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چکیده
هدف اصلی اين پژوهش شناسايی انواع فرهنگهای يادگيری محيط کار در سازمانهای ايرانی میباشد .روش تحقيق
گراندد تئوری از نوع کالسيک است که توسط گليزر مطرح شده است .برای جمع آوری دادهها 98 ،نفر از کارکنان
سازمانهای توليدی ،خدماتی و بازرگانی در سه بخش دولتی ،خصوصی ،و خصولتی در طول يک دوره  4ساله مورد مصاحبه
قرار گرفتند .مصاحبهها از نوع نيمهساختاريافته يا عميق بود ،به طوری که چند سؤال کلی از تمامی شرکتکنندگان در
پژوهش پرسيده شد و سواالت بعدی بر اساس شرايط مصاحبه و دادههای کسب شده مطرح میشدند .نمونهگيری در
پژوهش حاضر به صورت هدفمند و با به کارگيری دو راهبرد نمونه گيری با حداکثر تنوع و نمونهگيری نظريهای انجام شده
است .نهايتاً دادههای حاصل نيز به طور مستمر با استفاده از دو راهبرد بازبينی اعضاء و مميزی همکاران اعتباربخشی شدند.
تحليل دادههای اين پژوهش بر اساس چارچوب گراندد تئوری کالسيک (گليزی) در دو گام کدگذاری جوهری و کدگذاری
نظريهای صورت پذيرفت .براساس تحليلهای صورت گرفته ،انواع فرهنگهای يادگيری در سازمانهای ايرانی به شرح ذيل
می باشند :فرهنگ يادگيری بازدارنده ،فرهنگ يادگيری جزمگرايانه ،و فرهنگ يادگيری الزامآور .عوامل موثر در شکل گيری
اين فرهنگ ها را میتوان رويکرد مديران ،نگرشهای همکاران و انتظار نسبت به ارتقاء در محيط کار دانست.
کلیدواژهها :فرهنگ يادگيری ،محيط کار ،شناخت موقعيتی .

