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 چکیده

و توج   ت    دی تاک دار،ی پا یرق ات  تی کسب مز یاز راهها یکی

 یت  اهداف س ازمان لیمس م  کارکنان سازمان ت  منظور ن ی یادگی

و  ی یادگی  یس از ن  یو زم یاست. تس  ساز یتا حداکث  اث تخش

تواند ت  سازمان کمک کند تا نسبت ت   یاز رقبا، م ع  یآموزش س 

 یرق ات  تی ام   کس ب مز نی ک  ا دت دار و ته   گام ع  یرقبا س 

 یمن ات  انس ان تی ی. م دآوردیسازمان ت  ارمغان م یرا ت ا داریپا

ک   در آن کس ب  کن دیف  اه  م  یدان   تس    تی یم د یت ا

اطالعات و دان  و ت  اش   ا  گااش  ن آن در س تاس   س ازمان 

اه  ف    ن د یادگی یس ازمان جادیا یرا ت ا ن یو زم شودیم ن ینهاد

  ن د ،یادگیس ازمان  کیشدن ت   لیتبد یسازد. ه  سازمان ت ایم

 تی یو م د  ن د یادگیم تبط ت   س ازمان   یتوج  ت  مفاه ازمندین

 یه ایو اس  اتژ یمبان نییو تب یمقال  ت  ت رس نیدان  است. در ا

ه ا س ازمان یرق ات  تی تهب ود مز یو چگ ونگ  ند یادگیسازمان 

 . یپ دازیم

 کلیدیهای واژه

 یرقابت تیدانش، مز تیریمد ،یمنابع انسان رنده،یادگیسازمان 

 

 

 

Abstract 
One of the ways to gain a sustainable competitive 

advantage is to emphasize and pay attention to the 

continuous learning of the organization's employees in 

order to achieve organizational goals with maximum 

effectiveness. Laying the groundwork for faster 

learning and training than competitors can help the 

organization to move faster and better than competitors, 

which will give the organization a sustainable 

competitive advantage. Human resource management 

provides a platform for knowledge management in 

which the acquisition of information and knowledge 

and its sharing throughout the organization is 

institutionalized and provides the basis for the creation 

of a learning organization. To become a learning 

organization, any organization needs to pay attention to 

the concepts related to the learning organization and 

knowledge management. In this article, we review and 

explain the basics and strategies of the learning 

organization and how to improve the competitive 

advantage of organizations.behavior and Let's review 

the new controversial topics. 
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 مقدمه

که مدنظر است، دست  یجیبخشند تا به نتا یخود را ارتقا م یهاییاست که در آن، افراد به طور مستمر توانا یسازمان رنده،یادگی سازمان
 ینوع رندهیادگیسازمان  کیو حفظ  جادی. اابندیگسترش  یو گروه یجمع یها شهیتفکر رشد و اند دیجد یالگوها بیترت نیو بد ابندی

ساازمان  زمنیو استوارنگهدارد. ها داریپا رومند،ی، ن بیرق یسازمانها ریتواند سازمان را در برابر سا یکه م دیآ یم ماربه ش یرقابت تیمز
 ،ییکاارا ،یرنوآوریرا نظ یارزشمند جیآورد که نتا یفراهم م یرا به گونه ا شیاعضا یریادگیداند که  یاز سازمان م یرا نوع رندهیادگی

 داریپا یرقابت تیمعتقداست که تنها منبع مز زیسنگه ن تری، پ نیآورد. همچن یبه ارمغان م داریپا یرقابت تیو مز طیمحبهتر با  ییهم سو
 بیارق یساازمانها ریامار نالاش شاود، از ساا نیانسبت به رقباست و چنانچه سازمان باه ا عتریسر یریادگیسازمانها،  یدر بلندمدت برا

 .اثربخش تر و کاراتر خواهد شد

و  هااهیانظر ط،یشارا ،ییسازمانها نیشدن چن داریمطرح شد. علت پد یالدیم 11است که با شروع دهه  یادهیپد رنده،یادگی یزمانهاسا
خاود  یبقاا یرا برا یاکه تمام سازمانها تالش گسترده یقبش از دهه مذکور بوده است؛ به گونه ا یسازمان یطهایو تحول در مح رییتغ

خاار،، و باه سامت  ا،یرپویغ یاز قالبها ستیبایپرتالطم اطراف خود حفظ کنند م طیآنکه بتوانند خود را در مح یراآغاز کرده بودند و ب
 .کنند جادیا یقیعم راتییدر ساختار و اساس خود تغ یعنیمتحول شوند،  رندهیادگیسازمان 

 هینماود. اماا االاطالح سارما یاقتصاد اتیوارد ادبکار  یرویرا همراه با تراکم نامحدود ن یمفهوم توسعه اقتصاد سیلول 1154سال  در
( تاا گرفاتیمورد استفاده قرار ما یدیتول یو ابزار آالتنیهمانند ماش یدیآن ) که به عنوان عامش تول یمنف یبه علت جنبه ها یانسان

