
 فصل اول دوره نهادینه سازی فرهنگ یادگیری در سازمان

 مقدمه -1
در ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.  امروزه جایگاه سازمان ها

افزایش قابلیت ها در براورده طاف در مواجهه با تغییرات و عبرای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، مستلزم چابکی و ان سازمان ها

سازی تقاضاهای متنوع مشتریان هستند. یادگیری سازمانی یکی از مهم ترین عوامل در راستای چابک سازی سازمان ها و 

 افزایش قدرت عمل برای مواجهه با بازار پر تالطم کنونی است.

 فرهنگ چیست؟ -2

آید، باید  کند. در مورد اینکه فرهنگ چگونه به وجود می تعیین مینحوه رفتار او را  گیرد و آنچه را که انسان یاد می فرهنگ

گیرد. جغرافیای منطقه،  های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه می ای است که با توجه به خواسته گفت که فرهنگ پدیده

مردم در پیدایش فرهنگ اثر تاریخ و رویدادهای قوم، زبان و ادبیات رایج در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوۀ معیشت 

گذارد و  آورند که بر رفتار انسانی تأثیر می را پدید می ها و باورها ای از ارزش ، مجموعهگذاشته و در ترکیبی سازگار با یکدیگر

 سازد. ارتباط میان مردم را آسان می

نسل به نسل دیگر انتقال پیدا  کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک صورت به

 کند. می

 

 سازمان چیست؟ -3

 های معین.  یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدف سازمان عبارت است از فرایندهای نظام

 :می شودپنج عنصر  شاملاین تعریف 

 شود. سازمان همیشه از افراد تشکیل می -1

 و بین آنها روابط متقابل برقرار است. این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند -2

 توان نظام بخشید. این روابط متقابل را می -3

گذارند. هر فرد  ها در عملکرد آنها اثر می های مشخصی هستند و بعضی از این هدف کلیۀ افراد در سازمان دارای هدف -4

 های شخصی خود نیز نایل شود. انتظار دارد که از طریق همکاری در سازمان به هدف

ها برای دست یافتن به  کند و اعضای سازمان های مشترك سازمان را میسر می این روابط متقابل همچنین نیل به هدف -5

 کنند. های مشترك سازمانی را دنبال می های فردی، حصول هدف هدف

قابل را که شامل با توجه به تعریف فوق، سازمان چیزی جز روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی این روابط مت

 نماید.  های سازمان است، منعکس می ها و سایر ویژگی ها، روابط بین افراد، فعالیت تعیین نقش



 فرهنگ سازمانی چیست؟ -4

و انتظارات مشترك در یک سازمان است که به طور قدرتمندی به رفتار اشخاص و ارزش ها فرهنگ سازمانی ترکیبی از باورها، 

شکل می دهد. در واقع فرهنگ سازمانی، روح حاکم بر یک سازمان و وجه تمایز آن با سازمان های  گروه ها، در درون سازمان

 دیگر است.

عموما پس از تشکیل یک سازمان، فرهنگ سازمانی مخصوص به آن سازمان با توجه به عواملی مانند دالیل تاسیس، جایگاه 

 از این دست به وجود می آید. اجتماعی، کارکنان، مشتریان، محصول، سبک تولید و عواملی 

برای اجرای پیوسته یک فعالیت، آن را وارد فرهنگ سازمانی می کنند. از جمله این نوع  عموال مدیران و رهبران سازمان هام

فیت و فرهنگ یی، فرهنگ نظم، فرهنگ صداقت و شفافرهنگ ها می توان به فرهنگ تکریم ارباب رجوع، فرهنگ پاسخگو

 یادگیری اشاره کرد. 

ایجاد فرهنگ مناسب در سازمان عالوه بر این که باعث اجرای پیوسته هنجارهای مناسب در سازمان می شود، هزینه های 

 نظارت و بازرسی را کاهش داده و موجب تسریع اجرای فعالیت و افزایش بهره وری سازمانی می شود. 

 ویژگی های فرهنگ سازمانی  -5

 از ویژگی ای یک سیستم از مجموعه ء نسبت به یک سازمان بدانیم،صورتیکه فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترك اعضادر 

 ویژگی عبارتند از: 11ها ارزش قائل است.  نهد یا برای آن ها ارج می های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن

 که افراد دارند.خالقیت فردی: میزان مسئولیت، آزادی عمل و استقاللی  -1

آمیز بزنند و  شوند تا ابتکار عمل به خرج دهند، دست به کارهای مخاطره پذیری: میزانی که افراد تشویق می ریسک -2

 بلندپرازی کنند.