 .1گروه علوم تربيتی ،واحد نکا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نکا ،ايران (نويسنده مسئول) hajizad@iauneka.ac.ir
 .2دکتری برنامه ريزی درسی دانشگاه خوارزمی ،شرکت ملی نفت ايران.
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مقدمه
به موازات حرکت جوامع به سوی جامعه دانش بنيان ،دانشآفرينی نقشی حياتی در دنيای امروز پيدا
کرده و يادگيری اهميتی روزافزون يافته است .در اين ميان ،يادگيری محيط کار نقشی کليدی دارد و
اين نقش کليدی حاصل تغييرات به وجود آمده در ترکيب جمعيتشناختی ،مهارتهای مورد نياز،
فناوریها ،روابط بين افراد و نقش انسانها در اجتماعات و نهادهای مختلف میباشد .امروزه انتقال از
مدرسه يا دانشگاه به محيط کار مانند قديم به صورت خطی اتفاق نمیافتد .يادگيری ديگر کنشی
نيست که صرفاً به محيطهای رسمی يا کالسهای درس محدود باشد .مشاغل هم ديگر ماهيت ثابت و
قابل پيشبينی ندارند .از سوی ديگر ،دانش يک امر فردی نبوده و شيوه يادگيری يک سازمان هم نقش
مهم در سودآوری و نوآوری آن دارد( .)1تمامی عوامل فوقالذکر باعث شدهاند تا امروزه محيط کار ،هم
محيطی برای کار کردن و هم برای يادگيری محسوب شود .اين دو چنان در هم تنيده شدهاند که ديگر
نمیتوان يادگيری را از کار جدا دانست و مسئوليت آن را به شکل سنتی به ادارات آموزش و توسعه
منابع انسانی سپرد تا از طريق برگزاری دورههای آموزشی و کالسهای درسی امر يادگيری را محدود
سازند .بيلت ( )2چهار دليل عمده مطرح نموده است تا نقش روزافزون يادگيریِ محيط کار در مجامع
سازمانی و آکادميک را به خوبی توجيه نمايد :نخست ،برای بسياری از کارکنان ،محيط کار نخستين و
مهمترين مکانی است که میتوانند دانش حرفهای الزم را کسب کنند .اين کارکنان يا به دورههای
تخصصی /مهارتی ضروری دسترسی ندارند و يا اينکه اگر هم دسترسی داشته باشند دورههای مذکور از
کيفيت ضروری و الزم برخوردار نيستند .بنابراين تجربيات و حمايتهايی که اين گروه افراد در محيط
کار کسب میکنند مهمترين و گاهی تنها منبع کسب دانش حرفهای اوليه و توسعه حين کار محسوب
میشود .دوم ،تجربيات محيط کار دستاوردهای مهمی برای يادگيری تخصصهای حرفهای به همراه
دارند .بسياری از برنامههای آموزشی تخصصی که از وجهه بااليی در جامعه برخوردارند(مانند وکالت،
پزشکی ،مهندسی و امثالهم) تجربه کاری نسبتاً طوالنی مدتی را به عنوان شرط اخذ مدرک صالحيت
حرفهای در نظر میگيرند(درقالب کارآموزی ،کارورزی ،رزيدنتی) .به اين ترتيب به اتمام رساندن
موفقيتآميز اين دورهها مستلزم تجربيات کاری تحت نظر افراد باتجربه میباشد .سوم ،امروزه
تجربههای عملی جايگاه مهمی در برنامههای آموزشی پيدا کردهاند .اين جايگاه ناشی از چند عامل
میباشد :اين تجربهها امکان فهم دنيای کار را فراهم میسازند ،زمينه کسب مهارتهای حرفهای خاص
را ايجاد میکنند ،و باعث میشوند تا درکی عملی نسبت به آنچه در مدارس و دانشگاهها آموخته شده
است ايجاد گردد .عالوه بر اين ،تجربيات محيط کار میتوانند آموختههايی را فراهم سازند که در نوع
