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 »بسمه تعالی« 

 

 

 

  

 �ھاد��ه سازی ����گ یاد��ری � سازمان

 

  

  جهت کسب اطالعات بیشتر پیرامون سایر جزوات و همچنین اطالع از آخرین دستاوردهاي ما به سایت

www.bazarbors.com  

  .مراجعه فرمایید

 

  

  تکثیر از این جزوه با ذکر نام آموزشگاه بازار بورس دات کام مجاز می باشدهر گونه 
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 .می باشد )شرکت طلیعه کاوش(کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به آموزشگاه بازار بورس دات کام 

  

 

در میان support@bazarbors.comاز خوانندگان عزیز تقاضا می شود هر گونه اشکال در این جزوه را به ایمیل 

 .گذاشته تا در اسرع وقت اصالحات انجام پذیرد
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  فصل اول دوره نهادینه سازي فرهنگ یادگیري در سازمان

  مقدمه -1

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

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

یادگیري سازمانی یکی از مهم ترین عوامل در راستاي چابک سازي سازمان ها و . سازي تقاضاهاي متنوع مشتریان هستند

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

 فرهنگ چیست؟ - 2

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

جغرافیاي منطقه، . گیرد هاي طبیعی و نیروهاي اجتماعی سرچشمه می اي است که با توجه به خواسته فت که فرهنگ پدیدهگ

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

گذارد و  آورند که بر رفتار انسانی تأثیر می را پدید میاي از ارزشها و باورها مجموعه، گذاشته و در ترکیبی سازگار با یکدیگر

  .سازد ارتباط میان مردم را آسان می

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

  .کند می

  

 سازمان چیست؟ - 3

  . یافته از روابط متقابل افراد براي دست یافتن به هدفهاي معین ست از فرایندهاي نظامسازمان عبارت ا

  :می شودپنج عنصر  شاملاین تعریف 

 .شود سازمان همیشه از افراد تشکیل می -1

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

 .نظام بخشیدتوان  این روابط متقابل را می -3

هر فرد انتظار . گذارند کلیۀ افراد در سازمان داراي هدفهاي مشخصی هستند و بعضی از این هدفها در عملکرد آنها اثر می -4

 .دارد که از طریق همکاري در سازمان به هدفهاي شخصی خود نیز نایل شود

اعضاي سازمانها براي دست یافتن به کند و  این روابط متقابل همچنین نیل به هدفهاي مشترك سازمان را میسر می -5

  .کنند هدفهاي فردي، حصول هدفهاي مشترك سازمانی را دنبال می

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

  . نماید ازمان است، منعکس میتعیین نقشها، روابط بین افراد، فعالیتها و سایر ویژگیهاي س
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  فرهنگ سازمانی چیست؟ - 4

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

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

  .دیگر است

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

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

از جمله این نوع . سته یک فعالیت، آن را وارد فرهنگ سازمانی می کنندمعموال مدیران و رهبران سازمان ها براي اجراي پیو

فرهنگ ها می توان به فرهنگ تکریم ارباب رجوع، فرهنگ پاسخگویی، فرهنگ نظم، فرهنگ صداقت و شفافیت و فرهنگ 

  . یادگیري اشاره کرد

مناسب در سازمان می شود، هزینه هاي ایجاد فرهنگ مناسب در سازمان عالوه بر این که باعث اجراي پیوسته هنجارهاي 

  . نظارت و بازرسی را کاهش داده و موجب تسریع اجراي فعالیت و افزایش بهره وري سازمانی می شود

  ویژگی هاي فرهنگ سازمانی  - 5

از ویژگیهاي ای یک سیستم از مجموعهء نسبت به یک سازمان بدانیم،در صورتیکه فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترك اعضا

  :ویژگی عبارتند از 10. نهد یا براي آنها ارزش قائل است اصلی تشکیل شده است که سازمان به آنها ارج می

  .میزان مسئولیت، آزادي عمل و استقاللی که افراد دارند: خالقیت فردي -1

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

  .بلندپرازي کنند

  .نماید رود انجام شود، مشخص می میزانی که سازمان هدفها و عملکردهایی را که انتظار می: رهبري -3

  .کنند اي که واحدهاي درون سازمان به روش هماهنگ عمل می درجه: یکپارچگی -4

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

  .کنند آنها حمایت می

  .کنند تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم که مدیران بر رفتار افراد اعمال می: کنترل -6

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

بر اساس شاخصهاي عملکرد ) یعنی افزایش حقوق و ارتقاي مقام(میزان که شیوة تخصیص پاداش : سیستم پاداش -8

  .بازي و از این قبیل شاخصها کارکنان قرار دارد نه بر اساس سابقه، پارتی

  .هاي آشکار باشندشوند با تعارض بسازند و پذیراي انتقاد اي که افراد تشویق می میزان یا درجه: سازش با پدیدة تعارض -9

  .شود اي که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب احتیاجات رسمی محدود می میزان یا درجه: الگوي ارتباطی - 10
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  عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان  -6

اساسی فرهنگ و اي  ، الیۀ پایهالیۀ دیگرو  نخستین الیه،ارزشها و باورها. فرهنگ سازمان از دو الیه اصلی تشکیل شده است

عوامل . هاي سازمانی اشاره داردان است که به ارزشهاي زیربنایی، مفروضات، باورها و فرآیندهاي فکري افراد و گروهسازم

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

   :شود ذکرشده توضیح مختصري داده می

. ارزشهاي فرهنگ سازمان معموالً بازتابی از ارزشهاي جامعه و محیطی است که سازمان در آن قرار دارد  :ارزشها -1

و  اند عنوان راه حلهاي معتبر براي مشکالت پذیرفته شده ها و تمایالت و نظراتی هستند که عمدتاً به درواقع ایده

 .است فاتتشری و نمایشگر نمادهاي ملموس مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم

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

بعضی از باورها مربوط به نکات جزئی زندگی روزمره و بعضی از آنها در حوزة مسائلی . ماجراهاي اداري محیط کار

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

عامل دیگري 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 ي خود را در سازمان باز میاز طریق این فرآیند افراد جا .است

صورت  فرآیند اجتماعی در سازمانها به. گیرندمی نا شوند و رفتار مناسب را فرا هنجارها و استانداردهاي سازمان آش

تدریج هنجارها و  باشد و یا گاهی افراد خود به آموزشهاي توجیهی و قبل از خدمت و آموزشهاي حین خدمت می

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

تأکید بر . اند صورت عادت پایدار شده ا الگوهایی هستند که در سازمان شکل گرفته و بهسنته  :سنتها و تشریفات

الگوها، رفتارهاي ویژه در مراسم عمومی، نوع برخورد با کار، افراد و ارباب رجوع، تشویق به گردهماییهاو نمادهاي 

  .قابل آنها از سازمان استطور انتظار مت کنندة انتظارهاي سازمان از افراد و همین همگی بیان ،ارتباط

سازمان است که موفقیتها و کارهاي برجسته مؤسسات و یا مدیران در گذشته  ي اي از تاریخ گذشته نمونه  :ها اسطوره

که در کارکنان  طوري به. کند و هدف آن انگیزش کارکنان و پیروي آنها از آن الگوهاست صورت الگو بازگو می را به

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

  تداوم فـــرهنگ سازمانی -7

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

گیري فرهنگ بستگی دارد به دالیل به وجود آمدن سازمان و جایگاه آن در  شکل. گیرد سرعت شکل می عوامل مختلفی به
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آن از قبیل کارایی، مرغوبیت کاال، کیفیت ارائه خدمات به ارباب رجوع یا مشتریان، ابداع و نوآوري،  جامعه و عوامل موفقیت

  .تالش زیاد و وفاداري نسبت به سازمان

عدالت، . سپارند 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 . گیري فرهنگ سازمان تأثیر دارد کلمحبت و دیگر خصایص مدیران در ش عجله، تکبر،

همۀ اینها مجموعه . چگونه باید مسائل را حل کرد و زهایی در ارتقاي کارکنان مهم استچه چی. خواهد واقعاً از آنها چه می

عنوان هنجارهاي کار پذیرفته و آنها را یاد  گروههاي کار این قوانین را به. دهند قوانین ننوشته رفتاري در کار را تشکیل می

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

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

 ،آمیز کار مورد نظر هدف گزینش این است که افرادي شناسایی و استخدام شوند که براي انجام موفقیت  :گزینشـ 1

  .هاي الزم را داشته باشنددانش، اطالعات، مهارت و توانایی

ه دست کنند که دست ب مدیران ارشد از طریق گفتار و کردار، هنجارها و معیارهایی را ارائه می :ـ مدیریت عالی سازمان2

  .رسد شود و پس از طی سلسله مراتب به همه جاي سازمان می می

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

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

  .نامند پذیري کارکنان می رعایت فرهنگ سازمانی را جامعه

  :شود پذیري کارکنان شامل سه مرحله می جامعه

این مرحله مربوط به آموزشها و یادگیریهایی است که پیش از پیوستن فرد به سازمان صورت  :ـ مرحله پیش از ورود

  .گیرد می

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

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

در آنها تبحر پیدا  ،آموزد شده، مهارتهاي الزم را براي انجام کارها می در این مرحله فرد استخدام  :ـ مرحله تحول جامع

 عکه مرحلۀ تحول جام تیدرصور. گردد گذارد و با آنان همسان می یکند و به ارزشها و هنجارهاي گروهی احترام م می

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

  .دهد سازمان را کاهش می

 چیست؟ ادگیريی - 1

. شود، را می توان یادگیري نامید 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 یادگیري
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 نیز یادگیرنده سازمان. گیرد قرار می یادگیري 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 فراگیري در

  .شود می متحول عملکردهایش

  ویادگیري آموزش تفاوت - 2

آموزش فرایندي است که طی آن مدرس، با برنامه ریزي تالش می . و یادگیري دو طرف متقابل انتقال دانش هستند آموزش

عبارتی ممکن است آموزش منجر به  هب. کند مفاهیمی را به دانش پذیر بیاموزد، اما یادگیري مربوط به دانش پذیر است

  .یادگیري نشود و یا یادگیري از طریق آموزش نباشد

 :ی از تفاوت هاي اساسی میان آموزش و یادگیري عبارتند ازبرخ

 ریشه و منشاء -1

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

 انتخاب -2

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

 شود؛ می تعیین

  نقش -3

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

  چارچوب زمانی -4

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

  توجه کانون -5

 درونی فرآیندهاي به یادگیري در اما شود، توجه می آموزش ارائه سازوکارهاي و ها به فعالیت بیشتر آموزش در

