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مقدمه
قرن بیست و یکم با ی انفجار عظیم آغاز شد .این انفجار برای مردم عادی ،انقالب تکنیکای باود
كه با ایجاد تغییرات شگرف در قاوانین اقتصاادی ،انقاالب صانعتی سادههای هجادهم و ناوزدهم
میالدی را ناچیز مینمایاند .از نظر علمی ،یکی از جوان این انفجار ،انقالب پیچیدگی اسات كاه
تمركز تحقیقات در تمامی رشتههای علمی را تغییر داده است باارانگر ،9111 ،ص .)9پیچیادگی
سازمانها چنان است كه محققان سازمان به دنبال استعارات و مدلهایی برای كم باه توصایف و
توریح پدیدههای پیچیده اجتماعی در سازمانها میگردند .استعاراتی كه برای درک رفتار سازمانی
و تغییر سازمانی به كار رفته است ،از علوم پیچیده همچاون نظریاه آشاوب اساتخراد گردیادهاناد.
نظریه آشوب به مطالعه كیفی رفتار غیرتکرارشاونده در سیساتمهای پویاای غیرشطای مایپاردازد.
ً
اشیرا ،مفهوم نظریه آشوب به عنوان ی مدل برای تغییر سازمانی و درک رفتار سازمانی به كار رفتاه
است .م برد ،9110 ،ص)934
بسترهای جدید را می توان با درک جدید ی موقعیت یا درگیر شدن در اقادامات جدیاد ایجااد
كرد .درک جدید با قرار دادن سیستم در معرض اطالعات جدید در مورد شود یاا محای و تشاوی
یادگیری دوحلقهای می تواند فرآیندهای هولوگرافی

اجزا مشابه كل) را ،كه سیستم از طریا آنهاا

هویت شود را میسازد و بازتولید میكند ،تغییر دهد .این ایده كه سازمان شود را موجاودیتی مجازا
میداند ممکن است ویژگی كلیدی جاذبه غال آن باشد كه موج میشود سازمان به جای اینکاه
به شکل جدیدی تکامال یاباد ،باهعنوان یا موجودیات منفا بااقی بماناد .مورگاان،0221 ،
ص)302
امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد كشورها به جای اینكه سیستمهای متعادل بساته
باشند ،سیستمهای پیچیده سازگار هستند .در گذشته ،دیدگاه تعادل باه اساتراتژی بار نحاوه رقیا
شوب بودن متمركز بود .با این حال ،موف ترین شركتها بهطور همزمان بهدنبال تفاوق در رقابات و
تکامل هستند .آنها می شواهند هم در ورعیت موجود ،رقی شوبی باشاند و هام پیشاتر از باازار
نوآوری داشاته باشاند یاا باا آن ساازگار شاوند بینهاوكر ،0227 ،ص .)91تکامال ،یا سیساتم
شودتقویتشونده انطباق پذیر است .نسبت تکامل باه زیسات شناسای مانناد نسابت یاادگیری باه
شناشت است؛ یعنی ،همچنان كه تکامل در زیست شناسی ی سیستم تقویت شونده انطباق پاذیر
است ،یادگیری نیز در شناشت ،ی سیستم تقویاتشاونده انطبااقپاذیر اسات .اسالون،9100 ،
ص)403
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دیو ید فریدمن در مقالهای تحت عنوان "آیا مدیریت هنوز علم است؟" بیاان میكناد اماروزه باا
توجه به تغییر بافت بازارها و شکل رقابت ،امکان تفکی برنامهریازی از اجارا مقادور نیسات .وی
همچنین اذعان دارد عدم توجه به كارگروهی ممکن نیست .فریدمن معتقد است امروزه توجه اصلی
به فرآیند و مراحل تکوین آن و بازدههای غیرقابلپیشبینی در تولید و شدمات است .به همین جهت
اقتصاددانان نظریه آشافتگی را در ماورد رفتاار شریاداران و فروشاندگان و اثارات آنهاا در هادایت
بازارهای پیچیده كنونی به كار گرفتهاند .گلی  ،0313 ،ص)39
دوران ما عصر تغییرات سریع و پیچیادگیهاای روزافازون اسات .اداره ساازمانهای پیچیاده،
مسائل پیچیده ،اهداف پیچیده و دنیای پیچیده ،به انسانهای پیچیده نیاز دارد .انساانهای پیچیاده
نیز در سازمانهای پیچیده پرورش مییابند .سیستمهای اجتماعی كه مرزهای شود را باه روی ایان
تغییرات سریع و تحوالت بازرگ بااز مایكنناد ،باه شاود فرصات بلاوغ در پیچیادگی مایدهناد.
سیستمهای بسته همچنان ساده باقی میمانند و در نتیجه اعضای آنها نیز فرصت یادگیری برای اداره
جهان پیچیده را نخواهند داشت اعتباریان و طالع ،0313 ،ص .)01جهان نیوتونی با نقطه عطاف
نظریه نسبیت و نظریه نسبیت با چرششی به سوی نظریه آشوب و بینظمی ،طرحهاای تاازهای را در
دنیای علم ایجاد كردند .پژوهشگران هر رشته ،مبانی اندیشه و عمل شاود را از پارادایمهاای زماان
شود اشذ میكنند .قبول حقانیت و درستی بیچونوچرای پارادایم از سوی دانشمندان ،مسأله ركاود
و سکون در نوآوری و شالقیتهای علمی را بوجود آورده و پویاایی داناش را دچاار نقاص میكناد
الوانی ،0321 ،ص .)432هرچند كه نظریه

