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  چکیده
 بـا  هـا  سازمان که دهد می نشان هوانوردي صنعت در فعال هاي شرکت نظیر باال تکنولوژي داراي هاي سازمان توسعه و گیري شکل تاریخی روند

 اقتصـادي  هـاي  رقابـت  عرصـه  در کارآمـدي  نا به و نداشته پذیري انعطاف و رقابتی توان ،پیرامونی تغییرات با همسویی براي سنتی ساختارهاي
 ایجاد سازوکارها، این مهمترین از یکی .است جدید ابزارهایی به تجهیز مستلزم بحران این از خروج که اند دریافته ها سازمان این .اند شده محکوم

 بـراي  آماري جامعه آمادگی میزان بررسی به حاضر پژوهش اساس، این بر .است یادگیرنده سازمان کردن نهادینه و سازمان در یادگیري یندافر
 ادبیات در موجود خصوصیات و ها ویژگی میزان چه تا اینکه از است عبارت پژوهش این در اساسی سؤال .پردازد می یادگیرنده سازمان به تبدیل
 با و بوده ستاري شهید هوایی دانشگاه ،پژوهش این آماري جامعه .دارد وجود بررسی مورد آماري جامعه در یادگیرنده هاي سازمان باب در نظري

 تحقیق روش از و بوده حضوري پرسشنامه ها داده گردآوري روش .است شده پرداخته نمونه تعیین به ساده تصادفی گیري نمونه روش از استفاده
 به تبدیل براي ها لفهؤم برخی خصوص در دار معنا شکافی وجود از حاکی ،آماري هاي روش از حاصل نتایج .است شده استفاده میدانی -توصیفی
  .است شده ارائه سازمان مدیران و علمی جامعه براي پیشنهادهایی پژوهش هاي یافته به توجه با پایان در .است یادگیرنده سازمان
  هوانوردي حوزه و یادگیري دانشی، کارکنان دانش، مدیریت یادگیرنده، سازمان :کلیدي هاي واژه

  
  مقدمه
 طبیعی عمر نصف اندازه به حتی مؤسسات از بسیاري عمر طول
 1983 سـال  در شـل  شـرکت  بررسـی  نتیجه .نیست انسان یک

 1970 در کـه  هـایی  شـرکت  سـوم  یـک  کـه  بـود  ایـن  از حاکی
 در .اند رفته بین از اند، بوده دنیا بزرگ شرکت 500 جزو میالدي

 متوسـط  عمـر  طـول  کـه  اسـت  شـده  زده تخمـین  مطالعه این
 ایـن  .است بوده سال 40 از کمتر اقتصادي هاي بنگاه ترین عظیم
 خـاص  هـاي  ویژگـی  از یکی که شود می مطرح شرایطی در مهم

 و موشـکی  هوانـوردي،  صـنایع  نظیـر  بـاال  تکنولـوژي  بـا  صنایع
 .آنهاست سنگین بسیار اي سرمایه هاي نیازمندي فضایی، قطعات

 صـنایع  از را اشتباهی هرگونه فرصت نظري لحاظ از ویژگی این
 بـه  دسـت  اصلی مشکل سنگه پیتر نظر به .گرفت خواهد مذکور
 صـورت  بـه  اغلـب  آنها که است این امروزي هاي سازمان گریبان

 بـا  و نبـوده  آنهـا  اثـرات  و تهدیـدها  شناسـایی  به قادر کل، یک
 عـدم  و خود سازمانی حصار در شدن محصور و اي جزیره زندگی

 خلـق  از دیگـر،  هـاي  سـازمان  تخصصـی  هـاي  دانـش  از استفاده
 در ها سازمان دیگر بیانی به عاجزند، بدیع هاي حل  راه و ها گزینه

 حتـی  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  .هسـتند  مشکل دچار یادگیري
 بـا  باشند، یادگیري فقر دچار که صورتی در ها سازمان ترین موفق
 تمـامی  هرگـز  دهنـد،  ادامه خود حیات به توانند می اینکه وجود
  .رساند نخواهند ظهور منصه به را خود هاي قابلیت

 اجتمـاعی،  تغییرات عظیم موج با زمان هم و اخیر دهه طی
ــادي، ــی اقتص ــی، و سیاس ــازمان فرهنگ ــا س ــی ه ــوص عل  الخص

 براي را اي گسترده تالش هوانوردي صنعت در فعال هاي سازمان
 واسـطه  بـه  امر این .]6[ اند کرده آغاز پویا غیر هاي قالب از خروج
 بـا  دایمیه مواجه یعنی ها، سازمان جدید جامعه بارز هاي ویژگی

 هـا،  تاکتیـک  تهدیـدها،  نظیـر  هـایی  زمینـه  در مسـتمر  تغییرات
 اسـتفاده  مـورد  دانـش  و فنـاوري  و سـاختار  آمـوزش،  راهبردها،

 تـوان  ارتقاي و تغییرات این اداره براي الزم توانایی کسب .است
ــاتی ــا ســازمان عملی ــرورش مســتلزم ه ــه پ ــادگیري روحی  در ی
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 بـراي  راهبـردي  چالشـی  بـه  یادگیري رو، این از .هاست سازمان
 بـدیهی . ]14[ است شده تبدیل تحول خواهان هاي سازمان اکثر
 عاید را زیادي بهره یادگیرنده سازمانی سوي به تحول عدم است

 هـاي  ظرفیـت  از کامل استفاده فرصت و نمود نخواهد ها سازمان
  .]18[ گرفت خواهد آنها از را خود انسانی هاي سرمایه
 از آنهـا  فاصـله  ها، سازمان کنونی مشکل بسیاري عقیده به

 اسـاس  ایـن  بـر  شـاید  .است یادگیرنده هاي سازمان خصوصیات
 در 1کلمبیـا  تصادفات بررسی تئهی 2003 آگوست در که است

 سـازمان  نقـش  در بیشتر باید ناسا که داشت اعالم خود گزارش
 از بیشـتري  خصوصـیات  بردارنـده  در و نمایـد  عمـل  یادگیرنده
 هـایی  ویژگـی  کـه  اي گونه به .]15[ باشد یادگیرنده هاي سازمان

 مشـترك،  آرمـان  کارکنـان،  شخصـی  تسـلط  و توانمنـدي  نظیر
 ،سـامانمند  دیـدگاه  و مطلـوب  ذهنـی  الگوهاي تیمی، یادگیري

 جاي منسوخ و کهنه قدیمی، ساختارهاي و شود مشاهده بیشتر
 جدیـد  الزامـات  بـا  متناسـب  و منعطـف  سـاختارهاي  به را خود

 تکـرار  بـراي  را دانـش  مـدیریت  جـامع  سامانه همچنین .بدهند
 و خـود  هـاي  آموخته درس از استفاده و گذشته اشتباهات نشدن
 .نمایند طراحی نیاز، مورد دانش تولید

 یدؤم هوانوردي، صنعت اخیر هاي پیشرفت در ملیأت اندك
 وجـودي  الینفک جزء ،تغییر که صنعتی .است گفته پیش مطلب

