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طراحی مدل مفهومی یکپارچهی سازمان یادگیرنده
1

آرش رسته مقدم* ،2عباس عباس پور
تاريخ پذيرش09/90/90 :
تاريخ دريافت09/94/94 :
چکیده
سرعت تغييرات محيط در ابعاد دروني و بيروني ،منجر به اتخاذ راهبردهاي نويني از جمله يادگيري،
کيفيت و خلق دانش توسط سازمانها شده است .بهطوريکه بين وجود چنیين ويژگیيهیايي و اابليیت
ادامه حيات و راابتپذيري آنها رابطهي مثبیت و معنیاداري وجیود دارد .مفیاهيم يیادگيري سیازماني و
سازمان يادگيرنده سابقهاي بيش از سه دهه دارند و با وجود الگوها و مدلهاي مختلف ،همچنان نياز به
الگويي که بتواند ارتباط اين دو مفهوم را بهصورت شفاف تبيين کند ،محسوس است .در مقالهي حاضیر
که از جمله مقاالت مفهومي ميباشد ،سعي شده با اسیتفاده از روش پیژوهش تحليلیي ،ايین نقيصیه بیا
ارائهي الگويي يکپارچه که برگرفتیه از نرريیات تعیدادي از صیاح نریران برجسیته در حیوزه مربوطیه
ميباشد ،برطرف گردد .الگوي مذکور شامل سه بخش ميباشد؛ در بخش اول توانمندسازهاي يادگيري
بهعنوان زيربناي ايجاد سازمان يادگيرنده با رويکردي منبعمحور مطرح شده است کیه شیامل دو سیط
سازماني(ساختار) و غيرسازماني(افراد) ميباشد و برگرفته از نرريه واتکينز و مارسیي اسیت .در بخیش
فرآيند ،نرريهي يادگيري سازماني هابر بهعنوان پيونددهنیدهي توانمندسیازها و عملکیرد تشیري شیده
است و بخش عملکرد به ترسيم ويژگيهیاي سیازمان يادگيرنیده تحیت عنیوان مفهیوم "هیرم سیازمان
يادگيرنده" با توجه به نرريات افرادي همچون سنگه و نانوکا اختصاص يافته است .باتوجیه بیه رويکیرد
نرامگراي حاکم بر طراحي مدل و لحاظ نمودن توانمندسازها ،فرآيند و عملکرد بهعنوان ابعاد اصلي آن،
به نرر ميرسد بهعنوان اولين مطالعهي صورت گرفته در ايین زمينیه ،بتوانید در در بيشیتر مفیاهيم
مذکور راهگشا باشد .اين مقاله با ارائهي پيشنهادهايي کاربردي و پژوهشي خاتمه مييابد.
واژههاي کليدي :سازمان يادگيرنیده ،يیادگيري سیازماني ،الگیوي مفهیومي ،میديريت دانیش ،تحیول
سازماني.
 .2کارشناس ارشد مديريت دانشگاه عالمه طباطبايي(ره).
 .1استاد دانشگاه عالمه طباطبايي (ره)
* نويسندهي مسئول مقالهarasteh59@yahoo.com ،

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
مقدمه
در ارن  12که به عنوان عصر دانش محوري و خردگردايي شهرت ياف ته ،سازمان ها با م وج
عريمي از تغييرات که با ويژگي هايي از ابيل آشفتگي و سیرعت تحیوالت محيطیي ،تنیو
خواسته هاي مشتريان ،بازارهاي کم ثبات ،شدت راابیت ،تکنولیو ي هیاي نیوين ارتبیاطي و
اطالعاتي و م نابع انساني دانشگر شناخته مي شود ،مواجه شده انید  .در چنیين محيطیي کیه
تنها پديده ث ابت ،تغيير و تحول مي باشد ،سازمان ها نمي توانند از رويارويي بیا چیالش هیاي
يادگيري و ياددهي اجتناب ورزند و تنها به فکر حفظ حيات خود باشند  .بنیابراين رويکیرد
سازمان ها به دانش و يادگير ي به عنوان يکي از مهم ترين منابع براي خلیق شايسیتگي هیاي
محوري و پيشي گرفتن از رابا تغيير کرده است ) . (Jamali,2005ايین تغييیر رويکیرد کیه
مبناي شکل گيري ديدمان 2جديدي تحت عناوين سازمان يادگيرنده و يیادگيري سیازماني
گرديده است ،گرچ ه مفهوم جديدي نيست و توسط نرريه پردا زان اوليه میديريت علمیي از
جمله تيلور در اال آموز ش سازماني مطرح بوده است ،لکن در حال حاضر به شی دت میورد
توجه محققان و مديران مي باشد  .البته مفاهيم مذکور مورد منازعه و داراي ابهامات زيادي
است و با درنرر گرفتن ي ديدگاه واحد درمورد آنها نمي توان به تبيين دايق پد يده هايي
که ي ادگيري ايجاد و يا از آن نشات مي گيیرد ،پرداخیت  .بنیابراين مقالیه ي حاضیر درصیدد
ارائه ي مدل نويني دراين خصوص مي باشد و از سه جنبه در توسعه ي ادبيات پژوهش نقیش
دارد  :اول اين که مدل ارائه شده به محققیان کمی میي کنید تیا در میورد روابیط يیادگيري
سازماني و سازم ان يادگيرنده بيشتر تعميق ورزند و ديدگاه هاي خود را مورد بازنگري ایرار
دهند  .در ثاني نمايش گرافيکي استفاده شده  ،به روشني روابیط توانمندسیازها ،فرآينیدها و
ن تايج يادگيري سازماني را نشان مي دهد و سرانجام اين که نقش مهم تفکیر سيسیتمي بیه
خوبي در مدل لحاظ گرديده است.
مبانی مفهومی پژوهش
تحوالت گسترده در ابعیاد سياسیي ،ااتصیادي ،اجتمیاعي -فرهنگیي و تکنولیو يکي محیيط کیه در
جدول( )2نشان داده شده است ،منجر شده تا سازمانها بهمنرور بقا و ادامیه حيیات ،ميیزان يیادگيري
سازمانيشان مساوي و يا بزرگتر از شرايط محيطي باشد .به عبارت ديگر اگر سازمانها نتوانند بهاندازهي
تحوالت محيطي يا بيشتر از آن در خودشان ايجاد تغيير و يادگيري نماينید ،بیيشی محکیوم بیه فنیا
خواهند بود.

1 . Paradigm
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جدول( :)2طبقهبندي تغييرات محيطي
سياسي

اقتصادي

اجتماعي-فرهنگي

تکنولوژيکي

اوانين داخلي

رابا

روندهاي جمعيتشناختي

تکنولو ي اطالعات

کشمکش اواعد بين المللي

تامين کنندگان

سب

فعاليتهاي اتحاديه بازرگاني

نرخهاي تبادل

تغيير کميت وکيفيت نيروي کار

توليدات و فرآيندهاي نوين

موافقتنامههاي بازرگاني

حقوق و دستمزد

تحرکات اجتماعي

تغيير در حمل و نقل

انگارگان(ايدئولو ي) دولتها

سياستهاي ااتصادي و مالي

دغدغههاي اخالاي و محيطي

نفوذ کامپيوتر

زندگي

اينترنت

منبعJamali (2005) :

تغييرات فوق به نوبهي خود منجر به تغييیر رويکیرد مولفیههیاي سیازماني شیده اسیت(جیدول .)1
بهطوريکه بهزعم برخي محققان ،سازمانها جهت حفظ بقاء و پيشرفت در محيط کسی و کیار پويیاي
امروزي بهطور روزافزوني نياز دارند تا بهسازماني يادگيرنده تبديل شیوند .توانیايي سیازمان در يیادگيري
سريعتر و دادن پاسخهاي زودتر از رابا به تغييرات محيطي ،مزيیت رایابتي پايیدار بیراي سیازمانهیاي
امییروزي مییيباشیید ) .(Jashapara,2003تاريخچییه مفهییوم سییازمان يادگيرنییده بییه آثییار ديییل و
کانگلوسي( )2095سايرت و مارچ( )2091و گارات(2)2008برميگردد که با انتشار کتیابهیاي معیروف
پيتر سنگه )2009(1تحت عناوين «اصل پنجم» و«هنر و عمل سازمان يادگيرنیده» بیه شیهرت جهیاني
رسيد)(Rastehmoghadam & Abbaspour.2011
جدول( :)1تغيير رويکرد به مولفههاي سازماني

کانون توجه رويکرد اديم

کانون توجه رويکرد جديد

سازمان بوروکراسي

سازمان يادگيرنده

حفظ بقاء و ادامه حيات

تعالي سازماني

کميت و کارآيي

کيفيت و نوآوري

کاهش هزينه ها

خلق ارزش

استانداردسازي و توليد انبوه

مشتري گرايي

ثبات

انعطاف پذيري و پاسخگويي

استراتژي هاي اابل پيش بيني

استراتژي هاي غير اابل انترار

تکنولو ي همگرا

تکنولو ي واگرا

مديريت از باال

خود کنترلي (جوامع خود سازمان دهنده)

دانش براي سودآوري

دانش براي نوسازي و پاسخ به محيط

دارايي هاي مالي و فيزيکي

دارايي هاي غيرمالي و ناملموس

سازمان ساختارگرا

آشفتگي محيطي و سازماني

منبعSavage )2000( :
1 .Cangelosi and Dill, Cyert and March, Garratt
2 . Peter Senge

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
مفاهيم مورد بحث از  1منرر استراتژي  ،سيستماتي و فرآيندي توسط محققان مورد مدااه ارار
گرفتهاند .از منرر استراتژيکي ،بهزعم افرادي همچون کروسان ،لين ،وايت و جرفلت)2005(2
استراتژيهاي يادگيري سازماني و فرهنگ سازمان ،الزم است با محيط بيروني انطباق داده شود .از
منرر سيستماتي  ،سنگه( )2009معتقد است يادگيري سازماني به روابط پويا و متعادل شده بين
کس دانش خارجي از محيط و فعاليتهاي درونسازماني اشاره دارد؛ بهطوريکه بين فرآيند
عمليات سازماني و محيط آن تعادلي پويا ايجاد گردد .از منرر فرآيندي؛ داگستون)2001(1
يادگيري سازماني را فرآيند نفوذ هنجارها و دانش در فرهنگ سازمان ميداند که از طريق ارتقاء
مهارتهاي کارکنان منجر به بهبود اثربخشي سازمان ميگردد(.)Hung,2010
عليرغم رويکردهاي فوق و تعاريف متعددي که توسط محققان درخصوص مفاهيم مورد بحث ارائه
شده است و در جداول( )1و ( )4آمده است ،هنوز ابهام درمورد اينکه سازمان يادگيرنده چيست و
يا چگونه بايد باشد ،وجود دارد .يکي از چالشهاي پژوهش در حوزهي سازمان يادگيرنده و يادگيري
سازماني ،اين است که ادبيات آنها به شدت با چارچوبهاي مفهومي ابهامآوري همراه است که
مدلهاي تجربي کمتر از آنها حمايت ميکند .در ادامه به تعاريف سازمان يادگيرنده و يادگيري
سازماني اشاره شده است.
بهزعم برخي عوامل از ابيل تنو و کثرت تعاريف مفهوم محور ،انسانانگاري يادگيري سازماني،
فقدان نگاه وااعبينانه به يادگيري سازماني ،ناديده گرفتن ماهيت چندگانهي آن ،ناهمخواني عنوان
و مفهوم يادگيري سازماني ،تعص روششناسانه در مطالعات يادگيري از جمله مواردي ميباشد که
بر پيچيدگي و ابهام يادگيري سازماني افزوده و از موانع توسعهي نرري اين مفهوم محسوب
ميگردد .(Rastehmoghadam & abbaspour 2011).در ادامه به تعاريف و ويژگيهاي يادگيري
سازماني از ديدگاه صاح نرران پرداخته ميشود.

