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 چکيده
 كه است بشري تمدن بارز هاي ويژگي از يكي آنها افزون روز گسترش و اجتماعي سازمانهاي ظهور

 و برتكامل روز هر جامعه، هر خاص نيازهاي و ويژگيها و زماني و مكاني گوناگون عوامل به توجه با

 ويادگيري آموزش نيازمند خود اهداف هب نيل براي اجتماعي سازمان هر. شود مي افزوده آنها توسعه

 قواعد و اصول با و نيست اي ساده كار يادگيرنده سازمانهاي و دانشگر كاركنان مديريت امروزه.است

 بر مديريت مباني و اصول است الزم پس كرد، مديريت را آفرين دانش كاركنان توان نمي سنتي

 كه شركتها و سازمانها متغير و متالطم طمحي. گرفت كار به و آموخت را شايستگان و فرهيختگان

 محصوالت بازار در رقابت افزايش و مشتريان نيازهاي تغيير بازارها، شدن جهاني آن اصلي مشخصه

 واژه. باشند خود عملكرد بهبود دنبال به پيوسته سازمانها كه كند مي ايجاب را ضرورت اين است،

 زماني ":كرد بيان  بارني ،1991 سال در. شد ارائه  ترپور مايكل توسط بار اولين پايدار رقابتي مزيت

 ارزش ايجاد استراتژي يک سازمان كه است پايدار رقابتي مزيت داراي سازمان يک شود مي گفته

 برداري كپي به قادر و كنند اجرا را آن نتوانند بالقوه و فعلي رقباي همزمان طور به كه كند اجرا

 يادگيري و آموزش امر به توجه رقابتي، مزيت كسب راههاي از يكي. نباشند استراتژي اين منافع

 مفهوم به سازماني يادگيري. شود مي ميسر يادگيرنده سازمانهاي طريق از امر اين كه است كاركنان

 عنوان به سازمان يادگيري معني به  يادگيرنده ســازمان و سازمان درون گروههاي و افراد يادگيري

 .است سازماني يادگيري حاصل يادگيرنده سازمان گفت بايد ديگر ارتعب به. است كلي سيستمي
 كاركنان توسعه، سازماني، يادگيري ،يادگيرنده سازمان :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 كند مي تعديل طوري را خود رفتار و است دانش انتقال و كسب ايجاد، توانايي داراي يادگيرنده سازمان( 1991) گاروين عقيده به

 سطح از فراتر انساني منابع توسعه براي يادگيري يكم، و بيست قرن در(. 1131 رهنورد،)جديدباشد ديدگاههاي و دانش كننده سمنعك كه

 شركتهاي از برخي تحليل و تجزيه از پس  كوهن و چي تي مثال براي. آمدند پديد ياددهنده سازمانهاي لذا. است يادگيرنده سازمانهاي

. هستند يادگيرنده سازمانهاي از تر منسجم ياددهنده سازمانهاي كه دريافتند كوكاكوال و سيگنال آليد پپسي، ک،الكتري جنرال نظير جهاني

. كند كسب را جديد مهارتهاي و دانشها مستمر طور به بايستي سازمان در هركسي كنند، حاصل اطمينان كه اند عقيده اين از فراتر زيرا

 يک مدير مديريت، در نوين ديدگاههاي براساس.بياموزد ديگران به را خود هاي آموخته كه خواهد مي ارشد مديران از دهنــده ياد سازمان

 العاده فوق كارهاي آنها پرورش و بالقوه توانائيهاي شدن شكوفا با تا است معمولي افراد تجهيزكردن و انگيزه ايجاد مدير وظيفه. است مربي

 ياد بيشتر بايد سازمانها ، كاركنان توسعه منظور به بنابراين(.1133 ميرسپاسي،) ناگهاني نه باشد تدريجي تواند مي تكامل اين و گيرد انجام

 هاي ايده از استفاده و كاركنان توسعه روش بهترين آموزش  زيرا كنند، جستجو افراد آموزش در را خود رسالت رهبران و باشند دهنده
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 1 منجزي سيروس

 مديريت ارشد كارشناس1 

 

 :نويسنده مسئولميل اني اينام و نش

 

  منجزي سيروس

 

 یادگيرنده سازمان
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 كسب سازمان روي پيش مســـايل با رابطه در كاركنان ياددهنده سازمانهاي در .است كارشان و كسب مسايل حل در آنان هوشمندانه

 تجربيات و دانش كسب در مستمر فعاليت. باشند برخوردار اثربخش و پويا اداري نظام از كه موفقند سازمانهايي تنها امروزه.كنند مي تجربه

 تغييرات در ريشه اداري، نظام اين براي مقصدي عنوان به يادگيرنده هايسازمان. درآيند يادگيرنده سازمانهاي شكل به و باشند داشته روز

 به توان مي يادگيرنده سازمان ايجاد مهم ضرورتهاي از.نمايد مي تبيين را آنها اهميت و ضرورت كه دارد محيطي شديد تحوالت و سريع

 و جديد بازارهاي به دستيابي - آفريني كار - ارتباطات آوري فن از بيشتر استفاده - خدمات يا كاال ارائه در سرعت - جهاني رقابت: داليل

 كاركنان باالي تحرك و پويايي - مشتري عاليق و ها خواسته به توجه - هوشمند سيستمهاي و اطالعات آوري فن از استفاده - انساني منابع

 .كرد اشاره يرز پايدار رقابتي مزيتهاي به دستيابي منظور به تطبيق و يادگيري در ويژه مهارت -

 مفهومي تعاریف 

 و تغييرات ايجاد براي را سازمان تجربه و دانش ٬فكري قدرت تمامي كه است سازماني يادگيرنده سازمان: يادگيرنده سازمان  

 كه است يا كلمه بندي گروه يک "گيرنده ياد سازمان(.1131الواني،)كند مي مديريت آن براي و گرفته اختيار در توسعه براي مستمر بهبود