 نماید. رود انجام شود، مشخص می ها و عملکردهایی را که انتظار می رهبری: میزانی که سازمان هدف -3

 کنند. ون سازمان به روش هماهنگ عمل میای که واحدهای در یکپارچگی: درجه -4

دهند و یا از  کنند، آنها را یاری می ای که مدیران با زیردستان خود ارتباط را برقرار می حمایت مدیریت: میزان یا درجه -5

 کنند. آنها حمایت می

 نند.ک اعمال می مستقیم که مدیران بر رفتار افرادکنترل: تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی  -6

 دانند. ای که فرد در آن تخصص دارد( را معرف خود می ای که افراد، کل سازمان )و نه گروه خاص یا رشته هویت: درجه -7

های عملکرد  سیستم پاداش: میزان که شیوۀ تخصیص پاداش )یعنی افزایش حقوق و ارتقای مقام( بر اساس شاخص -8

 ها. از این قبیل شاخصبازی و  کارکنان قرار دارد نه بر اساس سابقه، پارتی

 شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشکار باشند. ای که افراد تشویق می سازش با پدیدۀ تعارض: میزان یا درجه -9

 شود. ای که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب احتیاجات رسمی محدود می الگوی ارتباطی: میزان یا درجه -11



 عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان  -6

اساسی فرهنگ و ای  ، الیۀ پایهالیۀ دیگرو  ها و باورها ارزش نگ سازمان از دو الیه اصلی تشکیل شده است. نخستین الیه،فره

. عوامل های سازمانی اشاره دارد های زیربنایی، مفروضات، باورها و فرآیندهای فکری افراد و گروه سازمان است که به ارزش

ها و تشریفات و مفروضات. در این قسمت در مورد هریک از عوامل  اند از: هنجارها، سنتدهندۀ فرهنگ سازمان عبارت  تشکیل

  شود: ذکرشده توضیح مختصری داده می

های جامعه و محیطی است که سازمان در آن قرار دارد.  های فرهنگ سازمان معموالً بازتابی از ارزش ارزش ها: ارزش -1

و  اند های معتبر برای مشکالت پذیرفته شده عنوان راه حل که عمدتاً به ها و تمایالت و نظراتی هستند درواقع ایده

 .است تشریفات و نمایشگر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم

و پی بردن به های کاری  مردم باورها یا اعتقادات گوناگونی دارند مثل اعتقاد به خدا، اعتقاد به کارایی گروه باورها:

اداری محیط کار. بعضی از باورها مربوط به نکات جزئی زندگی روزمره و بعضی از آنها در حوزۀ مسائلی ماجراهای 

 است که از نظر فرد، سازمان و یا جامعه اهمیت زیادی دارد.

عامل دیگری که در ایجاد و تکوین فرهنگ سازمانی مهم است، فرآیند اجتماعی سازمان  فرآیند اجتماعی سازمان: -2

گیرند که چگونه جذب سازمان شوند، با  یاد می، کنند ی خود را در سازمان باز میاز طریق این فرآیند افراد جا .است

صورت  ها به گیرند. فرآیند اجتماعی در سازمانمی هنجارها و استانداردهای سازمان آشنا شوند و رفتار مناسب را فرا 

تدریج هنجارها و  باشد و یا گاهی افراد خود به خدمت میهای حین  های توجیهی و قبل از خدمت و آموزش آموزش

 .گیرند تدریج به آنها خو می  دهند و به رفتارهای مناسب را تشخیص می

اند. تأکید بر  صورت عادت پایدار شده ها الگوهایی هستند که در سازمان شکل گرفته و به سنت ها و تشریفات: سنت

و نمادهای  ها ، نوع برخورد با کار، افراد و ارباب رجوع، تشویق به گردهماییالگوها، رفتارهای ویژه در مراسم عمومی

 .طور انتظار متقابل آنها از سازمان است کنندۀ انتظارهای سازمان از افراد و همین همگی بیان ،ارتباط

ها و کارهای برجسته مؤسسات و یا مدیران در  سازمان است که موفقیت ی ای از تاریخ گذشته نمونه ها: اسطوره

که در  طوری کند و هدف آن انگیزش کارکنان و پیروی آنها از آن الگوهاست. به صورت الگو بازگو می گذشته را به

 کارکنان دلبستگی ایجاد کند و باعث شود آنان از عضویت در سازمان احساس غرور کنند و به خود ببالند. 

