سازمان اهمیت یادگیری بیشتر برای دستیابی به اهداف چشم انداز بر همگان 

 .ایی بر قابلیت های یادگیری سازمان خواهد گذاشتبنابراین به سز آشکار می گردد و تأثیر

 دگیری سازمانی در یا قابلیت شخصی 

فراد سازمان اجازه می دهد چشم انداز شخصی خود را شفاف کرده و بهبود دهند. افراد با قابلیت شخصی باال این ویژگی به ا

خصی را دارند هم چنین این گونه افراد تعهد به توسعه و چشم انداز ش  ظرفیت و توانایی مشاهده فاصله بین واقعیت جاری

کی از عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی وجود چنین افرادی در سطوح ها و مهارت های خویش دارند. ی و بهبود افکار، قابلیت

 .یستی امکان پذیر ننو بخش های مختلف سازمان است زیرا بدون تحقق یادگیری فردی، دستیابی به یادگیری سازما

  در یادگیری سازمانی  یادگیریفرهنگ 

ری در سازمان است مانند سرمایه گذاری در یادگیری ستقرار شرایط یادگیری و حمایت از یادگیمنظور از فرهنگ یادگیری ا

ی مادی تخصیص پاداش ها توسط سازمان، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان، تهیه و غنی سازی کتابخانه در سازمان،

ن ی موجب افزیش تعهد به یادگیری در سازمامهیاسازی چنین شرایط …ارتقاء شغلی برای یادگیری و( )نقدی و غیرمادی

 .خواهد شد

  در یادگیری سازمانی  اطالعاتفناوری 

اشند. این سیستم ها از انی تأثیرگذار بسیستمهای اطالعاتی با به کارگیری تکنولوژیهای اطالعاتی می توانند بر یادگیری سازم

نین اطالعات کارکنان ر یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم می گذارند. همچطریق تأثیر بر عوامل زمینه ای نظیر ساختار و محیط ب

 .را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش دانش ایشان می گردد

  در یادگیری سازمانی  سازمانیمشخصات 

ن داده است که هرچه تحقیقات نشا .تمرکزمان روی دو عامل عمر سازمان و سلسله مراتب سازمانی است ر این بخش بیشترد

ش ارتباطات سازمان با تعداد افراد بیشتر از قبیل مشتریان و تامین کنندگان و نیز نهادها و از عمر سازمان می گذرد بواسطه افزای

تأثیر به سزایی بر یادگیری سازمان خواهد داشت. همچنین هرچه  سب خواهد کرد کهسازمان های مختلف تجارب بیشتری ک

قق می یابد . زیرا سلسله مراتب سازمانی موجب ازمانی بیشتر باشد یادگیری دیرتر و سخت تر در سازمان تحسلسله مراتب س
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ود میزان یادگیری ن افراد کم می شتقویت فرهنگ قدرت مداری در سازمان می شود در این فرهنگ به علت آنکه مشارکت بی

 .نیز کاهش خواهد یافت

  ازمانی در یادگیری س های ذهنیمدل 

دنیا و محیط اطراف که بر رفتار تأثیر می گذارد. سنگه اعتقاد مدل های ذهنی عبارت است از برداشت ها و تصورات ذهنی از 

در سازمان تسهیل خواهد  افراد درست مدیریت شود یادگیری مهارت های جدید و سپس نوآوری مدل های ذهنیدارد اگر 

 .یح مانع یادگیری خواهد شدشد و در غیر این صورت مدل های ذهنی ناصح

 سیستمی در یادگیری سازمانی  تفکر 

ائل سازمانی، تحلیل امور و فعالیت های درون تمی در بررسی مسمنظور از تفکر سیستمی به کارگیری روش های سیس

دگیری حرکت ر همه عوامل بر یکدیگر است . سنگه اعتقاد دارد یک سازمان وقتی به سمت یاسازمانی و برون سازمانی و تأثی

ذهن  شروع به بازسازیمی کند که مدیران سازمان و هم چنین در سطح پایین تر همه کارکنان با به کارگیری تکنیک سیستمی، 

 .کرده و از تفکر سیستمی در تصمیم گیری های روزانه خود استفاده کنند

 ن باز در یادگیری سازمانی ذه 

و تحلیل فرایندهای سازمان است. سازمان های با ذهن باز روش های به کار  منظور از ذهن باز، توانایی در بررسی و تجزیه