آشوب در بستر علوم فیزیکی توسعه یافت ،رادزیکای1

 )0221و باتلر )0221 2شاطرنشان كردند سیستمهای اجتماعی ،اكولوژیکی ،و اقتصادی نیز باا
رواب غیرشطی و تعامالت پیچیده مشخص میشوند كه با گذشت زمان تکامل پویا دارند .نظریاه
آشوب مطالعه سیستمهای پیچیده ،غیرشطی و پویا است لوی ،0224 ،ص .)017در ادامه رمن
تعریف نظریه آشوب ،مبانی نظری آن بیان میگردد.

1.Radzicki
2.Butler
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نظریه آشوب :تعریف و ویژگیها
مدلهای نظری موجود رواب را شطی فرض میكنناد .نظریاه آشاوب كاه باه مطالعاه سیساتمهای
غیرشطی پویامی پردازد ،مدعی است كه چارچوب مفهومی سودمندی اسات و باا ارائاه الگوهاای
متمایز ،پیشبینیناپذیری صنایع را حلوفصل میكند .یکی از موفقیتهاای بازرگ نظریاه آشاوب،
توانایی آن در به تصویر كشیدن نحوه تولید نتای الگودار غیرقابلپیشبینی از ی مجموعاه روابا
معااین اساات لااوی ،0224 ،ص .)079سیسااتمهای پیچیااده غیرشطاای ،همچااون سااازمانها،
سیستمهای چندگانه با رواب درونی هستند كه در عین اینکه منظم هستند ،آشفتهاند .باه دلیال ایان
پیچیدگی درونی ،اغتشاشات تصادفی میتوانند وقایع و روابطی غیرقابلپیشبینی بهوجود آورند كاه
در سرتاساار سیسااتم طنین انااداز شااده و الگوهااای جدیااد تغییاار را ایجاااد كنااد مورگااان،0221 ،
ص .)993نظریه آشوب از جنبه نظری با پارادایم پست مدرن همگرا است ،كه با تقدیر از پیچیدگی
و تنوع تجربه ،اثبات گرایی جبرگرا را مورد سدال قرار میدهد .نظریه آشوب را میتوان بسا نظریاه
سیستمی به جریانپویاییهای غیرشطای دانسات تاا یا تغییار پاارادایمی كامال لاوی،0224 ،
ص .)013نظریه بینظمی و آشوب چهار ویژگی عمده دارد:
اثر پروانهای :سیستمهای آشاوبناک مشاخص مایتوانناد نوساانات بازرگ ایجااد كنناد .اگار
سیستمهای اقتصادی آشوبناک هستند ،نیازی به جستجوی جنگ یا بالیای طبیعی بارای ركودهاای
اقتصادی نیست .تغییرات شارجی كوچ میتوانند تغییرات غیرمنتظره بزرگای ایجااد كناد لاوی،
 ،0224ص .)012معنی اثر پروانهای این است كه یا تغییار كوچا  ،تغییار كوچا دیگاری را
تحری میكند تا اینكه در این سلسله تغییرات ،به طور تصاادفی ،یکای از ایان تغییارات كوچا
ً
عنصری مهم است كه كم میكند كه نهایتا سیستم از تأثیر ی جاذبه به جاذبه دیگار تغییار یاباد
مورگان ،0221 ،ص .)990در پارادایم غیرشطای و تفکار بینظمای ،ممکان اسات یا ورودی
جزئی موج اثری عظیم و شگرف در سیستم شود .یافتن نقاط حساس و باه بیاانی تمثیلای یاافتن