 .شود می شخص توجه

یادگیري فرایند پیوسته و مداوم است و باعث افزایش بهره وري . آنچه براي ما در فرایند انتقال دانش اهمیت دارد یادگیري است

  . سازمان می شود

  فاوت عملکرد و یادگیريتت - 3

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

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

به اقتضاى این عوامل، عملکرد ممکن است براى یادگیرى یک شاخص . ف محیط استهاى مختل گرایش، مقتضیات و موقعیت

  .صحیح یا ناصحیح باشد؛ زیرا یادگیرى تغییرى نامشهود است
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  درسازمانهاادگیريی - 4

همان گونه که پیش از این گفته شده، یادگیري در سازمان یکی از عوامل کلیدي حفظ رقابت پذیري در فضاي پیچیده 

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

اما در سازمان . مفهوم یادگیري در سازمان به مفهوم یادگیري افراد و گروه هاي درونی سازمان است. و سیستمی ارائه شود

  .کلی مطح استیادگیرنده، یادگیري سازمان به عنوان یک سیستم 

  . به طور کلی یادگیري در سه سطح یادگیري فردي، یادگیري تیمی و یادگیري سازمانی مطرح می شود

طریق افراد یاد توجه داریم که سازمان ها از . ی باشندافراد آن سازمان م ،عناصر تشکیل دهنده سازمان: یادگیري فردي) الف

عبارت دیگر اگر چه براي یادگیري سازمانی، وجود هب. ها را تضمین نمی کند می گیرند اما یادگیري افراد، یادگیري سازمان

  .یادگیري فردي الزم است، اما کافی نیست

معموال هر سازمان به گروه ها و تیم هاي مختلفی تقسیم می شود که قصد مشترك متفاوتی با دیگرگروه : گیري تیمییاد) ب

داراي اهداف متفاوتی ش در سازمان، بخش اداري و بخش آموزش هریک به عبارت دیگر بخش فرو. ها در سازمان دارند

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

  .یادگیري تیمی، پلی به یادگیري سازمانی است

سانی قلب تپنده یک سازمان و دانش و تجربه ، مزیت رقابتی سازمان ها می در روزگار کنونی، سرمایه ان: یادگیري سازمانی) ج

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

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

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

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

  . باشد می مؤثر و خدمات کاالها

 :کرد توصیف گونه این می توانرا ها سازمان در یادگیري ساختارهاي و فرآیندها

 کسب دانش -1

 و سازي ذخیره کسب، با دانش هاي پایه. کنیم ایجاد را سازمانی دانش از اي پایه که دهد می رخ زمانی سازمانی یادگیري

 دانش از استفاده براي اطالعاتی هاي سیستم استراتژیک کاربردهاي .شود می ایجاد سازمان خارج و داخل در تفسیر اطالعات

 از اطالعات کسب براي هوش رقابتی هاي سیستم مثل( سازمان خارج از دانش سازي شبیه براي توانایی: باشد می شکل دو به

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

  ).جدید اطالعاتی هاي سیستم مثل(
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 توزیع اطالعات -2

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

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

 سیستم ها؛ یادداشت و رو در رو مالقات ،)تصویري پست(فکس، میل  تلفن، قبیل از اطالعات توزیع سنتی بر اَشکال عالوه

 هاي سیستم کامپیوتري، کنفرانس هاي سیستم ها، بولتن الکترونیکی، پست قبیل از کامپیوتري-اي رسانه هاي ارتباطی

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

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

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

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

  .کرد سازي تسهیل کنند، می کار آن روي آنها معموالً که هایی

 تفسیر اطالعات -3

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

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

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

 .شود می بهتر اطالعات

 حافظه سازمانی -4

 فقط نه گیرندگان تصمیم. شوند می ذخیره بعدي هاي استفاده براي اطالعات آن در که دارد مخزنی به اشاره سازمانی حافظه

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

 بودن استفاده قابل جنبه؛ دو هر. کند می ایفا سازمان یادگیري در حیاتی بسیار نقش سازمانی حافظه .ارتباطات و غیره باشند

 اطالعات، تفسیر در ها سازمان براي چالش ترین اصلی و دارد سازمان حافظه بودن مؤثر به بستگی یادگیري؛ بودن عملی و

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

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

 سازي ذخیره براي هایی روش به ما. باشد استراتژیکی تصمیمات در جزئیات بررسی بحرانی و تخصص، تجربه، وقایع تاکتیکی،

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

 اما هاي ارقامی، داده بازیابی و ذخیره براي اداري هاي سیستم و اي بودجه هاي سیستم موجودي، کنترل هاي سیستم :قبیل

 این که رخ دهد تواند می زمانی سازمان در بیشتر یادگیري. ندارد وجود اطالعات ناملموس ضبط براي مشابه هاي سیستم

 .شوند ذخیره آینده در مرجع عنوان به الکترونیکی بطور تجربیات

  :نمودار فرایند یادگیري سازمانی بدین صورت است
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 انواعیادگیریسازمانی -5

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

  .بعضی یا تمام این روشها را به کار گیردتواندهمزمان  می

  : یادگیري 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

  : یادگیري آینده نگر -2

ترین فرصتهاي آینده و کشف راههایی بهآموزد یعنی تعریف  افتد که سازماناز آینده می زمانی اتفاق میاین نوع یادگیري 

  .برایدستیابی به آن

سازگاري داشته و بیشتر براي غلبه بر  که یادگیریانطباقی جنبه: توان گفت در مقایسه این نوع یادگیري با یادگیري انطباقی می

سازد چرا که اعضاي سازمان  توانمند میرا  ولد و خالق داشته و سازماننوع آینده نگر، جنبه م رود درحالی که مشکل به کار می

  .حالت فعالو خالق خواهند داشت ،در یادگیري بیشتر

  :یادگیري از راه عمل -3

  .حل در عمل تمرکز دارد سازي راه ل واقعی بوده و برکسب دانش و پیادهئیادگیري از راه عمل در برگیرنده مسا

نسبت به رویی با شرایط مشکل و واکنش موثرن نوع یادگیري روشی است براي تسریع در یادگیري و برخورد موثر دررویاای

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

  .به یک سازمان یادگیرنده بسیار محوري و اساسی است سازمان، یادگیري از راه عمل براي تبدیل شدن 

 :ریسیس آگتفکر کر -4

  :آرگریس یادگیري را در سه گروه طبقه بندي کرده است
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  1يا یادگیري یک حلقه -1

این نوع یادگیري سعی در حل مشکالت موجود و رفع عدم تطابق و هماهنگی کارهاو نتایج آنها به صورت ساده از طریق تغییر 

ها را صحیح نموده وسعی در حفظ وضع  ها و ارزش کند و اهداف، استراتژي از مشکالتبنیادین چشم پوشی می. در کارها دارد

هاي پذیرفته شده را حفظ و با  گیرندکه چگونه وضع موجود و استاندارد ها یاد می در نهایت افراد و سازمان. نماید موجود می

  .شرایط خودتطبیق دهند

  2اي گیري دو حلقه -2

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

این نوع یادگیري نه تنها واقعیتهاي قابل مشاهده بلکه علت آنهاو حقایق در پس آنها را نیز مورد سوال قرار . پردازند آنمی

  .دهد می

  
 يا یادگیري سه حلقه -3

در واقع این نوعیادگیري در ارتباط باتوسعه ظرفیت سازمان براي حل . نامید این نوع یادگیري را می توان یادگیري یادگرفتن

  .بگیردمورد خود و محیط قرار درمواجهه با تغییر مداوم فرضهادر، سیستم هاو  ها، ساختارهامشکالت، طراحی مجددسیاست

یک حلقه اي و دو حلقه اي را اجرا  این نوع یادگیري زمانی اتفاق می افتدکه سازمانها به خوبی یاد بگیرند چگونه یادگیري

  .کنند

                                                             
1 Single Loop Learning 
2
 Double Loop Learning 
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 هارت هاي یادگیريم - 6

بدین معنا کهاین مهارتها، ظرفیت و استعداد شخص را براي یادگیري موثرتر و بهتر . یادگیري موثر نیازمند چندمهارت است

  :اهم این مهارتها عبارتند از. دهند ارتقاءمی

  .تگوفگ -خودیادگیري؛ - تسلط فردي؛ -مدل هاي ذهنی؛ - تفکر سیستمی؛ -

 

  :تفکر سیستمی -1

  :آلبرت اینشتین گفته است

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

بیشتر از داده ها است و راه حلهاي  جهان پیچیده شده است، مجهوالت. کار داردوتغییر در اندیشه و فکر سرتفکر سیستمی با

در گذشتهیادگرفته بودیم که براي فهم و درك مسایل و پدیده هاي پیچیده، آنها را بهاجزاء تبدیل کنیم . متعدد پیش رو است

را  گسستههاي پنهان و سنگین این نگرش از دست دادنکلبود و البته براي دیدن تصویر کالن سعی می کردیم قطعات اما هزینه

، )روش تحلیلی(درمقابل این تفکر . هم بچسبانیم که مانند به هم متصل کردن قطعات یک آینه شکستهبی حاصل است به

روشی است براي روابط . نگرش سیستمی کمک می کندکه الگوهاي کالن را ببینیم و توان ما را براي تغییر آنبهبود می بخشد

راي اینکه سیستمی را قادر سازیم که به ب. ه یک زنجیره به هم متصل از اجزاءمتعامل میان اجزاء که رفتار کل را میسازند و ن

ش آن گونه اي اثربخش عمل کند باید آن رابفهمیم یعنی بتوانیم رفتارآن را توضیح دهیم و این مستلزم آگاهی از کارکردو نق

  .سیستم در سیستم بزرگتر است

باید دانست که تمامی . سیستم که سبب بروز مشکالت باشد وجود نداردتفکر سیستمی به ما می آموزدکه چیزي در بیرون 

. تفکر سیستمی راه و روشی براي کل نگري است . اسباب و علل مسائل در درون سیستم نهفته است و جزئی از آن است

تغییر و تحول است  ادراك الگوهاي. چارچوبی که تاکید آن بر دریافت روابط داخلی پدیده هاست و نه شناسایی تک تک آن ها

  .و نه شناختی ایستا
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  : مدل هاي ذهنی -2

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

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

  :از ندمدل ذهنی عبارت امل شکل گیريعو

  .یبزرگساالن درکودکرفتار تاثیرات  - فرهنگ و هنجارهاي اجتماعی؛ - سنت، عرف و عادات؛ - دانش کسب شده؛ - تجربه؛ -