بعاد از آن اساتفاده از االاطالح  قارار نگرفات. یبار به اراله آن پرداخت مورد مطالعه چنادان نیاول ی( که برا1151) نگویپ شیسیزمان س
در  یاسایدر مجلاه اقتصااد س یادر مقالاه یمشاهده شد. و نسریم یهادر پژوهش هاکینئوکالس دیجد یهادر پژوهش یانسان هیسرما
موضاوع کماک  نیپرداخت. سپس شولتز به توسعه ا یشخص یدرآمدها عیو توز یه انسانیدر سرما یگذارهیسرما یبه بررس 1151سال 

 یانساان هینام سرما نیبه هم یبا انتشار کتاب 1119دانست او در سال  کریب یگریتالشها ونیرا مد یانسان هیسرما دینمود. اما با یانیشا
  .است نهیزم نیانجام گرفته در ا یهااز پژوهش یارینمود که کتاب او مرجع استاندارد بس یاقتصاد اتیرا وارد ادب

منابع در  نیتردهیچیو پ نیترابیسازمان دشوار تر باشد چرا که کم گریبا منابع د سهیدر مقا یمنابع انسان و کنترل یابیپژوهش، ارز دیشا
عوامش ملماوس و مشاهود ساازمان  یخود را بر رو یهایاستراتژ رانیهستند. اغلب مد یهمان منابع انسان یاقتصاد دانش محور امروز

و ظهاور  یاقتصااد جهاان یاماروز یهایژگیامر با توجه به و نیکه ا کنندیمتمرکز م یو مال یکیزیو استفاده از منابع ف یمانند تکنولوژ
به  تواندیو متنوع نم دیدر اراله محصوالت جد نینو یهایو استفاده از فناور یشدن و رشد روزافزون تکنولوژ یهمچون جهان ییهادهیپد

 یخاود باه عاوامل یو رشد بقا یرقابت تیبه مز یابیدست یها براسازمان نیراها شود. بنابسازمان یبرا یترقاب تیمز جادیسبب ا ییتنها
با  1111در سال یاز آن جهت دانست که مک کنز توانیموضوع را م نیا تی. اهمکنندیتمرکز م یو فکر یانسان هیمانند سرما یگرید

سازمانشاان باه  یازهااین یبر رو یاندهیفزا دیزمانها تاکسا یعال رانیکه مد کندیان مینکته را ب نیاستعدادها ا یانتشار کتاب جنگ برا
 ..توسعه و حفظ استعدادها دارند زه،یانگ جادیجذب موثر، ا

 تیریو نقاش ماد گاهیجا یمقاله بررس نیآن سازمان است هدف از ا یانسان یهاهیسرما یارکان هر سازمان نیاز مهمتر یکیآنجا که  از
 .است یرقابت تیدر ارتباط با کسب مز یمنابع انسان تیریو نقش مد رندهیادگی یطیمح جادیدر ا یمنابع انسان

 

 قیتحق نهیشیپ

 یانساان هیآنها هستند. سرما هیافراد سرما یفیک یهایژگیو قتی( در حق1111دارد )بکر  یاقتصاد اتیدر ادب شهیر یانسان هیسرما مفهوم
شاده  فیاوسالمت فارد تعر تیبه عنوان دانش، مهارت، خالق یانسان هیابلکه سرم شودیمحسوب م یمال هینه سرما یکیزیف هینه سرما

 (2112است. )بکر 

 شاوندیمحسوب م هیاز اشکال سرما یهمه به نحو یمال هیو سرما یکیزیف هیسرما ،یانسان هیکه سرما کندیموضوع اشاره م نیبه ا بکر
امکاان در  نیاکاه ا یجدا کرد در حاال شیهاز مهارت، سالمت و ارزشا توانیفرد را نم کیکه  شودیم یجا ناش نیاما تفاوت آنها از ا

اسات. براسااس  یانسان هیهمان سرما هیسرما نیرتریدپذیو تجد نیدارتریبدان معناست که پا نیفرد وجود دارد. ا موالو ا هاییمورد دارا
 نیهستند. هم چنا دیتول یهاتیبهبود ظرف یبرا یاتیالزم و ح یمهم و حت یو آموزش ابزار یرسم التیتحص 1191نظر شولتز در سال
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 یانسان هیاز سرما یمتعدد فی(. تعار1112. )شولتز، داندیم یثبت نام آموزش یارهایعنوان مع هب یانسان هیسرما یبر رو یگذارهیاو سرما
  .دهندیقرار م دیمورد تاک یانسان هیرا از سرما یمتفاوت یهایژگیخواص و و کیمطرح شده که هر 

 (1119ورکیویثروت مولد مجسم در کار، مهارت و دانش است ) سازمان ملش متحد ن یانسان هیماسر