 هم كه معني بدين. رود كار به لبه دو شمشير يک مانند توانند مي ما نظر مورد واژه ٬اي واژه بندي گروه هر همانند. كنيم مي ايجاد زبان در

 تجربيات و تاريخ از را استنباطاتي كه اند آفرين دانش و يادگيرنده زماني سازمانها. تواناساز و خالق نقشي هم و باشد داشته را مسكن نقش

 (.1111درخشش، محمودي)دهند قرار رفتارهايشان رهنماي كاربردي صورت به را آنها و آورده بدست خود

 منظور به سازمان درون در كه فرايندهايي و كارها و ساز ٬ روشها تمامي از است عبارت سازماني يادگيري: سازماني يادگيري

 (.1133، الواني)شوند مي گرفته كار به يادگيري تحقق

 كه است آزادي از مندي بهره و فرصتها دامنة گسترش انسانها، توانمندي توسعة مفهوم به واقع در انساني توسعة: كاركنان توسعه

 حصاري،) است انساني توسعة سنجش براي استانداردي ابزار نيز انساني توسعة شاخص. شود مي انساني ارزشهاي و ها آرمان حفظ به منجر

 - افراد  سازي توانمند -  سازماني تحول -  يادگيري پوياييهاي. داد قرار تاكيد مورد زير شرح به را يادگيرنده سازمان همولف پنج( .1111

 كاركنان توسعه و  فناوري كارگيري به - دانش مديريت

 ها سازمان اركنانك و مديران سازي توانمند نيز آن هدف و شد مطرح قبل سال 02 از يادگيرنده هاي سازمان پديده: تاريخچه

 مستمر طور به افراد آن در كه است سازماني يادگيرنده سازمان. است سازمان پويايي و رقابتي برتري و تجاري تالطم پر محيط با مقابله براي

 كشف ٬جمعي هاي بحث تفكر، آن در كه است سازماني ٬يابند دست است نظر مد كه نتايجي به تا دهند مي افزايش را خود هاي توانايي

 سازمان در فرديت. است تغيير و  پذيري انطباق و يادگيري براي الزم هاي ظرفيت داراي كه سازماني. شوند مي تشويق نو افكار و نظريات

 آن در و شده كل از جزئي ٬شوند مي سازمان وارد كه وقتي فرد اما شده تشكيل افراد از سازمان كه است درست. ندارد مفهومي يادگيرنده

 تغيير هر مقابل در افراد كه سنتي سازمانهاي خالف بر.  دهند نمي نشان مقاومت تغييرات مقابل در يادگيرنده سازمانهاي. شود مي ادغام

 سرعت اين زيرا ٬دارد توجه هم سرعت عامل به حال عين در و باشد تحول و تغيير حال در دارد سعي همواره بلكه دارند منفي واكنش

 محيط با سازمانها گونه اين. آيد نمي حساب به كننده تهديد عامل يک عنوان به تدريجي تغيير و شود مي واكنش باعث كه است تغييرات

 سازمانهاي سازمانها، ترين موفق سوم، هزاره در(.1111 الواني،) كنند مي هموار و سازگار خود با را محيط همواره بلكه شود نمي سازگار

 چنين شدن پديدار علت.  شدند مطرح ميالدي 92 دهه شروع با كه هستند اي پديده يادگيرنده هاي سازمان. شوند مي ناميده يادگيرنده

 تالش ها سازمان تمام كه اي گونه به است بوده مذكور دهه از قبل سازماني محيطهاي در تحول و تغيير و ها نظريه شرايط، هايي، سازمان

 قالب از بايست مي كنند، حفظ خود اطراف پرتالطم محيط در را خود بتوانند آنكه رايب و بودند كرده آغاز خود بقاي براي را هاي گسترد

 در قبالً ها سازمان. كنند ايجاد عميقي تغييرات خود اساس و ساختار در و  شوند متحول يادگيرنده سازمان سمت به و خارج غيرپويا هاي

 ريزي برنامه مطمئن شرايط در توانستند مي مديران كه طوري به بودند، بيني يشپ قابل تقريباً آينده وقايع و بردند مي سر به پايدار محيطي

 قرار تأثير تحت را سازمان سرعت به سياسي و فرهنگي اقتصادي، تكنولوژيک، تغييرات و است تغيير حال در شدت به محيط امروز اما.  كنند

 اصالح و دانش مديريت و آوردن بدست دانش، خلق و ايجاد در سازمان اييتوان و مهارت را يادگيرنده سازمان( .1111 نژاد، ايمان) دهند مي

 از بيشتر كه است سازماني ، يادگيرنده سازمان سنگه پيتر ديدگاه از(.1991 ، گاوه) اند كرده تعريف، جديد بينش و دانش انعكاس براي رفتار

 مي ديگر، تعبيري به را يادگيرنده سازمانهاي(. 1131 بيگي، نجف)  گيرد ياد تر سريع و باشد داشته فراگيري قابليت و آمادگي خود رقباي

 اختصاصي و تخصصي كار يک ابتكارات و ابداعات ، جديد آگاهيهاي و دانش خلق آنها در كه سازمانهايي ، ناميد آفرين دانش سازمانهاي توان

 از برآيندي يادگيرنده سازمان( .1131 الواني،) كنند مي عمل بدان سازمان اعضاي همه كه است روشي و همگاني رفتار نوعي بلكه ، نيست

 هدف تشريفاتي سازمان مثل نه و است مانده مغفول گرا عمل سازمان مانند نه ويادگيري آموزش يادگيرنده سازمان در. است عمل و علم

 براي جايي يادگيرنده، سازمان در. خواهد مي گيوبالند بهسازي براي بلكه ، يادگيري براي نه را يادگيري يادگيرنده، سازمان.  ميگيرد قرار

 مستمر طور به كه شود مي گفته گروهي به يادگيرنده، سازمان است معتقد سنگه( . 1112  قهرماني،)  نيست عمل بي علم و علم بي عمل
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 ، يادگيرنده سازمانهاي ايجاد ايبر( .1111نژاد، ايمان) كنند ايجاد خواهند مي كه است چيزهايي خلق براي خود قابليتهاي افزايش پي در