خود منحصر به فرد هستند و به طرق ديگری امکان دريافت آنها وجود ندارد .چهارم و مهمتر از همه
اينکه بخش عمدهای از توسعه مهارتهای حرفهای کارکنان در حين کار اتفاق میافتد .مهارتهای
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شغلی به طور مداوم تغيير پيدا میکنند و همين امر باعث میشود تا الزامات عملکردی نيز تغيير يابند.
به همين دليل ما نيازمند تغيير رويکرد از آموزشهای کالسی به رويکردی هستيم که امکان يادگيری
حين کار را به رسميت شناخته و تقويت نمايد .از اوايل دهۀ  ،1980يادگيریِ محيط کار مورد توجه
انديشمندان حوزه توسعه منابع انسانی قرار گرفت و پژوهشگران مختلفی سعی کردند تا ابعاد مختلف
اين پديده را وارسی نمايند .برای مثال استفان بليت( )6( ،)5( ،)4( ،)3تالش نموده است تا رويکردی
تحت عنوان پداگوژی محيط کار 1و برنامه درسی محيط کار 2عرضه نمايد .آليسون فالرو لوران آنوين
( )7طيفی دو قطبی را در ارتباط با وضعيت کارآموزی در سازمانهای بريتانيايی تدوين کردند .لی
اوتک ( )8مدلی را به عنوان برنامه درسی بافتمند برای آموزش در محيط کار 3پيشنهاد نمود .بليفورد
( )9نيز مدلی برای برنامه درسی محيط کار ارائه کرد .مادلر ،کيت ،دالدر و برکونز ( )10مدلی تحت
عنوان برنامه درسی شايستگیمحور بر مبنای فعاليتهای حرفهایِ قابلِ تفويض 4عرضه کردند( )10و
نهايتاً ماتياس( )11مدلی کلنگرانه برای يادگيری در محيط کار پيشنهاد کرد .اما آنچه باعث شد تا اين
روند پژوهشی پايدار مانده و مبنای علمی قوی پيدا کند ظهور نظريه شناخت موقعيتی در حوزه
روانشناسی يادگيری بود .اين نظريه نوعی واکنش خصمانه نسبت به نظريههای پردازش اطالعات بود
که تمرکزی صرف بر فرايندی ذهنی در محيطهای غيربافتمند(نظير مدرسه و دانشگاه) داشته و نسبت
به آنچه هنگام يادگيری در محيطهای واقعی و اصيل ،مثل محيط کار ،روی میدادند بیتوجه بودند.
ژين ليو ( )12را غالباً به عنوان موسس اين مکتب فکری تازه میشناسند .وی معتقد بود که يادگيری
صرفاً فرايند پردازش اطالعات در ذهن نيست بلکه نوعی فرهنگپذيری در محيطهای واقعی محسوب
میشود .از اين رو ،اين نسل جديد انديشمندان شروع به بررسی يادگيری در محيطهای واقعی کردند و
 6مفهوم کليدی معرفی نمودند که میتوان از آنها به منظور تحليل و فهم يادگيری در محيطهای کار
واقعی استفاده کرد :اجتماع عمل(اجتماعی خبرگی) ،کارورزی شناختی ،مشارکت تدريجی مشروع،
يادگيری اصيل ،يادگيری به مثابه فرهنگپذيری و سنجش اصيل .همانطور که مشاهده میکنيد ،اين
مفاهيم به واژگانی رايج در مباحث مربوط به يادگيری ،خصوصاً يادگيری محيط کار تبديل شدهاند .به
نظر میرسد انديشمندان حوزه شناخت موقعيتی از نخستين انديشمندان حوزه روانشناسی هستند که
يادگيری را به مثابه فرهنگپذيری در موقعيتهای واقعی دانسته و مبنای نظری محکمی برای فهم
بهتر يادگيری محيط کار از نظر روانشناسی فرهنگی ارائه نمودند .همانطور که در پيشينه پژوهش
مطالعه نموديد ،امروزه محيط کار به عنوان بهترين زمينه ممکن برای کسب دانش و تخصص زمينهای
1