نقاش داشاته  دیاتول ندیدر فرا تواندیاز افراد خانوار که م یکی یهاییرا در زمان، تجربه، هدف و توانا یانسان هی( سرما1111هوتز ) تریپ
 نیرا دارا هساتند در چنا هاایستگیاز شا یدارد که سطح باالتر یبستگ یبه افراد یسازمان تی. در اغلب موارد موفقکندیم یباشد معرف

باه عناوان  توانیرا م یانسان هیسرما گری.به عبارت د شوندیسازمان م یبرا یبا ارزش یهاهیبه سرما شیافراد تبد نیاست که ا یطیشرا
  .زمان و اجتماع داشته باشد قلمداد کردسا یرا برا ییارزش افزوده باال تواندیکه م یدیاز عوامش تول یکی

و  یناوآور ت،یاداناش، خالق ،یتجارت زندگ ها،یژگیاز و یارا مجموعه یانسان هیشده است سرما یانسان هیکه از سرما یدیجد فیتعر
  (2119 یوزرل ی)لسل کنندیدر کار خود انتخاب م یگذارهیکه افراد آن را جهت سرما دینمایم یمعرف یانرژ

در  یبا هدف بهاره باردار هانهیهز نیآنها که ا یبازده شیجهت افزا یمنابع انسان یبر رو یگذارهیعبارت است از سرما یانسان هیسرما
 :رو است که نیانجام خواهد شد .از ا ندهیآ

 باشاندیما یبا ارزش یانسان یهاهیخاطر که افراد در واقع سرما نیبه ا کنندیافراد را انتخاب م یبر رو یگذار هیسرما رندهیادگی سازمان
 .(2114هستند ) بورود و تومولو یمتفاوت یهاتیفیک یکه دارا

است  یافراد سازمان یو فرهنگ یمهارت یلیتحص یفیک یهایژگیمنسجم از و یامجموعه یسازمان هیگفت که سرما توانیم یطور کل به
 .سازمان گردد یارزش افزوده برا جادیکه سبب ا

را  یعلم تیریاثربخش مد یکه تئور ی)کسلوریت کیمطرح شد. فردر 11دهه  شیدر اوا "رندهیادگینظام  کیبه عنوان  سازمان" کردیرو
منتقش کند و  گرانیرا به د اشیریادگی تواندیم یشوند، و انیاو ب یو برا دهیسنج ت،یریمد یتهایواقع یکرد( معتقد است که وقت نیتدو

 برت،یسااِ چااردیچاون ر ییهاا نیسایتوسط تئور رندهیادگی یسازمانها کردی، رو1151دهد. درسال  شیرا افزا ازمانس ییکارا جهیدر نت
 نیواپس یاز سالها رنده،یادگی یبنا به گفته محققان، مفهوم سازمانها گر،ید یشد. ازطرف یاالالح و بازنگر مونیو هربرت سا مزمارچیج

االش پنجم: هنر و عمش »انتشارکتاب  دیرا به خود جلب کرده است. شا یشماریتوجه ب ازمانهااز جانب محققان و رهبران س ستم،یقرن ب
 یساازمانها یدر کتاب خاود، پانج مبناا را بارا ترسنگهیباشد. پ میپارادا نیا یروند فکر نیسنگه، مهمتر ترینوشته پ «رندهیادگیسازمان 

 :عبارتند از یمبان نیدر نظر گرفت. ا رندهیادگی

 (؛یفرد نشیمداوم ب قیتعم زیت کشف کردن و نمهار یعنی) یمهارت فرد

بار  یرگذاریتاث یبرا ریآنها و ابراز آن تصاو شیو تحل یبه منظور بررس رونیاز جهان ب یدرون ریکشف تصاو ییتوانا یعنی)یذهن یهامدل -
 (؛گرانید

 کند.(؛ یم تیرا در افراد تقو یکه تعهد واقع ندهیمشترک از آ ریعمش کشف تصاو یعنیمشترک )  رتیبص  -

 .(؛دیآیبه دست م گریکدیکسب مهارت در گفتگو و مباحثه با  قیکردن با هم که از طر یقدرت همفکر یعنی) یمیت یریادگی -

 یو عماش مطارح ما یواحاد از تئاور یو آنها را به عنوان مجموعه ا شیو تکم بیکه االول مذکور را با هم ترک ی)االل یستمیتفکر س  -
 .کند(

 

 رندهیادگی یسازمانها یهایژگیو و کردهایرو

 

تحت  دگاهیمشخص شد که از چهار د اتیو الزم است. با مرور ادب یتوجه به ابعاد آن ضرور رنده،یادگیسازمان  کیو حفظ  جادیا یبرا  
جاه آنهاا تو زانیهستند و برحسب م رندهیادگیبر ادراکات عامالن سازمان  یمبتن دگاههاید نی. اشودیاستفاده م رندهیادگیعنوان سازمان 