اهرم و نقطه اتکاء مساعد ،باعث میشود تا بتوان با نیرویی اندک به نتایجی بزرگ دسات یافات .در
واقع ،حساسیت نسبت باه شارای اولیاه یکای از ویژگیهاای مهام سیساتمهای آشاوبناک اسات.
الوانی،0321 ،ص )440
سازگاری پویا :سیستمهای بینظم در ارتباط باا محی شاان همچاون موجاودات زناده عمال
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میكنند و نوعی تطاب و سازگاری پویا باین آنهاا و پیرامونشاان برقارار اسات .ایان سیساتمها كاه
والدراپ1آنها را سیستمهای پیچیده سازگارشونده نام نهاده است در طبیعت بسایار موفا باوده و از
طری سازگاری پویاا بقاای شاود را در طاول زماان حفاظ میكنناد .شاودكنترلی و شاودتنظیمی،
هماهنگی اجزاء ،ویادگیرنادگی ویژگیهاای سیساتمهای سازگارشاونده هساتند .الاوانی،0321 ،
ص)401
خودمانایی :این ویژگی بیانگر آن است كه باین اجازاء و كال شاباهت وجاود دارد .در هندساه
فراكتالها بر شالف هندسه اقلیدسی ،اعداد صحیح وجود ندارند بلکه اعداد كسری هستند .اعاداد
كسری این امکان را فراهم میكند كاه پدیادههای باه ظااهر باینظم را انادازهگیری كنایم الاوانی،
 ،0321ص .)447هرچند كاه نمی تاوان وراعیت دقیا یا سیساتم آشاوبناک را در بلندمادت
پیشبینی كرد ،با این حال این سیستمها الگوهایی تکراری را دنباال میكنناد كاه اغلا اطالعاات
سودمندی فراهم میكند .ما مایدانیم اقتصااد ،دورههاای ركاود و رونا را طای مایكناد ،هرچناد
نمیتوانیم عم یا طول دوره ی ركود شاص را پیشبینی كنیم .لوی ،0224 ،ص)017
ً
جاذبههای غریب :تمركز بر الگوهای جذاب پیشنهاد میدهد كه تغییار نهایتاا مساتلزم ایجااد
بسترهای جدیدی است كه میتواند الگوهای جاذبههای غال را به نفاع الگوهاای جدیاد بشاکند
مورگان ،0221 ،ص .)991جاذبههای غری الگوهای منظمی هستند كه از بینظمیهای جزئای
بهدست میآیند .زاویه دید و جهت نگرش به پدیدهها در تشخیص ایان الگوهاا اهمیات دارناد .از
سوی دیگر ،هر چه دورنمای موروع وسایعتر و افا دیاد گساتردهتر باشاد ،یاافتن جاذباه غریا
ممکنتر و قدرت پیشبینی بیشتر شواهد بود .تنها در ی زمینه وسیع و با تکرار وقاایع اسات كاه
میتوان الگوی منظم جاذبههای غری را پیدا كرد .تغییرات شدید ،رفتارهای نامنظم ،دگرگونیهاای
غیرقابل پیشبینی ،حركات بحرانی ،همگی سرانجام به الگاویی شاتم میشاوند كاه یاافتن آن هنار
مدیریت است ،تا نوعی پیشبینیپذیری میسر شود .در نهایت باید گفت كه آشفتگیها سااشتارمند
هستند .الوانی ،0321 ،ص)441

