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که کستتت  و  یاستتتف، فشتتتار رییدر بازار مدرن امروز که همواره در حال تغفروش 

توستت ه آن ها استتفز ستتازمان  یمختلف با آن رو به رو هستتت د ماما ا تتل یکارها

سهولف  یسازمان رندهیادگی سف که به فکر  کارم دان خود بوده و به طور  یریادگیا

ماندن در رقابف را  یباق ییامر به آن ها توانا نیک دز ا یمداوم خود را متحول م

 خواهد دادز

 

از کارک ان  کیشتتتتود و هر  یاز تفکرات خالق استتتتتقمال م رندهیادگیستتتتازمان  در

ک  دز  یپرداز دهیشده اظهار نظر و ا جادیا یدر مورد مشکالت و چالش ها توان دیم

 یچگونه سازمان رندهیادگی یهاسازمان

 هست د؟
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 یکارم دان بها داده م یها ایو به پتانس ک دیامر انف ال را از سازمان دور م نیهم

 شودز

 

مقابله با  یو کارک ان برا رانیمد یتوانم دستتتاز رنده،یادگیستتتازمان  جادیاز ا هدف

 نیستتازمان استتفز در ا ییایو پو یرقابت یبه برتر یابیدستتف  ،یپرتالطم تجار طیمح

 ک دز یم رییتغ یبه رهمر یس ت فیریک ترل افراد از مد وهینوع سازمان ها ش

 

 رندهیادگیسازمان  فیت ار

را  یریادگی یو توستت ه مهارتها فیاستتف که امکان تقو یستتازمان رندهیادگی ستتازمان

ستراتژ ایدر خود مه ساختار و ا سو با  سفز هم س  وکار، امکان  یکرده ا  یریادگیک

ضا را فراهم کرده و به یبرا ها سازمان نیز اک دیوم خودش را متحول مطور مداام

ز در شودیکه در آن از تفکر خالق استقمال م دک   جادیا یایکار یهاطیمح توان دیم

مشتتتکالت  یبرا تواندیاز کارک ان م کیباور وجود دارد که هر  نیها استتتازمان نیا

 یا دهیآ جادیبه دنمال ا رندهیادگیارائه دهدز ستتتازمان  یحلمربوط به کار، راه یجار

خود  یمضتتتتاا یمستتتتتمر و خالقانه برا ی دیرا فرآ یریادگیمت لق به خود استتتتف و 

و دگرگون  ک دیم دایپ یافراد، ستتتتازگار یو آرزوها ازهایو در واک ش به ن داندیم

 زشودیم

 

سازمان  کارم دان ست دز د رندهیادگیدر   گرانیباز ست دیمجمور ن گریآزاد و رها ه

ک  د و با مشارکف در  انیخود را ب یهادهیا رندیگیم ادیدر م ادله باش د و  یلم ف 

مشتتتارکف  ییالگو رییخود را به چالش بکشتتت د و در تغ افته،یبهمود  یکار طیمح کی
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سفه ش د که در آن فل شته با س ت امح یدا  طیخود را به مح یجا یکار اقتدارگرا و 

 زدهدیم شرفتهیمدرن و پ یکار

 

باال و به طور مداوم در حال  فیظرف یاستتتف که دارا یستتتازمان رندهیادگی ستتتازمان

مجمومه استتتتفز  راتییو انطماق آن ها با تغ یم ابع انستتتتان یریادگی یبرا شیافزا

کارک ان را  یریادگی  دیفرآ رندهیادگیستتازمان  یهاو ارزش هااستتفیستتاختارها، ستت

 زک دیم عیو تسر فیحما

 

 رندهیادگی یمهم سازمان ها  دیفرآ ۵

 م دحا مسئله به شکا نظام -۱

 

 دیجد یهاکردیرو شیآزما -۲

 

 از تجربه ها یریادگی -۳

 

    ف یهانیاز بهتر یریادگی -۴

 

 دانش در کا سازمان عیانتقال سر -۵
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 به پ ج ب د مهم رندهیادگیسازمان  یوابستگ