 :عبارتند از دگاههاید نی. اشودین ابعاد، از آنها استفاده میاز ا کیبه هر

داناش در  یسااز رهیاو ذخ یریادگیااز  یبه سطوح مختلفا ازیاز ن یاشاره دارد: آگاه زیبه دو چ یسازمان یریادگی: یسازمان یریادگی -1
اغلب به سه ساطح  یسازمان یریادگیسازمان، عمال به کارگرفته شود. شده در رهیاست که دانش ذخ نیا گریسازمانها. البته عنصر مهم د

اساتفاده  یاسه حلقاه یریادگیو  ،یادوحلقه یریادگی ،یاتک حلقه یریادگیو شون از االطالحات  سیمثال، آرجر ی. براشودیم میتقس
انجام امور را بهباود  یکنون یبه طور مداوم راهها یعنیباشند،  یریادگیدر هر سه سطح قادر به  دیکه سازمانها با ندیگوی. آنها مکنندیم

تاک  یریادگیا( و از نحاوه یدوحلقاه ا یریادگیر اداشته باشند ) یعمل یهابه دوره ییپاسخگو ییتوانا(، یاتک حلقه یریادگی) بخشند
 .(یسه حلقه ا یریادگیآگاه باشند ) یحلقه و دو حلقه ا



 یرقابت تیبه مز یابیبه منظور دست رندهیادگی یهادر سازمان یآموزش مستمر منابع انسان یاستراتژ نییتب نادیا فتح اللهی:

بعاد را،  نیافراد ا ی. برخنندیبیانجام کار آموزش م نیکارکنان در ح ،یرسم یهادر دوره یریادگیکار: در عوض  طیدر مح یریادگی -2
کاه در آن  کنادیما یرا به عناوان بافات وابساته تلقا یریادگیآموزش و  رنده،یادگیبعد از سازمان  نی. انامندیآموزش ضمن خدمت م

هاا، و برناماه یرسم یهاحاالش از دوره یریادگیند، چرا که استفاده از کن فایا یریادگیرا در  ینقش محدود ،یمرس یهادوره ستیبایم
تاا فارد ماوارد  آوردیامکان را فراهم م نیا از،یمورد ن یکار میفرد با مفاه یخدمت ضمن آشنا ساز نیح یریادگیسخت و دشوار است. 

  .آموخته شده را عمال به کاربرد و در ذهن خود ملکه سازد

اسات کاه  یمثبتا یبعد، فضا نی. اسازدیم شیافراد را تسه یریادگیاست که  یطیمح رنده،یادگید سوم سازمان : بعیریادگی طیمح -9
بعد  نیدر ا توانیرا م یسازمان مدنظر باشد، عناالر ساختار یالتیتسه یهایژگی. اگر توجه به وسازدیم سریرا م یعیآسان و طب یریادگی

 طیاگار محا نیکه آسان ساز است نه کنترل شاده. بناابرا سازدیم ایمه یریادگی یرا برا یطیسازمان مح گر،ید رتمشاهده کرد. به عبا
 .رودیباال م یریادگیبازده  جهیو در نت ابدییم شیافزا یریادگی یو رغبت افراد برا شیباشد، م یریادگیآموزش و  سازنهیزم

را باه مثاباه  یریادگیدارد،  تیارجح کیاست و بر ساختار بوروکرات کیو ارگان ریساختار انعطاف پذ کیبعد که  نی: ایریادگیساختار  -4
کاه  یدارد. درحال ازیمستمر ن یریادگیبه  یریپذو حفظ انعطاف جادیا ی. سازمان برادهدیمد نظر قرار م یریادگیساختار  یبرا یضرورت

و  ازهایتا بتوانند ن آموزندیم انیبه خصوص مشتر ،یرونیب طیبعد، افراد از مح نیدرا کند،یم شیرا تسه یریادگیفقط  طیمح ،یدر بعد قبل
دارند. هر عضاو  یادیز ییو توانا اریکه اخت شوندیم یسازمانده ییهامیعموما در درون ت تهایرا برآورده سازند. فعال انیمشتر یهاخواسته

تاا  شودیامر موجب م نیرا انجام دهد. ا میت گرید یاعضا یشغل فیگرفته است که چگونه وظا ادیمتخصص است،  که نیا نیدر ع میت
 کیاکاامال تخات و مساطح اسات. اگرچاه  رنده،یادگیسازمان  گر،یکرد. ازطرف د گریکدی نیگزیسازمان را جا یهامیت یبتوان اعضا

و  اریااخت ضیو متمرکاز اداره کارد. تفاو یآن را به الاورت سلساله مراتبا توانیم مامتمرکز باشد، ا ریتخت و غ دینبا کیسازمان ارگان
 .دیافزایم یریادگی یو رغبت کارکنان برا زشیبه انگ ها،یریگ میکارکنان و مشارکت آنان درتصم یریپذ تیمسئول