1 . Crossan,Lane,White, Djurfeldt
2 . Dodgeson
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جدول شماره ( )2سير تعاريف سازمان يادگيرنده
صاحبنرر
)Senge (1990

تعريف سازمان يادگيرنده
سازماني است که افراد بهطور مداوم درحال توسعه ظرفيتها جهت خلق نتايج موردانترارشان هستند،
جايي که الگوهايي جديد و مبسوط تفکر پرورش يافته ،انديشهي گروهي بهطور آزادانهاي ترويج داده
ميشود و افراد بهطور مستمر در حال يادگيري چگونه يادگرفتن هستند.

)Garvin (1993

سازماني است که  5فرآيند اصلي که شامل -2 :حل مساله به شکل نراممند  -1آزمايش رويکردهاي
نوين  -1يادگيري از تجارب و سوابق  -4يادگيري از بهترينها(رابا)  -5انتقال دادن دانش بهطور
سريع وکارآمد ،در کل سازمان است را بهکار ميگيرد.

)Garvin (1994

با دانش و بينش

سازماني است که در خلق ،کس
جديد اصالح ميکند.

و نشر دانش مهارت دارد و رفتارش را متناس

Nervis et al
)(1995

سازماني که داراي ظرفيت مداوم و افزايش يافتهاي جهت يادگيري ،انطباق و تغييرات دارد و
ساختارها ،نرامها ،سياستها ،اعمال و ارزشهاي سازمانياش ،يادگيري بهوسيلهي همه کارکنان را
حمايت و تسريع ميکند.

Pedler et al.
)(1997

سازماني که يادگيري براي همه کارکنان را تسهيل ميکند و بهطور آگاهانه ،خود و محيطش را تحول
ميبخشد .بهزعم وي سازمان يادگيرنده داراي يازده خصيصه تسهيلکننده دراينخصوص ميباشد.

)Dowd (1999
Griego et al.
)(2000
Rowden
)(2001

گروهي از افراد که خودشان را براي هميشه واف يادگيري و بهبود کردهاند.
سازماني که نتايج اش را بر مبناي عملکرد بهبود يافته به طور مداوم ارتقاء مي دهد
سازماني که در آن همهي افراد در حل مسائل درگير هستند و سازمان جهت تجربه کردن مداوم،
تغيير و بهبود توانا ميباشد و ظرفيتش را بهمنرور رشد ،يادگيري و تحقق اهدافش افزايش ميدهد.

)Lewis (2002

سازماني که در آن همهي کارکنان بهطور مداوم در حال کس و نشر دانش هستند و شوق بهکارگيري
دانش در تصميمگيري يا فعاليتهاي کاريشان را دارند.

Armstrong and
)Foley (2003

سازماني است که داراي جنبههاي فرهنگي ،فرآيندي و ساختاري مناسبي است که حامي يادگيري
ميباشد .جنبه فرهنگي شامل چشمانداز ،ارزشها ،مفروضات و رفتارها هستند که از محيط يادگيري
حمايت ميکنند .جنبه فرآيندي که به توسعه و يادگيري افراد از طريق شناسايي نيازهاي يادگيري و
تسهيل آن کم ميکند .جنبه ساختاري وسيلهاي را فراهم ميسازد تا فعاليتهاي يادگيري حمايت و
در محيط کار اجرايي گردد.

Moilanen
)(2005

سازماني است که بهطور آگاهانه در جهت يادگيري مديريت ميشود و يادگيري مولفهي مهمي در
ارزشها ،چشم انداز ،اهداف و همچنين در ارزيابي و عمليات روزانهاش ميباشد.

Garvin,
Edmondson,
and
)Gino (2008
منبعJamali and Sidani (2008):

سازماني است که داراي محيط حامي يادگيري(امنيت رواني ،استقبال از تفاوتها ،پذيرش ايدههاي
جديد) ،اعمال و فرآيندهاي يادگيري(زايش ،گردآوري ،تفسير و انتشار اطالعات) و رهبران سازماني
مشوق يادگيري هستند.

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
جدول شماره ( )4تعاريف و ويژگي هاي يادگيري سازماني
ويژگيها

صاحبنظر
)Watkins & Marsick (1993

يادگيري سازماني عبارت است از ظرفيت سازماني تغيير يافته براي انجام دادن
چيزهاي جديد

)Marquardt (1996

يادگيري سازماني در برابر سازمان يادگيرنده است و اشاره به اين دارد که چطور
يادگيري بهطور وسيع در سازمان رخ ميدهد در حالي که سازمان يادگيرنده
توصيفکنندهي نرامها ،اصول و ويژگيهايي از سازمانهايي است که بهعنوان
کليتي گروهي ياد ميگيرند.

)Argyris (1999

يادگيري سازماني ،هم زماني که برنامهها با موفقيت انجام ميپذيرند و هم زماني
که در اجراي برنامهها با شکست روبرو هستيم رخ ميدهد؛ فرآيند شناسايي داليل
موفيقتها ،شکستها و بازنگري آنها ميباشد.

)Gilley & Maycunich(2000

فرآيند يادگيري سازماني داراي مراحلي بدين شرح است؛ آمادگي براي يادگيري،
مبادله اطالعات ،کس دانش ،انتقال و يکپارچگي دانش ،پاسخگويي و بازشناسي.

)Tucker (2001

يادگيري سازماني دربرگيرندهي روشهايي است که شرکتها دانش را ايجاد،
تکميل و سازمان ميدهند و با رواج آن در فرهنگ و فعاليتهاي سازماني،
مهارتهاي کارکنان بهبود و کارآيي سازماني توسعه مييابد.

)Scharmer (2002

به اهميت مواردي همچون مشاهده ،احساس ،دانستن ،شفاف سازي و اجرا در
يادگيري سازماني اشاره ميکند.

)Jennex and Olfman(2003

فرآيندي است که بهوسيلهي آن سازمان تجارب اعضايش را جذب و در راستاي
اصالح فعاليتهاي سازمانياش بهکار ميگيرد.

)Bennet and Bennet (2003

يا خلق دانش ضروري

يادگيري سازماني اشاره به ظرفيت سازمان جهت کس
بهمنرور بقاء و راابت در محيط است.

)Armstrong and Foley (2003

فرآيندي مشتمل بر ساز و کارهاي چهارگانهاي است که شامل محيط يادگيري،
تشخيص نيازهاي توسعهاي و يادگيري ،تحقق نيازهاي توسعهاي و يادگيري و
بهکارگيري يادگيري در محيط کار ميباشد.

)Pareek (2004

يادگيري سازماني فرآيندي است که بهوسيلهي آن درون دادها براي بهبود سازمان
کس  ،نگهداري و بهکار گرفته ميشود و به افزايش ظرفيت خوديادگيري مستمر و
نوگرايي سازمان منتچ ميگردد.

)Bauman G (2005

معتقد است يادگيري سازماني زماني در بين گروهها ترويج داده ميشود که سه
شرط وجود داشته باشد -2 :وجود ايدههاي جديد  -1ش نسبت به دانش و
اعمال فعلي سازمان  -1توسعه و انتقال دانش در ميان کارکنان سازمان.

)López, Peón, & Ordás(2006

يادگيري سازماني فرآيند بهبود و توسعهي سازمان از طريق ابتکارات جديد
تکنولو يکي ،مولد و بازرگاني است.

منبع :نويسندگان
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موضوعات مشتر و محوري در تعاريف فوق شامل بهبود و يادگيري مستمر ،رهبري ،استراتژي،
تصميمگيري مشارکتي ،يادگيري مستمر ،فرهنگ کنکاش و گفتمان ،بازتعريف ساختار و فرهنگ
سازماني ،توسعه ظرفيتهاي فردي ،طراحي مجدد مشاغل ،تغيير مدلهاي ذهني ،تعهد سازماني
کارکنان ،خلق ،کس و نشر دانش يادگيري فردي ،گروهي و سازماني در ارتباط با اهداف،
چشمانداز ،ارزشها و تغيير و تحول ميباشد .همهي ويژگيهاي فوق ،فرآيندهايي پويا هستند که به
کاهش ابهام محيطي ،چابکي سازماني ،نوآوري ،کيفيت و درنهايت خلق مزيت راابتي پايدار
ميانجامند و درامتداد مسيري بيانتها ارار دارند .بنابراين مفاهيم مذکور بيش از آن که هدف ،نقشه
راه تجربي مشخص و نتيجه محسوب گردند ،نوعي فرآيند و تالش مداوم توام با انتزا از وااعيت
هستند که هر ي از سازمانها الزم است متناس با شرايط و بافت محيطي خود نسبت به توسعه
و تفسير آنها اادام نمايند .در ادامه بهطور خالصه ويژگيها و متغيرهاي پنهان و مکنوني که
صاح نرران مختلف بهعنوان خصيصهي سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني ذکر کردهاند ،آمده
است.
جدول( :)2متغيرهاي مکنون سازمان يادگيرنده
متغير جزئي

تعريف

متغير اصلي

ساختار

سازمانهاي يادگيرنده بيش از آن که به رفتارهاي منفي تاکيد کنند،
به ساختارهاي تواناساز توجه دارند.

رهبري

کارکنان

سازمانهاي يادگيرنده کارکنان شايستهاي در اختيار دارند.

آينده

سازمانهاي يادگيرنده در مورد آيندهشان ميانديشند.

گذشته

سازمانهاي يادگيرنده از گذشتهشان مي آموزند.