 هـیچ  با آن اکتشافات عطش و بیکران آن علم دریاي و است آن
 سـازمان  اسـاس،  ایـن  بـر  .نمود نخواهد فروکش علم از سطحی

 شـک  بـدون  .بـود  خواهد عطش این کاهش ابزار تنها یادگیرنده
 عامـل  اساسـی،  اي پیشـرانه  عنـوان  بـه  تواند می بین این در آنچه
 باشـد،  ها کشور بین اولی طریق به و ها سازمان بین فاصله ایجاد
 هـا  دانشگاه و است ها سازمان محوري دانش و یادگیرندگی سطح

 کـانون  نقـش  در هوانـوردي  صـنعت  در فعال تحقیقاتی مراکز و
 و رشـد  و علـم  تولیـد  در ارزشـمندي  نقـش  صـنعت،  این فکري
 نتـایج  خـود  نوبـه  بـه  امر این .داشت خواهند عهده به آن ءارتقا

 و سـازمانی  رشـد  ها، هزینه کاهش سوانح، کاهش نظیر مختلفی
  .داشت خواهد همراه به را عملیاتی راندمانء ارتقا

 مـوج  اولین یادگیرنده، سازمان سوي به حرکت راستاي در
 جدیـد  تجهیـرات  و هـا  فنـاوري  از اسـتفاده  و نصـب  بر ها تالش
 توجهـات  اجتمـاعی  و انسـانی  عوامل آنکه موازات به .بود استوار

 یکپـارچگی  بـراي  هـایی  تـالش  نمود، جلب خود به را اي یندهافز
 ].9[ پـذیرفت  صورت گفته پیش موارد با مغزافزارها و افزارها نرم

 بـه  سـازمان  فنـی  و اجتمـاعی  ابعـاد  بر کیدأت با نیز حاضر مقاله

 تبـدیل  براي حاضر پژوهش آماري جامعه آمادگی میزان بررسی
 پـژوهش  اساسـی  لسـؤا  .پـردازد  می یادگیرنده سازمان به شدن
 خصوصـیات  و ها ویژگی میزان چه تا اینکه از است عبارت حاضر
 در یادگیرنـده  هـاي  سازمان خصوص در نظري ادبیات در موجود
 آمـاري  جامعه وضعیت .دارد وجود حاضر پژوهش آماري جامعه

 و است؟ چگونه یادگیرنده سازمان هاي لفهؤم و ابعاد خصوص در
 نهادینـه  خـود  در را هـا  لفـه ؤم و ابعـاد  این توانسته اندازه چه تا

 مفهـوم،  ایـن  اصـلی  هـاي  مؤلفه به توجه با اساس، این بر .نماید
 گـذارده  آزمون به نظر مورد آماري جامعه در و تدوین فرضیاتی

  .است شده
  

  نظري مبانی
  یادگیرنده سازمان )الف

 پیتـر  .اسـت  شـده  بیـان  یادگیرنـده  سازمان از متعددي تعاریف
 که کند می تعریف سازمانی حکم در را یادگیرنده سازمان سنگه

 بخشـند  مـی  ارتقا را خود هاي توانایی مستمر طور به افراد آن، در
 ترتیـب  بـدین  و یابنـد  دسـت  اسـت،  نظـر  مـد  که نتایجی به تا

 گروهـی  و جمعـی  هـاي  اندیشـه  و رشـد  تفکـر،  جدیـد  الگوهاي
 در کـه  اسـت  سازمانی یادگیرنده، سازمان .]3[ یابد می گسترش
 مبنـاي  بر رفتار تغییر و فراگرفته آنچه به کردن عمل یادگیري،

 حـال  در شدت به دنیاي در و است برخوردار کافی مهارت از آن،
 یا شناسایی را محیط تغییرات ممکن، زمان ترین کوتاه در تغییر،
 نشـان  مناسـب  واکـنش  آنهـا  بـه  نسـبت  و کنـد  مـی  بینی پیش
 سـرمایه  مهمتـرین  کارکنـان،  یادگیرنـده،  سـازمان  در .دهـد  می

 هـاي  مهـارت  هتوسـع  و آمـوزش  بـه  گردنـد؛  مـی  تلقـی  سازمان
 کارکنـان  یـادگیري  فرایند شود؛ می داده زیادي اهمیت کارکنان

 سـازمان  توانـایی  شود؛ می تقویت مراتب سلسله سطوح همه در
 شـود؛  مـی  زیـاد  گروهـی  کـار  یابـد؛  مـی  افـزایش  یادگیري براي

 کارکنـان  و رؤسا و آموزش مسئوالن مشترك مسئولیت آموزش،
  .یابد می افزایش کارکنان ههم تالش و تعهد و گردد می

 و مهـارت  مثابـه   بـه  را یادگیرنـده  سـازمان  گاروین دیوید
 بـا  افـراد  رفتـار  اصالح و دانش انتقال و ایجاد در سازمان توانایی

 یکـی  .]11[ است کرده تعریف جدید بینش و دانش کارگیري به
 یادگیرنــده سـازمان  توصـیف  در مـدیریت  نویسـندگان  از دیگـر 

 زمـان  طـول  در که است سازمانی یادگیرنده سازمان نویسد، می
 .]1[ سـازد  متحـول  را خـود  عملکـرد  و کند تغییر که آموزد می

ــده ســازمان از خــود تعریــف در جــونز  ســازمانی را آن یادگیرن
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 از اسـتفاده  بـا  را تفکـراتش  و رفتارهـا  اسـت  قـادر  کـه  دانـد  می
 نظـر  به واضح بسیار است ممکن جمله این .دهد تغییر تجربیات

 و وقـایع  تشـخیص  بـه  قادر ها سازمان از بسیاري هنوز اما برسد،
 .کننـد  مـی  تکـرار  مرتبـاً  را نادرسـت  رفتارهاي و نیستند حقایق
 نیسـت  دستیابی قابل افراد تک تک آموزش با یادگیرنده سازمان

 سـازمان  .]13[اسـت  سازمان کل سطح در یادگیري نتیجه بلکه
 را کارکنـان  کلیـه  یـادگیري  امکان که است سازمانی یادگیرنده

  ].17[ کند می متحول را خود دائماً و سازد می فراهم
 بهتـرین  نیـز  و قبلـی  هـاي  تجربه از ها سازمان این اعضاي

 کـه  را دانشـی  و کننـد  می استفاده دیگر، هاي سازمان کار شیوه
 بـه  اثـربخش،  اي شـیوه  بـه  و سریعاً اند، کرده کسب وسیله بدین
 بـر  مبتنـی  سـازمان  یک در .]2[ کنند می منتقل خود کار محل

 عملکرد و است دیروز یادگیري محصول امروز عملکرد یادگیري،
  .است امروز یادگیري محصول فردا

  
  سازمانی یادگیري و یادگیرنده سازمان تفاوت )ب

 .نیستند مترادفی مفاهیم سازمانی یادگیري و یادگیرنده سازمان
 درون هـاي  گـروه  و افـراد  یـادگیري  مفهوم به سازمانی یادگیري