 مانیتداوم فـــرهنگ ساز -7

شود. در شروع فعالیت سازمان، فرهنگ در آن با توجه به  صورت یک واحد کوچک تأسیس می معموالً، هر سازمان ابتدا به

گیری فرهنگ بستگی دارد به دالیل به وجود آمدن سازمان و جایگاه آن در  گیرد. شکل سرعت شکل می  عوامل مختلفی به

مرغوبیت کاال، کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع یا مشتریان، ابداع و نوآوری، جامعه و عوامل موفقیت آن از قبیل کارایی، 

 تالش زیاد و وفاداری نسبت به سازمان.



سپارند. عدالت،  کارمندان رفتار مدیران را پیوسته زیر نظر دارند و هر واقعۀ مهمی که نتیجۀ عمل مدیریت است را به خاطر می

. این رفتار نشانگر این است که سازمان گیری فرهنگ سازمان تأثیر دارد کلدیران در شعجله، تکبر، محبت و دیگر خصایص م

ها مجموعه  چگونه باید مسائل را حل کرد. همۀ این و زهایی در ارتقای کارکنان مهم استخواهد. چه چی ها چه می واقعاً از آن

ها را یاد  عنوان هنجارهای کار پذیرفته و آن  وانین را بههای کار این ق دهند. گروه قوانین ننوشته رفتاری در کار را تشکیل می

  یابد. آموزند و به این ترتیب یک فرهنگ تداوم می وارد می گیرند و به افراد تازه می

 داند. این سه عامل عبارتند از: استیفن رابینز نقش سه عامل را در حفظ و نگهداری یک فرهنگ در سازمان مؤثر می

 ،آمیز کار مورد نظر گزینش این است که افرادی شناسایی و استخدام شوند که برای انجام موفقیتهدف  ـ گزینش:1

 های الزم را داشته باشند. دانش، اطالعات، مهارت و توانایی

کنند که دست به دست  مدیران ارشد از طریق گفتار و کردار، هنجارها و معیارهایی را ارائه می ـ مدیریت عالی سازمان:2

 رسد. ود و پس از طی سلسله مراتب به همه جای سازمان میش می

مسئله مهم این است که افراد با فرهنگ سازمان خو بگیرند و آن را رعایت نمایند. اگر افراد با فرهنگ  پذیری: ـ جامعه3

پذیرش و  د که در سازمان رایج است.نشو سازمان آشنا نباشند پس از استخدام موجب مخدوش شدن باورها و عاداتی می

 نامند. پذیری کارکنان می رعایت فرهنگ سازمانی را جامعه

 شود: پذیری کارکنان شامل سه مرحله می جامعه

هایی است که پیش از پیوستن فرد به سازمان صورت  ها و یادگیری این مرحله مربوط به آموزش ـ مرحله پیش از ورود:

 گیرد. می

یابد که در  شود و احتماالً درمی استخدام شده متوجه واقعیت سازمان می در این مرحله فرد تازه ـ مرحلۀ رویارویی:

 انتظارات و آنچه به نظر وی واقعیت بوده است، تجدید نظر کند.

ها تبحر پیدا  در آن ،آموزد های الزم را برای انجام کارها می شده، مهارت در این مرحله فرد استخدام ـ مرحله تحول جامع:

 عکه مرحلۀ تحول جام تیدرصور. گردد گذارد و با آنان همسان می یا و هنجارهای گروهی احترام مه کند و به ارزش می

آمیز انجام شود، بر میزان تعهد فرد به سازمان و بازدهی وی اثر مثبت خواهد گذاشت و میل او به رفتن از  طور موفقیت به

 دهد. سازمان را کاهش می

 چیست؟ یادگیری -8

، را می توان یادگیری شود می ایجاد مستقیم غیر یا مستقیم تجربه اثر یک در که رفتار در دائم نسبتاً تغییرات گونه هر

 شود. می و پویا پیچیده محیط به مؤثرتر و سریع تر پاسخگویی توانایی باعث یادگیرینامید. 

 نیز یادگیرنده گیرد. سازمان قرار می یادگیری آثار دایره در افراد، تشخیص و سپردن خاطر به تفکّر، نحوه در تغییر طرفی از

 و کند می تغییر آموزد، می زمان طول در چنین سازمانی که معنی بدین کند، می تبعیت تعریف همین از فراگیری در

 شود. می متحول عملکردهایش



 یادگیری و آموزش تفاوت -9

است که طی آن مدرس، با برنامه ریزی تالش می تقال دانش هستند. آموزش فرایندی نو یادگیری دو طرف متقابل ا آموزش

عبارتی ممکن است آموزش منجر به  هکند مفاهیمی را به دانش پذیر بیاموزد، اما یادگیری مربوط به دانش پذیر است. ب

 یادگیری نشود و یا یادگیری از طریق آموزش نباشد.