 باشد، مي يادگيرنده سازمانهاي هاي الزمه از افراد صحيح ادراك و تعهد داريم درسازمان بنيادي دگرگوني و تغيير ايجاد براي اساسي نياز

 سازماني يادگيري زيرا باشد مي سازمان پاسخگويي و رقابتي قدرت افزايش و بقا و ،حفظ يادگيري از هدف كه نمايند درك بايستي افراد

 توزيع دانش، كسب مانند سازماني اقدامات از اي مجموعه را سازماني يادگيري(.  1991، وروش كاوا) بخشد مي بهبود را سازماني عملكرد

 هاي سازمان مورد در. كنند مي تعريف گذارد مي اثر سازماني مثبت تحول بر آگاهانه غير يا آگاهانه صورت به كه تفسيراطالعات اطالعات،

 استخراج به( 0221)  وهمكاران  گومژ: اول. هستند زير بشرح آنها از برخي كه است شده ارائه متعددي هاي نظريه و ها تئوري يادگيرنده

 و ساختاري معادالت مدل آنها استفاده مورد روش. پرداختند اند ناميده سازماني يادگيري قابليتهاي را آنها كه سازماني، يادگيري مؤلّفه چهار

 و باز فضاي سيستمي، ديد مديريت، آنها شده استخراج هاي مؤلّفه. است بوده  ريجاردز و گاه تحقيقات آنها، قبلي تحقيقات اساس

 انساني، تعامالت و روابط در كه است اجتماعي هاي پديده جمله از اجتماعي، اعتماد. است بوده دانش سازي يكپارچه و وانتقال آزمايشگري

 اجتماعي اعتماد. كند مي ايفا حياتي نقش ،(جهاني)آن از فراتر ساختهاي در حتي و( جامعه) كالن سطح تا گرفته( خانواده) خرد حسطو از

 كه مورد اين در لذا دارد؛ ارسطو دورة ادبيات در ريشه اعتماد، مفهوم(. 1111 زاده، عباس) است انساني روابط گر تسهيل كه است اي پديده

 يک عنوان به تحقيقات بيشتر در اعتماد. دارد وجود اندكي توافق كرد، پيدا دست كار محل در اعتماد به توان مي چگونه و چيست اعتماد

 كه اين اما دارند؛ وجود كنند، ارزيابي گروهها و سازمانها در را اعتماد ميزان كه مختلفي هاي موقعيت. است شده تلقّي مجزا مفهوم و موضوع

 يازده(  1991)  همكاران و   پدلر: دوم(. 0221، دركزو) نيست دست در مطمئني نكتة اند، برده پي اعتماد ميزان و نتايج اين به چگونه

 آگاه -1 مشاركتي سياستگذاري -0 استراتژي به يادگيري رويكرد  -1: اند شمرده بر زير صورت به را يادگيرنده سازمانهاي خاص ويژگي

 دروني تبادالت -1 كنترل و پذيري مسئوليت -4 سازي

 يادگيري محيط  -12 سازماني درون يادگيري  -9 توانمند ساختار -1 محيط بر نظارت -3 پاداش اعطاي در پذيري انعطاف -1

 (1111 شوقي،)خودشكوفايي -11

 اناييهايتو) شخصي هاي قابليت بر تسلط -1: از عبارتند كه داند مي يادگيرنده سازمان الزمه را اصل پنج  سنگه پيتر: سوم 

 و خالق و زندگي به خالق نگرش داشتن ٬بودن توانا معناي. است رقابت قدرت و اكتسابي مهارتهاي از فراتر چيزي فردي هاي قابليت( فردي

 از كه افرادي. است يادگيرنده سازمانهاي در اساسي اركان از يكي شخصي تواناييهاي و تسلط.  است بودن منفعل نه و زيستن فعال

 و اهداف سطح زير در كه دارند خاص و ويژه احساسي آنها. دهند مي نشان خود از اي ويژه مشخصات ٬برخوردارند توجهي قابل ايتواناييه

 آل ايده به دستيابي براي ساده ميل و كشش يک از فراتر بسيار چيزي هدف مطلوب ٬ افرادي چنين براي. كند مي عمل ٬ظاهري مقاصد

 جريان با چگونه كه اند گرفته فرا آنان ٬ميكنند تلقي ٬ خود دشمنان نه و دوستان عنوان به را موجود هاي واقعيت آنها(. 1111سنگه،)است

 سرشاري و ممتاز فردي تواناييهاي كه افرادي. دهند نشان مقاومت آن مقابل در آنكه نه و كنند درك بدرستي را آن و شوند همسو تغيير

 . كند نمي ارضا بكلي را آنها مقصدي هيچ و ايستند نمي باز حركت از هرگز آنها.  هستند فراگيري حال در همواره دارند،

 و شده انتخاب فرضياتي پايه بر كه است آنان نزد واقعيت از مدلي تنها كه بگيرند ياد بايد مديران:   ذهني الگوهاي و مدلها -0

 بديهي دهد رخ وضعيتي چنين اگر. آورند دست به خود رامونپي محيط از جامع تصويري نيستند قادر صورت اين غير در. است گرفته شكل

 سر بر بزرگ محدوديتي ترتيب بدين و آورند بدست را ديگران نگرشهاي و نظرات در جستجو و تحقيق براي الزم مهارت توانند نمي كه است

 علم از كمتر مديريت در عنوان هيچ به هندد مي شكل را ما ادراك واقع در كه ذهني مدلهاي نقش كنند مي ايجاد خود تفكر و اعمال راه

 فردي آرمان كه همانگونه ٬انگيزد برمي را مشترك اهداف به توجه ٬ مشترك انداز چشم:  مشترك آرمان و انداز چشم -1.نيست تجربي

 مي را چيز چه ما هك است نياز اين به پاسخ مشترك انداز چشم. آرزوهاست منتهاي و مطلوب آنچه از انسان روح و دل در است تصويري