 :ستیاز لطف ن یبرخوردار است که توجه به آنها خال ییهایژگیاز و یگریهمچون هر سازمان د رندهیادگیعالوه، سازمان  به

 .دارددرد و عشق آموختن  رندهیادگیسازمان  .1

  .شودیبا مشکالت مأنوس و خوگر نم رندهیادگیسازمان  .2

و آنها  کندیم ییخود را نسبت به مسالش شناسا یذهن یالگو یعنیبرخوردار است  یاندهیپو یذهن یاز الگو رندهیادگیسازمان  .9
  .دهدیو سنجش قرار م یابیرا دالما مورد ارز

 .اردو خالق د رندهیادگی یکارکنان رندهیادگیسازمان  .4

گذشته  یهااز حد بر تجربه شیب دی. تاکستین یمتک اتیاما الرفا بر تجرب ردیگ یخود پند م یاز تجربه ها رندهیادگیسازمان  .5
 .کندیرا از سازمان دور م نهیمطلوب و به جهینت یو زودباور یشیاز سر ساده اند

کمبودهاا را  ساتیبایما رنادهیادگیساازمان  ،گاری. به عباارت دکندیعلت مشکالت را در خود جستجو م رندهیادگیسازمان  .1
  .شود زیرفع و جبران آنها تجه یکند و برا ییشناسا

 .کندیم بیو ترغ شیرا تسه یگروه یریادگی رندهیادگیسازمان  .9

مگار آنکاه اهاداف  ابادییتحقق نما رندهیادگیاست. سازمان  یو اهداف سازمان یکننده اهداف فرد قیتلف رندهیادگیسازمان  .1
شاود.  داریاپد یریادگیارشاد و  ،ییو هم راستا ییسو کی نیشود و در ا یکیبا اهداف سازمان  نیخالق و دانش آفر یاانسانه

 دایاپ یامکان وجود چگاهیه سته،یشا یاعضا یو همراه یاما بدون همکار ابد،ییم قاارت تیریمد یبا تالشها رندهیادگیسازمان 
 .کندینم

 

 

  آنها یجذب و نگهدار یهایو استراتژ یمنابع انسان تیاهم 

اناد آنهاا برده یو توجاه باه کارکناان خاود پا تیبه اهم یگریاز هر دوره و زمان د شیب شرویپ یشرکتها یدر جهان متالطم امروز   
  .گرفت یجا ینقطه اقتصاد جهان نیخود در باالتر یانسان هیبر حفظ و توسعه سرما شتریب دیبا تاک توانیکه چگونه م افتندیدر

باشد که سازمان در جهت رشاد و  یم یمهم و ضرور هیسرما کیو  شودیجوامع محسوب م یرشد اقتصاد یبرا یدیکل یانسان هیسرما
  .کرد سهیسازمان مقا یکیزیف یهاییو دارا هاهیتوان آن را با سرما ینظر م نیو از ا کندیکمک م یتوسعه اقتصاد

 یدر آموزش و توساعه آن ناوع نهیانجام هرگونه هز کندیسازمان کمک م یوررد بهتر و بهرهو مهارت افراد به عملک ییآنجا که توانا از
 طیاست کاه در محا نیامر ا نیا شیمند شود. دلآن بهره جیاز نتا تواندیکه سازمان تا مدتها م شودیبلند مدت محسوب م یگذارهیسرما



             1911، پاییز 5، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 .افتیدست  یرقابت تیبه مز توانیخالق و نوآور است که م یانسان یرویتنها با کمک ن یامروز یرقابت داًیو شد ریمتغ

انطباق  تیدهند قابل یکه از خود بروز م ییهاییشوند تا کارکنانشان با توانا شیتبد رندهیادگیو  ایپو ییبه سازمانها دیسازمانها با جهینت در
 .را در عراله رقابت داشته باشند راتییبا تغ

  یمنابع انسان جذب

 :جذب دانشگران سازمان شامش یهایستراتژا نیترمعمول

را به سمت سازمان خاود جاذب  گرید یکه کارکنان موفق در سازمانها یخصوال یابیکار یهدفدار، استفاده از آژانسها یارسانه غاتیتبل
  .است ینترنتیا یابیو کارمند کنندیم

 :است ریشامش موارد ز تیاهم بیه ترتب گذاردیم ریدر سازمان تأث یانسان یرویکه بر جذب ن یعوامل نیمهمتر

که به امر انتخااب  ییاعتبار کارفرما زانیم ،یداخل یتوجه سازمان به توسعة استعدادها زانیموجود در سازمان، م یرقابت یتهایفعال زانیم
 .یابیموجود در کارمند ینوآور زانیم تاًیو نها پردازدیم

 