گفتگو

سازمانهاي يادگيرنده اتاقهايي را براي گفتگو ايجاد ميکنند.

تجربه

سازمانهاي يادگيرنده داراي فرهنگ آزمايشگري و تجربه هستند.

اواعد

سازمان يادگيرنده دائما با اواعد صنعت در حال چالش هستند.

ديرپايي

سازمان يادگيرنده داراي ادمت و طول عمر سازمانياند.

بيهمتايي

سازمان يادگيرنده داراي فرهنگ منحصر بهفرد هستند.

سلسله مرات

در سازمان يادگيرنده تنش بين يادگيري و زنجير فرماندهي مديريت ميشود.

برنامهريزي

برنامهريزي در سازمان يادگيرنده از برنامه مهمتر است.

سياسيبازي

سياسيبازي در سازمان يادگيرنده در حداال است.

يادگيري

استراتژي

تغيير

منبعJohnson (2011) :

همانطور که مشخص است ،متغيرها شامل ساختار ،کارکنان ،آينده ،گذشته ،گفتگو ،تجربه ،اواعد،
ديرپايي ،بيهمتايي ،سلسله مرات  ،برنامهريزي و سياسيبازي ميباشد که در  4طبقهي کلي

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
(رهبري ،يادگيري ،استراتژي و تغيير) خالصه گرديدهاند .در جدول زير ارتباط خصيصههاي سازمان
يادگيرنده از منرر محققان مختلف آمده است.

-

*

-

*

*

*

-

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

رهبري -ساختار

*

-

*

*

1

رهبري -کارکنان

-

*

-

-

1

يادگيري -آينده

*

*

*

*

4

يادگيري-گذشته

-

*

-

*

5

يادگيري-گفتگو

*

*

-

*

*

9

استراتژي -تجربه

-

*

*

*

-

-

رديف

سنگه

-

-

-

-

-

-

-

گاروين

-

*

-

*

-

*

*

ديگوس

-

-

*

-

*

-

*

متغير/مفهوم

پدلر و همکاران

برگوين و همکاران

گارات

واتکينز و مارسي

ديکسون

لمپل

کلينز و پراس

کلينز

جدول( :)6پيوند متغيرهاي توصيف کننده سازمان يادگيرنده از ديدگاه صاحب نظران

2

0

استراتژي -اواعد

-

*

-

*

-

-

-

-

*

-

-

8

استراتژي -ديرپايي

*

-

*

-

-

-

-

-

-

-

*

0

استراتژي -بيهمتايي

*

-

*

-

-

-

-

-

-

*

*

29

تغيير -سلسله مراتبي

*

*

*

*

*

*

-

*

*

-

-

22

تغيير -برنامهريزي

-

*

*

-

-

*

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

-

-

-

-

تغيير -سياسي بازي
21
منبعJohnson (2011) :

روش شناسی
بهطور کلي دو رويکرد اصلي در سنجش سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني وجود دارد.
رويکرد نخست به وجود توانمندسازهاي يادگيري در سازمان از طريق پرسشنامه و رويکرد دوم به
نتايج يادگيري در سازمان تاکيد دارد .مقياسهاي متعلق به مقولهي ديدگاه اول تسهيلکنندههاي
اصلي يادگيري سازماني و توانايي سازمان جهت يادگيري يا مهيا نمودن محيط يادگيري را
شناسايي ميکند .اينگونه توانمندسازها ممکن است فرآيندهاي رسمي يا غيررسمي و يا
ساختارهاي کس کردن ،به اشترا گذاردن و استفاده از دانش يا ظرفيت خلق کردن و تعميم
پذيري ايدههاي موثر در سازمان باشد .ابزارهاي متعلق به رويکرد دوم به تکميل شدن فرآيند
يادگيري سازماني و نتايج آن توجه دارند .بهعنوان مثال ابزارهاي پيشنهادي بونيتس 2و

1 . Bontis
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همکاران( )1991يا سوهي و تيپينس )1991(2درصدد تشخيص موفقيتهاي يادگيري در سطوح
فردي ،گروهي و سازماني ميباشند .البته ابزارهايي از جمله لوپز( )1995و ليم و چان( )1999نيز
وجود دارند که سازههاي آن دربرگيرندهي هردو رويکرد ميباشد و فااد هرگونه تعيين حدود شفاف
هستند (.)Jyothibabu ,1929
مرور ابزارهاي سنجش سازمان يادگيرنده حاکي از آن است که "پرسشنامهي شرکت
يادگيرنده" 1که توسط پدلر و همکاران در خالل سالهاي  2088تا  2080تدوين شده است ،اولين
ابزار دراين خصوص ميباشد .پرسشنامهي مذکور در چندين شرکت انگليسي اجرا شده است .تعداد
مولفههاي پرسشنامه از  0مولفه به  22مولفه افزايش يافته که شامل؛ رويکرد يادگيري به استراتژي،
خط مشيگذاري مشارکتي ،آگاهسازي ،کنترل و مسئوليت پذيري ،تبادالت دروني ،انعطافپذيري
در اعطاي پاداش ،ساختارهاي توانمند ،پويش محيط بيروني ،يادگيري درون سازماني ،جو يادگيري
و فرصتهاي توسعه فردي براي همه ميباشد .تاکيد اصلي در پرسشنامه بر نقش افراد در بافت کلي
سازمان است(.)Pedler, Boydell, 1989,Burgoyn
1
دومين ابزار تشخيصي سازمان يادگيرنده" ،پيمايش محيط يادگيري" نام دارد که توسط
تننبوم ( )2000پيشنهاد شده است .گرچه ابزار وي به جامعيت پرسشنامه پدلر و همکاران نيست،
لکن بهمنرور تشخيص سازمانهاي يادگيرنده بهکار برده ميشود .همچنان که از عنوان ابزار
مشخص است ،تاکيد اصلي بر محيط يادگيري ميباشد و بر مواردي از جمله فرصتهاي يادگيري،
تحمل اشتباهات ،پاسخگويي و انترارات عملکردي باال ،استقبال از ايدههاي جديد و سياستها و
اعمال حامي يادگيري و بازآموزي اشاره دارد .پرسشنامهي مذکور ميتواند بهعنوان سياههاي جهت
ترغي و توسعه يادگيري در سازمان در اختيار مديران ارار گيرد(.)Tannenbaum, 1997
4
سومين ابزار سنجش که توسط پرن و همکاران( )2005ارائه شده است"،مميزي يادگيري" نام
دارد .اين پرسشنامه شامل پنج بخش ميباشد که در آن به نقش سازمان بهعنوان کل ،جايگاه ويژه
افراد و کارکرد منابع انساني در هدايت و تشويق يادگيري در سازمان توجه شده است .در کارکرد
منابع انساني به مواردي از ابيل موانع يادگيري و عوامل کم کنندهي يادگيري افراد در سازمان
پرداخته شده است .بهطورکلي ابزار مذکور بر ادرا افراد از محيط يادگيري و سنجش نقش
واحدهاي سازماني و مديران در پرورش يادگيري در سازمان مربوطهشان تاکيد دارد.
)(Pearn & et al, 1995
1 . Tippins & Sohi
2 . The Learning Company Questionnaire
3 . The Learning Environment Survey
4 . The Learning Audit

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
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چهارمين ابزار "مح زني جامع سازمان يادگيرنده" نام دارد که توسط مايو و الن )(1994

پيشنهاد شده است و پرسشنامهاي حاوي  280سئوال در اال  0بعد ميباشد .تاکيد اصلي بر
متغيرهاي سازماني ،يادگيري فردي و گروه ،مديريت و رهبري سازمان است .پرسشنامهي مذکور
بسيار جامع و دادههاي آن سطوح مديران ارشد تا کارکنان سطوح پايين سازمان را دربر ميگيرد و
درصورتي که بهطور مناس بهکار گرفته شود ميتواند ابزار مفيدي جهت تشخيص فعاليتهاي
موردنياز ايجاد سازمان يادگيرنده باشد و دادههاي متناس با سازمان يادگيرنده را گردآوري نمايد
(.)Moilanen, 2005
مدل وي و لئون( )2005از ديگر مدلهايي که بهطور عملياتي به شناسايي و تعريف ويژگيهاي
سازمان يادگيرنده پرداخته است .اين دو با مطالعهي گسترده در بين شرکتهاي موفق دنيا به
ويژگيهايي از ابيل رهبر فرابين ،برنامه/ارزيابي ،اطالعات ،نوآوري/ابتکار و اجرا بهعنوان ويژگيهاي
سازمان يادگيرنده اشاره کردهاند .پرسشنامهي پيشنهادي اين دو مشتمل بر تعداد معدودي سئوال
ميباشد که ميتواند بهعنوان يکي از ابزارهاي مقدماتي سنجش سازمان يادگيرنده مورداستفاده ارار
گيرد (.)Rastehmoghadam, 2004
ابزار بعدي "بازشناسي سازمان" 1نام دارد که توسط ساراال) (1996بهمنرور تشخيص شايستگي و
اابليت سازمان جهت يادگيرندگي پيشنهاد شده است .ابزار مذکور بر ابعادي از ابيل؛ فلسفه و
ارزشهاي سازماني ،ساختار و فرآيندها ،راهبري و تصميمگيري ،سازماندهي فعاليتها ،توسعه و
بازآموزي و تبادالت درون و برونسازماني متمرکز است .برمبناي اين ابعاد ،سازمانها به انوا
مختلفي که شامل ديوانساالرانه ،کيفيت مدار و فرآيند محور و سازمان يادگيرنده ميباشند،
طبقهبندي ميگردند(.)Moilanen, 2001
4
"ارزيابي اابليت سازمان يادگيرنده" ،1نام ابزار ديگري است که توسط کاتاالنلو و ردينگ ()2000
ارائه گرديده است .ابزار مذکور ،همانند ابزار ساراال) (1996سازمانها را در سه طبقهي سازمانهاي
سنتي ،سازمانهاي درحال بهبود مستمر و سازمانهاي يادگيرنده طبقهبندي ميکند .گرچه بهعلت
سادگي پرسشنامه ،ميتوان نسبت به سنجش اادامات بنيادين و جهتگيريهاي سازمان درراستاي
يادگيري کس اطال کرد ،لکن پرسشنامه جنبهي عمومي داشته و بدين علت نميتواند ادرا
کاملي از اابليتهاي موردنياز سازمان يادگيرنده و سنجش يادگيري يا فعاليتهاي يادگيري
سازماني ارائه نمايد (.)Moilanen, 2005
1 . The Complete Learning Organization Benchmark
2 . Recognising Your Organization
3 . The Learning Organization Capability Assessment
4
. Catalanello, Redding
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1