 برخی از تفاوت های اساسی میان آموزش و یادگیری عبارتند از:

 ریشه و منشاء -1

 باشد؛ می آشکار و پویا ،یادگیری که درحالی است، شده ریزی برنامه و یافته سازمان شده، طرّاحی آموزش،

 انتخاب -2

فراگیر  توسط و است پذیر انعطاف یادگیری موضوع در که حالی در شود، می تعیین قبل از موضوع آموزش در

 شود؛ می تعیین

 نقش -3

 است؛ فعال فراگیر یادگیری نقش در که حالی در دارد، فعال غیر نقش فراگیر اغلب آموزش در

 چارچوب زمانی -4

 اما یادگیری همواره جاری و ادامه دار است. ،آموزش معموال زمان دار و در فواصل زمانی صورت می گیرد

 توجه کانون -5

 درونی فرآیندهای به یادگیری در اما شود، توجه می آموزش ارائه سازوکارهای و ها به فعالیت بیشتر آموزش در

 شود. می شخص توجه

چه برای ما در فرایند انتقال دانش اهمیت دارد یادگیری است. یادگیری فرایند پیوسته و مداوم است و باعث افزایش بهره وری آن

 سازمان می شود. 

 تفاوت عملکرد و یادگیری -11

یا تبدیل رفتار بالقوه به رفتار بالفعل بدانیم. در اغلب  قابل مشاهده تغییرات ناشى از یادگیرى در قالب رفتارهاى بروزعملکرد را 

متأثر از عوامل متعددى مانند انگیزش،  ،کند. عملکرد موارد، تغییرات حاصل از یادگیرى بالفاصله در عملکرد یا رفتار بروز نمى

ى یادگیرى یک شاخص هاى مختلف محیط است. به اقتضاى این عوامل، عملکرد ممکن است برا گرایش، مقتضیات و موقعیت

 صحیح یا ناصحیح باشد؛ زیرا یادگیرى تغییرى نامشهود است.

 ها سازمان در یادگیری -11

همان گونه که پیش از این گفته شده، یادگیری در سازمان یکی از عوامل کلیدی حفظ رقابت پذیری در فضای پیچیده 

افزایش مهارت های افراد باشد، و یا به صورت نظام مند اقتصادی امروز است. ممکن است آموزش به صورت پراکنده و با هدف 

و سیستمی ارائه شود. مفهوم یادگیری در سازمان به مفهوم یادگیری افراد و گروه های درونی سازمان است. اما در سازمان 

 یادگیرنده، یادگیری سازمان به عنوان یک سیستم کلی مطح است.



 ردی، یادگیری تیمی و یادگیری سازمانی مطرح می شود. به طور کلی یادگیری در سه سطح یادگیری ف

طریق افراد یاد ی باشند. توجه داریم که سازمان ها از افراد آن سازمان م ،الف( یادگیری فردی: عناصر تشکیل دهنده سازمان

گیری سازمانی، وجود عبارت دیگر اگر چه برای یاد همی گیرند اما یادگیری افراد، یادگیری سازمان ها را تضمین نمی کند. ب

 یادگیری فردی الزم است، اما کافی نیست.

گیری تیمی: معموال هر سازمان به گروه ها و تیم های مختلفی تقسیم می شود که قصد مشترك متفاوتی با دیگرگروه ب( یاد

ف متفاوتی دارای اهداها در سازمان دارند. به عبارت دیگر بخش فروش در سازمان، بخش اداری و بخش آموزش هریک 

یادگیری تیمی به این معناست که تیم ها قادر باشند به عنوان یک هویت واحد فکر کرده، خلق کنند و بیاموزند. هستند. 

 یادگیری تیمی، پلی به یادگیری سازمانی است.

بتی سازمان ها می ج( یادگیری سازمانی: در روزگار کنونی، سرمایه انسانی قلب تپنده یک سازمان و دانش و تجربه ، مزیت رقا

باشد. یادگیری سازمانی با هدف به روز رسانی دانش افراد سازمان از طریق کسب مهارت در یادگیری و نیز به اشتراك 

 گذاشتن دانش، تجربه، و بصیرت های افراد حاصل می شود.