 وقايع به ناظر آرمانها از بسياري. باشد منفي نبايد آرمان. كنند ايجاد تعهد نوعي خود سازمان يا گروه در مشترك آرمان.  كنيم خلق خواهيم

 ٬فراگير سازمان ايجاد براي مشترك آرمان. هستند نوآوري و خالقيت ايجاد به قادر ندرت به  منفي آرمانهاي. هستند بيروني هاي پديده و

 .كند مي تامين گرفتن فرا براي الزم انرژي زيرا. است حياتي عنصري

 سازمانهاي در يادگيري بناي سنگ ٬ افراد نه و تيمها كه چرا است بسيار اهميت حائز جمعي يادگيري:   جمعي يادگيري -4

 فرايندي از عبارتست جمعي يادگيري. بود نخواهد يادگيري به قادر نيز سازمان ٬نگيرند ياد ها تيم كه زماني تا.  دهند مي تشكيل را مدرن

 بوده آن طالب "واقعا همگان كه باشد چيزي آن حاصله نتايج كه شود همسو اي گونه به و شده داده توسعه گروه اعضاي ظرفيت آن طي كه

. است  شخصي هاي قابليت ديگر اصلي ركن حال عين در و است مشترك آرمان قاعده آن و است استوار قاعده يک بر يادگيري اين. اند

 بايد ها تيم. دارد وجود پيچيده مفاهيم به راجع عميق تفكر به شديدي نياز ابتدا. است اساسي بعد سه داراي جمعي يادگيري سازمانها درون

 به نياز دوم.  باشد موثر ذهن يک از شبي تواند مي ذهن زيادي تعداد كه فهميد بايد. گرفت بهره بالقوه اين از توان مي چگونه كه بگيرند فرا

 افراد هماهنگ حال عين در و مستقل عملكرد از مناسبي بسيار هاي نمونه موسيقي گروههاي و ورزشي هاي تيم. است هماهنگ و نو اقدامي
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 توانايي گسترش طريق از مستمر بطور ٬ يادگير تيم يک ترتيب بدين. هاست تيم ساير در تيم اعضاي نقش نكته سومين. دهند مي نشان را

 .نمايد مي تغذيه را تيمها ساير جمعي فراگيري هاي قابليت و ها

 واحد كل يک صورت به بايد فرمان پنج اين. است يادگيري فرمان پنج تمامي بناي سنگ سيستمي تفكر: سيستمي تفكر -1

 توجه قابل بسيار عمل نتيجه اما است مجزا صورت به آنها ريكارگي به از دشوارتر بسيار جديد ابزار سازي يكپارچه "اصوال البته. شوند ديده

 بهم و تغيير توانند مي سيستمي تفكر با افراد.  شوند مي معرفي فرمان پنجمين عنوان به سيستمي تفكر كه است علت همين به. است

 داشته موثر برخوردي دهند مي تشكيل را نهاآ كارهاي پيامدهاي كه نيروهايي با و ببيند كل در را ها پديده ٬كنند درك بهتر را پيوستگي

 و اسباب تمامي كه دانست بايد.  ندارد وجود باشد مشكالت بروز سبب كه سيستم بيرون در چيزي كه آموزد مي ما به سيستمي تفكر.باشند

 بر آن تاكيد كه چارچوبي.  است نگري كل براي روشي و راه سيستمي تفكر.  است آن از جزئي و است نهفته سيستم درون در مسائل علل

 از(. 1111سنگه،)ايستا شناختي نه و است تحول و تغيير الگوهاي ادراك.  ها آن تک تک شناسايي نه و هاست پديده داخلي روابط دريافت

 ، نيست كافي نهصح در بقاء و پايداري يادگيرنده سازمان براي بنابراين سازد مي توانا خالقيت براي را افراد يادگيري، سنگه پيتر ديدگاه

 همراه بايد  پذير انطباق يادگيري ، ها سازمان در.  باشد مي ضروري نيز شود مي ناميده پذير انعطاف يادگيري كه آنچه يا پايدار يادگيري

 يادگيرنده نسازما. دهد مي گسترش و بسط نو هاي پديده خلق براي را افراد توانايي كه است يادگيري مولّد يادگيري.  باشد مولّد يادگيري

 تضمين را سازماني يادگيري فردي، يادگيري كه است معتقد سنگه.است سازماني و گروهي ميان گروهي، فردي، يادگيري انواع مكمل حلقه

 هب دستيابي براي فردي يادگيري سوي به بهينه توجه از تغيير بروز.  پيوندد نمي وقوع به سازماني يادگيري هيچگونه آن بدون اما كند، نمي

 -1(.1992سنگه،) پذيرد انجام ذيل فعاليت چهار كه افتد مي اتفاق هنگامي شود مي مطرح يادگيرنده سازمان مفهوم در كه تر وسيع رشدي

 تشويق براي كه هايي شيوه و فرآيندها -0.بپذيريم جانبي هاي فعاليت عنوان به را آن اينكه نه باشد، مديريت فرآيند محور بايستي يادگيري

. شوند پيشقدم كار اين در بايستي آنها.  شوند رهبري مديران خود توسط بايستي الزمند، آن چارچوب در و مديريت فرآيند از ييادگير

 در بيشتري تأثير است ممكن كه باشند، مديريتي رسمي توسعه و رشد فرآيندهاي از دسته آن تشخيص و تعيين دار طاليه بايد مديران

 .يافت دست آنها به فعلي شغلي اقدامات طريق از توان نمي كه باشند داشته زمال هاي مهارت و دانش به كسب

 در بايستي كه هستند مديران اين -4.خاص تجارب از تصنعي اي مجموعه نه نمود، تلقي مستمر فرآيندي بايستي را يادگيري -1

 است، مشترك همكارانشان و زيردستان ران،مدي خود بين كه مديريتي هاي فعاليت جامعيت بررسي براي الزم هاي مشي خط پذيرش

 .كنند ارائه را شده دگرگون آينده يک درباره ديدگاهي موارد، از بسياري در و سازي بهينه حداقل بتوانند طريق اين از تا شوند پيشقدم