ابزاري نيز توسط واتکينز و مارسي  )2008(2تحت عنوان"پرسشنامه ابعاد سازمان يادگيرنده"
پيشنهاد شده است که مبتني بر  5بخش و  0بعد ميباشد 4 .بخش پرسشنامه بر يادگيري فردي،
يادگيري گروهي ،يادگيري سازماني و سنجش عملکرد مالي سازمان اختصاص دارد و در بخش آخر
اطالعاتي درمورد سازمان و نقش پاسخدهندگان در آن سازمان گردآوري ميگردد .محورهاي
0گانهي آن نيز دربرگيرندهي مواردي از ابيل خلق فرصتهاي يادگيري مداوم ،پژوهش و گفتگو،
ترغي يادگيري تيمي و مشارکتي ،استقرار نرامهايي جهت اخذ و نشر يادگيري ،توانمندسازي
کارکنان در راستاي چشم انداز مشتر  ،ارتباط سازمان با محيط ،رهبري و حمايت از يادگيري
است .تاکيد پرسشنامه بر سنجش ادرا کارکنان از 0بعد در دورهي زماني خاصي در سازمان
ميباشد(.)Jyothibabu ,1929
مقياسي نيز توسط يانگ 1و همکاران( )1994تدوين گرديده است که توانمندسازهاي يادگيري
در سازمان را به پيامدهاي يادگيري(از ابيل دانش سازماني و عملکرد سازماني) پيوند ميدهد.
هرچند درنرر نگرفتن پيامدهاي سطوح فردي ،گروهي و سازماني يادگيري بزرگترين ضعف مقياس
وي ميباشد ،بهطوريکه عليرغم شناسايي توانمندسازهاي يادگيري در سطوح فردي ،گروهي و
سازماني از تشخيص پيامدهاي يادگيري در اين سطوح ناتوان است .اين ضعف توسط بونيتس
اصالح گرديده و پيامدهاي يادگيري در سطوح فردي ،گروهي و سازماني مورد سنجش ارار گرفت و
با عملکرد سازماني پيوند داده شد .مقياس وي تکميل شدن فرآيند يادگيري سازماني در سطوح
فردي ،گروهي و سازماني را مشخص و همچنين سازهي سنجش ادراکي از عملکرد سازماني ارائه
مينمايد .اين مقياس مبتني بر چارچوب توسعه يافته توسط کروسان و همکاران( )2000از
يادگيري سازماني است که دربردارندهي 4فرضيه کليدي ميباشد :اول اين که يادگيري سازماني
درگير تنشي بين جذب يادگيري جديد(اکتشاف) و بهکارگيري آنچه ابال آموخته شده است(بهره
برداري) ميباشد .دوم؛ يادگيري سازماني چندسطحي(فردي ،گروهي و سازمان) است .سوم؛ سطوح
سهگانهي يادگيري سازماني بهوسيلهي چهار بخش فرآيندهاي اجتماعي و رواني(کشف کردن،
تفسير کردن ،يکپارچه کردن و نهادينهسازي) بههم مرتبط ميشوند .در نهايت شناخت به عمل
ميانجامد(تعامل دانش و عمل) .مفاهيم کشف کردن و تفسير کردن به سط فردي ،فرآيندهاي
يکپارچه کردن به سط گروه و فرآيندهاي نهادينهسازي به سط سازماني تعلق دارد .چارچوب
کروسان و همکاران( )2000بهطور شفاف سازههايي را براي پيامدهاي يادگيري در سطوح

. Watkins and Marsick
). The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ
3
. Yang
1
2

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
يادگيري(فردي ،گروهي و سازماني) تعريف ميکند و بونيتس و همکاران آن را با عملکرد سازماني
پيوند دادند(.)Jyothibabu ,1929
گريگو( )1995و همکاران با تلفيق دو ابزار تشخيصي نيمرخ سازمان يادگيرنده مارکوات()2009
و نيمرخ اعمال سازمان يادگيرنده اربرين( )2004ابزار جديدي را با عنوان"پيشبينيکنندهي
سازمان يادگيرنده" ارائه کرد .مولفههاي ابزار وي شامل آموزش و بازآموزي ،پاداش و بازآموزي،
جريان اطالعات ،چشمانداز و استراتژي و توسعهي فردي و گروهي ميباشد .برمبناي نيمرخ سازمان
يادگيرنده ،اين سازمانها داراي زيرنرامهايي بدين شرح ميباشند :پوياييهاي يادگيري در سطوح
فردي ،گروهي و سازماني ،تحول سازماني که دربرگيرندهي چشمانداز ،فرهنگ ،استراتژي ،ساختار و
توانمندي کارکنان است ،فرآيندهاي مديريت دانش که شامل کس  ،خلق ،ذخيره يا بازيابي ،انتقال
و کاربرد تکنولو ي و نرام اطالعات هستند).(Marah, Khadra, Ibrahim,2006
ابزار جديدي نيز اخيرا توسط جيوتي بابو و همکاران )1929(2با عنوان"پرسشنامه يکپارچه
سنجش نرام يادگيري سازماني" مطرح گريده است که شامل سه بخش اصلي تحت عناوين
توانمندسازهاي يادگيري ،پيامدهاي يادگيري و عملکرد سازماني ميباشد .توانمندسازها در دو بعد
ساختاري و کارکنان طبقهبندي گرديدهاند .در بخش پيامدهاي يادگيري ،به پيامدهاي آن در
سطوح فردي ،گروهي و سازماني توجه شده است و درنهايت ارتباط پيامدهاي يادگيري با عملکرد
سازماني با لحاظ نمودن  01گويه در پرسشنامهاي 1با طيف  9درجه مورد سنجش ارار ميگيرد
(.)Jyothibabu ,1929
آخرين مدلي که بهصورت مفهومي و با ديدگاهي استراتژي به موضو سازمان يادگيرنده
پرداخته است"،مدل يکپارچه سازمان يادگيرنده"اليو و همکاران( )1929ميباشد که با لحاظ
نمودن متغيرهاي محيطي و رويکردهاي نوين مديريتي از جمله مديريت استراتژي  ،مديريت
دانش ،مديريت کيفيت جامع ،سيستمهاي استاندارد مديريت ،نرريهي يادگيري سازماني به ارائهي
الگويي نرري دراين رابطه پرداخته است .گرچه نويسندگان مقاله هيچگونه ابزار سنجشي در اين
رابطه ارائه ندادهاند؛ اما بهعنوان يکي از الگوهاي نوين در زمينهي موضو مورد بحث ،اابل تامل و
بررسي است).(Liao, 2010
در جدول( )0به ارزيابي ابزارهاي سنجش ارائه شده از ابعاد جامعيت ،رف نگري و اعتبار
پرداخته شده است.

. Jyothibabu
 .ابزار مذکور توسط نویسندگان در حال اعتباریابی در یکی از سازمان های دولتی کشور می باشد.

1
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جدول( :)2روش شناسي سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني
جامعيت(کل نگري)

رف نگري

اعتبار يابي

نام ابزار/مدل

*

*

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

مميزي يادگيري پيرن و همکاران ()2005

-

-

-

بازشناسي سازمان ساراال و ساراال ()2009

-

*

-

سنجش اابليت سازمان يادگيرنده ردينگ و کاتاالنلو ()2000

*

*

-

()2088

*

*

*

مقياس بونيتس ()1991

*

*

-

مقياس يانگ ()1994

-

*

-

گريگو ()1995

*

*

-

پرسشنامه يکپارچه سنجش نرام يادگيري سازماني جيوتي
بابو()1929

*

*

-

سازمان يادگيرنده اليو و همکاران ()1929

*

*

-

پرسشنامه شرکت يادگيرنده پدلر و همکاران ()2002-2000
مح

زني جامع سازمان يادگيرنده مايو و الن

()2004

پيمايش محيط يادگيري تننبوم ()2000
ابزار سازمان يادگيرنده وي

و لئون ()2005

پرسشنامه ابعاد سازمان يادگيرنده واتکينز و مارسي

مدل استراتژي

منبع :نويسندگان

همانطور که در جدول فوق مشخص است ،مطالعات گذشته همگي بر بخشي از مفاهيم
يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده ،تاکيد داشتند و کمتر نگاهي کل نگر در اينخصوص وجود
داشته است .گرچه پرسشنامهي واتکينز و مارسي حائز ويژگيهاي جامعيت ،رفنگري است و در
کشورهاي مختلف نيز اعتباريابي گرديده است( .)Hernandez and Watkins, 2003لکن ابزار وي
هيچگونه اشارهاي به فرآيند يادگيري سازماني ندارد و صرفا توانمندسازهاي يادگيري را بهواسطهي
پيامدهاي آن در سطوح سهگانه به عملکرد سازماني ارتباط ميدهد و به چگونگي فرآيند آن توجهي
ندارد.
بهمنرور رفع اين شکاف و پيشنهاد راهکاري جهت تبيين ارتباط مفاهيم ،مطالعهي حاضر
درصدد ارائهي مدل مفهومي نويني بهکم روششناسي تحليلي و کيفي ميباشد .ماهيت و مزيت
اصلي اين روش ،اابليت باالي آن در تئوريسازي 2است .عليرغم مزيتهاي روش مذکور ،امکان
آزمون نرريهها 1بهکم آن ميسر نميباشد .بهعبارت ديگر اگرچه بهکم روشهاي کيفي ،مباني
نرري توسعه داده ميشود ،اما بهمنرور تطابق نرريههاي تدوين شده با وااعيتهاي موجود ،الزم
است از روشهاي کمي کم گرفت .از طرف ديگر اگرچه در تحقيقات کيفي کمتر از مفاهيم
1 .Theory Building
2 . Theory Testing