دارد.  می نگه جا بر پا کنند، تغییر آن افراد اگر حتی را سازمان یادگیری، زیرا سیستمی است -سطح پدیده یک یادگیری

 و تولید در وظیفه یک اندازه به آموزند. یادگیری می می کنند، تولید که همانطور ها سازمان که است این فرضیات از یکی

 باشد.  می مؤثر و خدمات کاالها ارائه

 :کرد توصیف گونه این می توانرا ها سازمان در یادگیری ساختارهای و فرآیندها

 کسب دانش -1

 و سازی ذخیره کسب، با دانش های کنیم. پایه ایجاد را سازمانی دانش از ای پایه که دهد می رخ زمانی سازمانی یادگیری

 از استفاده برای اطالعاتی های سیستم استراتژیک کاربردهای شود. می ایجاد سازمان خارج و داخل در تفسیر اطالعات

 کسب برای هوش رقابتی های سیستم )مثل سازمان خارج از دانش سازی شبیه برای باشد: توانایی می شکل دو به دانش

 بدست اطالعات مجدد و ساخت تفسیر، طریق از جدید دانش ایجاد توانایی و مشابه(، صنعت با ها سایر شرکت از اطالعات

 جدید(. اطالعاتی های سیستم جدید )مثل آمده

 توزیع اطالعات -2

 این به و کند می تقسیم اعضا و واحدها بین را اطالعات سازمان، یک که دارد فرآیندی به اشاره اطالعات انتشار و توزیع

 کند. می ایجاد را جدیدی درك یا دانش و دهد می توسعه را وسیله آموزش

 سیستم ها؛ یادداشت و رو در رو مالقات تصویری(، کس، میل )پستف تلفن، قبیل از اطالعات توزیع سنتی شکالبر اَ عالوه

 های سیستم کامپیوتری، کنفرانس های سیستم ها، بولتن الکترونیکی، پست قبیل از کامپیوتری-ای رسانه ارتباطیهای 

 کنند. تسهیل را اطالعات توزیع توانند می کار جریان مدیریت های سیستم و سند تحویل های سیستم دیداری الکترونیکی،



 که حالی در را بیابد، اطالعاتی چنین کجا از نداند که باشد اطالعاتی جوی جست در است ممکن سازمانی واحد یک غالباً

 به توان ببرد. می بهره اطالعات این از دارد امکان کسی چه نداند است و ممکن باشد اطالعاتی چنین دارای دیگر واحدی

 پروژه و آنها کارشناسی مناطق افراد، از گسترده الکترونیکی توزیع لیست یک با و متخصص جایگزینی یک سرویس وسیله

 کرد. سازی تسهیل کنند، می کار آن روی آنها معموالً که هایی

 تفسیر اطالعات -3

 هنگام ها گیرند. سازمان عهده به را اطالعات تفسیر های فعالیت ها، سازمان که افتد می اتفاق هنگامی سازمانی یادگیری

 کاهش بیشتر اطالعات پردازش و به دست آوردن با اطمینان عدمشوند.  می روبرو ،ابهام و اطمینان عدم با محیط تعامل با

 باشد، پربارتر رسانه هرچه که است یابد. این می کاهش رو در رو مالقات و تصمیمات انجام با که ابهام حالی در .یابد می

 شود. می بهتر اطالعات درك

 حافظه سازمانی -4

 نه گیرندگان شوند. تصمیم می ذخیره بعدی های استفاده برای اطالعات آن در که دارد مخزنی به اشاره سازمانی حافظه

 ها، تجربه شکل به توانند می ناچیز اطالعات این کنند. می ذخیره نیز را ناچیز اطالعات بلکه اطالعات، و ها داده فقط

 قابل جنبه؛ دو کند. هر می ایفا سازمان یادگیری در حیاتی بسیار نقش سازمانی حافظه باشند. ها، ارتباطات و غیره مهارت

 در ها سازمان برای چالش ترین اصلی و دارد سازمان حافظه بودن مؤثر به بستگی یادگیری؛ بودن عملی و بودن استفاده

 .باشد می دسترس قابل سادگی به که است سازمانی حافظه آوردن بوجود اطالعات، تفسیر

دانش  مانند اطالعات ناملموس شامل یا و باشد قوانین و افراد اعداد، ارقامی مثل های داده شامل تواند می سازمانی حافظه

 ذخیره برای هایی روش به باشد. ما استراتژیکی تصمیمات در جزئیات بررسی وبحرانی  تخصص، تجربه، وقایع تاکتیکی،