workplace pedagogy
workplace curriculum
3
A contextualized curriculum model for workplace education
4
entrustable professional activities
2
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مورد اقبال قرار گرفته است .اما آيا آنچه در متون علمی /دانشگاهی در مورد يادگيری محيط کار نوشته
میشود با آنچه در محيطهای کار واقعی اتفاق میافتد تطابق دارد؟ آيا تمامی محيطهای کار واقعاً
نقشی تسهيلکننده در توسعه کارکنان از طريق فعاليتهای شغلی روزمره دارند؟ برای پاسخگويی به
سؤاالت فوق و فهم بهتر يادگيری در محيطهای کار ،نيازمند منظری نظری هستيم تا دريابيم که
ساختارهای موجود در محيط کار چگونه میتوانند تسهيلگر يا مانع يادگيری باشند .اگرچه مفهوم
فرهنگ بهطور گسترده از دهۀ  1970توسط علمای حوزه مديريت بهمنظور بازنمايی پويايیهای موجود
در سازمانها مورد استفاده قرار گرفته است( )13اما بهسختی میتوان آثاری پيدا نمود که مباحثی چون
فرهنگ يادگيری در محيطهای کاری و تأثيرات آن بر تسهيل يا بازدارندگی يادگيری کارکنان را محور
خويش قرار داده باشند .البته برخی انديشمندان اصطالح "فرهنگ يادگيری" را در آثارشان مطرح
کردهاند ،اما اصطالح مذکور بهمنظور ترسيم يک فضای يادگيری ايدهآل در سازمانها مورد استفاده قرار
گرفته است و نه توصيفی از آنچه واقعاً در محيطهای کاری مختلف روی میدهد .برای مثال،کونرو
کالوسون چهار راهبرد برای نهادينهسازی فرهنگ يادگيری در محيط کار به شرح ذيل پيشنهاد
میدهند :يادگيری را میبايد بهطور شفاهی و کتبی در محيط کار مورد تقدير قرار داد .به منظور خلق
آيندهای بهتر ،میبايد چشماندازی از بهبود مستمر برای سازمان خلق نمود .توسعه فرهنگ يادگيری
میبايد بهطور مستمر پيگيری شود و يک پروژه مقطعی نباشد .سازمانهای برتر را مورد بهينهکاوی قرار
دهيد و درسآموختههای حاصل از آن را در قالب فرهنگ يادگيری در فعاليتهای روزانه خويش
نهادينه سازيد .همانطور که مشاهده کرديد ،کونر و کالوسون نوعی منظر تجويزی نسبت به فرهنگ
يادگيری اتخاذ کرده و خط مشیهايی را به منظور ايجاد يک وضعيت ايدهآل (که آن را فرهنگ
يادگيری مینامند) ارائه میدهند .از سوی ديگر ،انديشمندانی چون مارسيک و واتکيز ( )14فرهنگ
يادگيری را ويژگی اصلی يک سازمان يادگيرنده دانسته و آنها نيز تصويری ايدهآل از آن ترسيم
میکنند .اينگونه مفهومپردازی از فرهنگ يادگيری در تقابل شديد با برداشت نگارندگان از مفهوم
فرهنگهای يادگيری(شکل جمع کلمه فرهنگ مورد تأکيد است) قرار میگيرد .نگارندگان اين مقاله
برداشتی توصيفی و انسانشناسانه از فرهنگ را مدنظر قرار داده و با اقتباس از وردويجن و هايژبوئر ()15
فرهنگ يادگيری را اينچنين تعريف میکنند ":نظامی مشترک و پويا از مفروضهها ،ارزشها و
هنجارهای بنيادينی که يادگيری افراد درون سازمان را جهت میدهند" .اين تعريف با فهم
انسانشناسانه از فرهنگ همراستا بوده و ابزاری مفيد جهت تحليل اليههای آشکار و پنهان باورها و
اقدامات جاری در محيطهای کاری ارائه میدهد .ازاينرو در مطالعه حاضر از تعريف فوقالذکر به منظور
تحليل انواع فرهنگهای يادگيری جاری در سازمان استفاده شده است.
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روش تحقیق
در اين پژوهش از راهبرد کيفی /استقرايی به منظور شناسايی انواع فرهنگهای يادگيری محيط کار
استفاده شده است .روش پژوهش گراندتئوری از گونه کالسيک گليزی میباشد .در اينگونه گراند
تئوری بهجای تحميل چارچوبهای از قبل تعيينشده ،نظريه از دل دادهها و بهتدريج ظهور میيابد .به
همين دليل اين نوع گراندد تئوری را روئيدنی 1نيز مینامند .تحليل دادهها در گونه کالسيک در دو گام
اساسی صورت میپذيرد :گام اول که کدگذاری جوهری 2میباشد و در آن برچسبهای اوليه به دادهها
تعلق میگيرند .کدهای اين مرحله ماهيت عينی دارند و زمينه ظهور مفاهيم را فراهم میسازند .گام
دوم کدگذاری نظری 3نام دارد که در چارچوب آن مفاهيم ماهيت انتزاعی میگيرند و از طريق
گزارشهای خبری به يکديگر متصل میشوند .شرکتکنندگان اين پژوهش  98نفر از کارکنان
سازمانهای توليدی ،خدماتی و بازرگانی در سه بخش دولتی ،خصوصی و نيمه خصوصی میباشند که
در طول يک دورۀ  4ساله مورد مصاحبه قرار گرفتند .مصاحبهها از نوع نيمهساختاريافته يا عميق بود،
بهطوریکه چند سؤال کلی از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش پرسيده شده و سؤاالت بعدی بر
اساس شرايط مصاحبه و دادههای کسب شده مطرح میشد .بهاينترتيب نمونهگيری در اين مطالعه
بهصورت هدفمند با بهکارگيری دو راهبرد نمونهگيری با حداکثر تنوع و نمونهگيری نظريهای انجامشده
است .هدف از نمونهگيری با حداکثر تنوع اين بود که نظريه نهايیِ برآمده از دادهها بتواند تصوير جامعی
از آنچه در ميدان پژوهش میگذرد به دست دهد ،درحالیکه نمونهگيری نظريهای به منظور غنیسازی
مفاهيم ،انتخاب هدفمند شرکتکنندگان ،و توسعه تدريجی نظريه در حال شکلگيری صورت پذيرفت.
در نهايت به منظور اعتباربخشی نظريه بهدستآمده ،سه راهبرد عمده بهطور مستمر مورد استفاده قرار
گرفت :الف -بازبينی اعضا ،بهطوریکه شرکتکنندگان بهطور مستمر در جريان تحليلهای صورت
گرفته قرار داده میشدند و نظرات آنها جهت تعديل نتايج مدنظر قرار میگرفت ،ب -مميزی
همگنان ،4يعنی دو پژوهشگر بهطور مستمر فرآيند کار خويش را برای يکديگر توضيح میدادند و با
استفاده از نظرات و استداللهای طرف مقابل نتايج کار را تعديل میکردند ،و ج -مميزی بيرونی ،5يعنی
يک خبره مسلط به پژوهش کيفی فرآيند کار را در چند مرحله وارسی کرده و نظرات خود را جهت
اصالح و بهبود فرآيند مطالعه عرضه نمود.