 آن دهندة نشان اين و كنند مي حل را ها مسأله سازمان اعضاي و كاركنان. است مسأله حل همان يادگيرنده سازمان اصلي ارزش

 سازمان گونه بدين و برند مي بكار فرد به منحصر مسيرهاي و ها راه در دارند توان در كه را آنچه مشتري نيازهاي تأمين براي آنها كه است

 ها رزشا ميزان به كوشد مي  است جديد اطالعات كسب و نظرات بررسي مستلزم گاهي كه آنها تأمين و جديد نيازهاي شناسايي طريق از

 مداوم طور به هستند، منطبق خارجي محيط با ها سازمان اين كه دهد مي نشان شد گفته يادگيرنده هاي سازمان مورد در آنچه. بيفزايد

 نتايج به دستيابي براي يادگيري نتايج از و دهند؛ مي توسعه را فردي و گروهي يادگيري دهند، مي افزايش انطباق تغيير براي را شان توانايي

 ظرفيت علت به خصوصاً تغيير، حال در محيط يک براي مناسبي سازماني ساختار يادگيرنده سازمان خالصه، طور به.  كنند مي استفاده بهتر

 اقتصادي نظم بي و مطمئن نا شرايط در مديريت براي را جديدي هاي روش يادگيرنده سازمان. شود مي تلقي تغيير، بيني پيش توان و

 (.1992سنگه،. )  نمايد مي تحميل بازار درمحيط را سريع هاي كنترل به نياز هك نمايد مي ايجاد

 يادگيري براي ها ن انسا يادگيرنده، سازمان اصلي پرداز نظريه ، سنگه عقيده به:يادگيرنده سازمان نظريه گيري شكل هاي زمينه

 و كنجكاوي عميق حس كمک به خود ها آن بلكه موزد،آ نمي ها آن به را كودكان نياز مورد اساسي اعمال هيچكس. اند ه شد طراحي

 كنترل به غالباً امروزي جوامع در ها سازمان متأسفانه،.  گيرند مي ياد را...  و كردن صحبت رفتن، راه دارند، خود درون در كه كردن آزمايش

 از گيري بهره دليل به نه و كنند مي تشويق ديگران، براي كاركردن خاطر به را افراد ها سازمان اين.  دارند تمايل يادگيري جاي به

 كه آموزند مي مدرسه نام به سازماني با خود برخورد اولين در كودكي زمان از افراد. وجودشان در يادگيري فطري انگيزه و طبيعي كنجكاوي

 هاي سازمان براي كار هنگام به و ها انسان عمر متمادي هاي ه دور در بازي اين و خطاست از اجتناب و صحيح پاسخ يافتن آنها، كار

 يک نتيجه.  نيست انسان يک طبيعي عمر نصف اندازه به حتي مؤسسات از بسياري عمر طول.است جريان در يكسان صورت به متفاوت

 122 جزو ميالدي1932در كه هايي شركت سوم يک كه بود اين از حاكي گرفت، صورت شل شركت توسط ميالدي 1911 در كه بررسي

 بنگاه ترين عظيم متوسط عمر طول كه است شده زده تخمين مطالعه همين در. اند رفته بين از و شده محو اند، ه بود دنيا رگبز شركت

 به اغلب آنها كه است اين امروزي هاي سازمان گريبان به دست اصلي مشكل سنگه پيتر نظر به.  است بوده سال 42 از كمتر اقتصادي هاي

 در ها ن سازما  ديگر بياني به  عاجزند، ها حل ه را و ها گزينه خلق از و نبوده آنها اثرات و تهديدها ساييشنا به قادر كل، يک صورت

 ادامه خود حيات به اينكه وجود با باشند، يادگيري فقر دچار كه صورتي در ها سازمان ترين موفق حتي.  هستند مشكل دچار يادگيري
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 به قبالً و است شده انجام شل شركت توسط كه تحقيقي در.  رساند نخواهند ظهور منصه به را خود هاي قابليت تمامي هرگز داد، خواهند

 نكته كه، است اين توجه جالب موضوع.  بودند كرده عمر سال 31 از بيش ها سازمان از بسياركمي تعداد كه دريافتند محققان شد، اشاره آن

 منابع كه شد داده تشخيص جديدي سازماني هاي فرصت و كار و كسب براي جو و تجس در آنها توانايي ها سازمان اين موفقيت در كليدي

 .آورند فراهم رشد براي جديدي بالقوه

 :از عبارتند يادگيرنده سازمانهاي ويژگيهاي هندي چارلز  ديدگاه از:  چارلزهندي  ديدگاه 

:    مارسيک و واتكينز(  1991، وروش واكا)وهمياري همبستگي و اطمينان، و اعتماد بخشش، كنجكاوي، فردي، شايستگي

 اصالح به دستيابي جهت ، مداوم و پيوسته طور به يادگيري آن در كه است سازماني ، يادگيرنده سازمان معتقدند( 1991)مارسيک و واتكينز

 برخالف مارسيک، و واتكينز نظريه. داراست را خويش دگرگوني و تحول توانايي و ظرفيت قدرت، سازمان، و دارد جريان ، مستمر بهبود و

 سازمان ابعاد عنوان به را مهم بعد و ويژگي هفت اند پرداخته يادگيرنده سازمان از انتزاعي و مفهومي جنبه به بيشتر كه قبلي نظريات

 به سازماني يقاتتحق در مهمي گام تواند مي و نموده كمک نظريه اين پذيري سنجش قابليت  به زيادي حدود تا كه كند مي بيان يادگيرنده

 يادگيري و همكاري حس تشويق ، سازمان در گفتگو و پژوهش سطح بردن باال مستمر، يادگيري: عبارتنداز ويژگي هفت اين.  آيد شمار

 مرتبط يادگيري، در افراد مشاركت براي هايي سيتم اجراي و طراحي جمعي، بينش يک به رسيدن براي كاركنان سازي توانمند ، گروهي