 عیـ توز دانـش،  کسـب  نـد ایفرشـامل   یسـازمان  يریادگیـ  .است
 در ایـن  ].16[است  یسازمان حافظه و اطالعات ریتفس اطالعات،

 در سازمان یادگیري معناي به یادگیرنده سازمان که است حالی
 یادگیرنـده  سـازمان  دیگـر،  عبارت به .است کلی اي سامانه نقش

 سازمانی یادگیري میان باید لذا، .است سازمانی یادگیري حاصل
 سـازمان  و سـازمان  درون هـاي  گـروه  و افراد یادگیري مفهوم به

 قائل زتمای کلی، اي سامانه نقش در سازمان معناي به یادگیرنده
  .شد

 انـواع  توصـیف  بـراي  که است مفهومی سازمانی، یادگیري
 گرفتـه  کار به دارد جریان سازمان در که هایی فعالیت از خاصی

 سازمان از خاصی نوع به یادگیرنده سازمان که حالی در شود می
 نـوع  بـه  یادگیرنـده  سـازمان  است معتقد تسانگ .کند می اشاره

 نـوعی  سـازمانی  یـادگیري  و کنـد  مـی  اشـاره  سازمان از خاصی
  .آید می شمار به سازمان براي داخلی یندافر

 سـازمان  و سـازمانی  یـادگیري  تفـاوت  بیـان  در مارکوآرت
 سـازمان  از بحـث  در کـه  ورزد می اصرار موضع این بر یادگیرنده
 و اصـول  هـا،  سیستمو در آن  است چیستی بر تمرکز یادگیرنده،

 یـاد  جمعـی  هویـت  یـک  حکـم  در که هایی سازمان هاي ویژگی
 ؛گیـرد  می قرار بررسی مورد کنند، می تولید به اقدام و گیرند می

 و هـا  مهارت یادگیري چگونگی به سازمانی یادگیري که حالی در
 معنـا  این در .دارد اشاره دانش از گیري بهره و ساخت یندهايافر

 یادگیرنـده  سـازمان  از عنصـر  یا بعد یک تنها سازمانی یادگیري
 بـا  را سـازمانی  یـادگیري  نیز شلینگ و کلوکه .شود می محسوب

 انـد  نموده تعریف اجتماعی سیستم در مشارکتی یادگیري عنوان
 یـادگیري  که اند دانسته رسمی ساختاري را یادگیرنده سازمان و

  ].12[ سازد می پذیر امکان را دایمی و مداوم
  
  اصول و ابعاد ؛رندهیادگی سازمان )ج

 سـازمان  از واحـدي  تعریـف  بـر  نظـران  صـاحب  که عللی از یکی
 آنـان  مـوردنظر  مفاهیم که است آن ندارند نظر اتفاق یادگیرنده
 دانسـته  یادگیرنـده  را خاصـی  سـازمان  یـک  هر و بوده متفاوت

 سـازمان  بـراي  آنـان  کـه  هـایی  ویژگـی  دیگـر،  عبـارت  به .است
 خصوصــیات و نیســت یکســان انــد، گرفتــه نظــر در یادگیرنــده

 که هایی ویژگی اما، .اند کرده ذکر سازمان نوع این براي متفاوتی
 ایـن  در انـد،  کـرده  بیـان  یادگیرنـده  سازمان براي نظران صاحب
 بـه  و هستند افزاري نرم جنس از عموماً که دارند اشتراك مطلب
 سـازمان  بـه  تبـدیل  اراده سـازمانی  هـر  در اگر که است اي گونه

 نگرش، و رویکرد تغییر سازي، فرهنگ با باشد، موجود یادگیرنده
 داشـته  نظـر  در بایـد  البته، .یابند دست اهداف این به توانند می

 در اساسـی  تغییـرات  با عموماً افزاري نرم تغییرات این که باشیم
 کـه  هسـتند  تغییـرات  این و شد خواهند همراه سازمان اقدامات
  .گردند می یادگیرنده سازمان ظهور موجب

 فرضـیات  چهـارچوب  توانـد  می که سئوالی ترین مهم شاید
 سـازمان  یـک  هاي ویژگی نماید، تعیین را حاضر مقاله پژوهشی
 بررسـی  بـه  آن اساس بر تا است هوانوردي صنعت در یادگیرنده

 مـرور  .بپـردازیم  حاضـر  تحقیـق  آمـاري  جامعـه  آمـادگی  میزان
 در هـا  پـژوهش  و مقاالت از کمی تعداد وجود کننده بیان ادبیات
 صـنعت  در یادگیرنـده  هـاي  سـازمان  خـاص  هـاي  ویژگی زمینه

 هـاي  لفـه ؤم از بسـیاري  مشـابهت  واسـطه  بـه  .اسـت  هوانوردي
 غیرهوانـوردي  و هوانـوردي  صـنعت  در فعال یادگیرنده سازمان
 .انـد  شـده  انتخاب بعدي هاي تحلیل براي آنها مهمترین از برخی
 اشـاره  2گودارد هوانوردي پرواز مرکز مدل به توان می مثال براي
 یادگیرنـده  سـازمان  بـه  تبـدیل  بـراي  مرکز این که مدلی .نمود

 دانـش،  تسـهیم  یادگیري، :ستا موارداین  شامل کند می معرفی
 در .]11[ مـدیریتی  آمـوزش  و تجارب از یادگیري تجارب، ثبت

 اجــرا بــه جهــت الزم هــاي ویژگــی مهمتــرین دیگــري مطالعــه
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 ســازمان گیـري  شـکل  و دانـش  مـدیریت  هـاي  سـامانه  درآوردن
ایـن   در ،نظـامی  پژوهشـی  و علمـی  هـاي  سازمان در یادگیرنده

 دانشـی،  هـاي  مشـارکت  دانـش،  تسـهیم  :اسـت  شده یانب موارد
 یـادگیري  و دانشـی  متخصصـان  از تقـدیر  تجـارب،  از یـادگیري 
ــازمانی ــدول در .س ــک، ج ــهؤم ی ــاي لف ــاگون ه ــورد در گون  م
 ایـن  .اسـت  شـده  بندي طبقه و شناسایی یادگیرنده هاي سازمان

 و مفاهیم نظران، صاحب دیدگاه از تر کامل درکی کسب براي امر
  .بود خواهد سودمند یادگیرنده سازمان هاي مؤلفه

  
  ]6[هاي مختلف در مورد سازمان یادگیرنده  دیدگاه - 1جدول

  
  یادگیرنده سازمان هاي مؤلفه /ها ویژگی  دیدگاه  ردیف

ــدلر  1  و پـــ
  همکاران

 سیاسـتگذاري  اسـتراتژي،  بـه  یـادگیري  رویکرد
 کنترل، و پذیري مسئولیت سازي، آگاه مشارکتی،
ــادالت ــی، تب ــاف درون ــذیري انعط  پرداخــت در پ

 توانمنـد،  سـاختار  محـیط،  بـر  نظارت ها، پاداش
 خـود  یادگیري، محیط سازمانی، درون یادگیري
  شکوفایی