1. M. Waldrop
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سازمان و آشوب
در مدیریت همچون سایر حوزههای دانش بشری ،پارادایم رای و غال كاه بساتر نظریاهپردازیها
بوده است بر فرض یقین و ثبات اساتوار باوده و پدیادهها هماواره مانظم و پیشبینایپاذیر قلماداد
گردیدهاند .نظریههای بینظمی و آشوب ،اولین رربهها را بار پیکاره پاارادایم سانتی مادیریت وارد
آوردهاند و میروند تا اساس پارادایم تازهای را در مدیریت و سایر علوم مرتب شکل دهناد الاوانی،
 ،0321ص .)444سازمانهای یادگیرنده ،تحلیل سازمان از طری استعارههای هولوگرام ،توجه باه
تیمهای شودگردان ،ساشتارهای غیرمتمركز و تیمی ،هماه نشاان از شاکلگیری فضاایی جدیاد در
حوزه مدیریت اس ت .برای قدم گذاشتن در پارادایم جدید نیاز است كه همه چیز شراب شود و از نو
ساشته شود .اعتباریان و طالع ،0313 ،ص)00
سازمانها به نظم نیاز دارند .بسیاری از این نظم از استراتژیها و سااشتارها حاصال مایشاود:
اولی برای جهت دادن ،و دومی برای مشخص كردن مسئولیتها .با وجود ایان ،مادیران اغلا در
جستجوی یافتن راهی برای تحمیل چنین نظمی ،در مسیری بینظم قرار میگیرند؛ چاون هنگاامی
كه سازمان به راه شود ادامه میدهد ،برشی از نیروهای شاارجی باه طاور اجتناابناپاذیری تغییار
میكنند؛ مشتریان سالی شاود را تغییار میدهناد ،تکنولوژیهاای جدیاد پدیادار میشاوند و. ...
مینتزبرگ ،9112 ،ص)900
ما در جهانی از تغییرات آشفته زندگی میكنیم كاه باه موجا آن ساازمانها از طریا تركیا
منحصربه فرد نوآوری ،كیفیت و كارآیی ،شود را موظف به ایجاد ارزش باالتر میدانند كریساتینین
ر
و اوردورف ،9111 ،ص .)12نظریههای انتخاب ،آشفتگی و پیچیدگی ،تصمیمگیری واقعی را كام
اهمیت جلوه میدهند .بسیاری از چیزها به یکباره اتفاق مایافتناد .فنااوریهاا در حاال تغییرناد و
شوب درک نمیشوند .وابستگیها ،سلیقهها و برداشتها همگی در حال تغییر هستند .مشاکالت،
راهکارها ،فرصتها ،ایدهها ،كاركنان و نتای به صورتی در هم میآمیزند كه تفسیر آنها را ناامطمئن
و ارتباط آنها را مبهم میسازد بوش و تونی ،0329 ،ص .)021در چنین جهاان آشافتهای ظرفیات
یادگیری ،قابلیت 1استراتژی بنیادی و منبع اصلی مزیت رقابتی قلمداد میشود .اساکات،9100 ،
ص)10
 .1منظور از قابلیت،تركیبات و مجموعههایی از دانش ،مهارتها و یادگیری هستند كه طی زمان انباشته شدهاند.
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یادگیری
نظریهپردازان در بستر اجتماعی سه نوع یادگیری را شناساایی كاردهاناد )0 :یاادگیری فاردی)9 ،1
یادگیری سازمانی 2و  )3یادگیری جمعی .3هربرت سایمون ،یادگیری فردی را فرآیناد حال مساأله
تعریف میكند .آرجریس و شون در كتاب شود تأكید میكنند كه افراد یاد میگیرند اماا فرآینادهای
تبادل اطالعا ت ،تفکر و بازشورد در سازمان اهاداف ،داناش و فعالیتهاای مشاتركی را باه وجاود
میآورد كه یادگیری سازمانی رویکرد متمایز سازمانی برای حل مسأله) را حاصل میكند .متفکران
یادگیری جمعی را فرآیندی میدانند كه ساازمانها و افاراد مختلاف را در یا یاادگیری اجتمااعی
شری میگرداند .كمفورت ،9110 ،ص)39
تعاریف متعددی از یادگیری سازمانی توس صاح نظران ارائاه شاده اسات .سایرت و ماارچ
 )0213یادگیری سازمانی را رفتار تطبیقی سازمانها طی زمان تعریف میكنند .ساایمون )0212
یادگیری سازمانی را نگرشهای در حال رشد و ساشتاردهی مجدد موف مشکالت ساازمان توسا
افراد در عناصر ساشتاری و نتای شود سازمان تعریف میكند .آرجریس و شون  )0271یاادگیری
سازمانی را فرآیندی تعریف میكنند كه اعضای سازمان توس آن شطاها را شناسایی میكنناد و باا
ساشتاردهیمجدد سازمانی آنها را اصالح میكنند پرین  ،0222 ،ص .)97فیول و الیلز )0210
با بررسی دیدگاههای نظریهپردازان ،نظرات آنها در مورد یادگیری را در پن مورد دستهبندی میكنند:
 )0نگرش یا دانش جدید؛  )9ساشتارهای جدید؛  )3سیستمهای جدید؛  )4اقدامات صارف؛