 یمنابع انسان یو نگهدار حفظ

 داننادیکه ما یزیسازمان ندارند، بلکه آنها به خاطر چ یشان ارزش افزوده برا یسابقة کار شیبه دل اینفس کارشان  شیدانشگران به دل
به طور ماثثر کاار کنناد  یانتزاع یزهایچ ریها و ساو سمبش هادهیبا ا توانندیم نکهیآورند. آنها به خاطر ا یسازمان ارزش افزوده م یبرا

 .مهم است یلیسازمانها خ یبرا یدیکارکنان کل نیا یو نگهدار حفظ نی. بنابراندارزشمند

اسات، پاس  شاتریکارب یروهاین گرید نیبا استعداد در ب یترک خدمت منابع انسان قایاروپا و آفر کا،یدر آمر یقاتیتحق یهاافتهیمطابق   
اسات  ابیاکم ییهایساتگیو شا هااییتوانا نیکه وجاود چنا یکارکنان در النعت نیاز ترک خدمت ا یریجلوگ یبرا یهایاتخاذ استراتژ

 است مهمیلیخ

 .وجود دارد یدیکارکنان کل نیا یجهت حفظ و نگهدار یعامش االل دو

و  کننادیمتفااوت رفتاار ما کنناد،یآنها متفاوت فکر ما رایز زاند،یانگیآنها را بر م ییزهایمطلب است که چه چ نیدرک و فهم ا ،یکی
 .دارند یمتفاوت یازهاین

 :شودیم شنهادیآنها پ یحفظ و نگهدار یبرا یزشیانگ یهایاستراتژ یسر کیکار  نیا یبرا

 یبرا یچالش یکارها جادیاز کارکردن بکنند. ا تیکه در آن احساس رضا ییرا دوست دارند، کارها یچالش یدانشگران کارها -
 .کارکنان مهم است نیا

 سازمان تیآگاه کردن آنها از مأمور -

 .(دهدیبودن را به آنها م دیباال و مف یریموجب احساس استخدام پذ نی)اآموزش مستمر آنها  -

 .شودیآنان به سازمان م شتریب یارتباطات منظم و مثثر با آنها چرا که موجب وفادار جادیا -

 .رقبا گریباالتر به آنان نسبت به د یدادن حقوق رقابت -

 .(تیملکرد نه ارشدبر ع یعملکرد )نظام پرداخت مبتن یپاداشها ایدادن محرکها  -

 .شانیتخصص نهیدر زم شرفتیپ یبه آنان برا ییدادن فرالتها -

 گریآنها و د نیب یکه در آن ارتباطات منظم و خوب یطیو سودمند، مح ایپو طیمح جادیا قیاز آنان از طر یعال رانیمد تیحما -
باه  نجاایدر ا کیشر فیبرشمرد )تعر تیریاران مدشرکا و همک دیکارکنان را با نیوجود داشته باشد، در واقع ا تیریکارکنان و مد

 .با هم برابر بودن است( یمعن

 جیمنظم به آنان، جهت آگاه کردن آنها از نتا یدادن بازخورها -

 آنها یکار راهة جذاب برا یهابرنامه -

 آنها یو نوآور تیخالق یبرا ییفرالتها جادیا -

 آنها ییخود شکوفا یمناسب برا نهیزم جادیا -

 .آنها به سازمان است یبا دانش )دانشگران( باال بردن درجة وفادار یروین نیحفظ  ا در گرید عامش -

 

 داریپا یرقابت تیمز کیبه عنوان  رندهیادگیسازمان  



 یرقابت تیبه مز یابیبه منظور دست رندهیادگی یهادر سازمان یآموزش مستمر منابع انسان یاستراتژ نییتب نادیا فتح اللهی:

رقابت در بازار محصاوالت  شیو افزا انیمشتر یازهاین رییشدن بازارها، تغ یآن جهان یشرکتها که مشخصه االل ریمتالطم و متغ طیمح
 ییتهاایعراله رقابت، شرکتها به دنباال کساب مز نیبه دنبال بهبود عملکرد خود باشند. در ا وستهیتا پ سازدیرا مجبور م است، شرکتها

از آنها توساط شارکت رقباا مشاکش اسات. واژه  دیو تقل یبردار یکنند، بلکه امکان کپ یارزش م جادیشرکت ا یاهستند که نه تنها بر
 یساازمان دارا کیاشاود  یگفته ما یزمان "کرد: انیب ی، بارن1111پورتر اراله شد. در سال  کشیط مابار توس نیاول داریپا یرقابت تیمز
و باالقوه نتوانناد آن را اجارا  یفعلا یارزش اجرا کند که به طور همزمان رقبا جادیا یاتژاستر کیاست که سازمان  داریپا یرقابت تیمز