 انــداز چشـم  ذهنـی،  الگوهــاي شخصـی،  مهـارت   سنگه پیتر  2
  سیستمی تفکر تیمی، یادگیري مشترك،

  دانش انتقال و اکتساب ایجاد، توانایی  گروین  3

 جهـت  در دائمـی  تغییر جمعی، یادگیري توانایی  مارکوارت  4
  سازمانی موفقیت

ــارت  5  و جف
  مارسیک

 آن، در مشارکت و دانش تولید مستمر، یادگیري
 یـادگیري،  فرهنـگ  انتقـادي،  و سیسـتمی  تفکر

  محوري کارمند گرایی، تجربه و انعطاف روحیه

ــز  6  و واتکین
  مارسیک

ــژوهش ســطح بــاالبردن مســتمر، یــادگیري  و پ
ــو، ــویق گفتگ ــس تش ــاري ح ــادگیري و همک  ی

 مشــارکت کارکنــان، توانمندســازي گروهــی،
 رهبـري  سیستمی، ارتباط یادگیري، در کارکنان

  استراتژیک

ــریس  7  آرج
  شون و

 یـادگیري  و یـادگیري  هـاي  نظریـه  از ثرشدنأمت
  سازمانی

 موجـود  رفتارهاي و کارکردها آن در که محیطی  مامفورد  8
  است مستمر توسعه جهت در

 همکارانـه،  یـادگیري  ینـد افر یـادگیري،  فرهنگ  هریسون  9
  سیستمی تفکر

 از یادگیري تجارب، ثبت دانش، تسهیم یادگیري،  گودارد  10
   مدیریتی آموزش و تجارب

  گارلند  11
 از یـادگیري  دانشی، هاي مشارکت دانش، تسهیم
 یـادگیري  و دانشـی  متخصصان از تقدیر تجارب،
  سازمانی

 در پـژوهش  ایـن  در کـه  خصوصـیاتی  مهمتـرین  از برخی
 :از انـد  عبـارت  اسـت  شده تمرکز آنها بر یادگیرنده سازمان مورد

 مشـترك،  انـداز  چشـم  ذهنـی،  الگوهـاي  شخصـی،  هـاي  قابلیت
 سـازمانی،  فرهنـگ  رهبـري،  منـد،  نظـام  تفکـر  تیمـی،  یادگیري
  .دانش مدیریت و ساختار
 سازمان بارز هاي ویژگی از یکی :3شخصی هاي قابلیت .1

 و توانـایی  از کـه  اسـت  کارکنـانی  داشـتن  اختیار در یادگیرنده،
 کارکنـان  گونـه  ایـن  .برخوردارنـد  بـاالیی  شخصـی  هـاي  قابلیت
 کــه کارکنــانی .گردنــد مــی ســازمان بالنــدگی و رشــد موجــب
 در هایی ویژگی چنین ایجاد در دارند، مناسبی فردي هاي قابلیت
 توانمند، کارکنان هاي قابلیت شوند؛ می واقع مؤثر کارکنان، سایر
 کمتـر،  کارکنـان  تعـداد  بـا  که دهد می سازمان به را فرصت این

 کیـ  صـورت  بـه  يفرد تسلط یوقت .دهد انجام را خود مأموریت
 یکـ ی .دیـ آ یمـ  وجود به جنبش دو شود، ینهنهاد انسان در اصل

 يزیـ چ چـه  بپرسـد  خـود  از اسـت  درصدد شهیهم انسان نکهیا
 يها تیواقع دریگب فرا دیبا شهیهم کهآن دوم .دارد تیاهم شیبرا

 هـدف  به لین يبرا انسان .دنیبب تر روشن را خود پیرامون يجار
 کجـا  در کـه  دهد صیتشخ یخوب به دیبا نظرش مورد مقصد ای

 هـاي  قابلیـت  توسـعه  بـراي  مـؤثر  عوامـل  برخـی  .]8[ دارد قرار
 سـازمان  :از اند عبارت یادگیرنده سازمان به تبدیل براي شخصی
 فـراهم  کارکنـان  یـادگیري  ارتقـاي  و ایجاد براي مناسب فرصت

 کارکنـان  همـه  بـراي  شخصی هاي قابلیت ارتقاء شرایط کند؛ می
 و ترغیـب  فـردي،  هاي مهارت توسعه براي کارکنان است؛ فراهم
 ارتقـاي  دنبـال  بـه  مسـتمر  طـور  بـه  کارکنـان  شوند؛ می تشویق
 فـردي  هـاي  قابلیـت  ارتقـاي  هسـتند؛  خود شخصی هاي قابلیت

  .است سازمانی نیازهاي راستاي در کارکنان
 نسـبت  ادراکات و ها نگرش باورها، مجموع :4ذهنی الگوهاي .2
 تشـکیل  را موضـوع  آن بـه  نسـبت  ذهنی الگوي موضوع، یک به
 گـذار  پایه و است اثرگذار انسان عملکرد بر ذهنی الگوي .دهد می

 یـک  مقابـل  در کـه  زمـانی  .باشـد  مـی  آتی اقدامات گیري شکل
 بـه  آن عمـده  بخـش  کند، می بروز متفاوت هاي واکنش موضوع،
 بـاز  انـد،  داده نشـان  العمـل  عکـس  کـه  هایی انسان ذهنی الگوي

 مقابـل  در را خـود  کـه  سـربازانی  نبـرد،  میدان یک در .گردد می
 پیـروزي  بـه  امیـد  کـه  سربازانی با ببینند باخته پیش از دشمن،
 خواهنـد  متفـاوتی  اقـدام  پذیرنـد،  نمـی  را اسـارت  ننگ یا دارند
 ذهنـی  الگوهاي سازمان، در ذیل شرایط وجود صورت در .داشت
 تنـوع  بـه  اعتقاد گردد؛ می ایجاد یادگیرنده سازمان براي مناسب
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 را خود نظرهاي و افکار توانند می کارکنان دارد؛ وجود ها دیدگاه
 مـورد  در کارکنـان  سـایر  بـا  مباحثه فرصت کنند؛ مطرح آزادانه
 نـو،  هـاي  ایـده  از سازمان مسئوالن دارد؛ وجود کاري هاي نظریه

ــتقبال ــی اس ــد؛ م ــئوالن کنن ــازمان مس ــادات ،س ــدون را انتق  ب
 کارکنـان،  و مسـئوالن  کنند؛ می بررسی آنها برابر در گیري جبهه

 از کارکنان دارند؛ را متعارض هاي نظریه بررسی مهارت و توانایی
  .ندارند هراسی عظیم تحوالت

 زمینـه  در هـا  سازمان بخش الهام ایده :5مشترك انداز چشم .3
 آینـده  از مشـترکی  آرمـان  و تصـویر  یک ایجاد ظرفیت رهبري،

 نـام  را سازمانی توان می سختی به .هستیم آن دنبال به که است
 قبـول  مـورد  هـاي  آرمان و ها ارزش اهداف، داشتن بدون که برد

 وجـود  صـورت  در .باشـد  رسیده موفقیت از اي درجه به سازمان،
 سـازمان  بـراي  مشـترك  انـداز  چشـم  سـازمان،  در ذیـل  شرایط