1

emergent
substantive coding
3
theoretical coding
4
peer debriefing
5
external audit
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یافتههای پژوهش
با توجه به دادههای جمعآوری شده و تحليلهای صورت گرفته به نظر میرسد که سه عامل عمده در
شکلگيری فرهنگهای يادگيری نقش اساسی دارند .اين سه عامل به شرح ذيل میباشند -1 :رويکرد
مديران نسبت به آموزش و توسعه کارکنان .مديران ارشد و رهبران سازمان میتوانند در شکلگيری
فرهنگهای يادگيری محيط کار نقشی مثبت يا منفی ايفا کنند .در سازمانهايی که يادگيری و بهبود
عملکرد در راهبردهای سازمانی تنيده شدهاند و مديران ارشد تعهدات خويش به مهارتافزايی مستمر
کارکنان را علناً بيان میدارند ،فرهنگ يادگيریِ حاکم به سمت مثبت گرايش پيدا میکنند و بالعکس.
سعيد ،سرپرست بخش توليد يک شرکت خصوصی ،میگويد ":وقتی مديران سازمان اعتقادی به آموزش
ندارند ،کارکنان نيز آموزش و يادگيری مستمر را جدی نمیگيرند .من که نمیتوانم با خواهش و تمنا از
کارکنان بخواهم چيزهای جديد بياموزند و با ديگران به اشتراک بگذارند .اين يک الزام کاری است که
البته متأسفانه در شرکت ما جايگاهی ندارد ".اين وضعيت میتواند خود را به گونه ديگری هم نمايان
سازد .برای مثال نادر ،رئيس دفتر مديريت پروژه يک شرکت بزرگ نفتی ،تجربه ديگری را بيان
میدارد ":مديرعامل شرکت ما به بحث توسعه بسيار اهميت میدهد و برای اين منظور هزينههای
زيادی میکند .به ما هم گوشزد کرده است که هيچ فردی نمیتواند مدير پروژهای شود مگر اينکه دانش
خويش را در حوزه مديريت پروژه توسعه داده و به اثبات رسانده باشد .اين شرايط باعث شده تا
يادگيری و بهبود مستمر به روندی جاری در اينجا تبديل شود" .بهطورکلی ،رويکرد مديران ارشد
سازمان را میتوان عاملی دانست که بهطور مستمر در دادههای ارائهشده توسط شرکتکنندگان
قابلمشاهده بود .اين عامل بهتدريج چارچوبی از ارزشها و هنجارها در شرکت ايجاد نموده و به
شکلگيری يکی از سه فرهنگ يادگيری محيط کار کمک میکند -2 .نگرش همکاران .شکی نيست که
کنش و واکنش بين همکاران ،عاملی مهم در شکلگيری ماهيت فرهنگ يادگيری در سازمان محسوب
میشود .همکاران میتوانند از طريق تشکيل اجتماعات خبرگی باعث تسهيل و تسريع يادگيری در
محيط کار شوند و يا از طريق تشکيل گروههای فشار هرگونه تالش برای يادگيری و توسعه را خنثی
سازند .زهرا ،کارمند يک سازمان خدماتی خصوصی ،میگويد ":اول که در اين سازمان استخدام شده
بودم خيلی دوست داشتم هر آنچه در دانشگاه و دورههای بدو استخدام آموختهام را در محيط کار پياده
کنم .اما همکارانم با پوزخند میگفتند که کلهات بوی قورمهسبزی میدهد و بهتدريج میفهمی چگونه
بايد عمل کنی! من هم بهتدريج فهميدم و االن شدم يکی مثل بقيه! " .سيامک ،کارمند يک شرکت
مخابراتی بزرگ ،تجربه متفاوتی بيان میکند ":بخش مديريت دانش سازمان ما گروههايی را به اسم
اجتماعات خبرگی تشکيل داده است .ما هر ماه جلساتی را داريم که طی آن مسائل و مشکالت کاری را
مطرح میکنيم و درس آموختههايمان را به هم انتقال میدهيم .اين بهترين تجربه يادگيری است که
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من تابهحال داشتهام" .اينگونه کنشهای مثبت و منفی بهتدريج به مولفهای از فرهنگ يادگيری
سازمانی تبديلشده و نقش يک ارزش يا ضد ارزش را به خود میگيرند ،بهطوریکه هرگونه اقدام
توسعهای بر مبنای آن تفسير میشود -3 .انتظار ارتقاء .تحليل دادههای حاصل از مصاحبهها نشان
میدهد که کارکنان سازمانها عمدتاً هنگامی برای يادگيری و توسعه ارزش قائل میشوند که احساس
کنند بين يادگيری و ارتقاء سازمانی رابطۀ ملموسی وجود دارد .در سازمانهايی که ارتقاء از مسير
البیگری ،گرايشات حزبی/جناحی ،قوميتگرايی ،رفيقبازی و امثالهم میگذرد ،روحيه يادگيری و
توسعه بهتدريج تخريب میشود .علی ،کارمند باسابقه يک شرکت فعال در حوزه صنعت انرژی ،میگويد:
" در سازمان ما مدير پروژه بودن مستلزم کسب مدرک بينالمللیِ مطرح در اين حوزه است .همين امر
باعث شده است تا ما سعی کنيم بهطور مستمر مدارک خودمان را تجديد کنيم .به همين دليل اينجا
بهبود مستمر به بخشی از فرهنگ رايج در منابع انسانی تبديلشده است ".البته اين تجربه در
سازمانهای دولتی شکل متفاوتی به خود میگيرد .اکثر کارکنان اين سازمانها با نگرش انتقادی به اين
بخش پاسخ میدهند .برای مثال احسان ،کارمند ستادی يک وزارتخانه ،نظر خويش را اينچنين بيان
میکند ":به ما میگويند برای يادگيری انگيزه نداريد .چرا بايد انگيزه داشته باشيم؟ مگر يادگيری و
بهبود عملکرد معيار ارتقاء است؟ سمتهای مهم جای ديگری تقسيم میشوند ،ما فقط سياهی لشکر
واحد آموزش شدهايم!"