  : فردي) قابلیت هاي(تسلط  -3

 هنرمند یکهمانند . ویژه اي از تخصص دارداشاره به سطح . سلط فردي به معناي احراز برتري بر افرادو اشیاء استت 

  :نظامی است که طیآن فرد. یاصنعتگر که خود را متعهد به یادگیري مادام العمر می کند

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

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

 دهد؛ صبر و بردباري خود را گسترش می -

 یر کرده و از آنها یاد می گیرد؛تجربیات خود را تفس -

 .در می یابد واقعیتها را منصفانه -

 .نگاه عمیق و بصیرانه به پدیده ها دارد -

  

  : خودیادگیري -4

تمامی اعضاي سازمان باید آگاهانه و با اشتیاق مسئولیتیادگیري خود را بپذیرند، و از آن حمایت و آن را درمیان اطرافیان 

  .تشویق کنند، زیردستان خودو

وظایف یادگیري مستمر و مداوم نیز جزوه کار و انجام وظایف موجود به نحو احسن نیست، بلکهئهدف کارکنان فقط ارا

  .و این امر نیازمند تعهد به خود یادگیري است. افراد باید یادبگیرند کهچگونه به طور مستمر بیاموزند. آنهاست

 :گفتگو -5

انه و دوطرفهبوده و دربرگیرنده بیشترین جستجو در افکار و عقاید و تگو عالی ترین و کیفی ترین شکل ارتباط خالقگف

  .همچنین بیشترین توضیحو اظهارعقیده و بیان افکار است

دیدن رابطهبین اجزا، جستجو براي درك مدل هاي ذهنی و فرضهاي  و دیدن کل. ادگیري تیمی استگفتگو ابزار و روش ی

  .از ویژگیهاي آن استبنیانی، بازکردن مسایلو خلق معانی مشترك 
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  افزایش دلبستگی افراد به سازمان - 3

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

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

از   هاي شغلی و شخصی موفقیتي آن  کند که ثمره لحاظ روحی سطح انرژي پایدار و مثبتی را براي خود و اطرافیان فراهم می

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

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

هاي  ها و برنامه ها تالش راي پیشبرد این سیاستپیشرو، تکیه بر شناسایی، حفظ و تقویت دلبستگی کاري کارکنان دارند و ب

  .دان هاي اجرایی خود گنجانده عالیتمختلفی را در ف

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

 شفافیت -1

است و این اهداف به صورت شفافی در اختیار  زمانی که فردي پی ببرد که در مورد اهداف تعیین شده سازمان، کامال مطلع

هاي  تر از شرایطی است که در ابهام به سر ببرد و از چرایی فعالیت تر و راضی وي قرار گرفته است، به مراتب خوشحال

 .مطلع نباشدخود

 تحمای -2

دیران آن هستند و در گذاري واضح و شفاف، براي افراد بسیار مهم است که بدانند مورد حمایت سازمان و م در کنار هدف

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

گیرد و افرادي که درگیر اجراي آن  اي را مطرح کرده، اما منابع و انرژي الزم را براي تحقق این خواسته به کار نمی خواسته

 .شوند تر می ه روز دلسردتر و مایوسهستند، روز ب

 تناسب -3

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

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

 وفرهنگ شغل باجایگاه متناسب فرد که  بینی کنند تا یقین داشته باشند هاي جذب خود، پیش همان شروع استخدام و در رویه

 اند وارد آن کرده را سازمان

 بازخورد -4

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

نیازمند دریافت دیدگاه و نظر سازمان و مافوق خود، در مورد  ،یقینا افراد. شود آنان در مورد عملکرد و رفتارشان داده نمی
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ها کمرنگ  ي زمینه ي مستمر بازخود در سازمان جریان نیابد، عالیق افراد به بهبود در همه ي کارشان هستند و اگر حلقه نحوه

 .ه که الزم است از میزان موثر بودنشان واقف شوند و رضایت یابندتوانند آنگون شود و نمی می

 توسعه -5

  هایش تمرکز داشته باشد، اما این واقعیت ي مستمر توانمندي اي شدن، باید بر رشد و توسعه درست است که هر فرد براي حرفه

دهد که افراد  تحقیقات نشان می.دا فراهم آورو یادگیري کارکنان ر هاي توسعه نیز باید زمینه  نیز انکار ناپذیر است که سازمان

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

  .دهند هاي سازمان از خود نشان می بیشتري به ماندگاري در محیط

توانیم به صداي مشتري گوش کنیم، حال آنکه زمان شنیدن و پاسخگویی در  میکنیم تا جایی که  ها تالش می ما در سازمان

بدین . آفرینی براي کارکنان بپردازیم تر به ارزش بایست به نحوي شایسته و فعال برابر صداي کارکنان فرارسیده است و می

ا دیدگاه رو به جلو داشته، کارکنان را به بایست از شجاعت و درایت کافی برخوردار باشد ت ترتیب، تیم مدیریت منابع انسانی می

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

و  در بسیاري از موارد، استفاده از راهکارهاي نوین فناوري اطالعات در حوزة حقوق، پاداش. نگهداشت نیروي خود را بیفزاید

هاي امروزي و توسعه  هاي سازمانی براي بقاي سازمان مشی افزارهاي نگارش و متابعت از خط مزایا و مهمتر از آن، استفاده از نرم

 .شوند افزار فرهنگی، حیاتی تلقی می نرم
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  فصل دوم

در فصل اول تالش شد تا کلیاتی در زمینه دانش و لزوم توجه به جمع اوري، اشتراك و انتشار دانش در اختیار 

ها در بازارهاي  همان طور که اشاره شد در عصر جدید دانش، پایدارترین مزیت رقابتی سازمان. شما قرار گیرد

ري از محیط پیرامونی را داشته باشند و سازو توانند باقی بمانند که هنر یادگی هاییمی رقابتی است و سازمان

ها و  ها و فرایندهاي خود تعبیه کنند که دانش بدست آمده از آزمون و خطاها، شکست کارهایی در سیستم

ها را مستند و ذخیره سازي کنند و به تناسب نیاز خود در اختیار افرادي که براي  ها و ناکامی ها، کامیابی موفقیت

  .ن نیاز دارند بگذارندتصمیم گیري به آ

اگر بخواهیم این مفهوم را در قالب یک مثال ارائه کنیم باید گفت دانش همانند چشمه اي جوشان است کهآب 

دهد؛ اگر بتوانیم مسیر این چشمه را کانال کشی کنیم و در مخزنی آن را  زالل و قابل استفاده اي را به ما ارائه می

هاي حاصلخیز  شود که این آب را به سمت مزارع مرغوب و خاك هم میذخیره سازي نماییم این امکان فرا

. ایم ایم و هم محصوالت متنوع و پرباري را بوجود آورده با این کار هم از آب استفاده بهینه کرده. هدایت کنیم

  .رود اما اگر این آب زالل هدایت نشود قطعاًبه دریا ریخته یا هرز می

کند و متاسفانه موارد بسیاري وجود دارد  ها نیز صدق می ت دانش در سازماناین مثال در مورد وضعیت مدیری

هاي سازمانی افراد با مهارت و تجربه به خاطر عدم هدایت درست به سایر افراد منتقل نشده و یا در  که تجربه

اند به دلیل عدم  ندهها با هزینه بسیاري به این مرحله رسا ماند یا نیرویی که سازمان سازمان بال استفاده باقی می

 .ها براي سازمان فاقد اثرمفیدخواهد بود شوند و همه آن زحمات و هزینه استفاده درست از سازمان خارج می

اند و تعالی طلبی  یک سازمان یادگیرنده متشکل از کارکنانی است که همواره تشنه یادگیري و پیشرفت مداوم

هر روز . و استفاده بهینه تر و پرمهارت تر از دانش ببینندانسانی خود را در بهتر شدن مداوم و یادگیري 

ها از  افراد این سازمان. ها و تجربیات جدید کسب کنند و حرفه اي تر از گذشته عمل نمایند خواهند مهارت می

کنند دو روز یکسان نداشته باشند و بهتر و موثرتر و کم هزینه  کارهاي تکراري و روزمرگی بیزارند و تالش می

  ر از گذشته کار کنندت
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  فرهنگ یادگیري در سازمان ضرورت وجود

براي اینکه بخواهیم در مورد ضرورت مدیریت دانش و لزوم یادگیري در سازمان صحبت کنیم باید بدانیم در 

ها ومکانیزمی چه عواقب و تبعاتی دامنگیر سازمان خواهد شد و سازمان در چه  صورت فقدان چنین سیستم

تواند چه  هایی می ب پذیر خواهد شد؟ از سوي دیگر باید دریابیم که وجود چنین سیستمهایی آسی زمینه

  .هایی را در جهت پیشرفت و بهبود در اختیار سازمان بگذارد هایی به سازمان کند و چه فرصت کمک

  :سرعت تحوالت

براي اینکه . باشندهاي کسب و کار در حال تغییر و تحول دائمی  شودجریان تحوالت اقتصادي باعث می

ها بتوانند همگام و همراه تحوالت به جلو حرکت کنند و از قافله کسب و کار عقب نمانند باید دائماً از  سازمان

یعنی . هاي جدید محیطی را بیاموزند تغییرات محیطی خود مطلع شوند و شیوه متناسب کردن خود با چالش

د و پایش مستمر تغییرات داشته باشند و از سوي دیگر براي ها باید از سویی مکانیزم هایی براي رص سازمان

این مهم نیازمند آن است که . فائق آمدن بر مشکالت و متناسب سازي خود با روندهاي جدید فکري بکنند

سیستمی براي این کار طراحی شود تا دانش موجود در این تحوالت و مشکالتی که در اثر آن براي سازمان به 

هاي تصمیم گیر آن منتقل شود وگرنه سازمان  تعامالت روزمره سازمان انتزاع شود و به الیه آید از وجود می

شود که در عصر جدید هیچ جایی در معادالت روزمره ندارد و روندهاي کسب و کار  تبدیل به دایناسوري می

ر قرن جدید متولد شود همه ها دایناسوري د برند کما اینکه اگر مانند بسیاري از فیلم به زودي آن را از بین می

هاي الزم براي بقا در عصر جدید را ندارد و تکامل الزم را  تالش خواهند کرد آن را نابود کنند چرا که بایسته

  .براي سازگاري با طبیعت فعلی را ندارد

  :مکانیزم اصالح کننده

وقتی مکانیزیمی براي . نباشدها  شود سیستمی براي یافتن اشتباهات و اصالح آن فقدان مدیریت دانش باعث می

شود و دائماً اشتباه خود را  پیدا کردن اشتباهات و تصحیح مسیر وجود ندارد طبعاً سازمان متوجه اشکال کار نمی