ستتتازمان   هیدر زم یفه احر ی ستتت دهی( که نوPeter Sengeستتت     تریگفته پ به

 دارد: یبه تسلط بر پ ج ب د بستگ رندهیادگیاسف، سازمان  رندهیادگی

 

 :یستمیز تفکر س۱

به خود  یستتتمیستت یاقدامات و رفتار ها خو یشتتود تمام یاستتف که  بامم م یروشتت

سائا ن نیتر دهیچیپ یبرا ینوع تفکر حت نیز در اردیبگ  یستمیس یراه حال ها زیم

گرفته استتتف در  شیرا در پ یتمیکه تفکر ستتت یکه ستتتازمان یوجود دارد، به گونه ا

به وجود آورده استتتفز در  یبا هر مستتتئله و مشتتتکل ییروبرو یارتش برا کیواقع 

وجود ندارد که  یبخش چیه یستمیتفکر س فیاهم ایبه دل رندهیادگی یسازمان ها

و هماه   با هم  یستتتمیطور ستتکار ک د، در واقع همه واحد ها به  یبه طور خود را

 ده دز یخود ادامه م فیاهداف سازمان به ف ال دنیدر جهف به تحقق رس

 

 :یز تسلط شخص۲

به کار  رندهیادگیکه در سازمان  یفرد نیشده اسف ب ابرا ایاز افراد تشک سازمان

تالش ک د  دینکته مهم توجه داشته باشد که همواره با نیبه ا دیشود، با یگرفته م

سائا باال بمرد و انرژ سمف به م سلط خودش را ن مداوم  یریادگی یخود را رو یکه ت

شخص سلط  سا یبر تمام یمتمرکز ک دز ت سازمان  یبامم م یکار طهیدر ح ئام شود 
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 زانیبا استتتتتفاده از حداک ر م دیروزبه روز رشتتتتد ک د و موفق شتتتتودز کارک ان با

مت هد باش د و بکوش د تا مسائا  شیخو یها فیهمواره به مسئول شیخو ایپتانس

 رو را رفع ک  دز شیپ

 

 :یذه  یز مدل ها۳

که نسمف به  یدرک و تصور ی  یافراد  یذه  یمدل ها رندهیادگی یسازمان ها در

و نوع نگرش هر   شیشتتتتودز ب یم دهیمستتتتائا مختلف جهان دارند به چالش کشتتتت

خودش ممکن استتف  نیو ا  دیبم گرید یشتتخم ممکن استتف مستتائا را به گونه ا

ده شدن مدل یراه حا خالق شودز با ش اخته شدن و به چالش کش کیبامم جرقه 

 جادیمختلف امکان ا یها  هیدر زم یفکر یطوفان ها جادیکارم دان و ا یذه  یها

 ک دز یرا فراهم م دیجد راتییها و تغ دهیا

 

 چشم انداز مشترک: جادیز ا۴

ستتازدز  یستتازمان را شتتفاف م یکل فیو ماهاستتف که هدف  یا هیانیانداز، ب چشتتم

 خواهد برود؟ یسوال اسف که سازمان به کجا م نیدرواقع چشم انداز پاسخ به ا

 

چشتم انداز  کی جادینکته توجه داشتف که ا نیبه ا دیبا رندهیادگی یستازمان ها در

افراد  یکارک ان باشد تا در همه حال انرژ یبرا یتواند محرک قدرتم د یمشترک م

خود باشتتدز  یبه اهداف در حد امال دنیقدم برداشتتتن در راه رستت یستتازمان برا

و  زهیهمواره مت هد با انگ کارم دانشود  یبامم م  دهیسازمان در آ گاهیدانستن جا

به آنها  یتیمستتئول ایکار   کهیباشتت د نه ا یستتازمان یها فیانجام ف ال یمشتتتاق برا
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چشتتشتتم انداز  جادیکه ا دیگو یموضتتوع م نیستت   در خصتتو  ا تریاجمار شتتودز پ

 ک دز ینسمف به سازمانتان فراهم م یمشترک و  حمف از آن ت هد بل د مدت

 