 دارد؛ روشـنی  انـداز  چشـم  سـازمان  :گـردد  می ایجاد یادگیرنده،
 کارکنـان  به انداز، چشم باشد؛ می بخش امید سازمان، انداز چشم
 اقدامات و هستند متعهد انداز چشم به کارکنان است؛ شده ابالغ
 از سـازمان  عملیـات  اسـت؛  انـداز  چشـم  تحقـق  راسـتاي  در آنها

 و کارکنـان  یـادگیري  کنـد؛  مـی  پشـتیبانی  و حمایت انداز چشم
 انـداز  چشـم  اسـت؛  انـداز  چشـم  بـه  رسـیدن  راستاي در ها گروه

 کند؛ می هدایت یادگیري و توسعه سمت به را کارکنان سازمان،
 تحقـق  بـراي  دارنـد؛  دخالـت  سازمان اهداف تعیین در کارکنان

  .شود می پیگیري روشنی برنامه انداز، چشم
 بـر  تمرکـز  هعمد لیدل است معتقد گهسن :6تیمی یادگیري .4
 در مهـم  ماتیتصـم  ههمـ  بـاً یتقر کـه  اسـت  آن یمیت يریادگی
 حال در وستهیپ افراد که داشت توجه دیبا .شود یم گرفته ها میت

ــا بــا هســتند، يریــفراگ ــ وجــود، نی  ســریم یســازمان يریادگی
 ییتوانا و قدرت اتموجب خود ،دشو ریفراگ میت اگر اما .شود ینم
 را خـود  لئمسا یادگیرنده هاي سازمان .]8[ گردد یم سازمان در
 بـه  .کننـد  مـی  حـل  غیرسـازمانی  و سازمانی کاري هاي گروه در

 امور انجام براي سازمان در که هایی گروه بر عالوه دیگر، عبارتی
 هـایی  کـارگروه  به نیز جدید مشکالت اند، شده تشکیل اي وظیفه
 و شـود  مـی  ارجـاع  مختلـف  هـاي  تخصـص  با افرادي از متشکل
 تخصــص از برخــورداري ضــمن بایــد هــا کــارگروه ایــن اعضــاي
 اعضـا  سایر با ارتباط برقراري و ها گروه در کار توانایی اي، وظیفه

ــته را ــند داش ــراي .باش ــاد ب ــادگیري ایج ــی ی ــازمان در تیم  س
 یادگیري :باشد مهیا سازمان در زیر شرایط است الزم یادگیرنده

 دارد؛ وجود سازمان سطوح همه در اولویت یک حکم در مستمر

 کاري هاي گروه شوند؛ می تشویق بیشتر یادگیري براي کارکنان
 کارکنــان از مرکــب کـاري  هــاي گـروه  دارد؛ وجــود سـازمان  در

 تشـکیل  سازمان مسایل از بسیاري حل براي مختلف هاي بخش
 کننـد؛  می کمک یکدیگر به سازمان، در ها گروه اعضاي شود؛ می

 بـراي  دارنـد؛  اعتقـاد  و اعتمـاد  یکدیگر به نسبت ها گروه اعضاي
 آمـوزش  هـا  گـروه  شـود؛  مـی  تمرین گروهی همکاري بهتر انجام
 انـد؛  کرده دریافت را ها گروه در یادگیري و کارکردن براي عملی
 در شـوند؛  مـی  تشـویق  یکـدیگر  از یـادگیري  به کاري هاي گروه

 بـه  کارکنـان  دارد؛ وجـود  افکار آزاد تبادل کار محیط و جلسات
  .شوند می تشویق جمعی طور به لئمسا حل

 اصـول  اجـراي  کـه  اسـت  معتقـد  سـنگه  :7سامانمند تفکر .5
 کـه  نمایـد  می اظهار وي .است سامانمند تفکر بر مبتنی پیشین،

 آن، که معتقدم زیرا ام؛ نامیده پنجم فرمان را سامانمند تفکر من
 پنجمـین " کتـاب  در فراگیري فرمان پنج تمامی زیربناي سنگ
 ذهنیـت  تغییـر  به تشویق را ما که است تفکر این .است "فرمان
 را انسـان  ببیـنم،  کل در را ها پدیده که اي گونه به .کند می خود
 بـازیگري  نقـش  در کنیم، مشاهده منفعل و تنها که آن جاي به

 تفکـر،  ایـن  بـدون  .بدانیم خود هآیند آوردن وجود به براي فعال
 فرمـان  پـنج  همزمـان  یريگکـار  به براي ابزاري و اي انگیزه هیچ
 چگـونگی  بنـاي  زیـر  تفکـر،  این .داشت نخواهد وجود شده ذکر

 .]4[ اسـت  خـود  پیرامـون  جهـان  به فراگیر هاي سازمان نگرش
 یادگیرنـده،  سـازمان  بـه  تبـدیل  براي مند، نظام تفکر ایجاد براي
 اندیشـد؛  مـی  منـد  نظـام  سازمان رهبر یابد؛ تحقق زیر موارد باید

 کنـد؛  مـی  ترغیـب  فراگیر و جامع اندیشیدن به را افراد سازمان،
 سـازمان  هـاي  بخـش  دیگـر  بر خود هاي تصمیم تأثیر به مدیران
 یـک  بـه  تنهـا  مشکالت ریشه که دانند می کارکنان دارند؛ توجه
 اجـزاي  متقابـل  اثـر  بـه  کارکنـان  شود؛ نمی محدود خاص علت

 خود اطراف محیط با سازمان تعامل به کارکنان اند؛ آگاه سازمان
  .دارند توجه

 بحـث  که است اجتماعی هاي پدیده از یکی رهبري :8رهبري .6
 زعــم بـه  .اســت شـده  انجـام  آن خصــوص در زیـادي  بررسـی  و

 را رهبري که معتقدند پژوهشگران اکثر همکارانش و آنتوناکیس
 کـه  آن از حاصل نتایج و پیروان در نفوذ یندافر مثابه  به توان می

 اکثــر .نمــود تعریــف افتــد، مــی اتفــاق پیــروانش و رهبــر بــین
 هـایی  ویژگـی  داشتن با سازمان، رهبر که معتقدند نظران صاحب
 رهبري .کند می کمک یادگیرنده سازمان رشد و ایجاد به خاص،

 برخـوردار  بـاالیی  شخصـی  هـاي  توانایی زا یادگیرنده سازمان در
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 بـا  اسـت؛  بیشـتر  یـادگیري  دنبـال  بـه  اسـت؛  خطرپـذیر  است؛
 کنـد؛  مـی  مسـاعی  تشـریک  مهم هاي گیري تصمیم در کارکنان

 کـار  با را مشترك انداز چشم کند؛ می درك را سازمان انداز چشم
 سـازمان  جـاري  هاي واقعیت از سازد؛ می مرتبط کارکنان روزمره