شکل شماره  .1عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی

نتايج حاصل از تحليل دادهها نشان میدهند که اين سه عامل در تعامل با يکديگر منجر به شکلگيری
سه نوع فرهنگ يادگيری در سازمانهای ايرانی شدهاند -1 :فرهنگ يادگيری بازدارنده .در چنين
محيطهای کاری عمدتاً عادات کاری نادرست توسط کارکنان آموختهشده و به اشتراک گذاشته
میشوند .همچنين تعهد شغلی نيز بهتدريج به پايينترين سطح ممکن کاهش میيابد .اين شرايط را
میتوان غالباً حاصل جو شغلی نامطلوبی دانست که باعث میشود گروههای غيررسمی به گروههای
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فشار تبديل شوند تا در مقابل شرايط ناعادالنه و مديريت ضعيف سازمان ايستادگی کنند .در
سازمانهای اينچنينی ،مديران ارشد و رهبران سازمان توجهی به رشد و توسعه کارکنانشان نداشته و
معتقدند میتوانند خيلی زود کارکنان نابلد را از کار اخراج کنند و بالفاصله افراد جديدی را جايگزين
ايشان کنند .اين باور باعث میشود که کارکنان هم سعی نمايند شرايط موجود را به هر طريقی حفظ
کنند و هر کسی که سعی کند با يادگيری و بهبود عملکرد خويش شرايط سازمان را ارتقا دهد مورد
تنبيه قرار دهند .شيما ،کارشناس يک شرکت پخش دارو ،تجربهای عجيب را نقل میکند " :موقعی که
وارد اين شرکت شدم واقعاً شوکه شدم ! هر بار که میخواستم چيزی را تغيير دهم و يا راهکاری که
آموختهام را در عمل پياده کنم با تمسخر و عدم همکاری ديگر افراد مواجه میشدم .البته آنها بسيار
عصبانی هستند و حق هم دارند چرا که در طی اين سالها سازمان با آنها مثل يک برده رفتار کرده
است و آنها هم نمیخواهند پّلی برای موفقيت و پيشرفت سازمان شوند ".يک سرپرست بخش توليد
کارخانه خودروسازی هم نظر مشابهی دارد ":يکبار تصميم گرفتم جلسات خبرگی را در اينجا تشکيل
دهم  .نمونه چنين جلساتی را در سايت يوتيوب ديده بودم و بسيار عالقه من را جذب کرده بود .وقتی
اين موضوع را با همکاران مطرح کردم ،چنان غر و لند کردند که کامالً از پيشنهاد خودم پشيمان
شدم" .به نظر میرسد که ساختارهای سرکوبگر و ناعادالنه حاکم بر برخی سازمانها بهتدريج باورهای
توسعهای افراد را به نحوی تخريب میکنند که هرگونه تالش برای توسعه به عنوان کنشی ضد ارزشی
تفسير میشود .ازآنجاکه در چنين سازمانهايی بهندرت ارتباط مشخصی بين عملکرد و ارتقاء احساس
میشود ،شکلگيری روابط ناسالم و البیگریهای سازمانی به عنوان مسير ارتقاء شغلی شناخته
میشوند .بهاينترتيب ،يادگيری و هرگونه مناسک مرتبط با آن به حاشيه رانده میشوند -2 .فرهنگ
يادگيری جزمگرايانه .در فرهنگ يادگيری جزمگرايانه جوی خنثی بر محيط کار حاکم میشود
بهطوریکه کارکنان رابطه بسيار ضعيفی بين يادگيری ،بهبود عملکرد و ارتقاء شغلی مشاهده میکنند.
در اينگونه سازمانها اگرچه گاهی اوقات مديران ارشد برای حفظ وجهه خويش در مورد آموزش به
سخنوری میپردازند و بودجهای را نيز به اين امر تخصيص میدهند ،اما ساختارهای جاری و غير مصرح
حاکم بر سازمان مسيرهای نرم ديگری چون البیگری را برای رشد و پيشرفت پيشنهاد میدهند.
ازآنجاکه حرکت در اين مسير از عهده بخش عمدهای از کارکنان بر نمیآيد ،نوعی حس بیتفاوتی و
بیتحرکی حاکم شده و حتی برنامههای آموزشی نيز نمیتوانند به عنوان يک عامل انگيزشی نقش ايفا
کنند .بهاينترتيب نوعی باورِ"که چی بشه" در مورد يادگيری شکل گرفته و به هنجار حاکم تبديل
میشود .به عنوان مثال علی ،کارمند يک بانک معروف کشور ،معتقد است ":آخه چرا بايد در برنامههای
آموزشی شرکت کنم؟ اصالً چرا بايد به ديگران تجربه انتقال دهم؟ اساساً چرا بايد سعی کنم در تجربه