مدیریت دانش سیستمی است که به . کند تا این اشتباهات آن را به مرز فنا و ورشکستگی سوق دهد تکرار می

کجاي کار را اشتباه کرده است و چه خطاهایی را در مدت انجام عملیات کند تا متوجه شود  سازمان کمک می
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گوید آیا استراتژي و  هاي اصلی کسب و کار مرتکب شده است به عنوان مثال مدیریت دانش به سازمان می

اند درست بوده و موجب پیشرفت سازمان شده است؟ آیا پیش بینی که  راهبردهایی که براي سازمان تدوین شده

ورد روندها وجود داشته است مطابق با واقعیت بوده است؟ آیا مسیر پیشرفت و سودآوري سازمان منطبق در م

با واقعیاتی که در طول زمان اتفاق افتاده است، مسیر درآمدزا و ثروت آفرینی بوده است؟ اگر نه کجاي کار را 

خواهند از گذشته بهتر شوند  هستند و میاید؟ مدیریت دانش به مدیرانی که در حال یادگیري مداوم  اشتباه کرده

  .کند و از تکرار تصمیم اشتباه جلوگیري می نماید اشتباهاتشان را بازگو می

  :داخلی فرایندهايکارامدي 

اگر سیستمی براي مدیریت دانش ایجاد شده در سازمان نباشد آن گاه فرایندها به قدري پرهزینه و ناکارامد 

. هاي جدید مستلزم یادگیري مداوم است استفاده از فناوري. تهدید خواهد کردخواهد شد که بقاي سازمان را 

هاي نهفته استفاده  باید در حال آموختن و مستند کردن تجربیات باشید تا بتوانید از امکانات بالقوه و فرصت

با هزینه کمتر هاي نوین را به خدمت بگیرید و فرایندهاي داخلی را  کندفناوري یادگیري به شما کمک می. کنید

هاي اتوماسیون و دبیرخانه اي که در  به عنوان مثال فرض کنید اگر بخواهید به جاي سیستم. انجام دهید

ها استفاده  شود از پیک و انتقال دستی نامه سازمانتان وجود دارد و با کمترین زحمت و هزینه مستندات منتقل می

ها چقدر عقب می افتید؟  هستند و در مقایسه با سایر سازمانکنید فرایندهاي قدیمی چقدر پرهزینه و ناکارامد 

  .ها عقب خواهید افتاد کنند شما هرچقدر سریع تر هم بیل بزنید باز از آن وقتی رقبایتان از تراکتور استفاده می

  :نیروهاي توانمندوفاداري و اثربخشی 

ذهن این افراد مانند . هاي افراد توانمند و دانش محور به روز بودن و یادگیري مداوم است اصوالً یکی از ویژگی

بنابراین . دانند اگر بمانند مانند مرداب راکد خواهند شد این افراد می. رود در جریان و پیشرفت روزانه است

پرتالش بودن و جلوتر بودن از بقیه از . دکنند عادت یادگیري را دائماً در خود تقویت کنن تالش می

کنند که هنوز به صورت روال جاري در سازمان  این افراد کارهایی را امتحان می. هاي این افراد است خصیصه

شود نه مکانیزمی براي استفاده از دانش این افراد  ها باعث می فقدان مدیریت دانش در سازمان. نیامده است

اشته باشد و نتوانیم سایر افراد را از تجربیات و دانش این دسته از افراد بهره مند کنیم در سازمان وجود د پیشرو
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ها خود را  ها منتقل کنیم تا آن ها و تجربیات سایر افراد را به آن و نه سیستمی براي اینکه اطالعات سایر قسمت

نوآوري مزموم است و به چشم وقتی فرهنگ یادگیري وجود ندارد، وقتی خالقیت و . در مسیر پیشرفت ببینند

ها  وقتی این کارکنان نتوانند در سازمان بهبودي پدید بیاورند روحیه کمال طلبی آن. شود دردسر به آن نگاه می

کنند و یا آنچنان دچار  شود و یا افراد توانمند آینده خود را در سازمان دیگري دنبال می دچار نقصان و آسیب می

  .گردند از نیروهاي عادي سازمان نیز ناتوان تر و بی روحیه تر می شوند که خمودگی و رکود می

  الزامات وجود مدیریت دانش در سازمان

در . تا کنون دریافتیم که سازمان یادگیرنده چیست و وجود فرهنگ سازمانی مشوق یادگیري چه ضرورتی دارد

پایش،جمع آوري، سازماندهی و این قسمت به دنبال بررسی این نکته هستیم  که چرا وجود سیستمی براي 

انتشار دانش ضرورت دارد؟ باید ببینیم آیا مدیریت دانش و فرهنگ یادگیري یک مد و هوس زودگذر است یا 

هاي پیش رو و موفق دنیا یک  ها در سازمان واقعیتی اجتناب ناپذیر؟ باید فهمید که چرا تمرکز بر این سیستم

ها از سر عالقه به دانش و  ه نابخشودنی است؟ آیا مدیران این سازمانالزام قطعی و بی توجهی به آن یک اشتبا

هاي غیرقابل  ها با ایجاد ارزش افزوده و مزیت اند یا این که این سیستم هارفته فناوري به دنبال این سیستم

براي اینکه ضرورت این بحث را درك . کنند ها در راستاي تحقق اهداف خود کمک می جایگزینی به سازمان

  :کنیم باید به توضیح چند اصل در دنیاي کسب و کار بپردازیم

  :اصل رقابت

کنند آن نیاز را  هاي متعددي وجود دارند که تالش می در دنیاي کسب و کار براي هر نبازي در جامعه سازمان 

دارد وقتی منافع محدود است و مرز مشخص . در این فضا وقوع رقابت امري اجتناب ناپدیر است. مرتفع کنند

وقتی کیک منافع حجم مشخصی دارد طبیعی است همه تالش . کند سهم باالتري از آن ببرد هرکس تالش می

البته نکته اینجاست که در این فضاي رقابتی، حجم کیک بر مبناي . دارند تا برش بیشتري را براي خود بردارند

بنابراین همه تالش . شود ایز تر تقسیم میها در جذب منابع و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و متم توانمندي شرکت

  .کنند تا از رقباي خود جلو بیافتند تا بتوانند سهم باالتري را نصیب خود کنند می
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  :اصل انعکاس

اند را انجام بدهید هیچ مانعی  گوید اگر کارهایی که افراد موفق انجام داده ضرب المثل معروفی است که می 

موفقیت در دنیاي کسب و کار همانند یک معادله . هاي آنان براي شما وجود نخواهد داشت براي تکرار موفقیت

رمز گشایی کنید دلیلی ندارد که شما هم به هاي موفق را  است؛ در این فضا اگر بتوانید معادله افراد و شرکت

هاي موفق و پرفروش دنیا  هنر بسیاري از شرکت. اند، دست نیابید ها دست پیدا کرده هایی که آن موفقیت

  .رمزگشایی از یک فرمول موفقیت و تکرار آن به تناسب اقتضائات کسب و کار خود بوده است

  :اصل شفافیت

هاي اجتماعی باعث شده است که  زارهاي اطالعاتی، اینترنت، نفوذ شبکهگستردگی مسیرهاي اطالعاتی و اب

ها از وجود پرده آهنین  دیگر سازمان. امروزه بیش از حد توان پردازشی اذهان بشري اطالعات وجود داشته باشد

ها در  مانامروزه ساز. هاي شکست خورده خود را پنهان کنند توانند رازهاي موفقیت یا نمونه اند و نمی بی بهره

امروز از بسته بندي جدیدي براي . کنند که هیچ جایی براي پنهان کاري ندارد قصر بلورینی زندگی می

کنید که براي مشتري جذاب تر است فردا تقریباً همه جزئیات این کار شما در اختیار  محصوالتتان استفاده می

تالش . ر شما تقلید کنند برایشان وجود نداشته باشدرقبا قرار دارد و شاید هفته آینده مانعی براي این که از کا

دارید خدمت بهتر یا بیشتري به مشتریانتان ارائه دهید، مانندیکآهنگ پیشواز، فردا رقبایتان با متوجه شدن 

مانند تا محصول جدیدتان  اسف بارتر اینکه بسیاري از رقبا منتظر می. کنند سودآوري آن کار شما را تقلید می

هاي مربوط به فرهنگ سازي و معرفی آن خدمت را بپردازید و  ا در بازار پیدا کند و شما تمام هزینهجاي خود ر

  .دارد آیند و سهم خود را از بازار بر می بعد با هزینه کمتر می
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پیچیدگی ایجاد مزیت رقابتی

اصل  

شفافیت

اصل  

انعکاس

اصل  

رقابت

  

  

  

  

  

  پیچیدگی ایجاد مزیت رقابتی

برید و  ت کسب و کار بسر میها بگذارید، از طرفی در دنیاي پر رقاب حاال خودتان را جاي مدیران این سازمان

رقبایتان هر لحظه به دنبال آن هستند تا قلمروي شما را اشغال کنند، از طرف دیگر هیچ اطالعات مخفی وجود 

فهمند، از طرف دیگر هیچ منعی  ندارد که بتوانید در یک گاوصندوق آن را پنهان کنید و همه دیر یا زود آن را می

اندیشید  شما اگرجاي این مدیران بودید چه تدبیري می! آمیزتان وجود ندارد براي رمزگشایی از فرمول موفقیت

این شرایط واقعاً یک ! شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل: کردید؟ به قول حضرت حافظ و چه می
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نهادینه سازي 

فرهنگ یادگیري 

استقرار مدیریت 

دانش

داشتن مزیت 

رقابتی

رشد، بقا و 

سودآوري

بتی آید اما خبر بد اینجاست که این یک واقعیت در یک بازار رقا مساله الینحل و یه معضل پیچیده به نظرمی

براي اینکه این تصویر را بهتر درك کنید خودتان را جاي مدیران اپراتورهاي مخابراتی، . کسب و کار است

سنگین و بگذارید تا ببینید متمایز و غیرقابل دسترس بودن چقدر .... ها و  هاي خدمات گردشگري، بانک بنگاه

  .پراسترس و گاهی دست نایافتنی است

هید به رشد و سودآوري  برسید و در کسب و کار بمانید باید مزیت هاي رقابتی به عبارت دیگر اگر می خوا

داشته باشید تا سریع تر، بهتر و متمایز تر به نیازهاي مشتریانتان پاسخ گویید؛ براي داشتن مزیت رقابتی نیازمند 