را دارا  اطالعاتی های سیستم از مختلفی های نمونه ها، سازمان داریم. بیشتر نیاز اطالعات نمونه دو هر بازیابی و سازی

های  داده بازیابی و ذخیره برای اداری های سیستم و ای بودجه های سیستم موجودی، کنترل های سیستم قبیل: هستند از

رخ  تواند می زمانی سازمان در بیشتر ندارد. یادگیری وجود اطالعات ناملموس ضبط برای مشابه های سیستم اما ارقامی،

 شوند. ذخیره آینده در مرجع عنوان به الکترونیکی بطور تجربیات این که دهد

 نمودار فرایند یادگیری سازمانی بدین صورت است:

 



 سازمانی یادگیری انواع -12

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

 .بعضی یا تمام این روشها را به کار گیرد همزمان تواند می

 یادگیری انطباقی:  -1

  .گیرد در این مرحله، فرد، تیم و یا سازمان از تجربه و بازتاب آن یاد می

 .دهیم، باید حتما آن را بهتر از دفعه قبل انجام دهیم هرگاه عملی را مجددا انجام میه عبارت دیگر ب

 یادگیری آینده نگر:  -2

هایی  های آینده و کشف راه ترین فرصتبهآموزد یعنی تعریف  از آینده می افتد که سازمان یادگیری زمانی اتفاق میاین نوع 

 .دستیابی به آن برای

سازگاری داشته و بیشتر برای غلبه   انطباقی جنبه توان گفت: که یادگیری در مقایسه این نوع یادگیری با یادگیری انطباقی می

سازد چرا که اعضای  توانمند میرا  ولد و خالق داشته و سازمانحالی که نوع آینده نگر، جنبه م رود در بر مشکل به کار می

 .و خالق خواهند داشت حالت فعال ،سازمان در یادگیری بیشتر

 :یادگیری از راه عمل -3

 .ل تمرکز داردحل در عم سازی راه ل واقعی بوده و برکسب دانش و پیادهئیادگیری از راه عمل در برگیرنده مسا

نسبت به  رویی با شرایط مشکل و واکنش موثررویا این نوع یادگیری روشی است برای تسریع در یادگیری و برخورد موثر در

 .کند ها را درگیر می  تیم ،فرایند تغییرات و به عنوان یک

 .به یک سازمان یادگیرنده بسیار محوری و اساسی است سازمان، یادگیری از راه عمل برای تبدیل شدن 

 :ریستفکر کریس آگ -4

 :آرگریس یادگیری را در سه گروه طبقه بندی کرده است

 1یا یادگیری یک حلقه -1

ها به صورت ساده از طریق  و نتایج آن این نوع یادگیری سعی در حل مشکالت موجود و رفع عدم تطابق و هماهنگی کارها

سعی در حفظ  ها را صحیح نموده و ها و ارزش کند و اهداف، استراتژی بنیادین چشم پوشی می دارد. از مشکالتتغییر در کارها 

های پذیرفته شده را حفظ و  که چگونه وضع موجود و استاندارد گیرند ها یاد می نماید. در نهایت افراد و سازمان وضع موجود می

 .تطبیق دهند با شرایط خود

 2ای گیری دو حلقه -2

                                                             
1 Single Loop Learning 
2 Double Loop Learning 



ها و اهداف را نیز مورد سوال قرار داده و به  فرایندها، سیاست در این نوع یادگیری، افراد عالوه بر کشف و اصالح خطاها،

ها را نیز مورد  و حقایق در پس آن ها های قابل مشاهده بلکه علت آن پردازند. این نوع یادگیری نه تنها واقعیت می اصالح آن

 .دهد سوال قرار می

 
 یا سه حلقهیادگیری  -3

توسعه ظرفیت سازمان برای حل  یادگیری در ارتباط با این نوع یادگیری را می توان یادگیری یادگرفتن نامید. در واقع این نوع

مورد خود و محیط قرار  در ها مواجهه با تغییر مداوم فرض در، سیستم هاو  ها، ساختارها سیاست مشکالت، طراحی مجدد

 بگیرد.