ـ جز لئمسـا  مشـغول  را خود است؛ آگاه  در بلکـه  کنـد،  نمـی  یئ
 اندیشد؛ می مند نظام است؛ مسایل اصلی علل و ریشه جستجوي
 نـوآوري  و خالقیت کند؛ می حمایت را گروهی و فردي یادگیري

 در کنـد؛  می حمایت را خطرپذیري کند؛ می تشویق و حمایت را
 اختیـار  تفـویض  کارکنان به کند؛ می اعتمادسازي کارکنان میان
  .پذیرد می دفاعی، گیري موضع بدون را انتقادات کند؛ می
 سازمانی فرهنگ یادگیرنده، سازمان در :9سازمانی فرهنگ .7
 حیـاتی  عامـل  یک نقش در یادگیري آن در که است اي گونه به

 سـازمانی،  چنـین  در .شـود  مـی  شـناخته  کـار  و کسب موفقیت
 کارکردهــاي همــه در جدانشــدنی عــادت صــورت بــه یــادگیري
 روابـط  قـوي،  پـذیري  انعطاف فرهنگ این در .آید درمی سازمانی
 تشـویق  طریـق  از را یـادگیري  و کنـد  مـی  ایجـاد  را اي یکپارچه

 و توانمندسـازي  مـدیریتی،  خـود  گروهـی،  کار مانند هایی ارزش
 سـاختار  مخـالف  فرهنـگ،  نـوع  ایـن  .دهد می افزایش مشارکت

 سازمانی فرهنگ .]7[ است انعطاف غیرقابل و بسته ساالر، دیوان
 کنـد؛  مـی  فـراهم  را یـادگیري  هاي فرصت یادگیرنده سازمان در

 پیگیــري را کارکنــان کــردن توانمنــد و انســانی منــابع توســعه
 سـریع  واکـنش  قـدرت  داراي کند؛ می استقبال تغییر از کند؛ می

 را خالقیـت  و نـوآوري  باشـد؛  می سابقه بدون تغییرات به نسبت
 را مستمر بهبود کند؛ می حمایت خطرپذیري از کند؛ می حمایت
 حمایـت  را پرسشگري فرهنگ و پاسخ و پرسش کند؛ می ترغیب

 هـر  بـراي  کنـد؛  مـی  تشویق را تیمی و فردي یادگیري کند؛ می
 تبـادل  شود؛ دریافت دستور باالتر مقام از که نیست الزم اقدامی
 بـر  مـورد  بـی  پافشـاري  از کنـد؛  مـی  تشـویق  را عقاید و تجارب
 بـه  هـا،  گروه یا افراد اشتباهات شود؛ می پرهیز قبلی هاي آموخته
 دارند باور افراد شود؛ می تبدیل یادگیري براي اي سازنده تجارب

 کارکنان یافت؛ توان می وظایف انجام براي هم بهتري هاي راه که
  .کنند می ارزیابی را خود کار نتایج و ها پیشرفت فرایندها،

 نظـارت  نحـوه  کار، سازمان کننده تعیین ساختار، :10ساختار .8
 درجـه  و گیـري  تصـمیم  فرایندهاي ارتباطی، خطوط عملکرد، بر

 سـاختار  .داشـت  خواهد وجود شرکت در که است درونی کنترل
 یـادگیري  سمت به آنها حرکت از مقدمتاً، ها، سازمان از بسیاري
 اندازه غیرمنعطف، سازمانی مرزهاي .کند می جلوگیري سازمانی

 هـاي  محـدودیت  و مـرتبط  غیـر  کـاري  وظـایف  و ها طرح بزرگ
 تـا  ببرنـد  بـین  از را یـادگیري  کـه  کنند می کمک ساالري دیوان
 ســاختاري مشخصــات حــال، هــر بــه .کننــد احیــا را آن اینکــه
 گشـودگی  پـذیري،  انعطـاف  کننـده  بیان یادگیرنده، هاي سازمان

 فرصـت  و عمـل  آزادي محیطـی،  تغییرات از استقبال ارتباطات،
 رو، ایـن  از هسـتند،  گذرپـذیر  شـدت  به سازمانی مرزهاي .است

 بـه  نسـبت  سـازمان  و است باالیی بسیار حد در اطالعات جریان
 بـه  نیـاز  بـر  مبتنی شرکت، ساختار .کند می عمل باز تجربیاتش
 عمل، آزادي سوي به سازماندهی اصل گر هدایت .است یادگیري
 دارنـد  نیـاز  بـدان  کـه  است افرادي براي منابع ارایه و پشتیبانی

 ســازمان بــه تبــدیل بــراي مناســب ســاختار ایجــاد بــراي ].7[
 سلسـله  با و تخت ساختار یابد؛ تحقق زیر موراد باید یادگیرنده،

 هـاي  رویـه  و هـا  مشی خط منعطف؛ ساختار کم؛ مدیریتی مراتب
 هـاي  كمحـر  برابـر  در بتوان که شود طراحی اي گونه به سازمان
 کـاري؛  زنـدگی  کیفیـت  ارتقـاء  بـود؛  پاسـخگو  بیرونـی  و درونی
 یادگیري و مسئله حل براي که است اي گونه به سازمان طراحی
ــان محیطــی؛ تغییــرات از اســتقبال اســت؛ شــده طراحــی  جری
 بـه  بـاالتر  هـاي  رده از اختیار تفویض سازمان؛ درون در اطالعات

 ظرفیـت  به توجه با کارکنان به اختیار تفویض تر؛ پایین هاي رده
  .آنان

ــش مــدیریت .9  و تســهیم ذخیــره، تولیــد، چگــونگی :11دان
 سـازمان  هدایت در سزایی هب نقش سازمان، در دانش کارگیري به

 از یکــی را دانــش مــدیریت مــارکوارت خصــوص، ایــن در .دارد
 اســت معتقــد و دانــد مــی یادگیرنــده ســازمان هــاي زیرســامانه
 مـدیریت  بـه  یادگیرنـده  سـازمان  در دانـش  مدیریت زیرسامانه

 شامل زیرسامانه این .دارد اشاره سازمان در دانش ایجاد و کسب
 و نشــر و انتقــال کــاوي، داده و تحلیــل ذخیــره، خلــق، کســب،

 زیـر،  عوامـل  تحقـق  صـورت  در .]7[باشـد  می دانش کارگیري به
 تحقق است، یادگیرنده سازمان هاي ویژگی از که دانش مدیریت

 کسـب  بـراي  اینترانت و اینترنت هاي شبکه به کارکنان یابد؛ می
 آوري جمـع  بـراي  کـاري  و سـاز  وجود دارند؛ دسترسی اطالعات
 اطالعـات  جسـتجوي  سـازمان؛  خارج و داخل محیط از اطالعات
ــورد ــاز م ــراي نی ــود ب ــام بهب ــل از وظــایف انج ــور قبی  در حض