و  )0تركیبی از چهار مورد ذكر شده .آنها نتیجه میگیرند كه وجه مشترک تمامی نظریات یاادگیری
این است كه "یادگیری ،عملکرد آتی را بهبود میبخشد" و یادگیری سازمانی را فرآیند بهبود اقدامات
از طری دانش و درک بهترتعریف میكنند فیول و الیلز ،0210 ،ص .)110هالت و فارل )0227
یادگیری سازمانی را بس دانش یا نگرشی میدانند كه به رفتار افراد تأثیر میگذارند .از نظر هالت و
همکارانش  ) 9110یادگیری سازمانی دانش و ظرفیت توسعه دانش در ساازمان اسات .یزدانای و
حسین ،9103 ،ص)99
اسکات  )9100دیدگاههای صاحبنظران در مورد یادگیری سازمانی را در دو طبقاه دساتهبنادی
1.Individual Learning
2 .Organizational Learning
3 .Collective Learning
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میكند :ی رویکرد یادگیری سازمانی را انباشت یادگیری افراد در سازمان میداند .رویکرد دیگار،
یادگیری سازمان را انعکاس ایدهها ،فعالیتها ،فرآیندها ،سیستمها و سااشتارهای جمعای ساازمان
میداند .اسکات ،9100 ،ص)71
سایمون را می توان طرفدار رویکرد نخست دانست .وی مدعی است كه كل یاادگیری در ذهان
افراد صورت میگیرد .از نظر وی سازمان به دو شیوه یاد مایگیارد -0 :باا یاادگیری اعضاا و  -9باا
جذب اعضای جدید صاح دانش جدید .سایمون در ادامه شاطر نشان میكند آنچه یا فارد در
سازمان یاد می گیرد وابستگی زیادی به اطالعات موجود در محی سازمان و باورهای دیگار اعضاا
دارد .سایمون ،0220 ،ص)092
در مقابل ،لویت و مارچ  )0211بیان میكنند كه تعبیر ما از یادگیری سازمانی بر سه مشااهده
مبتنی است )0 :رفتار در سازمان بر روتینها استوار است؛  )9اقدامات سازمانی وابسته باه گذشاته
هستند؛ و  )3سازمانها به اهداف متمایلند .آنها معتقدند در چنین چارچوبی سازمانها با اساتفاده
از استنباطهای گذشته به شکل روتینهای 1راهنمای رفتار ،یادگیرنده هستند .لویت و ماارچ تأكیاد
میكنند درسهای تجربی تاریخ توسا روتینهاا كسا مایشاوند .روتینهاا ایان درسهاا را در
دسترس سازمانها و اعضای آنها قرار میدهند .همچنین آنها متذكر میشوند سازمانها از تجاارب
مستقیم شود 2و تجارب دیگر سازمانها 3یادمیگیرند .آنها سعی و شطا و جستجوی سازمانی را دو
سازوكار تجربه مستقیم می دانناد .آنهاا همچناین بارای اساتفاده از تجاارب دیگاران ساه ساازوكار
شناسایی میكنند )0 :ی منبع انتشار مانند قوانین دولتی انتشار اجبااری)؛  )9انتشاار باه واساطه
افرادی همچون مشاوران انتشار تقلیدی)؛ و  )3انتشار دو مرحلهای همچون روتینهای ایجاد شده
در موسسااات آموزشاای و انتشااار آنهااا در سااازمان انتشااار هنجاااری) .لویاات و مااارچ،0211 ،
ص)391
ادبیات موجود ،یادگیری سازمانی را باه دو ناوع تقسایم مایكناد )0 :یاادگیری تطبیقای و )9
یادگیری ایجادی .یادگیری تطبیقی ،متوالی ،تدریجی و بر مشکالت متمركز است .این نوع یادگیری
به شناسایی و اصالح اشتباهات اقدامات پیشین براسااس ظرفیات درونای سیساتم مرباوط اسات.
 .1منظور از روتین ،شکلها ،قوانین ،رویهها ،قواعد ،استراتژیها و تکنولوژیهای سازنده سازمان است.
2. Learning from direct experience
3. Learning from the experience of others
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یادگیری ایجادی زمانی روی میدهد كه سازمانها مفرورات شود در مورد مأموریت ،نقاط قاوت،
ارزشها و فرهنگ را به چالش بکشند و به دنبال راههای جدید توسعه بگردناد .یزدانای و حساین،
 ،9103ص )90
آرجریس و شاون  )0271بارای یاادگیری ساه ساطح تشاخیص دادهاناد )0 :یاادگیری تا
حلقهای ،كه در آن مشکالت فعلی حل میشوند )9 .یادگیری دو حلقهای ،كه در آن عالوه بر حال
مشکالت اقدامات فعلی ،هنجارها ،رویهها ،سیاستها و اهداف موجاود ساازمان نیاز زیار سادال
رفته و تغییر میكنند )3 .یادگیری ثانویه ،كه در آن عالوه بر موارد یادگیری دوحلقهای ،مفروراات
ً
در مورد شود و محی نیز دائما در حال تغییر هستند .این یادگیری در واقع یادگیری نحاوه یاادگیری
است .آرجریس و شون ،0271 ،ص)004