 :یمیت یریادگیز ۵

مختلف همراه ک د و  یطیتواند خودش را با مستتائا مح یکه ستتازمان م یا تتل ماما

 یمهارت استتفز ا تتل یستتر کی یریداشتتته باشتتد فراگ یستتازنده ا راتییبتواند تغ

تواند از  یکستت  و کار موفق م کیشتتدن به  ایو تمد رییکه در راه تغ یمهارت نیتر

همه افراد  دیبا رندهیادگیاستتفز در ستتازمان  یریادگیکستت  مهارت  ردیآن بهره بگ

ما فیخود را تقو یریادگیمهارت  نفر  کیها در گرو تفکر  فیهمه ف ال دیک  دز ن

شد، با سازنده به کمک مجمومه  یه حا هاو ارائه را دهیهمه در دادن ا دیبا خالق و 

 ستمیدر س یو گروه یمیت یریادگیامکانات  دیمرحله با نیبه ا دنیرس یز برا دیایب

 کس  وکار فراهم شودز

 

 رندهیادگی یسازمان ها یژگیو

  دهیآ توجه

ها مان ندهیادگی یستتتتاز نا ر خف آ ییمدام توا بهتر  یا  دهیخود را  تتتترف ستتتتا

هاک  دیم ندیرا م دیجد یزروشتتتت ها آموز کار را فراموش  یمیقد یو راه جام  ان

 زک  دیم

 

 باال یریپذ سکیر
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خودشان را  دیده دز ام یارائه م دیجد یها دهینشده و ا وسیبرابر مشکالت ما در

سف نم ست د که برا یاز د سئله ا یده د و مطمئن ه س کی یهر م  یستمیراه کار 

و از ستترزنش کردن  دیتأک ستتکیکوشتت دز بر ر یکشتتف راهکار م یوجود دارد و برا

 زک دیم یدور

 

 همه یبرا یریادگی

ز به ده دیو مداوم آن را انتقال م ک  دیم ایتمام امضتتتتا تستتتته یرا برا یریادگی

 یریم د فراگکه همواره مالقه شتتتتودیم ادآوریو   دهدیم فیآموزش کارک ان اهم

 باش دز

 

 خالق شهیهم

شدز مکان یم دیجد یهادگاهید آورنده دبه وجو رندهیادگی سازمان سف که در  یبا ا

نا ماً توا که م ییآن افراد مرت چه  ند  ایخود را در جهف خلق هر آن به خلق آن دار

که چگونه  رندیگیم ادیرا فراگرفته و  یریادگی دیجد یده د، مدلها یم شیافزا

 زک دیاستقمال م دیجد یهادهیاز ا رندهیادگیز سازمان اموزندیب

 

 یشگیهم ایتحل

م مف را به  یز بازخوردهاک دیم فیانجام کار را هدا یهاوهیشتت رندهیادگی ستتازمان

ز بر رستتتتاندیرا به حداقا م هاهیدهد و ت م یهمه کارک ان به طور مستتتتتمر ارائه م

 زهای یبدارد نه بر فرضها و دهن هیاطالمات مست د تک
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 ضیمر ی: کس  و کارهادیبخوان حتما

 

 

 

 

 یسازمان یریادگیو  رندهیادگی سازمان

 یریادگیکه دو ا تتتطال   دیگویم  رندهیادگی یمحقق در حوزه ستتتازمان ها تستتتان 

شوندز  یکار گرفته م گربهیکدی یوقف ها به جا یب ض رندهیادگیو سازمان  یسازمان

 ییها فیاز ف ال یانواع خا  فیتو  یداند که برا یم یرا مفهوم یسازمان یریادگی

سازمان جر سازمان  یشودز درحال یدارد به کار گرفته م انیکه در  به  رندهیادگیکه 

شاره م ینوع خا  سازمان ا سازمان  دیبا گریک دز به ممارت د یاز   رندهیادگیگفف 

 اسفز یسازمان یریادگیحا ا 

 

از  یریستتاخف و بهره گ ی دهایمهارت ها و فرآ یریادگی وهیبه شتت یستتازمان یریادگی

ها  یستتتتازمان یریادگی یم   نیدانش اشتتتتاره داردز در ا ب د از ستتتتازمان  کیت 

سفز به طور خال ه فرق  رندهیادگی سازمان  یسازمان یریادگیا  یرا م رندهیادگیو 

به اهداف خود  دنیرس یو ساختار دانسفز گرچه سازمان ها برا  دیتوان فرق فرا

استتف که  یستتازمان رندهیادگیازمان ستت یورزند، ول یاهتمام م یستتازمان یریادگیبه 

 ب ا شده اسفز یریادگیآن بر  یاساس و مم ا
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 ده ده ادیو  رندهیادگیسازمان  تفاوت

