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سازمان يادگیرنده سازمانی است كه عملکردهايش از طريق آگاه شدن و درک بهتر ،بهبود میيابد و اصالح میشود پدلر میگويد سازمانی كه
موجبات يادگیري را براي همه اعضاي خود فراهم میكند و به طور پیوسته در حال خود تغییري است سازمان يادگیرنده است .آرجريس
يادگیري سازمانی را فرايندي میداند كه طی آن سازمان خطاها را كشف و براي اصالح آن اقدام میكنند .پیتر سنگه معتقد است كه سازمان
يادگیرنده به سازمانی گفته می شود كه به طور مستمر در پی افزايش قابلیتهاي خود براي خلق چیزهايی است كه میخواهد ايجاد كند.
به طور كلی در سازمانهاي يادگیرنده پنج قاعده يا فرمان وجود دارد كه اين پنج قاعده عبارتند از :الگوهاي ذهنی ،آرمان مشترک ،يادگیري
تیمی ،قابلیت فردي و در نهايت تفکر سیستمی.
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سير تكامل سازمانهاي يادگيرنده
مقصود از ت وانايی يادگیري در يك سازمان يادگیرنده ،تقويت ظرفیت افراد آن است كه بتوانند كارهايی را انجام دهند كه پیش از آن از عهده
آنها بر نمیآمدند كه اين امر در سايه انجام كارهاي مستقل ،تجربه آموزي و با آزمون و خطا حاصل میشود.
براي حركت به سمت سازمانهاي يادگیرنده میبايست مرزهاي سلسله مراتب اختیارات سنتی شکسته شود .در سازمانهاي سنتی ،مديريت ارشد
مسئول هدايت و تشخیص استراتژي سازمان بود و مسئولیت انديشیدن و عمل كردن براي كل سازمان را به عهده داشت .كاركنان تنها نقش
عوامل كاراي تولید را ايفا میكردند .چنین سازمانی كامالً عمودي بوده و كاركنان از آزادي عمل بسیار ناچیزي برخوردارند و به صورت وظیفهاي
عمل میكنند.
ولی در يك «سازمان افقی» به كاركنان اختیارات بیشتري داده شده و ساختار سازمانی از حالت وظیفهاي بیرون آمده و حول فرايندها ،كار
دنبال میشود .در چنین سازمانی افراد میتوانند درباره روشهاي جديد انجام كار بینديشند و براي انجام كارها طرحهاي نوين را ارائه نمايند،
نیازهاي جديد مشتريان را شناسايی و در جهت تامین آنها اقدام كنند .چنین سازمانی حركت به سمت يادگیري را آغاز كرده است .از ديگر
موفقیتهاي سازمان يادگیرنده اين است كه كاركنان میتوانند حتی در تعیین مسیر استراتژي نقش داشته باشند .اعضاي سازمان نیازها را
شناسايی كرده و استراتژي براساس مجموعه فعالیتهاي تیم هايی تدوين میشود كه به مشتريان محصول يا خدمت را ارائه میكنند .بخشهاي
مختلف سازمان خود را با شرايط در حال تغییر وفق میدهند و در حالی كه هیچ گاه از ماموريت اصلی شركت فاصله نمیگیرند درصددند كه به
صورتی مستقل تغییرات را بپذيرند.
در سازمانهاي يادگیرنده از ساختار عمودي و رسمی كه بین مديران و كاركنان فاصله میانداخت ،خبري نیست .در چنین سازمانی كه به واقع
يك سازمان كامالً افقی است ساختار اصلی به وسیله تیم تعیین میشود؛ تیم هايی از كاركنان تشکیل میشود تا محصوالت و خدماتی را مطابق
سلیقه مشتري تولید و عرضه كنند و درحین انجام كار ،هرگاه صالح دانستند تغییراتی را انجام دهند.

سازمانهاي يادگیرنده واقعی بهطور فعاالنهاي با طراحی اصولی و نه برمبناي شانس و تصادف فرايند يادگیري را مديريت میكنند .سازمانهاي
يادگیرنده مديريت فرايند يادگیري را از طريق پنج فعالیت عمده زير انجاممیدهند:
 -1حل مسأله به طريق سیستماتیك :اين فعالیت كه اولین و زيربنايیترين فعالیت براي مديريت فرايند يادگیري سازمانی است تا حد زيادي
مبتنی بر فلسفه وشیوههاي مديريت كیفیت است .ايدههاي زيربنايی و پذيرفتهشده در اين فعالیتعبارتند از:
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 -اعتماد كردن به شیوههاي عملی ،به جاي حدس و گمانهزنی ،براي تجزيه وتحلیل مسائل .اين ايده اولین بار توسط پروفسور ادوارد دمینگ
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تحتعنوان چرخه «برنامه ،اجرا ،آزمون ،عمل» 2معرفی شده است ،ولی شکلآشناي آن همان ايده تولید فرضیه  -آزمون فرضیه 3است.