 و عناصر مهمترين از يكي مديريت، و سازمان جديد هاي نظريه طبق) 1111 شوقي،(استراتژيک رهبري و خود، محيط با يستمس بودن

 غير محيط با شدن همگام جهت سازمانها، ، در تحول و ايجاد منظور به يها نوآور و ها خالقيت بروز براي الزم زمينه ايجاد مديريت، وظايف

 (.  1111ايراني، نژاد) باشد مي بيني پيش قابل

 یادگيرنده سازمان ویژگيهاي
 توسعه مديريت واحد از برخورداري يادگيري، فرهنگ بسط سازمان، بر يادگيري روحيه حاكميت

 ،حل سازماني ساختار در مداوم تغيير از استقبال روشن، استراتژي بكارگيري براي انساني منايع

 و سازماني تجربيات از تازه،يادگيري هاي هيافتر از آموزي تجربه ٬مند نظام صورت به مسائل

 وسيع و موثر صورت به دانش توزيع و ديگران واقدامات تجربيات از يادگيري گذشته، رويدادهاي

 با خود هماهنگي براي را الزم ابزارهاي و داده تشخيص را محيطي نيازهاي تواند مي كه هستند سازمانهايي يادگيرنده سازمانهاي 

 اهداف راستاي در را فردي اهداف ٬پايبندند سازمان اهداف به آن اعضاي كه هستند سازمانهايي يادگيرنده سازمانهاي. ازندس فراهم آن

 رهبران وجود. شود اجرا و اتخاذ تصميم بهترين تا كنند مي استفاده خود توان حداكثر از و كنند مي كار عالقه با ٬ دهند مي قرار سازمان

 ٬تيمي كار و تعاملي و استراتژيک تفكر ترويج و پرورش ٬ ارزيابي و سنجش نظام استقرار ٬خوب هاي ايده از حمايت نآفري تحول و راهبردي

 نيروي خانوادگي ارزشهاي تقويت ٬ساالري شايسته به گرايش ٬ نوآوري و خالقيت به توجه ٬ همگان بين مشترك انداز چشم فرهنگ توسعه

 (.1114 ، بهنامي) انهمگ براي اطالعات به دسترسي ٬ كار

 آرگريس)از عبارتند كه است شده مطرح يادگيري سطح سه سازماني يادگيري و يادگيرنده درسازمان: يادگيرنده سازمان سطوح 

 (1991، وشون

 انطباق افزايش با مطابق سنگه ديدگاه از كه است انطباقي يادگيري براساس سازمانها جاري ديدگاه:  اي حلقه تک يادگيري-1

 اصالح و كشف را خطاها بتواند سازمان جاري، سياستهاي و هدفها بستر در كه دهد مي رخ زماني و است درسازمان مرحله اولين يريپذ

 .نمايد

 و هدفها و سياستها ها، ،رويه هنجارها بردن سئوال زير و خطاها واصالح كشف روي آن تاكيد( مولد: ) اي دوحلقه يادگيري-0

 .برند مي نام نيز استراتژيک يا باال سطح يادگيري عنوان به آن از. پردازد مي آنان اصالح و تعديل به كه باشد موجود هاي ساختار حتي

 و توسعه در. است يادگيريشان تجارب ايجاد يادگيرنده سازمانهاي موفقيت(.يادگيري درباره يادگيري: ) اي حلقه سه يادگيري-1

 مي ياد سازمانها كه افتد مي اتفاق زماني و. باشد يادگيري درباره يادگيري به منجر تواند مي فكر اين يادگيري، جديد هاي استراتژي ارزيابي

 .كنند اجرا را اي حلقه دو و اي حلقه تک يادگيري چگونه گيرند

 و ها نگرش و مدل در ساز توانمند عوامل است ممكن:   توانمندسازها: از عبارتند يادگيرنده سازمان رشد و ايجاد در موثر عوامل

 بر مديريت( مديريت) رهبري ٬ سياستها و ها استراتژي:  دارند وجود عمومي صورت به ذيل عامل چهار اما ٬باشند متفاوت مختلف شرايط

 .اطالعات فناوري( انساني منابع فرايندهاي)  افراد

 به بايد سازمان مديريت واقع در.  شود مي هآگاهان يادگيري ٬ آگاهانه و عمدي سياستهاي اتخاذ با:  سياستها و ها استراتژي -الف

 بايد مي ها استراتژي و انداز چشم در امر اين.  دهد نشان را يادگيري آگاهانه مديريت به را خود اراده و عزم ٬ اشتياق صريح و روشن صورت

 سازمان. است فرهنگ سازنده مديران و رانرهب اعمال و رفتار:  رهبر -ب.شود ارزش به تبديل بايد سازماني چنين در واقع در.  گردد متجلي
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 ساختن آنها مسئوليت.  هستند معلم و ناظر ٬طراح رهبران فراگير سازمان يک در. است رهبري امر در جديد نگرشي نيازمند فراگير

 توسعه و آرمانها نمودن تر شفاف ٬پيچيدگيها فهم و شناخت جهت در را خود هاي توانايي مستمر طور به افراد آنجا در كه است سازمانهايي

 رهبري ي وظيفه اصل در. هستند كاركنان فراگيري مسئول رهبران ديگر عبارت به.  دهند مي گسترش مشترك ذهني مدلهاي به بخشيدن

 واجهم آنها با كه اي اساسي موارد با سازنده نحوي به بتوانند سازمان كاركنان كه اي گونه به يادگيري فرايندهاي طراحي از است عبارت

 فرايندها ٬هستند جاري عمليات درگير روز هر سازمانها:  افراد مديريت -ج.شوند مسلط "كامال فراگيري فرامين بر و نمايند برخورد ٬ هستند

 .باشند يادگيري مشوق و حامي بايد موسسات جاري عمليات و

 توان مي كه طوري به و است يادگيرنده سازمانهاي در سازها توانمند موثرترين و مهمترين از يكي: اطالعات  فناوري استفاده -د 