ایده های نو برای اصالح آنها دریغ نکرده و حتی با اموختن روش های نو  کنند، از پذیرش گرفته شده خود را بررسی می

سازمانی است. با تقویت چنین  در فراموشی رفتار گذشته خود دارند. تمام تالش چنین سازمان هایی به روز کردن دانشسعی 

 .فرهنگی در سازمان امید به تحقق یادگیری در سازمان بسیار باال می رود

 در یادگیری سازمانی  چابکی 

محیطی است بلکه تأثیرگذار بر محیط خود نیز هست. چنین  سازمانی چابک خواهد بود که نه تنها پاسخگوی تهدیدهای

قرار می دهند یعنی یادگیری که نه فقط اشتباهات و خطاها در آن کشف و اصالح می  سازمان هایی یادگیری مولد را مدنظر

که بتوانند به  ها و فرضیات سازمانی نیز تغییر خواهند یافت. سازمان هایی چابک خواهند بود ستراتژیها، ارزششود بلکه ا

 .آسانی تغییر و یادگیری را وارد فضای سازمانی کنند

  در یادگیری سازمانی یا محیط ساختار بازار 

گویی سریعتر نسبت به تغییرات محیط زمان برای پاسخ هر چقدر محیطی که سازمان در آن فعالیت میکند پویاتر باشد سا

یشتری برای یادگیری خواهند کرد. با یادگیری بیشتر، سازمان ها قادر به شناخت اطرافشان و حفظ مزیت رقابتی خود، تالش ب

اهند ها را برای مقابله با تهدیدها و بهره برداری از فرصت ها به کار خو تراتژیاسواهند شد و بهترین هرچه بهتر محیط خود خ

نطباقی کفایت می کند در بست. البته نوع یادگیری در محیط های مختلف، متفاوت است. در محیط های نسبتا پایدار یادگیری ا

 .حالی که در یا محیط های پویا یادگیری مولد مؤثر خواد بود
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 سازمانی  ابعاد یادگیری

 تعهد مدیریت

گی را در سازمان ایجاد نماید که کسب، خلق و انتقال دانش به عنوان مدیریت باید اهمیت یادگیری را درک کرده باشد و فرهن

یری گظر گرفته شود، مدیریت باید صراحت راهبردی بودن یادگیری را بیان کند، زیرا که یادیک ارزش بنیانی در سازمان در ن

 ار ارزشمندی برای رسیدن به نتایج بلند مدت است.سازمانی ابز

 دید سیستمی

ن به تواها و نواحی سازمان باید دید واضحی نسبت به اهداف سازمان داشته باشند و بدانند که چگونه میشافراد مختلف بخ

 توسعه آن اهداف کمک کنند.

 فضای باز و آزمایشگری

ها و نقطه نظرات جدید داخل سازمان یا بیرونی فضای باز است و به ایدهی عمیق نیازمند ریادگیری خالق با همان یادگی

 دهد.می اهمیت

 انتقال یادگیری و یکپارچه سازی دانش

گردد که به جای پی در پی بودن به صورت و یکپارچی دانش داخلی برمی این قابلیت به دو قابلیت کامال مرتبط به هم انتقال

توانایی  گردد، منظور از ظرفیت جذب هماناین دو فرایند به وجود قبلی ظرفیت جذب برمیافتد، کارایی یمهمزمان اتفاق 

 (.201۵،)کانتنافتاده باشد.تواند از درون یا برون سازمان اتفاق اشناخت، کسب و یادگیری و بکارگیری دانش است که می

 

 موانع به کارگیری یادگیری سازمانی 

شود   رو است که مانع استفاده کامل از ظرفیت سازمابرای یادگیری میدودیت ساز روبه با چندین عامل محیادگیری سازمانی 

 که عبارت اند از :

 در نوآوری کم ظرفیتی

 کم ظرفیتی در عمل

 کم ظرفیتی در انعکاس بصیرت ها

 م ظرفیتی در ثبت بصیرت هاک

 کم ظرفیتی در انتشار بصیرت ها
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 گیری سازمانی عوامل کلیدی موفقیت یاد

 ها : ستراتژی و سیاستا -

ه حالت آگاهانه در می آید. در واقع مدیریت سازمان باید به با اتخاذ سیاست ها و خط مش های هوشیارانه، یادگیری ب 

 د را به مدیریت آگاهانه یادگیری نشان می دهد.صورت روشن و صریح اشتیاق و اراده خو

 رهبری:  -

د یادگیری کارکنان در آن محیط صورت پذیرد. رهبر باید دارای هنگی است که بایمدیران، سازنده فررفتار و اعمال رهبران و 

 ویژگی هایی هم چون مشوق بوده و زمینه ساز فرهنگ حامی یادگیری باشد.