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
جامعه ،نمونه و تحليل آماري به نسبت پژوهشهاي کمي استفاده ميگردد ،اما ميتوان از کت ،
منابع و نرريههاي مرتبط بهعنوان جامعهي پژوهش و از نرريههاي مورداستفاده از جمله نرريههاي
مارسي و واتکينز ،هابر ،سنگه و نوناکا بهعنوان نمونهي پژوهش ياد کرد .همچنين روش تحليل
دادهها مبتني بر ادرت استنتاج ،استدالل و انتزا استوار ميباشد .نويسندگان بهمدد ادرت تخيل
که نقش بسيار مهمي در فرآيند نرريهپردازي دارد و با بهرهگيري از مباني نرري ،مدل نوين را
طراحي و خلق نمودهاند .بنابراين از آنجاييکه مدل ارائه شده ،مبتني بر تجارب و ايدههاي
نويسندگان است و جنبه مفهومي دارد ،الزم است در تعميم آن جان احتياط رعايت گردد.
مبانی الگوی پیشنهادی
همانطور که ابال نيز اشاره شد ،مدل ارائه شده در اين مقاله بر مبناي سه بخش بههم مرتبط
ميباشد .در بخش اول به توانمندسازهاي يادگيري سازماني بهعنوان زيرساخت شکلگيري سازمان
يادگيرنده با رويکردي منبع محور پرداخته شده است .لذا ضمن تشري مدل واتکينز و مارسي
بهعنوان متغيرهاي توانمندساز به تبيين ارتباط آن با رويکرد منبع محور و همچنين نقش مهم
فرهنگ سازماني بهعنوان پيونددهندهي بخش توانمندسازها و فرآيند اشاره ميگردد.
مدل واتکینز و مارسیک
در مدل واتکينز و مارسي مفروض است که سيستمها و نرامها اادر به يادگيري هستند و اين
يادگيري به خلق و مديريت پيامدها و نتايج دانشي منجر ميشود که آن نيز به نوبهي خود در
بهبود عملکرد سازمان از طريق ارتقاء داراييهاي مالي و سرمايه فکري غيرمالي تاثيرگذار است.
مدل وي ،دو بخش اصلي سازمان يعني افراد و ساختار را درنرر ميگيرد و  0بعد مجزا اما بههم
مرتبط سازمان يادگيرنده را به شرح زير معرفي ميکند.
 -2يادگيري مستمر :2به مجموعهي فعاليتهاي سازمان جهت خلق فرصتهاي يادگيري براي
کليهي اعضاي سازمان اشاره دارد.
 -1پژوهش و پرسشگري :1به اادامات سازمان در راستاي ايجاد و گسترش فرهنگ پرسش-
گري ،بازخورد و آزمايشگري(يادگيري از خطاها) توجه دارد.
 -1يادگيري تيمي :1منرور گسترش مهارتهاي همکاري و روح همياري است که کارکرد
اثربخش تيمها را تقويت ميکند.

1. Continuous learning
2. Inquiry and dialogue
3. Team learning
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 -4توانمندسازي کارکنان :2به فرآيند سازماني خلق و اشترا چشمانداز مشتر
بازخورد از کارکنان درخصوص شکاف بين وضعيت موجود و چشمانداز جديد داللت ميکند.
 -5نرام استقرار يافته :1اشاره به ااداماتي براي استقرار نرامهايي دارد که جهت کس و
اشترا يادگيري الزم است.
 -9ارتباط سازمان :1به انعکاس دادن اعمال و انديشههاي جهاني جهت ارتباط سازمان با محيط
داخلي و خارجياش اشاره دارد.
4
 -0رهبري راهبردي يادگيري  :به ميزاني که رهبران استراتژي فکر ميکنند درمورد اين که
چطور يادگيري را جهت ايجاد تغيير و سوق دادن سازمان به بازارها و مسيرهاي جديد بهکار گيرند،
اشاره ميکند.
هري از اين  0بعد در يکي از سطوح سهگانهي يادگيري فردي ،گروهي و سازماني ارار دارد .از
ويژگيهاي منحصر بهفرد مدل وي ،ميتوان به اين موارد اشاره کرد :اول اينکه از سازه سازمان
يادگيرنده تعريف شفاف و جامعي ارائه ميدهد و آنرا از ديدگاه فرهنگ سازماني مينگرد .دوم
اينکه در ميان محدود مقياسهايي است که همهي سطوح يادگيري(فردي ،گروهي و سازماني) و
حوزههاي سازمان را پوشش ميدهد .سوم اين که اين مدل نه تنها ابعاد اصلي سازمان يادگيرنده را
در ادبيات پژوهش شناسايي ميکند ،بلکه همچنين آنها را با تشخيص روابط بينشان يکپارچه
ميسازد(.)Jyothibabu ,1929
و اخذ

رویکرد مبتنی بر منبع
بهطورکلي در مديريت استراتژي دو رويکرد مطرح ميباشد .در رويکرد اول که مبتني بر
فرصتهاي محيطي است ،به محيط بيرون از سازمان و در رويکرد دوم که مبتني بر منابع است ،به
اابليتهاي دروني سازمان تاکيد ميگردد .طي سالهاي 2099تا  2089تاکيد اصلي بر نقش محيط
بيروني بود و بهعبارت ديگر ،نگاه بيرون به درون 9غال بود .اعتقاد بر اين بود که سازمانها جهت
کس مزيت راابتي ،الزم است به عوامل بيروني بيشتر توجه کنند .اين رويکرد که مبتني بر
فرصتهاي محيطي بود ،توسط مايکل پورتر در دههي  89بهعنوان تئوري سازمان صنعتي مطرح
گرديد و به عوامل خارجي زمينهساز استراتژي از ابيل :ادرت چانهزني تامين کنندگان منابع،
1. Employee empowerment
2. Embedded system
3. System connection
4. Strategic leadership for learning
5. Resource-Based View
6. External-Internal

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
ادرت چانهزني مشتريان ،تهديد ورود سازمانهاي جديد به بازار ،تهديد حضور کاالهاي جايگزين و
راابت سازمانها با يکديگر در صنعت تاکيد داشت .از ابزارهاي اين رويکرد ميتوان به زنجيره ارزش
سازمان ،تحليل نيروهاي راابتي ،استراتژيهاي عمومي(رهبري هزينه ،تمايز و تمرکز) و
راابتپذيري خوشهها اشاره کرد).(Porter,1980
با چاپ مقالهي ورنر فلت( )2084تحت عنوان"تئوري مبتني بر منابع" و تکميل آن توسط
بارني رويکرد مبتني بر منابع و اابليتهاي سازماني مطرح گرديد .رويکرد مذکور بر مبناي تئوري
رشد شرکت 2که منبع محور و دروننگر ميباشد استوار است) .(Newbert,2007در اين رويکرد،
سازمانهايي داراي مزيت راابتي هستند که بر اابليتهاي درونيشان توجه داشته و بهتر بتوانند از
فرصتهاي محيطي در راستاي راابتپذيري استفاده کنند .مزيت راابتي سازمان اشاره به توانايي
سازمان در جل نرر مشتريان نسبت به ساير رابا دارد .بهعبارت ديگر ،زماني ي سازمان يا شرکت
داراي مزيت راابتي است که ارزشهايي براي مشتريان ارائه دهد که برتر از ارزشهاي ساير رابا و
کمتر از هزينههايي که مشتري ميپردازد ،باشد .بهطور خالصه در اين ديدگاه کس مزيت راابتي
پايدار به کاربرد مجموعه منابع ارزشمند سازمان بستگي دارد .محورهاي کليدي اين نرريه شامل
موارد زير است:
 -2شناسايي منابع کليدي بالقوه سازمان :همانطور که بارني به نقل از دفت( )2081اشاره
ميکند ،منابع شامل همهي داراييها ،اابليتها ،فرآيندهاي سازماني ،دانش ،اطالعات و ويژگيهاي
سازمان است که سازمان از طريق آنها ميتواند راهبردهايي جهت بهبود کارآيي و اثربخش خود
اتخاذ نمايد .البته افرادي از جمله آميت و شوماکر )2001(1معتقدند منابع ميتواند هم شامل منابع
و هم اابليتها باشد .بهزعم آنها ،منابع همان داراييهاي ملموس است که اابليت مبادله دارد و
همهي سازمانها از سطوحي از آن برخوردار هستند؛ اما اابليتها شامل داراييهاي غيرملموس
ميباشد که متعلق به سازماني خاص است و اابليت مبادلهاي ندارد .از جملهي اين اابليتها،
ميتوان به سرمايههاي اجتماعي ،انساني ،خالايت و نوآوري اشاره کرد .بهطور خالصه منابع داراي
ابعاد مالي ،فيزيکي ،انساني و استراتژيها و رويههايي سازماني هستند
).(Amit & Schoemaker, 1993
 -1تبديل منابع به اابليتها :همانطور که اشاره شد اابليتها ،خاص و مبادلهناپذير هستند.
همهي سازمانها داراي منابعي هستند ،اما کمتر سازماني اادر است اين منابع را به اابليت تبديل
نمايد .در تبديل منابع به اابليت نقش مديريت و فرآيندها و ساختارهاي سازماني بسيار مهم است.
1 The Theory Of Growth Of Firm
2 . Amit & Schoemaker
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بين آنها

بهطوري که توانايي سازمان در بهکارگيري درست منابع و براراري تعامل مناس
تضمينکنندهي ايجاد اابليتها خواهد بود). (Makadok, 2001
 -1خلق شايستگيها :مفهوم شايستگي ،حائز ويژگيهايي است که آن را متفاوت و فراتر از
اابليت ميسازد .تنها اابليتهايي تبديل به شايستگي ميشوند که داراي خصوصيات ارزشمند
بودن ،غيراابل جانشيني ،کميابي و تقليدناپذيري باشند .اين موارد تنها در سرمايههاي انساني
سازمانها ميتواند وجود داشته باشد ،لذا سازمانها بايد به سرمايههاي انسانيشان بهعنوان
شايستگيهاي بيهمتا در کس مزيت راابتي پايدار توجه کنند .موارد فوق در نگارهي زير آمده
است:
همانطور که کاراش( )1991معتقد است مفهوم سازمان يادگيرنده مبتني بر رويکرد منبع
محور و دروننگر است ،سازمانهاي يادگيرنده ،منابع مشخصي که در همهي سازمانها وجود دارد
را به اابليتها و شايستگيهايي تبديل ميکند که رابا اادر به تقليد و کپيبرداري از آن نيستند
) .(Karash,2002بنابراين در سازمانهاي يادگيرنده ،فرآيندها ،رويکردها و فرهنگي حاکم است که
در ديگر سازمانها کمتر موردتوجه ميباشد .نکتهاي که با تامل بر ويژگيهاي 0گانه مطرح شده
توسط واتکينز و مارسي به خوبي ميتوان بدان پي برد ،ماهيت درون سيستمي بودن ويژگيهايي
مطرح شده است .لذا توجه به رويکرد منبع محوري در ارزيابي توانمندسازها و زيرساختهاي
سازمان يادگيرنده موضوعي مهم و اابل توجه ميباشد .در شکل زير مفاهيم اصلي اين رويکرد بر
اساس دو معيار راابتپذيري و ارزش نمايش داده شده است.
شايستگي محوري
باال
شايستگي