جديدی درگير شوم؟ کار من سالها همين بوده است .ارزيابی عملکردها صوری است .برای ارتقاء هم
که افراد از جای ديگری سفارش میشوند .پس همان بهتر که سرمان در الک خودمان باشد و آخر ماه
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چندرغاز حقوق بگيريم" .اين وضعيت را شيوا ،کارشناس بخش حسابداری يک وزارتخانه دولتی ،هم
تجربه کرده است ":آقا ما از اول هم همين بوديم .ده تا کالس آموزشی رفتيم ،صد تا کتاب خونديم،
سی تا طرح نوآورانه داديم ،اما آخرش چی شد؟! فالن آقا از فالن نهاد خاص برای رياست واحد آورده
شد .خب اين خيلی خندهدار است .ما هم ديگر سرمان در کار خودمان است و حوصله يادگيری و
ياددهی نداريم" .در چنين شرايطی ،هرگونه تالش از سوی ادارۀ آموزش برای توسعه کارکنان نيز با
شکست مواجه میشود چرا که بیاعتمادی ،و حتی تصور توطئه ،مانع از اين است که کارکنان به
کنشگری فعال در زمينه بهبود عملکرد و اشتراک دانش بپردازند -3 .فرهنگ يادگيری الزامآوار .در
اين نوع فرهنگ ،يادگيری مستمر به يک الزام شغلی /سازمانی تبديلشده و يادگيری بخشی از کارِ
روزمره کارکنان محسوب میشود .فرهنگ يادگيریِ الزامآور عمدتاً در شرکتهای خصوصیای حاکم
است که در شرايط بازار رقابتی قرار دارند و منابع انسانی نقش مهمی در موفقيت يا شکست آنها ايفا
میکنند .مديران ارشد و تصميمگيرندگان اين سازمانها کارکنان را ملزم يا تشويق میکنند که بهطور
مستمر عملکردشان را بهبود بخشند و هرگونه ارتقاء شغلی نيز منوط به نيمرخ پيشرفت کارمند
میشود .همچنين ازآنجاکه در چنين سازمانهايی افراد عمدتاً بهصورت تيمی کار میکنند نياز به اين
دارند که آموختههايشان را با هم به اشتراک گذارند تا بتوانند به اين صورت يکديگر را تقويت نمايند(در
اينگونه سازمانها اين تيمها هستند که به دليل عملکردشان تشويق میشوند ،بنابراين يادگيری تيمی
ارزش محوری پيدا میکنند) .در سازمانهايی که فرهنگ يادگيری الزامآور بر آنها حاکم است ،افراد و
تيمها رابطهای محسوس بين يادگيری ،بهبود عملکرد و ارتقاء حس میکنند ،بنابراين مستمراً تالش
میکنند تا وضعيت خويش را از طريق منابع و تجربههای يادگيری مختلف بهبود بخشند .همچنين
سازمان هرگونه هزينه در حوزۀ آموزش را سرمايهگذاری دانسته و افراد را در قبال هزينههای آموزشی
پاسخگو میداند .صادق ،مدير يک شرکت نرمافزاری خصوصی میگويد ":ما به کارکنانی نياز داريم که
هر روزشان بهتر از ديروز باشد .نمیشود کسی در اينجا کار کند و بگويد من بايد آموزش ببينم تا ياد
بگيرم .يادگيری بخشی از کار ما است ".شيما ،کارمند همين شرکت نيز معتقد است ":من بايد بهطور
مستمر با همکارانم در تعامل باشم و مشکالتم را حل کنم يا به آنها کمک کنم مشکالت کاریشان را
حل کنند .خدا را شکر حقوق ما خوب است ،اما انتظارات نيز از ما زياد است .بنابراين نيازمند اين
هستيم که به هم کمک کنيم تا خودمان را بهروز نگه داريم .برای اخذ مدرک حرفهای نيز پاداش
میگيريم .بهطور کلی محيطی پويا و البته چالشبرانگيز داريم" .اين فرهنگ يادگيری در پيشينه
پژوهش با عنوان سازمان يادگيرنده شناخته میشود(برای مثال مراجعه کنيد به ( Conner and
 .)Clawson,2004;Marsick and Watkins,2003;Senge,1990در بيشتر آثاری که صحبت از فرهنگ
يادگيری شده است ،نويسندگان چنين تصوير ايدهآل و آرمانگرايانه ای از آن ترسيم نمودهاند.
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جدول شماره  .1ماتریس ویژگیهای فرهنگهای یادگیری /عوامل شکلدهنده
عوامل شکلدهنده