 . بود خواهد ممكن غير يا و ناقص يادگيرنده سازمانهاي تحقق اطالعات فناوري بدون ٬ سازها توانمند ساير وجود صورت در حتي كرد ادعا

 باشد نداشته وجود الزم نگفره اما باشد فراهم يادگيرنده سازمان ايجاد عوامل تمامي اگر:  يادگيرنده حامي فضاي و فرهنگ

 حامي ارزشهاي ي برگيرنده در كه باورها و ها ارزش از عبارتست فرهنگي شاخصهاي از يكي.  بود نخواهد موفق يادگيرنده سازمان ايجاد

 افراد ٬شوند يم افراد كاري زندگي و مكالمات وارد يادگيري ٬ شود مي ياد آنها از مرتب طور به سازماني ارتباطات در و هستند يادگيري

 (.1131 زمرديان،) كنند اشتباه اتهام از ترس بدون و ببرند سئوال زير را مفروضات تا آزادند و گيرند مي عهده به را خود يادگيري مسئوليت

 ايجاد اين بنابر.  است آل ايده و مطلوب موفقيت به رسيدن يادگيرنده سازمانهاي تمام نماي دور: يادگيرنده سازمانهاي ايجاد

 (.1111 ، صائميان) است ضروري زير موارد وجود سازمانهايي چنين

 هدف شناخت از قبل عملي اقدام هرگونه چون است هدف شناخت يادگيرنده سازمان ايجاد راه در گام اولين:  هدف شناخت -1

 و باشند داشته دخالت آن تعيين در سازمان مختلف هاي بخش افراد كه است آن هدف مهم ويژگيهاي از. شد خواهد شكست به منجر

 و سازمان به نسبت آنها وفاداري ميزان بر باشد بيشتر گذاري هدف در افراد مشاركت درجه چه هر پس ٬بدانند يكي را سازمان و خود اهداف

 جهت آن از رندهيادگي سازمان در انديشمند رهبران وجود:  انديشمند رهبران وجود -0.  داشت خواهد مثبت تاثير آنها تالش بر نتيجه در

 مورد كه آنچه به دستيابي براي يادگيرنده سازمانهاي در. بود نخواهد موفق هرگز سازمان يادگيري، به متعهد رهبر يک بدون كه دارد اهميت

 نابراينب ٬ خالق و آفرين دانش است سازماني يادگيرنده سازمان كه آنجا از است نياز آفرين تحول و خردمند رهبري به است همگان توافق

 .شود ايجاد خالقيت اين سازمان درون كه كند عمل اي گونه به بايد رهبر

 يادگيرنده سازمانهاي در. است يادگيرنده مديران و كاركنان يادگيرنده سازمانهاي الزم شرط: خالق و يادگيرنده كاركنان وجود -1

 در را آن و شناخت را خود تواناييهاي فردي هرگاه. بخشند بهبود و عهتوس را آنها و باشند داشته كامل وقوف خود تواناييهاي به بايد افراد

 انسان. گيرد مي شكل يادگيرنده سازمانهاي كه است افرادي چنين از. شود مي خالق و فراگير دائم صورت به داد قرار بهبود و توسعه مسير

 .است يادگيرنده سازمان روح خالق، يادگيرنده

 به و شود مي تفويض افراد به زيادي ميزان به اختيارات يادگيرنده سازمانهاي در:  آنها آموزش و كاركنان به اختيار تفويض-4

 توانايي اساس بر و شود مي فراهم آنها پيشرفت براي فضايي همچنين. دارد وجود كامل اعتماد آنها به نسبت و شود مي گذاشته احترام افراد

 وتفويض ها فعاليت نوع درك براي كاركنان آموزش.دهند مي آموزش را او و انگيزنند مي بر را او رشد و يادگيري روش او استعداد و فرد

 -1. ببالند خود بر سازمان در كردن كار از و بكنند مالكيت نوعي احساس سازمان افراد كه شود مي باعث گيري تصميم جهت آنها به اختيار

 تا دارد عمل آزادي شخص هر. گيرد مي قرار افراد اختيار در ها هزينه و سود ٬ بودجه درباره رسمي هاي داده: اطالعات در كامل مشاركت

 كارهايي و ساز به بايد يادگيرنده سازمان:  پوينده الگوي يک از برخورداري -1. كند بدل و رد را اطالعاتي سازمان درون در افراد ساير با

 شكست داليل از يكي.قراردهد سنجش و ارزيابي مورد "دائما را آنها و ردهك شناسايي مسايل به نسبت را خود ذهني الگوهاي تا باشد مجهز

 و نشان را سازمان بيني جهان و نگرش نحوه  سازمان، ذهني الگوي. است محيطي واقعيات با آنها ذهني الگوي سازگاري عدم٬ سازمانها

 . كند مي مشخص را پيرامونش مسايل با سازمان برخورد چگونگي

 تصميم دو اين كمک به تا دهد مي قرار استفاده مورد را تجربه و علم از تركيبي يادگيرنده سازمان:  تجربه و علم گيري كار به-3

 بر موثر هاي محيط با هماهنگ و بينانه واقع را شده اتخاذ تصميمات ٬ ها تجربه گيري تصميم در دانش از استفاده زيرا بگيرد بهتري هاي

 مي يادگيري هاي برنامه مناسب اجراي و گذاري هدف ٬ ريزي برنامه نيازمند يادگيرنده سازمان استقرار يبرا ها سازمان. كند مي سازمان

 ( .1111 ، صائميان.)باشند
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 دهد مي شرح زير جدول ترتيب به بعد 1در را وسنتي يادگيرنده سازمانهاي تفاوت لوتانز فرد سنتي و يادگيرنده سازمانهاي تفاوت

 (.1113زالي،)

 
 -1 خدمات يا كاال ارائه در سرعت -0 جهاني رقابت -1 يادگيرنده سازمان از گيري بهره براي سازمانها ي عمده ورتهايضر

 فن از استفاده -3 انساني منابع و جديد بازارهاي به دستيابي -1 آفريني كار -1سازماني طرح تغيير-4 ارتباطات آوري فن از بيشتر استفاده