ابتدا فرهنگ یادگیري  سیستمی براي استقرار و مدیریت دانش هستید و براي استقرار چنین سامانه هایی باید در
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در سازمان نهادینه شود و افراد و سیستم ها و فرایندها از این فرهنگ پشتیبانی کنند و مدیران عالی نسبت به آن 

  متعهد باشند
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  فصل سوم

  مراحل استقرار فرهنگ یادگیري و مدیریت دانش

  

دیگري نیازمند آن است که تغییرات پشتیبان پیاده سازي فرهنگ یادگیري در سازمان همانند هر تغییر 

همان گونه که فرهنگ همه ابعاد . هاي سازمانی ایجاد شود در سطح راهبردها، فرایندها و سیستم

گیرد و تغییراتی  سازد،تغییرفرهنگی نیز همه ابعاد سازمان را در بر می سازمان را دستخوش تغییر می

  .همراه داردهاي مختلف سازمان به  همه جانبه در الیه

خواهید یک  وقتی می. پیاده کردن فرهنگ یادگیري در سازمان همانند روشن کردن یک خودرو است 

خودرو از حالت خاموش و ایستا به حالت روشن و درحال حرکت تغییر وضعیت دهد باید سوییچ را 

وضعیت در  بچرخانید، این چرخش زمینه ساز بروز تغییرات زنجیره اي و متوالی به منظور تغییر

دهد بلکه شروع یک سري تغییر و  طبعاً با یک چرخش ساده ماشین تغییر وضعیت نمی. خودرو است

تحوالت در سیستم خودرو است،در این تسلسل باید بنزین به محفظه احتراق برسد، نیروي الکتریکی 

به حرکت درآیند و  ها ها منتقل شود، جرقه و به تبع آن احتراق صورت پذیرد، پیستون از باتري به شمع

  .ها منتقل شود تا خودرو حرکت کند قدرت به چرخ

  :از مثال مذکور دو نتیجه مورد نظر است

o  تغییر یک وضعیت فرهنگی بسیار پیچیده تر از تغییر : و زنجیره ايتغییرات پشتیباننیاز به

توان این گونه تصور کرد همان طور که چرخش  وضعیت یک خودرو است بنابراین می

تواند باعث تغییر وضعیت و حرکت خودرو شود؛ پیاده سازي فرهنگ  یچ به تنهایی نمیسوی

به . یادگیري در سازمان صرفاً با پیاده سازي سیستم مدیریت دانش امکان پذیر نخواهد بود

عبارت دیگر اگر تغییرات پشتیبان سیستم مدیریت دانش، به صورت همه جانبه در سایر 

هاي سازمانی در راستاي تشویق یادگیري و نوآوري پیاده سازي  مانهها و سا فرایندها، سیستم

نگردد طبعاً پیاده سازي یک سیستم منفرد همانند چرخاندن سوییچ در خودرویی است که 
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از این . کند هاي برقی آن سوخته و این چرخش تغییري در وضعیت خودرو ایجاد نمی سیستم

هاي سازمانی در راستاي  تغییراتی در سایر سیستم رو باید همگام با پیاده سازي مدیریت دانش

 .تغییر فرهنگی از حالت منفعل به حالت پویا و یادگیرنده داد

o  شوند  هاي خودرو بسیج می براي تغییر وضعیت یک خودرو تمام قسمت: اجزا باالي تعامل

هاي از پیش تعیین شده باعث این تغییر وضعیت  و با همکاري یکدیگر بر مبناي نقش

توان گفت تغییر فرهنگی رویدادي است که در نتیجه تعامل اجزا  شوند به همین منوال می یم

هاي مختلف  از این رو نیازمند تعامل قسمت. گردد هاي بسیار زیادي حاصل می و مؤلفه

خواهید تمام  وقتی می. تغییر فرهنگی یک کار یک نفره یا تک محور نیست. سازمان است

ها  راستا همسو سازید باید در منابع انسانی، فرایندها و سیاست اجزاي سازمان را در یک

اجزاي سازمان نیازمند آن است که شما بتوانید  یهمسویی همه. تغییراتی صورت پذیرد

یعنی منابع انسانی سازمان . تصویري جذاب و دست یافتنی از آینده مورد انتظارتان ارائه دهید

هاي مختلف سازمان هستند وقتی با شما همساز  ها و قسمت سیستم یکه نیروهاي محرکه

 .ها نشان دهید خواهند شد که تصویري مشترك از آینده اي منطقی و دوست داشتنی به آن

  

 ایجاد چشم انداز مشترك: 

تر اشاره شد پیاده سازي فرهنگ یادگیري در سازمان نیازمند تغییرات بسیار زیاد در  همان طور که پیش

تغییر فرهنگ همانند . سازمانی و تعامل بین اجزاي مختلف سازمان با یکدیگر است ها و فرایندهاي سیستم

افتد که همه افراد قصد  سفري دسته جمعی از یک نقطه به نقطه دیگر است، از این رو هنگامی اتفاق می

مشترك براي ترك وضعیت فعلی داشته باشند و از سوي دیگر چشم اندازي مشترك از مقصد احتمالی 

کنند که هم  هاي شما عمل می طبیعی است وقتی افراد همسو و در راستاي سیاست. کرده باشندتصور 

یعنی از سویی آگاهی الزم در مورد . خواهند بروند و هم بخواهند به آن مقصد برسند بدانندبه کجا می

ند به آن جا مقصد و مسیر داشته باشند و از سوي دیگر چشم انداز مقصد به قدري فریبنده باشد که بخواه

  :به عبارت دیگر براي تحقق یک چشم انداز مشترك سه مؤلفه زیر ضروري است. برسند
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 اگر افراد سازمان گمان کنند که سازمان وضعیت مطلوبی  :از وضعیت فعلی ناخشنودي

دارد یا ضرورت تغییر را درك نکنند طبعاً حرکتی به سمت هدف نخواهند داشت و چه 

از این رو .ا مخالفت کنند و در مسیر تغییر ایجاد مشکل نمایندبسا با تمام اقدامات شم

ترین گام براي ایجاد چشم انداز مشترك این است که نشان دهیم وضعیت فعلی چه  ابتدایی

کارکنان باید به این ادراك برسند که تنها مزیت رقابتی . قدر شکننده و بی ثبات است

ذیري با نیازهاي روزآمد شده اکو سیستم ها یادگیري مداوم از محیط و تطبیق پ سازمان

ماندگاري بر محصوالت و خدماتی که به زودي مشتریان خود را از دست . پیرامونی است

به عنوان مثال اگر شرکت . دهند نتیجه اي جز نابودي شرکت به همراه نخواهد داشت می

عه هماهنگ سونی تصمیم داشت همچنان واکمن تولید کند و خود را با نیازهاي روز جام

 نکند آیا در دنیاي دیجیتال امروزي امیدي به بقاي آن وجود داشت؟

که تغییر اجتناب ناپذیر و افراد را متقاعد نمود  توان میاینجاست که چگونه  سؤالحاال 

ها این موضوع مهم را فهماند که ماندن در گذشته و  توان به آن ضروري است؟ چگونه می

لحظاتی دیگر غرق خواهد شد کاري عبث و بی ثمر است؟  اتکا به تخته پاره اي که تا

  .مرجع است هاي آیندهنشان دادن  ها راهیکی از این 

هاي فعلی را  ها و رویه آینده مرجع چیست؟ منظور از آینده مرجع یعنی اگر شرکت روال 

ما . در پیش بگیرد با شتاب تغییرات فعلی به چه بن بست هایی در چه زمانی خواهد رسید

اید بر اساس منطق و روندهاي فعلی به کارکنان ضرورت تغییرات را بفهمانیم و مشخص ب

بنابراین به . کنیم در صورتی که به همین منوال جلو برویم به چه نتایجی خواهیم رسید

ها را هدف بگیرید با آمارها، شواهد  قدرت استنتاج کارکنانتان تکیه کنید، زمینه منطقی آن

 .ها ثابت کنید که ماندن مساوي است با فنا و نابودي رد مشابه به آنعلمی، تصاویر، موا

 اگر مقصد مطمئنی نداشته باشید کارکنانتان تخته لرزان و موقعیت  :آگاهی از مقصد

از این رو وقتی . دهند متزلزل را به سرگردانی در اقیانوس کسب و کار ترجیح می

ید هم زمان مقصدي جذاب و هدفی واال خواهید افراد را از موقعیت فعلی جداکنید با می
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خواهیم به  اگر قرار است از وضعیت فعلی جدا شویم باید بدانیم می. ها نشان دهید را به آن

آگاهی از دستاوردهاي احتمالی . کجا برویم و مقصد جدیدمان چه مزایا و دورنمایی دارد

باید منطقاً بدانیم . دتواند به ساخت چشم انداز جدید کمک فراوانی کن در این مرحله می

آوریم و این  هایی بدست می خواهیم از دست بدهیم چه قابلیت در ازاي چیزهایی که می

 .ها در آینده به چه میزانی ارزش آفرین است قابلیت

 هر چه قدر هم که در مورد یک موضوع مطلع باشیم با این حال آنچه  :جذاب بودن هدف

اینجا . حساس و تمایل به تحقق یک هدف واال استآورد قدرت ا افراد را به حرکت در می

آینده . زمانی است که باید از این مکانیزم قدرتمند در همسو سازي کارکنان بهره برد

متصور باید به قدري جذاب و دوست داشتنی باشد که کارکنان بخواهند این تصور را به 

از قوي ترسیم اهدافی بنابراین مرحله سوم در ایجاد یک چشم اند. واقعیت تبدیل کنند

 .جذاب و آینده اي خواستنی است تا افراد را براي تحقق آن داراي انگیزه و تمایل کند

 سازمان دهی یک تیم کارآمد: 

پیاده سازي فرهنگ . انجام هرکاري در سازمان بدون داشتن یک تیم کارمد و قوي غیر ممکن است

افراد توانمند و خوش فکر است که بیش از بقیه با یادگیري در سازمان نیازمند داشتن هسته اي از 

هاي مدیریت دانش و توسعه فرهنگ یادگیري در سازمان و مزایاي آن آگاه  اهداف پیاده سازي سیستم

کند سازمان سریع تر از حالت اینرسی اولیه  توان هم اندیشی و فرصت انتقال این افراد کمک می. باشند

  .هاي یادگیرنده در سازمان حرکت کند یی مورد نیاز سیستمخود خارج شود و در راستاي پویا

هاي مورد نیاز یک تیم فکري و  اجزاي یک تیم کامل باشد و کلیه نقش یاین تیم باید متشکل از همه