راابت پذيري

اابليت

منبع
پايين
باال

ارزش
منبع :نويسندگان مقاله

پايين

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی
بسياري از صاح نرران ،فرهنگ را پديدهاي منحصر بهفرد در سازمان ميدانند؛ لذا از فرهنگ
سازماني تعريف واحد و يکساني وجود ندارد .فرهنگ سازماني مجموعهي ايدئولو ي ،عقايد و
ارزشهايي است که حالت تجويزي داشته و فعاليتهاي سازماني را جهت ميدهد .البته فرهنگ
داراي شعائر ،سمبلها و نمادهايي نيز ميباشد که در هر سازماني منحصر بهفرد است؛ اما
درهرصورت وجود ارزشهاي مشتر سازماني و کارکرد آن در انطباق خارجي و يکپارچگي داخلي
در بين صاح نرران پذيرفته شده است(.)Miha،1929
توکر )1992(2تعريف جامعي از يادگيري سازماني ارائه کرده است؛ بهزعم وي يادگيري سازماني
دربرگيرندهي روشهايي است که شرکتها دانش را ايجاد ،تکميل و سازمان ميدهند و با رواج آن
در فرهنگ و فعاليتهاي سازماني ،مهارتهاي کارکنان بهبود و کارآيي سازماني توسعه مييابد.
بهنرر ميرسد يادگيري سازماني ،فرآيند پوياي مبتني بر دانش است که بر حرکت بين سطوح
مختلف عمل ،از سط فردي به سط گروهي و سپس به سط سازماني و بالعکس داللت دارد.
فرهنگ مشارکتي بر يادگيري سازماني و آن نيز بر عملکرد کس و کار تاثير ميگذارد .فرهنگ
تشويقکنندهي تغيير يکي از ابعاد اساسي يادگيري سازماني است .شکستهاي يادگيري سازماني
ممکن است معلول فقدان ارتباطات بين سطوح فرهنگهاي مختلف در سازمان باشد .طبق نرر
برخي محققان يادگيري سازماني بهعنوان کاتاليزور براي پياده کردن فرهنگ يادگيري سازماني
عمل ميکند و فرهنگ يادگيري به بهبود نرامدار يادگيري سازماني خواهد انجاميد .گروهي نيز به
ارتباط مستقيم فرهنگ سازماني با يادگيري سازماني اعتقاد دارند .شاين( )1994مشخصههاي
مهمي که در ايجاد فرهنگ يادگيري سازمان موثر است را شامل تعهد به يادگيري يادگرفتن ،وجود
مفروضات مثبت در مورد ماهيت انسان ،جهتگيري نسبت به آينده و تعهد به تفکر نراممند
ميداند).(Liao, 2010
با توجه به موارد فوق ،به نرر ميرسد فرهنگ سازماني بهعنوان متغير تعديل کنندهي بسيار
مهم در پيوند توانمندسازهاي يادگيري به فرآيند يادگيري ميباشد .بهعبارت ديگر ،يادگيري
سازماني زماني اتفاق ميافتد که فرهنگ سازماني حمايت کننده از آن وجود داشته باشد.
سازمانهاي داراي فرهنگ يادگيري سازماني اوي ،در خلق ،کس و انتقال دانش و همچنين اصالح
رفتار سازماني جهت پاسخگويي به دانش و بينشهاي جديد موفق هستند .از اين رو فرهنگ
يادگيري سازماني متوجه کس  ،تفسير و انتقال اطالعات به دانش و مهمتر از همه ،پياده کردن
تغييرات رفتاري و شناختي از ايده به عمل ميباشد .در پژوهشهاي داخل نيز به ارتباط فرهنگ
1 . Tucker
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(Jamalzade & et al,2011).

مدل یادگیری سازمانی هابر
مدل وي از جمله مدلهاي فرايندمحور در يادگيري سازماني است که به تشري فرآيند
يادگيري در سازمان ميپردازد و داراي چهار مرحله به شرح زير است:
 -2کس دانش :اشاره به مجموعه فعاليتها و اادامات سازمان درراستاي کس دانش از
محيط داخلي و خارجي دارد که بهروشهاي رسمي و غيررسمي حاصل ميگردد .از جمله
روشهاي رسمي کس دانش ،ميتوان به نررسنجي از مشتريان ،تحقيق و توسعه و تحليل
محصوالت و توليدات رابا و از روشهاي غيررسمي ميتوان به مطالعهي اخبار و روزنامهها اشاره
کرد .بهطورکلي فرآيند کس دانش در سازمان شامل زير فرآيندهايي به شرح زير است:
الف) يادگيري ذاتي ب) يادگيري تجربي ج) يادگيري جانشيني
ه) جستجوگري
د) پيوند دادن
 -1انتشار دانش :در بخشهاي مختلف سازمان ممکن است دانشهايي در زمينههاي متفاوت
کس و يا توليد شده باشد؛ اما ساير واحدها از آن بياطال باشند .بهطوريکه ي واحد در
جستجوي اطالعاتي است که در واحد ديگر موجود است .لذا فرآيند توزيع دانش ،درصدد پخش
اطالعات و دانش سازماني در بين افراد و واحدهاي مختلف سازمان بهکم روشهاي نوين فناوري
اطالعات است .ابزارهايي از جمله تلفن ،اينترانت ،فکس و ايميل ميتوانند در توزيع اينگونه
اطالعات بسيار کارساز باشند .البته وجود بان اطالعاتي که عالوه بر ذخيرهسازي و توزيع اطالعات
گذشته بتواند وضعيت فعلي پرو هها و فعاليتهايي که افراد با آن درگير هستند را مشخص و به
اطال ديگران برساند ،بسيار موثر خواهد بود.
 -1تفسير اطالعات :همانطور که افراد داراي مدلهاي ذهني يکسان و يکنواختي نيستند،
واحدهاي سازماني نيز داراي مدلهاي ذهني متفاوتي ميباشند که برگرفته از تجارب گذشتهشان
ميباشد .بنابراين زماني که اطالعات در بين واحدهاي سازماني و افراد توزيع ميگردد ،تفاسير
متفاوتي از ماهيت و نتايج آن بهعمل خواهد آمد .نکته مهم در اين مرحله ،اين است که فهم و
تفسير مشترکي از دانش توزيع شده وجود داشته باشد .زيرسازههاي تفسير اطالعات در مدل هابر
شامل شکلدهي و نقشه شناختي ،غنيسازي رسانه ،ازدياد اطالعات و يادگيريزدايي است.
 -4حافرهي سازماني :يکي از مهمترين دغدغههاي سازمانها ،عدم ثبت دانش در حافرهي
سازماني است .حافرهي سازماني ميتواند جنبه فيزيکي و يا نرمافزاري داشته باشد؛ اما آنچه مسلم
است ،اين است که دانش سازمان بايد در محلي ثبت ،نگهداري و به افراد ديگر منتقل شود .بسياري
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از سازمانها بهعلت عدم وجود چنين مخزني ،دچار فراموشي سازماني و تکرار اشتباهات گذشته
خويش ميشوند .امروزه بهرهگيري از فناوري اطالعات و پايگاههاي دادهاي ميتواند پيشرفت بزرگي
دراين زمينه محسوب گردد .البته از نقش مهم فرهنگ سازمان بهعنوان حافرهي هوشمند سازماني،
نبايد بهسادگي گذشت .هابر دو زيرسازه با عناوين ذخيرهسازي و بازيابي اطالعات و حافرهي
سازماني مبتني بر وب را مطرح ميکند .در نگارهي زير ،سازهها و زيرسازههاي مدل يادگيري
سازماني هابر آمده است).(March, 1991
سازه ها و فرآيندها

کس دانش

زيرسازه ها و زير فرآيندها

زيرسازه ها و زير فرآيندها

يادگيري ذاتي

تجارب سازماني

يادگيري تجربي

خود ارزيابي سازماني

يادگيري جانشيني

سازمان هاي تجربي

پيوند دادن

يادگيري غيرعمدي يا غير سيستمي
منحني يادگيري مبتني بر تجربه
پايش

جستجو گري و اطال رساني

پژوهش متمرکز
رصد نمودن عملکرد

توزيع اطالعات

تفسير اطالعات

حافره سازماني

منبع :جيمز مارچ()2002

شکل دهي و نقشه شناختي
غني سازي رسانه
ازدياد اطالعات
يادگيري زدايي
ذخيره سازي و بازيابي اطالعات
حافره سازماني مبتني بر رايانه
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ويژگيهاي چهارگانه فرآيند يادگيري سازماني که شامل کس دانش ،انتشار اطالعات ،تفسير
اطالعات و حافره سازماني ميباشد ،توسط محققان مختلف مورد توجه ارار گرفته که در جدول
زير بدان پرداخته شده است.
جدول شماره ( )8ويژگي هاي فرآيند يادگيري سازماني

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده

منبع:تمپلتون)1991( ،

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش
براي در استراتژيهاي مديريت دانش و چيستي مديريت دانش ،در ابتدا الزم است بهصورت
مقدماتي به تبيين تفاوت بين دو مفهوم اطالعات خام و دانش پرداخته شود .اطالعات خام که همان
دادههاي پردازش شده هستند ،در اختيار بسياري از سازمانها ارار دارد؛ اما تنها تعداد معدودي از
سازمانها اادرند اين اطالعات را به دانشي تبديل نمايند که در تحقق اهداف سازمانيشان
ياريرسان باشد .فرايندي که از طريق آن ،سازمانها اادر به اجراي موفقيتآميز اين امر ميگردند،
مديريت دانش نام دارد که از طريق دو استراتژي محقق ميشود .استراتژي اول بر نراممند ساختن،
کنترل کردن و اشترا دانش موجود در سازمان تاکيد دارد و استراتژي دوم به بهبود شرايط براي
نوآوري و خلق دانش متمرکز است .چالشها و مزيتهاي مديريت دانش و يادگيري سازماني از اين
جهت بههم مرتبط هستند که توانايي سازمان جهت يادگيري از تجارب گذشته نيز ميتواند همانند
استراتژيهاي دانش به دو بخش تقسيم گردد .استراتژيهاي اول که بهزعم آرگريس همان يادگيري
ت حلقهاي ميباشد ،بر اصالح و بازنگري فعاليتها بهمنرور متناس سازي آن با سياستهاي
سازماني تاکيد دارد و استراتژيهاي دوم که يادگيري دومرحلهاي ناميده ميشود ،بر افزايش

فصلنامهي علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال دوم ،شمارهي ،4پياپي  ،8زمستان 09