ها به خوبی یاد بگیرند چگونه یادگیری یک حلقه ای و دو حلقه ای را اجرا  که سازمان زمانی اتفاق می افتداین نوع یادگیری 

 .کنند

 

 هارت های یادگیریم -13

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

 :ها عبارتند از این مهارت دهند. اهم می بهتر ارتقاء



 .تگوفگ  -  خودیادگیری؛  -  تسلط فردی؛  -  مدل های ذهنی؛  -  تفکر سیستمی؛ -

 

 :تفکر سیستمی  -1

 :آلبرت اینشتین گفته است

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

 کار دارد. جهان پیچیده شده است، مجهوالت بیشتر از داده ها است و راه حلوتغییر در اندیشه و فکر سر تفکر سیستمی با

اجزاء تبدیل  یادگرفته بودیم که برای فهم و درك مسایل و پدیده های پیچیده، آنها را به های متعدد پیش رو است. در گذشته

 بود و البته برای دیدن تصویر کالن سعی می کردیم قطعات کل ن این نگرش از دست دادنهای پنهان و سنگی کنیم اما هزینه

بی حاصل است. درمقابل این تفکر )روش  هم بچسبانیم که مانند به هم متصل کردن قطعات یک آینه شکسته  را به گسسته

بهبود می بخشد. روشی است  ای تغییر آنکه الگوهای کالن را ببینیم و توان ما را بر تحلیلی(، نگرش سیستمی کمک می کند

رای اینکه سیستمی را قادر ب .سازند و نه یک زنجیره به هم متصل از اجزاء برای روابط متعامل میان اجزاء که رفتار کل را می

ی از بفهمیم یعنی بتوانیم رفتارآن را توضیح دهیم و این مستلزم آگاه سازیم که به گونه ای اثربخش عمل کند باید آن را

 و نقش آن سیستم در سیستم بزرگتر است.  کارکرد

 مدل های ذهنی:  -2

جهان و نحوه عمل ما اثر می  ها که بر فهم ما از مفروضات و ارزش در برگیرنده باورها، که های ذهنی، الگوهایی هستند مدل

 .عدم آگاهی به مدل ذهنی، یادگیری را بی اثر یا کم اثر می کند. گذارند

 از: مدل ذهنی عبارتند گیریامل شکل عو

 ی.بزرگساالن درکودکرفتار تاثیرات  - فرهنگ و هنجارهای اجتماعی؛ - سنت، عرف و عادات؛ - دانش کسب شده؛ - تجربه؛ -

 تسلط )قابلیت های( فردی:  -3

 هنرمند یا کویژه ای از تخصص دارد. همانند یو اشیاء است. اشاره به سطح  سلط فردی به معنای احراز برتری بر افرادت 

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

 های خود را بهبود و تکامل می بخشد؛ به صورت مستمر مهارت -

 سازد؛ تر می های خود را به صورت مستمر روشن تر و عمیق چشم انداز و دیدگاه -

 دهد؛ صبر و بردباری خود را گسترش می -

 ها یاد می گیرد؛ تجربیات خود را تفسیر کرده و از آن -

 .در می یابد منصفانه ها را واقعیت -

 .نگاه عمیق و بصیرانه به پدیده ها دارد -

 



 خودیادگیری:  -4

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

 .تشویق کنند، زیردستان خود

وظایف  یادگیری مستمر و مداوم نیز جزو ه کار و انجام وظایف موجود به نحو احسن نیست، بلکهئهدف کارکنان فقط ارا

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

 :گفتگو -5

بوده و دربرگیرنده بیشترین جستجو در افکار و عقاید و  طرفه ن و کیفی ترین شکل ارتباط خالقانه و دوتگو عالی تریگف

 .عقیده و بیان افکار است و اظهار همچنین بیشترین توضیح

های  بین اجزا، جستجو برای درك مدل های ذهنی و فرض دیدن رابطه و ادگیری تیمی است. دیدن کلگفتگو ابزار و روش ی

 .های آن است و خلق معانی مشترك از ویژگی بنیانی، بازکردن مسایل

 اد به سازمانافر دلبستگیافزایش  -3

ی خود به واکاوی دالیل و آثار آن در  است و هر کسی از زاویه یدر محافل مدیریتیکی از مباحث بسیار مهم دلبستگی شغلی 

دهد فردی که دلبسته به کار و سازمان باشد، از  ها در این زمینه نشان می پردازد. بررسی های سازمانی می کسب و کار و محیط

از   های شغلی و شخصی موفقیتی آن  کند که ثمره لحاظ روحی سطح انرژی پایدار و مثبتی را برای خود و اطرافیان فراهم می

 .یک سو و پیشبرد اهداف سازمان از سوی دیگر خواهد بود

های  هاست که سیاست و تدبیر منابع انسانی در سازمان با شناخت از چنین آثار مثبتی و در راستای تقویت این امر مهم، مدت