  :براي داشتن یک تیم کامل باید متشکل این دسته از افراد باشد. عملیاتی را داشته باشد

 هر تغییري در سازمان نیازمند اعتبار و کسب مجوز از ایجاد  :افراد داراي اعتبار و مرجع

اصوالً کارکنان هنگامی با شما همراهی خواهند کرد که مدیران . مراجع باالدستی است

از این رو باید در تیمتان از افرادي که این اعتبار را براي . باالدست را با شما هم داستان ببینند

ها،  از سویی کار تصویب تصمیم. ار دو فایده مهم دارداین ک. کنند استفاده کنید شما ایجاد می

افتد  ها و متقاعد سازي هیئت مدیره و مدیرعامل با سرعت باالتري اتفاق می تغییرات و هزینه
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از سوي دیگر این پیام روشن را براي کارکنان به همراه خواهد داشت که قطار سازمان در 

دهد بلیط ورودش به قطار باطل خواهد حال حرکت است و کسی که تعلل و سستی به خرج 

 !شد

 هاي جدید نیازمند افرادي هستیم که کارخانه ایده باشند،  براي توسعه ایده: افراد خوش فکر

کنند،، افراد مشعل دار که قرار  نوآورانی که کلید واژه و شعارهاي زیبا و متقاعد کنندهتولید می

کسانی که با ارائه راه کارها . هش دهندهاي پیش رو کا است جهل افراد را نسبت به ابهام

بتوانند شما را از تنگناها برهانند و چشم انداز جدید را در مورد هر موضوع براي سازمان 

  .بگشایند و بتوانند همیشه از منظره اي متفاوت به مساله نگاه کنند

 نان و متقاعد سازي ها در میان کارک براي اشاعه این افکار و ایده: از افراد داراي ارتباطات باال

کارکنان سازمان در راستاي استقرار فرهنگ یادگیري شما نیازمند رهبران غیررسمی سازمان 

افرادي که مورد اعتماد و توجه سایرین هستند و توان قابل توجهی در متقاعد سازي . هستید

افق نویی در  دهند و ها و شعارها را در میان کارکنان اشاعه می این افراد ایده. دیگران دارند

ها و تعارضات  گشایند و جو سازمان را در راستاي کاهش تنش برابر کارکنان سازمان می

کنند و با انتقال صحیح و مدیریت شده تصمیمات تیم اجرایی به کاهش شایعات  مدیریت می

  .کنند و اقدامات احساسی کارکنان کمک می

 هاي اجرایی نیازمند  ها و رویه یستمها به س ها و سیاست براي تبدیل ایده: طراحان سیستم

هاي  ها با حوزه ها و سیاست افرادي که حلقه واسط بین ایده. طراحان و معماران سیستم هستید

این افراد با توجه به دانش و تجربه طراحی و معماري خود . تخصصی اجرایی هستند

لف سازمانی داشته هاي مخت توانند ادراك درستی از نیاز سازمان به پیاده سازي سیستم می

هاي مختلف  این افراد مهندسان سازمان هستند و محاسبات الزم را براي استقرار سازه. باشند

دانند استقرار هر ایده چه الزامات و نقشه راهی دارد، چه  این افراد می. دهند سازمانی انجام می

گیرد تا بتواند پازل هایی با چه مکانیزم هماهنگ کننده اي باید مورد استفاده قرار ب سیستم

  .سازمان را تکمیل کند
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 ها در سازمان با کمترین هزینه نیازمند  ها و رویه براي پیاده سازي این سیستم:مدیران اجرایی

ها بنشینند و بهترین و کم  ها و سامانه مدیرانی هستید تا با نگاه اجرایی به بررسی ایده

مدیرانی که بتوانند تصمیمم بگیرند . ها دریابند مترین راه کارها را براي استقرار این سیست هزینه

 .و اقدامات را به نتیجه برسانند

 برطرف کردن موانع یادگیري: 

ها در استقرار فرهنگ یادگیري در سازمان این است که فضاي سازمان براي دانش  ترین گام یکی از مهم

اصوالً در بسیاري از مسائل . آموزي، نوآوري وکسب و اشتراك دانش فضاي مساعد و مطلوبی باشد

الزم نیست به صورت مستقیم به حل مساله بپردازیم بلکه اگر بتوانیم موانع موجود را برداریم فضایی 

آید و سیستم به صورت طبیعی  مناسبی براي نشو و نماي سیستم در راستاي اهداف ما فراهم می

  .یابد توسعه می

هاي خودرا افزایش دهیم اما  الب جدید یاد بگیریم و مهارتبه عنوان مثال همه ما ذاتاً دوست داریم مط

کنند؟  شود؟ چرا تنها عده معدودي فعل آموختن را صرف می شود که مسیر یادگیري متوقف می چه می

ترین مشکالت  تعدادي از مهم. حجم عمده پاسخ در مشکالتی است که براي آموختن وجود دارد

  :اند از یادگیري در سازمان عبارت

o توسعه یک فرهنگ متفاوت در سازمان نیازمند آن است که تکلیف  :انع سیستمی و سازمانیمو

هاي جدید مشخص گردد و تغییرات الزم در آن داده  ها با سیستم ها و سازمان همه سیستم

هاي  ترین مانع براي سیستم هاي قدیمی بزرگ شود و اگر این اتفاق نیافتد سازو کارهاي سیستم

 .نوین خواهد بود

شود  به عنوان مثال وقتی یک خانواده دو نفره با تولد فرزند تبدیل به یک خانواده سه نفره می

هاي جدیدي مانند پدر بودن، مادر بودن و فرزند بودن به اعضاي  نقش. شود تغییراتی ایجاد می

هاي جدید وظایف جدیدي به اعضاي خانواده  شود و به تناسب این نقش خانواده اضافه می

زوجین عالوه بر نقش همسر بودن باید زمانی . شده است شود که تا کنون انجام نمی ه میاضاف

را براي نقش والد بازي کنند و این ممکن است باعث شود شیوه انجام کارها، نحوه تقسیم 
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در مثال اخیر ممکن است تصمیم گرفته شود شیوه . هاي مورد استفاده تغییر کند کار و فناوري

خانه تغییر کند و پدر خانواده مشارکت بیشتري در کارهاي خانه داشته باشد تسهیم کارهاي 

شد براي تسریع در کارهاي  ها احساس نمی یا اینکه از ابزارهایی که تا کنون نیاز چندانی به آن

این . استفاده گردد... خانه استفاده شود و مثالً از ماشین ظرفشویی و غذاهاي نیمه آماده و 

ن است چیدمان و دکوراسیون خانه را تغییر دهد و اتاق و تجهیزاتی براي تغییر حتی ممک

  عضو جدید خانواده در نظر گرفته شود

هاي جدید تعریف  همان طور که در مثال باال بیان شد براي توسعه فرهنگ جدید باید نقش

 هاي فعلی با سیستم جدید مورد بررسی قرار گیرد و به ها و سامانه شود و نسبت سیستم

 .ها داده شود ها، شیوه انجام کار و فناوري تناسب آن تغییرات الزم در نقش

o اگر مدیران سازمان نسبت به توسعه فرهنگ یادگیري در سازمان توجه و : فقدان تعهد مدیریت

ها و  استقرار این سیستم. تاکیدي نداشته باشند استقرار این سیستم در سازمان غیرممکن است

پشتیبان نیازمند آن است که مدیران سازمان در مراحل مختلف همراه پیاده سازي تغییرات 

از سوي دیگر تعهد . باشند و پیاده سازي آن را مدیریت کنند و تسهیالت الزم را فراهم آورند

گردد و کار پیاده  ها در سازمان می مدیران ارشد باعث جدي گرفته شدن استقرار این سیستم

 .سازي شتاب خواهد گرفت

o هاي  هاي الزم را براي کار با سیستم وقتی کارکنان مهارت :ارتی و آموزشی کارکنانضعف مه

هاي یادگیري بی خبر باشند  جدید را نداشته باشند، وقتی افراد خموده و مانا بوده و از تکنیک

هاي یادگیرنده در سازمان  یا انگیزه الزم را براي رشد و تعالی نداشته باشند توسعه سیستم

مدیریت دانش و یادگیري نیازمند خواست قلبی و داشتن انگیزه الزم از . شود یغیرممکن م

هاي یادگیري و توسعه دانش از سوي دیگر است و اگر این دو بعد در  سویی و داشتن مهارت

کارکنان به حد مورد نیاز پرورش نیابد کار مدیریت دانش در سازمان گره خواهد خورد و این 

ا در برابر سیستم جدید در پی خواهد داشت و ممکن است منجر به ها ر ناآگاهی مقاومت آن

 سقوط و ناکارامدي سیستم جدید گردد
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 ها و فرایندهاي مورد نیاز طراحی سیستم: 

خواهیم حرکت کنیم و مانعی هم براي توسعه  وقتی مشخص است بر مبناي چه چشم اندازي می

هاي الزم براي عملیاتی  فرایندها و سیستمرسد که  فرهنگ یادگیري در سازمان نیست نوبت آن می

ها این  اصوالً یکی از مشکالت سازمان. هاي مدیریت دانشطراحی و پیاده سازي گردد سازي سیستم

. کنند است که در گام نخست چشم انداز بسیار جذاب و آینده بسیار مطلوبی را براي خود تصویر می

رف کردن موانع هم ممکن است مشکل چندانی کنند که چه انتظاراتی دارند و با برط مشخص می

دانند این انرژي متراکم و دانش را چگونه در قالب  شود نمی نداشته باشند اما هنگامی که موقع عمل می

  .یک فرایند جمع آوري، پاالیش و طبقه بندي کنند و در هنگام نیاز مورد استفاده قرار دهند

  :ستطراحی چهار دسته از فرایندها بسیار الزم ا

  :توسعه و طراحی فرایندهاي استقرار مدیریت دانش: دسته اول

ها چگونه باید جمع  شود، این داده هایی تولید می باید معلوم گردد در چه فرایندهایی چه نوع داده

ها را مورد تحلیل و بررسی قرار  آوري شوند، صحت سنجی و پاالیش گردند، چه کسانی باید این داده

  چه استانداردي مقایسه شود؟ دهند و درکجا و با

  :بازطراحی فرایندهاي مرتبط و پشتیبان: دسته دوم

ها مشخص گردد، چه پروتکل ارتباطی باید  ها و خرده سیستم باید نسبت مدیریت دانش با کلیه سیستم

ره ها با فرمت و به تناسب نیاز دانش سازمان تولید و ذخی ها مورد استفاده قرار گیرد تا داده بین سیستم