42

ظرفيت سازمان جهت تفکر صحي و عمل نوآورانه متمرکز است) .(McElroy,2000سازمانها
ازطريق فرآيندهايي که طي آن دانش جديد خلق و يا دانش موجودشان اصالح ميشود ،ياد
ميگيرند .از ديدگاه مبتني بر دانش ،اساس يادگيري دانش است .ي سازمان بدون داشتن دانش
کافي و نوگرايي اابليتهاي سازماني نميتواند با سايرين در محيط متغير راابت کند .درحال حاضر،
دانش يا اطالعات بهعنوان عمدهترين منبع استراتژي در سازمان بوده و مديريت دانش بهعنوان
عامل حياتي موفقيت سازماني مورد توجه ارار گرفته است .مديريت دانش از اين حيث حائز اهميت
است که دانش يکي از مهمترين ابزارهاي رشد پايدار سودآوري است .سازمانها در مواجه با محيط
متالطم و آشفته بهمنرور حفظ و نگهداشت راابت پذيريشان نيازمند يادگيري هستند .يادگيري
سازماني اابليت مديريت دانش است که بهوسيلهي آن افراد اطالعات و دانش را کس و بهکار
ميگيرند .از طرف ديگر ،پيادهسازي مديريت دانش به افزايش اابليت يادگيري سازماني منجر
خواهد شد .مديريت دانش بهعنوان فرآيندي که از طريق آن شرکتها دانش جمعي و نهاديشان را
خلق و مورد استفاده ارار ميدهند ،موردتوجه است .اين فرآيند دربرگيرندهي يادگيري سازماني و
توليد و نشر دانش مي باشد) .(Liao, 2010در پژوهشهاي داخلي نيز به ارتباط بين مديريت
دانش و يادگيري سازماني با عملکرد سازماني ،رابطهي يادگيري سازماني با فناوري اطالعات و
ارتباطات تاکيد شده است .در ضمن بيشترين تاثير يادگيري در سط سازماني و پس از آن
يادگيري فردي و گروهي ميباشد).(Nazem & Motalebi ,2011
یادگیری سازمانی و نوآوری
شرايط محيط فعلي که دربرگيرندهي عدم اطعيت ،ريس پذيري باال و افزايش سط انترارات
مشتريان است ،سازمانها را به سمت توسعهي نوآوري بهمنرور حفظ و افزايش راابتپذيريشان
سوق داده است .بهزعم صاح نرران ،تغييرات تکنولو يکي و محيط باعث شده تا ثبات و پايداري
سازمانها بهخطر بيافتد و مديريت نوين با چالشهاي جديدي مواجه گردد .سازمانها بهطورمستمر
تحت فشارهاي راابتي محيط ارار گرفته و ملزم به نوآوري در توليدات و خدماتشان هستند.
ظرفيت نوآوري سازمان ،يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار عملکرد سازماني ميباشد .نوآوري فرآيند
تبديل فرصتها به فعاليتها و اادامات سازماني است که مستلزم براراري تعاملي پويا بين مشتريان
و تامينکنندگان ميباشد.نوآوري ميتواند در محصول و خدمت ،تکنولو ي جديد توليد ،فرآيندها و
رويههاي جديد و يا استراتژيهاي نوين مديريتي صورت گيرد( .)Liao, Fei, & Liu, 2008در
ادبيات نوآوري ،بين نوآوري در توليد و خدمت ،نوآوري بنيادين و تدريجي و نوآوري تکنيکي و
سازماني تفاوت وجود دارد .سازمانها و افراد نوآور سريعتر ،کارآمدتر ،مفيدتر و هوشمندانهتر از
سايرين عمل ميکنند .سازمانها با داشتن اابليت نوآوري بيشتر ،پاسخهاي بهتري را از محيط
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دريافت و آسانتر به شايستگيهايي دست پيدا خواهند کرد که منجر به بهبود عملکرد و تحکيم
مزيت راابتي پايدارشان گردد) . (Mansury & Love, 2008کو و سيالن( )1990معتقدند
سازمانها براي حفظ و نگهداشت نوآوري ،الزم است به  4عامل کس ايده ،کيفيت و بهره برداي از
آن و استراتژي تکنولو ي توجه ويژهاي داشته باشند) .(Koc &Ceylan,2007در تبديل ايدههاي
تکنولو يکي به محصوالت ،خدمات و کس و کار جديد تعامل و همافرايي بين فرآيندهاي سازماني
از جمله يادگيري سازماني مورد نياز است .يادگيري سازماني درصورتي منجر به افزايش ظرفيت
نوآوري سازمان ميگردد که سازمان بتواند از منابع ،اابليت ها و شايستگيهايش بياموزد
) .(Guadamillas,Donate, & Sánchez de Pablo, 2008نتايج تحقيقات هانگ و همکاران
( )1929نشان داد که يادگيري سازماني منجر به افزايش ظرفيت نوآوري سازمان و بهبود کيفيت
آن مي گردد(.)Hung,2010
یادگیری سازمانی ،کیفیت و رقابت پذیری
تعاريف متعددي از مفاهيم کيفيت و مديريت کيفيت جامع وجود دارد .رحمان ( )1994معتقد
است مديريت کيفيت جامع رويکردي مديريتي در راستاي بهبود عملکرد سازماني است که
دربرگيرندهي ابعاد رفتاري و تکنولو يکي بهصورت همزمان ميباشد .پرا گو و سوهال( 1)1991از
رهبري ،برنامهريزي استراتژي  ،مشتريمداري ،تکنولو ي اطالعات ،مديريت افراد و مديريت
فرآيندها بهعنوان ابعاد مديريت کيفيت جامع نام ميبرد .آنچه که مشخص است ،حمايت مديريت
ارشد ،تعهد کارکنان ،بهبود مستمر و مشتري مداري از ارکان محوري اين مفهوم است
) .(Prajogo andSohal,2003به باور مارتينز و همکاران )1994(1مديريت کيفيت جامع ميتواند
ابزار بالقوه مفيدي جهت توسعهي يادگيري و افزايش مزيت راابتي سازمانها باشد .بازارهاي
بهسرعت متغير امروزي به توسعهي نوآوريهاي تکنولو يکي ،چرخهي کوتاه توليد محصوالت و توان
راابتپذيري بيشتر نياز دارند) .(Martinez-Costa&Jimenez-Jimenez, 2004بهزعم بونيتس،
کروسان و هاللند )1991(4اابليت يادگيري سازماني ميتواند ظرفيت نوآوري و کيفيت سازماني را
بيانجامد
متالطم
محيط
در
راابتي
مزيت
حفظ
به
و
تحري
) .(Bontis,Crossan, and Hulland,2002دمينگ( )2089نيز اعتقاد دارد يادگيري به ارتقاء
کيفيت بهعنوان يکي از اصول اساسي موفقيت در محيطهاي راابتي ختم ميشود .گرچه
2

1 . Rahman
2 . Prajogo &Sohal
3 . Martinez,Costa, Jimenez
4 . Bontis,Crossan and Hulland
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بارو )2001(2معتقد است يادگيري سازماني پيامد اصلي مديريت کيفيت جامع است؛ لکن درمورد
روابط بين مديريت کيفيت جامع و يادگيري سازماني مطالعات معدودي صورت گرفته
است) .(Jimenez,2008يافتههاي مطالعهي هانگ و همکاران( )1929تاثير مثبت و معنادار
مديريت کيفيت جامع بر يادگيري سازماني را مورد تاييد ارار داد .جيمنز و همکاران( )1998نيز
معتقدند سازمانهاي داراي سيستم مديريت کيفيت گرايش بيشتري به يادگيري سريعتر از ساير
سازمانها دارند .بهطورکلي سازمانهايي که موفق به اجراي صحي نرام مديريت کيفيت جامع
شدند ،بهراحتي اادر به خلق فرهنگي جهت انتقال دانش و يادگيري سازماني مي
باشند(.)Hung,2010
ابعاد سازمان یادگیرنده
سنگه بهعنوان بنيانگذار مفهوم سازمان يادگيرنده 5 ،بعد يا ويژگي تحت عناوين
تسلط(اابليت) شخصي ،مدلهاي ذهني ،چشمانداز مشتر  ،يادگيري تيمي و تفکر سيستمي را
بهعنوان ابعاد سازمانهاي يادگيرنده برميشمرد .گرچه بهزعم مارکوات ويژگيهاي  5گانهي فوق
تنها زيرمجموعهي نرام يادگيري مدل وي را پوشش ميدهد و براي استقرار سازمان يادگيرنده به
عوامل ديگري نيز بايد توجه کرد؛ اما در مطالعهي حاضر ،سيماي سازمان يادگيرنده درحضور
ويژگيهاي سنگه خالصه گرديده است .ابعاد سازمان يادگيرندهي سنگه ،فرآيند يادگيري سازماني
هابر با نوآوري ،کيفيت و راابت پذيري بهعنوان اهداف سازمان يادگيرنده در اال مکع زير آمده
است.