رويکرد مديران

نگرش همکاران

انتظار ارتقاء

فرهنگهای يادگيری
بازدارنده

خصمانه

مقاومتکننده

بسيار پايين

جزمگرايانه
الزامآور

بیتفاوت
تشويقکننده

نااميدانه
حامی

بسيار پايين
باال

بحث و نتیجهگیری
همانطور که گفته شد ،يادگيری ديگر به مدرسه و دانشگاه محدود نيست و محيطهای کاری عرصهای
اصيل برای يادگيری مستمر محسوب میشوند .اما واقعيت اين است که محيطهای کاری مختلف به
يک اندازه حامی يا مانع يادگيری نيستند .محيطهای کاری دارای فرهنگهای يادگيری مختلفی
هستند که شناخت آنها میتواند به دستاندرکاران آموزش و توسعه منابع انسانی کمک کند تا
طرحهايی واقعگرايانه را تدوين و اجرا نمايند .اين شناخت طبيعتاً مستلزم اين است که گونهشناسی
منطقی از انواع فرهنگهای حاکم بر محيطهای کار شناسايی شود .لذا در اين پژوهش تالش شده است
تا از منظری انسانشناسانه ،برداشتی توصيفی از فرهنگ به مثابه يک چارچوب تفسيری (و نه يک
چارچوب تجويزی) اتخاذ شود و اليههای مختلف فرهنگ يادگيری در سازمانهای ايرانی شناسايی شود.
گونهشناسی ايجاد شده بهوسيلۀ اين پژوهش را میتوان به مثابه منبعی جهت تدوين يک ابزارِ شناسايی
فرهنگهای يادگيری محيط کار مورد استفاده قرار داد.
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