 پافشاري بر استفاده از دادههاي معتبر براي تصمیمگیري به جاي مفروضات و حدسیاست ذهنی. استفاده از ابزارهاي آماري ساده (از قبیل :هیستوگرام ،چارتهاي پارتو ،نمودار علت  -معلولی و  )...براي سازماندهی دادهها و استنتاج نتايج.بسیاري از برنامههاي آموزشی مديران ،كه غالباً توسط شركتهاي مشاوره مديريت طراحی و ارائه میشوند ،عمده تمركز خود را متوجه آموزش
تکنیكهاي حل مسئله همراه با مثالهاي عملی مینمايند .اما نکته بسیار مهم ايناست كه براي به وقوع پیوستن يادگیري دقت و صحت دو
عامل بسیار مهم هستند .از اينرو مديران و كاركنان سازمانهاي يادگیرنده بايد در شناخت و حل مسائل واقعی و مبتالبه سازمان درگیر شوند.
آنها بايد همیشه با خود اينپرسش را مطرح كنند كه «از كجا معلوم كه نتیجهاي كه به آن رسیدهايم واقعاًدرست باشد؟» ،و در اين پرسش نیز
اين فرض را در ذهن داشته باشند كه برايوقوع يادگیري واقعی به اندازه كافی نزديك بودن لزوماً به اندازه كافی خوببودن را به همراه ندارد.
 -2آزمايش كردن :4اين فعالیت شامل كاوش و آزمون سیستماتیك دانش جديد است .گاروين ( )1993تأكید بسیار زيادي بر استفاده از روش
علمی درآزمايشكردن دارد .تفاوت اساسی میان آزمايشكردن و فرايند حل مسئله دراين است كه آزمايش با فرصت برانگیخته میشود و متوجه
توسعه افقهايجديد فراسوي سازمان است ،در حالی كه حل مسئله معطوف به مسائل ومشکالت جاري سازمان است .آزمايش كردن دو شکل
عمده دارد :برنامههايمداوم 5و پروژههاي نمايشی. 6
 برنامههاي مداوم؛ معموالً شامل رشتهاي از آزمايشهاي كوچك هستند كه براي ايجاد بهره فزاينده در دانش طراحی شدهاند .اين برنامههاحامیاصلی اغلب برنامههاي بهبود مداوم میباشند و استفاده از آنها معموالً در سطح پايین فرايندي سازمانها شايع است ،برنامههاي مداوم در
چند ويژگی وجهاشتراک دارند .اوالً ،وجهه همت اصلی اين برنامهها تالش براي ايجاد جريان يکنواختی از ايدههاي جديد به سمت داخل سازمان
است .عالوه بر اين،برنامههاي مداوم موفقیتآمیز نیاز به يك سیستم انگیزشی حامی خطرپذيري هستند .كارمندان بايد چنین احساس كنند كه
منافع حاصل از آزمايشكردن بیش از هزينههاي آن است؛ در غیر اين صورت آنها همکاري نخواهند كرد .اينضرورت ،يعنی ايجاد يك سیستم
انگیزشی مشوق خطرپذيري ،مديران را در تصمیمگیري دچار مخاطرهاي جدي میكند .آنها از يك طرف بايد قابلیت حسابرسی و كنترل بر روي
آزمايشها را حفظ كنند و از طرف ديگر بايد شديداً مراقب لطمهخوردن خالقیتهاي افراد بر اثر تنبیههاي معمول در قبالخطاهايشان باشند .و
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باالخره نکته نهايی اينکه برنامههاي مداوم نیاز به مديران و كارمندانی دارند كه در جهت كسب مهارتهاي الزم براي انجام و ارزيابی آزمايشها
آموزش ديده باشند.