 : کارکردهای منابع انسانی  -

می جاری موسسات حا فرآیندها و عملیاتبرای افرادی که در سازمان ها روزانه درگیر عملیات و اقدامات جاری هستند باید 

 ند که یادگیری را در فعالیت های خود نهادینه سازند.و مشوق یادگیری باشند و مخصوصا باید به گونه ای طراحی شو

 کشف، ایجاد و انتشار دانش : -

رکنان راهم می شود، و کاو انتشار دانش در سطح سازمان، شرایط جهت یادگیری سازمانی برای کارکنان سازمان ف با شناسایی 

 ..اده نماینددانش افراد دیگر استف توانند به سهولت از ایده ها، تجارب و سازمان می

 ارزش ها و باورها: -

زمانی به طور مرتب از آنها یاد می شود. به هنگام یادگیری در بر گیرنده ارزش های حامی یادگیری بوده و در ارتباطات سا 

اد مسئولیت یادگیری خود را به عهده می گیرند و آزادند تا بدیت ترتیب، افراری افراد می شود وارد مکالمات و زندگی ک

 (.201۶یاد،)صروضات را زیر سوال برده و بدون ترس از اتهام و تنبیه )ولی نه به عمد( مرتکب اشتباهاتی شوند.مف

 زبان : -

 . نسرپرست به لفظ مربی و نظایر آ تغییر لغات و زبان در جهت حمایت از یادگیری، مثال تغییر لفظ

 فتار افراد سطح باال: گفتار و ر -

این  و رفتار مدیران ارشد بیان کننده آن است که برای سازمان حیاتی و الزم االجرا می باشد. افراد ازپیام ها، توقعات، حاالت 

 ، دریافت می کنند.گفتارها و پیام ها، آنهایی را که در جهت رفتار خود و برای سازمان ضروری است

 :مایهزمان و سر -

است، پاسخ به این پرسش که آیا منابع صرف شده برا ی اختصاص زمان و پول، نکته ای مهم در فرهنگ سازی تعهد به  

 ی، بسیار حیاتی می باشد.یادگیری هزینه تلقی می شوند یا سرمایه گذار
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 قدرت مالکیت: -

نباید در میان کارکنان و صی ندارد و لذا ند و اختصاص به شخص یا واحد خایادگیری چیزی است که همگان مالک آن هست 

 امر یادگیری تبعیض و تمایز قائل شد. یا واحدهای سازمانی در

 غرور و تعصب :-

بازی، غرور و خودستایی، دیکتاتوری و استفاده از اطالعات به عنوان قدرت و بزرگترین موانع یادگیری سازمانی، سیاست  

 است. دیگران تسلط بر

 

 سازمانی یادگیری مزایای

 طریق از دانش کسب ترویج سازمان عملکرد در بینش افزایش و تازه هایایده از استقبال یادگیری و دانش به تعهد افزایش

 خارجی محیط تحوالت و حوادث و ییپاسخگو تماشایی و جدید های یادگیری

 شود؟ می تبدیل مزیت به چطور سازمانی یادگیری

 و کارکنان یادگیری راستای در آن های فعالیت و مقاصد ها، استراتژی اهداف، تمامی که میدانند سازمانی را یادگیرنده سازمان

 و رسید خواهند خود اهداف به مستمر یادگیری طریق از سازمان و کارکنان یکسو از که طوری به است، کل عنوان به سازمان

 .آید می دست به رقبا دیگر به نسبت مزیت نوعی سازمان برای دیگر، طرف از

 

 نتیجه گیری

نند میزان یادگیری خود را نسبت به رقبا باال ببرند و از پویا تنها سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوازه در محیط های امرو 

و به مزیت رقابتی دست یابند. به همین منظور مدت ها است که محققین مباحث ای خود پیشی گرفته این طریق بر رقب

وزشی نیز تالش سیاری از سازمان ها اعم از تولیدی، خدماتی و آمرح کرده اند و بیادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را مط

یری سازمانی تأثیرگذار هستند از جمله عوامل ون سازمانی بر یادگبر پیاده سازی آن دارند. برخی از عوامل درون سازمانی و بر