 .اشندنب یاستراتژ نیمنافع ا یبردار یکنند و قادر به کپ

 ساریم رنادهیادگی یساازمانها قیاامار از طر نیکارکنان است که ا یریادگیتوجه به امر آموزش و  ،یرقابت تیکسب مز یاز راهها یکی
 دهیاطرف، کارکنان را ورز کیاست؛ چرا که آموزش از  یهر سازمان تیو موفق شرفتیپ یشرط االل یریادگی. امروزه، آموزش و شودیم
 یکارکناان، ساازمان در راساتا یمهارتها شیو افزا شرفتیبا پ گریو از طرف د آوردیرا درآنها به وجود م یشتریب یهاییو توانا سازدیم

و در انجاام  ننادیآموزش بب وستهیچنانچه افراد و کارکنان سازمان پ نیمواجه نخواهد شد. بنابرا یبا مشکل یو اهداف سازمان یکسب تعال
ساهم  بیاترت نیرا بردارند و باد یگام مثبت انیمشتر یازهاین یدر جهت رفع و ارضا نندتوا یممحوله خود مهارت کسب کنند،  فیوظا

 .اورندیاز بازار محصوالت و خدمات را به دست ب یشتریب

 داریمستمر و پا یریادگی یکارکنان و سازمان است. برا شرفتیپ یمهم در راستا یکارکنان، گام یو توانمندساز یریادگیشک امر  بدون
شاد کاه  ادآوریآگاه نمود و به آنها  تشانیو مسئول فیآنها را از وظا ،یاهداف سازمان نییو تع یهدفگذار قیکنان الزم است که از طرکار

 یریادگیاو  زشیاموجاب انگ ،یمشاارکت در هدفگاذار نیسازمان است. ا شرفتیپ جهیآنها و در نت یتنها راه ارتقا ،شو آموز یریادگی
و مناساب، باه  یمقتضا یرهبار یبا سبکها یشد، الزم است که رهبر هوشمند ختهی. حال که فرد انگشودیم یریادگیکارکنان جهت 

 یارتبااط یهااساتمیکارکنان، الزم است که ازس انیم یتعاون و همکار هیروح شیفزاا یبرا ن،یو ارشاد کارکنان بپردازد. همچن تیهدا
نظام پاداش و جبران خدمات باال برد. در  قیاز طر ،یریادگی یکارکنان برا اقیتواش شیمناسب استفاده شود. م یمطلوب و ساختار سازمان

 تیمز یتواند نوع یامر م نیا جهینخواهند کرد و در نت غیدر نسازما یرشد و بالندگ یبرا یکوشش چیالورت است که کارکنان از ه نیا
به کارکنان بازخورد داد تا هر  توانیحرکت سازمان م ریمس یازنگربا مرور و ب ،ی. ازطرفدیسازمان به شمار آ ینسبت به رقبا، برا یرقابت

 .کنند فادهخود به نحو احسن است یوجود شیرا جبران و از پتانس هاینقصان و کاست عتریچه سر

ارتقاا  را یو ساازمان یمایت ،یفارد یریادگیاکه باه طورمساتمر،  یسازمان"نمود:  فیتوال نگونهیا توانیرا م یرقابت رندهیادگی سازمان
 شاودیحاالش م یستمیتفکر س بیو ترغ یرقابت یهاروین یهاییایدرک پو ،یمشتر ریمتغ یازهاین یارضا قیامر از طر نیکه ا بخشدیم
ساازمان در  ییبر تواناا یها که مبتنمدل نیا شتریشده است. ب نیتدو یادیز یمفهوم یهامدل رنده،یگ ادی انسازم تیماه ی. بر مبنا"
 ناه،یزم نیآن سازمان باشند. هر چند در ا داریپا یرقابت تیاند، ممکن است تنها شکش مزساخته شده شینسبت به رقبا رعتیسر یریادگی

 ،یمشاترک، مهاارت شخصا رتیچون بص ییهانهیزم قیرا از طر یشد. سنگه نقش ارزشمند نیسنگه تدو تریمدل توسط پ نیکترینزد
 .آوردیفراهم م یریگ ادیدر امر  یستمیو تفکر س یمیت یریادگی ،یذهن یهامدل

سااختار  کیا. مدل گارات، داردیمفروض م رندهیگ ادیسازمان  یرا برا اتیو عمل یاستراتژ ،یخط مش رهیگارات سه زنج گر،یمدل د در
موقت  یساختارهاو  یاحرفه یسازمانها رینظ گرید یهاطیدر مح یادو حلقه یریادگیرا در نظر دارد و از اثرات  یسلسله مراتب یسازمان

  .کندیم یچشم پوش

 

 نتیجه گیری

ساازمان هاا باوده و رشاد  یبارا کیمبحث اساتراتژ کی باشدیم یدر منابع انسان یدیمبحث نو و جد نکهیبا توجه به ا یانسان هیسرما
. باه  گاذاردیادعا م نیبر ا موضوع الحه نیا یگسترده انجام شده بر رو اریرا در سازمانها و جوامع داشته است. مطالعات بس یاندهیفزا