ها باید  ها دسترسی داشته باشند؟ در چه تصمیماتی این داده سازي شود؟ چه کسانی باید به این داده

هاي گذشته به  مورد استفاده قرار گیرد؟ و هزاران سؤال مانند این که در فرایند یادگیري در درس

  .ها پرداخته شد تفصیل به آن

ها پرداخت،فرایندهاي پیشران  ندها که باید به آندسته دیگري از فرای: فرایندهاي پیشران: دسته سوم

هدف این فرایندها طراحی سازو کارهایی است که به توسعه فرایندهاي مدیریت دانش کمک . است

هاي الزم را  از این رو باید فرایندهایی طراحی کرد که مشوق. ها سرعت بخشد کند و به پیاده سازي آن

باید کسانی که در . انش وتوسعه فرهنگ یادگیري فراهم کندهاي مدیریت د براي پیاده سازي سیستم
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کوشند و تالش موثري دارند به نوعی مورد توجه و ترغیب قرار  ارتقاي فرهنگ یادگیري سازمانی می

هاي ارتقاي بهتري  کنند باید فرصت کسانی که به استقرار فرهنگ یادگیري در سازمان کمک می. گیرند

هاي حاصله از  ها در سطح باالتري استفاده کرد و به تناسب اثربخشی نگیزه آنداشته باشند و از توان و ا

  .مزایاي باالتري بهره مند گردند

در این فرایندها ما به دنبال این هستیم که تا حد ممکن و با استفاده  :فرایندهاي بازدارنده: دسته چهارم

باید . استقرار فرهنگ یادگیري مقابله کنیمهاي مقابله کننده با  هاي سیستمی سازمانی با چرخه از ظرفیت

هاي احتمالی در  هاي احتمالی یا نافرمانی فرایندهایی اندیشیده شود که توان بازدارندگی براي مقاومت

هایی که همپاي  ها و سیستم این فرایندها براي افراد، تیم. مقابل سیستم مدیریت دانش را داشته باشند

کنند باید تمهیداتی بیاندیشد تا  کوشند یا مقاومت می ریت دانش نمیسایرین در راستاي استقرار مدی

  .هاي الزم درنظرگرفته شود هزینه

 

 ها هاي داده جهت ذخیره سازي داده طراحی و پیاده سازي پایگاه 

هاي فناوري اطالعات و توسعه ابزارهاي ماشینی  استقرار هر سیستم مدیریت دانش نیازمند زیرساخت

اصوالً پیاده سازي چرخه مدیریت دانش بدون استفاده از . مدیریت دانش استجهت تکمیل چرخه 

ها و  بنابراین باید به تناسب حجم داده. ابزارهاي فناوري اطالعات اگر محال نباشد غیرممکن است

هاي احتمالی مناسب سخت افزارها، شبکه و نرم افزارهاي مناسب کار مدیریت دانش به  تراکنش

  .کند فراهم گردد هاي سازمانی کار می ن و بستري که سایر سیستمتناسب نیاز سازما

 

 آموزش و آماده سازي افراد: 

هاي مهارتی مورد نیاز کارکنان را مورد توجه قرار دهیم و افراد براي کار با  در این مرحله باید ضعف

هاي مورد نیاز کار با آن  اصوالً تغییرات برنامه ریزي شده تا هنگامی که مهارت. ها آماده شوند سیستم

تواند سازمان را در استقرار  نمیداشتن ابزار به تنهایی . در افراد پرورش یابد بال استفاده خواهند داشت

به عنوان مثال شما اگر . هاي مدیریت دانش و توسعه فرهنگ یادگیري توانمند سازد سیستم
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توانید از آن خودروها  ترین خودروها را هم داشته باشید تا زمانی که نتوانید رانندگی کنید نمی پیشرفته

توانند از ابزارها استفاده کنند و چگونه در  چگونه میبنابراین باید به افراد یاددهید که . استفاده کنید

  .توسعه یادگیري سازمانی مشارکت داشته باشند

ها شود یعنی این دانش  بینند باید منجر به تغییر رفتار آن نکته بعد این است که دانشی که کارکنانتان می

ازمان کالس درس دانشگاه س. منتقل شده باید براي کارکنانتان درونی شده و تبدیل به مهارت گردد

نیست که کارکنان دوره اي را ببینند و بعد هم آموخته با ناآموخته نمره اي بگیرند و ترم را به پایان 

ها باید به کارکنان به صورتی باشد که بعد از اتمام آموزش بتوانند با اندکی  بلکه سنخ آموزش. برسانند

ها را در توسعه و بهبود کار مورد استفاده قرار  مهارت تکرار و تمرین روي کار تسلط پیدا کرده و این

چرا که قرار نیست زنجیره ارزش دانش سازمان با اضافه شدن ابزارهاي جدید دچار خلل و . دهند

  .سستی گردد

  :یادتان باشد شما سه دسته آموزش مورد نیاز دارید

  :کار با ابزارهاي مدیریت دانش هاي آموزش: دسته اول

اید باید  یندهاي سازمان را تغییر دادید و ابزارهاي جدیدي را در مقابل کارکنان قرار دادهوقتی شما فرا

متاسفانه خبر بد این است که این است که مانند . ها منتقل کنید ها را هم به آن هاي مورد نیاز آن مهارت

براین باید بنا. ها در فرد آن هم در زمان کوتاه وجود ندارد فیلم ماتریکس امکان نصب آموزش

ها  هاي الزم در خصوص شیوه جدید انجام کار به افراد داده شود و با تکرار و تمرین در آن آموزش

  .تبدیل به مهارت شود تا بتوانند کار را به درستی انجام دهند

  :فردي هاي مهارتتوسعه دهنده  هاي آموزش

هایی مانند  افراد مهارت. فردي استهاي  ها نیازمند توسعه توانایی استقرار مدیریت دانش در سازمان 

را در خود .... نظم، گزارش نویسی، نگاه اصالحی به وضعیت موجود، انتقاد پذیري، تفکر خالق و 

ها نیازمند کار و توجه و برنامه ریزي است که نباید از نظر مدیران سازمان  این مهارت. توسعه بدهند

  مغفول بماند
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  :فرهنگی هاي آموزش

ها نیازمند آن است که عالوه بر بهبود توانایی افراد شیوه تفکر و  یادگیري در سازمانتوسعه فرهنگ 

براي استقرار موفقیت آمیز . ها نیز با سمت و سوي مدیریت دانش همسو شود خواست قلبی آن

مدیریت دانش و توسعه فرهنگ یادگیري افراد باید نگاه خود به سازمان و ماهیت کار تغییر دهند باید 

افراد باید تشنه یادگیري باشند و همواره به . گیري تبدیل به یک ارزش فراگیر در سازمان گرددیاد

هاي  هاي جدید براي انجام کار باشند و این نیازمند تغییر در شیوه تفکر و ارزش دنبال کشف راه

 فرهنگی است و باید مورد توجه قرار گیرد
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  فصل چهارم

  :یادگیرندهبه سوي سازمان 

چگونگی . تا کنون با مفاهیم اساسی مدیریت دانش و مراحل پیاده سازي آن در سازمان صحبت شد

هایی که  هاي مدیریت دانش در سازمان وتوسعه فرهنگ یادگیري تشریح شد و پیشران استقرار سیستم

ها و  در سیستمتغییرات پشتیبانی که باید . شد بیان گردید باعث افزایش تعالی طلبی کارکنان می

فرایندهاي جاري سازمان انجام شود مورد مطالعه قرار گرفت تا بتوان با یک تغییر همه جانبه در سطح 

هاي سازمانی نسبت به استقرار مدیریت دانش و توسعه فرهنگ یادگیري  ها و سیاست کارکنان، سیستم

  .اقدام نمود

ه به عنوان سازمانی ایده آل براي توسعه خواهیم تصویري از یک سازمان یادگیرند در این قسمت می

باید بدانیم که این همه تالشی که براي استقرار . کسب و کار در قرن جدید برایتان تصویر کنیم

تواند براي سازمان  کنیم چه سرانجامی می هاي مدیریت دانش و توسعه فرهنگ یادگیري می سیستم

به صورت خالصه باید گفت غایت . تصور استداشته باشد و چه منتهایی براي این اقدامات قابل 

شود ایجاد سازمانی یادگیرنده است که  تمام اقداماتی که در راستاي ترویج دانش در سازمان انجام می

  .هاي آن شده باشد یادگیري عادت کارکنان و سیستم

گونه است هایی دارد؟ سیماي سازمان یادگیرنده چ اما به راستی سازمان یادگیرنده چیست؟ چه ویژگی

تواند تحوالت محیطی راپشت  و چه ذهنیتی درباره آن وجود دارد؟ چگونه یک سازمان یادگیرنده می

ها را  ها بیاموزد، به تناسب تغییرات انعطاف و تطبیق پذیري نشان دهد و فرصت سر بگذارد، از چالش

  .یادگیرنده داشته باشیمبا چاالکی دریابد؟ براي پاسخ به این سؤاالت باید تصویري مشخص از سازمان 

  

  سازمان یادگیرنده چیست؟

سازمان یادگیرنده سازمانی است که به جاي پرسه زدن در گذشته و بزرگ انگاشتن دستاوردها به دنبال 

هاي دست یافتنی در حوزه کسب و کار خود است تا  کاویدن آینده است و از این رو نگاهش به افق
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سازمانی که به دنبال آینده سازي است باید پیش از . ها گام بردارد لهر روز بیشتر در مسیر تحقق ایده آ

هایی را پیش رو دارد  برخورد با آینده خود را براي تحوالت محیطی آماده کند، باید بداند چه چالش

ها، نیازها و  از این رو دائماً در حال رصد جامعه و پیشرفت. نوردد هایی قایق او را در می وچه موج

موقعیت خود است تا بیاموزد و جایگاه و نسبت جدید خود را در نقشه کسب و کار مشخص تغییرات 

  .نماید و به تناسب این روندها خود را اصالح و بهبود بخشد

داند اگر بخواهد به حیات خود ادامه  سازمان یادگیرنده توانایی ایجاد، کسب و انتقال دانش را دارد، می

د به یادگیري به عنوان فرایندي خالق و پویا براي اعضایش نگاه کند، دهد و به موفقیت دست یابد بای

دهند و بهبود توانایی افراد و  مدیرانی که خالقیت، ریسک پذیري و تعالی طلبی کارکنان را ارج می

به افراد فضاي کافی براي ریسک کردن و . ها برایشان یک ارزش و ضرورت است ها و سیاست سیستم

ها یک ویژگی و عادت دائمی  دهد و در مجموع یادگیري براي این سازمان را می ها آزمون ناشناخته