 انجـام  تحقیقـات  بررسـی  و نشریات و کتب مطالعه ها، کنفرانس
 هـایی  سـامانه  یـا  سـاختار  وجـود  سازمان؛ وظایف با مرتبط شده
 عملیات، هر هاي ناکامی و خطاها موفقیت، علل آوري جمع براي
 موفـق  اقدامات از یادگیري امکان که دارد وجود اي سامانه طرح؛
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 چـه  کـه  داننـد  مـی  کارکنـان  سازد؛ می فراهم را ها سازمان سایر
 دسترسـی  نیاز مورد اطالعات به کارکنان دارند؛ نیاز را اطالعاتی
 هـاي  برنامه قبیل از دانش انتقال براي متفاوت هاي سامانه دارند؛

 هــاي کــارگروه داخلــی، نشــریات مشــاغل، چــرخش آموزشــی،
 سـامانه  وسـیله  بـه  یـادگیري  دارد؛ وجـود  ها گزارش و آموزشی
  .شود می تسهیل اثربخش، و کارآمد رایانه، بر مبتنی اطالعات

  
  پژوهشی هاي فرضیه
 میـزان  و یادگیرنـده  سـازمان  هـاي  مؤلفـه  بـه  توجـه  با فرضیات

  .اند شده تنظیم آنها از آماري جامعه برخورداري
ــیه ــان ؛اول فرض ــت از کارکن ــاي قابلی ــراي الزم شخصــی ه  ب

  .هستند برخوردار یادگیرنده سازمان گیري شکل
 سازمان گیري شکل براي نیاز مورد ذهنی الگوهاي ؛دوم فرضیه

  .دارد وجود یادگیرنده
 سـازمان  گیـري  شـکل  بـراي  مشـترك  انداز چشم ؛سوم فرضیه

  .دارد وجود یادگیرنده
 بـراي  نیـاز  مـورد  تیمـی  یـادگیري  هاي فرصت ؛چهارم فرضیه
  .دارد وجود یادگیرنده سازمان گیري شکل

 گیـري  شـکل  بـراي  نیـاز  مـورد  سیسـتمی  تفکر ؛پنجم فرضیه
  .دارد وجود یادگیرنده سازمان
 گیـري  شـکل  بـراي  الزم هـاي  ویژگی از رهبران ؛ششم فرضیه
  .هستند برخوردار یادگیرنده سازمان
 بـراي  الزم هـاي  ویژگـی  از سـازمانی  فرهنـگ  ؛هفـتم  فرضیه
  .است برخوردار یادگیرنده سازمان گیري شکل

 گیـري  شـکل  بـراي  مناسـب  سـاختاري  تحـول  ؛هشتم فرضیه
  .است شده ایجاد یادگیرنده سازمان
 گیـري  شـکل  بـراي  دانـش  مـدیریت  هـاي  مؤلفـه  ؛نهم فرضیه
  .اند شده اجرا آماري جامعه در یادگیرنده سازمان

  
  مطالعه ابزار و تحقیق نوع

 اسـتفاده،  نـوع  نظـر  از توصـیفی،  هـدف،  نظـر  از حاضـر  تحقیق
 تحقیقـی  هـا،  داده نـوع  نظر از و مقطعی زمانی، بعد از کاربردي،

 اي پرسشــنامه اطالعــات، آوري جمــع اصــلی ابــزار .اســت کمــی
 آزمـون  از اسـتفاده  بـا  تحقیـق  ابـزار  پایـایی  .است ساخته محقق
 با نیز پرسشنامه روایی .باشد می درصد یک و نود کرونباخ آلفاي

 جامعـه  .گرفت قرار تأیید و بررسی مورد محتوا روایی از استفاده
 ستاري شهید هوایی دانشگاه اساتید شامل حاضر پژوهش آماري

 روش از اســتفاده بـا  نفـر  17 تعـداد  تحقیـق  ایـن  در کـه  اسـت 
  .شدند انتخاب ساده تصادفی گیري نمونه

  
  تحقیق هاي یافته
ــه ــل ب ــال دلی ــودن نرم ــع ب ــا داده توزی ــر ه ــاس ب ــون اس   آزم

ــوگروف ــمیرنوف،-کولم ــراي اس ــون ب ــیات آزم ــون از فرض  آزم
  .است شده استفاده متغیره تک استیودنت تی
  

 .نتایج حاصل از آزمون تی براي آزمون فرضیات: 2جدول 

Hi Groups  Category N Test 
P.  P Value 

H1 
Group 1 <= 3 2 

.50 .076(a) Group 2 > 3 15  
Total  17 

H2 
Group 1 <= 3 13 

.50 .002(a) Group 2 > 3 4 
Total  17 

H3 
Group 1 <= 3 14 

.50 .001(a) Group 2 > 3 3 
Total  17 

H4 
Group 1 <= 3 12 

.50 .003(a) Group 2 > 3 5 
Total  17 

H5 
Group 1 <= 3 11 

.50 .004(a) Group 2 > 3 6 
Total  17 

H6 
Group 1 <= 3 5 

.50 .036(a) Group 2 > 3 12 
Total  17 

H7 
Group 1 <= 3 13 

.50 .002(a) Group 2 > 3 4 
Total  17 

H8 
Group 1 <= 3 14 

.50 .001(a) Group 2 > 3 3 
Total  17 

H9 
Group 1 <= 3 16 

.50 .000(a) Group 2 > 3 1 
Total  17 

  
 صورت به فوق پژوهشی فرضیات همه مخالف و صفر فرض

5.≤µ 5و.〉µ از 2 شــماره جــدول بــه توجــه بــا .باشــد مــی 
 از غیـر  بـه  فرضیات تمامی براي معناداري عدد مقدار که آنجایی

 فرضـیه  فلـذا  باشـد،  مـی  صدم پنج از کمتر شش و یک فرضیات
0Η هـاي  پاسـخ  که گرفت نتیجه توان می بنابراین .شود نمی رد 

 از کمتر هاي گزینه سمت به سوگیري فرضیات این به شده ارائه
 مشـترك،  انـداز  چشـم  ذهنـی،  الگوهـاي  یعنی دارند؛ را متوسط

 تحــول ســازمانی، فرهنــگ سیســتمی، تفکــر تیمــی، یــادگیري
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 جامعه در یادگیرنده سازمان گیري شکل براي مناسب ساختاري
 دیـدگاه  از همچنـین  .اسـت  نشـده  ایجـاد  حاضر ژوهشپ آماري
 .اند نشده سازي پیاده نیز دانش مدیریت هاي مؤلفه آماري جامعه

 بـه  شـش  و یـک  فرضـیات  بـه  شده ارائه هاي پاسخ وجود این با
 بـه  توجـه  با و دارند سوگیري متوسط از باالتر هاي گزینه سمت
 0Η فرضـیه  هسـتند،  صـدم  پنج از باالتر معناداري مقدار اینکه

 سـازمان  بـا  متناسـب  هـاي  ویژگی از رهبران یعنی .شوند می رد
 آمـاري  جامعـه  دیدگاه از همچنین .هستند برخوردار یادگیرنده
 سـازمان  گیـري  شـکل  براي الزم شخصی هاي قابلیت از کارکنان

  .هستند برخوردار یادگیرنده
  

  پیشنهادها و گیري نتیجه
 دارنـد،  آشـنایی  هـوایی  فنـون  و علـوم  و صـنایع  بـا  کـه  کسانی