یادگیری در آشوب
پیتر سنگه نویسنده كتاب معروف یظ وپن و وسمزدمنهمیویمدییریگه معتقد اسات فعالیات مادیران
در سازمان های امروزی مشابه فعالیت مغز انسان به عنوان ی فرآیند طبیعی ،شود تنظایم و شاود-
مدیریتی است .سازمانها همچون مغز باید در شرای نامتعاادل و در مواجهاه باا شارای ماتالطم،
رفتار مناس را نشان دهند .سنگه معتقد است برشالف تیلور كه سازمان را یا وسایله یاا ماشاین
تلقی مینمود ،باید ساازمانها را یا موجاود زناده تلقای كارد و باا اساتفاده از نظریاه آشافتگی،
جاذبههای بیگانه سازمانی را ،كه به آن نمونههای واقعی سیستمها اطالق میكند و نمونههای اصلی
ً
رفتارهای سازمانی دائما در حال تکرار و بازتابهای موجود میباشند ،شناسایی و كشف نموده و با
تخمین و پیش بینی جهت آینده و در چارچوب تفکر سیستمی ،مشاکالت ساازمانی را حال نماود.
ایجاد سیستمهای یادگیرنده و طراحی نرمافزارها جهت كاربردی نمودن مفاهیم آن ،محصول نظریاه
نظم در بینظمی است .سنگه معتقد اسات اسااس ساازمانهای یادگیرناده بار پان عامال :تفکار
سیستمی؛ تفوق شخصی؛ مدلهای ذهنی؛ دیدی مشترک؛ و یاادگیری گروهای اساتوار اسات .وی
استدالل میكند این سازمانها باید شش فعالیت عمده حل سیستماتی مشکالت ،تجربه و آزمون
نگرشهای جدید ،یادگیری از تجارب و گذشته و از بهترین تجارب فعالیتهای دیگاران ،یاادگیری
گروهی و انتقال دانایی به سراسر سازمان با سرعت و كاارآیی بااال را انجاام دهناد سانگه،0224 ،
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ص .)904پیتر سنگه 1اثر پروانهای را در بحث سازمانهای یادگیرناده تحات عناوان اصال اهرمای
نامگذاری كرده است .به زعم او اساس تفکر سیستمی شاصیت اهرمی است ،اصلی كه باا اساتفاده
از آن بهترین و بیشترین نتای  ،نه از تالشهای وسیع و گسترده ،بلکه از اعماال كوچا  ،محادود و
سنجیده حاصل میشوند .آگاهی و شناشت ،تجربه و دانش ،و شالقیت و نوآوری به مدیر در یافتن
"اهرمها" و "تکیهگاههای" مناس برای استفاده از آنها یاری میدهد .اساتفاده نادرسات از اهارم ،یاا
اهرمپنداشتن عملی كه ویژگی اهرمی ندارد ،و ندانستن محل استفاده آن نهتنها بهرهای برای سازمان
حاصل نخواهد كرد ،بلکه بحران و تخری را نتیجه شواهد داد .الوانی ،0321 ،ص)440
این مفهوم كه دانش ی دارایی استراتژی است عالقه زیادی در میان دانشامندان ایجااد كارده
است .این ایده بر یادگیری سازمانی استوار است كه بیان میدارد یا ساازمان مایتواناد از طریا
فرآیند یادگیری سازمانی دانش كس كند .نظریه قابلیتهای پویا توریح میدهد كه چرا سازمانها
در ی محی بسیار آشفته باید بر یادگیری تأكید كنند .هانوانیچ و همکاران ،9111 ،ص)110
تیس و همکارانش قابلیت های پویا را توانایی سازمان در تركی  ،سااشت و پیکربنادی مجادد
شایستگیهای درون ی و بیرونی جهت مواجهه با محای بسایار متغیار تعریاف مایكنناد تایس و
همکاران ،0227 ،ص .)004برشالف دیدگاه مبتنی بر منابع ،نظریه قابلیتهای پویا متذكر میشود
كه الزم نیست كه مزیت رقاابتی ساازمان از مناابع ارزشامند ،كمیااب ،غیرقابال تقلیاد و غیرقابال
جایگزینی حاصل شود ،بلکه می توان از منابع همگن سازمان مزیت رقابتی شل كرد ایزنهاارت و
مارتین ،9111 ،ص .)0002براساس این نظریه ،سازمان میتواند با پیکربندی مجدد یاا اساتفاده از
منابع همگن در شرای مختلف محیطی ،مزیت رقاابتی كسا كناد .در محی هاای بسایار پویاا،
اطالعات در دسترس از طری یادگیری ،در مورد بازار شهود ارائه میدهناد .در چناین محی هاایی
سازمان ها با تغییرات سریع بازار و تکنولوژی مواجه هستند .در نتیجه دانش موجود ممکن است باه
سرعت منسوخ گردد یا حتی مانع شل دانش جدید گردد .از آنجا كه دانش در محی های پارتالطم
فعلی عمر زیادی ندارد ،توانایی سازمانها در بهبود مهارتها و یادگیری مهارتهای جدید اهمیت
فراوانی پیدا میكند .مارچ ،0220 ،ص)14
كتل )9110 2سه محرک عمده اقدام در ساشت دولت در قرن  90را چنین تشخیص میدهاد:
1. Peter Senge
2. Kettl
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 )0الزام سازمانهای دانشی؛  )9افازایش مشاکالت غیارروتین؛ و  )3نیااز فزایناده باه راهحلهاای
غیرسلسلهمراتبی .به این ترتی روشن است كه هماه ساازمانها باا عادمقطعیات مواجاه هساتند.
یادگیری طی بحرانها از یادگیری در موقعیتهای روتین متفااوت اسات .قلمارو یاادگیری در ایان
شرای وسیعتر است و به درک جدیدی از اساسیترین جنبههاای علتهاا ،نتاای و راهحلهاا نیااز
است موینیهان ،9111 ،ص .)307از سوی دیگر ،عقالنیت در شرای غیارروتین محادودتر نیاز
هست .هر چند كه در شرای روتین نیز به دلیل محدودیت شناشت انسان ،فرآیناد كااوش محادود
می گردد ،با این حال ،محی روتین با یادگیری سعی و شطا ،درک عوامل علت و معلولی را تساهیل
میگردا ند .این در حالی است كه در شرای غیرروتین ،كه قطعیت در آن كااهش ماییاباد ،تجرباه
مرتب وجود ندارد و روش اكتشافی در دسترس نیست و در نتیجه فرآیندهای تحقی نااقصتار نیاز
هستند ساایمون ،0220 ،ص .)030همچناین اثربخشای در ایان شارای باه اقادامات منساجم و
هماهنگ بسیاری از بنگاهها بستگی دارد پرووان و میلوارد ،0220 ،ص .)7با توجه به موراوعاتی
كه مطرح گردید ،یادگیری در شرای غیرروتین مساتلزم توجاه ویاژه اسات .یاادگیری شابکهای 1باه
مدیریت در ایان شارای كما مایكناد .منظاور از یاادگیری شابکهای ،یاادگیری مجموعاهای از
سازمانها به صورت ی گروه است .یاادگیری شابکهای چیازی فراتار از مجماوع یاادگیری افاراد،
گروهها و سازمانهایی است كه شبکه را میسازند .فرآیندهای یادگیری شبکهای ویژگیهای شابکه،
همچون فرآیندها و ساشتارهای تعامل و روایتهای مشترک ،را تغییر میدهناد .دانفاورد و جاونز،
 ،9111ص)0912
یادگیری شبکهای با یادگیری سازمانی،2یاادگیری میاانساازمانی 3و شابکه یاادگیری 4متفااوت
است .همان گونه كه یادگیری سازمانی از یادگیری فردی و گروهی متفاوت است و چیازی فراتار از
مجموع آنها است ،یادگیری شبکه ای نیز با یادگیری سازمانی تفاوت دارد و چیزی فراتار از مجماوع
یادگیری سازمانها است نایت ،9119 ،ص .)440یاادگیری میانساازمانی باه یاادگیری در بساتر
گروهها یا سازمانهایی اشاره دارد كه به صورت پیشفعال همکاری میكنند .تفاوت عمده یاادگیری
1.Network Learning
2.Organizational Learning
3.Inter-organizational Learning
4.Learning Network
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میانسازمانی با یادگیری شبکهای این است كه یادگیری میانساازمانی بار یاادگیری هار ساازمان از
دیگر سازمانها تأكید دارد در صورتی كه تأكید یادگیری شبکهای بر شبکه به عنوان ی كل اسات.
الرسون و همکاران ،0221 ،ص)923
منظور از شبکه یادگیری ،گروههای سازمانی است كه با هدف یادگیری با یکدیگر ،از یکدیگر و
از تعامل شود ،رابطه متقابال دارناد .بناابراین ،تمركاز اصالی آن باه جاای یاادگیری جمعای گاروه
سازمانها ،بر پویاییهای گروه و یادگیری اعضای منفرد گروه است .متفکران این حوزه ،شبکه را ناه
ی موجودیت یادگیرنده ،بلکه ی بستر بارای یاادگیری مایدانناد .بساانت و فرانسایس،0221 ،
ص)07
یادگیری شبکهای بر چهار پیشفرض استوار است )0 :یادگیری به سطح فردی محادود نیسات
بلکه می توان آن را در دیگر سطوح سیستمی به كار برد؛  )9شبکه میانساازمانی پاس از یاادگیری
فردی ،گروهی و سازمانی چهارمین سطح یادگیری است؛  )3یادگیری شبکهای باید در شبکههایی
وسیعتراز شبکههای استراتژی مطالعه شوند تا همشکلی آن با یاادگیری ساازمانی ارزیاابی شاود؛
 )4یادگیری سازمانی مناس است.یادگیری شبکهای ،یادگیری ی گروه از سازمانها در هر گوناه
بسترفردی ،گروهی ،سازمانی و میانسازمانی میباشد .نایت ،9119 ،ص)431
لوئیس نایات )9119 1براسااس دو نتیجاه یاادگیری شابکهای؛ یعنای تغییارات فعالیتهاای
میان سازمانی تغییر رفتاری) و تغییرات ساشتارهای شناشتی مشترک تغییر شناشتی) ،چهار شکل
یادگیری شبکهای را تشخیص میدهد:

َ
جدول  :0اشكال یادگیری شبكهای (نایت)0110 ،
آیا ساشتارهای شناشتی مشترک تغییر میكنند؟
بله

آیا فعالیتهای میانسازمانی شیر
تغییر میكنند؟

بله

شیر

)0یادگیری شبکهای تركیبی

)9یادگیری شبکهای رفتاری

)3یادگیری شبکهای

)4یادگیری میانسازمانی

شناشتی

فردی/گروهی/سازمانی

1. Louise Knight
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ربع چهارم این ماتریس تنها زمانی یادگیری شبکهای محسوب میشاود كاه یاادگیری از طریا
تعامل سازمانها به صورت دستورالعمل صنعت ی درونی شود .در غیر این صورت در حاد یاادگیری
سازمانی باقی میماند .نایت ،9119 ،ص)439
لویس نایت در مقاله دیگری نتای یادگیری را تحت عناوان محتاوای شابکه ساه گوناه تشایص
میدهد )0 :تغییر در فعالیتهای شبکه؛  )9تغییر در ساشتارهای شابکه؛ و  )3تغییار در تعاابیر
شبکه .وی در ادامه فرآیندهای معادل آنها را به ترتی چناین شناساایی مایكناد :توساعه روشهاا؛
توسعه تعهد؛ و توسعه معانی .نایت و پاین ،9113 ،ص)03
برای نمونه میتوان به شواهدی از یادگیری شبکهای اشاره كرد .اسپندر در سال  0212با مقایسه
سه صنعت دریافت كه مدیران ی صنعت نگاه مشابهی به موقعیتها دارند .وی این نکته مشاابه را
دستورالعمل صنعت مینامد .این دستوالعملها به عمد به وجود نمیآیند ،بلکه به دلیل نیاز مدیران
به برقراری ارتباط در صنعت در نتیجه عدمقطعیت ایجااد مایشاوند .یا دساتوالعمل صانعت را
میتوان همچون ی ساشتار شناشتی شبکهای در نظر گرفت اسپندر ،0212 ،ص .)0شابکههاای
شدمات فوریتی ،نمونه دیگری از یادگیری شبکهای میباشد .مطالعات نشان میدهد كه ارتباطاات
و هماهنگی میانسازمانی عوامل كلیدی تعیین اثربخشی مدیریت حوادث هستند .تغییرات مارتب
با سیاستها و فعالیتهای میانسازمانی كه پس از اقدامات در هار موقعیات ،اعماال مایشاوند،
میتوانند پاسخگویی شبکه ها را بهبود بخشند .در صورتی كه تغییرات مورد نظار در موقعیاتهاای
بعدی باا موفقیات اجارا شاوند ،یاادگیری شابکه رخ داده اسات ما هااف ،0220 ،ص .)97در
مطالعهای دیگر ،دایر و نابئوكا  )9111شبکه تسهیم دانش را عامل اصلی موفقیات شاركتهاای
ژاپنی معرفی میكنند .آنها ویژگیهایی همچون مجموعهای از روتینهای نهاادیشاده بارای تباادل
دوجانبه و چتدجانبه دانش ،قانونی مبنی بر تعل دانش فرآیند تولید به شبکه ،احساس هویت قاوی
شبکه برای اعضاء و هماهنگی و تسهیل شبکه را برای این شبکهها ذكار مایكنناد .دایار و نابئوكاا،
 ،9111ص)304
نتیجهگیری
اگر بپذیریم یادگیری ی فرآیند كلیدی در درک فعالیتهای سازمانها است ،بنابراین ،یاادگیری در
شبکهها و توس شبکهها نیز ارزش مطالعه را دارد .در این مقاله لزوم تأكید بر یادگیری شابکهای در
شرای عدمقطعیت توریح داده شد .نخست بینظمی و ویژگیهای آن تورایح داده شاد .در اداماه
یادگیری و انواع آن مطرح گردید .سپس سعی شد ارتباط بین یادگیری و بینظمی توصیف گاردد .در
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گام بعد ،پیچیدگی تعامالت سازمانی و تمایل باه كاار شابکهای بیاان گردیاد .در نهایات یاادگیری
شبکهای و ویژگیهای آن بیان گردید.
مطالعات پیشین همگی بر یادگیری تا سطح سازمانی توجه نشان داده بودند .در مطالعه حارر،
یادگیری شبکه ای به عنوان جدیدترین رویکرد در قبال یادگیری ،مورد بحث قرار گرفت .این رویکرد
سازمانها را نه به صورت موجودیتهایی مجزا بلکه به صورت شبکههایی به هم پیوسته ماورد نظار
قرار میدهد .همان گونه كه یادگیری سازمانها چیزی فراتر از مجماوع یاادگیری افاراد و گروههاای
تشکیل دهنده آنها هستند ،یادگیری شبکهای نیز چیزی فراتر از مجموع یاادگیری ساازمانها اسات.
زمانی یادگیری شبکهای اتفاق میافتد كه داراییهای شبکه یعنی فعالیتها ،ساشتارهای شاناشتی و
تعابیر آن تغییر كنند.
همچنان كه محی های آشوبناک ویژگی هولوگرافی دارند ،در شبکهها نیز هر زیرشبکه از یا
شبکه شاص ویژگیهای كل شبکه را دارد .1همچنین ویژگی سازگاری پویا كه به صورت همااهنگی
اجزاء و یادگیرندگی شود را نشان میدهد نیز در شبکهها قابل تشخیص است.شاید با نگاه شابکهای
بتوان الگوی منظم اتفاقات به ظاهر بینظم ی سازمان را یافت .2همچنان كه پیشتر بیان گردیاد در
ی شبکه اعضا به یکدیگر وابسته هستند و چه بسا تغییری كوچ در یکی از زیرمجموعههای هار
شبکه تأثیری شگرف در كل شبکه داشته باشد .3همه اینها نشان میدهد شبکه بهترین نمود تغییرات
آشفته كنونی است.
روشن شدن ویژگیها و اهمیت یادگیری شبکهای در بخشهای گذشته در كنار سه نمونه عملی
ارائه شده نشان میدهند كه سازمانهایی كه در محای هاای آشافته قارار دارناد بارای موفقیات در
مواجهه با حوادث پیش رو باید با ایجاد سازوكارهای تسهیم دانش و هماهنگی ،رمن شاکل دهای
به شبکه ارتباطات ،زمینه الزم برای یادگیری را نیز فراهم كنند .آنها بدین ترتی با ایجاد هامافزایای،
احتمال دستیابی به موفقیت را افزایش میدهناد و از تجاارب گذشاته یکادیگر ،راه آیناده را روشان
میسازند.

 .1ویژگی شودمانایی
 .2ویژگی جاذبههای غری
 .3ویژگی اثر پروانهای
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