های  ها و برنامه ها تالش برای پیشبرد این سیاستپیشرو، تکیه بر شناسایی، حفظ و تقویت دلبستگی کاری کارکنان دارند و 

 د.ان های اجرایی خود گنجانده عالیتمختلفی را در ف

 :دهد که تاثیرگزارترین عوامل بر افزایش سطح دلبستگی کاری کارکنان، عبارتند از نتایج نشان می

 شفافیت -1

ع است و این اهداف به صورت شفافی در اختیار زمانی که فردی پی ببرد که در مورد اهداف تعیین شده سازمان، کامال مطل

 های خود تر از شرایطی است که در ابهام به سر ببرد و از چرایی فعالیت تر و راضی وی قرار گرفته است، به مراتب خوشحال

 مطلع نباشد.

 تحمای -2

مدیران آن هستند و در  گذاری واضح و شفاف، برای افراد بسیار مهم است که بدانند مورد حمایت سازمان و در کنار هدف

گیرد که سازمان  ها زمانی شکل می ماند. بیشتر ناخرسندی پاسخ نمی هایشان بی ها نیاز دارند، درخواست لحظاتی که به آن



گیرد و افرادی که درگیر اجرای آن  ای را مطرح کرده، اما منابع و انرژی الزم را برای تحقق این خواسته به کار نمی خواسته

 .شوند تر می به روز دلسردتر و مایوس هستند، روز

 تناسب -3

هایشان با نیازهای  ها، عالیق و توانمندی ان تناسب بین مهارتزان، میترین عوامل دلبستگی افراد به شغل و سازم یکی از اصلی

کارکنان را از  ها باید شرایط راضی نگهداشتن اند. این واقعیت وجود دارد که سازمان شغلی است که تصدی آن را عهده دار شده

 و شغل جایگاه با متناسب فرد که بینی کنند تا یقین داشته باشند های جذب خود، پیش همان شروع استخدام و در رویه

 اند وارد آن کرده را سازمان فرهنگ

 بازخورد -4

بازخوردی به  ،خیلی از اوقات شاهد آن هستیم که تصمیمات سازمان در مورد افراد، غافلگیر کننده است و در خالل همکاری

نیازمند دریافت دیدگاه و نظر سازمان و مافوق خود، در مورد  ،شود. یقینا افراد آنان در مورد عملکرد و رفتارشان داده نمی

ها کمرنگ  ی زمینه ی مستمر بازخود در سازمان جریان نیابد، عالیق افراد به بهبود در همه ی کارشان هستند و اگر حلقه نحوه

 .وانند آنگونه که الزم است از میزان موثر بودنشان واقف شوند و رضایت یابندت شود و نمی می

 توسعه -5

  هایش تمرکز داشته باشد، اما این واقعیت ی مستمر توانمندی ای شدن، باید بر رشد و توسعه درست است که هر فرد برای حرفه

دهد که افراد  تحقیقات نشان می د.و یادگیری کارکنان را فراهم آور های توسعه نیز باید زمینه  نیز انکار ناپذیر است که سازمان

شوند و عالقه  های خود می تر مشغول انجام مسئولیت تر و مطلوب در صورت مساعد بودن شرایط رشد و توسعه، بسیار دلگرم

 .دهند های سازمان از خود نشان می بیشتری به ماندگاری در محیط

توانیم به صدای مشتری گوش کنیم، حال آنکه زمان شنیدن و پاسخگویی در  یم تا جایی که میکن ها تالش می ما در سازمان

آفرینی برای کارکنان بپردازیم. بدین  تر به ارزش بایست به نحوی شایسته و فعال برابر صدای کارکنان فرارسیده است و می

رخوردار باشد تا دیدگاه رو به جلو داشته، کارکنان را به بایست از شجاعت و درایت کافی ب ترتیب، تیم مدیریت منابع انسانی می

داشتن تفکر خارج از چارچوب ترغیب نموده، راهکارهای جسورانه ارائه کند تا احساس تعلق کارکنان را افزایش داده و 

زۀ حقوق، پاداش و نگهداشت نیروی خود را بیفزاید. در بسیاری از موارد، استفاده از راهکارهای نوین فناوری اطالعات در حو

های امروزی و  های سازمانی برای بقای سازمان مشی افزارهای نگارش و متابعت از خط تر از آن، استفاده از نرم مزایا و مهم

 .شوند افزار فرهنگی، حیاتی تلقی می توسعه نرم