 متعلـق  دارد وجـود  کشور در امروز که آنچه از بسیاري دانند می
 نگـرش  دو اینجـا  در .اسـت  خـارجی  غالباً و گذشته هاي دهه به

 ایـن  بـا  رابطـه  در اقدام هرگونه که این اول نگرش است؛ مطرح
 و اسـت  انرژي و وقت سرمایه، اتالف ساله، پنچاه چهل، مجموعه

 و تجهیزات این ارتقاي بر دوم نگرش اما .کرد اساسی فکري باید
 مـل أت و کیـد أت بنیادین و اصولی هاي طرح ارائه بر حال عین در

 دارنـده  کشورهاي همه و دنیا در که دوم نگرش به توجه با .دارد
 سـئوال  اسـت،  متـداول  غنـی  و فقیـر  از اعـم  تجهیزات گونه این

 زعـم  بـه  شـود؛  مـی  حاصل چگونه مهم این که است آن اساسی
 راسـتا  ایـن  در مهـم  هـاي  مؤلفه از یکی اندیشمندان، از بسیاري

 در "یادگیرنـده  هـاي  سـازمان  تفکـر  اخـذ  و اندیشـیدن  جهانی"
 در فعـال  تحقیقـاتی  و فکـري  مراکـز  و هـا  سـازمان  ابعاد تمامی
  .است هوانوردي صنعت

 جامعـه  آمادگی میزان بررسی حاضر پژوهش اساسی هدف
 بـر  لـذا،  .اسـت  یادگیرنـده  سـازمان  سوي به تحول براي آماري
 بـه  و تـدوین  فرضـیاتی  یادگیرنـده،  سازمان اساسی ابعاد اساس
 به که است آن از حاکی شده حاصل نتایج .شدند گذارده آزمون

 سـوي  به تحول براي دیگر ابعاد از الزم بسترهاي بعد، دو از غیر
 زیـر  پیشنهادهاي راستا این در .نیست فراهم یادگیرنده سازمان

 بـراي  سـازمان  راهگشـاي  توانـد  مـی  تحقیق هاي یافته اساس بر
  .باشد یادگیرنده سازمان سوي به حرکت

 صـنعت  در فعـال  سـازمان  از انتقـال  بلندمـدت  برنامه نیتدو -
 .رندهیادگی هوانوردي سازمان به حاضر هوانوردي

 يریادگیـ  يهـا  فرصـت  انـواع  از یمتنـوع  گستره يساز فراهم -
 و يحضـور  یآموزشـ  يهـا  دوره انـواع  قالـب  در یگروه و يفرد
ــوریغ ــراي يرحض ــاء ب ــت ارتق ــاي قابلی ــی ه ــعه و شخص  توس

 .فردي هاي مهارت
 طریـق  از چندگانـه  هـاي  دیدگاه پذیرش براي بستري تدارك -

 مباحثـه  هـاي  فرصـت  ایجاد و متفاوت نظرهاي و افکار به احترام
 هـاي  ایـده  از استقبال و کاري هاي نظریه مورد در کارکنان میان

 .انتقادات پذیرش و نو
 بـه  بلندمـدت  و مـدت  کوتـاه  هـاي  اسـت یس و ها هدف نیتدو -

 مســتمر يریادگیــ و آمـوزش  مســتلزم آنهــا تحقـق  کــه ينحـو 
  .شدبا کارکنان

ــن يبهســاز و آمــوزش تیمســئول ســپردن - ــه یانســان يروی  ب
 ارشـد  رانیمـد  نیتـر  منـد  عالقـه  و نیتـر  تجربـه  با و نیتر مطلع

 ].5[ سازمان
 که ينحو به یسازمان هاي تیفعال و فیوظا مجدد یسازمانده -

 و احـراز  طیشـرا  مشاغل، هیکل یاساس عنصر يریادگی و آموزش
 اسـاس  بـر  مـوارد  برخـی  در .دیـ آ شمار به مشاغل فیوظا شرح
 کـه  هسـتیم  سـاختارهایی  گیري شکل شاهد گذشته هاي حل راه
 بایـد  و کننـد  نمـی  اضـافه  سـازمان  به اي افزوده ارزش اکنون هم

  .گیرند قرار اصالح و نظر تجدید مورد
 منظـور  بـه  مسـتمر  و قیـ دق و یآموزشـ  يها یسنجازین انجام -

 همـه  در کارکنـان  هیکل یآموزش يخالءها و کمبودها ییشناسا
  .حاضر هوانوردي صنعت در فعال سازمان سطوح

 و ازین مورد یپژوهش و یعلم افزارها نرم و افزارها سخت تدارك -
 يبـرا  الزم زشیـ انگ و یفرهنگـ  ،یقانون يها نهیزم کردن فراهم

 .آنها از یعلم استفاده
 و افـراد  اهتمـام  و مسـتمر  یـادگیري  فرهنـگ  تعمیـق  و بسط -

 شـوق  افـراد  مفهـوم  این در .بیشتر چه هر یادگیري به مسئوالن
 دانش .باشد جایی هر تواند می یادگیري منبع .دارند یادگیري به
 و باشد داشته جریان سازمان مختلف مجاري در باید سازمان در
 مناسـب  و مفیـد  دانش این ثمرات از خود نیاز اندازه به کس هر

  .گردد منتفع
ـ  مسـتمر  و مـوثر  ارتباط يبرقرار -  يریـ گ میتصـم  هرگونـه  نیب

 و یآموزش تیوضع و کارکنان یاستخدام و يادار امور به مربوط
 .آنان يریادگی
 ينحو به مناسب یقیتشو يکارها و ساز يریکارگ به و یطراح -

 .گردد يریادگی يها تالش نیشتریب بینص ها پاداش نیباالتر که
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 عیسر و قیدق ییشناسا ییتوانا که بازخورد فعال نظام استقرار -
 منظـور  بـه  را هنگام به و حیصح اطالعات و باشد داشته را نواقص
  .دارد عرضه الزم اصالحات و راتییتغ انجام

 يبـرا  یتیهـدا  و یمشـورت  يراهکارهـا  انواع گسترش و بسط -
  .یسازمان افراد و ها گروه هیکل

 صـنعت  در فعـال  دانشـی  کارکنـان  کـه  اسـت  ذکر شایان
 زعـم  بـه  و هسـتند  اي حرفـه  تخصـص  داراي حاضـر  هوانـوردي 

 ابـزار  .تعهدزاسـت  تخصـص  نـوع  ایـن  نظـران  صاحب از بسیاري
 آن، مهمتـرین  کـه  دارد هـایی  تفاوت دیگران با افراد این کنترل

 امـر  ایـن  بـر  بایـد  سـازمان  .است درونی کنترل بر بیشتر کیدأت
   .ورزد اهتمام راه این در و گذارد صحه

  
  ها نوشت پی

1 Columbia Accident Investigation Board 
2 Goddard Space Flight Center 
3 Personal Mastery 
4 Mental Models 
5 Shared Vision 
6 Team Learning 
7 System Approach 
8 Leadership 
9 Organizational Culture 
10 Structure 
11 Knowledge Management 
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