  .است و نه یک اقدام موقتی و کوتاه مدت

  

  :سازمان یادگیرنده، یادگیري سازمانی

کنیم منظورمان صرفاً  ممکن است این تلقی اشتباهوجود داشتهکه وقتی صحبت از سازمان یادگیرنده می

به عبارت دیگر سازمان یادگیرنده سازمانی است که امکان . در سازمان استتوسعه یادگیري و دانش 

این معنا از سازمان . آموزش و آموختن براي کارکنان به صورت گسترده تري فراهم شده است

شود چرا که یک سازمان  یادگیرنده درك ناقصی از واقعیتی است که سازمان یادگیرنده خوانده می

توسعه فرایند یادگیري سازمانی براي . از مفهوم یادگیري سازمانی استیادگیرنده بسیار فراتر 

مفهوم سازمان یادگیرنده مفهوم . هاي یادگیرنده بسیار ضروري است اما محدود به آن نیست سازمان

گیرد که شامل تغییر همه جانبه و هوشمندانه در  ها را در بر می جامع تر و غنی تري از مفاهیم و مؤلفه

ها، کارکنان و مدیریت سازمان در راستاي چابکی و انطباق پذیري با محیط پیرامونی  سیستم راهبردها،

در جدول زیر به صورت خالصه تفاوت یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده تشریح . خود است

  .گردد می



 

 02188800011: تلفن 

                                                              www.bazarbors.comسازي فرهنگ یادگیري در سازمان نهادینه 

 

  سازمان یادگیرنده  یادگیري سازمانی

  .خاص است یک نوع سازمان  .خاص در سازمان است هاي یتفعالشامل 

  .شود یمدانش جدید ایجاد و به سایرین منتقل   .شود یمدر دانش سازمانی تغییر ایجاد 

  .رود یمیک محصول، نتیجه و هدف به شمار   .یک فرایند است

  .گردد یممحیط مناسب یادگیري ایجاد   .هدف تبدیل مجموعه به یک سازمان یادگیرنده است

  .گیرد یمالگوهاي جدید و ارزشمند تفکر شکل   .کنند یماعضاي سازمان خطاها را کشف و براي اصالح آن اقدام 

از تعامالت آگاهانه افراد که در نتیجه هوش جمعی سازمان به 

  .، تشکیل شده استآید یموجود 
  .شود یمدانش با تولید، عملیات و خدمات ترکیب 

 ها مهارتیمعنبهیسازمانیریادگیوقوعیبهچگونگ

  .ازدانشاشارهداردیریساختوبهرهگیندهایوفرآ
  .شوند یمکارکنان جهت یادگیري منظم تشویق 

  

کند شیوه  شود و سازمان تالش می در یک سازمان یادگیرنده الگوهاي رایج کار و تفکر در نوردیده می

ها  در این سازمان. کندجدیدي از حیات سازمانی را به تناسب نیاز محیط کسب و کار براي خود ایجاد 

هاي تغییرات  کند و نقش ها تغییر می الگوهاي ارتباطات، روابط میان فردي، نسبت افراد و سیستم

  .کنند اساسی پیدا می

  

  :سازمان یادگیرنده هاي ویژگی

هایی  براي داشتن تصویر غنی تر از سازمان یادگیرنده باید بدانیم یک سازمان یادگیرنده چه ویژگی

بنابراین در این قسمت به . هاي اصلی و ابعاد اساسی آن داشته باشیم تصویر دقیقی از مؤلفهدارد و 

کنیم تصویري از یک سازمان  پردازیم و تالش می هاي یک سازمان یادگیرنده می بررسی ویژگی

  .یادگیرنده ارائه دهیم

  :مدیریت

هاي یادگیرنده کسانی  مدیران سازمان .هاي یادگیرنده مدیران و رهبران سازمان هستند قوه راهبر سازمان

این . شوند ها را بر عهده دارند و مغز متفکر سازمان محسوب می هستند که وظیفه هدایت این سازمان

مدیران هستند که با تعهد خود نسبت به یادگیري و تحول خواهی مسیر را براي شکوفایی کارکنان 

ها امکان تطبیق پذیري بهتر را با محیط مهیا  ها و رویه کنند و با اصالح سیاست خالق فراهم می

حس مالکیت و احساس مسئولیت را  ها آنتفویض اختیار و اعتماد به کارکنان توانمند در . سازند می
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الزم را براي تالش همه جانبه براي پیش برد سازمان در مسیر تعالی و  و انگیزه دهد میافزایش 

چینند  ها مدیران مربیانی هستند که استراتژي بازي را می ازماندر این س.کند میبیدار  ها پیشرفت در آن

گذارند که بهترین عملکردشان را  ها می دهند و بعد زمین بازي در اختیار آن و کارکنان را آموزش می

  نشان دهند

  

  :کارکنان

در  شوند و جایگاه بسیار پر اهمیتی را هاي یادگیرنده موتور محرکه آن محسوب می کارکنان سازمان

اگر میل به تحول و بهبود در کارکنان نباشد، اگر تعالی طلبی و انگیزه . ها دارند توسعه این گونه سازمان

پیشرفت مستمر در میان افراد وجود نداشته باشد عادت یادگیرندگی به ویژگی غالب سازمان تبدیل 

ارت خود تحلیل و بررسی کنند ها را مبتنی بر تجربه و مه این کارکنان هستند که باید داده. نخواهد شد

بنابراین سازمان . و با ترکیب اطالعات و تجربه، دانش کاربردي به تناسب نیاز سازمان تولید کنند

کنند بهتر، مؤثر تر و با شیوه اي اندیشمندانه تر کار  یادگیرنده مشتمل بر افرادي است که تالش می

  کنند

  

  :ها سیاستو  ها سیستم

صرفاًبا داشتن کارکنانی خالق امکان محقق شدن سازمان یادگیرنده وجود دارد سخت اگر گمان کنیم 

ها و مکانیزم هاي درونی سازمان نقش بسیار پر اهمیتی را در توسعه و انتشار دانش  رویه. در اشتباهیم

هاي مدیریت دانش نداشته باشند و از یادگیري  کنند و اگر هماهنگی الزم را با سیستم بازي می

ها نقش سیستم  سیستم. تیبانی نکنند طبعاً امکان تحقق یک سازمان یادگیرنده وجود نخواهد داشتپش

فرض کنید در یک سازمان مغز یعنی مدیران، فرمان حرکت به . کنند عصبی را در بدنه سازمان بازي می

ف نباشند آیا حرکت به سمت هد سالمسمت خاصی را بدهند و اعضا و جوارح یعنی کارکناننیز 

  !شود؟ قطعاً پاسخ خیر است محقق می
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هاي پیچیده محیط را تحلیل کند و مسیر را نشان دهد وپاهاي قدرتمندي  این که مغز مبتنی بر پردازش

شما نیازمند جریان خون رسانی براي . براي طی مسیر وجود داشته باشد براي حرکت کافی نیست

ها وظیفه استفاده از  سیستم. رکت هستیدتغذیه اعضاي بدن و مدیریت امکانات و منابع براي ح

به عنوان مثال وقتی .کنند ها را راهبري می امکانات در راستاي تحقق اهداف را بر عهده دارند و آن

ها باید به تناسب سرعت حرکت، اکسیژن تولید کنند، سیستم گوارشی باید  خواهید حرکت کنید ریه می

ها باید دقیق تر کار کنند و کارهایی  اید سریع تر بتپد، کلیهانرژي کافی را براي بدن فراهم کند، قلب ب

  .از این دست تا امکان حرکت فراهم گردد

حاال فرض کنید در سازمان مدیران متعهد به یادگیري و کارکنان خالق وجود داشته باشند اما 

صمیمات به ساختارها به قدري الیه الیه و عمودي باشند که صداي کارکنان به مدیران نرسد، یا ت

قدري متمرکز و در نوك هرم سازمانی اخذ شود که امکان مشارکت کارکنان وجود نداشته باشد، یا 

ها وجود نداشته باشد، وقتی  ها و پاالیش و فرآوري آن سیستمی براي مستند سازي تجربیات و ایده

ه امکان تحقق مکانیزمی برایتشویق یادگیري و خالقیت وجود ندارد بدیهی است سازمان یادگیرند

  .نخواهد یافت

  

  :فناوري اطالعات

کند و کار هماهنگی  فناوري اطالعات نقش سیستم عصبی را در بدنه یک سازمان یادگیرنده بازي می

همان طور که در مثال باال اشاره شد براي حرکت به سمت . هاي مختلف را بر عهده دارد میان قسمت

کنند و سیستم تغذیه و جریان خون با مدیریت منابع و  دهد، اندام ها عمل می هدف مغز فرمان می

هاي  کنند اما چه سیستمی کار هماهنگی بین اعضا و اندام امکانات کار پشتیبانی از حرکت را فراهم می

دهد که با چه زمانبندي این اقدامات را انجام دهند تا  ها اطالع می مختلف را بر عهده دارد و به آن

  .دف وجود داشته باشدحرکتی متوازن به سمت ه

فناوري اطالعات در سازمان کار هماهنگی میان مدیریت، کارکنان و هدایت سازو کارهاي پشتبان را بر 

هاي بیشماري را براي جمع آوري، تحلیل و پاالیش  دستاوردهاي فناوري اطالعات قابلیت. عهده دارد
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ها استقرار یک سیستم مدیریت  بدون آن آورد که ها به اطالعات و دانش فراهم می ها و تبدیل آن داده

هاي سازمان را در سطح  ها و تراکنش هاي اطالعاتی سازمان داده سیستم. دانش غیر ممکن خواهد بود

  .کنند و وظیفه انتشار دانش براي تصمیم گیرندگان را بر عهده دارند گسترده جمع آوري می

  

  :نتیجه

ها در سازمان  رهنگ یادگیري، نوآوري و استفاده از فرصتبراي داشتن سازمانی یادگیرنده باید ابتدا ف

بدیهی . ها ثمره توسعه و پیاده سازي یک سیستم مدیریت دانش در سازمان است نهادینه گردد و این

هایینیازمند یک تغییر فرهنگی، فناورانه و سیستماتیک است که  است استقرار و استفاده از چنین سیستم

ت در قالب یک برنامه اجرایی مدون گردد و این مهم با تعهد مدیریت و باید گام به گام و با دق

هاي پشتیبان ادامه پیدا  ها و سیستم ها، فناوري گردد و توسعه زیرساخت کارکنان به تعالی طلبی آغاز می

  .هاي پی در پی در کسب و کار به غایت خواهد رسید کند و با موفقیت می
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