رشد  د،یتول یتهایدانش و مهارت ،ظرف شیو درآمد، افزا یافراد، بهبود سطح زندگ ییدر شکوفا ینقش مهم یانسان هیطور خالاله سرما
 تیاهم کندیمحض مشاهده م یدارهیرا در حوزه مبارزه با نظام سرما یدیتحوالت جد ایدن نکهیوکاهش فقر دارد. با توجه به ا یاقتصاد

 هیدر حوزه  سرما یمطالعات آت ر،یکرده است. با توجه به تحوالت اخ داینمود پ یدوره و زمان هراز  شیاز گذشته و ب شیب یانسان یروین
 پردازدیم یانسان هیموجود در سرما یها: نخست به سنجش شکافباشندیدو هدف م یدارا یانسان

 .شودیمنجر م شتریب ییو درآمد زا یورچگونه به بهره یانسان هیسرما نکهیا دوم

 دهنادیکه انجام ما یهانهیاند و در عوض هزکرده شیخو یشغل طهیرا وارد ح یانسان هینکته که کارکنان و افراد ،سرما نیتوجه به ا با
و  یریادگیا شتریب یاهو فرالت یذات یشغل تیرضا ا،یحقوق و دستمزد، مزا قیاز طر یانسان هیرا در سرما شیخو یگذار هیپاداش سرما



             1911، پاییز 5، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 یگاذار هیکاه سارما دهادیمنطق را ما نیا یها و دولتهابه خانواده هاافتهیدستاوردها و  نی. اکنندیم افتیدر یکار شرفتیپ نیهمچن
توجاه  دیامنبع هستند. با نیترابیو کم نیقرار دهند که مهمتر یانسان یرویو آموزش ن التیتحص یاز منابع خود را بر رو یادیبخش ز

 یاقتصااد تیکشور و هم ضامن موفق یوربهره یکار( برا یرویوآموزش ن التیتحص یرو ر)بیانسان هیبه سرما یداشت نگرش اقتصاد
 .است

با حداکثر  یبه اهداف سازمان شیمستمر کارکنان سازمان به منظور ن یریادگیو توجه بر  دیتاک دار،یپا یرقابت تیکسب مز یاز راهها یکی
 یهاایو فناور هااییاز مهارت، توانا یناش یامروز، به سازمانها اجازه نخواهد داد که در مقابش فشارها ریمتغ طیما، محاست. مسل یاثربخش

به سازمان کمک کند  تواندیاز رقبا، م عتریو آموزش سر یریادگی یسازنهیو زم یاداره شوند. بسترساز یشگیو هم یسنت الورترقبا، به 
 .تر گام برداردو به عتریتا نسبت به رقبا سر

ماتالطم  طیسازمان را از هر جهات در محا تواندیم رنده،یادگیکه توجه و عطف به سازمان  رسدیمقاله، به نظر م نیهدف ا یراستا در
 به عنوان بحثهاا و مطالعاات ن،یواکنش و انعطاف از خود نشان دهد. بنابرا رات،ییکند تا سازمان بهتر در برابر تغ نیو تضم مهیب ،یکنون

 شیافازا جاه،یو در نت رندهیادگیو حفظ سازمان  جادیعوامش موثر بر ا زیو ن رندهیادگیو حفظ سازمان  یساز ادهیپ یونگچگ توانیم یآت
  .را مدنظر قرار داد یسازمان یریو انعطاف پذ یآمادگ

 طیمحا جاادیآماوزش، موجاب او اشاتراک  یشاغل یساازیغنا ،یشغلتوسعه ،یگردش شغل یندهایفرا قیاز طر یمنابع انسان تیریمد
  .شودیم رندهیادگیسازمان  جادیمنجر به ا ر،ییو تغ قیتطب یندهایو فرا یمنابع انسان یارتقا قیشده و سپس از طر رندهیادگی

ا نقش او همچنان مستمر و مداوم اسات چار ندیفرا نیمشخص شد. اما در ا رندهیادگیسازمان  جادیدر ا یمنابع انسان رینقش مد نجایا تا
 ریادالماا درگ دیاساازمانها او با نیااست. در ا یمنابع انسان تیریدانشگران به عهدة مد تیریدر مد ینقش االل رندهیادگیکه در سازمان 

  .دانشگران باشد یو نگهدار فظجذب، ح یندهایفرا

 ةیادانشگران با بق یحفظ و نگهدارو زشیچرا که جذب، انگ ردیگ یبه خود م یاسازمانها رنگ تازه نیدر ا یمنابع انسان تیریمد فیوظا
از عوامش  یخاص، آنها را جذب سازمان کرده و سپس با آگاه یهایاستراتژ یریکارگبا به دیبا یمنابع انسان تیریکارکنان فرق دارد. مد

 .آنها را حفظ کند برد،یآنها را به سازمان باال م یکه وفادار یآنها و عوامل زانندهیبرانگ
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