به ت هد به  ازین یموضوع که بهمود سازمان نیاز درک ا یسازمان رانیاز مد یاریبس

م سجم تر از سازمان  ادده دهی یمداوم دارد، ناتوان هست دز سازمان ها یریادگی

در ستتازمان  یدارند که هرکستت نیفراتر از ا یادهیمق رایهستتت د ز رندهیادگی یها

را کستتتت  ک دز ستتتتازمان  دیجد یهابه طور مستتتتتمر دانش ها و مهارت  یستتتتتیبا

دهد اما ستتتتازمان  یستتتتوق م یستتتتازمان یریادگیافراد ستتتتازمان را به  رندهیادگی

خواهد  یارشتتتد خود که نقش آگاهان در ستتتازمان را دارند، م رانیاز مد ادده دهی

 زاموزندیب گرانیخود را به د یکه آموخته ها

 رندهیادگیباشتتتد اما ستتتازمان  یم زین رندهیادگیبه طور خودکار  ادده دهی ستتتازمان

و انتقال دانش و مهارت خود  اددادنینظام د جهف  یو تالشتت ستتفین ادده دهینوماً 

 آوردز یمب ما ن گرانیبه د

 

 رندهیادگیسازمان  یایمزا

با  و همسو کردن سازمان رییتغ رشیپذ رندهیادگی یهاسازمان یسوحرکف به الزمه

سفز  دیجد یهاافتهی شرا یبل د مدت فیف ال یسازمان یریادگیا سف که  را به  طیا

قط ا در  رند،یگیم ادیکارک ان ما چه   کهیز اک دیم ایتمد یستتودم د رقابت طیشتترا

 روزید یریادگیز به گفته گانز، مملکرد امروز، حا ا گذاردیم ریسازمان ما تأث  دهیآ

 امروز اسفز یریادگیو مملکرد فردا، حا ا 

 

 اشاره کرد: ریتوان به موارد ز یم رندهیادگیسازمان  یایمزا از
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 تفکر مستقا فیز تقو۱

 رییتغ فیریمد یسازمان برا ریمد ییتوانا شیز افزا۲

 فیفیز بهمود ک۳

 مت هدتر یز م ابع انسان۴

 میدر افراد ت هیروح جادیز ا۵

 سازمان و کاهش آن ها یهافیز درک محدود۶

 

 رندهیادگی یسازمان ها فیتقو یراهکار برا ۷

ستتتازمان  کیمادت ک  د و ستتتازمان خود را به  یریادگیبه  دیها باو ستتتازمان افراد

 فیبه موفق دنیرستت رندهیادگی یهاهمه ستتازمان یک  دز دور نما ایتمد رندهیادگی

 یضرور ریموارد ز فیرما ییهاسازمان نیچ  یبترا نیاسف، ب ابرا آلدهیمطلوب و ا

 اسف:

 

 ز ش اخف هدف۱

قما از شتت اخف  یشتت اخف هدف استتفز هر گونه اقدام ممل یگام در هر کار نیاول

 دیهمواره با زین رندهیادگی یهدف، م جر به شتتکستتف خواهد شتتدز در ستتازمان ها

هدف م لوم باشد و همه افراد از ان اگاه بوده و اتفاق نظر داشته باش دز دانستن 

استتتف که بامم  یینکته طال رففگ ادیرا  یزیچه چ دیبه کجا با دنیرستتت یبرا  کهیا

مورد نظر باشد و کس  و کار را به  ریهمواره در مس یسازمان یها یریادگیشود  یم

 آل برساندز دهینقطه اوج و ا
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 یز رهمر حرفه ا۲