 -3يادگیري از تجارب قبلی :سازمانها بايد ضمن مرور موفقیتها و شکستهايشان،آنها را بهطور سیستماتیك ارزيابی كرده و درسهاي حاصل از اين
تجربیات را به شکلی كه كامالً در دسترس كاركنان باشد ،ذخیره كنند .متأسفانه ،بسیاري ازمديران امروزي نسبت به گذشته سازمان بیتفاوت
هستند و حتی در بعضیموارد در برابر آن موضعی خصمانه اتخاذ میكنند .تنها ارمغان اين برخورد مديران از دستدادن دانشی است كه در
صورت برخورد صحیح میتوانستند آنرا كسب كنند .در قلب چنین رويکردي در قبال تجربیات گذشته سازمان ،چنانکه يکی از متخصصین ذكر
كرده است ،توجه به تفاوت میان شکست مولد 7در مقايسه با موفقیت غیرمولد 8است .شکست مولد تجربهاي است كه منجر بهبینش ،درک و
افزايش سطح دانش سازمان میشود .در مقابل ،موفقیت غیرمولد زمانی اتفاق میافتد كه چیزي به خوبی پیش میرود اما هیچکس نمیداند
چگونه و يا چرا.
 -4يادگیري از ديگران :بديهی است كه يادگیري سازمانی نمیتواند كامالً متکی برداخل سازمان باشد .گاهی اوقات قويترين بینشها را بايد با
نگاهی به محیط وكسب ايده و چشمانداز جديد از آن بدست آورد .مديران روشنفکر میدانند كهحتی سازمانهايی با كسبوكار كامالً متفاوت
میتوانند منابع غنی ايدههايجديد براي تفکر خالق باشند .تعبیر علمی كه میتوان براي فعالیت اخذ ايده و بینش از ساير سازمانها به كار برد
«الگو برداري »9است .الگوبرداري عبارتست از يك جستجوي مداوم و تجربه يادگیري براي كسب اطمینان از اينکه بهترينشیوههاي موجود
مورد استفاده از محیط كسبوكار شناسايی ،تجزيه وتحلیل ،اخذ و اجرا شدهاند .بیشترين منافعی كه در نتیجه الگوبرداري عايد سازمان میشود
ناشی از مطالعه روشها ،به معنی شیوههاي انجام كار ،و درگیر شدن مديران صف در اين فرايند است .متأسفانه هنوز نیازمنديهاياجرايی يك
برنامه الگوبرداري موفق براي اغلب مديران ناشناخته مانده است .الگوبرداري يك گردشگري صنعتی ،به معنی مجموعه بازديدهاي موقتی
ازشركتهايی كه از اقبال عمومی برخوردارند و يا جوائز كیفی دريافت كردهاند ،نیست .در حقیقت الگوبرداري فرايندي منظم است كه با يك
جستجوي كاملبراي تعیین بهترين سازمانهايی كه روشهاي خود را انسجام بخشیدهاند ،شروعمیشود ،با مطالعه دقیق روشهاي خود سازمان
ادامه میيابد ،از طريق بازديد مصاحبههاي سیستماتیك از محل اجراي روشها به پیش میرود ،و در نهايت با يك تجزيه و تحلیل نتايج ،ارائه
توصیهها و اجراي آنها پايان میيابد.
راه ديگري كه براي كسب چشماندازي خارجی به عنوان منبع ايدههاي جديد میتواند مورد استفاده قرار بگیرد ،مطالعه مشتريان است .گفتگو
با مشتريان قطعاً فرايند يادگیري را برمیانگیزد .مشتريان میتوانند اطالعات روزآمدي را در رابطه با محصول ،مقايسه رقابتی ،بینش الزم براي
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تغییر اولويتها و بازخور بالواسطه در رابطه با كیفیت خدمات براي سازمان فراهم آورند .منبع كسب ايدههاي خارجی هرچه كه باشد ،نکته مهمی
كه بايد به آن توجهداشت اين است كه يادگیري تنها در يك محیط پذيرنده 10به وقوع میپیوندد .مديران نبايد در مقابل انتقادات و اخبار
ناخوشايند از موضعی تدافعی برخورد كنند .هرچند اين نوع برخورد چالشی جدي فراوري مديران قرار میدهد ،توجهبه آن براي موفقیت بسیار
اساسی است .سازمانهايی كه در برخورد بامشتريان اين پیش فرض را داشته باشند كه« :حتماً حق با ماست ،و آنها حتماً اشتباه میكنند» .و يا
در مواجهه با ديگر سازمانها از اينکه «آنها چیزي به مانخواهند آموخت» مطمئن هستند ،تقريباً راه يادگیري را به روي خود میبندند .مديران
سازمانهاي يادگیرنده از مهارت ايجاد ارتباطات باز و گوش شنوا درمقابل پیامهاي خارجی استفاده بسیاري مؤثري میكنند.