تکنولوژی، مشخصات فرهنگ یادگیری، درون سازمانی می توان به رهبری، مدیریت دانش، کار تیمی، قابلیت شخصی، 

ار یا محیط سیستمی، ذهن باز و چابکی اشاره کرد و عامل برون سازمانی شامل ساختار بازسازمانی، مدل های ذهنی، تفکر 

  .است

 البته دستیابی به یک سازمان یادگیرنده .ا استقرار یادگیری سازمان زمینه های تحقق سازمان یادگیرنده فراهم خواهد شدب

و پیشرفت است به یک مرحله و یک مقطع خاص ختم را چنین سازمانی پویا است و مرتب در حال تغییر غیرممکن است زی

 .دگیرنده مزایا و قدرت رقابتی زیادی کسب خواهند کردرسیدن به سازمان یانمی شود. سازمان ها در راه 
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 منبع

ان مطالعذه مذوردی کارکنذ) سذازمانی پذذیری جامعه ابعاد اساس بر شدهادراک زمانیسا یادگیری های مولفه بینیپیش(،1392)اکبر،امراهی،حسن،قالوندی .1

 132- 11۵صص  ،3ششم شماره فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، سال بیست و ،(دانشگاه ارومیه

نشریه مدیریت مدرسه، سال چهارم شماره ،ولی مدیرانسبک رهبری تح ابعاد مدارس بر مبنای سازمانی یادگیری تبیین وضعیت (،139۵لخالی،علی).خ2

 2۷ص ،1

 های شرکت مالی عملکرد بر نیسازما یادگیری های قابلیت تاثیر در سازمانی نوآوری گری میانجی نقش ررسیب  (،1399) صطفیم ، طاهری.3

 19۷- 1۷2صص ،31یراهبردی و کالن، پیاپ های فصلنامه سیاست،دولتی

لی فصلنامه مشاوره شغ، با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی سازمانی یادگیری رهبری خدمتگزار و رابطه سبک (،139۴ناصر)زایی،.کردی،الهه،ناستی۴

 91- ۶۸صص  ،23پیاپی  سازمانی، و

با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات  سازمانی یادگیری بررسی رابطه (،1399)فرشاد ،تجاری،محمدرضا اسمعیلی، ،محمد ،سنجری .۵

 .2۸۶- 2۵1صص  ،۵9لعات مدیریت ورزشی، پیاپی مجله مطا،ورزش و جوانان استان مرکزی

 isiپژوهشی-علمی 19شماره  ،مطالعات منابع انسانی،سازمان یک در سازمانی یادگیری ابعاد ارزیابی و شناسایی (،139۵م)ی،ترانه،داوودی،مریعنایت.۶

  1۶9تا  1۴۷از  - صفحه،

کارکنان دانشگاه  ردمطالعه:تی سازمانی)مویتفاوب و سازمانی  یادگیری  بررسی رابطه بین قابلیت (،139۶،) رضا ، هویدا ، هللسید هدایت ا ، داور پناه .۷

 3۸- 21صص  ،۴9پیاپی ، 1زشی، سال سیزدهم شماره مدیریت آمو های فصلنامه نوآوری،)اصفهان

فصلنامه مطالعات مدیریت بر ،با توانمندی سازی کارکنان سازمانی یادگیری رابطه (،139۴،سمیه،گل محمدی،عماد)نیستانی ،محمدباقر رسوله وندی، .۸

 39ص  ،32پیاپی ، ۴می، سال هشتم شماره آموزش انتظا

 19منابع انسانی، پیاپی فصلنامه مطالعات (،مطالعه موردی) سازمانی یادگیری ابعاد شناسایی و بررسی وضعیت (،139۵)مریم ،داوودی،رانهتعنایتی، .9

 1۴9ص  ،

 دانشگاه کارکنان مطالعه مورد) سازمانی یادگیری قابلیتو سازمانی ساختار بین رابطه بررسی،)139۸)،رضاا،هوید،اهلل هدایتسیدداورپناه،.10

 2۴- ۷ص  ،۵۴ پیاپی 2چهاردهم شمارهسال مدیریت آموزشی، هایفصلنامه نوآوری،(اصفهان

 یرنده،دفتر استراتژی دانشگاه شریفمانی و سازمان یادگ.شریف استراتژی،تعریف یادگیری ساز11
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