1 Barrow
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مدل یکپارچه سازمان یادگیرنده
همانطور که بيان شد ،در مطالعهي حاضر هفت سازهاي که توسط واتکينز و مارسي بهعنوان
ابعاد يادگيري توصيف شدند ،توانمندسازهاي يادگيري هستند که در سطوح فردي ،گروهي و
سازماني ارار گرفته و از طريق فرآيند يادگيري سازماني هابر منتج به شکلگيري هرم سازمان
يادگيرنده ميگردند .در بخش نتايج ،حضور ويژگيهاي سازمان يادگيرنده سنگه و استقرار فرآيند
مديريت دانش نوناکا داراي نقش محوري است .به عبارت ديگر ،نتيجهي توانمندسازها و فرآيند
يادگيري سازماني ،ايجاد سازماني با ويژگيهاي  5گانهي سازمان يادگيرندهي سنگه و وجود فرآيند
مديريت دانش است .هدف هر دوي اين مفاهيم دستيابي به نوآوري سازماني ،بهبود کيفيت خدمات
و محصوالت ،افزايش بهرهوري و در نهايت باالبردن توان راابتپذيري سازمان جهت ادامه حيات در
محيط آشفته و پرتالطم است .از طرف ديگر با توجه بهنقش بسيار مهم فرآيند بهبود سازماني در
ارتقاء عملکرد سازمان ،چرخه برنامه ،اادام ،اصالح و عمل بر همه اين مفاهيم حاکم است .اين امر
بدان معني است که در سازمان يادگيرنده ،همهي ارکان بهصورت فرآيند مستمر در حال ارزيابي و
اصالح هستند و از اين طريق ضمن جلوگيري از تکرار اشتباه نسبت به اصالح و يادگيري از آن
اادام مي گردد.
مدل مفهومي يکپارچه سنجش توانمندسازهاي يادگيري ،فرآيندهاي يادگيري و نتايج(عملکرد)
سازماني در شکل زير نشان داده شده است.
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بحث و نتیجهگیری
هدف اين مقاله ،ارائهي مدلي يکپارچه جهت سنجش همه جنبههاي يادگيري در سازمان بود.
اين مهم از طريق بهرهگيري از مدلهاي موجود در سه بخش توانمندسازهاي يادگيري ،فرآيند
يادگيري و عملکرد سازماني صورت گرفت .هري از بخشهاي مذکور بر مباني نرري پذيرفته
شدهاي استوار ميباشد .مدلهاي مختلفي وجود دارد که تنها به توانمندسازهاي يادگيري ،فرآيند
يادگيري يا روابط بين برخي از اشکال يادگيري با عملکرد توجه دارد .لکن مدل ارائه شده ،نخستين
مطالعهاي است که بهطور شفاف توانمندسازهاي يادگيري را بهعنوان زيربناي سازمان يادگيرنده با
رويکردي منبع محور مطرح نموده و با ترسيم ارتباطش با فرآيند يادگيري سازماني آن را به
عملکرد سازماني در اال هرم سازمان يادگيرنده پيوند داده است .بنابراين مدل حاضر کم خواهد
کرد تا بهطور مشخص به توانمندسازهاي يادگيري و ارتباط آنها با يکديگر و همچنين فرآيند
يادگيري سازماني بهعنوان پيونددهندهي توانمندسازها با عملکرد سازماني توجه گردد .باتوجه به
جامعيت و يکپارچگي مدل ،بهنرر ميرسد بتواند در مطالعهي سازمانهاي يادگيرنده و افزايش
در روابط پيچيده آنها مورد استفاده ارار گيرد.
عليرغم درنررگرفتن متغيرهاي فوق ،سواالت و بحثهاي بسياري همچنان بدون پاسخ وجود
دارد .بهعنوان مثال چگونه ميتوان هماهنگي استراتژي بين استراتژيهاي کالن ،مديريتي و
عملياتي سازمان با استراتژيهاي يادگيري سازماني برارار نمود؟ چنانچه سازمان در بعد منابع
انساني از ي يا ترکيبي از استراتژيهاي پدرانه ،ثانويه ،متعهدانه و پيمانکارانه استفاده نمايد،
استراتژي يادگيري سازماني چگونه تغيير جهت پيدا خواهد کرد؟ آيا دنبال نمودن استراتژي
يادگيري از درون زماني که نيازمند جذب کارکناني متبحر هستيم ،معقول و وااعبينانه است؟ از
طرف ديگر زماني که استراتژي منابع انساني سازمان پدرانه است ،آيا بهتر نيست با توسعهي آموزش
و يادگيري درونسازماني براي انجام وظايف ساده و تکراري از کارکنان داخل سازمان استفاده نمود
و استراتژي يادگيري سازماني متناس با آن را بهکار بست؟ اين موضو درمورد ساير گونههاي
استراتژي راابتي ،تدافعي ،محافرهکارانه و تهاجمي اابل تامل است .بنابراين طراحي الگوي
هماهنگي استراتژيهاي سازماني و استراتژيهاي يادگيري سازماني از حوزههاي پژوهشي نويني
است که نيازمند توجه بيشتري ميباشد.
در درون مدل نيز اگرچه توانمندسازها بهعنوان زيرساخت سازمان يادگيرنده مطرح گرديده
است؛ اما بين برخي از مولفههاي آن با ساير مولفههاي ابعاد ديگر همپوشاني وجود دارد .بهعنوان
مثال يادگيري گروهي(تيمي) بهصورت مشتر هم در بخش توانمندسازها و هم در بخش عملکرد
لحاظ گرديده است .گرچه تقابل اين دو با منطق ارزيابي مدل تعالي سازماني بنياد کيفيت اروپا که
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به توانمندسازها و نتايج بهصورت برابر مي نگرند ،همخواني دارد؛ اما در نرر گرفتن اين مطل
مستلزم بازنگري درمورد ساير مولفهها نيز ميباشد.
نکته ديگري که نيازمند بحث و واکاوي ميباشد ،محصور نشدن در انوا سهگانهي يادگيري
فردي ،گروهي و سازماني است .عالوه بر موارد سهگانهي مذکور ،سطوح ديگري از يادگيري از جمله
يادگيري اجتماعي بسيار موثر و مهم مينمايد .بسياري از يادگيريها از طريق جامعه صورت
ميگيرد و بازخورد آن نيز به اجتما برميگردد .بنابراين اگرچه يادگيري اجتماعي ريشه در نرريات
روانشناسي و تا حدودي جامعهشناسي دارد و برگرفته از نرريهي پرداز معروف آلبرت بندورا است،
اما بهنرر ميرسد در حال حاضر اين نو يادگيري در محيط راابتي و چالش انگيز امروزي بيش از
پيش مورد نياز سازمانها ميباشد و الزم است در مدل مدنرر ارار گيرد.
با توجه به اين که در طراحي مدل ارائه شده ،ضمن مرور ابزارها و نرريات مطرح شده از
رويکردها و انديشههاي نوين افراد صاح نرر استفاده گرديده است ،بنابراين مدل مذکور تا حدود
زيادي داراي اعتبار علمي ميباشد ،لکن از آنجاييکه تاکنون چنين مدلي ارائه نگرديده و کاربرد اين
مدل بدون درنرر گرفتن شرايط خاص هر سازمان ،ممکن است نتايج موردنرر را برآورده نسازد؛
بنابراين پيشنهاد ميگردد نسبت به بررسي درجه تناس مدل با استفاده از نررات خبرگان،
صاح نرران دانشگاهي و مديران اجرايي به کم فرآيند تحليل عاملي و روش دلفي اادام گردد .با
نرر به مدل مذکور محورهاي زير بهعنوان پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي ارائه ميگردد:
الف -بهمنرور تبديل شدن به سازمان يادگيرنده ،در ابتدا الزم است در ماموريتها و اهداف
سازمان تغييراتي صورت گيرد .بهطوريکه يادگيري و دانش محوري بهعنوان استراتژي و ماموريت
اصلي سازمان تعريف گردد .آنچه که در حال حاضر در بهترين حالت بدان توجه ميشود،
درنررگرفتن سرانهي آموزشي محدود براي کارکنان و مديران است که نتيجهي خوشبينانهي آن،
تحقق اهداف آموزش سازماني و نه يادگيري فردي و سازماني خواهد بود .ضمن اين که هزينه
يادگيري بايد به عنوان نوعي سرمايه گذاري و نه هزينه تلقي گردد.
ب -طراحي ساختارها و فرآيندهايي که بهطور مستقيم از راهبردهاي يادگيري و دانش حمايت
نمايد ،از ديگر ملزومات سازمان يادگيرنده ميباشد .ساختارهاي سازماني الزم است از حالت سلسله
مراتبي و زنجيره فرماندهي به ساختارهاي شبکهاي با ارتباطات چندگانه تغيير کنند .در چنين
ساختارهايي ،فرآيندهاي منعطف و تسهيلکنندهي يادگيري بهحمايت از يادگيري سازماني خواهند
شتافت.
ج -رهبر سازمان در نقش رهبري يادگيري ميتواند در ارار دادن سازمان در مواعيت و بافت
دانش و يادگيري تاثير بهسزايي داشته باشد .مادامي که سازمان در مواعيت يادگيري ارار نگيرد،
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نيازي بدان احساس نخواهد کرد .بنابراين طراحي اين گونه مواعيتها و مواجه شدن با آن ميتواند
در حصول يادگيري سازماني بسيار کارساز باشد.
د -باز انديشي در مدل کس و کار و توجه به محصوالت دانش محور بهجاي توليدات سخت
افزاري از ديگر مواردي است که الزم است موردتوجه ارار گيرد .بنابراين ،تقسيمبندي بازارها و
مشتريان بر مبناي محصول و خدمات در چنين سازمانهايي امري شايسته نيست؛ بلکه آنچه مهم
است ميزان يادگيري اين دو از يکديگر است.
ه -توجه به مديريت سرمايه انساني :سازمانهاي يادگيرنده ،افرادي را بهکار ميگيرند و
کارراههاي را برايشان تدوين ميکنند که مبتني بر دانش و يادگيري است و به وي در راابت با
ديگران و اجراي استراتژي سازمان کم ميکند .لذا به سرمايه اجتماعي بهعنوان مشوق اصلي
خلق ،مبادله و کاربرد دانش و يادگيري توجه ميشود .همچنين به خالايت ،ريس پذيري،
آزمايشگري ،ابتکارات و حتي شکستهايي که از آنها بتوان درسهاي مهمي آموخت ،پاداش داده
ميشود.
و -ايجاد دفتر يا مرکزي تحت عنوان يادگيري سازماني که با داشتن کارشناساني مجرب وظيفه
راهبري و هدايت در زمينه فرآيند يادگيري سازماني را بر عهده داشته باشد ،ميتواند افقهاي نويني
را در زمينهي طراحي ساختارهاي سازماني نويد دهد .چنين مراکزي ميتواند از ترکي متخصصان
منابع انساني ،تحول اداري و فناوري اطالعات تشکيل گردد.
ز -در مورد مفاهيم سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني هنوز منازعات زيادي وجود دارد؛ لذا
ابهام زدايي و ترسيم روابطشان در اال مدلهاي شفافتر همچنان مورد نياز است.
ح -در نرر گرفتن ساير متغيرهاي تاثيرگذار بر مدل از جمله ساختار ،استراتژي ،فناوري
سازماني و  ...که در مدل لحاظ نگرديده است.
ط -گرچه سنجش تغييرات رفتار سازماني درگذرزمان بسيار پيچيده و مشکل ميباشد ،اما
توجه به اين تغييرات بهعنوان نتيجه يادگيري سازماني ميتواند رويکرد نويني در اين زمينه
محسوب گردد.
 تبيين روابط نشان داده شده در مدل از طريق انجام پژوهشهاي تجربي.ل -ساخت پرسشنامههايي بهمنرور سنجش بخشهاي مختلف مدل.
م -توجه به ساير ابعاد يادگيري از جمله يادگيري هدفمند و غيرهدفمند ،يادگيري از درون و
بيرون سازمان و مواردي از اين ابيل جهت اصالح مدل پيشنهاد شده.
ن -آسي شناسي سازمانها به کم مدل ارائه شده بهمنرور شناسايي نقاط اوت و اابل بهبود
در بخشهاي سهگانه.

طراحي مدل مفهومي يکپارچهي سازمان يادگيرنده
س -تدوين الگويي جهت تبيين ارتباط سازمان يادگيرنده با مفاهيم سازمانهاي ياددهنده و
سازمانهاي فراموش کننده(يادگيريزدايي سازماني).
 ارائه و بسط مدلهايي جهت حفظ و پايیداري يیادگيري سیازماني(تبيیين مفهیوم سیازمانيادگيرنده پايدار).
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