 -5انتقال دانش :براي خارجشدن يادگیري از حالت يك قضیه محلی در نقطه وقوع آن ،سازمان بايد سیستمها و مکانیزمهاي مناسبی را براي
گسترش سريع و اثربخش دانش در كل پیکره خود تدارک ببیند .ايدهها زمانی حداكثر تأثیر را دارند كه به طور گستردهاي به اشتراک گذاشته
شوند .مکانیزمهاي متنوعیبراي گسترش دانش در سازمان وجود دارند؛ از قبیل :گزارشهاي نوشتاري ،سمعی يا بصري ،بازديد محلی ،گردشهاي
جمعی ،برنامههاي چرخش شغلی ،برنامههاي آموزشی و برنامههاي استانداردسازي .عمومیترين اين مکانیزمها گزارشها و گردشهاي جمعی
هستند .گزارشها با اهداف متعددي تهیه میشوند :آنها يافتههايی را خالصه میكنند ،چكلیستهايی از بايدها ونبايدها را ارائه میكنند و فرايندها
و وقايع مهم را تشريح میكنند .گردشهايجمعی براي سازمانهايی كه داراي واحدهايی بزرگ و پراكنده از نظرجغرافیايی هستند ،بسیار مناسب
به نظر میرسند .گزارشها و گردشهايجمعی با وجود عمومیتی كه دارند ،نسبتاً وقتگیر و هزينهبر میباشند .صرفنظر از اين نقطه ضعف ،اساساً
جزئیات بسیاري در انتقال مفاهیم وتجربیات مديريتی وجود دارند و برقراري ارتباط دست اول با افراد صاحب اين دانش تنها راه يادگیري آن
است .جذب واقعیتها از طريق مطالعه يا مشاهده آنها چیزي است و تجربه كردن دانش دست اول نهفته در اين واقعیتها چیز ديگر.
در بسیاري از سازمانها ،خصوصاً آن دسته از سازمانهايی كه داراي بخشهاي با تخصص ويژه هستند ،افراد متخصص آموختههاي خود را بهعنوان
گوهري گرانبها حفظ میكنند و از انتشار آن هراس دارند .در سازمانهاي يادگیرنده با هدف به اشتراک گذاشتن و تکثیر اين ثروت تأكید ويژهاي
بر انتقال آن به بخشهاي مختلف سازمان وجود دارد .انتقال دانش تخصصی ممکن است به صورت بخش به بخش و توسط مديران سطوح عالی،
میانی يا صف انجام گیرد .در اين حالت مديري كه در يك بخش ،واحد يا اداره از سازمان تخصصی را كسب كرده است به بخش ،واحد يا اداره
ديگري منتقل میشود تا تجربههاي اندوخته خود را در اختیار ديگران قرار دهد .حالت ديگري از انتقال تخصصی میتواند با جابجايی افراد
متخصص از واحدهاي صف به واحدهاي ستادي سازمان صورت پذيرد .در اين مورد مديران با تجربه تخصص ويژه خود را كهاز سالیان متمادي
كار مستقیم در واحدهاي صف كسب كردهاند به همراه خود به ستاد سازمان میبرند تا در آنجا اين تخصص در خدمت تدوين استانداردها،
سیاستها و يا برنامههاي آموزشی جديد قرار گیرد.
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يکی ديگر از ابزارهاي قدرتمند انتقال دانش ،آموزش و تحصیل دانشاست .اما براي دستیابی به حداكثر میزان اثربخشی ،اين آموزش بايد به
وضوح در صحنه عمل به كار گرفته شود .متأسفانه اغلب افرادي كه وظیفه خطیرآموزش را برعهده دارند ،چنین فرض میكنند كه فراگیران به
خودي خود دانشجديد را به كار خواهند بست و از فعالیت اصلی آموزش يعنی هدايت قدم به قدم فراگیران براي تمرين آموختههايشان غفلت
میكنند .نکته بسیار اساسی درآموزش توجه به مسئله انگیزش است .در صورتی كه كارمندان بدانند كهبرنامهها يا ساير كارهايی كه در طول
دوره آموزشی تهیه میكنند موردارزيابی قرار گرفته و به اجرا گذاشته میشوند ،به احتمال بسیار بیشتري دريادگیري پیشرفت خواهند كرد.
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