رهمر مت هد  کیدارد که بدون  فیاز آن جهف اهم رندهیادگیم صر در سازمان  نیا

به  یابیدستتت یبرا ستتازمان نیستتازمان هرگز موفق نخواهد شتتدز در ا ،یریادگیبه 

 ازیو خالق ن نیآفرخردم د، تحول یفرد یآنچه مورد توافق همگان استتتتف، به رهمر

مه ها یم فرد نیاستتتتفز ا ند برنا  ریک د و مستتتت میها را ت ظ واحد یریادگی یتوا

 مشخم ک دز یآموزش را به درست

 

 به کارک ان و آموزش آن ها اریز دادن اخت۳

و  شتتتودیبه کارک ان واگذار م یادیز زانیبه م اراتیاخت رندهیادگی یهاستتتازمان در

ها فراهم شده آن شرففیپ یبرا ییفضا نیز همچ شودیها احترام گذاشته مبه آن

ها سازمان نیشودز ا یها آموزش داده مو است داد افراد به آن ییو بر اساس توانا

مان  یاختصتتتتا  م یادیخود بودجه ز یآموزش م ابع انستتتتان یبرا ده دز ستتتتاز

و از نظر  ابدی شیفرد در برابر سازمان افزا فیکته مسئول شودیموج  م رندهیادگی

 چیمورد نظر از ه یهاهدف نیکه جهف تأم ردیرار گق یمواطف و احساسات در وض 

 دسف و پ جه نرم ک دز یفروگذار نک د و با هر مشکل یکوشش

 

 ی:  نحوه رفتار با م ابع انساندیبخوان حتما

 

 و خالق رندهیادگی یانسان یرویز ن۴
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ش اخته و همواره به  یهاییتوانا دیافراد ابتدا با رندهیادگی یهاسازمان در خود را 

 یهمواره بر رو دیبا یخود باشتتت دز م ابع انستتتان یها ییفکر توستتت ه و بهمود توانا

 خود زمان اختصا  ده دز فیآموزش است داد ها و پرورش خالق

 

 ریز دئویو د؟یک  جادیا زهیدر کارم دان خود انگ قهیدق ۵در کمتر از  دیخواهیم ایآ

 : دی یرا حتما بم

 

 ز مشارکف کاما در اطالمات۵

 اریدر اخت ها هیدرباره بودجه، ستتتود و هز یرستتتم یهاداده رندهیادگیستتتازمان  در

شخم آزادردیگیافراد قرار م سا یز هر  سازمان  ریمما دارد تا با  افراد در درون 

با بق یاطالمات افراد به اشتتتتتراک  هیرا رد و بدل ک د و آموزه ها و تجارب خود را 

 یها ریبه اهداف از مستت دنیشتتود رستت یم مبگذاردز استتتفاده از تجارب افراد بام

 شودز ریامکان پذ یبه راحت انمریم

 

  دهیپو یز الگو۶

خود را  یذه  یمجهز باشتتد تا الگوهتتتتتتا ییبه ستتاز و کارها دیبا رندهیادگی ستتازمان

و س جش قرار دهدز  یابیرد ارزها را دائماً موکرده و آن یینسمف به مسائا ش اسا

شتتتتتد و با اطالمات  یا انهیبواقع یذه  یالگوها دیسازمان با نیب ابرا شتتتتتته با دا

و ان طاف آن همواره حفظ  ییایبکوشتتتتد تا پو وک د  یروز رستتتتانها را بهموجود، آن

 شودز
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 ملم و تجربه یریز به کارگ۷

تا به کمک  دهدیاز ملم و تجربه را مورد استفاده قرار م یمیترک رندهیادگی سازمان

 ،یستتتتازمان یهایریگمیز استفاده از دانش در تصمردیبگ یبهتر یهامیدو تصم نیا

 یریکارگز بهداردیم یرا به ستتتتازمان ارزان یکمتر یها هیستتتتتتتتتتتترمف، دقف و هز

صمتجربه سازما ماتیها، ت شده در  به  دیک دز افراد با یتر م  انهیرا واقع ب ناتخاذ 

مک دانش و تخصتتتتم خود، گز با   دهیآ یموفق را برا یها هیک برآورد ک  د و 

 زاب دیو خردم دانه دسف ب یم طق یمیاز تجربه به تصم یریگبهره
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