 تحرك و پويايي -12 جغرافيايي مرزهاي فراتر فعاليتهاي -9 مشتري عاليق و ها خواسته به توجه -1 هوشمند يسيستمها و اطالعات آوري

 (.1111 ، عسكري.)باشد مي پايدار، رقابتي مزيتهاي به دستيابي منظور به تطبيق و يادگيري در ويژه مهارت -11 كاركنان باالي

 داد سوق يادگيرنده سازمان سمت به و متحول را سازمان بتوان كه قابليتهايي به يدستياب يادگيرنده سازمانهاي به دستيابي موانع

 محيط با سازگاري براي موثر و جديد اقدامات انجام ٬ سازماني ساختار مستمر تجديد. شود مي حاصل فراوان اشكاالت با و سختي به گاهي ٬

 : كرد خالصه زير صورت به توان مي را موانع اين. شود مي سازمانها افول باعث گاهي جديد

 . دارند را يادگيرنده سازمان ويژگي ها بخش از برخي فقط- 1

 .است نشده تدوين يادگيري براي مند نظام و الزم فرايندهاي - 0

 . دارد وجود سازمان فعاليتهاي همه به دانش نفوذ براي زيادي موانع - 1

 . است آهسته سازمان در استراتژيک تحول روند- 4

 . افتد مي اتفاق دشوار بسيار اغلب فرايندها بهبود - 1

 . است برخوردار زياد پيچيدگي از سازمان سطح در تحول فرايند- 1

 .است كند تكنولوژيک هاي پيشرفت با انطباق روند- 3

  يادگيرنده سازمانهاي فرامين بكارگيري از حاصل نتايج 

 جمعي خالقيت به كارگروهي ساختن مبدل- 1

 كننده محدود هاي ذهنيت و فرضها پيش زا رهايي -0
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 (سيستمي تفكر) را  درختان  هم و ديد را  جنگل  هم چگونه اينكه آموختن-1

 كار و خانواده بين جنگ به بخشيدن پايان-4

 (.1114 ، پور قلي) يادگيري اصيل هاي بارقه كردن همسو-1

  سازماني يادگيري-1

 سازمان ساختاري و فرهنگي هاي جنبه سازماني يادگيري هاي مكانيسم گيرنده،ياد سازمان به مربوط درمبحث كه اين نتيجه

 و عقايد مشترك، ارزشهاي از اي مجموعه شامل فرهنگي هاي جنبه. كنند مي تسهيل را يادگيرنده سازمان يک تجديد و توسعه كه هستند

 امكان گاركنان تک تک فردي توسعه با جز دهندكه مي را يواقع يادگيري امكان كه است رفتارهايي و مفروضات ها، نقش هنجارها،نگرشها،

 كه نتايجي به تا دهند مي افزايش را خود هاي توانايي مستمر طور به افراد آن در كه است اين يادگيرنده سازمان هاي ويژگي از. نيست پذير

 .شوند مي تشويق نو كاراف و نظريات كشف ٬جمعي هاي بحث تفكر، آن در كه است سازماني ٬يابند دست است مدنظر

 منابع و مراجع
 

 : مآخذ و منابع

 .نشرني تهران، عمومي، مديريت(. 1111) مهدي سيد الواني، -1

 .ودانش يادگيرنده ،سازمانهاي امروز كامياب سازمانهاي(. 1131) مهدي سيد الواني، -0

 .انتهر ، ني نشر چهارم، و سي چاپ عمومي، مديريت(. 1133) سيدمهدي الواني، -1

 .مهر ،111 شماره تدبير، مجله. سازماني يادگيري(. 1114) ژوزف بهنامي، -4

 برنامه و پژوهش مجلة كشاورزي، عالي آموزش درمؤسسات سازماني يادگيري هاي مؤلّفه تبيين(. 1111) هادي ويسي، و يوسف حجازي، -1

 . 110-111(: 41) عالي، آموزش در ريزي

 .111 شماره برنامه، نامه هفتة ، 11 سال در ايران.  انساني توسعه خصشا وضعيت( .1111) علي حصاري،-1

 .مهربان نشر كتاب مؤسسه: تهران اميدواران، فرزاد ترجمة سازماني، رفتار مديريت(. 1114) پي استيفن رابينز،-3

 ،41 شماره دولتي، مديريت آموزش ركزمــ انتشارات دولتي، مديريت مجله يادگيرنده سازمان و سازماني يادگيري(. 1113) فرج رهنورد،-1

 .10-11 صفحه

 . صنعتي مديريت سازمان.  تهران.  نوين هاي الگو و كاربرد ، ها استراتژي تحول مديريت(. 1131) اصغر زمرديان، -9

 .انتهر صنعتي، مديريت سازمان روشن،انتشارات محمد و هدايت كمال حافظ ترجمه، فرمان، پنجمين(. 1133) پيتر سنگه،-12

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد كارشناسي تحصيلي نامه پايان يادگيرنده، سازمان هاي مولفه وضعيت مقايسه(. 1111) كريم شوقي،11

 .تابستان تبريز،

-01 ص ،1111 آذروري ، 90-91 شماره مديريت، مجله كيفيت، ارتقائ در آن نقش و يادگيرنده سازمانهاي( . 1111) صديقه صائميان،-10

09. 

 دفتر آموزشي ريزي برنامه گروه رئيس. اينترنت در شده چاپ مقاله.  يادگيرنده سازمانهاي اهداف(. 1111) رضا درخش، محمودي-11

 تعاون وزارت آموزش

  پاريزي نژاد ايران مهدي ترجمه ، يادگيرنده سازمانهاي در مديريت ،(1131)چارلز ، هندي-14

 كيفيت بهبود و يادگيرنده سازمان هاي مؤلفه كاربست رابطه بررسي(. 1111) ،حسين ومولوي ،علي ميشائ. ،علي سيادت.  رضا ، هويدا-11

 يادگيرنده دانشگاه الگوي ارائه و اصفهان استان دولتي دانشگاههاي در آموزش


